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Abstract: The study aims to distribute industrial workshops in Bani Malik neighborhood and identify the neighborhood
planning and the overlap between industrial workshops and other uses. From the industrial workshop sites standards used
by the competent authorities, land is created for spatial suitability.
The methodology relied on field study and comprehensive inventory method in locating workshops and their types and
number, which were signed on ARCGIS program and its accessories; and therefore, a space image was used for the study
area.
The study concluded that the overlap of the workshops is not limited to the random side of the neighborhood, but rather the
workshops overlapped with housing, schools, and hospitals in the organized part of Bani Malik3 district. Not all car service
center workshops on the main street site were committed, other than light workshops and specialized centers, most of
which were committed to it.
All workshops of all kinds appeared strongly intertwined with other activities at a distance of less than 500 meters which
claims concern for the emergence of environmental and health risks
It appears that the lands which are the most suitable for workshops of car service centers numbered only two locations on
the main streets only, while the number of light workshops reached 4 sites, and the specialized centers reached 8 in
different parts of the neighborhood.
The reason for the small number of suitable land may be because the urban area is not compatible with the presence of
industrial workshops that require large distances between them and other activities.
Study recommends reorganizing industrial workshop sites according to standards in order to maintain the safety of the
urban environment from the sources of industrial pollutants and work to permeate the distance of each workshop from
other activities within the urban area due to the lack of sufficient spaces, and set up spaces separating the workshops from
housing, schools and hospitals, to reduce interference and its problems.
Keywords: Industrial Workshops, Residential area, Industrial use interference, Bani Malik District, Jeddah.
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املستخلص :هدفت الدراسة إلى توزيع الورش الصناعية في حي بني مالك والتعرف على تخطط الحي والتداخل الحاصل ما بين الورش
الصناعية واالستخدامات األخرى ومن معايير مواقع الورش الصناعية املتبعة من اشتراطات الجهات املختصة يتم إيجاد أراض ي للمالئمة
املكانية .واعتمدت املنهجية على الدراسة امليدانية وأسلوب الحصر الشامل في تحديد مواقع الورش وانواعها وعددها والتي تم توقيعها
على برنامج  ArcGISوملحقاته وعلية؛ تم االستعانة بصورة فضائية ملنطقة الدراسة.
توصلت الدراسة إلى أن تداخل الورش ال يقتصر على الجانب العشوائي من الحي بل تداخلت الورش مع املساكن واملدارس واملستشفيات
في الجزء املنظم من حي بني مالك ، 3ولم يلتزم جميع ورش مراكز خدمة السيارات على موقع الشوارع الرئيسية بخالف الورش الخفيفة
واملراكز املتخصصة الذي ألتزم معظمها في ذلك وظهرت جميع الورش بكل أنواعها متداخلة وبشدة بينها وبين األنشطة األخرى بمسافة
تقل عن 500م مما يدعي القلق إلى ظهور مخاطر بيئية وصحية ،ويظهر أن األراض ي األكثر مالئمة لقيام ورش مراكز خدمة السيارات بلغ
عددها موقعين على الشوارع الرئيسية فقط بينما الورش الخفيفة بلغ عدد األراض ي  4مواقع واملراكز املتخصصة بلغ عددها  8في جهات
مختلفة من الحي وقد يرجع السبب في قلة عدد األراض ي املالئمة الن املنطقة العمرانية ال تتالءم مساحتها مع وجود ورش صناعية تتطلب
مسافات كبيرة بينها وبين األنشطة االخرى.
توص ي الدراسة بإعادة تنظيم مواقع الورش الصناعية وفق املعايير للمحافظة على سالمة البيئة العمرانية من مصادر امللوثات الصناعية
والعمل على تقلقل مسافة كل ورشة عن األنشطة األخرى داخل املنطقة العمرانية لقلة وجود املساحات الكافية ووضع مسافات تفصل
الورش عن املساكن واملدارس واملستشفيات للحد من التداخالت ومشاكلها.
الكلمات املفتاحية :الورش الصناعية ،املنطقة السكنية ،تداخل االستخدام الصناعي ،حي بني مالك ،جدة.

