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األرضاستخدامأنماطعلىواَثرهالعمرانيالنمو
السويسمدينةفي

مقدمه
نتاجاًفيهااالرضإستخداموالسويسلمدينةالعمرانيةالكتلةعلىطرأتالتىالتغيراتتعتبر

صورمجردمنأكبراألراضيوإستخدامطويلة،فترةخاللالمدينةبهمرتالذيالتاريخيللتطور
.المدينةتمارسهاالتيالوظائفألهميةانعكاسفهوالسكان،لحاجات

:-الدراسةمنطقةموقع:أوأل
)طولخطىوبينشماالً(3َ30ْ)،(54َ29ْ)عرضدارئرتىبينفيماالسويسمدينةتقع

(.1)رقمشكلشرقاً(35َ32ْ)ً،(26َ32ْ
ومنالجنوبمنيحدهاوالسويسخليجرأسعلىلمصرالشرقيالجانبفيتقعإنهاحيث

فتجدالشمالمنأماعتاقةلجبلالشرقيةالسفوحالغربومنالسويسلقناةالجنوبيالمدخلالشرق
.اإلسماعيليةلصحراءالجنوبيةللحدودالمنبسطةالسهول

ً :الموضوعإختيارأسباب:ثانيا
الوظائفألهميةانعكاسفهوالسكان،لحاجاتصورمجردمنأكبراألراضيإستخدامإن

التخطيطإعدادفيضروريةأدواتوتحليلهااألرضاستخدامقائمةتعدكما،المدينةتمارسهاالتي
السويسمدينةداخلالعمرانيللنموالمكانيةالتغيراتوتقييمدراسةإلىالبحثهذايهدف..السليم

األرضاســتخدامانمــاطمحــدداتوإظهــاراألراضــي،الســتخدامإرشــاديةعامــةمبــادئلوضــع
التيالمواقعوتحديدللمدينة،المستقبليةللتنميةمخططاتوضعفيتستخدمأنيمكن،ومشكالتها

.األراضيالستخداماتتصلح
ً :-الدراسةأهدف:ثالثا

استخدامخريطةعليأثرتالتىالعمرانيةوالطبيعيةوالمحدداتالضوابطوتحليلتحديد1-
.السويسبمدينةاألرض

بمدينة(الخ.....صناعي،تجاري،سكني)المختلفةاألرضإستخداماتوتحليلتحديد2-
.السويس
إستخدامخريطةفيوغيرهاواإلقتصاديةالعمرانيةالفرصومكامنالضعفنقاطتحديد3-
.األرض
.األرضاستخدامخريطةلمستقبلالتخطيطهوالخياراتالبدائلمنمجموعهتحديد4-

ً :وأسوبهاالدراسةمنهج:رابعا
جمعخاللمنالظاهراتتتطورتفسيرفيالتحليليالوصفيالمنهجعليالدراسهتعتمد

وكشفبشأنهابتعميماتوالخروجمعلوماتإلىوالتفسيرالتحليلطريقعنوتحويلهاالبيانات
تفسيرأجلمنالموضوعيالمنهجعلىالدراسهاعتمدتكمانتائج،إلىللوصولالسببيةالعالقات
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األستقرائيوالمنهجاألرضاستخداماتخريطةبتوجيةوعالقتهاوالبشريةالطبيعيةالضوابطبعض
.العمرانيالنموعلىواثرهااألرضاستخدامخريطةعلىالمؤثرهالعواملأهملتحديد

اسلوب،اإلحصائياألسلوبمنهاأساليبعدةعليالدراسهاعتمدتفقدالبحثياألسلوبأما
.الجغرافيهالمعلوماتنظماسلوب،الميدانيالمسح

ً :البياناتمصادر:خامسا
السويسبمدينةالعمرانيوالتخطيطالمعلوماتمركزمنورقميهورقيهخرائط1-

العمرانيللتخطيطالعامةالهيئةعنالصادرة1:25000مقياساألرضاستخدامخريطة2-
1997 عام

ياسالسويسمحافظةخريطة3- المعلوماتنظموحدةعنالصادرة1:50000رسممق
.2003عامواإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيبالجهازالجغرافية

.1965،1985عامالملتقطةالجويةالصور4-

بدقة2000لسنة(TM)فضائيةمرئيةمتر،30بدقة84لسنة(TM)فضائيةمرئية5-
متر30

" موقععلىاإلنترنتشبكةعلىالمتاحةالحديثةالفضائيةالمرئياتمناالستفادةتمكما6-
Google Earth"،وتوزيعهالعمرانيالنمواتجاهاتتحليلفيمنهماالستفادةتمحيث

واإلحصاء،العامةللتعبئةالمركزيالجهازمنبالمدينةخاصةإحصائيةبياناتفيتمثلت7-
بالمحافظةالعمرانيالتخطيطوإدارةالسويس،ومحافظة

:-السابقهالدراسات:سادسا
وتغيراتالنموعواملالسويسقناةمدن"بعنوانبحث:رجبالسيدالفاروقعمردراسة1-

.1983شمس،عينجامعة،األوسطالشرقبحوثمركز،"والوظائفالتركيب
التركيبوتغيراتالنموعواملاستعراضخاللمنالسويسقناةمدنالدراسةوتناولت

(السويس-اإلسماعيلية-بورسعيد)القناةمدننموعلىوأثرهالسكانيالنموتناولوالوظائف،حيث
االقتصاديةاألنشطةتغيرمعبالتوازيالمدنوظائفتغيرتناولتكمابها،األرضواستخدام

.للسكان

إلىالفرنسيةالنشأةمنالسويسقناةمنطقةبعنوانمرجع:سالمةحافظعاطفدراسة2-
علىالتطبيقمعالجغرافيةالمعلوماتنظمتقنيةباستخدامجغرافيةرؤية"المصريةالتنمية
.م2005المنوفية،جامعة,1ط,"اإلسماعيليةلمدينةالحضريالتكتل

التغيردراسةفيArcGISبرنامجاستخدامخطواتتوضيحإلىالدراسةأهميةوترجع
التحليلخطواتموضًحااإلسماعيلية،مدينةعلىالتطبيقخاللمنالحضريالعمرانيوالتطور
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المكانيالتحليلوتقديمالرقميةالخريطةوعملالطوبولوجيوإنشاءوالمعالجة،والتصميمالمكاني
.البرنامجفيالمكانيةالتحليلنماذجباستخدامالنهايةفي

مدينةفىالداخلىالنقل"بعنوانماجستيررسالة:بخيتشوقىسميرريموندراسة3-
القاهرةشمس،عينجامعةالتربية،كلية،"جغرافيةدراسةالرئيسيةومشكالتهالسويس
2006.

بالمدينةوالمواصالتالنقلوسائلوتناولالسويسمدينةفيالداخليالنقلبدراسةوقام
وسائلتطورمعبالتوازيالسكانأعدادتطورإلىاإلشارةمعللنقل،الرئيسيةللمشكالتوعرض

.بالمدينةالطرقوأطوالالنقل
صنعاءمدينةفيالحياةجودة"بعنواندكتوراهرسالة:وازعصالحأحمدتوفيقدراسة4-

أسيوط،جامعةاآلدابكليةالجغرافيا،قسم،"جغرافيةدراسةلتخطيطهاكمدخلباليمن
2007.

يةللمتغيراتالحياةجودةمعاييرالدراسةوتناولت يةوتوفروخدماتمرافقمنالعمران بن
كثافةمناالجتماعيةوالمتغيراتوالدخلاالقتصاديةللمتغيراتطبقًاالحياةجودةوكذلكأساسية،
والدينيةالتعليميةالخدماتومعدالتواالجتماعيالتعليميوالتركيباألسرةحجمومتوسطالسكان

الحياةجودةومؤشراتالتخطيطيةالمعاييرمعومقارنتهاوالبريديةوالرياضيةوالترفيهيةواألمنية
.المستقبليةاالحتياجاتوتقدير

محافظاتفياالقتصاديةالتنمية"بعنواندكتوراهرسالة:العالأبوفاروقنيفيندراسة5-
ناة سويسق ستخدامال ظمبا يةالمعلوماتن سم،"الجغراف ياق يةالجغراف جامعةاآلدابكل

ـاهرة، ـةالمقوـمـاتالدراســةتناوـلـت.2013الـق ـرةوالبشــريةالطبيعـي ـةـفـيالمؤـث التنمـي
.االقتصادية

األرضإستخداموأنماطالعمرانيللنموالمكانيةالتغيرات
السويسبمدينة

فياألرضإلستخدامالعامةواألنماطالعمرانيللنموالمكانيةالتغيراتدراسةأهميةترجع
علىالتعرفبغرضالمدينةداخلاالستخداماتكافةبرصديهتمالجغرافىأنالىالسويسمدينة

واألنشطةللمدينة،األساسيةالوظيفةاألراضىإستخداماتدراسةتعكسحيثالمختلفة،أنماطها
.الجغرافىوتوزيعهاالخدماتتركزمناطقتحديدالىباالضافةبهاالقائمة

:-السويسلمدينةالعمرانيةالكتلةتغيرات:أوالَ
ويمكن،(1)رقمجدولنشأتهامنذومستمرةدائمةعمرانيةتطوراتالىالسويسمدينةتعرضت

