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 الملخص:

نابع  من احتياةات المةتمع  وتخطيطي  خاصنننن لها معاييا تصننننميمي   المصنننناي  الة ي  إن المناطق الصنننننافي  لم الم ن 

واقتصننا و وخواصننن ومناخن  إه ينن يمالن اهدننتشا   باننالن لعان من تةااا ال ون المته م  لم الا المةان دننوا  تاننابهت 

نم من وةو  الشةو  ين ةمهواي  مصنننا العابي  تعا الم ن  وبماالظاوف يو اختلشت للوصنننون إلال اهدنننت ام  البيذي  لهلو 

المعاصا  بين المعاييا العالمي  والمحلي  لم مةان البيذ   لإن مصا بحاة  ماد  لتطبيق مبا ئ اهدت ام  لم الن المةاهت 

 ويامها الصناف  لما لها من نصيا البيا لم ادتهالك الطاق  

ذي  ومؤاننننا الم ين  اولايهم ومؤاننننا البع  تم التعاض لطاق التهييم البيذم المختلش  مثن مصننننشول  اودنننني والمعاييا البي

لتهييم المناطق الصنافي  لم الم ن  ومن ثم محاول  الوصون إلال منهةي  لم إطاا يام المح  ات المؤثا  فلال ي ا  المنطه  

ةاب يات  وق  توصننننننننن البحي إلال ا ي شا هن والهوا  والمواا  والن ثات والن عا ق  والمياو واهنب طا ل  لم ال يات الالن والمتمث

دلبيات الخاص  بالم ن الة ي   بةمهواي  مصا العابي  ووضعت التوصيات الالزم  لالدتشا   من ا يةابيات وتةنا  وال

 الح يث  للم ناو قياي م ى تحهيق معاييا اهدننننت ام  البيذي   لی البحياام اها اف التی هب من تحهيهها  الدننننلبياتن ومن

دت ام  اوتحهيق  المصاي نالصنافي   دانی والبيذی لی تخطيط المناطق  لمااوفاتا الصنافي  واوخل باهفتباا البع  ا ن

 الصنافي  الة ي    

مناقا  وتح ي  اثا التخطيط العماانی للم ن الة ي    فلی الهضايا البيذي  وتح ي  إطاا واضح للعالق  بين الين  العنصاين 

  الة ي   مع تحهيق ق ا یبيا من التنمي  الخضنننننناا  المدننننننت ام  به ف التغلا فلی المانننننناین البيذي  لی الم ن الصنننننننافي

ليها  اادننن  وتحلين يمثل  لم ن صننننافي   مدنننت ام  بيذيا و معال  المشا ات و التهنيات الح يث  المدنننتخ م  لی التصنننميم و 

اطق المشتوح  والخضنناا  معال  م ی إمکاني  توليا خ مات بيذي  وتاليهي  بمدنناح  یالي  للمنطه  الصنننافي  اهاتمام بالمن

فن طايق ا یثاا من التاةيا وادتخ ام ياةاا فالي  وتوزيع المدطحات الخضاا  لی المنطه  ولی نطاق الحماي  البيذی 

 بين المنطه  الصنافي  والدکني   وتغلغلها لی المنطه  باکن ةي 

 االفتتاحية:الكلمات 

 التصميم المدت ام  –التهيم البيذم  –لة ي   الم ن ا –المناطق الصنافي   –اهدت ام  البيذي   

mailto:eng_ahmedtohlob@hotmail.com
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Abstract: 

The planning of Industrial areas in new cities in Egypt has their special design standards 

stemming from the needs of the society, its economy and climate characteristics. However, it 

can effectively take advantage of the experiences of the developed countries in this field; 

either condition was similar or different to get to the environmental sustainability of these 

cities. 

As the Arab Republic of Egypt suffer from the presence of contemporary gap between local 

and international standards in the field of environment. Egypt is in dire need for the 

application of the principles of sustainability in all fields, the most important industry because 

of its large share in energy consumption. 

And to achieve the aim research was exposure to different ways of environmental assessment 

matrix such as foundations and environmental standards and the African Index City Index 

dimension to assess the industrial areas in the cities. And then try to gain access to the 

methodology in the context of the most important determinants affecting the performance of 

the region as a whole and of energy, water, and transport emissions and air resources and 

waste. 

The research has come to the positives and negatives for the new cities, of the Arab Republic 

Egypt and put the necessary recommendations to take advantage of the positives and avoid the 

negatives. 
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 المقدمة:

ال ون اهالثا ته ما  يو النامي  ل اة  ينها  فام دوا  فلم مدتويتعتبا الصناف  يح  الاالاذز اودادي  لعملي  التنمي  باالن 

ا لهياي الته م اهقتصننننا ي  ويحتن الهطافات اهقتصننننا ي  من حيي الهطاع الصنننننافم الماالز الثانم لم  يصننننبحت مؤاننننا 

نيات من الهان التطواات المحلي  وال ولي  التم انننه اا فه  التدنننعي ن تز ا  بصنننش  خاصننن  معمدننناامتن لم الناتل المحلال 

ا لم توليا امالاني  العمن وتهلين البطال ن الما لها  العاننناين وب اي  ا البيا  الهان الحا ي والعاننناينن حيي ين للصنننناف   وا 

 والح  من التااليز فلال اهدتياا  وزيا   اله ا  التص ياي    وااام لم تنمي  اهفمان اهقتصا ي  المختلش ن

 المشكلة البحثية :

  صنافي  يتم قبن تخطيطها فمن  اادات مي اني  وبيذي  ولالن الماالل  لم ف م التطبيق والمخالشات , والو ين الن م ين

 التم زا ت من تعهي ات الحيا  لم الم ن الصنافي   المشاكل البيئية والتلوث البيئيالالثيا من   إلالالشةو  ي ت 

 أهداف البحث:

 يه ف الا البحي إلم :  

 للمااوفات الصنافي  واوخل  ديمومةللم ن الصنافي  المصاي , وتحهيق  ير االستدامة البيئيةقياس مدى تحقيق معاي

 باهفتباا البع  ا ندانم والبيذم لم تخطيط المناطق الصنافي  

 العنصننناين به ف   فلم الهضنننايا البيذي  وتح ي  إطاا واضنننح للعالق  بين الين اثا التخطيط العماانم مناقشةةةة وتحديد

 ليها  تحقيق التنمية الخضراءفلم المااالن البيذي  لم الم ن الصنافي  مع التغلا 

  يمثل  لم ن صنافي  فالمي  مدت ام  بيذيادراسة وتحليل  
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 :البحث منهجية

 بغاض تحهيق يا اف  ال ااد  واما الما يلم  :  اذيديين متالاملين  إطااينفلم  البحثي  المنهةي  تهوم