 -1املقدمة.
األرض أساس كل تنمية سواء كانت سكنية ،أو تجارية ،أو صناعية .يتمثل النجاح في تخطيطها األداة
األساسية نحو التقدم وتحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية ،فهي تطبيق عملي لتحقيق التنمية املستدامة،
حيث يعمل االهتمام بالتخطيط وتحديد استخدامات األرض على تلبية احتياجات الحاضر دون اإلضرار بقدرة
األجيال املقبلة.
تعد مدينة جدة من املدن القديمة التي لم تواجه صعوبات تخطيطية في بداية النمو العمراني؛ نظرا لقلة
عدد السكان ومحدودية األنشطة االقتصادية ،وبعد ارتفاع املستوى االقتصادي في البالد شهدت املدينة حركة
عمرانية صحبها زيادة سكانية كبيرة األمر الذي أدى إلى اقتراح بعض الدراسات للمخططات التنموية إليجاد بدائل
ملواكبة التنمية العمرانية السريعة وفي تلك الفترة نشأت ظاهرة العشوائيات التي نمت خارج الحدود التنظيمية
للمدينة.
مشكلة الدراسة:
تميز حي بني مالك بتاريخه العريق الذي توسع قبل  40سنة تقريبا ،وشهد عدد سكاني ال بأس به والذي يبلغ
حوالي  86,158نسمة (مصلحة اإلحصاء العامة واملعلومات )2010 ،حيث زادت الرقعة العمرانية في الحي بشكل سريع
بدون وضع مخطط الستخدامات األرض املختلفة األمر الذي أدى إلى نشوء ظاهرة تداخل ورش السيارات في حي بني
مالك ،على الرغم من محاولة البلديات في اآلونة األخيرة من معالجة أوضاع ورش السيارات داخل املناطق العمرانية
إال انه مازالت بعض الورش قيد العمل ،إلى جانب افتقاد الكثير من الورش ابسط املقومات التخطيطية ،الصحية،
البيئية ،الجمالية والتي قد تسبب في كثير من األحيان إلى مخاطر بيئية تظهر على هيئة ملوثات ضارة كالغازات
والجسيمات أو العناصر الثقيلة التي قد تؤدي إلى مخاطر صحية لسكان املنطقة ،وحتما فأن للورش مصادر متعددة
لتلوث في حال لم يتم اختيار املوقع املالئم إلقامتها كما في منطقة الدراسة والذي تمثلت في تسربات الزيوت البترولية
ومواد تشحيم السيارات ومواد التبريد املسكوبة على أرصفة الشوارع نتيجة العمل خارج الورشة ،وتراكم مخلفات
الخليوي ،السلمي
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السيارات داخل وخارج الورش بطرق غير صحية ،ناهيك عن خطورة تجمع السيارات داخل املناطق العمرانية وما
ينتج عنه من عوادم أكدت خطورتها العديد من األبحاث والدراسات.
مع العلم بأن اململكة العربية السعودية مازلت تسعى ملواجهة التلوث البيئي الناتج عن مصادر األنشطة
الصناعية والعمل على تقليل نسبة التلوث من خالل تحديد املواقع األكثر تلوث في مدن اململكة ومعالجتها والتي تعد
من أهم البرامج املعدة ألهداف التنمية املستقبلية لعام 2030م حيث أن جودة الهواء من األوليات األساسية للهيئة
العامة لألرصاد وحماية البيئة.
أسئلة الدراسة:
 -1هل اقتصر تداخل الورش الصناعية على الجزء العشوائي من حي بني مالك دون الجزء املنظم في بني مالك3؟
 -2ما األثر املترتب على تداخل الورش الصناعية ضمن املناطق العمرانية؟
 -3هل طبقت معايير الورش الصناعية على مواقع الورش في حي بني مالك؟ وهل يوجد مواقع مالئمة ً
بيئيا للورش
ضمن املناطق العمرانية؟
أهداف الدراسة:
 -1معرفة مواقع الورش الصناعية بجميع أنواعها داخل النطاق العمراني في منطقة الدراسة.
شاملة إلى تخطيط حي بني مالك والتداخالت الصناعية الحاصلة داخل املناطق العمرانية.
بصورة
 -2التعرف
ٍ
ٍ
 -3تحديد األراض ي األكثر مالئمة ً
بيئيا إلقامة الورش الصناعية ضمن املناطق العمرانية في حي بني مالك بالرجوع إلى
معايير مواقع الورش املتخذة من االشتراطات التابعة لوزارة الشؤون القروية والبلدية.
أهمية الدراسة:
ً
ًّ
تعد العملية التخطيطية في املدن مرجعا أساسيا لتنظيم استخدامات األرض املختلفة من العشوائية التي
تهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية آمنة توفر لسكانها الراحة واالستقرار واالستخدام األمثل ألراضيها.
فقد ظهرت املناطق العشوائية في مدينة جدة خالل السبعينات امليالدية بعد ما حدثت تغيرات وتقدمات
سريعة لألوضاع االقتصادية والعمرانية في البالد ،مما أسهمت العشوائيات بتشويه املنظر الحضاري للمدينة ،وانتشار
ظاهرة تداخل استخدامات األرض املختلفة داخل االحياء السكنية ،وتدنى مستوى الخدمات واملرافق األساسية في
تلك املناطق.
وعليه فأن حي بني مالك منطقة عشوائية تتوسط مدينة جدة وتفتقد الكثير من معايير التخطيط وتنظيم
استخدامات األرض حيث يشغل الحي  629ورشة صناعية أقيم البعض منها قبل تطبيق االشتراطات أي قبل 30
سنة تقريبا والتي تعد مصدرا للملوثات ومن هنا برزت أهمية الدراسة لدى الباحثة ملحاولة التعرف على مدى التزام
الورش الشتراطات املوقع إليجاد أراض ي مالئمة للورش الصناعية بكافة نشاطاتها للمحافظة على السالمة الصحية
والبيئية في حي بني مالك.