للمساحةوتوسعامتدادحركةعنعبارةبأنهاالعمرانيةالكتلةعلىتحدثالتىالتغيراتاعتبار
مجالبالمدينةالمحيطةاألرضمنالعمرانيالنموويتخذرأسياً،أوأفقياًالنموكانسواءالعمرانية

وقدالبيئيالتغيرهومدينةأىفىالعمرانيالنموعلىيالحظماوأهموأولواالمتداد،للتوسع
بالدراسةعليالمراحلهذهنتناولوسوف،العمرانالتطورمراحلمنبالعديدالسويسمدينةمرت
:التاليالنجو

:يلىكماالمراحلمنالعديدالىالمدينةفىالعمرانيةالتتغيراتتقسيميمكن(1)الجدولمن
:-م1976عامإليم1810من:األولىالمرحله1-
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الثانىالنصففىخاصةالسويسقناةحفربعدخاصة،(2)رقمشكلالسويسمدينةتطورت
خليجرأسعندبالماءاليابسإلتقاءعندقاحلةبيئهفىنشأتفقدالميالدى،عشرالتاسعالقرنمن

عامحتىم1810عاممنذنشاتهامنذالمرحلةتلكفىالسويسمدينةمساحةبلغتوقدالسويس،
المدينةمساحةاجمالىمن%4.5أى،2كم5.4نحويوازىماوهو،(فدان1305)نحوم1934

(فدان2690)نحوبلغتحيثمساحتهاتضاعفتحتىالعمرانيةالكتلةبعدهازاتثم،م1934عام
بلغتبزيادةالمدينةمساحةإجمالىمن%9.3بنسبة،2كم11.3يوازىماوهو،1976عامفى

السويسلمدينةالعمرانيةللكتلةالسنوىالنمومعدلأنيعنىمماعاماً،42خالل(فدان1385)نحو
النواةحوليتركزونشاطهاالمدينة؛مساكنكانتوفيهاسنوياً،(فدان32.9)نحوبلغالفترةتلكفى

منالمدينةأحياءوأولأقدمفقطالسويسحىوهوواحدحىمنمكونهالمدينةكانتحيثالقديمة
.النشأةحيث

السويسمدينةفىالعمرانيةللكتلةالسنوىالنمومعدل(1)جدول

الفترة بالفدانالمساحة
المساحة

2بالكم
النسبه

%
النمومساحة
)(بالفدان

السنوىنمولمعدل
بالفدان)(للكتلة

1934 1305 5.4 4.5 - -
1976 2690 11.3 9.3 1385 33.0
1986 12000 50.4 41.6 9310 931.0
1996 22020 92.5 76.3 10020 2202.0
2007 28860 121.2 100 6840 2886.0

محافظة-السويسلمدينةاألستراتيجىالمخططإعدادمشروعالجديدة،العمرانيةالمجتمعاتهيئة:المصدر
.2007السويس

.م1986-1976بينالفتره:الثانيةالمرحله-2
الزمنيةالمرحلةتلكفىتطورت،حيثم1973عامحربأعقبتالتىالمرحلةوهى

بالمدينةالعمرانيةالكتلةفيهنمتحيثجداًكبيرةتطوراًالسويسلمدينةالعمرانيةالكتلةالقصيرة
نحوالعمرانىالنمونسبةووصلتعليهاالسابقةالفترةفىعليهكانتماأضعافأربعةمنأكثرالى

االصليين،السكانأعدادتزايدالىذلكويرجعالمدينة،مساحةإجمالىمن41.6%
عامأكتوبرمنالسادسبنصرتحققالذىاالستقرارتحقيقبفضلالوافدةالهجرةعنفضالً

بزيادة،2كم50.4يوازىماوهو،(فدانألف12)الىتصلالعمرانيةالكتلةجعلممام،1973
(فدان931)بلغقدبالمدينةالعمرانيةللكتلةالسنوىالنمومعدلانيعنىمما،(فدان9310)بلغت

العمرانعلىالطلبوزيادةاالستقرار،بتحقيقأرتبطتالعمرانيةالكتلةفىالزيادةوهذهسنوياً،
فىالفضاءاآلراضنحوالعمرانىالزحفالىالوافدةوالهجرةالكبيرةالسكانيةالزيادةأجبرتحيث

.السويسمدينةفىالكبيرالعمرانىالتطورعلىأنعكسمماالمدينة
.م1996–1986بينالفتره:الثالثةالمرحلة2-

شكلالسويسمدينةفىالعمرانيةالكتلةفيهانمتالتىالفتراتأكثرمنالمرحلةتلكتعد
الفترةفىعليهكانتعماالضعفيننحوالىونمتالعمرانية،الكتلةتطورتحيث،(2)رقم

ماوهو،(فدان22020)نحو1996عامفىالسويسلمدينةالعمرانيةالكتلةوصلتفقدالسابقة،
المدينةمساحةإجمالىمن%76.3نحوالعمرانىالنمونسبةووصلت،2كم92.5يوازى
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النمومعدلأنيعنىمماسنوات،10خالل(فدان10020)نحوبلغتالنموفىبزيادة،(2كم92.5)
جداًكبيرةمساحةوهىسنوياً،(فدان2202)نحوبلغتالسويسلمدينةالعمرانيةللكتلةالسنوى
فىالتوسعمنيتبعهاوماالسكانذيادةالىذلكويرجعالسابقة،الزمنيةالفتراتبباقىمقارناً

والمؤانىالصناعيةالمناطقوإنشاءالطرقمدفىالتوسععنفضالًالكبيرة،العمرانيةالمشروعات
.عتاقةقسممثلجديدةإداريةأقساموإستحداثالسويس،خليجعلىالتجارية

.م2007-1997بينالفتره:الرابعةالمرحلة-4
(1)رقمشكلرئيسيةأقسامخمسةالىالمرحلةتلكفىالمدينةفىاالداريةاالقساموصلت

مدينةمساحةإجمالىوهو،2كم121.2يوازىماوهو،(فدان28860)الىمساحتهموصلتحيث
نحوبلغتبزيادة(فدان10020)نحوالعمرانىالنمومساحةووصلت،2006عامفىالسويس

(فدان2886)بلغقدالعمرانىالنمومعدلأنيعنىمماسنوات،10مدةخاللوذلك،(فدان6840)
.بالمدينةالكبيرةالسكانيةالزيادةالىالعمرانيةالكتلةفىالزيادةتلكوترجعسنوياً،

النمومعدالتفىالفتراتأكثركانت(1986الى1976)منالممتدةالفترةإنالقوليمكن
تليهاثمم،2007عامالكليةالمدينةمساحةمن%41.6الىوصلتحيثالسويسبمدينةالعمرانى

التنبؤيمكنذلكعلىوبناء،%76.3بلغنموبمعدل(2007الى1986)منالممتدةالزمنيةالفترة
لمحيثالعمرانىالنمومعدالتزيادةالىطريقهافىأنهاإلىالمدينةفىالعمرانىالنموخاللمن

بالمدينة،العمرانيةالكتلةنمومعدالتفىثباتاًحتىأوتراجعاًالسابقةالفتراتمنفترةأيةتسجل
مدمعخاصةالعملفرصمنالكثيرتجدالتىالوافدةوالهجرةالسكانأعدادزيادةالىذلكويرجع
الذىالصناعىالنشاطعلىاالعتمادعنفضالًالرئيسية،الطرقمنبالعديدوربطهاالكثيرةالطرق
.عليهاالطلبلمواجهةالعمرانيةالكتلةزيادةيستوجبمماكبيرةعمالةيتطلب

ً :-األرضالستخدامالعامهالصوره:ثانيا
ثالثةوجودعنالسويسمدينةفي،(3)رقمشكلاألرضإلستخدامالعامةالصورةتظهر

هىاالستخدماتوهذه،(2)رقمجدولالمدينةفىاالرضاستخداممنرئيسيةأنماط
وتبلغ،(المفتوحةوالمساحاتالفضاءواآلراضيالزراعيه،واألراضيالمبنية،الكتلة)

.2كم121.2جميعاًمساحتهم
)(*2007عامالسويسمدينةفىالعامةاالراضىإستخدامات(2)جدول

االستخدام
المساحة

2بالكم %
المبنيةالكتلة 51.4 42.4
الزراعيةاالراضى 16.3 13.4

والمساحاتالفضاءاآلراضي
المفتوحة 53.6 44.2

االجمالى 121.2 100.0

.السويسمدينةفىالمبنيةالكتلة-1
أحياءخمسةالمدينةهذهوتضم،واحدةمدينةذاتحضريةمحافظةالسويسمحافظةتعد

لمدينةالمبنيةالكتلةوتشغلوالجناين،وفيصل،وعتاقة،السويس،واألربعين،أحياءفىتتمثل
عامالمدينةإجمالىمن%42.4نحويوازىماأى2كم51.4نحوالىوصلحيزاً،السويس
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،المبنيةالكتلةإجمالىمن%12.5يوازىماأى،2كم5.3نحوالسكنيةالكتلةمنهوتشغلم،2007
إجمالىمن%42.2يوازىماأىفدان2كم17.9نحوالعامةوالمرافقالخدماتآراضىوتمثل
التعليمية،الترفيهية،التجارية،اإلدارية،اإلجتماعية،)الخدماتتشملوهىالمبنية،الكتلةمسطح

