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ملخص البحث .تعترب احلُرم اجلامعية مدن ًا صغرية متكاملة نظر ًا لكرب حجمها ،وزيادة عدد مستخدميها،

واختالف وتعقيد األنشطة التي ُتارس هبا والتي يمكن أن تؤثر سلب ًا أو إجياب ًا عىل البيئة املحيطة هبذه احلُرم.
لذا فإن هناك توجه ًا عاملي ًا نحو إنشاء جامعات مستدامة .فبالرغم من إصدار مرص لرؤيتها  2030للتنمية
املستدامة والدور الذي يمكن أن تلعبه اجلامعات كمؤسسات تعليمية وجمتمعية يف هذا السياق ،إال أن
الوضع الراهن ملعظم اجلامعات املرصية يعكس مدى إغفاهلا لتضمني مبادئ االستدامة يف التصميم احلرضي

لفراغاهتا املفتوحة ،باإلضافة إىل الفجوة بني املصمم احلرضي ومستخدمي احلرم اجلامعي نتيجة النعدام

قنوات التواصل بينهام .تقرتح هذه الورقة البحثية جمموعة من اآلليات للوصول لنامذج مستدامة من احلُرم
اجلامعية .تم الوصول هلذه اآلليات من خالل تطبيق املنهج التحلييل االستنباطي لتحليل نظامني من نُظم تقييم
االستدامة العاملية باإلضافة إىل نظام اهلرم األخرض املستخدم لتقييم االستدامة بمرص ،وذلك هبدف استنباط
معايري حمددة يمكن استخدامها يف التحقق من مدى استدامة الفراغات اخلارجية ،بحيث تتميز هذه املعايري

بالشمولية والفاعلية واملالءمة املحلية .كام امتد البحث الستخدام املنهج امليداين االستقرائي من خالل رصد
املشكالت الراهنة بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان كنموذج جلامعات إقليم جنوب الصعيد.

كام تم اقرتاح جمموعة من اآلليات التي يمكن من خالهلا تقديم حلول للمشكالت التي تم رصدها .استخدم
البحث املنهج اإلحصائي للتحقق من صالحية اآلليات املقرتحة وللتأكيد عىل أمهية التصميم باملشاركة والذي
ُيعد أحد أهداف االستدامة االجتامعية.

الكلامت املفتاحية :التصميم احلرضي املستدام  ،الفراغات املفتوحة  ،احلرم اجلامعي املستدام  ،جامعة أسوان.
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لبنى حممود مبارك أمحد؛ عصام الدين حممد عيل؛ منة اهلل صالح رفاعي حممود  :االرتقاء احلرضي بالفراغات املفتوحة داخل احلُرم اجلامعية ...

تطــور ًا اختلــف يف أهدافــه مــن فــرة ألخــرى كــا

 .1املقدمة
التصميــم احلــري هــو عبــارة عــن فــن

وعلــم بنــاء املــدن وتنظيــم العالقــة بــن الكتــل
والفراغــات احلرضيــة يف ضــوء احــرام الســلوك

اإلنســاين للمجتمــع (الشــاطر وأبــو ســعدة.)2013 ،

كــا أنــه حلقــة الوصــل بــن التخطيــط العمــراين
والتصميــم املعــاري ،حيــث هيتــم التصميــم احلرضي

بالبيئــة املاديــة لإلنســان وباملظهــر العــام للمدينــة

مــن حيــث التشــكيل البــري كــا هيتــم برتتيــب

الكتــل والفراغــات املفتوحــة ومواقــف الســيارات
واألســواق وفصــل حركــة ســر املشــاة عــن حركــة

الســيارات (قســم اهلل .)2015 ،يمكــن تعريــف

مفهــوم التصميــم احلــري للحــرم اجلامعــي بأنــه
عبــارة عــن عمليــة ترتيــب الكتــل واملبــاين اجلامعيــة
داخــل احلــرم بشــكل يســمح باالســتعامل املناســب

والفعــال للفراغــات اخلارجيــة؛ هبــدف الوصــول
إىل أفضــل عالقــة بــن األنشــطة املختلفــة املقامــة

داخــل احلــرم واســتغالل أنــاط احلركــة املختلفــة.
أمــا بالنســبة ملفهــوم التصميــم احلــري ا ُملســتدام،
فقــد شــهد مفهــوم االســتدامة يف التصميــم احلــري

يوضــح الشــكل رقــم (.)1

ففــي ظــل مشــكلة قلــة املــوارد يف مــر يف

الوقــت احلــايل أصبحــت االســتدامة إحــدى أولويات
التصميــم احلــري وخاصــة يف املــدن اجلديــدة التــي

تعتــر مواقــع جاذبــة لالســتثامر يف جمــال اجلامعــات
اخلاصــة .تقــدم الفراغــات اخلارجيــة باحلُــرم اجلامعية
املســتدامة نموذجـ ًا لفراغــات مفتوحــة أقل اســتهالك ًا

للطاقــة وللميــاه وأقــل إنتاجــ ًا للنفايــات وأكثــر
اعتــاد ًا عــى الطاقــة املتجــددة واملــواد اخلــام املحليــة
وا ُملعــاد تدويرهــا .تشــتمل الفراغــات اخلارجيــة عــى

العديــد مــن العنــارص الطبيعيــة والصناعيــة التــي

يمكــن توظيفهــا لتحقــق أهــداف االســتدامة البيئيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة.

اكتســب هــدف حتقيــق االســتدامة يف تصميــم

حلــرم اجلامعيــة أمهيــة عامليــة حيــث يعتــر إعــان
ا ُ

ســتوكهومل ( )Stɔckhɔlmلعــام  1972أول إعــان

أشــار إىل االســتدامة وأوىص بــرورة مراعــاة

النواحــي االجتامعيــة ،واقــرح عــدة طــرق لتحقيــق
البيئــة املســتدامة .ويف عــام  1990اجتمــع أكثــر مــن

أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن  ١٩وﺑﺪاﻳﺔ

ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٢٠إﱃ ١٩٦٩

ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٧٠إﱃ ١٩٨١

ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺴﺎر اﻷﺧﴬ ﰲ

ووﺿﻊ اﳌﺨﻄﻄﺎت

اﳊﺪﻳﺚ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳉﻮاﻧﺐ

اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳊﴬي اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل

اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ

)Gettingاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ

اﳌﺒﻨﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدر

(on the green path

ﲢﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
)Regional ecological
(planning

ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٨٢إﱃ ١٩٩٢

ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ

اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

)The birth of modern
environmental
(planning

داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﴩوﻋﺎت

اﻟﺰﺣﻒ اﻟﻌﻤﺮاﲏ

ﺧﻼل اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﲈت
ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٩٢إﱃ اﻵن
اﻻﲡﺎه إﱃ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺴﺘﺪام

اﻟﺬي ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ

اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ ﻣﺼﻐﺮ ًا
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻴﻮي اﻟﻜﺒﲑ

()Cities as eco system

الشكل رقم ( .)1مراحل التطور يف مفهوم االستدامة وعالقته بالتخطيط والتصميم العمراين ()Bahrainy& Bakhtiar, 2016
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 300مــن مديــري اجلامعــات مــن أكثــر مــن  40دولة
وتــم توقيــع وثيقــة لعمــل خطــة إلدمــاج الفكــر
املســتدام وحمــو األميــة البيئيــة يف التدريــس والبحــث

العلمــي ودعــم عمليــات التوعيــة يف اجلامعــات
والكليــات .ويف عــام  2000أصــدرت وكالــة محايــة
البيئــة توجيهـ ًا بتصنيــف األبنيــة اجلامعيــة والكليــات

بنفــس معايــر تصنيــف األبنيــة الصناعيــة فيــا يتعلــق
بقضايــا الصحــة البرشيــة والبيئيــة ،وذلــك بســبب

كميــة امللوثــات الناجتــة عــن هــذه األبنيــة وخاصــة
املــواد اخلطــرة والنفايــات الصلبــة واإلشــعاعية الناجتة

عــن خمتــرات التجــارب العلميــة .أمــا يف عــام 2012
فقــد اجتمــع حــوايل  700مــن رؤســاء اجلامعــات

للتوقيــع عــى وثيقــة بشــأن التزامهــم بخفــض التأثــر
الســلبي جلامعاهتــم عــى البيئــة ودعــم املامرســات

املســتدامة طبقـ ًا للبنــود اآلتيــة (Alshuwaikhat & Abu

)baker, 2008

:

● ●حــر شــامل جلميــع االنبعاثــات الغازيــة

الدفيئــة الناجتــة عــن اجلامعــة.

● ●دمــج االســتدامة ضمــن املناهــج الدراســية

واخلــرات التعليميــة األخــرى جلميــع الطــاب.
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وتوفــر إمكانيــة الوصــول هلــا جلميــع الفئــات
املســتخدمة للحــرم اجلامعــي.

تقــرح الورقــة البحثيــة جمموعــة مــن اآلليــات

القابلــة للتطبيــق والتــي هتــدف إىل إجيــاد حلــول

للمشــكالت الراهنــة والتــي تؤثــر عــى كفــاءة
حلــرم اجلامعيــة ،مــع
وجــودة الفراغــات اخلارجيــة با ُ

الرتكيــز عــى احلــرم اجلامعــي جلامعــة أســوان بأقــى
جنــوب مــر كدراســة حالــة.