 -2منهجية الدراسة.
أوال -مصادر بيانات الدراسة:
 بيانات وصفية :تشمل الكتب واملجالت العلمية ورسائل املاجستير والدكتوراه ،وبيانات حكومية.الخليوي ،السلمي
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 بيانات مكانية :بشكل أساس ي اعتمدت الدراسة على أسلوب الحصر الشامل والدراسة امليدانية لرصد مواقعالورش الصناعية والتعرف على أنواعها وتحدد استخدامات األرض املختلفة في حي بني مالك.
ثانيا -منهجية التحليل املكاني:
اعتمدت الدراسة على برنامج نظم املعلومات الجغرافية وملحقاته  ArcGIS 10,6في تحليل مواقع الورش
الصناعية ورصدها على خريطة صورة فضائية الصادرة عن مدينة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية ،وتطلب العمل
كالتالي:
 تحديد استخدامات األرض املختلفة ملعرفة نسبة الورش الصناعية في املنطقة السكنية وذلك من خالل الرسمبالصيغة املساحية أو املضلعات  Polygonثم قياس املساحة وتحليلها.
 توقيع مواقع الورش الصناعية على الخريطة بصيغة نقطية ومن اشتراطات مواقع الورش الصادرة من الجهاتاملختصة تم تحديد املعايير من خالل شريط الهام  Geoprocessingثم اختيار أداة  Bufferلتوضيح املسافة بين
الورش واألنشطة األخرى الصادرة عن الجهات الحكومية.
 تحديد األراض ي املالئمة إلقامة الورش بكافة أنواعها من أداة التحليل  Spatial Analysisثم تصنيف القيم منخالل  Reclassifyملحاولة الوصول إلى املواقع املالئمة والغير مالئمة ،ثم تحديد األراض ي األكثر مالئمة من خالل
جمع املعاير نفسها من  Weighted Overlayثم  Rasterويليها  Polygonوبذلك يتم بناء نموذج يتالءم ملواقع
الورش ومتناسب ً
بيئيا ضمن املناطق العمراني لحي بني مالك.