.السويسمدينةفى(المؤانىالصحية،الدينية،،الحرفيةالثقافية،

.السويسمدينةفىالزراعيةاألراضي-2
شكلالمستصلحةواآلراضىالزراعيةالمساحةحيثمنالمدنأقلمنالسويسمدينةتعد

المدينة،مساحةإجمالىمن%13.4يوازىماأى،2كم16.3نحوبهاالمساحةتتعدىالحيث،(3)
لترعةإمتدادتعدوالتىالسويس،ترعةمنالقادمةالمياهعلىأساسيةبصفةالزراعةوتعتمد

مدينةشرقشمالأقصىفىالترعةهذهجانبىعلىالمنزرعةالمساحاتأغلبوتوجداألسماعيلية،
تعدكما.الجنانينحىفىالزراعيةالمساحاتهذهأغلبوتوجدالسويس،قناةغربىالسويس

الزراعىاإلنتاجزيادةفىالهمةالزراعيةالمصادرأحدالسويسبمدينةالمستصلحةاآلراضى
.المختلفةالزراعيةالمنتجاتعلىالسكانمنالمتزايدالطلبمجابهةبغرض

:السويسمدينةفىالمفتوحةوالمساحاتالفضاءاآلراضي-3
المدينة،مساحةنصفقرابةالسويسمدينةفىالمفتوحةوالمساحاتالفضاءاآلراضيتحتل

وتوجدهذهالمدينة،مساحةإجمالىمن%44.2يوازىماأى،2كم53.6نحومساحتهاتبلغحيث
يوجداألكبروالجزءالعمرانية،الكتلةداخلمنهاالقليلالجزءويعدوحولها،المدينةداخلاالماكن

األجزاءفىأغلبهويتركزبالمدينة،يحيطالذىالصحراوىالظهيرفىمتمثالًالعمرانيةالكتلةخارج
وتعتبرالكثيفة،البشريةاالنشطةمنخاليةآراضىوهىالمدينة،منالشرقيةواألجزاءالشمالية،

العشوائياتسكانوتوطينتخطيطإعادةفىمنهااإلستفادةيمكنحيث،المستقبليةللتوسعاتأماكن
األسواقمثلوالمرافقالعامةالخدماتبعضتوطينفىمنهااإلستفادةيمكنكماالمدينة،داخل

.بالمدينةترفهيةأوتجاريةأنشطةإقامةأوالحكومية،المدارسإنشاءأوالكبيرة

-:السويسمدينةفياألرضاستخدامات:ثانيًا
علىالتعرفإليالمدينة،داخل(4)رقمشكلاألرضاستخداماتدراسةأهميةترجع

تحديدالىباالضافةبهاالقائمةواألنشطةللمدينة،األساسيةالوظيفةتعكسحيثالمختلفة،أنماطها
وقوىالطرد،قوىبينالتنافسنتيجةيحدثوالذى،الجغرافىوتوزيعهاالخدماتتركزمناطق
فىواألنشطةواألشخاصالمبانىتجمععنالناتجةالمكانيةالمفاضلةقوىوبينالمركزية،الجذب

المدينةفىواضحةمساحيةمجموعات
:مايلىيتضح،،(4)،واالشكل(3)الجدولمن
المختلفة،االستخداماتمنالعديدعلىموزعة2كم121.2السويسمدينةمساحةبلغت-1

%44.2بنسبة،وذلكالمفتوحة،والمساحاتالفضاءاالراضىفىالمساحةهذهاغلبجاءتوقد
.للمدينةالكليةالمساحةإجمالىمن

وبلغتاالرضيةاالستخداماتحيثمنالثانىالمركزعلىالسكنىاإلستخدامأستحوذ-2
السكنى)وهىسكنية،أنواععدةعلىويشملالمدينة،مساحةإجمالىمن%20.9نحونسبته

(.والسياحىوالتجارى،االجتماعى،
مساحةإجمالىمن%13.4نسبتهبلغتحيثالثالثالمركزفىالزراعىاالستخدامجاء-3
متفرقةمناطقفىيظهرمنهاوالقليلالجناينحىفىالمدينةشرقفىالمناطقتلكوتظهرالمدينة

.المدينةوغربشمالفى
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منالعديدتشملوهى،الرابعالمركزفىوالخدماتالعامةالمرافقأستخداماتجاءت-4
وبلغتوالمقابر،واالدارية،والترفيهية،والصحية،التعليمية،الخدماتمثلوالمرافقالخدمات

.المدينةمساحةإجمالىمن%11نحونسبتهم
وبلغت،واالخيرالخامسالمركزفىالمؤانىفيهابماوالتجارىالصناعىاالستخدامجاء-5
علىالمدينةفىالصناعيةاالستخداماتتتوزعحيثالمدينة،مساحةإجمالىمن%10.3نسبته
.السويسخليجساحلمنبالقربخاصةالمناطقمنالعديد

()م2007عامالسويسمدينةفياألرضإستخدامات(3)جدول

االستخدام 2بالكمالمساحة %
االدارية 0.5 0.4

الزراعية 16.3 13.4
المفتوحةوالمساحاتالفضاءاآلراضي 53.6 44.2

القناةإمتياز 3.0 2.4
التجارية 0.3 0.3
الترفيهية 4.1 3.4
التعليمية 2.6 2.2
السكنية 17.1 14.1
اجتماعىالسكنى 0.1 0.1
التجارىالسكنى 3.1 2.5
السياحىالسكنى 0.6 0.5
الصحية 0.7 0.6

الصناعية 11.3 9.3
المخازن 0.0 0.0
العامةالمرافق 5.9 4.8
المقابر 1.3 1.1
الميناء 0.9 0.7

االجمالى 121.2 100.0
العمرانيللتخطيطالعامةالجديدة،الهيئةالعمرانيةللمجتمعاتالدولةوزارة:المصدر

م،2007السويسلمدينةالعامالثالث،المخططاإلقليممحافظاتوتنميةلتخطيطاإلقليمي،المشروع
(.بتصرف)،52العمرانية،الدراسات

:-السويسمدينةفىالسكنىاإلستخدام–1
إلىالحاجةحيث(5)رقمشكلالسويسمدينةفيالسكنيةاألرضاستخداماتتختلف

الحضريةالمنطقةظهورعلىساعدمماالالزمةالسكاناحتياجاتلتلبيةالعمرانيةالتوسعات
وظائفهاوأكتسبتنمتالقديمةالمدينةبانالقولويمكنالهوامش،منطقةعنباختالفهاالداخلية

السويسخليجرأسعلىالمدينةموقعنتيجةموروثةأرضاستخدماتوجدتحيثالخليجحول
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منالشرقيالشماليالجزءاستخدامعنفضال،األنشطةمنوغيرهالصناعياإلستخدامفيتتمثل
.ميناءهيئةعلىالخليجساحل

بلغتحيثالمدينةفىالمختلفةاإلستخداماتبينمتقدمةمكانةعلىالسكنياالستخدامأستحوذ
االستخدامفىويتمثلالمدينة،مساحةإجمالىمن%17.2يوازىماأى،2كم20.9نحومساحته
السكنيالعمرانيالنموهذاويظهرالسياحى،والسكنواالجتماعى،التجارى،والسكنىالسكنى،

.السويسخليجساحلوراءفيماالغربيوالشمالالشمالناحية

:-يلىكمااالنماطمنالعديدفيالسكنيةاإلستخداماتوتتنوع
الجناين،بحيكثيرةوأجزاءالقديمةالسويسمنأجزاءفييتمثلالذيالعشوائياإلسكان1-

.القديمةاألربعينمنطقةوكذلك
علىالعشوائيةواالمتداداتالحيواناتوتربيةالريفيةالمبانيفيهاوتسودالجناينقرية2-

.الزراعيةاألرض
واألملوالمستقبلمباركمدينةوكذلك،وفيصلالحرفيين،كمدينةالسكنيةالضواحي3-

المناطقوبعضالمدينةمنتصففيتقعوالنور،واليسروالرحابأحدومدينةوالكوثر
أواخر،فيالهجرةمنالعودةبعدأنشأتالتيالسكنيةالمدنالمناطقهذهوتضمبالشرق،

نتيجةوالعمرانيالنموالسكانيالستيعابالمناطقهذهالمحافظةأنشأتوقدالسبعينيات،
فترةفيالمناطقهذهتميزتوقدم،۱۹۷۳خاللالمهجرينالسويسأهاليعودة

فيالبساطةعليهاييغلبلذاوالتعاونياتالحكومياإلسكانطابعبسيادة۱۹٦۷الحروب
السكانيةالزيادةمنجزءاًتستوعبسوفالتيالضواحيتلكوهي. الخارجيةالتشطيبات

.للمدينةالمتوقعة
السكنيةاألبراجفيويتمثلاإلسكانمنجديداًنمطاًظهور4-
اإلحاللعملياتحيثالسويسمدينةغربتقعالمعملومنطقة،األربعينحيمنطقة5-

