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 ص: لخستالم

يتطلب لبناء نموذج  ياواا جلدوذال جلاميجناو  لون جلمنواتد جلمتوبيذنل   اانوا  

اكن نظووا جلمالذمووا   إظهووانمتاووبال اووذجء مةاناوو  كااووي مةاناوو ل كاسوواك  جلبنجاوو   

جلدغيجلا   بناء نماج  مساكال  مةانا  لتقااا جلبائ  جلاميجنا   لن جلمناتد جلمتوبيذنل لون  

للتقاواا ل اوانانيذ  زكنجم متوواكي   لةو   جلطالوب اوانانيذيا .   نى  مبين   نى اذيف 

%  . كاانانيذ زخي زعتمب على جلخلفا   جلالماو    11جلمتغايج  ل كك  متغاي زخذ نوب   

للطالووب ل ثاووط زعطووى  لةوو  متغاووي  كنم نوووبى  مختلووف عووء ج خووي  ل ثاووط  وواء  

  كجألنيوي عز و   جلتسييوي  جلنتاد   متوق  مو  جلذجيو   جلدغيجلون  ثاوط ااتبوي منطقو  

 ثي جلمناتد ابيذًنج لن جلمبين  .ك لب  مء زك

جلمناتد جلمتبيذنل ل مبين   نى اذيفل جلتنما  جلاميجنا   نماج  مساكاللكلمات البحث: 

 جلموتبجم 

Abstract: 

 To build a model for measuring the urban quality in degraded 

areas requires multiple data, both spatial and non-spatial, and the 

study tries to show the role of geographic information systems 

by building spatial simulation models to assess the urban 

environment in degraded areas in the city of Beni Suef. The 

student built scenarios for evaluation, a scenario of equal weights 
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for all variables, and each variable took an 11% rate. And 

another scenario relied on the student's scientific background, 

where he gave each variable a different relative weight from the 

other, as the result was consistent with the geographical reality, 

as the area of Izbat Al-Tahrir, Al-Azhari and Bulbul is 

considered one of the most degraded areas in the city 

 تمهيد

يمةء مء خال  نظا جلمالذما  جلدغيجلا  إ يجء جلابيب مء جلاملاا  

تذي . مث  جلتسلاال  جلتقانب كجلتسلاال  جلتسلالا  للمةام جلتن استا  لذيت ك هب 

جإلثصائا  جلمةانا  كاسلاال  جلتيجكب كااييا مء جلتسلاال  جلماقبل ك ناء نماج  

اساكى  جلذجي   جلدغيجلن . كيوايا الك جلتسلاال  جلمةانا  لن اقااا جلذض  جليجيء 

تناك  جلطالب  لبناء اانانيذيا  موتقبلا  كثلذ  عبيبل للمناتد جلمتبيذنل.  ثاط ي

 نمذج  مساكال لتقااا موتذى  ذال جلساال لن جلمناتد جلمتبيذنل  .

 أوالً االطار النظري للدراسة

 منطقة الدراسة:-1

12اق  مبين   نن اذيف عنب جلتقاء اجئيل عوي  
"

29 
5
 31"12شوماً  مو  خوو توذ   

نون اوذيف يون شييًا علن جلدانب جلغي ون لنهوي جلناو   الووه  جلفالون للنهويل كمبينو   

 جلااصم  جإليلاما  لمسالظ   نن اذيف كمبينتها جألكلن. 

ثاط اتوا مبين   نن اوذيف  تاوبا زنموات جلووةء  هوا كانوذه مظهييوا جلاميجنونل ثاوط 

ااةس يذه جألنمات لن ماظمها زثي يبم ثيك  جلتاماي لن جلمبين ل للاًل عء جلتبايء لون 

للووةام جلموتذيا  ج يتصوااي  كج  تماعاو  
1

(ل كنظوًيج لموا امثلول جلتدماوا  جلاميجناو  

جلمتوبيذنل  مبينوو   نون اووذيف مووء زيماو  ك صووف  خاصوو  جلتدماوا  جلييفاوو  جلمتووبيذنل 

اجخ  جلمناتد جلسليي  جلمخطط ؛ ما الو  جلطالوب إلوى جختاانيوا كمذضوذه للبنجاو ل 

موا اتماووز كيوى جلتون اتماووز  صوف  جإلاوةام ااووي جلياومن مووء ثاوط جلن و ل كجل وويعا  ك

 ا ثتفواظ  ووما  جلاموويجم جلييفون كجلسلوي  لووى وم كجثوب كيمثو  جلووك نتوا  اانيخهووا 

جلاميجنن كما زم يذه جلمنواتد كانوت اذ وب علوى زتويجد جلمبينو  كنثوف إلاهوا عمويجم 

 جلمبين  كضمها إلال  جلتسام  واو(.