 .2اإلشكالية البحثية
يقــوم البحــث احلــايل برصــد إشــكالية مهمــة

ذات صلــة بالتصميــم احلــري للفراغــات املفتوحــة

حلــرم اجلامعيــة بمــر ،حيــث تفتقــر معظــم هــذه
با ُ

الفراغــات إىل احلــد األدنــى مــن املعاجلــات املناخيــة
والبيئيــة التــي تؤهلهــا ألن تكــون فراغــات حرضيــة

قابلــة لالســتخدام ومســتدامة .هــذا باإلضافــة إىل

غيــاب الناحيــة اجلامليــة ومعايــر األمــان والراحــة

وســهولة االســتخدام والتنــوع يف الوظائــف
والوضــوح البــري واالتصاليــة وإمكانيــة الوصــول
وغريهــا مــن االعتبــارات األساســية املطلــوب

● ●وضــع اســراتيجيات مــن شــأهنا خفــض

توافرهــا يف مثــل هــذه الفراغــات ،حيــث يظهــر ذلــك
جليــ ًا يف احلــرم اجلامعــي جلامعــة أســوان بمنطقــة

● ●تشــجيع حصــول املبــاين اجلديــدة داخــل

متخــذي القــرار ومســتخدمي احلــرم اجلامعــي.

جملــس البنــاء األخــر األمريكــي أو مــا يعادهلــا.

احلــايل الــذي يتــم تنفيــذه يف جامعــة أســوان تــم

انبعاثــات الغــازات املســببة لالحتبــاس احلــراري.
احلــرم اجلامعــي عــى شــهادة  LEEDالفضيــة مــن
● ●تشــجيع اســتخدام وســائل النقــل العــام

صحــاري .يرجــع ذلــك إىل فقــدان التواصــل بــن
فمــن خــال الرصــد امليــداين تبــن أن خمطــط التطويــر
وضعــه بواســطة مهنــديس إنشــاءات ومل يشــرك فيــه

مصممــون حرضيــون ،كــا مل يتــم إدمــاج الطــاب
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أو أعضــاء هيئــة التدريــس يف منظومــة التطويــر
املقرتحــة .أظهــر حتليــل أدبيــات الدراســة أن هنــاك

فجــوة بحثيــة ناجتــة عــن قلــة عــدد األبحــاث التــي

للحــرم
اهتمــت بدراســة الفراغــات املفتوحــة ُ

اجلامعيــة وأســس تصميمهــا بحيــث حتقق االســتدامة

بأبعادهــا الثالثــة ،فقــد ركــزت معظــم األبحــاث عىل
اســتدامة املبــاين اجلامعيــة وطــرق رفــع أدائهــا البيئــي
واالقتصــادي مــع إغفــال دور الفراغــات املفتوحــة

تســاعد عــى تصميــم الفراغــات املفتوحــة باحلُــرم
اجلامعيــة بمــر؛ بحيــث حتقــق مبــادئ االســتدامة

مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة،
ليقــدم احلــرم اجلامعــي املســتدام نموذج ـ ًا للمجتمــع
يمكــن تكــراره عــى مســتوى العديــد مــن املناطــق
احلرضيــة األخــرى.

 .3اهلدف من البحث

يف التكامــل مــع املبــاين لتحقيــق االســتدامة عــى
مســتوى احلــرم اجلامعــي كليـ ًا .كــا أن هنــاك العديــد

اجلامعــي املســتدام بشــكل عمــي مــن خــال

مســتدامة يف بلــدان عربيــة وأجنبيــة وتوضيــح

تطبيــق مبــادئ التصميــم احلــري املســتدام بحيــث

مــن األبحــاث التــي اكتفــت بتحليــل نــاذج جلامعات

اآلليــات املســتخدمة يف تصميمهــا أو تطويرهــا .فمــع
زيــادة أعــداد اجلامعــات والتوجــه إلنشــاء العديــد

مــن اجلامعــات اخلاصــة ،أصبحــت هنــاك رضورة
لتطبيــق جمموعــة مــن اآلليــات الواضحــة التــي

هيــدف البحــث إىل حتقيــق مفهــوم احلــرم

الوصــول إىل جمموعــة مــن اآلليــات القائمــة عــى
يمكــن اســتخدامها أثنــاء عمليــة تطويــر الفراغــات
حلــرم اجلامعيــة بمــر .ينــدرج حتــت
اخلارجيــة با ُ

هــذا اهلــدف األســايس جمموعــة مــن األهــداف
الفرعيــة يمكــن تلخيصهــا يف الشــكل رقــم (.)2

ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﴩوﻋﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻫﻲ:
BREEAM, LEED, GPRS

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﻮان ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺻﺤﺎري ﻛﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳊﴬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ.

اﻗﱰاح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻟﻼرﺗﻘﺎء اﳊﴬي ﺑﺎﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳏﻞ

اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻪ إﱃ ﺣﺮم ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﻴﺌﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً واﺟﺘﲈﻋﻴﺎً

ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ وذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻘﺎً ﳌﺒﺪأ إدﻣﺎج
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

الشكل رقم ( .)2األهداف البحثية

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 32الرياض (2020م 1441 /هـ )

 .4املنهجية البحثية
تبــدأ الورقــة البحثيــة احلاليــة باســتخدام املنهج

الوصفــي لبيــان كيفيــة تضمــن مبــادئ االســتدامة يف
للحــرم اجلامعيــة عــى مســتوى
التصميــم احلــري ُ

مكونــات وعنــارص الفراغــات اخلارجيــة .كــا تــم
اســتخدام املنهــج التحليــي االســتنباطي لتحليــل

أهــم نظــم تقييــم االســتدامة العامليــة واملحليــة؛

وذلــك الســتنباط املعايــر اخلاصــة باســتدامة
الفراغــات املفتوحــة واملالئمــة للوضــع املحــي.

أمــا املنهــج امليــداين االســتقرائي فتــم اســتخدامه

لرصــد وتقييــم الوضــع الراهــن للحــرم اجلامعــي
جلامعــة أســوان بمنطقــة صحــاري بمدينــة أســوان؛
لتحديــد املشــكالت التــي تتعلــق بتصميــم الفراغــات
املفتوحــة بــه .ثــم انتهــى البحــث باســتخدام املنهــج
اإلحصائــي القائــم عــى إعــداد اســتبيان لقيــاس

مــدى رضــا املســتخدمني للحــرم حمــل الدراســة
عــن اآلليــات املقرتحــة ،ومــدى مالءمتهــا لثقافتهــم
وتلبيتهــا الحتياجاهتــم ،كصــورة مــن صــور املشــاركة

املجتمعيــة يف اختــاذ القــرارات التصميميــة والتطويريــة

للحــرم اجلامعــي.

 .5أدبيات الدراسة
يف هنايــة القــرن العرشيــن وبعــد ظهــور فكــر

االســتدامة بقــوة ،اجتــه الباحثــون إىل كيفيــة تطبيــق
االســتدامة يف املجــاالت كافــة وال ســيام التعليــم ،وهو

مــا شــجع الباحثــن عــى حتليــل ودراســة معايــر
االســتدامة وحماولــة تطبيقهــا يف احلــرم اجلامعــي،
وقيــاس مــدى نجــاح التصميــم يف حتقيقهــا .ركــز
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العديــد مــن الدراســات البحثيــة عــى حتليــل النــاذج
العامليــة الناجحــة يف جمــال اســتدامة املبــاين اجلامعيــة

مــن حيــث اآلليــات املطبقــة ،لتحســن أدائهــا البيئــي
وتقليــل الغــازات املنبعثــة منهــا ،وترشــيد اســتهالك

الطاقــة والرتكيــز عــى اســتخدام اإلضــاءة والتهويــة
الطبيعيــة .اجتــه بعــض الدراســات البحثيــة األخــرى

إىل حماولــة الوصــول ملعايــر يمكــن مــن خالهلــا
تقييــم اســتدامة احلــرم اجلامعــي .ففــي عــام ،2012

تناولــت رســالة ماجســتري بعنــوان «اســراتيجية
لتقييــم احلــرم اجلامعــي املســتدام يف مطلــع األلفيــة

الثالثــة» تقييــم فعاليــة تطبيــق مبــادئ االســتدامة
حلــرم اجلامعيــة يف مــر؛ عــن طريــق منظومــة
عــى ا ُ
علميــة لتقييــم االســتدامة والتــي تتســم بســهولة
التطبيــق ومالءمتهــا للواقــع املــري ،حيــث تــم

حتليــل أهــم آليــات االســتدامة البيئيــة واالقتصاديــة
واالجتامعيــة املســتخدمة يف جمموعــة مــن اجلامعــات
العامليــة واإلقليميــة واملحليــة احلاصلــة عــى شــهادات

عامليــة يف االســتدامة؛ للوصــول إىل جمموعــة مــن
النتائــج يمكــن اســتخدامها عنــد تقييــم االســتدامة
داخــل احلــرم اجلامعــي بمــر (إســاعيل.)2012 ،

أمــا عــن أســس تصميــم الفراغــات اخلارجيــة

باحلــرم اجلامعــي ،فقــد تــم تلخيــص أهــم هــذه
األســس يف الورقــة البحثيــة التــي حتمــل عنــوان:

«Open Space as Meaningful Place for Students in

 »ITB Campusوهــي كالتــايل (:)Hanan, 2013

● ●حتقيــق معيــار ســهولة الوصــول للفراغــات

وإمكانيــة رؤيتهــا وإدراكهــا بواســطة املســتخدمني

للحــرم اجلامعــي.
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● ●ال بــد أن تنقــل الفراغــات املفتوحــة باحلــرم

 »versity Campus Urban Designأهــم االعتبــارات

يف تأديــة وظائفهــا مــن خــال هتيئتهــا بالعنــارص

باحلُــرم اجلامعيــة .كــا قامــت بتســليط الضــوء عــى

رســالة للمســتخدمني بإمكانيــة اســتخدامها وفعاليتها
الالزمــة.

● ●حتقيــق النواحــي اجلامليــة داخــل الفراغــات

اخلارجيــة.