منوهيمخططسكنوإحاللالعشوائياتبعضإزالةفيتظهروالتيالمستمرةوالتجديد
التدهورويظهرالشعبي،عليهاالطابعويغلببالمدينة،سكانيةكثافةأعلىتمثلمناطق
تدخلأحيائهاكثيرمنجعلمماوموادالبناء،أسلوبحيثمنالمناطق،تلكطابعفيالبالغ

المحافظةبدأتوالتيوغيرهاوكفرسليمالفرز،منطقةوباألخصالعشوائيات،نطاقفي
.أحيائهامنبعضفيوالتنميةالتطويرعملياتفيبالفعل

المدينةهوامشناحيةوبعيداًالرئيسية،الشوارعجانبيعلىيقعوالذيأحدثأهليسكان6-
.والغربيةالشمالية

المائيالمجرىعلىمنهاجزءويطلالسويسقناةمدخلعندوتقع،بورتوفيقمنطقة7-
عليهايغلببالفيالتوتتميز،السويسقناةبهيئةبالعاملينالخاصةالمساكنبالمنطقةيسود
متأثراخاصاطابعالمنطقةلهذهأعطىمما،المتوسطالبحربطرازالمسمىالطرازتأثير

.السويسقناةبنشاط
واإلستعمالفيصللحيتابعةحكوميإسكانمنطقةوهيالمدينةشمالتقع،الصباحمنطقة8-

البناءموادوأدوارأربعةالمبانيإرتفاعومتوسطجيدةالمبانيوحاالتسكنيالغالب
مناطقسائرنسبياًعنمميزةمعماريةشخصيةالمنطقةولهذهوالحجروالخرسانةالطوب

الخارجيةالتشطيباتفيالحجرإلستخدامالمبانيلهذهالمميزالطابعالمدينة،ونتج
.ككلالمنطقةفيالسكنيةالمبانيمستوىعلىللواجهات

:-السويسبمدينةالصناعىاالستخدام-2
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الصناعىالهيكلتنوعوقد،بالمدينةاالستخداماتأهممنالصناعىاالستخداميعد
فقد،الصناعىاالسثمارفىدورهليقدمالخاصالقطاعامامالمجالفتحالىادىممابالمدينة
المخصصةاالراضىمساحةالصناعية،وتبلغالحرةالمنطقةفىالتصديريةالصناعاتتوطنت

المدينةمساحةإجمالىمن%9.3يوازىماأى2كم11.3نحوالسويسبمدينةالصناعىالستخدام
المختلفةالصاعيةاالنشطةمنالعديدتشملالمناطقوهذهالصناعية،المناطقمنالعديدعلىتتوزع

صوامعفىالسائباألسمنتوتعبئةالسفن،وتقطيعوبناءومشتقاتها،الكيماويةاألسمدةإنتاجمثل
قطاعوشركاتالمساهمةوالشركاتالعامللقطاعالتابعةالشركاتإليوباإلضافة.وتصديره
والتىالصغيرة،والورشالمسجلةالصناعيةالمنشآتبالعديدمنتزخرالسويسمدينةفإناألعمال،

صناعيةمنشأة۹٠أكثرمنالمحافظة،يوجدفيعامةوبصفةالصناعية،أنشطتهاتتنوع
األدارةالصناعية،للتنميةالعامةالهيئة)عاملألف26.3بحوالىبهاالعمالةوتقدرورشة،۷۷٦ونحو
والخاص،العامالقطاعينفى.(2009عاممنشورةغيروتقاريربياناتوالنشر،للتوثيقالعامة

النشاطفيللتوسعكبيرةإمكانياتوتتوفرهذا.،األربعينعتاقةأقسامفىالعمالةهذهوتتركز
الموادعلىإعتماداًالبناءموادصناعةمجالأهمهامنلعلمجاالتعدةفىبالمحافظةالصناعى
واألنشطةالصغيرةالصناعاتإلىباإلضافةالمجاورة،والمناطقالمدينة،محيطفيالمتوفرة
،(5)شكلحرةمناطقوأخرىصناعيةمناطقبينمامناطق7السويسبمدينةويوجد.الحرفية
المنطقة)هيالمناطقوهذهالمدينة،منمتفرقةأماكنفيوتتوزعووميزاتها،خصائصهاوتختلف

ومنطقةعتاقة،جبلبمنطقةالحرةوالمنطقةباألدبية،العامةالحرةوالمنطقةببورتوفيقالعامةالحرة
ناصر،بطريقالصناعيةوالمنطقةاإلسماعيلية،بطريقالصناعيةوالمنطقةالثقيلة،الصناعات

خاصةحرةمنطقةعشرأربعةبالمدينةيوجدكما،(السويسخليجشمالالصناعيةالمنطقة

:السويسمدينةفىالتجارياالستخدام-3
ذاتوتجعلهاالمدينة،أهميةتوضحالتياالستخداماتأهممنالتجارياالستخداميعد

منقدرأكبرتحققوالتيالمدينة،فيالمواقعأفضلعادةإستخداماتهتحتلحيثمكانية،وحدة
أجزاءفيبالتركيزالتجاريالنشاطويتسمالطرق،منجديدةشبكةطريقعنالوصولسهولة
االستخدامأحتل،وقدالمدينةأجزاءكلمنالسكانإليهاويفدباالزدحام،عموماتتصفمعينة

التجاريةالمنشآتهذهوتوزعتمنشأتها،أعدادحيثمناألولىالمرتبةالسويسمدينةفىالتجاري
2010عامالسويسمدينةأحياءعلىالتجاريةاإلستخداماتتوزيع(3)رقمجدولأقسامستةبين

م2010عامالسويسمدينةاحياءمستوىعلىالتجاريةالمنشأتعدد(4)جدول

الحي المنشآتعدد %النسبة

األربعين 3783 48.7

السويس 2187 28.2

فيصل 928 12.0

عتاقة 539 6.9
الجناين 326 4.2

الجملة 7763 100.0
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الدراسة-2ذكرهسبقالمعلومات،مركزالسويس،بمدينةالتجاريةالغرفة-1:المصدر

:يلىمايتضح،(4)رقمالجدولمن
المدينةأحياءمنالعديدعلىتتوزعتجاريةمنشأة7763نحوالتجاريةالمنشآتأعدادبلغت-أ
المرتبةعلىأستحوذحيثاألربعينحيفىالتجارىاالستخداممناألكبرالنسبةتركزتحيث

الحيطبيعةإليإلىيرجعوذلك،بالمدينةالتجاريةالمنشآتعددأجماليمن%48.7بنسبةاألولى
التجارةأنواعمنالعديدواستقطابالتجاريةالحركةزيادةإلىأدىمماالسكانعددوزيادةالشعبي،
.المختلفة
التجاريةالمنشآتعددأجماليمن%28.2بنسبةالثانيةالمرتبةفيالسويسحىجاء-ب

.عاصمتهاويعدالمدينة،أحياءأقدمالحيأنإلىذلكويرجعبالمدينة،
قبلأكتوبر،وكانحرببعدالعودةبعد1980عامحديثاًأنشئوالذيفيصلحىأستحوذ-ج

المنشآتعددأجماليمن%12بنسبةالثالثةالمرتبةفيجاءفقدعتاقةلحىإدارياتابعاذلك
.بالمدينةالتجارية

بمدينةالتجاريةالمنشآتعددأجماليمن%6.9بنسبةالرابعةالمرتبةفيعتاقةحىجاء-د
الريفيالقطاعيمثلالذيالجناينأمابه،السكانوقلةالصناعية،الحيطبيعةإلىويرجعالسويس،

بمدينةالتجاريةالمنشآتجملةمن%4.2بنسبةواألخيرةالخامسةالمرتبةفيفيأتيالسويس،بمدينة
.السويس

األسواقمنالموظفينسوقويعدالمدينة،التجاريةاالستخداماتأهمأحداألسواقتعد-ه
المدينةوسطفياألربعينحيفيالسوقهذاويقعالسويس،بمدينةالتجاريةالتقليديةالمختصة

بسهولةالمدينةسكانإليةويصلبالمدينة،المركزيةالمنطقةحيثاألربعين،سياراتموقفبجوار
محالتإلىالسوقوينقسم،المختلفةالمدينةبأحياءالموصالتمنمتوافرةشبكةتربطهحيث

السوقويعد،المدينةأنحاءجميعمنالسكانإليهيفددائميوميسوقوهوالمساحة،صغيرةتجارية
.(.2010مايوالميدانية،الدراسة)بالمدينةالتجاريةاالستخدماتأهماحد

:العامةوالمرافقالخدميةاإلستخدامات-4
أستحوذتحيثالسويسمدينةفىاألرضيةاالستخدماتكأحدالخدميةاالستخداماتتتعدد

علىاالستخداماتتلكوتتوزعالمدينة،مساحةإجمالىمن%6.1يوازىماأى،2كم7.4نحوعلى
الكهرباء،النقلالصحى،الصرفالشرب،مياهالصحية،التعليمية،الخدماتمثلاالنشطةمنالعديد