  مبينو   نوى اوذيفل ثاوط يذضو  شوةكاقتصي جلبنجاو  علوى جلمنواتد جلمتوبيذنل لون 

 ( ثبكا جلمناتد جلمتبيذنل لن جلمبين   .1 

                                           
( انجا  لن  غيجلا  2007 – 1975زثمب عببجليثمء ااب عببجلقاانل مبين   نن اذيف خال  جلفتيل     1

 .162ل ص 2009ااي من ذنلل يوا جلدغيجلاال كلا  جآلاجبل  اما   نن اذيفل ل جلمبمل ناال  ما وتاي 
 



 2020أكتوبر  (    7العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

167 
3 

 
 جلمصبن مء عم  جلباثط  

 م.2019( حدود المناطق المتدهورة في مدينة بني سويف عام 1شكل )                

يمةء اسبيب جلتدماا  جلمتبيذنل لن مبين   نن اذيف لن جلنذجل جلقبيم  جلتن امث  زيوبم  

ويمكننت تينننيف  جلمنوواتد جلاميجناوو   المبينوو ل كمووء ثووا لهوون جألكثووي اهالًةووا  المبينوو ل 

 -ل كيما : المناطق المتدهورة في المدينة الى عدة مناطق

لن يلب جلمبين  كيب الوب علاهوا  : كين جلمناتد جلتن اق مناطق االسكان المتدهور -1

جلتبيذن جلاميجنونل كيتمثو  يوذج جلنوذه موء جلا وذجئاا  لون منواتد  مذلوب جلنبونل اوذ  

 جلخلانل عزي  جلتسييي  جلصفا ((.

جلغاي مخطوو  كيى مناتد ج متبجا جلاميجنى مناطق االمتداد الالرسمى المتدهور: -2

نتاد  للتذااا  جلاميجنا  كجلزياال جلوةانا   المبين ل كيتمث  يذج جلنذه موء جلا وذجئاا  

 لن مناتد  جلدزييه جلغي الل عز    لب ل ج نييى (.

: كيى مناتد ج متوبجا جلاميجنون جلغاوي مخططو   مناطق االمتداد الالرسمى الجيدة -3

انا  كجلتوون امووت علووى جألنجضوون جلزنجعاوو  نتادوو  للتذاوواا  جلاميجناوو  كجلزيوواال جلوووة

 ووو تيجد جلمبينووو ل كيتمثووو  يوووذج جلنوووذه موووء جلا وووذجئاا  لووون منطقووول   نوووى عطاووو ل 

 جأل اصاي (.

 مشكلة الدراسة وأسباب اختيار الموضوع: -  

ااانى جلمةتبو  جلاي او  موء نقوض مذضوذعا  جلتون اناكلوت جلمنواتد جلمتوبيذنل ك اقاواا 

ظوا جلمالذموا    وة  خواص ل ثاوط يمةوء   نواء جلنموذج  جلذض  جلاميجنوى  ااوتخبجم ن

 ااوتخبجم  اقناوا   نظوا  جلمالذموا   جلدغيجلاو  للتغلوب علوى جإلشوةالاا   جلتون  اةذنهوا  

جلطي  جلتقلابي  لن  اقااا  كض  جلتنما   جلاميجنا  . ز يجن اكن جلدغيجلن  ك ثب  جلالوذم  

 جلمهم  جلالنم  لتخطاو  جلمناتد جلمتبيذنل .
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 اواؤ   جلبنجا   -2

   مووا تبااوو  جلم ووةال  كجلقلووايا جلاميجناوو  جلتوون اذج ههووا جلمنوواتد جلمتووبيذنل  لوون

 مبين   نى اذيف؟

  ما اكن جلدغيجلن لن  ناء نماج  جلمساكال جلمةانا ؟ 

 ما إ يجءج  كخطذج   ناء نماج  مساكاه للتنما  جلاميجنا   ؟ 

 أهداف الدراسة  -3 

 الدراسة، وهي كاآلتي:تتعدد أهداف  

    ناء منهدا  علما  لتقااا جلتنما  جلاميجنا  جلموتبجم  للمناتد جلمتبيذنل لون مبينو 

  نى اذيف مء خال  نمذ   جلمساكال.

  .   اسبيب عناصي جلمساكال جلتن اؤثي على اخطاو للتنما  جلاميجنا 

  ى جلاميجم. اقااا جلتنما  جلاميجنا  جلموتبجم  مء خال   ناء نمذج  يساك 

 أساليب الدراسة  - 4

يووام جلباثووط  ااووتخبجم اقناووا  نظووا جلمالذمووا  جلدغيجلاوو  مووء زاووالاب اخووزيء كماالدوو  

( ثوا اسلاو  يذجعوب جلباانوا  Digital Mapجلباانوا  جلدغيجلاو  إلن واء خييطو  نيماو   

جلمالذمووا   اووب امدهووا  قذجعووب جلباانووا  جلدغيجلاوو   ووالخيجئو جلييماوو  علوون  وويجم  نظووا 

( كعمووووو  ياعوووووبل  اانوووووا   غيجلاوووووو  Arc GISجلدغيجلاووووو   ذجاوووووط   ووووويجم   

 Geodatabase استووذ  جلباانووا  جلخاصوو   البنجاوو ل  كجاووتخبم  جلطالووب جألاوولذب )

جلةوواناذ يجلى  لوون اذضووا  جلباانووا  جلذصووفا   كجلياووذم مووء خووال  خوويجئو كزشووةا  

  اانا .