● ●تدعيــم جاهزيــة الفراغــات ملامرســة األنشــطة

املختلفــة مــن خــال اختيــار عنــارص الفــرش املناســبة

هلــذه األنشــطة.

● ●ضــان توافــر األمــن واألمــان والراحــة

واملرونــة واجلاذبيــة بالفراغــات اخلارجيــة.

قــدم العجيــي يف عــام  2015دراســة مقارنــة

للمبــاين اجلامعيــة القائمــة بــدول شــال أفريقيــا
باســتخدام نظــام «ليــد» للتقييــم .حــاول البحــث

الوصــول الســراتيجية يمكــن عــن طريقهــا حتقيــق
االســتدامة البيئيــة باحلــرم اجلامعــي جلامعــة املنصــورة

بمــر واحلــرم اجلامعــي جلامعــة طرابلــس يف
ليبيــا ،حيــث قــام الباحــث بتحليــل أهــم اآلليــات
املســتخدمة يف جامعــة مرييالنــد بالواليــات املتحــدة

األمريكيــة وجامعــة امللــك عبــد اهلل باململكــة العربيــة
الســعودية واجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة طبقــ ًا
ملعايــر تقييــم االســتدامة املدرجــة بنظــام «ليــد» ،ثــم
اســتنتج منهــا الباحــث أهــم املعايــر التــي حتققــت
يف اجلامعــات حمــل الدراســة مــع دراســة إمكانيــة

تطبيقهــا داخــل جامعتــي املنصــورة وطرابلــس
(العجيــي .)2015 ،ويف العــام نفســه أيض ـ ًا تناولــت

دراسـ�ة

بعنـ�وانSustainable Landscape in Uni�«  «:

والعوامــل املؤثــرة عــى اســتدامة الفراغــات اخلارجية
بعــض اجلامعــات اجلديــدة يف مــر ومــدى تطبيقهــا
ملبــادئ االســتدامة اخلاصــة بتنســيق املوقــع .توصلــت
الدراســة إىل جمموعــة مــن االعتبــارات التــي جيــب
مراعاهتــا عنــد تصميــم احلــرم اجلامعــي املســتدام

مثــل (:)Amr, 2015

● ●إنتــاج مــا ال يقــل عــن  %15مــن اســتهالك

احلــرم للكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة.

● ●تقليــل املخلفــات واعتــاد التدابــر املرتبطــة

بفصلهــا للحــد مــن النفايــات وإعــادة تدويرهــا.

أكــد العديــد مــن الدراســات البحثيــة عــى

التأثــر املتبــادل بــن احلُــرم اجلامعيــة واملــدن،
حلــرم اجلامعيــة
وأن هنــاك نــاذج عديــدة مــن ا ُ
أثــرت بشــكل كبــر عــى اهليــكل العمــراين
للمدينــة وســامهت يف تطويــر اجلوانــب االجتامعيــة
واالقتصاديــة للمدينــة .فعــى ســبيل املثــال :تــم

رصــد تأثــر إقامــة احلــرم اجلامعــي جلامعــة لينكولــن
بربيطانيــا ( )University of Lincolnعــى املدينــة كليـ ًا،
ومــدى التحــول االقتصــادي واالجتامعــي الــذي

أحدثــه إنشــاء هــذا احلــرم .تــم تنــاول هــذا الطــرح

يف الورقــة البحثيــة التــي حتمــل عنــوانThe City/« :
University Duality: Spatial Impact of University

 .»Campuses on Citiesمتثــل مدينــة لينكولــن نموذجـ ًا
للمــدن التارخييــة الربيطانيــة والتــي أدى وجــود
احلــرم اجلامعــي هبــا منــذ  2001إىل حتــول كبــر يف
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صورهتـ�ا البرصيـ�ة .تـ�م اسـ�تخدام تقنيـةة�Space Syn
tax

لفهــم وحتليــل العالقــة املكانيــة وتأثــر وجــود

احلــرم اجلامعــي عــى مدينــة لينكولــن (Elnokaly et
2017

.)al,

 .6معايري تقييم استدامة الفراغات احلرضية املفتوحة
ُ
باحلرم اجلامعية
لوحــظ مــن دراســة األنظمــة العامليــة

املســتخدمة يف تقييــم االســتدامة أن هنــاك معايــر
مشــركة بينهــا ختتلــف يف املســميات ولكنهــا تتفــق يف

اهلــدف مثــل :اســتدامة املوقــع واحلفــاظ عــى الطاقــة،

وكفــاءة امليــاه واملــوارد ،وجــودة البيئــة الداخليــة
والنقــل واإلدارة .اختلفــت املعايــر املســتخدمة مــن
نظــام آلخــر تبعــ ًا للظــروف املحليــة ،فمــن خــال

التحليــل املقــارن بــن املعايــر الــواردة يف األنظمــة

الثالثـ�ة ليـ�د وبريـ�م واهلـ�رم األخـض ر (�LEED, BREE

 )AM, GPRSتبــن أن احلصــول عــى تصنيــف مرشوع

مســتدام يعتمــد عــى األداء البيئــي يف املقــام األول،
يليــه اجلانــب االقتصــادي ،أمــا اجلانــب االجتامعــي
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فقــد تــم إغفالــه بشــكل ملحــوظ يف األنظمــة

الثالثــة

(https://new.usgbc.org/leed-v41https://

Ali & Mohamed, 2013

 )www.breeam.comكــا هــو

موضــح بالشــكل رقــم (.)3

فمــن خــال املقارنــة الســابقة أمكــن التوصــل

ملجموعــة مــن املعايــر التــي تــم اســتنباطها مــن

األنظمــة الثالثــة ،بحيــث تالئــم الوضــع احلــايل

يف مــر ،ويمكــن اســتخدامها يف عمليــة تقييــم
اســتدامة الفراغــات احلرضيــة مــن الناحيــة البيئيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة كــا يوضــح اجلــدول رقــم

( .)1كــا تــم اســتحداث فئــة اهلويــة والشــخصية
املســتدامة ليتــم إضافتهــا للســبع فئــات املســتنبطة

مــن األنظمــة الثالثــة لتصنيــف االســتدامة .فاهلــدف

مــن اســتنباط هــذه املعايــر هــو اســتخدامها يف تقييــم
احلُــرم اجلامعيــة القائمــة بالفعــل للتحقــق مــن مــدى

حتقيــق االســتدامة بفراغاهتــا اخلارجيــة ،وكذلــك

حماولــة مراعــاة حتقــق هــذه املعايــر مــن خــال

حلــرم
اآلليــات التــي يقرتحهــا البحــث لتطويــر ا ُ
اجلامعيــة والوصــول هبــا إىل النمــوذج املســتدام.
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LEED

GPRS

اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ

اﳌﻌﻴﺎر

BREEAM

اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻔﺮاﻏﺎت

اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪرج ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻞ ﻣﻌﻴﺎر

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ

اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﻗﻊ

واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﲠﺎ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺮاﻓﻖ أو ﻳﻮﺟﺪ

ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻮاﺋﻞ واﻷراﴈ اﳍﺸﺔ

اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ واﻟﺘﻌﺪي ﻋﲆ اﳌﻮاﺋﻞ

واﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺴﺘﺪام

ﻣﻮاﻗﻊ ذات أوﻟﻮﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﺪ اﳌﺮاﻓﻖ إﻟﻴﻬﺎ.

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر واﳊﻴﻮاﻧﺎت وﲪﺎﻳﺔ اﳉﺰر اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ.

ﻧﻈﺮ ًا ﻟﺘﻌﺪد وﺗﻨﻮع اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﰲ ﻣﴫ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﻗﻊ
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﴩوع وﻣﺪى أﳘﻴﺘﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺧﻔﺾ ﺗﺄﺛﲑ اﳉﺰر اﳊﺮارﻳﺔ

ﻧﻈﺮ ًا ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﳊﺮارة ﺻﻴﻔ ًﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳊﺎرة اﳉﺎﻓﺔ.

ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ

اﳊﺮص ﻋﲆ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ.

ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ

إﳚﺎد ﻓﻀﺎءات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب.

اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻮع

ﺣﻴﺚ إن ﻣﴫ زاﺧﺮة ﺑﺼﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺬي ﳚﺐ اﳊﻔﺎظ

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﳏﻄﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم وﺗﻮﻓﲑ ﳑﺮات ﳌﺴﺎرات اﳌﺸﺎة

اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات

ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺟﻮد أﻣﺎﻛﻦ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺴﻴﺎرات ﺧﺎرج اﳌﻮﻗﻊ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺎت

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

وﻣﺴﺎرات اﳌﺸﺎة

إدارة اﻟﻨﻘﻞ

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪراﺟﺎت
اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳋﴬاء ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺪﻳﻞ

ﻋﻠﻴﻪ.

ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﳋﺎص.

اﻹﺳﻔﻠﺘﻴﺔ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑ اﳉﺰر اﳊﺮارﻳﺔ.

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪراﺟﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺟﻮد ﻣﺴﺎرات وﻣﻮاﻗﻒ

ﺧﺎﺻﺔ ﲠﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻزدﺣﺎم واﻟﺘﻠﻮث اﳍﻮاﺋﻲ واﻟﻀﻮﺿﺎﺋﻲ.
ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻬ ًﺎ ﳏﻠﻴ ًﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻈﻴﻒ.
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إدارة اﳌﻴﺎه

ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﻴﺎه

ﻟﴬورة ﺗﻮﻓﲑ أﺟﻬﺰة ﻟﻘﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﰲ اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ.

ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه ﰲ اﻟﻔﺮاﻏﺎت

ﻧﻈﺮ ًا ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ ﻣﻮارد اﳌﻴﺎه ﺑﻤﴫ واﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺰﻳﺪ ﺳﻮء ًا ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

إدارة ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

ﺗﺰداد أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻄﺮة ﺑﻤﴫ.

اﻟﻔﺮز وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﻧﻈﺮ ًا ﻟﻮﺟﻮد ﴍﻛﺎت ﳏﻠﻴﺔ ﻟﺘﺪوﻳﺮ ﳐﻠﻔﺎت اﻟﻮرق واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﻟﺰﺟﺎج.

اﳋﺎرﺟﻴﺔ

إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
وﻓﺼﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﻧﻈﺮ ًا ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه.

ﻧﻈﺮ ًا ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻤﴫ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ وﻓﺼﻠﻬﺎ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﺪة ﻣﺘﻄﻠﺒ ًﺎ ﴐورﻳ ًﺎ.

وﻓﺮة ﻫﺬه اﳌﺼﺎدر ﺑﻤﴫ ،واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ،وﺗﻮاﻓﺮ

اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ

اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث وارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﳊﺮارة

إدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ

واﻟﺼﻔﺮﻳﺔ

اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺿﺎءة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻮﻓﺮة
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻀﻮﺋﻲ

اﻟﺮﻳﺎح.

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺿﲈن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻺﺿﺎءة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع واﻟﺸﺪة

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ

اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻀﻮﺿﺎﺋﻲ

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﲈرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻀﻮﺿﺎء ﰲ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻓﺌﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻮﺻﻮل اﻵﻣﻦ

ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺒﺎﲏ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ

ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎﺻﺔ

ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ

اﳌﻮاد واﳌﻮارد اﳍﻮﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﳌﺤﻠﻴﺔ

واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﺳﲑ اﳌﺸﺎة واﳌﺮﻛﺒﺎت.

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺘﺎﻧﺔ
واﳌﺮوﻧﺔ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﻼت

اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﴫﻳﺔ ﳍﺬه اﳌﻄﻼت ﻣﺜﻞ ﳖﺮ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ

اﺣﱰام اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺤﲇ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ

ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ورﺑﻂ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺎﻟﱰاث

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة

ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ

اﳊﴬﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳑﻴﺰة

ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﴍ /ﺿﻤﻨﻲ

ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮر
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 .7رصد املشكالت الراهنة للفراغات احلرضية باحلرم
اجلامعي جلامعة أسوان بصحاري
تعتــر عمليــة رصــد وحتديــد أهــم املشــكالت

للحــرم اجلامعيــة يف
اخلاصــة بالتصميــم احلــري ُ

الوضــع الراهــن مــن حيــث جودهتــا ومــدى حتقيقهــا

لالســتدامة ،هــي اخلطــوة األوىل عــى مســتوى تطويــر
البيئــة اجلامعيــة وحتقيــق االســتدامة بشــكل أكثــر

كفــاءة ومالءمــة للواقــع املحــي .كــا جيــب االســتفادة
مــن نتائــج تقييــم الوضــع الراهــن لتطويــر مــا هــو

قائــم بالفعــل وبنــاء اجلديــد لتلبيــة االحتياجــات
احلاليــة دون اإلخــال بحقــوق األجيــال املســتقبلية.
تقــع جامعــة أســوان بمنطقــة صحــاري

عــى طريــق أبــو ســمبل  -املطــار بمحافظــة أســوان

بجمهوريــة مــر العربيــة .تعتــر مدينــة أســوان مــن
املــدن القاحلــة التــي تســقط هبــا كميــات نــادرة مــن
األمطــار ســنوي ًا وتقــع داخــل اإلقليــم املناخــي احلــار

اجلــاف .تبلــغ املســاحة اإلمجاليــة للحــرم اجلامعــي
حمــل الدراســة حــوايل  1.14كيلومــر ًا مربعــ ًا،

أمــا املحيــط اخلارجــي للجامعــة فيبلــغ حــوايل
 4.81كيلومــر (اإلدارة اهلندســية بجامعــة أســوان،
 .)2018تــم التصميــم والتنفيــذ مــن قبــل اإلدارة
اهلندســية التابعــة جلامعــة أســوان.

 7.1املشــكالت احلرضيــة اخلاصــة باملكونــات
احلســية واإلدراكيــة للفراغــات احلرضيــة للحــرم
اجلامعــي جلامعــة أســوان بمنطقــة صحــاري:
تشــتمل الفراغــات املفتوحــة باحلــرم اجلامعــي

حمــل الدراســة عــى العديــد مــن املشــكالت والتــي

تــم تصنيفهــا باســتخدام نظريــة املكونــات اخلمســة

الرئيســية للمناطــق احلرضيــة ( )Lynch, 1960كــا هــو
موضــح باجلــدول رقــم (.)2

نخلــص مــن ذلــك الرصــد إىل أن معايــر

اســتدامة الفراغــات اخلارجيــة التــي تــم رسدهــا

يف اجلــدول رقــم ( )1ال تتحقــق بــأي شــكل
مــن األشــكال باحلــرم اجلامعــي جلامعــة أســوان
بصحــاري .لــذا ال بــد مــن تطبيــق جمموعــة مــن

اآلليــات الســتخدامها يف عمليــة االرتقــاء احلــري
باحلــرم اجلامعــي؛ لتحويلــه حلــرم مســتدام تتحقــق
فيــه معايــر جــودة واســتدامة الفراغــات اخلارجيــة.
 .8اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور
املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة
أسوان بمنطقة صحاري
يقــرح البحــث جمموعــة مــن اآلليــات التــي

يمكــن تطبيقهــا عــى مســتوى احلــرم اجلامعــي

جلامعــة أســوان هبــدف االرتقــاء بالفراغــات
احلرضيــة ،بحيــث تكــون هــذه اآلليــات قابلــة

للتطبيــق مــن حيــث مالءمتهــا مــن الناحيــة املناخيــة
وفاعليتهــا يف حتســن الراحــة احلراريــة ،وكوهنــا ال

حتتــاج إىل ميزانيــات ضخمــة ،واحلــرص عــى أن

تكــون آليــات يتقبلهــا املجتمــع وال تعتــر دخيلــة
عــى ثقافتــه ومبادئــه ،وأن يكــون قــد تــم تطبيقهــا

بالفعــل يف مناطــق ذات ظــروف مماثلــة أو مشــاهبة
للظــروف املناخيــة واالقتصاديــة للحــرم اجلامعــي
بصحــاري .وللتأكــد مــن صالحيــة هــذه اآلليــات
وفاعليتهــا كان ال بــد مــن اســتقراء آراء مســتخدمي
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جدول رقم ( .)2املشكالت احلرضية اخلاصة باملكونات احلسية للفراغات احلرضية باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان بمنطقة صحاري
اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳊﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮاﻏﺎت

اﳌﺸﻜﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻜﻮﻧﺎت اﳊﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮاﻏﺎت اﳊﴬﻳﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﻮان ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﺎري

اﳊﴬﻳﺔ

()Lynch, 1960

ﺗﻢ ﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﲆ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﺤﺮم ﻋﲆ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﳉﺎﻣﻌﺔ

ﻛﻨﻮاة ﻟﺘﻌﻤﲑ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺼﺤﺮاوي .ﻳﻄﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻋﲆ ﺷﺎرع رﺋﻴﴘ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺆدي إﱃ اﳌﻄﺎر وﻫﻮ

ﺑﻌﺮض  ٣٠ﻣﱰ ًا وﻣﺘﻔﺮع ﻣﻨﻪ وﺻﻠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﱃ ﺑﻮاﺑﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺮض  ٢٠ﻣﱰ ًا ،وﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﳜﺪم اﳊﺎﻓﻼت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ

ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮان .ﻛﲈ ﺗﺘﻮزع اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﻃﻮل اﻟﺴﻮر اﳌﺤﻴﻂ ﺑﺎﳊﺮم ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻋﲆ اﻟﺸﺎرع اﳌﺘﻔﺮع ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
أﺳﻮان أﺑﻮ ﺳﻤﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺪاﺧﻞ ﻓﻬﻲ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳊﺮم وﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.

ﻳﻄﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻻﲡﺎه اﻟﺸﲈﱄ اﻟﻐﺮﰊ ﻋﲆ ﳖﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻌﺪ ﺳﻮر اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺤﻮاﱄ  ٤٥٠ﻣﱰ ًا ﻛﲈ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ

رﻗﻢ ( .)٤ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﳎﺎﻻت ﻟﺮؤﻳﺔ ﳖﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻛﻤﻄﻞ ﳑﻴﺰ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ وﱂ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻄﻠﺔ

ﻋﲆ اﻟﻨﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ.
 ١-١-٧اﳊﺪود واﳊﻮاف

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٤ﺣﺪود وﺣﻮاف اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﻮان ﺑﺼﺤﺎري (ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺮﺳﻢ)١:١٠٠٠
ﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﳍﻮﻳﺔ اﳌﻤﻴﺰة
ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أو اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻜﻮن اﻷﻛﱪ ﰲ ا ُ
 ٢-١-٧اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
واﳌﻨﺎﻃﻖ

واﻻﺳﺘﻌﲈﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺮم .ﻳﻘﻊ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﻮان ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻌﺪ

اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮان ﺣﻮاﱄ  ٨٫٥ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰ ًا وﻋﻦ ﳏﻄﺔ ﻗﻄﺎرات اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪ ﺣﻮاﱄ ١٤٫٩

ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ًا ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( ،)٥وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺮم
اﳉﺎﻣﻌﻲ.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٥ﻣﻮﻗﻊ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮان
أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻗﺼﻮر ًا ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳋﺪﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳊﺮم ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﱪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ .ﻓﻼ