 هطالع فلم المشاايم اودننننادنننني  المتعله  بمعاييا اهدننننت ام  والتنمي  الخضنننناا  لم الم ن يعتم  فلم ا اإلطار النظري

دات واوبحاي لم الا المةان وخاص  اامن لل اا صنافي   وللك من خالن مدح  لم ةانا نظايات التخطيط المتعله    ال

والماالق     بننننالخنننن منننناتبمالونننننات المنننن يننننن  وإطنننناااننننا واتةنننناانننناتهننننا , والننننللننننك ليمننننا يتعلق بننننالمعنننناييا المتعلهنننن

 التخطيطي  العام  الالمناطق الدالني  و الصنافي  والمناطق الخضاا  والمشتوح    والمااوفات  العام 

 الممااد  والتطبيق فلم المدتوي العالمم لم م ين  صنافي  فالميا من خالن  ااد    ياالز فلم طبيع  اإلطار التحليليا

م  لحن مااالن البيذ  بالن ما ليها وتطبيق تهييمات بيذي  فالمي  واليشي  تحهيق اهدت ام  وتحلين العناصا وا مالانيات المدتخ 

ة ي   لم مصا من خالن  ااد  حال  الو الم ين  فلال الوضع الحالم والمهاان   بها ومن ثم التطبيق فلال م ين  صنافي 

 ي  وتحهيق التنمي  المدت ام  بها  بين حاهت ال ااد  والتم دتوصن إلال حلون ومهتاحات لحن الماالالت البيذ

 

 في مصر النشأة الصناعية وتطورها - 1

منل الحضاا  المصاي  اله يم  وفاف ق ما  المصايين ادتخااج المعا ن الالنحاي  

والشض  واللاان ونةحوا لم صهااا وتصنيعهان وفالوا صناف  اآلهت واو وات 

ناف  بنا  الدننننننشن وصننننننناف  الزاافي  والمع ات الحابي  وصننننننناف  الخزف وصنننننن

صننا الزيوتن وبافوا لم صننناف  الحلم الماصننع   المندننوةات الالتاني  وصننناف  فا

باوحةاا الالايم ن وتانننه  اآلثاا المعاوضننن  بالمتاحف التاايخي  فلال  ق  الصنننناع 

 ( 1الما او موضح بالاالن ) المصايين اله ما  وةمان ماغالتهم 

 

 تطور الصناعة:1-1

 
 للصناعة لتاريخيا تطور( 2)شكل

 (الباحث: المصدر)

( بدايات الصناعة في مصر. 1)شكل 

  المصدر:

img88.imageshack.us/img88  

/444/003ds8.jpg 

 

http://img88.imageshack.us/img88/444/003ds8.jpg
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 مقومات الصناعة في مصر 1-2

البيذ  واهقتصا  و الحيا  اهةتمافي  ( وتالاملها ن حيي تهوم  لتحهيق التنمي  المدت ام  لالب  من  وةو  ااتباط بين المحاوا)

اونظم  البيذي  و ادتخ ام مواا اا باالن لالا  اهدت ام  وةو  البيذ  لم حال  ةي   لألةيان الها م ن ب ون  تلويثها وإلدا  

  اذم و مشات 

 

 مفهوم التلوث الصناعي: -2

او تلك اوضااا التم تلحق بالنظام البيذم نتية  النااط الصنافم للمؤدد  الصنافي  ن وتنتهص من ق اتن فلال توليا حيا  

لك اوضااا فا   ما تنتل فن دلوك المؤدد  صحي  من الناحي  الب ني  والنشدي  واهةتمافي  واوخالقي  لإلندان ن ت

 الصنافي  لم دعيها لتعظيم الابح  ون ماافا  البيذ  المحيط  ن التم تتلوي بمخلشات الو العملي   

وفلال الاغم من الةهو  المبلول  فلال المدننننننتوى الهومم والعالمم لإن الحال  تز ا  دننننننو ا ن وللك بدننننننبا النمو المطا  

 المدتخ م  ح يثا لم الصناف    والدايع لم التهنيات

 مصادر التلوث الصناعي 2-1

 وتنهدم الملوثات الصنافي  إلال ثالث  ينواع: 

 .ملوثات صلب  وام تلك الملوثات الناتة  من الع ي  من الصنافات الاوتاب  الناةم  فن صناف  ا دمنت مثال   -

 .لم المةااي الماذي  ملوثات داذل  المحالين الموا  الاليماوي  التم تهلف بها المصانع -

 .ملوثات غازي  الالغازات واو خن  الضاا  المتصاف   من م اخن المصانع ومصالم تالايا النشط -

 :تعتم  ا   التلوي الصنافم فلال فوامن متع    منها 

 .التم تنبعي منها يو ُتصاف ليها الملوثات الصنافي المنطه   -

 .الشتا  الزمني  للتلوي -

 .وث  اة  تااليز الموا  المل -

  الخصاذص الشيزياذي  والاليمياذي  والحيوي  للموا  الملوث  -

 .لهابلي  للتحلن واهدتيعاا لم الودط البيذم اللي ُتوضع لينا -

 . اة  الدمي  بالندب  لإلندان والالاذنات الحي  اوخاى -

 الجهود المبذولة لتحسين البيئة الصناعية في مصر : 2-2

 و االبا مانناوع لم البيذ  العابي  لم مةان مالالح  التلوي الصنننافم وادننتخ ام مانناوع التحالم لم التلوي الصنننافم ا

 تالنولوةيا ا نتاج اونظف لم الصناف  المصاي  

  دبابها ومصا ااا لوضع حلون لمواةه  التلوي الصا ا وضع محطات لاص  الملوثات وقياي م ى تأثيااا وتح ي  ي

 .منها
 

 مفهوم المدن المستدامة  -3

 ي التنمي  المدت ام  واهاتمام المتزاي  بآثاااا فلال البيذ  والمةتمع واهقتصا  , ظها ب واو مشهوم الم ن مع ظهوا مب

المدت ام  واللي نا ى بإيةا  االن ة ي  من الم ن تحهق نةاحا اقتصا يا من خالن قاف   اقتصا ي  للم ين  ه تدتنشل المواا  

وه تلوثها , وتطبق مب ي إفا   ادتخ ام المنتل يي ت وياو  فا   إ خالن لم  الطبيعي  فن طايق اهدتخ ام الغيا الااي 

 (1)فملي  إنتاةي  يخاى يو ادتعا   الطاق  المدتثما  لم الا المنتل 

 ينها:وتم التوصن إلال تعايف الم ن المدت ام  فلال 
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البيذي  ,وتحهيق اقن ائ من المخاةات  "م ين  ص يه  خضاا , تتداوي وتتزن ليها الطاق  اهدتيعابي  للمواا  والنظم