ئا  لماالد   اانا  جلبنجا ل كافاكاوت يوذه كما ااتا جاتخبجم عبل زاالاب كتي  إثصا 

جألاووالاب كجلطووي   وواء كصووف كاسلاوو  لكجلتوون منهووا جألاووالاب كجلطووي  جإلثصووائا  

 spss vجلبواط   جلذصفا ( جلتن ااتا جاوتخبجمهال كمنهوا  ينوام  جلتسلاو  جإلثصوائن  

لتون ( كجmultivariate analysis( لن عملاوا  جلتسلاو  جلةمون متاوبا جلمتغاويج   20

اووواعب لوون انجاوو  جلااليووا  جلمتباالوو   وواء جلمتغاوويج ل كووذلك ااوووتخبم جلباثووط عووبل 

 زاالاب إثصائا  .

 ثانيًا: مفهوم النموذج  

مثالن للاالا جلسقاقن  نى مء ز    يمةء زم نايد جلنمذج    نل عبانل عء امثا   

ذجي  مء عي  خصائض مسبال لهذج جلاالا كعاال ما يساك  جلدغيجلاذم مساكال جل

خال  جاتببج  جلمت ا ها  عبي عملاا   ناء جلنماج  ل كيمةء ااييف  زيًلا   نل امثا  

ل نء ثقاقن زك نظام زك لةيل لن صذنل مغاييل لةانذن  جلك جل نء زك جلنظام زك الك 

جلفةيلل كجلنمذج  يذ اقلاب جلذجي  كاوتخبم ألايج  جلذصف كجلتنبؤ كجلتسلا   زك 
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اثثاء كاوها  لهم  لتبواو جلذجي  جلماقب   ة  يصب  اه  ج اتاااب ادييب جلذجي  للب

كجلتسلا 
 1)

. 

جلنمذ   ين  زء مء جلمساكال ل كيب اا اطذيي  عملاا  جلمساكال   ة  نئاس 

للسصذ  على إ ا ا  اتالد  تدانب   يمةء زك يصاب جلقاام  ها . كاتابا جلمااايء 

ائ  جلطبااا   كما ا مل   مء  عناصي مختلف   ل جلتن يمةء مساكااها منها مساكال  للب

 كمساكال  جلمةام . 

ل ثاط   -مةانن زك كمن  -يمةء زم  نايد جلنمذج  جلمساكال   ل  ان   مؤشي ميكب  

يلا مدمذع  مء جلمؤشيج  جلفياي  جلتن ااةس  ذجنب جلظاييل مس  ج يتمامل 

على نمذج  مااء للسصذ  على  ساط يتا ام  يذه جلمؤشيج  جلمنفصل   ا اتناا 

مؤشي ميكب يابي عء ج اداه جلاام جلم تيك لتلك جلمؤشيج  جلفيعا ل كيذ  ذلك 

يام  على ادما  جلمالذما  كعيضها   ة  مبوو يَوُه  لهمل كافوايه. كلقب يامت 

 ااتخبجم جلمؤشيج   -مث  جألما جلمتسبل كااييا  -جلابيب مء جلمنظما  جلبكلا  

ً لباض جلمااياي جلتن يتا امثالها جلميكب  كذا ال  اهل  للمقانن   اء زاجء جلبك  كلقا

  المؤشيج  جلفيعا  جألاااا .

 ثانيًا :  منهجية  بناء النموذج المحاكاة 

يمر بناء النموذج المحاكاة  لتقييم  جودة الحياة العمرانية  للمناطق المتدهورة  في   

  -مدينة بنى سويف على عدة مراحل وهى :

 
 مراحل بناء النموذج                         

 اختيار المتغيرات   -المرحلة  األولى :

ا اى ميثل  اسبيب  جلمتغايج   كجختاانيا مء جلميجث  جألكلى  للام  ككاستا  كيت  

لاس  قلا  لن جختاان ما يبخ  لن  نمذج  مس  جلبنجا   ل يتذيف جختاان جلمتغايج  

 كايتها ل ثاط زعتمب جلطالب على  اوا  متغايج . على اذلي جلباانا 

 

 

                                           
 ااتخبجم نظا جلمالذما  جلدغيجلا ل ناال  اكتيكجه ل ااي مانا عاتف لماى   ل نماج  مساكال جلتنما   جلموتبجم  لمسالظ  جإلاماعالا    1

 31ل ص    2019من ذنل  ل  اما  جلقاييل  ل كلا  ج اجب ل

أختيار وتحديد 
 المتغيرات

معالجة البيانات 
 والتطبيع

مرحلة 
الرتب 
 واالوزان

مرحلة 
الجمع بين 
 المتغيرات

مرحلة 
 العرض
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 والتطبيع  مرحلة المعالجة األولية للبيانات -المرحلة الثانية  :

ميثل  جلماالد  اتا لتذثاب جلباانا  كماالد  جألخطاء لن ميثل  ج اخا   كجلتسبيط ل 

كمء جلماالدا  جلتن امت على جلباانا  ل جلتصسا  جلهنبان ل كاسبيط جلباانا  مء 

م ل اذثاب  مقااا ناا جلباانا  ل كإعطاء ياا  متذاط  2018ثتى  2006جلفتيل  

   Raster  متغاي كعنصي اجخ  جلنمذج   إلى للباانا  ااي مالذم . كاسذي  ك

  Weighted   Overlayللتاام  اجخ   ائ   نظا جلمالذما   جلدغيجلا  كجاتخبم زاجل 

 
 األوزان -المرحلة الثالثة: 