ﻳﻮﺟﺪ داﺧﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ أو ﲡﺎرﻳﺔ أو ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ أو أﻣﻨﻴﺔ .ﲤﺜﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﻧﺴﺒﺔ  %٧٣ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻛﲈ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﺳﺘﻌﲈﻻت اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳊﺮم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻜﺎﰲ اﻟﺬي
ﻳﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻛﲈ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( )٦واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)٧

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( )٦اﺳﺘﻌﲈﻻت اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﻮان

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 32الرياض (2020م 1441 /هـ )

105

تابع جدول رقم ( .)2املشكالت احلرضية اخلاصة باملكونات احلسية للفراغات احلرضية باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان بمنطقة
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( )٧اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﻌﲈﻻت اﻷراﴈ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﺳﻮان ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﺢ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ
ُﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺻﺪ اﻻﺳﺘﻌﲈﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪم ﲢﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم

ﺗﻮاﻓﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻌ ًﺎ ﻋﺎدﻻً ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ أو

اﺳﺘﺨﺪام أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ؛ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ،أو اﻟﻠﻘﺎءات ،أو

ورش اﻟﻌﻤﻞ ،أو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﲠﺪف إدﻣﺎج اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳊﴬي ﻟﻠﺤﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ.
ﻳﺘﺴﻢ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﻮان ﺑﺘﺼﺤﺮ أﻏﻠﺐ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳌﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎﲏ .ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد

ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ،إﻻ أﳖﺎ ﻻ ﲢﻈﻰ ﺑﺄي اﻫﺘﲈم ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻮﻋﻴﺎت ردﻳﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻴﻠﺔ ،ﻛﲈ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮ ًا اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮﻋﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺼﻐﲑ اﻟﺬي ﳛﺘﺎج إﱃ ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻤﻮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ

ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻷﺷﺠﺎر اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻤﺮات ﻟﻠﺘﻈﻠﻴﻞ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﲈ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( .)٨ﻛﲈ ﻳﺘﻢ ري
اﳌﺴﻄﺤﺎت اﳋﴬاء ﺑﺎﳌﻴﺎه اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﴩب وﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ رﺷﻴﺪة ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ إﻫﺪار ًا ﺷﺪﻳﺪ ًا ﻟﻠﻤﻴﺎه.

ﳛﺘﻮي اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺻﺤﺎري ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻋﺸﺎب ﻛﺜﻴﻔﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ أﻋﺸﺎب ﺑﺮﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺧﻮر وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي اﻫﺘﲈم ﲠﺎ وﻫﻮ

 ٣-١-٧اﻟﻌﻘﺪ واﳌﻴﺎدﻳﻦ

ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺑﴫﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﻜﺎن ﻛﲈ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)٩

واﻟﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٨ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳋﴬاء داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ وﻫﻲ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻻ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻈﻠﻴﻞ
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٩اﻷﻋﺸﺎب اﻟﱪﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺼﺤﺎري
ﱂ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺴﻨﲔ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﻮان ﺑﺼﺤﺎري ﺳﻮاء
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺎرات أو اﻟﺴﺎﺣﺎت ،وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع اﻷرﺻﻔﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼﱂ ﺑﺎﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺑﻤﺪاﺧﻞ
اﳌﺒﺎﲏ دون ﺗﻮﻓﲑ ﺑﺪﻳﻞ آﺧﺮ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)١٠

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)١٠اﻟﺴﻼﱂ اﻟﻮاﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﻴﺐ وﻳﺘﻀﺢ ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ وﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﺮات اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎة واﳌﺮﻛﺒﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺎر رﺋﻴﴘ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﺤﺮم

اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻓﻬﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺮﻛﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﳏﻮر اﻻﻗﱰاب اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻮاﺑﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺒﻨﻰ اﻹدارة وﺗﺘﻔﺮع ﻣﻨﻪ

 ٤-١-٧اﳌﺴﺎرات

ﳑﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺒﺎﲏ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( )١١أﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﺴﺎرات ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ

ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)١١ﲢﻠﻴﻞ ﻷﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﺴﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
اﲣﺬت أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺎرات ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ أﺷﻜﺎﻻً ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﲠﺎ أﻳﺔ اﻧﺤﻨﺎءات أو ﺗﻌﺮﺟﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄن اﳍﺪف

اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻣﻦ اﳌﺴﺎر ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻷﺧﺮى ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﴫي ﰲ اﳌﺸﺎﻫﺪ اﳌﺮﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﳌﺴﺎر ﻛﲈ ﻫﻮ

ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)١٢

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)١٢أﺷﻜﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﻤﺮات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎة واﳌﺮﻛﺒﺎت داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺼﺤﺎري
ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮر واﺿﺢ ﰲ اﻟﻨﻔﺎذﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﳊﺮم .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( )١٣أن

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﻗﺪ رﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎر ًا ﺗﺮاﺑﻴ ًﺎ ﳜﱰق اﳌﺴﻄﺤﺎت اﳋﴬاء ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮاﻏﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺴﺎرات ﲠﺎ .ﺗﻔﺘﻘﺮ
اﳌﺴﺎرات ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮ ًا إﱃ ﻏﻴﺎب ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻔﺮش اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻋﺪم اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺘﻈﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﺴﺎرات.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)١٣اﳌﺴﺎر اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼب واﺧﱰاﻗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﻄﺤﺎت اﳋﴬاء ﻧﻈﺮ ًا ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
ﻛﲈ ﻳﻌﺎﲏ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻤﻂ واﺿﺢ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق ﺳﻮاء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ

ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎرات وﻻ ﺳﻴﲈ ﻣﺴﺎر اﳌﺸﺎة اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﺑﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒ ًﺎ ﻋﲆ ﲢﻘﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ
اﻟﻔﺮاﻏﺎت واﳌﺒﺎﲏ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳊﺮم.

ﺗﻔﺘﻘﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ إﱃ وﺟﻮد اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﺤﺘﻴﺔ أو اﻟﺘﲈﺛﻴﻞ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻋﲆ
 ٥-١-٧اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻤﻴﺰة

اﳌﺤﻮر اﻟﺒﴫي ﻟﻠﻤﺪاﺧﻞ أو داﺧﻞ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ .ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﲤﺜﻞ اﳌﺒﺎﲏ

اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﳑﻴﺰة داﺧﻞ اﳊﺮم ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة إﻻ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺼﺤﺎري ،ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺒﺎﲏ ﺗﻢ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ ﻟﺘﺆدي اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء أي ﻣﺒﻨﻰ أﳘﻴﺔ ﺑﴫﻳﺔ ﳑﻴﺰة أو إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ ﳏﲇ ﳑﻴﺰ ﻋﲆ اﳊﺮم

ﻛﻠﻴ ًﺎ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮده ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ذات ﻣﻮروث ﺛﻘﺎﰲ وﺗﺎرﳜﻲ ﻓﺮﻳﺪ.

احلــرم يف هــذه اآلليــات لتقليــل الفجــوة بــن

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس املعينــن هبــذه الكليــات.
وقــد تــم توزيــع االســتبيان ورقي ـ ًا عــى الطــاب يف

الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس باحلــرم اجلامعــي

لالستفســار عــن أيــة آليــات قــد تبــدو هلــم غــر
واضحــة .كــا ُطلــب منهــم إضافــة أيــة آليــات أخرى

متخــذي القــرار أو املصمــم احلــري واملســتخدمني.
ففــي هــذا الســياق ،تــم عمــل اســتبيان يســتهدف

حمــل الدراســة؛ هبــدف التأكيــد عــى أمهيــة إدمــاج
املســتخدمني يف عمليــة التطويــر املقرتحــة للحــرم.
اشــتملت عينــة االســتبيان عــى  120مــن

طــاب وطالبــات كليــات؛ الزراعــة ،العلــوم،
اآلداب ،اآلثــار ودار العلــوم ،وكذلــك  60عضــو ًا

منتصــف نوفمــر  2018وتــم إعطاؤهــم الفرصــة

يروهنــا تلبــي احتياجاهتــم ومل يكــن قــد تــم إدراجهــا
يف االســتبيان .كذلــك تــم رفــع االســتبيان إلكرتوني ـ ًا

عــى الصفحــات الرســمية هلــذه الكليــات وعــى

مواقــع التواصــل االجتامعــي؛ إلعطــاء الفرصــة
ألكــر عــدد مــن مســتخدمي للحــرم إلبــداء رأيــه يف
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واألكاديميــن هلــذه اآلليــات .تــم تصنيــف اآلليــات

اآلليــات املقرتحــة.
يلخــص اجلــدول رقــم ( )3أهــم اآلليــات

املقرتحــة لالرتقــاء احلــري مــن املنظــور املســتدام

بالفراغــات املفتوحــة باحلــرم اجلامعــي جلامعــة
أســوان بمنطقــة صحــاري ،ومــدى قبــول الطــاب

املقرتحــة بنفــس طريقــة تصنيــف املشــكالت ،وذلــك

باالعتــاد عــى املكونــات اخلمســة الرئيســية للمناطــق
احلرضيــة وتوضيــح اآلليــات املقرتحــة لتطويــر كل
مكــون.