والمخلشات الملوث  , حتال يتيح للنظام اويالولوةم تنايط نشدن , مع ف م ح وي اي تلوي بتهلين المخلشات التم تدتهبلها 

 الطبيع  

م يالدي  الالابون وتتميز الم ين  الخضاا  المدت م   بأنها ه توة  بها اي انبعاي للالابون وبالتالم تدهم لم تهلين إنتاج ثان

والماالبات وخاى والتم تؤ ي إلال زيا   ا ي   لم التغياات المحيط  للمناخ وللك يتطلا ادتح اي تحوهت البيا  لتهلين 

ادتخ ام الوقو  اوحشواي إلال اقن  ح  ممالن ,و اهفتما  بصوا  البيا  فلال مواا  الطاق  الة ي   والمتة    , الالطاق  

والةيولوةي  , وغيااا , وتحدين وداذن النهن العام, واودطح الخضاا , ينظم  الصاف الصحم الامدي  , و الاياح , 

 المدت ام  لم المناطق الحضاي  

 المشروعات الجارية:-أ

  , ينظا الاالن (2)مااوع ناا الدخانات الامدي  بالمناآت الشن قي  لم محالظتم البحا اوحما وةنوا دينا 

 لمااوع :(  ومن المدته ف لم ا3)

 متا مابع من ينظم  التدخين الامدم للمياو  5000تااليا ما يزي  فن  -

 طن بتاون مالالئ  4000توليا حوالم  -

 طن ثانم يالدي  الالابون دنويا  12000تخشيض حوالم  -

 لن ق  21متا مابع من المةمعات الامدي  لم ف    2338تم اهنتها  من تااليا حوالم  -

 
 )2015 السنوي التقرير: المصدر.)األحمر البحر نوبج الشمسية السخانات( 3)شكل

 

 (   4المحط  الامدي  الحاااي  بالالايمات: ينظا الاالن) -

 
 سيناء جنوب الشمسية السخانات بالكريمات الشمسية المحطة( 4) شكل

 (2015 السنوي التقرير: المصدر)
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  ن إناا  اابعون منزن بوادط  الخاليا الشوتو للطي  بالتعاون لم اله 

 ( 5الما او موضح لم الاالن ) 

 

 (2015 السنوي التقرير: المصدر) المنازل إنارة( -5)شكل
 

  ديو  التابعتين دط  نظم الخاليا الشوتو لولطي  بهايتم يم الصغيا بواح  الةاا  وفين زاا  بواح   مااوع لإلناا  بوا

 ( 6ينظا الاالن) محالظ  مطاوح  –لماالز ديو  

 
 سيوة  بواحة الشمسية المحطة(6)شكل

 (2015 السنوي التقرير: المصدر)

 

 مفهوم المناطق الصناعية -4

يصبحت المناطق الصنافي  تاالن ي ا  لعال  لتاةيع وتاقي  اهدتثماا, لأصبحت تحظال بأامي  من قبن ال ون والحالومات 

ةميع الةوانا اهقتصنننننننا ي   نظاا واميتها لم التنمي  الصننننننننافي  و وااا لم تحهيق التنمي  المدنننننننتها  والمتوازن  لم

واهةتمافي  والبيذي  للعمن فلال ين تالون الو التنمي  المناننننو   مدننننتما  لم اطاا ما يعاف بالتنمي  المدننننت ام    الما ينها 

تعمن فلال ادنننتهااا الصنننناف  وةلا اهدنننتثمااات الوطني  واوةنبي   لالن فملي  التصننننيع الموةو   بالمناطق الصننننافي  

موةو   تؤ ي إلال طاح النشايات بةميع ينوافها , مما يؤ ي إلال تلويي البيذ  المحيط  من ما  واوا  وتاب  والصنننافات ال

 لأصنننننننبح لتطبيق معاييا التنمي  المدنننننننت ام  حال لمعالة  الا التلوي , فن طايق ةعن المناطق المحلي  يالثا تطواا من 

 في  والمصطلحات المختلش  الناحي  البيذي   وليما يلم ف   تعايشات للمنطه  الصنا

 مراحل إنشاء المناطق الصناعية: -5

ا   داام المناطق الصنافي  لم إح اي تغيياات لم البيذ  الطبيعي  واهةتمافي  من يةن النهوض بالمهاييي الالزم  للمعي ت

 ام اللي يأخل لم اهفتباا واهقتصا , وإناا  المنطه  الصنافي  لات ااتااطات بيذي  ةي   يتطلا التخطيط والتاغين المدت

 الةوانا البيذي  واهةتمافي  المختلش  المتعله  بالتنمي  المهتاح   وتالمن الا المااحن ليما يلم:
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 (الباحث بتصرف: المصدر) الصناعية المناطق إنشاء مراحل( 7)شكل

 

 التتقيم البيئي للمناطق الصناعية عالميا - 6

اهدنت ام  البيذي  وللك فن طايق النةاح لم تطبيق المعاييا مبا ئ لم الوصنون إلال  نةحت الالثيا من ال ون الصننافي    

التخطيطي  البيذي  ومعاييا اهدنننت ام  بها وبالتالم نةاح العالقات بين مالونات الم ين  وادنننتعماهتها بصنننوا  تحهق التالالن 

 ي اليابانية:   النظيش  المتولا  بها والتالامن بين فناصااا  والنةاح لم اهدتخ ام اومثن للطاقات المتة  

 مدينة كواساكي اليابانية: 6-1

تمالنت اليابان مـن تـحـهـيـق مـالـانـ  فـالـمـيـ  مـعـتـبـا  

ـاغـم مـن  ـال ال ـافـمن واـلا فـل ـصـن ـ ان ال ـمـي ـم ال ل

الـمـاـاالـن الـتـم دـبـبـهـا لـهـا ا نـدـان والـطـبـيـعـ  

ـدـوا ـال حـ  ال ـلـ  فـل ـب ـن ـه ـل ـهـا ل  ن إل تـعـاض اـعـب

الـمـا ين الـطـبـيـعـ   مـدـتـعـمـااتـهـانالـلايـ ن ولـهـ ت 

ـمـوا   ـيـهـا مـن نـاحـيـ  ال ـيـ ن وبـخـلـت فـل ـم  اوول ل

يـمـنـع الـيـابـان مـن تـحـهـيـق قـو  إقـتـصـا يـ  و قـو  

 الـصـنـافـيـ  

اون وتطن ام م ين  لم اليابانن تهع ةنوب م ةزيا  اون

(, تتبع إ اايا محالظ  8فلال خليل طواليو  ينظا الاالن)

الاناغاوان الواقع  بين محالظتم طواليو ويوالوااما  تهع 

الم ين  لم ودنننط منطه  لات ندنننيل فماانم الثيفن يهع 

ليها مينا  اام وام قطا اقتصا ي ضمن تةمع الييهين 

ها: ( من يام الصننننافات لي9الحضننناي   ينظا الانننالن)