جألكنجم ين عبانل عء إعطاء ناب لتذثاب جلمقااا جلموتخبم كاوها  عملا  إ يجء  

م جلمتغايج  ياب زاجل لاال  للبم   اء متغايج  زكنجم لة  متغايل كيمةء جلقذ : زم كن

جلخييط  لتةذيء جلنمذج  
2

ل ااتبي جلميثل  جلثالث  لن اةذيء جلنمذج  مء جلميجث    

جلمهم  جلتن استا  كيت لاس  قلا   اإلضال  جلى ييجءج  عبيبل مء جلبنجاا  جلوا ق  

كجخذ زنجء جلمهتماء  هذج لمايل  ايااب ج كنجم كجلواي على منذجلها زك عم  جاتبان  

جل  مل ثاط زاتاام جلطالب  البنجاا  جلوا ق  لن اسبيب ج كنجم كجليابل كزاتخبم  

 جلطالب جألكنجم جلمتواكي    اء جلمتغايج    

 المرحلة الرابعة: الجمع بيت المتغيرات

زكنجم نوبا   لة  متغايل   ا اى  ميثل   جلدم   اء جلمتغايج    اب  ايااب كزعطاء

ثاط يذ ب جلابيب  مء زاالاب جلتدما  منها  زالذب جلتدما  جإلضالن ثوب يام  

جلياب  للمتغايل كجلطالب لا يوتخبم  الك  جألالذب لتداي    ا ثاي كنم جلمتغاي لن  ناء 

ل جلنمذجح ل ك جلطييق  جألخيى  جلتن ااوتخبمها  جلطالب لن  جلبنجا   جاتخبجم زاج

كين عبانل عء ثاص   م  يام  جلمتغاي  Weighted Overlayجألكنجم جلمي س  

 للذثبل جلتذنياا  مليك   لن كنم جلمتغاي.

 

 

                                           
ل نماج  لاالا  جلقذ  جلاامل  لن جلقاييل جلةبيىل مدل  جلدماا  جلدغيجلا  2002اام  عبب جلذيابل  2

 5( لص 39جلمصيي ل جلابا  

مرحلة المعالجة األولية 
 للبيانات والتطبيع 

أعطاء قيم  
متوسطة للبيانات 

 غير معلومة

توحيد  مقياس 
 رسم البيانات 

توحيد  مقياس 
 رسم البيانات 

 تحديث البيانات
التصحيح 
 الهندسي 
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  Visualizationالمرحلة  الخامسة  : مرحلة  العرض 

زما ميثل  جألخاي لن  ناء جلنمذج  ا اى ميثل  عي  جلنمذج  ل ثاط زعتمب جلطالب 

 عي  جلنمذج  جلنهائن  لن  صذنل  خيجئو  ك بجك  ل كزشةا  اذضاسا  . 

 ثالثًا: االبعاد المكانية لدراسة نموذج تقييم المناطق المتدهورة 

مقااا جلياا يمةء اسبيب جلنمذ   لن كثبل مواثا  مةانا ل كمء خال   اتا عملاا 

اي  نذعا  جلباانا  جلمدما  لن جلذثبل. كيب  مقااا جلياا على جلقيجن لن اجخ  

على  اانا  جلخاليا  جلنطا  زك مقبجن جلةما  جلمقاا . كياتمب جلتسلا  جلمةانن كجلنمذ  

ي  لن زالب جلتسلاال ؛ لذج ثاك  جلطالب إيداا زالذب لتسذ Rasterزك  اانا  جل بةا  

جلباانا  جلتن يمثلها خو زك نقط  إلى كثبل مواثا  منااب  يمةء لنظا جلمالذما  

جلدغيجلا  جلتاام  ماها.
3
ثاك  جلطالب امثا  جلظاييج  جلمةانا  جلبجخل  لن جلنمذج   

إلى عبل ز ااا مةانا ل كيى  :  ثبكا  جلمناتد جلمتبيذنل  ل كمث   اض جلظاييج  

طا  لتسذي  جلظاييج  جلخطا   إلى ملل   يوه  اسذيلل  جلخ Bufferجلخطا   كسيم 

 إلى  خاليا يتاام  ماها  نظا جلمالذما   جلدغيجلا   لن نمذ   جلمساكال  جلمةانا   .

كزخاًيج ثاك  جلطالب اقواا منطق  جلبنجا  إلى شبة  مء جلخاليا  ااتخبجم زاجل 

Fishnet  لن   ينامArcGIS    خلا  . 1383 ل ثاط يومت جلمنطق  إلى 

 
 رابعًا: بناء النموذج المركب لتقييم جودة البيئة العمرانية للمناطق المتدهورة 

 المتغيرات والمؤشرات - أ

انقووا جلمؤشويج  جلتون اقاواس  وذال جلساوال جلاميجناو  لون جلمنواتد جلمتوبيذنل إلوى عووبل 