جدول رقم ( .)3اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان بمنطقة
صحاري
اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳋﻤﺴﺔ
ﻟﻠﻔﺮاﻏﺎت

()Lynch, 1960

اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء اﳊﴬي ﺑﺎﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﻮان ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﺎري ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﺪام

 ١-١-٨إﻗﺎﻣﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺣﻮل اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺒﻮاﺑﺎت اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺪس ﻋﲆ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﺼﻞ

ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻋﻦ ﺑﻮاﺑﺎت اﳌﺸﺎة ﻛﲈ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)١٤

 ١-8اﳊﺪود
واﳊﻮاف

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)١٤ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺎرات وﳏﺎور اﻗﱰاب ﻟﻠﺤﺮم ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺒﻮاﺑﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﻘﱰح ﺣﻮل اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ

٢-١-٨ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎج ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر ﺣﻮل اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺮﺷﺤﺎت ﻟﻠﻬﻮاء وﺗﻘﻮم ﺑﺤﺠﺐ اﻟﺮﻳﺎح اﳌﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﺗﺮﺑﺔ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ

ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)١٥

 ٣-١-٨ﻓﺘﺢ زواﻳﺎ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺎﲡﺎه اﳊﻮاف اﳌﻄﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻴﻞ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬه اﳊﻮاف ﺑﴫﻳ ًﺎ ووﻇﻴﻔﻴ ًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع

ﺑﺎﻟﻨﻴﻞ ﻛﻤﻄﻞ ﻟﻠﺤﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ.
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تابع جدول رقم ( .)3اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان
بمنطقة صحاري
 ٥-٢-٨ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺎﻛﻦ أو اﺳﱰاﺣﺎت ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﳌﻮﻇﻔﲔ وﻋﻤﻞ اﻣﺘﺪاد ﳌﺴﺎﻛﻦ اﻟﻄﻼب ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﲥﻢ.

 ٦-٢-٨إﻧﺸﺎء ﻓﻨﺪق ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ واﳌﻨﺘﺪﺑﲔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.

 ٧-٢-٨زراﻋﺔ اﻷﺳﻘﻒ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﲏ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ وﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻘﻒ ﻛﺤﺪاﺋﻖ ﻟﻸﺳﻄﺢ ﳌﲈرﺳﺔ ﺑﻌﺾ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

 ٨-٢-٨ﺗﺜﺒﻴﺖ أﻟﻮاح اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﲆ أﺳﻄﺢ اﳌﺒﺎﲏ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﳊﺮم.

 ٩-٢-٨إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﳐﻠﻔﺎت اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻷﺛﺎث اﳌﺘﻬﺎﻟﻚ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ.

 ١٠-٢-٨إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ اﳌﻨﴫﻓﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاض ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ري اﳌﺰروﻋﺎت ﺑﺎﻟﻔﺮاﻏﺎت

اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)١٧ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳋﺎص ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﻳﻔﺘﻘﺮ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺼﺤﺎري إﱃ وﺟﻮد أي ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻤﻴﺰة داﺧﻞ اﳊﺮم أو ﺑﺎﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﳌﻘﱰح:
 ١-٣-٨وﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎري ﻋﲆ اﳌﺤﻮر اﻟﺒﴫي ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﺣﺪ رﻣﻮز اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة
ﳌﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮان وﻳﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﺑﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺒﺎﲏ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ .ﻛﲈ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎري آﺧﺮ

 ٣-8اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﳌﻤﻴﺰة

داﺧﻞ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﻨﻰ إدارة اﳉﺎﻣﻌﺔ .ﻛﲈ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﳌﻜﺘﺒﺔ واﳌﴪح اﳌﻜﺸﻮف ﻋﻼﻣﺘﲔ ﳑﻴﺰﺗﲔ ﻟﻠﺤﺮم
اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻛﻠﻴ ًﺎ .وﻧﻈﺮ ًا إﱃ أن اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﺗﺼﻤﻴ ًﲈ

ﻣﻌﺎﴏ ًا دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴ ًﺎ وﻣﺘﻄﻮر ًا ﻟﻴﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳊﺮم .وﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ()١٨

اﺗﻀﺢ أن ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﱰح ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﻈﺮ ًا ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ ﻟﻮﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳊﺮﻛﺔ داﺧﻞ اﳊﺮم
اﳉﺎﻣﻌﻲ.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)١٨ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻤﻴﺰة واﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻨﺤﺘﻴﺔ داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳊﺮﻛﺔ اﳌﺸﺎة اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺎرات اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ .ﻟﺬا ُﻳﻘﱰح ﺗﻮﻓﲑ ﻃﺮق آﻣﻨﺔ وﳑﻬﺪة وﻣﺮﳛﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎة ﺑﺤﻴﺚ

•

ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺮق واﳌﻤﺮات وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %٣٠ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺴﻄﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ

(ﺷﺎﻫﲔ )١٩٨٧ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺸﺎة واﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ووﺻﻮﻻً ﳌﺪاﺧﻞ ﻣﺒﺎﲏ
اﻟﻜﻠﻴﺎت.

ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺎرات ﻟﻠﻤﺸﺎة آﻣﻨﺔ وﻣﻈﻠﻠﺔ وﻣﺰودة ﺑﺎﳌﻘﺎﻋﺪ واﳌﻈﻼت وﳏﺪدة ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر وﻋﻨﺎﴏ اﻹﺿﺎءة (اﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ (.))١٩

•

ﺗﻮﻓﲑ ﳑﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺎت داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ أﻣﺎﻛﻦ ﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﺪراﺟﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ اﳌﺒﺎﲏُ .ﻳﺮاﻋﻰ أن

•

ﺗﺼﻤﻢ ﻣﺴﺎرات اﻟﺪراﺟﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺤﺪار  %٥وﺑﻌﺮض ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺘﺎر ﻣﻊ ﴐورة ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻈﻠﻴﻞ واﻹﺿﺎءة ﳍﺬه اﳌﺴﺎرات

اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﲤﺜﻞ ﺟﺰء ًا ﻣﻦ ﻣﺴﺎرات اﳌﺸﺎة أو ﻣﻦ اﻷرﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮﻋﻴﺎت ﻣﻦ اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﻔﺎﲢﺔ اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﳊﺠﺮ اﻟﺮﻣﲇ ذي اﳌﻠﻤﺲ اﳋﺸﻦ ﳋﻔﺾ درﺟﺎت اﳊﺮارة ﰲ اﳌﺴﺎرات.

•

٤-8

اﳌﺴــــــــﺎرات

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)١٩اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻈﻠﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﳊﲈﻳﺔ اﳌﺸﺎة وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮاﺣﺔ اﳊﺮارﻳﺔ داﺧﻞ ﳑﺮات اﳌﺸﺎة ﺑﺎﳊﺮم
اﳉﺎﻣﻌﻲ

•

ﺗﴬب ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮان ﺳﻴﻮل ﻛﺜﻴﻔﺔ وﻓﺠﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎرف ﳌﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﺑﺎﳌﺴﺎرات واﻷرﺻﻔﺔ

ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﻮق اﳊﺮﻛﺔ أو ﻳﺘﻢ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أﻋﲈل اﻟﺮي ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ داﺧﻞ

اﳊﺮم ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)٢٠
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢٠أﻧﻈﻤﺔ ﺗﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﰲ اﳌﺴﺎرات ()www.pinterest.com
 ٩-٢-٨ﻣﺮاﻋﺎة ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺴﺎرات ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻨﺤﺪرات ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺴﻼﱂ واﺳﺘﺨﺪام اﻷرﺿﻴﺎت ذات

اﻟﻨﺘﻮءات ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺿﻌﺎف اﻟﺒﴫ إﱃ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﺒﻮر اﳌﺸﺎة وأﻣﺎﻛﻦ دﺧﻮل اﳌﺒﺎﲏ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)٢١
ﻛﲈ ُﻳﻘﱰح اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﳊﺮم ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎر اﳌﻜﺸﻮف ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﴪﻋﺔ ،وﻏﲑ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻛﲈ

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( )٢٢ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢١اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺤﺪرات واﻷرﺿﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ()www.pinterest.com

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢٢ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﳉﲈﻋﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط ﺑﻤﴫ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳊﺮﻛﺔ ﻋﲆ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ

•

ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻼﻓﺘﺎت واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﳋﺮاﺋﻂ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺎرة داﺧﻞ اﳊﺮم ﻛﲈ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)٢٣
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢٣إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻼﻓﺘﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﳋﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺮم واﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻠﻪ
()www.pinterest.com

•

ُﻳﻘﱰح ﻋﻤﻞ دراﺳﺔ ﻹﻧﺎرة اﳌﺴﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﲆ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ وﺣﺪات

اﻹﻧﺎرة ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ( ٥ – ٤٫٥أﻣﺘﺎر) ﻋﲆ ﺣﺪود اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،وأﻋﻤﺪة اﻹﻧﺎرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻرﺗﻔﺎع (٢٫٥

 ٣ -أﻣﺘﺎر) اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻌﻮق اﳊﺮﻛﺔ (ﺧﻠﻒ اﷲ .)٢٠١٥ ،ﻓﻔﻲ ﺳﻴﺎق ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ

اﺳﺘﻬﻼك اﳊﺮم ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﺠﺪدةُ ،ﻳﻘﱰح اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪات اﻹﺿﺎءة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻛﲈ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)٢٤

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢٤اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪات اﻹﺿﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎرات ﺑﺎﳊﺮم ()www.pinterest.com
•

اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻀﻮﺿﺎﺋﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)٢٣

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢٥اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺸﺠﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺿﻮﺿﺎء اﳌﺮﻛﺒﺎت ﰲ اﳌﺴﺎرات وﲢﻘﻴﻖ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ (ﺟﻬﺎز ﺷﺆون
اﻟﺒﻴﺌﺔ ،٢٠١٧ ،ص)٣٤:

•

ﺗﻮﻓﲑ أﻣﺎﻛﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲣﺼﻴﺺ ﺳﺎﺣﺔ ﻃﻮﻟﻴﺔ ﻣﻈﻠﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻌﺎم .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( )٢٦ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﻧﺴﺐ رﺿﺎ اﻟﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢٦ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺎرات ﺑﺎﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ
•

ﳚﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻴﺎدﻳﻦ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﴬاء واﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻦ  %٤٠ﻣﻦ اﳌﺴﻄﺢ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺤﺮم

اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﲠﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻋﻦ  %٢٥ﻣﻦ اﳌﺴﻄﺢ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎوي ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ

٠٫١١٤ﻛﻢ( ٢ﺧﻠﻒ اﷲ .)٢٠١٥ ،ﻳﺒﻠﻎ إﲨﺎﱄ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻴﺎدﻳﻦ داﺧﻞ اﳊﺮم ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮاﱄ

٠٫٠١٢ﻛﻢ ٢أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  %١٫١ﻣﻦ اﳌﺴﻄﺢ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺤﺮم أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٤ﻣﻦ اﳌﺴﻄﺢ اﻹﲨﺎﱄ اﳌﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳊﺮم
اﳉﺎﻣﻌﻲ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻐﲑة ﺟﺪ ًا ﳑﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

•

ﳚﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻮاﻓﲑ واﻟﺮﺷﺎﺷﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺮاﺣﺔ اﳊﺮارﻳﺔ داﺧﻞ اﳊﺮم ﻛﲈ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ
رﻗﻢ (.)٢٧

 ٥-8اﳌﻴﺎدﻳﻦ
واﻟﺴﺎﺣﺎت
اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢٧اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻄﻴﻒ اﳉﻮ وزﻳﺎدة اﻟﺮاﺣﺔ اﳊﺮارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮاﻏﺎت .ﻳﻤﲔ :اﻟﻨﺎﻓﻮرة
اﻟﺮأﺳﻴﺔ ﺑﺒﻨﻚ ﻓﻠﻮرﻳﺪ ﺑﻼزا ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻳﺴﺎر :ﻧﺎﻓﻮرة ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ اﻷزﻫﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ()www.pinterest.com

•

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺎت ﻣﻦ ﺣﺎوﻳﺎت اﳌﻬﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﲆ ﻓﺮز اﳌﺨﻠﻔﺎت (ورق  -زﺟﺎج – ﻣﻌﺎدن )..ﻛﲈ

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (.)٢٨

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢٨اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ()www.pinterest.com
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•

اﺳﺘﺒﺪال اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺑﺎﳊﺮم ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻣﻈﻠﻠﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻔﺮش واﳌﻈﻼت داﺧﻞ اﻟﻔﺮاﻏﺎت

اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٢٩اﻗﱰاح ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳋﺸﺒﻴﺔ أو ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﳋﺮﺳﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎردة ﻛﲈ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﺷﺠﺎر ﰲ اﻟﺘﻈﻠﻴﻞ أو اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻈﻼت اﳋﺸﺒﻴﺔ أو اﳌﻈﻼت اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺧﺸﺎب ﻣﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ()www.pinterest.com

•

ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻨﺎﴏ اﻹﺿﺎءة ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻹﳚﺎد ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﺔ ﻟﻴﻼً وﳖﺎر ًا داﺧﻞ اﳊﺮم.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٣٠ﻣﻘﱰح ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال وﺣﺪات اﻹﺿﺎءة اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮم ﺑﻮﺣﺪات ﻣﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻣﺰودة
ﺑﺤﺴﺎﺳﺎت ﻟﻀﻮء اﻟﺸﻤﺲ ﻛﲈ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻟﻮاح ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺪة ()www.pinterest.com
•
•
•

اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺷﺠﺎر اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي اﳌﺘﻄﻮرة ﻟﺮي اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﴬاء.
إزاﻟﺔ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ واﻷﺷﻮاك اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳋﻮر واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﺄﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻷﺷﺠﺎر اﻟﻌﻄﺮﻳﺔ.

ﲣﺼﻴﺺ ﺳﺎﺣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﳌﻈﻼت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻼﺳﺘﺬﻛﺎر ﰲ اﳍﻮاء اﻟﻄﻠﻖ.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( :)٣١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳋﺎص ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ

 .9اخلالصة والنتائج
نخلــص ممــا ســبق إىل أن احلــرم اجلامعــي هــو

كيــان حــري خدمــي متكامــل خيــدم جمموعــة كبرية
مــن املســتخدمني الذيــن ينتمــون لفئــات عمريــة
خمتلفــة .للحــرم اجلامعــي تأثــر كبــر عــى املدينــة

املوجــود هبــا ســواء عــى الصعيــد االقتصــادي أو
البيئــي أو االجتامعــي .كــا تلعــب الفراغــات املفتوحة
باحلــرم دور ًا ال يقــل أمهيــة عــن الــدور الــذي تلعبــه

املبــاين اجلامعيــة .لذلــك كان مــن الــروري الرتكيــز
عــى تطويرهــا حرضيـ ًا مــن منظــور مســتدام بنــاء عىل

حتقيــق جمموعــة مــن املعايــر التــي تــم اســتنباطها مــن
أنظمــة التصنيــف :بريــم ،ليــد ،واهلــرم األخــر .تــم
اختيــار احلــرم اجلامعــي جلامعــة أســوان كنمــوذج

للجامعــات املرصيــة التــي تعــاين الفراغــات املفتوحــة
هبــا مــن العديــد مــن املشــكالت عــى مســتوى
املكونــات احلســية واإلدراكيــة وتفتقــر لتطبيــق معايري

اســتدامة الفراغــات اخلارجيــة هبــا.

يفتقــر احلــرم اجلامعــي حمــل الدراســة إىل

العديــد مــن اخلدمــات األساســية وهــو مــا يؤثــر عــى
فعاليتــه ويــؤدي إىل صعوبــة اســتخدام الفراغــات بــه.
يفتقــر احلــرم لعنــارص التظليــل الطبيعيــة والصناعيــة

وللعنــارص املائيــة وعنــارص الفــرش بأنواعهــا،

باإلضافــة إىل عــدم وجــود طابــع عمــراين مميــز حيــرم
املوقــع ويعكــس ثقافــة وتاريــخ املدينــة املوجــود

هبــا احلــرم .كــا أوضحــت عمليــة تقييــم الوضــع
الراهــن للحــرم اجلامعــي عــدم اســتخدام آليــات

توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية بالرغــم مــن
توافرهــا يف هــذا املوقــع الصحــراوي املشــمس .كــا ال
يوجــد اهتــام بتدويــر النفايــات واملخلفــات الزراعيــة

وباســتخدام املــواد اخلــام املحليــة واملتوفــرة باملوقع أو
باملنطقــة املحيطــة بــه .قــدم البحــث مقرتحـ ًا ملجموعة
مــن اآلليــات التــي يمكــن اســتخدامها لتطويــر
الفراغــات اخلارجيــة باحلــرم اجلامعــي جلامعة أســوان
بصحــاري مــن منظــور مســتدام ،بحيــث تكــون
احللــول املقرتحــة صديقــة للبيئــة وغــر مكلفــة وتعــر

عــن املجتمــع املحــيُ .يضــاف إىل ذلــك الســعي إىل

حتقيــق التكامــل بــن األبعــاد الثالثــة لالســتدامة يف
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عمليــة التطويــر املقرتحــة بحيــث ال يتــم الرتكيــز
عــى االســتدامة البيئيــة فقــط ولكــن أيضــ ًا حتقيــق
االســتدامة االقتصاديــة واالجتامعيــة .شــمل التطويــر

مكونــات وعنــارص الفراغــات احلرضيــة باحلــرم
اجلامعــي بصحــاري .يمكــن تلخيــص أهــم معايــر

جــودة الفراغــات اخلارجيــة ()1985 B, entley et al

التــي عملــت اآلليــات املقرتحــة عــى حتقيقهــا
باحلــرم اجلامعــي يف الشــكل رقــم ( .)31أمــا عــن

ربــط اآلليــات املقرتحــة بمعايــر اســتدامة الفراغــات
اخلارجيــة فيوضحــه اجلــدول رقــم (.)4

أمــا عــن تفعيــل دور املشــاركة املجتمعيــة ،فقد

قــام البحــث بتقييــم مــدى فاعليــة اآلليــات املقرتحــة
وقابليتهــا للتطبيــق عــن طريــق قيــاس مــدى رضــا

املســتخدمني مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس

عــن اآلليــات املقرتحــة لتطويــر كل مكــون مــن
مكونــات احلــرم اجلامعــي .أوضحــت النتائــج أن
عــدد ًا كبــر ًا مــن عينــة الدراســة أبــدوا رضاهــم عــن

اآلليــات املقرتحــة .كــا كانــت أكثــر اآلليــات قبــوالً

مــن الطــاب املســتخدمني للفراغــات اخلارجيــة
باحلــرم؛ هــي عمــل طــرق فرعيــة للوصــول للحــرم
وتفعيــل البوابــات اجلانبيــة ،وكذلــك إحاطــة احلــرم

بســياج شــجري لصــد األتربــة وتوفــر التظليــل.
أمــا بالنســبة ألكثــر اآلليــات قبــوالً بالنســبة ألعضــاء
هيئــة التدريــس فكانــت اآلليــة املقرتحــة لفصــل
حركــة املشــاة عــن حركــة الســيارات ،وتوفــر
مســارات للمشــاة آمنــة ومظللــة ،وتوفــر ســاحة