(2)الجدولويوضحوالترفيهية،الثقافةالخدماتاالجتماعية،الخدماتوالمواصالت،االتصاالت،
بمدينةالمختلفةالخدماتعليموزعةخدميةمنشأة1586الخدميةالمنشآتعددإجماليأن

.السويس
:الزراعياالستخدام-5

،للمدينةاألرضاستخدامفيمتداخلالزراعيلإلنتاجقطاعبوجودالسويسمدينةتتميز
سواءالزراعيةالمناطقوتوجد،لهااإلدارياإلطارداخلتقعزراعيةمناطقوجودبحكموذلك

الزراعيةاألراضيمساحةوتبلغالسويس،ترعةحولأغلبهافىوتتركزالجناين،بحيبالمدينة
فيوتتركزالمدينة،مساحةمن%13.4يوازىماأى،2كم16.3نحوالمدينةحدودداخلالواقعة
منهاويقعالجناين،قسمقرىفىيتمثلزراعيظهيرصورةفىوتظهرالشرقية،الشماليةالجهة

الواقعةالزراعيةاألراضيمساحةجملةمن%10ونحوالجباليات،بقريةكلهافدانا1035ًنحو
.الجناينبحى

:ومنافعأخرىاستخدامات-6
:يلىكمانتناولهاالسويسبمدينةاالخرىاالستخداماتبعضتوجد
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نةالبنكيةالمنشآتعددوصل:البنوك1- قسمفياغلبهاتقعمنشأة14نحوالسويسبمدي
جملةمن%14بنسبةفيصلبحيفقطمنشأتانويوجد،%86بنسبةمنشأة12وعددهاالسويس،

.للصرافة"مكتبا55الىباإلضافة،البنوكمنشآت
بحيكلهاتقع،المدينةداخلعاملةمنشآت7بهاويوجد:الدوليةالسفاراتوالقنصليات-ب
.الحكوميةالمصالحمعظمبهويوجدالمدينة،أحياءأقدمألنهوذلكالسويس
فيتعملمقاوالتشركة312نحويوجد:الخدميةوالمكاتبوالتشييدالبناءشركات–ج

"مكتبا32يوجدكماالنظافة،مجالفيتعملخاصةواحدةشركةمنهمويوجدوالتشييد،البناءمجال
لىباإلضافة،للسمسرة با11ا شغيل"مكت شركاتالعمالة،وهذهلت نةأحياءعلىموزعةال مدي
.السويس

السويسمدينةفياألرضإستخدامأنماطمحددات
،سالســويمدينــةفــياألرضإســتخدامأنمــاطفــيأثــرتالــتيالعوامــلمــنالعديــديوجــد

السويسخليجحولالمنبسطةواالراضىالخليجمجرى،العواملهذهأبرزالطبيعيةوتعدالعوامل
لتى شأتوا متن هاون نة،علي توروخطوطالمدي سيةالكن ياتالرئي يةونها فةاألود مراوح)الجا ال

لتىاالقتصاديةباألنشطةالمرتبطةالبشريةالعوامليليها،(الفيضية نافسوا مععليهاالصناعةيت
:يليكماالعواملنتناولوسوفالتجارة،

:الطبيعيةالمحددات:أوال
تحددالتىالطبيعةالمحدداتأهممنالرئيسيةوالتربة،المدينةوموضعالسطحمالمحتعد

:يلىكمابالتفصيلالدراسةتتناولهماوهو،االرضإستخدام
.والموضعالسطحمالمح-أ

أهممن،(7)رقمشكلالسويسمدينةسطحبهايتميزالتيالتضاريسيةالسطحمالمحتعد
عليالسويسمدينةتقعاألرض،حيثاستخدامأنماطفيالواضحتأثيرهالهاالتيالطبيعيةالمحددات

حيثالجنوب،ناحيةمنالسويسقناةمدخلعندمهماستراتيجيموقعفيالسويسخليجرأس
ناحيةوالمتجهةالمتوسطالبحرإلىالشمالناحيةالمتجهةبالقناةالمالحةحركةفيالمدينةتتحكم

منبهاويحيطالحديثة،الرواسبمنمنبسطسهلفيالمدينةوتقعاألحمر،البحرنحوالجنوب
فيعتاقةجبلمقدماتظهوروالشماليةالغربيةوالناحيةالسويسقناةالشرقيةالناحيةومنالشمال
تقتربجبليةكتلةفهو،جنوباًكم10نحووإلى،رأسهمنبداية،للخليجالغربيالساحلموازاة

معبدطريقوالجبلوالخليجالمدينةبينويصل،المواقعبعضفىالخليجتالصقكماالمدينةمن
المحيطةالمنطقةفيالطبوغرافيةالمعالمأبرزعتاقةجبلويعدالمنطقة،وديانمنوادعبر

فيمانوعامستطيلةوالهضبةمترا٨۷٠ًاليفيهامنسوبأقصييصلعاليةهضبةوهوبالمدينة،
.مربعمتركيلو۷٥عنمساحتهاتقلوالالشرقيالجنوب -الغربيالشمالاتجاه

يعتبرهلذلكالمدينةقيامفيمهماًعنصراًيعتبرالموانئمدنفيهتنشأالذيالموضعأنكما
أداءفيالميناءونجاحلقيامعواملمنالطبيعةتمنحهماخاللمنالميناءوجودأساسالبعض
قيامعلىساعدتالتيالمميزاتمنالطبيعةخاصتهموضعفيالسويسمدينةنشأتوقد،وظيفته
:ومنهاالميناء
مناسباًموضعاًمنهجعلترؤوسهلبعضالطبيعيةالحمايةأنإال،الخليجمياهعمققلة-أ

.لالزدهار
ممابالميناءالسفنحركةسهولةفيساعدهالبحريةالتياراتوبطءاألمواجارتفاعوقلة-ب

.الصيدووظيفةالميناءوظيفةقيامالىأدى
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التيالجناينحيوقرىاإلسماعيلية،صحراءهوامشالشمالمنالمدينةموضعيوضحكما-ج
،بالمدينةالزراعةوظيفةقيامفيذلكساعدفقدالشرقى،الشمالفىللمدينةالزراعيالظهيرتعتبر

بحيفدانألف40نحوباستصالحالمحافظةتقومحيثبها،الزراعياالستصالحفرصوزيادة
.الجناين
فيتنفيذهاالمقترحمنكانوالتي()(B.O.T)بنظامعالميةحاوياتتداولمحطةإنشاءمن

باتساعيتميزوالذياألحمر،البحرلموانئالعامةللهيئةالتابعالسخنةالعينميناءالىاألدبيةميناء
المستقبلية،بالتوسعاتتسمحمتسعةسهليةمنطقةفهيغويبة،واديدلتاوهيللميناءالخلفيةالمنطقة

الناقالتباستقبالتسمحبالميناءالخاصةالتعميقعملياتبجانبأمامهالكبيرالمياهعمقكذلك
.الحجمكبيرةالحاوياتوسفن

.الرئيسيةالتربةأنواع-ب
المحدداتأهممنالسويسمدينةعليهاتشكلتالتى(8)رقمشكلالرئيسيةالتربةأقسامتعد
السويس،مدينةداخلالتربةأنواعمنالعديديوجدالمدينة،فياألرضإستخدامإلنماطالطبيعية

:يلىكماتتبعهيمكنماوهوآخرالىمكانمنتختلفحيثمختلفةمناطقفىموزعةوهى
بالرمالمختلطةتربةوهىالسويس،خليجساحلمنبالقربوتوجد،الطينيةالرمليهالتربة1-
يمكنالتربةوهذهإنتفاشها،علىفتعملبالمياهتحتفظالتىالطفلةوجودمعاالحجام،المختلف
حالةفىأماالمساعدة،االخرىالموادببعضالزراعيةالعملياتفىإستخدامهاعندمعالجتها
بالمياهتحتفظالرمليةبتربةإحاللهايتمفإنهللمبانىالتربةتلكإستخدام

وتستخدمعتاقة،جبلحوافعلىخاصةالمدينةمنالغربىالجزءوتحتلالجيرية،التربة2-
بالمدينةالبناءعملياتفىتستخدمالتىالصلبةالجيريةاالحجارتقطيعفى

ركاميةتربةعنعباروهىللمدينة،الشرقىالجنوبأقصىفىوتوجدالركامية،التربة–ج
.عتاقةبجبلالخاصةالجبليةوالمنحدراتالمرتفاعاتسفوحأسفلتوجد

هىو،الغذائيةوالعناصرالعضويةالمادةمنمحتواهافىفقيرةتربةوهىالرملية،التربة–د
التربةأنواعأكثروهىمنخفضة،بهاالكليةالمساميةاناالبهاالمساميةنسبةالرتفاعالتهويةجيدة

الجانينحىفىخاصةالشرقفىمنهاينتشرحيثاللونحسبتمييزهاويمكنالمدينة،فىالمنتشرة
تحتفظحيثبالمدينة،للزراعةموائمةالتربةأنواعأكثروهىبالطمى،المختلطةالرمليةالتربة
المدينة،وسطفىوتوجدالحمراء،الرمليةالتربةتوجدكما.جيدةبحالةالنباتاتتبقىالتىبالمياه