 عذجم 

 الكثافة السكانية بالنسبة للمباني السكانية -1

إلى شة  اذني  جلوةام لن جلمواث  جلاميجنا ل ككلما زنافات  كثال  جلوةام ي اي

ماب   جلةثال  جلوةانا  كلما ي  نصاب جلفيا مء جلخبم  جلمقبم  للل كيؤاى زيًلا إلى 

جللغو على جلخبما  كجلميجلد جلمختلفـ ل كااتبي زيًلا مء جلمؤشيج  جلمهم  لن 

                                           
3
  52ل ص  2019مانا عاتف لماى ثةاا ل   

االبعاد المكانية لدراسة  نموذج تقييم المناطق 
 المتدهورة 

حدود المناطق 
 المتدهورة 

 شبكة خاليا  حرم المتعدد للظاهرات  
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طا  كجلماب   جلتخطاطا  زم يااا نوب  كان   جلتسلي. كا اي جلبنجاا  جلتخطا

ليا/لبجم. ثاط يذ ب مناتد  120جلسبكا جلفاصل   اء جلةثال  جلمثالا  كااييا ين 

نوم   / لبجم  ل كيما عز    لب  كعز    جلتسييي  200جج  كثال  ميافا  ازيب عء  

 150 جلصفا ( ك زييل  جلغي ا   . كمناتد جج  كثال   متذاط   اتيجكح ما  اء 

نوم  / لبجمل  كيما منطق  اذ  جلخلان ك نى عطا   لمذلب جلنبن   200إلى  نوم   

 كجألنيي   .كمنطق   جج  كثال   منخفل   كاتمث  لن منطق   جأل اصاي   .

 
جلمصبن  :  مء عم  جلطالب إعتمااًج  على  اانا   جلدهان جلميكز  للتابئ   جلاام    

 كج ثصاء  

       2019( : جلةثال  جلوةانا  للمناتد جلمتبيذنل  عام 2شة        

حاالت المباني -2
4

 

انقوا ثا   جلمبانن إلى ثالث لئا ل  اب كمتذاو كنا ءل كااطى اااال جلمبانن 

جج  ثال   ابل جنطباه  تنما  عميجنا   ابلل ثا   جلمبانن مء إثبى خصائض 

جلموةء كاذض  مبى ثالتل جلمالئم  للوةء كان   ج مام. كمء خال  مايل  اااال 

اميجنا  لن جلساز جلمةانن مس  جلبنجا . ثال  جلمبانن يمةء مايل  موتذى جلتنما  جل

 120ثاط  انت جلبنجا  لن جلفص  جلثانن زم جلمبانن جج  موتذى  اب يغطى  مواث  

                                           
ل كاوتخبم  لن  جلخيجئو متابال ج  ااا  كلها عالي   الها جلباض ل على ابا  جلمثا     جلتقاتاا    زاتخبم  جلطالب زالذب جلخيجئو   4

 %    لذم  نى اامد . 50يظهي لن  مفتاح جلخييط  اااال جلمبانن جلدابل  لن جلخلا   جألكثي مء 
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لبجم ل  انما جلمبانن  جج   167لبجم زما جلمبانن  جج  موتذى  متذاو يغطى مواث  

 %  مء مواث  جلةتل  جلمبنا   .  17.7موتذى نائ ي ة  نوب   

 
: سيادة  حاالت المباني  في  المناطق المتدهورة  في  مدينة  بنى سويف ( 3شكل ) 

2019 

 مواد ونظم اإلنشاء-3

ثامل ل كتذب لوبء  اتنذه مذجا كنظا جإلن اء لن جلمسالظ  ما  اء ياةلنل كثذجئو      

كمباٍم صفا ؛ كااب جلمبانن جج  موذجا إن واء ياةلون زللو  زنوذجه جلمبوانن ألنهوا اتسمو  

عذجم  جلتدذيو ل كجلوز ن  كجلتسمو  كيمةوء نيواال جلتسماو  علوى جلمبنوىل كااتبوي مواال 

 ناء جلموةء جناةاا للميثل  جلزمناو   اإلضوال   ناةواا جلتطوذن ج يتصواا  كجنافواه 

بخ  لوةام جلمناتد جلمتبيذنل. كمء زيا جلاذجم  كجلمؤشويج  جلتون يمةوء جم موتذى جل

( اذنيو  جلخاليوا   4نقاا جلتنما  جلاميجنا  للمناتد جلمتبيذنل لن جلمبين . يذض   شوة   

% مووء   62جلتوون  اوووذا  هووا مبووانن جج  جعمووب ياةلاوو  خياووانا   ثاووط ا ووغ  مووواث   

 اى  اوبيا  جلمبوانن جج  ثوذجئو  ثاملو   ا وغ  إ مالن موط  جلمناتد جلمتوبيذنل ل كاو

% موء موواث  جلمنواتد جلمتوبيذنل  . يفاوب متغاوي موذجا كنظوا ج ن واء لون  35مواث   

 مايل  مبى مالئم  جلمبانن لن جلتةثاف جلموتقبلن لها.
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لن جلمناتد جلمتبيذنل  لن مبين    نى اذيف  ( : اااال مذجا كنظا ج ن اء 4شة     

-2019 

 رتفاعات المباني ا-4

يفاب عام  جنافاعا  جلمبانن  لون  جلة وف عوء جألمواكء جلتون اووبب ضوغو علوى  جلبناو   

جلتستاوو  لوون  جلمنوواتد جلمتووبيذنل  ل  ثاووط ابلووب  يغطووى  جلمبووانن  زكبووي مووء  اووت  زاكجن 