الح ي  والصننننلان بنا  الدننننشنن ا ناننننا ات الميالانيالي ن 

 الاليماوياتن وتالايا النشط  

 

 

على خريطة اليابان ( موقع مدينة كواساكي8شكل  
 (بتصرف الباحث )المصدر:

 
 

 

كي(خريطة الحدود والمدن المجاورة لكواسا9شكل)  

 https://www.google.com.eg/maps/plac المصدر: 

  /كاواساكي،+كاناغاوا،+اليابان

 

https://www.google.com.eg/maps/plac%20%20%0d%20/كاواساكي،+كاناغاوا،+اليابان
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o : 2الم 144.35 المداح  

o :م  110.63 اهاتشاع فن دطح البحا 

o : 31°35 إح اثيات ةغاالي′ N 

139°42′ E  

o :ماليين  1.426 ف   دالانها 

 

 مشروع مدينة كواساكي صديقة البيئة 6-2

الم الصنننافي  الياباني  من يالثا الم ن الصنننافي  لم العالم ماافا  للبيذ  بافتما  مصننانعها فلال تالنولوةيا تع  م ين  الوادننا

نظيش  ومته م   يانننناا إلال ين م ين  الوادنننناالم الياباني  قا ت اليابان بع  الحاا العالمي  الثاني  لتصننننبح فمالقا اقتصننننا يا 

وق  اتخلت تهايبا   وتالنولوةيا يصنننن ا منتةاتن إلال الن بيت لم العالم

حالوم  الم ين  والااالات المحلي  خطوات ف ي   لتطويا المنطه  إلال 

منطه  إنتاج صننننن يه  للبيذ   وتانننننمن الخطوات وضنننننع باامل إفا   

الت ويا وإفا   ادنننتخ ام الموا  بين الماالقن والهيو  فلال اهنبعاثاتن 

م اللوةدتم ويفلال معاييا الح  من التلوين والللك توليا وتعزيز ال ف

 وتنديق الصافن والبحي والتطويا والتعليم العام 

بالاغم من ين المنطه  الصنننننننافي  لم م ين  الوادنننننناالم  فمت النمو 

اهقتصنننا ي الماتشع للم ين , ولالن ي ى الا التصننننيع الالبيا والدنننايع 

إلال ت اوا البيذ  و تلوي الهوا  والمياو فلال نطاق وادنننننننع, وللتغلا 

اةته ت الانننناالات لم الوادنننناالم للدننننيطا  فلال  فلال الو المانننناالن

الطنناقنن   التلوي وةعننن المنن يننن  صنننننننن يهنن  للبيذنن   من خالن تهنيننات

المتة    مثن الالتل  الحيوي  والطاق  الاننننننمدنننننني  وطاق  الاياح, مما 

 البيذ  فلال نطاق فالمم  إلال تحديني ى 

 

 تطبيقات االستدامة في المدينة 6-3

 :استخدام الطاقة الشمسية -أ

طايق إنانننننننننا  الحهون والمحطننات الالبيا  فن 

للخاليا الالهاوضنننننوذي  التم تحون الطاق  الها م  

من الانننننننمي إلال طاق  الهاباذي  تدنننننننتخ م لم 

الما او موضنننننننح  المبانم والمصنننننننانع وغيااا 

 ( 11( و)10بالااللين )

 

 

 

 

 

استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع (10 شكل  
 المصدر:

pagehttp://www.city.kawasaki.jp/en/
html.0000038678/ 

 
 

 ( محطة الخاليا الفوتو فولتية الشمسية إلنتاج الطاقة11شكل )

 Sustainable Industrial City \Yoko MAKIالمصدر: 

Global  \Senior Director, planner \town-Kawasaki Eco\

 \Environment Knowledge Centre, Environment

City of Kawasaki, Japan \Bureau 
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 توفير الطاقة والمياه: -ب

مليات تنظيف وتااننننيح ونظام تما بن ليعا  ادننننتخ امها باننننالن قاموا بادننننتغالن مياو اومطاا لم توليا الطاق  من خالن ف

 ( التالم:12آ مم ونظيف  الما او موضح بالاالن )

 
 والمياه الطاقة وتأثير النظام خصائص( 12 شكل

 :لمصدرا

city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm  

 

 برنامج إعادة تدوير المخلفات: -ج

تالنولوةيا هدننتخ ام النشايات من بعضننهم البعض وإنتاج الموا   انظا الاننالالن  وق  وضننعت الانناالات المصنننع  للمع ات

 ( 14(و)13)

 
 والبيئة الصناعة بين المنفعة دورة تحقيق( -13) شكل

 \Yoko MAKI \Sustainable Industrial City \Kawasaki Eco-town\ Senior Director, planner المصدر

Global Environment Knowledge Centre, Environment\ Bureau\ City of Kawasaki, Japan 
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 )الباحث بتصرف: المصدر)كواساكي.  مدينة في الشركات تعاون( 14) شكل

 

يع  الواق والبالدننننننتيك والهمام  يالثا ندننننننب  للمخلشات  الما او موضننننننح 

(  لللك تهوم المنطه  بإفا   ت ويا الن منهم للحصننننننون فلال 15بالاننننننالن )

تشا  منها وييضننننا للتخلص من يثاااا لم التلوي الما يوضننننحن منتةات يدنننن

(  يوضننننننح الدننننننعن بالطن لعمليات إفا   الت ويا المختلش  لالن 16الاننننننالن)

فنصننننننا من المخلشات  وليما يلم توضننننننيح لطايه  إفا   ت وياام ويماالن 

 توقيع للك لم المنطه  

 

 

 

 

 

 

 

 ( نسبة المخلفات15شكل

  Sustainable \Yoko MAKIالمصدر:

-Kawasaki Eco\Industrial City 

 \Senior Director, planner \town

Global Environment Knowledge 

City  \Bureau \Centre, Environment

 of Kawasaki, Japan 

 

 

 
باحث(بتصرف ال المصدر:( سعة عمليات التدوير بالطن )16شكل)  
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 :إعادة تدوير البالستيك 

( فملي  تةميع حاويات 19( و)18  ت ويا البالدنننتيك والهمام , الما يوضنننح الانننالالن )( منانننأ  إفا 17يوضنننح الانننالن)

  البالدتيك والهمام   فا   ت ويااا 

 
 (منشأة إعادة تدوير البالستيك المستعمل17شكل )

 Yoko MAKI \Sustainable Industrial City \Kawasaki Eco-town\ Senior Director, planner\ Global المصدر

Environment Knowledge Centre, Environment\ Bureau\ City of Kawasaki, Japan  

 