 -3اإلطار النظري والدراسات السابقة.
ا
أوال -موقع منطقة الدراسة:
اقتصرت الدراسة على حي بني مالك الواقع في منتصف مدينة جدة ،يحده من الشمال حي الرحاب ومشرفة
ومن الشرق حي بني مالك  4كما يحده من الجهة الجنوبية حي النسيم والورود ومن الجهة الغربية حي الشرفية ،ويبلغ
مترا ً
مساحة حي بني مالك ً 2.370.091
مربعا ( )1وينقسم الحي إلى :حي بني مالك ( 2 ،1العشوائي) ،حي بني مالك 3
(مختلط بين عشوائي ومخطط) .ويحد حي بني مالك بعض املحاور الرئيسية تفصله عن االحياء املجاورة كطريق امللك
فهد ،فلسطين ،ومن الطرق الثانوية األمير ماجد ،األمير متعب انظر شكل ()1-1

( )1تم استخراج مساحة حي بني مالك من خالل برنامج  ArcGISوملحقاته.
الخليوي ،السلمي
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شكل ( )1-1موقع حي بني مالك بنسبة ألحياء مدينة جدة .املصدر :الباحثان2019 ،م.
ثانيا -ملحة عامة عن الورش الصناعية:
ً
تيسيرا لقضاء حاجة السكان،
اتضحت أهمية إقامة ورش السيارات داخل مدن اململكة العربية السعودية -
حيث أعدت وزارة الشؤون القروية نماذج لترخيص وتحديد اشتراطات مواقع الورش للمستثمرينً ،
وتبعا لذلك
قسمت الوزارة ورش السيارات إلى  3أنواع مختلفة النشاط ،وهي مراكز خدمة السيارات( ،)2الورش
الخفيفة( ،)3املراكز املتخصصة(")4عرفتها وزارة الشؤون القروية والبلدية على أنها جميع الورش ومراكز الخدمات
واملحالت التي تدخل في نطاق األقسام الثالثة الرئيسة املذكورة أعاله" (االشتراطات البلدية والفنية للورش املهنية،
ص )4وحددت الجهة املختصة لكل ورشة من الورش الثالثة املذكور أعاله األنشطة املسموحة للعمل داخل الورشة
ولتوضيح ذلك في جدول (.)1-1
ً
مصدرا من مصادر التلوث للكثير من بلدان العالم
على الرغم من أهمية ورش السيارات في املدن إال أنها تعد
التي حتما ستؤثر على صحة اإلنسان وبيئته ،حيث ينتج عن الخدمات التي تقدمها ورش السيارات ملوثات هوائية،
سواء كانت غازية أو عناصر ثقيلة أو غيرها ،وتختلف كل ورشة عن األخرى في التلوث الناتج عنها كما هو موضح في
جدول ( )2-1وقد أكدت خطورتها وتأثيرها السلبي العديد من الدراسات واألبحاث ،وبذلك استطاعت الدراسة ربط
التأثيرات البيئية والصحية الناجمة عن تداخل ورش السيارات في املناطق العمرانية على أوضاع الورش في حي بني
مالك الذي يشغله العديد من مصادر ملوثات الورش وأثبتت الدراسة وجودها من خالل التقاط الصور الفتوغرافية.
ً
( )2مراكز خدمة السيارات :هو ٌ
مركز ُّ
ات بحيث تقام أعمال صيانة السيارة داخل حدود املركز
محالت متعددة
يضم
ٍ
إلصالح السيار ِ
ِ
ُ
اطات محددة وفي املناطق الصناعية البعيدة عن املنطقة السكنية.
ويسمح بإقامة مراكز خدمة السيارات إما داخل املدن وفق اشتر ٍ
ُ
ُ
ُ
عملها اإلصالح والتركيب ألجزاء وأجهزة منفصلة" (وزارة الشؤون
الورش املنفصلة التي
( )3الورش الخفيفة" :هي
عة ِ
يغلب على طبي ِ
البلدية والقروية ،االشتراطات البلدية والفنية للورش املهنية ،ص.)4
ٌ
ٌ
مركز واحد (ورشة كبيرة) مستقل ومغلق يتم بداخله كافة أنواع الصيانة واإلصالح للسيارات فيما عدا
( )4املراكز املتخصصة" :هي
أعمال السمكرة" (وزارة الشؤون البلدية والقروية ،االشتراطات البلدية والفنية للورش املهنية ،ص.)4
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جدول ( )1-1النشاط املستخدم لكل ورشة صناعية
العدد