% موء موواث  مووط  جلمبوانن  2.3لبجم  كموواث   اصو  إلوى   8ل كثي  مواث   ابلب 

 لمتبيذنل  .لن  جلمناتد ج

 

 
-( : اااال جنافاعا  جلمبانن لن جلمناتد جلمتبيذنل  لن مبين    نى اذيف  5شة   

2019 
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 الكثافة البنائية  -5

الاب جلةثال  جلبنائا  اكن كباي لون جلتاويد علوى نموو جلاميجنونل كان و  جلتقوانب  

جلمبوواننل زجج جلمبووانن  الووها جلووباض كاوو ثاي جلووك علووى جلتهذيوو ل كثيكوو  جلهووذجء اجخوو  

% موء  موواث   55 -%  35كانت جلةثال  جلبنائا . ثاط اتيجكح جلةثال  جلبنائا  موا  واء 

جلةتل  جلمبنا   للمنطق  جلبنجا  ل ثاط ياتبي  جلمناتد جج  كثال    نائاو  منخفلو   اوبل  

 على جلنقاض جلمناتد جج  كثال   نائا  ميافا .

 
 2019-جلمناتد جلمتبيذنل  لن مبين    نى اذيف لن  ( : جلةثال  جلبنائا 6شة   

 تغطية المناطق بشبكة اليرف صحي-6 

ياتبي متغاي اغطا  جلمناتد   بة  جلصيد جلصوسى  موء جلمتغاويج  جلداوبل لون اقاواا   

( جلمنوواتد جلتوون اغطاهووا   اغطاهووا شووبة  جلصوويد  7جلتنماوو  جلاميجناوو . يذضوو  شووة   

كاتيكز لن  منطق  عز    ج نييى .ك اياو  جلمنواتد لبجمل  5.3جلصسى ابلب مواثتها 

 جلمتبيذنل  جج  ثال    ابل   النوب  لتذلي شبةا  جلصيد جلصسى  ها .
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لن جلمناتد جلمتبيذنل  لن مبين    ( : جلمناتد جلمخبكم    بة  صيد صسى7شة   

 2019- نى اذيف 

 توفر الخدمات    -7

مء خال  متغاوي اوذلي جلخوبما  مايلو   جلمنواتد جلتون اتوذلي  هوا خوبما   اامو  علوى  

( جلمنواتد جلتون اتوذلي  8اطذيي كانما   جلمنطق   كما يداكنيوا ل ثاوط يذضو   شوة   

خلاو    هوا خوبما   مثو  خوبما  االماو    340 ها  خبما   ل ثاط يذ ب موا يقويب موء 

   كصسا   كإاجني   كااييا  مء جلخبما 

 
-لن جلمناتد جلمتبيذنل  لن مبين    نى اذيف  ( : اذلي كاذج ب جلخبما 8شة    

2019 
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 تأثير نطاقات التلوث-8

يؤثي جلتلذث على جلبائ  جلتن جلمساطو ل كي وة  خطوي علوى جلبائو   جلاميجناو  ثاوط يموي  

خووو اووةك  ذاووو  جلمبينوو   كي ووة  خطووي علووى ثاووال جلقطنوواء   دووذجن اووةك جلسبيووب  ل 

ضووال   إلووى  ك ووذا جلابيووب  مووء جلبووؤن  جج  الووذث يووذجئن  ل كضذضووائن  اإلضووال    اإل

جلووى اوو ثاي جلطييوود جلووبجئي  جلووذى يسوواو   المبينوو  . ثاووط ثوواك  جلطالووب عموو  نطووا  

 م  .  500ا ثايى   سيم نصف يطيه 

 
لن جلمناتد جلمتبيذنل  لن مبين    نى  ( : نطا  جلت ثاي  للملذثا  كج خطان 9شة    

 2019-اذيف 

    المباني  داخل حرم  الطرق الرئيسة – 9

ياتبووي متغاووي جلمبووانن اجخوو  ثوويم جلطووي  جليئاووو  مووء زيووا جلمتغاوويج  لوون ياوواا مووبى  

اهذل   جاصالا   كانق  ج ليجا  اء  ز زجء جلمبين   ل ثاط كلموا  كانوت  جلمنواتد يييبو   

مء  شبة   جلطوي  كلموا  اواعب جلوك لون  جلتنماو     وة  نئاوون ل ثاوط يذضو   شوة  

اتد جلمتبيذنل    بة  جلطي  جليئاو   ل ثاط يذ ب  ما ( جنابات جلمبانن  لن جلمن 10 

 م   50مبنى  اجخ  ثيم  3700يقيب مء  
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-لن جلمناتد جلمتبيذنل  لن مبين    نى اذيف  ( : نطا  ا ثاي جلطي  10شة   