 المصدر– ( تجميع فصل حاويات البالستيك والعبوات18شكل )

Yoko MAKI \Sustainable Industrial City \Kawasaki Eco-town\ Senior Director, planner\ Global  

Environment Knowledge Centre, Environment\ Bureau\ City of Kawasaki, Japan  

 

  :المصدر - البالستيك تدوير إعادة( 19) شكل

_PDF/SiteVisit/kawasaki_ecotown.pdf2010shops/http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Work 

 (6-6-2016) 

 

http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2010_PDF/SiteVisit/kawasaki_ecotown.pdf
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 التتقيم البيئي للمناطق الصناعية في مصر -7

تم التخطيط لهلو  ياوخيا ن حيالم ن المصننناي  الة ي   م ن تم إناننناؤاا لم الع ي  من محالظات مصنننا لم العهو  الثالث  

وللك للح  من الزحف  النيننتها بعي ا فن الانننننننايط الضنننننننيق لوا ي الما اوفم إقام التخطيطي نالم ن فلال يح ي النظم 

 العماانم فلال اوااضم الزاافي   

( يماالن الو الم ن فلال خايط  21( الم ن الصنافي  الة ي   لم محالظات مصا  الما يوضح الاالن )20ويوضح الاالن )

 اد  المنطه  الصنافي  لالن م ين :ا و امصا وق  تعاضت ال ااد  لثالي م ن ة ي   من ثالي مناطق مختلش  من مص

 المنطه  الودطال(امضان )م ين  العااا من -ي

 م ين   مياط الة ي   )المنطه  الداحلي (-ا

 م ين  المنيا الة ي   )منطه  ةنوا مصا-ج

 

 

 

 
 

 تحليل المناطق الصناعية الجديدة في مصر -8

الة ي   واال يولال اهماالن الصننننننافي  الحضنننننااي  التم تمتاز بالواقع ام من اام الم ن المصننننناي  الصننننننافي  العمااني  

لعام  597م والمع ن بالهااا الةمهواي اقم 1977لدن   249الودطم للموانئ الااذ   لمصا   يناأتها ال ول  بهااا اقم 

 م لتحهيق اوا اف التالي :1980

 :الهدف من إنشاء المدينة  

  تهلهين الضغط فن المناطق الحضاي  

   توليا  الع ي  من اماالن فمن ة ي 

 ةلا الع ي  من  اؤوي اوموان و اهدتثماا 

 ايةا  حلون لماالل  ا دالان 

دة( أسماء المناطق الصناعية المصرية الجدي20شكل )  

المصدر: بوابة المدن المصرية: 

http://www.egyptcities.info/industrial.php\

10-12-2015 \  

( خريطة مصر الصناعية 21شكل )  

بوابة المدن المصرية المصدر:   

http://www.mti.gov.eg/affiliates/industry/ida

 /about.htm \10-12-2015\7:12am  

 

 

http://www.egyptcities.info/industrial.php/10-12-2015%20/
http://www.egyptcities.info/industrial.php/10-12-2015%20/
http://www.egyptcities.info/industrial.php/10-12-2015%20/
http://www.egyptcities.info/industrial.php/10-12-2015%20/
http://www.mti.gov.eg/affiliates/industry/ida
http://www.mti.gov.eg/affiliates/industry/ida
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 :الموقع اإلقليمي 

الم من الهااا  فلال طايق مصنننا ا دنننمافيلي  الصنننحااوي وتبل  المدننناح   55تهع م ين  العاانننا من امضنننان فلال بع  

 لف ل ان(  ي 94.76) 2الم 398ا  ااي  للم ين  حوالال 

 الف ندم 250: ف   الدالان :السكان

 

 استعماالت المنطقة الصناعية8-1

 
 بنسبة الصناعي النشاط من تتكون العاشر لمدينة الصناعية المنطقة وأن, الصناعية المنطقة واستعماالت نسب( 25)و( 24) الشكالن ويوضح

 الرياح اتجاه عكس أي المدينة جنوب في وتقع. المدينة مساحة من 2كم 179 مساحة تشغل والتي الصناعية المنطقة مسطح من 45%

 .السائدة

 
 رمضان من العاشر لمدينة األراضي استعماالت خريطة( 22) شكل
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 الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة: المصدر

 

الباحث بتصرف: المصدر) الصناعية للمنطقة األراضي استعماالت نسب( 26) شكل ) 

 

 
 رمضان من العاشر لمدينة األراضي استعماالت نسب( 23) شكل

 الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة: المصدر

 

 تحليل عالقة أنواع الصناعات وتوزيعها في المدينة:  8-2

 المدينة:

تت اج الصننننننننافات لم المنطه  ب اي  من الصننننننننافات الخشيش  موزف  فلال 

ل  لم يقصنننننال ةنوا اطااف المنطه  الدنننننالني  للم ين  إلال الصننننننافات الثهي

  (:27المنطه  الما او موضح بالاالن )

تتوزع المناطق الصننننننافي  بحيي تهع الصننننننافات الثهيل  ف ةنوا المنطه  

دالني  الما  امالها وقايب  من المنطه  ال صنافات الخشيف والمتودط  لم  وال

 تهع بعض الصنافات الصغيا  فلال ح و  المنطه  الدالني  

توزيع انواع الصنننننافات الثهيلن التم توضننننح وليما يلم بعض الادننننومات 

والمتودنننط  والخشيش  وتوزيع الطاق بانننالن يخ م تلك الصننننافات وييضنننا 

 توزيع المدطحات الخضاا  التم تحون  ون 

 ( 28ينظا الادومات لم الاالن ) (3) وصون اوبخا  من منطه  وخاى والتم تداف  فلال تنهي  الةو لم المنطه  

   

تدرج الصناعات  (27شكل )  
بتصرف الباحث المصدر:  
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 (الباحث بتصرف: المصدر) حولها وما الصناعية المنطقة في األراضي الستعماالت رسومات (28 شكل

 

 تقييم مدينة العاشر من رمضان عن طريق مصفوفة األسس والمعايير: 8-3

 ( التالم:1قام البحي بتطبيق مصشول  المعاييا فلال م ين  العااا من امضان ونتل التهييم الموضح لم الة ون )

العناصر 

 رئيسيةال
 األسس والمعايير العناصر الفرعية

العاشر من 

 رمضان

 التقييم

موقع 

المنطه  

 الصنافي 

نوع التاب  

ومدتوى 

 انح اااا

ين تالون تاب  المنطه  قوي  ومتمادال  ودهل  ولات انح اا بديط من 

(0.05-0.10 )  