معدنيةعناصروجودنتيجةاالحمراللونعليهاويغلببالمدينة،التربةمساحاتكأكثروتظهر
.معهامختلطة
كشواطىءأغلبهافىوتستخدمالسويس،خليجسواحلمنبالقربوتوجدالساحلية،التربة–ه
يعرفماأواالوديةنهاياتبمناطقالخاصةالتربةانواعبعضتوجدكما.بالمدينةالسياحةللقرى

منبالقربعتاقةجبلمرتفاعاتمنالطويلةالسنواتعبرنقلهاتمتربةوهىالفيضية،بالمراوح
.للزراعةصالحةتربةوهىالسويس،خليج

:-البشريةالمحددات:ثانياً
و،(والترعالرئيسيةالطرق)الطوليةوالمحاورالسكانى،النمومثلالبشريةالمحدداتتعد
أهممنالحكوميةوالتشريعاتالعامة،والمرافقالخدماتتوافرومدىالزراعية،االراضى
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المحدداتتلكنتناولوسوفالمدينة،داخلاالراضىإستخدامنمطفىتتحكمالتىالمحددات
:يلىكمابالتفصيل

.السكانيالنمو-أ
السويس،مدينةداخلاالرضىاالستخدامنمطفىالبشريةالمحدداتأهمالسكانىالنمويعد

إنخفاضوبالعكساالرضى،االستخدامعىالطلبزيادةفىتساعدالمرتفعةالسكانيةالنموفمعدالت
الفتراتبعضجاءتحيثاالرضى،االستخدامتعددمنيقللمامنطقةفىالسكانىالنمومعدالت

الفترةفىسنوياً%5نحوالسكانىالنمومعدالتبلغتفقدبالمدينةالسكانىالنمومعدالتفىزيادة
حيثبالمدينةالصناعىاالستخدامنمطظهراالخيرةالفتراتتلكوخالل،(1960-1947)من

توافرتثمومن،وتجارياًوزراعياًصناعياًواعدةمناطقلكونهاالدولةقبلمنبهااالهتمامزيادة
ثم.السويسقناةفيالمالحةحركةتزايدمعذلكتوازيكما.إليهاالسكانجذبتالتيالعملفرص
للسكانالمرتدةالهجرةهوفيهاالرئيسيوالعامل،(1986-1976)الفترةفي%5.2نحوالىزادت
البنيةبشبكاتاإلهتمامعنفضالًالعسكرية،العملياتأثناءالقناةمحافظاتمنهاجروالذين

بذلكيرتبطوماالسويسوميناءبالقناةتمتالتيوالتوسعاتوالمواصالتالنقلوخاصةاألساسية
بعدمصرفيميناءأهمثالثالسويسميناءأصبحولذلك،بهاالمرتبطةواألنشطةالحركةزيادةمن

.السكاننموثمومنالعمالةجذبإلىذلكوقدوبورسعيداألسكندرية
السنواتأغلبفىوذلكالمرتفعة،السكانىالنموبمعدالتمعظمةفىالسكانىالنموأرتبط

السكانيةالزيادةتلكوصاحب،السويسبمدينةالسكانتهجيروفتراتالعدوان،سنواتبإستثناء
والتجارية،الصناعية،االستخداماتظهرتبالمحافظةحيثاالرضىاالستخدامانماطزيادة

.بالمدينةالسكنيةاالستخداماتعنفضالًوالسياحية،والزراعية،
(:والترعالرئيسيةالطرق)الطوليةالمحاور-ب

نمطفىالبشريةالمحدداتأهم،من(9)رقمشكلوالترعالرئيسيةالطرقمحاورتعد
حيثوالسكانىالعمرانىللنموجذبكعاملالمحاورهذهتعملحيثالمدينة،فىاالرضىاالستخدام

بباقيالسويسمدينةوترتبطالمختلفة،المدينةاحياءوالىمنلالفرادالوصولحركةعمليةتسهل
المحاورهذهوأهموخارجها،المدينةبينتربطالتيالرئيسيةالطرقمنبشبكةالبالدأنحاء

:يلىماالرئيسية
والقاهرةالسويسمدينتيبينالطريقهذاويربط:القاهرة/السويسطريقاالولالمحور-1

مدينة،الجديدةالقاهرةمدينة)وهيجانبيهعلىأنشئتالتيالجديدةبالمدنالمدينةيربطكما،
.م30نحوعرضهويبلغبجزيرةمفصولاتجاهلكلحارتينطريقوهو،(بدرمدينة،الشروق

إقليمبينالوصلهمزةفهووبالتالي،األحمرللبحرالساحليالطريقبدايةالطريقهذاويعتبر
.أخرىناحيةمنالشرقيةوالصحراءاألحمرالبحروبين،ناحيةمنوالدلتاوالقاهرةالسويسقناة

والسويسقناةبمحاذاةللمدينةالشرقيالشماليالجانبعلىيقع:القناةطريقالثانىالمحور-2
حيقرىيقطعالطريقهذاأنكما،الدلتاوشرقالقناةبمنطقةالمدينةاتصالمحاورأحديعد

بورشارعمعتقاطعهمنويبدأالمدينةشرقيقعو،للمدينةالريفيالظهيريعتبرالذيالجناين
السويسطريقمعيتالقىحتى.السويسقناةبمحاذاةشماالًيتجهثم(الجيششارعإمتداد)توفيق

طابعذاتالطريقجانبيعلىاألراضياستخداماتو،المدينةكردونخارجالزراعياإلسماعيلية
.ضعيفةالقناةمناآلخرالجانبعلىالسكانيةالكثافةحيثهادئ

ويبلغللمدينة،لجنوبيالمحورايعدوهو:السخنةالعين–السويسطريقالثالثالمحور-3
المدخلهذاويربطإتجاه،كلفيحارةحارتينمنمكونوهولالتجاهين،أمتار7نحوعرضه
لتنميةالهيكليالمخططأهدافضمنيقعالمدخلهذاأنكما،بالمدينةبعتاقةالصناعيةالمناطق



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

14

اإلداريةالحدودخارجالمحاجرمناطقإلىالوصوليسهلأنهكما.السويسخليجشمالمنطقة
.للمدينة

خليجشمالبالمدينةالداخليةالرئيسيةالمحاورمنشبكةتمتدحيثالداخليةالمحاورعنأما
الطرقشبكةوتتركزالشمال،اتجاهإلىذلكبعدوتمتدشرقاًالسويسقناةوبمحاذاةجنوباًالسويس

العاليةالكثافةذاتالسكنيةالمناطقعنفضالً،األربعينبحيالمدينةوسطمنطقةحولعامبشكل
فيمكنالسويسخليجساحلبطولتمتدوالتي،البترولتكريروشركات،المصانعومنطقة،

:يلىكماعرضها
من)السويسخليجبمحاذاةيمتدرئيسيشريانوهو،:القديمالكورنيشطريقمحور1-
بالمنطقةالطريقهذاويربطالجيش،طريقمعتقاطعهمنالطريقهذاويبدأ(الغربإلىالشرق

عنعبارةوهوآلخرمكانمنالطريقعرضويختلف،بوسطهاالمدينةغربفيالصناعية
.المنتصففيبجزيرةبينهمايفصلاتجاهلكلم10.5نحوعرضهويصل،اتجاهلكلحارتين
الجيشطريقمعتقاطعهمنالجديدالكورنيشطريقيبدأ:الجديدالكورنيشطريقمحور2-

لكلحاراتستمنويتكونالسويس،خليجساحلبمحاذاةيمتدوهو،يسإسماعيلميدانعند
السويسإستادأمامنسيمصالحشارعمعالجديدالكورنيشطريقويتقابلحاراتثالثاتجاه

القطاعاتبعضعنبعيداًالثقيلالنقلحركةتحويلهوالطريقهذاإنشاءمنوالهدف،الرياضي
.المركزيةوأعمالهاالمدينةوسطمنطقةشوارعمنالمهمة

أقصىإلىالغربيالشمالأقصىمنالجيشطريقيمتد(:يوليو23)الجيشطريقمحور3-
(السويس-القاهرة)طريقامتدادعنعبارةوهو،طوليامتدادانهبمعنىللمدينةالشرقيالجنوب

المدينةوسطبمنطقةالحيويالشريانهذاويمرالقاهرةإلىالمتجهالحديدالسكةلخطوالموازي
الطريقويتكون،(توفيقبورشارعالمنطقةهذهفيويسمى)توفيقبورميناءحتىجنوباًويمتد

.بيناالتجاهينفصلجزيرةوجودمعحارتينمن
شارعمعتقاطعهوحتىجنوباًالكورنيششارعمعتقاطعهمنويبدأ:ناصرطريقمحور4-
ثالثمنالشارعويتكونالمدينة،وسطمنطقةمنبالقربحيويشريانوهو،شماالًالجيش
ومستوىالطريق،علىالرصفوحالةاالتجاهينبينفصلجزيرةوجودمعاتجاهلكلحارات
،ذكرهسبقمرجع،السويسلمدينةالعامالمخطط:العمرانيللتخطيطالعامةالهيئة)جيدةالخدمة