رئيســية جمهــزة بعنــارص الفــرش الالزمــة ،وتزويــد
مجيــع الفراغــات بســات للمهمــات ،واســتخدام
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األشــجار املحليــة التــي ال تســتهلك كميــة كبــرة مــن

امليــاه ،وإزالــة األشــواك واألعشــاب اخلطــرة .أمــا
عــن اآلليــات األقــل قبــوالً بالنســبة للطــاب فقــد
كانــت إقامــة فنــدق للزائريــن للجامعــة مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس .أمــا عــن أعضــاء هيئــة التدريــس
فقــد كانــت معاجلــة احلــواف بحيــث تســمح بالتمتــع

بالنيــل كمطــل طبيعــي للحــرم اجلامعــي هــي أقــل
اآلليــات قبــوالً.
 .10التوصيات
مــن خــال الدراســات التحليليــة النظريــة

والعمليــة خلــص البحــث إىل جمموعــة مــن
التوصيــات التــي يمكــن تصنيفهــا إىل توصيــات

موجهــة إىل متخــذي القــرار ،وتوصيــات موجهــة إىل
املصمــم احلــري .يمكــن تلخيــص هــذه التوصيات
يف النقــاط التاليــة:

 10.1توصيات موجهة إىل متخذي القرار:
● ●مراعــاة أال تثقــل عمليــات االرتقــاء احلــري

باحلُــرم اجلامعيــة عــى كاهــل البنيــة األساســية
املتاحــة ،كــا جيــب أن يتــم املحافظــة عــى املــوارد

الطبيعيــة واحلــد مــن األثــر البيئــي الســلبي وتشــجيع

التنميــة يف املواقــع التــي مل يتــم اســتخدامها.

● ● األخــذ يف االعتبــار التوســع املســتقبيل

للجامعــة منــذ البــدء يف مرحلــة التخطيــط لكــي يتــم

توزيــع املبــاين والفراغــات اخلاصــة بــكل مرحلــة
والوصــول إىل تصميــات أكثــر مرونــة.

● ● تفعيــل دور الصيانــة الدوريــة مــن خــال
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التأكيــد عــى اســتخدام تقنيــات القيــاس والتحقــق

مــن معــدالت االســتهالك للطاقــة واملــوارد ونســبة
الغــازات املنبعثــة.

● ● العمــل عــى تشــكيل جلــان مــن ختصصــات

خمتلفــة يف التخطيــط والتصميــم احلــري املســتدام

وشــؤون البيئــة وعلــم النفــس؛ إلعــداد دليــل
إرشــادي ملعايــر ختطيــط وتصميــم احلُــرم اجلامعيــة
املســتدامة يكــون بمنزلــة كــود للتصميــم املســتدام

للحــرم اجلامعيــة داخــل مــر.
ُ

● ●توفــر حمطــات الرصــد الثابتــة التــي تقيــس

ملوثــات اهلــواء والتلــوث الضوضائــي يف املناطــق

املختلفــة باحلــرم اجلامعــي لتحديــد أكثــر املناطــق
تــرر ًا يف احلــرم واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة.
● ●إنشــاء مكتــب لالســتدامة البيئيــة باجلامعــة

يقــوم بدراســة وتقييــم حتقيــق اســراتيجيات
االســتدامة البيئيــة باجلامعــة وإعــداد اخلطــط

والتوصيــات ومتابعــة تقــدم اجلامعــة يف هــذا املجــال.
● ●دعــم البحــث العلمــي يف جمــال االســتدامة

وزيــادة التوعيــة بأمهيــة تطبيــق فكــر االســتدامة

وفوائــده للبيئــة وللمجتمــع ،مــن خــال إقامــة ورش

عمــل ونــدوات ومراعــاة إدمــاج الطــاب يف هــذه
املنظومــة وعمــل مســابقات الختيــار أكثــر اجلامعــات
حتقيقــ ًا ملعايــر االســتدامة.

 10.2توصيات موجهة إىل املصممني احلرضيني:
● ●اســتخدام أحزمــة كثيفــة مــن األشــجار يف

مواجهــة الريــاح غــر املرغوبــة بحيــث تعمــل هــذه

األحزمــة كمرشــحات للهــواء كــا يتــم اســتغالهلا يف

حتويــل اجتــاه الريــاح.

● ●توفــر التدابــر الفعالــة والبدائــل املتعــددة

التــي تضمــن الوصــول اآلمــن إىل املبــاين اجلامعيــة

مــن خــال التخطيــط اجليــد للمواقــع وتنظيــم حركــة

ســر املشــاة واملركبــات.

● ●تطبيــق مبــدأ اخللــط يف اســتعامالت األرايض

بأســلوب ال يؤثــر عــى جــودة الناحيــة التعليميــة

يمكــن أن يســاهم بشــكل كبــر يف توفــر الطاقــة
املســتهلكة.

● ●احلــرص عــى أن تعكــس القطاعــات املختلفــة

باحلــرم اجلامعــي اهلويــة العمرانيــة املحليــة للمدينــة

املوجــود هبــا هــذا احلــرم وذلــك عــى مســتوى املبــاين
والفراغــات املفتوحــة.

● ●مراعــاة توزيــع اخلدمــات عــى القطاعــات

املختلفــة وعــدم تركزهــا يف منطقــة واحــدة حتــى

يســهل عــى الفئــات املختلفــة مــن املســتخدمني

الوصــول هلــا واالســتفادة منهــا.

● ●مراعــاة تصميــم هيــكل مرتابــط من الســاحات

والبــؤر حيقــق التنــوع البــري والوظيفــي وقابليــة

االســتخدام والتفاعــل مــع املبــاين املحيطــة هبــا.

● ●اســتخدام الغطــاء النبــايت داخــل الســاحات

اخلارجيــة بنســبة ال تقــل عــن  %25مــن إمجــايل

مســطح الفراغــات املفتوحــة للحــد مــن نســبة

ثــاين أكســيد الكربــون باجلــو وتظليــل الفراغــات
واألرصفــة وتربيــد اهلــواء مــن خــال التبخــر.
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● ●مراعــاة أن تكــون  %75مــن أماكــن انتظــار

الســيارات مغطــاة أو مســقوفة ،ويفضــل أن تُثبــت

ألــواح الطاقــة الشمســية باهليــاكل التظليليــة لتوليــد
وتوفــر الطاقــة الكهربيــة داخــل احلــرم.

● ●اســتخدام العنــارص النباتيــة األقــل احتياجــ ًا

للميــاه واســتخدام أنظمــة الــري الرشــيدة مــع مراعاة
اســتخدام حساســات للميــاه وإنشــاء خــط أســايس
متوســط للحفــاظ عــى امليــاه الناجتــة مــن األمطــار
وإضافــة أجهــزة لقيــاس معــدل التبخــر.

● ●ختصيــص أماكــن تكــون بعيــدة عــن بــؤر

يف أعــال الــري.
● ●مراعــاة توفــر الالفتــات والعالمــات

اإلرشــادية ومراعــاة عامــل األمــان للمشــاة مــن
خــال نوعيــة األرضيــات املســتخدمة ومســتوى

اإلضــاءة املتوفــر باملســارات ليــاً.

● ●تطويــر نظــام اهلــرم األخــر لتقييــم

االســتدامة ،بحيــث يشــتمل عــى معايــر إضافيــة

ختــص الفراغــات املفتوحــة ،وأن يكــون هنــاك نظــام
حلــرم اجلامعيــة.
هــرم أخــر لتقييــم اســتدامة ا ُ
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األنشــطة إلنشــاء حمطــات لتوليــد الكهربــاء مــن

الطاقــة الشمســية داخــل املوقــع العــام للحــرم
اجلامعــي لتوفــر الطاقــة الالزمــة.

● ●اســتخدام القطــع النحتيــة والعالمــات املميــزة

املعــرة عــن ثقافــة املدينــة أو اإلقليــم املوجــود بــه
احلــرم اجلامعــي حتــى ال تكــون دخيلــة عــى الســياق

احلــري العــام.

● ●مراعــاة تصميــم املســارات وفقــ ًا لتسلســل
هرمــي واضــح للمســتخدمني يتيــح عروض ـ ًا خمتلفــة

للمســارات ،بحيــث ال يتــم املبالغــة يف عــرض املســار
لضــان التظليــل الــذايت بواســطة املبــاين املوجــودة
مــع احلــرص عــى فصــل حركــة املشــاة عــن حركــة
الســيارات.

● ●مراعــاة توفــر مصــارف لترصيــف ميــاه

األمطــار باألرصفــة عــى جانبــي املســارات للتخلص

منهــا أو ختزينهــا إلمكانيــة معاجلتهــا واالســتفادة منهــا
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Abstract. University campuses can be considered as small integrated cities because of their large size,
large number of users and the variety of activities that take place in these campuses. Obviously, there is an
international tendency to establish sustainable universities. Although Egypt has adopted its own strategy
for achieving Vision 2030 for sustainable improvement, and in spite of the importance of universities as
educational and communal institutions, the current situation of most Egyptian universities reflects a lack of
consideration of sustainability in their design, as well as a large gap of commination between urban designers and campuses users. This research paper proposes efficient techniques for developing sustainable models
of universities campuses. The analytical deductive methodology is used here to analyze three systems of
rating sustainable projects in order to deduce a group of criteria which can be used for assessing sustainable
outdoor spaces. The research extends to include the determination of the current problems of urban spaces of
Aswan University Campus as an example of universities in Upper Egypt, using the field research methodology. Inductive statistical methodology is used here through conducting a survey questionnaire to determine
the extent of satisfaction of students and academic staff regarding the suggested techniques in order to verify
the validity of these techniques to the local context, and to highlight the importance of participatory design
which is one of the objectives of social sustainability
.
Key words: Sustainable urban design; Open spaces; Sustainable university campus; Aswan University.
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