موقع المنطه  

بالندب  للاياح 

 الداذ  

قع فلال المنطه  وما حولها ومناطق التلوي تأثيا اتةااات الاياح للمو

  الناتة  

وةو  حام آمن 

للمنطه  

 الصنافي 

ين تالون المنطه  الصنافي  بعي   فن يي يناط  فمااني  بمدال  ه 

  الم  5تهن فن 
 كم1.2تبعد

العالق  مع 

 المنطه  الدالني 
  ولها  هتةاااتها الداذ   مع ماافا  تغييااا مودميا  

 جنوب
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 ندا

ادتعماهت 

 اوااضم

المدطح 

 الصنافم
  ٪ من مدطح المنطه  الصنافي   60ه تزي  فن 

45% 

  ٪ من اةمالم المنطه    25 المناطق  البيذي 
20% 

الخ مات و 

 الماالق و الطاق
  ٪ من اةمالم المنطه     15

25% 

الدالنم الخاص 

 بالمنطه 
  في  من مدطح المنطه  الصنا %10-%5لم ح و  

10 % 

 

اهمت ا  

 المدتهبلم

مدطح منادا  ناا  المنطه  وتودعاتها المدتهبلي  ولق خط  اامل  

 تاافم اله ا  اهدتيعابي  البيذي  للموقع 
 

 يوجد

تصنيف و 

توزيع 

المدتويات 

و اوناط  

 الصنافي 

 

تةميع 

 المتاابهات

ين تةميع و ةمع الصنافات المتاابه  للتحالم لم انبعاثاتها   و تده

 معالة  المخلشات  اخن نشي المةموف  
 

70 % 

تامين المدتويات 

 الملوث 
  إبعا اا فن  بالمناطق الخضاا  و التاليهي  

70 % 

 يولويات الت اج

ولها للاياح 

 والتلوي

يولوي  يولم: يقصم الامان للصنافات التم تتطلا فملياتها ةو   

 فالي  لم نوع  الهوا 

 ثاني : التصنيع الغلاذم اوولوي  ال

 يولوي  ثالث : صنافات المندوةات والمالبي الةااز  

 
70 % 

التاالين 

 العماانم

اهدتشا   من 

 إمالانيات الموقع

توةين الالتل  لالدتشا   الهصوى من الطاق  المتة    )الطاق  الامدي  

  والاياح( 

 

متطلبات المبنال 

 الصنافم

نال الصنافم اامل  مالان الصناف  تولا المداح  المنادب  للمب

والتخزين والاحن والتشاي  ومواقف اهنتظاا الالالي  وتحهيق التصميم 

 اوخضا والعالق  المنادب  مع الطاق الاذيدي  
 

المناطـق 

 الخضاا  و

نطاقات 

البيذي  

 الحماي 

بين المنطه  

الصنافي  وباقم 

ادتعماهت 

الم ين  )المنطه  

الدالني  

 والتةااي (

 النطاق اوون: من البيذ  الطبيعي  

النطاق الثانم: زااف  مناطق خضاا  وغابات الثيش  التاةيا ويتح   

فاضن طبها للةوانا  الطبيعي  للموقع وايضا طبها ل ااد  نوع و 

 خصاذص اهنبعاثات من المنطه  الصنافي  

وت اج ينواع اواةاا من اةياات إلال ياةاا فالي  لمواةه  وص  

 اثات الملوث  اهنبع

 

 اخن المنطه  

 الصنافي 

تغلغن المناطق واوحزم  الخضاا   اخن المنطه  بالاليشي  التم تالع 

اهدتيعاا البيذم للموقع )ادتخ امها لتح ي   النوفيات واوناط  

 الصنافي ( 
 

خ مـــــــات 

 المنطهــ 

 الصنافيـــ 

 الخ مات العام 

 واهةتمافي 

دادي  بما يحهق يقن يثا بيذم واةتمافم واقتصا ي مواقع للخ مات او

  دلبم فلم المةتمع الهاطن للمنطه  

 وةو  ح يه  ماالزي  تولا المدطح الحيوي التاليهم للعمان 
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 الخ مات البيذي 

مالق ماالزي يو فلم مدتوي المةمعات لتةميع ومعالة  المياو 

 وناط  يخاي( الملوث  و ادتخ امها ما  اخاي  )للمصانع يو 
 

 معالجة ثالثية

المحطات الوديط  لتةميع المخلشات الصلب  والهمام  ولازاا 

 وتصنيشها وبيعها إلم المصانع الموا  خام 
 

40% 

تخطيـــــــط 

ابالـــــــات 

الطـــــــاق 

 والنهـــــــن

 تخطيط نظم النهن

ن )الدالك يدتخ ام نظام النهن اوالثا الشا   من الناحي  البيذي  مث

الح ي ي( ونهاط الاحن والتشاي  فلم نطاق المنطه  الخااةي  

 وادتخ ام الموانئ النهاي  يو البحاي  
 

40% 

اهدتةاب  لمتطلبات المنطه  الصنافي  لتهين اهز حام والالثال  العالي  

 لتا   اآلليات فلم المنطه  
 

70 % 

تخطيط ابال  

 الطاق

هن وتشاي  البضاذع والللك حاال  العمان تدهين وتحةيم حاال  احن ون

  من وإلم منازلهم 

لصن ينواع الحاال  والنهن المختلش  لم طبيعتها ودافتها وتح ي  

  مدااات لالن منها 

 تصميم اماالن مشتوح  منادب  و اماالن )انتظاا ( للديااات 
 

تخطيـط  

ابالـات 

الماالـق و 

 الطاقـ 

تخطيط ابالات 

و التغلي  بالميا

لتااي  ادتهالك 

 المياو

ماافا  متطلبات الةز  الصنافم من  المياو بتخطيط ابالات تولا 

 المتطلبات اآلتي  بما ه يه ا من قيم  المياو:

 الما  النهم )صناف  او وي  و الاقاذق(  
 

 

 

الصاف 

والتخلص من 

 المخلشات الداذل 

ي ( التم ادتح اي وادتغالن المدطحات )الغابات والمزااع الدمال

  تدتغن للتخلص من المياو المعالة  

ادتخ ام الع ي  من المعالةات  الماالزي  وتهلين المعالة  الشا ي  مع 

  فمن الابالات الخاص  بللك فلم مدتوي المنطه  

التخلص من 

 المخلشات الصلب 

توليا  مالان  يمن خااج النطاق الصنافم  للتخلص و ةمع المخلشات 

ادشن الاياح الداذ   )مع إمالاني   تع ين  اتةاو الاياح  بحيي يهع

الم من  اقاا منطه  حيوي   وفلم  5ن1مودمم( وين يبع  فلم اوقن 

ان يالون مداح   الموقع بصوا  تالشم للتخلص من المخلشات المنهول  

 داف   24إلين خالن 

 

تخصيص موقع لمعالة  وتصايف النشايات الخطا  لم منطه  بعي   

  الم  3فن التةمع الدالنم  بمدال  ه تهن فن 

 