2019  

 ب: االوزان والرتب

اتابا تي  جختاان جألكنجم جلتي اسا  للمؤشيج  جلفيعا ل ك  اذ ب تييق  مسبال    

لتسبيب جألكنجمل ثاط زم جختاان تييق   ااناها يب ياتمب على جآلنجء كجألثةام 

جل خصا  لصان  جلنمذج  جلميكب. جألمي جلذ  يب ينت  عنل  ناء جلنمذج  كلقًا لتذ ها  

يب يؤثي  التالن على مصبجيا  جلنمذج  جلنهائنل  زك ماذ  شخصا  زك ججاا ؛ مما

كجلتغلب على يذه جلم ةل   هبد جلذصذ  إلى زاس علما  كماااني  كااي متسازل لإم 

 ناء جلنمذج  يمةء زم يتا مء خال  جعتماا عبا مء جلطي  لذنم جلمتغايج ل كمء 

م لة  مؤشي جألكنجم جلمتواكي  كيى عبانل عء إعطاء نفس جلذن -جلطي  ج كنجم :

مء جلمؤشيج  جلفيعا ل كاوتخبم لن ثال  عبم ك ذا الا  كجض  على جختالد زيما  

ك  مؤشي ل جألكنجم كلقًا لنماج  إثصائا  : ين عبانل عء مساك   إثصائا  لتدما  

جلمؤشيج  كجلمتغايج  جلفيعا  جلميابط  م   الها لتةذيء متغاي كعام  كجثب يلا 

ذما  جلم تيك   اء يذه جلمؤشيج  جلميابط  ل زما ج كنجم زكبي يبن ممةء مء جلمال

ين تييق  ااتمب على إعطاء جلخبيجء جاتباانًا مةذنًا مء  :جلتن ااتمب على ونجء جلخبيجء 

عبا مء جلنقات يقذمذج  تذنياها على عبا مء جلمؤشيج  جلفيعن . كتييق  زكنجم اامب 

لخلفا  جلالما  للطالبل كلقًا للبنجاا  على زنجء جلخبيجءل كتييق  زكنجم ااتمب على ج

كجأل ساث جلتن جاتاام  ها  
 5)

  . 

                                           
 224 - 223ل ص   2019ل   مانا عاتف لماى 5
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لن يذه جلبنجا  زاتاام جلطالب  الطييق  جلتن ااتمب على جلخلفاو  جلالماو  للطالوب ثاوط 

ل 2019زعتمب لن انجاتل على نمذج  جلمساكال جلوذ  زاوتخبمل مانوا عواتف لماون عوام 

                .  جألخيىم  زاخا   اض جلتابيال  كجلمتغايج

متغاويج ل ثاوط يو ان لون   9يتةذم نمذج  اقااا جلبائ  جلاميجنا  للمناتد جلمتبيذنل موء 

% جج  ا ثاي على جلنمذج  جلميكب لتقااا  جلبائو   14جلمياب   جألكلى ككنم نوبى يمث  

ل ك وواء   جلاميجناوو  كيمووا متغاووي جلةثالوو  جلوووةانا ل كان وو  جلتووزجثا كجلةثالوو   جلبنائاوو 

متغايجم لن جلمياب   جلثانا  كيموا ثوا   جلمبوانن كموذجا كنظوا ج ن واء ل كلوى جلميابو  

%  وواء متغاووي جنافاعووا  جلمبووانن ل زمووا لوون جلميابوو  جليج اوو   11جلثالثوو    ووذنم نوووبى  

% ل ثاط  اء كال مء ل متغاي اغطا  جلمناتد   بة  جلصيد صوسن  10 ذنم نوبى 

% ل  وواء كواًل مووء  8ث ل زمووا لون  جلميابوو   جألخاويل   ووذنم نووبى ل او ثاي نطايووا  جلتلوذ

 متغاي  جلمبانن اجخ  ثيم جلطي  جليئاو  ل كاذلي  جلخبما   . 

 ( توزيع الرتب وفًقا للخلفية العلمية للطالب  1جدول )
 جلذنم  جلتيااب  جلمتغاي

 14  1  جلةثال  جلوةانا   النوب  للمبانن جلوةانا 

 14  1  جلبنائا جلةثال  

 13  2  ثا   جلمبانن

 13  2  مذجا كنظا جإلن اء

 11  3  جنافاعا  جلمبانن

 10  4  اغطا  جلمناتد   بة  جلصيد صسن

 10  4  ا ثاي نطايا  جلتلذث

 8  5  جلمبانن اجخ  ثيم جلطي  جليئاو 

 8  5  اذلي جلخبما 

 في المناطق المتدهورة  جـ : النموذج المركب لقياس المستوى العمراني

جاتخبم جلطالب انانيذيام لتقااًا جلتنما  جلاميجنا  لن جلمناتد جلمتبيذنل لن مبين   نى 

اذيفل اانانيذ ياتمب على ج كنجم جلمتواكي ل كاانانيذ ياتمب على ناب كزكنجم 

 مختلف . ثاط زاتخبم جلطالب.

 سيناريو يعتمد على االوزان المتساوية  -أوال 

ثاط ياتبي زم  ما  عذجم  جلبجخل  للنمذج  ااام   نفس جلقبن مء جأليما ل مما يذلي 

كيتًا كمدهذاًج لن إ يجءج  زخيىل ثاط اقذم تييق  جألكنجم جلمتواكي  على لةيل 

إعطاء نفس جلذنم لة  مؤشي مء جلمؤشيج  جلفيعا ل كاوتخبم لن ثال  عبم ك ذا 

يل كزيًلا لن ثال  عبم ك ذا مالذما  كامل  الا  كجض  على جختالد زيما  ك  مؤش

عء جلااليا   اء جلمؤشيج  جلفيعا  زك عبم ك ذا إ ماه على كاال  مثالا  لذض  



 Doi : 10.12816/jasg.2020.119004 طه عبداحلميد عبد العزيز حممدد.
 