.(.6،8صص
الشمالباتجاهالطريقهذايمتد:المدينةداخل(السويس-القاهرة)طريقامتدادمحور5-

.القاهرةإلىلالتجاهشماالًيلتقياأنإلىالجيششارعمعتقريباًمتوازيبشكلوالجنوب
الكثيربخدمةويقوم،المدينةمنالغربيةالناحيةفيالطريقهذايقع:السمادطريقمحور–6

ثمجنوباًالكورنيششارعمعتقاطعهعندالطريقهذاويبدأ،جانبيهعلىتقعالتيالمصانعمن
(اتجاهلكلحارة)حارتينعنعبارةوالطريق،(السويس-القاهرة)طريقمعليتقاطعشماالًيتجه

.(م7)نحوبعرض
إلىشماالًويتجهالجيششارعمعتقاطعهمنالطريقهذايبدأ:المعاهدةطريقمحور6-

منعتاقةحيويعتبر،أيضاًاإلسماعيليةإلىالمتجهالحديدالسكةخطبمحاذاةاإلسماعيليةمدينة
والذيبالمحافظةالسياحيالحييعتبرألنهذلكويرجعالطرق،علىاستحواذاًالمدينةأحياءأكثر

فيودورهالسويسقناةإقليمفيالنقل":هللاعبدإبراهيمعبير)السياحيةوالقرىالشواطئبهتنتشر
عينجامعةالبناتكليةدكتوراه،رسالة،"االقتصاديةالجغرافيافيدراسةاالقتصاديةالتنمية
..(56ص،2005سنةشمس،
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االرضإستخدامفىالبشريةالمحدداتأهمأحدالسويسترعةتعد:السويسترعةمحور7-
القناةلمدنالنيلنهرمياهيحملالذىالرئيسىالمصدرهىالترعةتلكتعدحيثالسويسمدينةفى

بمدينةمروراًالنيلنهرعندمخرجهابدايةمنكم220منأكثرالترعةتجتازحيثالثالثة،
طولويصلالسويس،مدينةناحيةيتجهآخروفرعبورسعيد،ناحيةفرعمنهايتجهثماالسماعيلية

اطوالهاتصلاخرىتفريعاتعدةمنهاويخرجفقط،كم7نحوالسويسمدينةداخلالرئيسيةالترعة
أهممنوكانبالمدينة،االراضىمنقدرأكبرالىتروىحتىمختلفةإتجاهاتفىكم12نحوالى

تعتمدالذىالجزءيعدحيثالجانينقسموجودفىاألثرأكبرالقناةنشأتهاغربعلىالمترتبةاالثار
فىساعدالمساحاتهذهفىالترعةفمرورالمختلفة،الزراعيةبالمحاصيلإمدادهافىالمدينةعلية

.الترعةبمياهريهايتموالتىالزراعيةالمناطقظهور

.زراعيةاراضى-ج
فوجود،ونموهالعمرانعلىتؤثرالتىالبشريةالمحدداتأهمأحدالزراعيةاالراضىتعد

للسكانالجاذبةالعواملاهمأحديعتبرالزراعىلالستصالحالقابلةواالراضىالزراعيةاالراضى
والسكان،الزراعةبينموجبةطرديةتكونمادائماًفالعالقةالعمرانىبالنمووجودهميرتبطحيث
داخلالعمرانىالنموزيادةعليةيترتبماوهوالكثيفة،العاملةااليدىالىالزراعةتحتاجحيث

الترعةجانبىعلىوالخضارالفواكةمنالمختلفةالمحاصيلزراعةويتم،الزراعية،المساحات
السكانيةالقرىظهورالىأدىمماالرئيسيةالترعةمنمياههاتستمدالتىوالتفريعاتالرئيسية،

التجمعاتبخالفعمرانيةتجمعاتعشرةمنأكثر،الفضائيةالصورمنتحديدهاتمحيثبجانبيها
أهماحدتعدالزراعيةاالراضىانعلىيؤكدمماالجناينحىفىوالمتناثرةالصغيرةالعمرانية
.السويسبمدينةالعمرانىالنموفىتؤثرالتىالبشريةالمحددات

:العامةالمرافق–د
أحد،(الصحىالصرف،المياه،الكهرباء)االساسيةالبنيةشبكاتمثلالعامةالمرافقتعد

السويسلمدينةاألمنيةاألوضاعاستقرارفيعدبالمدينة،العمرانىالنموفىالبشريةالمحدداتاهم
النمومعدالتزيادةإليأديمماالشاملةالتنميةإليالدولةاتجهة1973سنةأكتوبرحرببعد

تناولهاتموالتىبها،الهامشيةللمناطقوإمدادهاالعامة،والمرافقالخدماتوظيفةوقيامالعمراني،
النموزيادةفيالعامةالمرافقهذهوقدأثرتالسويس،بمدينةاالرضاستخداماتفىبالتفصيل
إليأديمماالسكانمنالعديدجذبإليالعامةالمرافقهذهفىاالستثمارأدىحيثبها،العمراني

علىالعامةبالخدماتالمرفقةاألراضيأسعارانخفاضأديكما.،بالمدينةالعمرانيةالرقعةزيادة
إلىأدىمماالسكانمنالعديدجذبإلىالمدينةنواةوبينبينهااالنتقالوسهولةالمدينة،أطراف

.للمدينةالعمرانيةالمساحةزيادة

:الحكوميةالتشريعات-و
حيثبالمدينةالعمرانىالنموفىبشرىكمحددالهامةالعواملأحدالحكوميالتوجيهسياسةتعد

الحكومةاتجهتفقدوتصفيته،البتروللتكريرمركزاًلتصبحالمدينةاختياراالستقرارعلىتم
منالعديدلقيامالحافزذلككانفكانت.والخارجيةالداخليةالسوقمنلقربهاالمدينةموقعالختيار

الشاملةالتنميةفيالخاصالقطاعدورلتفعيلتسهيالتالحكومةأيضاًتقدمكمابالمدينة،الصناعات
،االرتقاء(80صالسويس،محافظةعنالشاملةالتنميةتقاريرواالحصاء،للتعبئةالمركزالجهاز)

.والسياحيةوالتجاريةالصناعيةالمدينةبوظائف
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:-األرضإستخداموخريطةالعمرانيالنموومشكالتمستقبل:ثالثا
:السويسبمدينةالعمرانىالنمومستقبل1-

وجودمنالبدفإنهالسابقة،المختلفةالفتراتفيالسويسمدينةفيالمتنامىالعمرانيللنمونظراً
والخرائطالميدانيةالدراسةمنوتبينالمستقبل،فيللمدينةالعمرانيالنموالستيعابخاليةمساحات
الفضاءاألراضيمنمجموعةفييظهرللمدينةالعمرانيالرصيدأنالفضائيةوالصورالمتاحة
فىالخاليةالكبيرةالمساحاتخاصةاالطرافمناطقفىتظهروالتيالمبنيةالمناطقبينالبينية
داخلالزراعيةاألراضيبينمتخلالتتوجدكذلك،(10)رقمشكلالمدينةوشرقوغربشمال

المدينةكردون

األراضيمساحةإجمالىوبلغتعتاقةحىوفىالمدينة،شرقشمالأقصيالجناينحيفي
المدينةداخلالفضاءاالراضىمساحةبلغتحينفي،2كم45.6نحوكلهاالمدينةفيالفضاء

وتمثلبالمدينة،الخاليةالمساحةإجمالىمن%23.7كم٨٢.۱نحويمثلماوهو،2كم1.7نحو
العمرانيالنموتوجهبجانبالمقبلةللفترةومناسباًجداًكبيراًعمرانياًرصيداًالمساحتينكلتا

االحياءوباقىاالربعينوحى، .القديمالسويسحىمثلالمركزيةالمناطقداخلالرأسي
.االخرى

:السويسمدينةفىالعمرانمنالخاليةللمناطقالجغرافىالتوزيع

اقصىفىوتوجد،2كم23.1نحوتبلغبمساحةاالولالمركزعلىأستحوذفيصلحى1-
المناطقبإستثناءالعمرانى،للتوسعقابلةمنبسطةمناطقتمثلوهىالسويس،مدينةشمال

.العسكرية
أقصىفىاغلبهاوتوجد،2كم16.3نحوتبلغبمساحةالثانىالمركزاحتلعتاقةحىجاء2-

فىويمرعتاقة،جبلكتلةمرتفعاتأسفلتوجدمنبسطةمناطقوهىالمدينة،وغربشمال
.السويس/القاهرةبطريقالمتصلالدائرىالطريقاطرافها

شرقشمالأقصىفىوتوجدكم،4.6نحوبلغتبمساحةالثالثالمركزالجناينحىحقق3-
.المستقبلفىللعمرانقابلةاراضتعدحيثالمدينة

مثلللمدينةالعمرانىالحيزداخلصغيرةبمساحاتاراضىقطعمنهاوتوجدالمتخالالت4-
.االراضىمنكبيرتينقطعتينبهيوجدوالذىعتاقةوحىفيصل،حى

يخضعمنهاكبيرجزءفيصلبقسمالشماليةالمناطقفىخاصةالخاليةالمناطقأنبالذكروجدير
جميعاًوهىالسويس،قناةمجرىبجوارالخاليةالمناطقبعضوكذلكالمسلحة،القواتالدارة
.للمدينةمستقبلىعمرانىنمومناطقتكونانتصلح