 

 ابالات الطاق 

العمن فلم يدتخ ام الطاق  المتة    وتخصيص مواقع هدتيعاا الو 

  االطاق   دوا   الخاليا الامدي  يو مااوح الهوا  
 طاقة شمسية

توليا مص ا مدتما  للطاق  باالن يتماام  مع متطلبات المناآت 

  مصا ا الملوث  لمنع ادتخ ام ال

 

( من تهييم م ين  العاانننا بمصنننشول  اودننني والمعاييا البيذي  نةاح الم ين  من ناحي  الموقع وندنننا 1يتضنننح من الة ون )

اهدننتعماهت بعالي الهصننوا من ناحي  التاننالين العماانم واهاتمام بالنواحم البيذي  والطاقات النظيش  ومعاييا اهدننت ام   
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الما تشتها لديادات تةميع النشايات بطايه  نظيش  وإفا   ت ويااا  وييضا  والمواصالتنالنهن العام  وت نم مدتوى ابالات

ف م اهاتمام بالنواحم الخ مي   واهلتهاا إلال توةين الالتل  لالدننننننتشا   من الطاقات المتولا  لم الموقع دننننننوا  الانت طاق  

 الاياح لم الامان يو الطاق  الامدي  لم الةنوا 

 الصنافي  الم ن المصاي  الة ي   ويولال اهماالن  يلضن  العااا من امضان ام من م ين

تهع المنطه  الصنافي  لم ين  العااا لم ةنوا الم ين  ونةحت لم ت اج مواقع الصنافات المختلش  بها لم إبعا  الملوثات 

 فن الم ين  

لم تطبيق اودي والمعاييا البيذي  لم التخطيط   %50ا  بندونتية  التهييمات البيذي  للم ين  الانت لم مدتوى المتودط 

لم مؤاا البع  وللك بدبا  %40لم تهييم مؤااات الم ن اولايهي  وندب   %49.7والمدتوى المتودط ييضا بندب  

 قصوااا لم بعض النواحم البيذي  وف م اهاتمام بالطاق  النظيش  ومعاييا اهدت ام  وإفا   ت ويا المخلشات  

ضةةةح من المقارنة بمصةةةفوفة األسةةةس والمعايير البيئية وجود فجوة كبيرة بين المدن المصةةةرية محل الدراسةةةة والمدن يت

العالمية المسةةتدامة بيئيا من ناحية التصةةميم الحضةةري للمنطقة وتطبيق نظريات التخطيط الصةةحيحة للمنطقة, واالهتمام 

ت البيئية, باإلضةةافة إلى القصةةور في اسةةتخدام الطاقات المتجددة بالنواحي البيئية والتي تسةةاعد في ايجاد حلول للمشةةكال

 المخلفات.النظيفة المتوفر. والقصور في االهتمام بإعادة تدوير 

 

 أوال: النتائج

 ومن التقييمات السابقة نخرج بعدة نتائج منها اإليجابي ومنها السلبي للمدن محل الدراسة وتتمثل كاآلتي:

 اإليجابيات:

ة ي   بالشعن ل ينا تملك نصف الطايق لتحهيق ما نتمناو من الوصون إلم اهدت ام  الحضاي  و تحهيق المةتمعات ال  1

 مبانم خضاا  و يةا ين تالون اناك اؤي  اامل  للوصون إلم اوا اف المناو   

المنطه   الوصون لمصشول  تهييم اودي والمعاييا البيذي  للمناطق الصنافي  نتية   ااد  نظايات تخطيط وتصميم  2

 الصنافي  

  .تحهيق ندا ادتعماهت اوااضم البيذي   3

 تحهيق موقع منادا للمنطه  ةنوا الاياح الداذ      4

 تحهيق يولويات الت اج للصنافات طبها هتةاو الاياح للتحالم لم انبعاثاتها    5

 تحهيق تصميم ابالات الطاق والنهن بالشا   منادب  هحتياةات المنطه  الصنافي    6

 الطاق  الامدي  فلال نطاق متودط ادتخ ام  7

 السلبيات: 

 مصا من يالثا الم ن تلوثا لم العالم بموةا إحصاذيات البنك ال ولم  -1

 لم يتم توةين الالتل  لالدتشا   من الطاقات المتة    المتولا  لم الموقع  -2

 ف م تولا خ مات بيذي  يو تاليهي  فلال نطاق الالم  -3

    ت ويا المخلشات الصلب  والداذل  وإفا   ادتخ امها ه تتم بصوا  الالي  ف م وضع خط  نظيش   فا -4

 ف م ادتخ ام الطاقات المتة    المتولا  من طاق  امدي  واياح لم الموقع -5

 هدتيعاا حاة  المنطه  من طاقات -6

 .قصوا لم فمليات الاص  البيذم وتطبيق دياد  الهوا  النظيف -7
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 ثانيا: التوصيات

لكيفيةةةة تطبيةةةق معةةةايير االسةةةةتدامة علةةةى المنةةةاطق الصةةةناعية المحليةةةةة للوصةةةول لمنطقةةةة صةةةناعية مسةةةةتدامة  رؤيةةةة

 بيئيا.

يةا فلال ال ول  اهاتمام وإفا   النظا لم نتاذل التهييم البيذم للمناطق الصنافي  لم مصا  واللةو  إلال تطبيق معاييا  (1

 اهدت ام  البيذي  

 النواحم البيذي  والمةتمعي  والصحي  والنهن والمواصالت  النظا لمتطلبات الم ين  من ةميع (2

 وضع الاقاب  الصحيح  فلال يةهز  الم ن للوصون إلال تطبيهات دليم   (3

 الوصون إلم التنمي  المدت ام  يةا ين يديا ةنبا إلم ةنا مع ما يدمم ا (4

 (Brown agendaو التم تعنم بالصح  و الح  من الشها البااي و معالة  المنا ) طق والمدتوطنات العاواذي  و الغيا

 ادمي  بمةا  ظهوااا 

 التخطيط الةي  هدتعماهت اوااضم وندبها: فن طايق تهلين المدطح الصنافم وزيا   المدطح اوخضا  (5

 توليا خ مات بيذي  وتاليهي  بمداح  الالي  للمنطه  الصنافي   (6

ن التانننةيا وادنننتخ ام يانننةاا فالي  وتوزيع المدنننطحات اهاتمام بالمناطق المشتوح  والخضننناا  فن طايق ا الثاا م (7

 الخضاا  لم المنطه  ولم نطاق الحماي  البيذم بين المنطه  الصنافي  والدالني   وتغلغلها لم المنطه  باالن ةي  

 

 المراجع البحثية :

 المراجع العربية:

  2010عه  العلوم اهقتصا ي  والتةااي  ن بن منصوا ن مودال ن البع  البيذم لم اختياا مواقع المناطق الصنافي ن م -1

Bin Mansour, Musa, The Environmental Dimension in Selecting Industrial Zones Sites, 

Institute of Economic and Commercial Sciences, 2010. 