ـ ــ ــ  ت

180 

جألكنجم
6

%  .   11ل  ثاط زعطى كنم نوبى متواك  لة  متغاي  كيقبن   نوب    

 19.7( زم  جلمناتد جألعلى ابيذن ابلب مواثتها 2( ك بك   10كيذض  شة    

% مء جلمناتد جلمتبيذنل  مس  جلبنجا  ل كزي  جلمناتد ابيذًنج  3جم ل كامث  نوب  لب

% مء جلمناتد جلمتبيذنل  لن  مس  جلبنجا  .  0,4لبجم  نوب    2,8ابلب مواثتها 

يذض  جل ة  زم جلمناتد جألكثي جلمتبيذنل لن كاو منطق  عز   جلتسييي  جلصفا ( 

 جد جلمناتد.كزي  جلمناتد ابيذًنج على جألتي

( سيناريو األول : مستويات تقييم التنمية العمرانية في المناطق المتدهورة   2جدول )

 في  مدينة بنى سويف

 جلموتذى
 

 

 مواث 

  الفبجم
% 

 4-زعلى جلمناتد جلمتبيذنل 
 

19.7 3.0 

3 
 

315.5 48.0 

2 
 

319.4 48.6 

 1-زي  جلمناتد جلمتبيذنل 
 

2.8 0.4 

 جلمواث 
 

657.5 100.0 

الميدر: مت عمل الطالب، اعتماًدا على األوزان المرجحة المستنتجة مت            

  ArcGIS10.5برنامج 

 
 ( : زاخا  جلمتغايج   لن جلتسلا  جلتطا د جلمذنكم11شة   

 

                                           
6  
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 ( : زاخا  ج كنجم جلمتواكي  لن  اانانيذ  جألك  12شة   

 

 
( : اانانيذ  جألك  :نمذج  جلميكب لتقااا  ذال جلبائ  جلاميجنا  لن   13شة   

 جلمناتد جلمتبيذنل  مبين    نى اذيف 
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 ثانيًا: سيناريو معتمد على االوزان النسبية المختلفة

زمةء ايااب كإعطاء زكنجم نوبا  للمتغايج  جلفيعا  جلبجخل   للنمذج ل  ااتخبجم زاجل 

Weighted Overlay     ل ثاط  اا جاتنتا  جآلان: 14كما  يتل   جلك  مء  شة )

متغايج  لها ا ثاي البى مدتما  ماًا(   4 لغت مواث  زكثي  جلمناتد جج  ابيذًنج    ها 

% مء مواث  جلمناتد جلمتبيذنل  ل زما  جلمناتد جألي   10.7لبجم   نوب    70.6

% مء  مواث    1.2لبجم  كا ة  نوب   اص  إلى    7.8ابيذًنج  ابلب  مواثتها  

( زم  جلمناتد جألكثي  ابيذًنج  منطق   عز    15جلمناتد جلمتبيذنل ل كيذض   شة   

ذًنج  اتيكز لن  منطق   جلتسييي كعز   جألنيي   ك لب  ك زما  جلمناتد جألي  ابي

 جأل اصاي .

 

 
 ( : زاخا  ج كنجم جلمختلف  لن  اانانيذ  جلثانن  14شة   

( سيناريو  الثانى : مستويات تقييم التنمية العمرانية في المناطق  3جدول )    

 المتدهورة  في  مدينة بنى سويف

 % مواث   الفبجم  جلياب  

 10.7 70.6 4-زعلى جلمناتد جلمتبيذنل    

3 282.1 42.9 

2 297.0 45.2 

 1.2 7.8 1-زي  جلمناتد جلمتبيذنل    

 100.0 657.5 جلمواث 
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( : اانانيذ  جلثانن :نمذج  جلميكب لتقااا  ذال جلبائ  جلاميجنا  لن   15شة   

 جلمناتد جلمتبيذنل  مبين    نى اذيف  

 مقاننووو   نتادووو   اوووانانيذيا   جلتووون اموووت لمنووواتد جلمتوووبيذنل  ك مووو  جلبنجاووو    

جلمابجنا   جلتن امت لمنطق   عز   جلتسييي كاسبيط جلمابجنى للمناتد جلمتوبيذنل ل ابواء 

زم اووانانيذ  جلماتمووب علووى  خلفاوو  جلطالووب جج  زكنجم مختلفوو   يمثوو  نوووب  كباوويل  مووء 

زكبووي  مووء جلوووانانيذ  جألك  جج  زكنجم متووواكي   ل  جلذجيوو  جلدغيجلووى  كجج  مصووبجيا 

ثاوط اتماوز  منطقو   ك اوو عز و  جلتسييووي   جلصوفا (  وا كثي اوبيذًنج تبقًوا  للبنجاوو  

جلمابجنا   جلتن  امت لن  منطقو   جلبنجاو   ل كاستوا  لاملاو   يوبم كإعواال  نواء جلمنطقو   

 لمبانن   ها  .    ميل زخيى  . كاسواء جلسال  جلاميجنا   للابيب مء ج
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