:السويسمدينةفىاألراضوإستخدامالعمرانىالنمومشكالت-ب
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:التاليالنحوعليالسويسمدينةفياألرضواستخدامالعمرانيالنمومشكالتتعدد

:العمرانيةالحالةوترديالعشوائيالنمو-1

قسمويعد،السويس،مدينةفىالعمرانىالنمومشكالتمظاهراهمأحدالعشوائىالنمويعد
القسمهذافىاالتجاهاتأغلبفيعشوائياالمدينةامتدتفقد،العشوائىللنمومثالخيراالربعين

ـالسويسمدينةفىسكانيةكثافةاالكثرالقسميعدوانهـخاصة

منالمناطقتلكفىالعمرانىالنسيجنوعحيثعشوائية،سكنيةمناطقنموذلكعننتجوقد
وتتسمالعشوائيةالمناطقوفيالقديمة،النواةمنطقةفييتركزحيثوالمتالصقالمتقاربالنوع
هذامناطقوتعانيالمسدودة،والحاراتعروضهاوضيقبالتعرجالنسيجهذافيالشوارعشبكة

.األساسيةالبنيةشبكةكفاءةوعدمالعامةالخدماتفينقصمنالنسيج

:السويسبمدينةاألراضياستعماالتتداخل-2
الهيكلعلىأثربشكلالمختلفةاالستعماالتبعضتداخلتمخططةغيربصورةالمدينةلنمونتيجة
:يليفيماذلكويتضحبالمدينة،األراضيالستعماالتالعام

شكلبورتوفيقمنطقةمثلالسكنيةاالستخدماتمعبالمدينةالتجاريةالمؤانىاستخدامتداخل-أ
.بالمدينةالرئيسىللميناءمجاورالسكنىاالستخدامتوفيقبورميناءبجانبيظهرحيث

مناطق)أمنيةاستعماالتعليهاتسيطرالسويس/القاهرةطريقشرقالشماليةالناحيةمعظم-ب
علىالعمرانىالنموحركةإعاقةفيتسببالذياألمروأبنيتها،معسكراتهاتقيمحيثعسكرية

تكونأنالممكنمنكانالتيالمواقعتلكأهميةإلىباإلضافةبالمدينة،الرئيسىالطريقجانب
.متميزإسكانمناطق

تسببمماالرئيسيةالطرقمنقريبة(الشرطةوأقساماألمنمديرية)مثلأمنيةاستعماالتوقوع-ج
.بسهولةالتحركمنالمدينةسكانوحرماناألمنيةالحواجزوضعأوالطريقهذهإغالقفي
مساحاتوتحتل،متميزةمواقعفي(للمدينةالمركزيةالمنطقة)فىتجاريةاستعماالتوقوع-د

تلكأهميةإلىباإلضافة،مروريةاختناقاتحدوثفيتسببالذياألمرالمدينة،بقلبكبيرة
االستعماالتتداخلعنفضالً.للسكانمتميزةخدماتمناطقتكونأنالممكنمنكانالتيالمواقع
الصغيرة،التصنيعوورشالسيارات،إصالحورشمثلالمزعجةالحرفيةاالستعماالتمعالسكنية

.للسكانكبيرإزعاجيسببمماالسكنيةالمناطقفى
كبيرةمساحةالمدينةحرممماالسويسبمدينةالعمرانيةالكتلةبداخلالمقابرإستخداماتوقوع-ه

.المدينةبوسطاالربعينقسمفىالموجودةفىالمقابرخاصةالسكنىلالستخدامصالحة

:السكانتوزيعفيوالخللالسكانيةالكثافاتارتفاع-3
نحوالى2006عامتعدادآخرفىوصلوالذىالسويسبمدينةالسكانيةالكثافةارتفاع

.2كم/نسمة2875.5نحوبلغتوالتي1996عامتعدادفيبنظيرتهامقارنة،2كم/نسمة3527.1
نتيجةوذلك،م2016عام2كم/نسمة4289حواليإليترتفعأنلهاالمتوقعمنالكثافةهذهأنإال

.للمدينةالعمرانيةالكتلةنموفيزيادةتقابلهاالوالتىالسكانفيالمضطردةللزيادة
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الذيالعمرانيالتخطيطلقانونطبقاالمفترضةالكثافةمعقورنتماإذامنخفضةالكثافةهذهوتعتبر
المدينةوضعأنإالللمدن،فدان/نسمة245صافيةوكثافةفدان/نسمة150إجماليةبكثافةيسمح
التجاريةلألنشطةجذببقوىتتمتعوانهاخاصةالسكانتوزيعفىالتخطيطمراعاةيتملمالذى

وضععنداالعتبارفيتؤخذأنيجبالتيالكثافةتلكعليهافرضتوالسكانوالصناعية
.للمدينةالمقترحةالعمرانيةالتنميةاستراتيجية
%41.6نحولوحدهاألربعينبقسميتركزحيثاألربعينقسمفيللسكانالعاليةالكثافةوتتضح

بينما.2006تعدادحسبالمدينةمساحةجملةمن%5.5نحوفييعيشونالسويسمدينةسكانمن
،فيصلبقسمالمدينةمساحةمن%28.1نحوفيالمدينةسكانجملةمن%25.8نحويتركز
قسمأما،المساحةجملةمن%11.8نحوفيالسكانجملةمن%17.2نحوالجناينبقسموتركز

.المساحةجملةمن%10.5نحوفيالسكانمن%10.2نحوفيهفيتركزالسويس
:توزيعهاوسوءالعامةالخدماتنقص-4

والثقافيةوالصحيةالتعليميةالخدماتخاصةالعامةالخدماتفىنقصمنالسويسمدينةتعاني
المناطقبعضفيوتركزهاالمدينة،فىالتعليميةالخدماتنقصأدىحيثوالترفيهية،واالجتماعية

علىأثرمماالخدماتتلكإلىتفتقرالجناينلحىالتابعةالمناطقأنالىأخرى،مناطقحسابعلى
نقصمنالمدينةتعانىكما.عتاقةبحىالموجودةالمناطقعكسعلىالمناطقبتكالتعليمةالحالة

.المدينةمستوىعلىمتوازنغيربشكلوتوزيعهاالصحية،الخدمات

:والنتائجالخالصة
ظهرتفقداالنوحتىنشأتهامنذومستمرةدائمةعمرانيةبتطوراتالسويسمدينةمرت

ثم،1976عام2كم11.3الىلتصلبعدهاتطورتثم،1935عام2كم5.4بنحوالكتلةهذه
عاموفى،2كم92.5نحو1986عامفىأصبحثم،2كم50.4نحولتصبحالكتلةتلكأزدادت
.2كم121.1نحوالكتلةهذهمساحةوصلت2006

بلغترئيسيةإستخداماتثالثةوجودعنالدراسةمنطقةفياالرضإستخدامدراسةأظهرت
المبنية،الكتلةوهىالمختلفة،االستخداماتمنالعديدعلىموزعة2كم121.2نحومساحتها

علىالمبنيةالكتلةوأستحوذتالمفتوحة،والمساحاتالفضاءواآلراضيالزراعى،واالستخدام
.االخرىاالستخدماتبباقىمقارنةبالمدينةاالرضيةاالستخدماتأغلب

وكذلكبالمدينة،العمرانىللنموالطبيعةالمحدداتأهممنللمدينةوالموضعالسطحمالمحتعد
فيهانشأتالتىالمناطقأكثرالرمليةالتربةذاتالمستويةشبةالمناطقاننجدحيثالتربةأقسام

أهمأحدالسكانىالنموزيادةأننجدكماالمدينة،شرقشمالالجناينحىفىكماالزراعيةالمناطق
عنفضالًالعمرنية،االمتدداتظهورفىساهمحيثوالترع،الطرقمحاورمعالبشريةالمحددات

ذلككلالعامةالمرافقووفرةالحكومية،والتشريعاتاخرى،بمدنمقارنةالمتدنىاالراضىأسعار
.خاصةجديدةسكنيةأحياءظهورفىتمثلوالذىالمدينة،فىالعمرانىالنموعلىساعد

الحالةوتردىالعشوائىالعمرانىالنموفىالمدينةفىالعمرانىالنمومشاكلأغلبوتمثلت
تداخلالىباالضافةالسويس،وحىاالربعينحىمثلالقديمةاالحياءفىخاصةالعمرانية

توفيق،بورمنطقةفىكماالتجارىاالستخدامبجوارالسكنىاالستخداممثلاالراضىاستعماالت
إرتفاعفىالعمرانىالنمومشاكلبعضتظهركماالمقابر،ناحيةالعمرانيةالكتلةزحفعنفضالً

ظهروهوالدراسةمنطقةفياإلداريةاالقسامعلىالسكانتوزيعفىوالخللالسكانيةالكثافات
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المشاكلأهممنتوزيعهاوسوءالعامةالخدماتنقصيعدكماوفيصل،االربعينقسمىفىبوضوح
.بالمدينةالعمرانىالنموتواجهالتى
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