ديم وإ اا  التنمي  ال ولي   ليليا ةوةو , وآخاوننال لين ا ااا ي لإل اا  البيذي  للمناطق الصنافي ن بانامل -2

  2005البايطاني ن

Philip Jojo, et al., The Handbook for Environmental Management of Industrial Estates, CIM 

Program and DFID, 2005. 

صهيا ن خباب   ن  وا المناطق الصنافي  لم تحهيق التنمي  المدت ام  ن ادال  ماةدتيا ناللي  الهن د   -3

  2012نالةزاذان

Souhaib, Khababa, The Role of Industrial Zones in Achieving Sustainable Development, 

Master Thesis, Faculty of Engineering, Algeria, 2012. 

و مصا  الايم نةايزن وا المناطق الحا  لم تنايط التةاا  الخااةي  لم البل ان العابي   ااد  مهاان  بين ا مااات -4

  2012المديل ن  مناوا  نةامع  غيا و الةزاذا نادال   ماةدتيا

Karim, Guyz, The Role of Free Zones in Activating Foreign Trade in Arab Countries, A 

Comparative Study of the Emirates, Egypt and Algeria, Unpublished Master Thesis, 

University of Messila, 2012 

غاايب  نخليف مصطشال ن مشهومن وياالالن واليشي  التهلين من خطواتننقدم العلوم اودادي  ن ةامع  البلها  التطبيهي  ن  -5

  2010اوا نن 

Gharaibeh, Khalif Mustafa, its concept, forms, and how to reduce its risk, Department of 

Basic Sciences, Al-Balqa Applied University, Jordan, 2010. 

 يا ن اي و نالتخطيط من يةن التنمي  المدت ام  ن ادالن  التوااو ن مةلن ةامع   ماق للعلوم الهن دي  المةل  الخامي  -6

   2009الع   اوونن -والعااون 

Deeb, Raida, Planning for Sustainable Development, PhD Thesis, Damascus University 

Journal of Engineering Sciences Volume 25 - First Issue, 2009. 
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نداين اللحامن خلق مناطق تميز وم ن ة ي   مدت ام  بمصا ن اؤين نه ي  لتخطيط الم ن الة ي   نالواق  ن اليق -7

  2011ن (24البحثي  اقم )

Rafiq, Nisreen Al-Lahham, Creating new distinction zones and sustainable cities in Egypt, a 

critical vision for planning new cities, Research Paper No. (24), 2011. 

 -  خليف مصطشال غاايب  / التلـوي البيذـم : مشهومن وياالالن واليشي  التهلين من خطواتن /قدم العلوم اودادي   -8

  2010/يونيو  125اوا ن/ص  –ةامع  البلها  التطبيهي  

Dr. Khalif Mustafa Gharaibeh / Environmental Pollution: Its Concept, Forms, and How to 

Reduce Its Danger / Department of Basic Sciences - 2010Al-Balqa Applied University - 

Jordan / pg 125 / June  

لدنوي لنهاب  المهن دين الزاافيين التابع  لالتحا  فب الدالم ي يا / يبعا  التنمي  المدت ام  / نص م اخل  لم اهةتماع ا-9

  2002المغابم للاغن المنعه  بتاايخ لاتح/ نولمبا 

Abd al-Salam Adib / Dimensions of Sustainable Development / Text of an intervention at the 

annual meeting of the Agricultural Engineers Association of the Moroccan Labor Union, held 

on November 1, 2002. 

حدام فب العزيز الب اي, يااف إبااايم فب الدالم/ ال اادات الةيوتالنيالي  وتحهيق دالم  المناآت لم ين   مياط  -10

  2006الة ي   , مصا/ الماالز الهومم لبحوي ا دالان والبنا  , ال قم , الةيز  , ةمهواي  مصا العابي  ن

Hossam Abdel-Aziz Al-Badri, Ashraf Ibrahim Abdel-Salam / Geotechnical Studies and 

Establishment Safety Verification for the New Damietta City, Egypt / National Center for 

Housing and Building Research, Dokki, Giza, Arab Republic of Egypt, 2006. 

  1995/ التنمي  الصنافي  لم العالم الثالي/ دلطن  فمان/  مةل  العلوم اهةتمافي  / الع   الثالي/ فب الاحمن فب هللا -11

Abdulrahman Abdullah / Industrial Development in the Third World / Sultanate of Oman / 

Journal of Social Sciences / Third Issue / 1995. 

طيط المناطق الصنافي  من منظوا بيذم / ادال  ماةدتيا/ اللي  التخطيط / ةامع  الهااا   البم نمحم ال ين /تخ -12

  2008-102ص/

Mohi El-Din Shalaby / Industrial Zones Planning from an Environmental Perspective / Master 

Thesis / Faculty of Planning / Cairo University / - 2008- P102- 

مةل  العماا  والشنون والعلوم  العماا  المدت ام  المشهوم لتااي  ا دتهالك وتحدين البيذ ن نداا  ن لهمم -13

  2020اهنداني نف   االتوبا 

Fahmy, Sarah, Sustainable architecture as a concept to rationalize consumption and improve 

the environment, Journal of Architecture, Arts and Human Sciences, October 2020 issue 

ـ  الحانطي  الملون  لی الشن الاعبال النوبال وا دتشا   منها لی  -14 يبو المة ن يحم  احات ن" اادات لی العناصا الزخالي

 م 1982ةامع  حلوانن  -تکوينات ح يث "ن ادال  ماةدتيا "غيا مناوا "ن یلي  الشنون التطبيهي 

- abu almajd, 'ahmad shahatata,"drasat fi aleanasir alzkhrfyt alhantiat almulawanat fi alfan 

alshuebaa alnuwbaa wal'iistafadat minha fi takwinat hadith", risalat majstayr "ghyr 

manshurata", kuliyat alfunun altatbiqiat- jamieat hilwan, 1982m. 
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5-Akinobu Numajiri\  Industrial Facilities Allocation Policy and City Planning\ the 

characteristics of the Formation of Japanese Cities from 1905-1954\ Tokyo University Press\ 

2002.  

6-Economic Planning Department \Strategic Planning & Investment Development Division, - 

RC Yanbu\ Report 16\.2014.  

7- Larry Chalfan \ Industrial Ecology a path to Sustainability\ Portland\ October 16, 1999 

8-Application of resistivity method in environmental study\ of the appearance of soil water in 

the central part of Tenth of Ramadan City, Egypt\ M. Eleraki1, M.M. Gadallah2,3, K.S. 

Gemail1,4,* & M. Attwa5.  
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