نوع الورشة

االستخدام املسموح

1

ورش مراكز خدمة السيارات

ميكانيكا ،كهرباء ،سمكرة ودهان ،رديترات ،شكمانات ،ميزان،
هيدروليك زيت وغيره.

2

الورش الخفيفة

تنجيد ،فرش ،إطارات ،زجاج ،ديكورات وإعالنات وغيره.

3

املراكز املتخصصة

فحص شامل ،زيت ،إطارات ،بطاريات ،قطع غيار وغيره.

جدول ( )2-1بعض النشاطات الورش الصناعية والتلوث الناتج عنها
نشاطات الورش الصناعية

التلوث الناتج عن األنشطة الصناعية

تغير البطاريات والفالتر واإلطارات وشمعات
االحتراق واقمشة الفرامل

تسرب مواد خطرة كالرصاص واملطاط وغيرهتكدس املخلفات الصلبةتسرب الزيوت إلى أرضية الورشة واملياه الجوفيةتسرب الزيوت إلى شبكة املجاري-تكدس علب الزيوت الفارغة كنفايات صلبة خطيرة

عمليات الصبغ والرش والسمكرة

تطاير املركبات العضوية إلى الهواء

تغير زيوت السيارات وتشحيمها

املصدر :الباحثان بالرجوع إلى اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية
ثالثا -التأثيرات البيئية والصحية للورش الصناعية ضمن املناطق العمرانية:
 التأثير البيئي:يساهم ما يقوم به اإلنسان ويمارسه من أنشطة مختلفة على حدوث مخاطر بيئية تؤثر على البيئة بشكل
مباشر أو غير مباشر؛ بسبب ما توصل إليه اإلنسان من التطور العلمي الصناعي والتكنولوجي ،وال يقتصر األمر على
املادة امللوثة وحدها ،بل توجد عوامل أخرى عديدة ومركبة تتفاعل معها ما يؤدي لبقاء أضرارها لفترة طويلة غير
محدودة.
كبيرة من
"تلوث الهواء هو الخلل الذي يحدث في نسب مكونات الهواء الجوي ،أو الناجم عن إطالق
ٍ
كميات ٍ
العناصر الغازية والصلبة في الهواء ،مما يؤدي إلى حدوث تغير كبير في خصائص وحجم عناصر الهواء ،فيتحول الكثير
ُ
منها من عناصر مفيدة وصانعة للحياة إلى عناصر ضارة (ملوثات) تحدث الكثير من األضرار واملخاطر التي تصل إلى حد
املوت وهالك الكائنات الحية وتخريب املكونات غير الحية" (بو جالل2011 ،م ،ص .)49-48
كل من املاء والتربة ،حيث يؤثر كل نوع من هذه
"ومن املالحظ أن ثمة عالقة بين تلوث الهواء وبين تلوث ٍ
األنواع في النوع اآلخر ،وبشكل عام يحدث التلوث الهوائي عندما تتواجد جزئيات أو جسيمات عضوية أو غير عضوية
في الهواء ،وبكميات كبيرة ،تشكل ضررا على العناصر البيئية" (املشرفي2014 ،م ،ص.)76
ينبعث من مواقع ورش صيانة السيارات ملوثات عدة :هوائية إما غازية ،عناصر ثقيلة ،جسيمات ،ملوثات
ً
ً
مختلفا النبعاث تلك امللوثات في هواء املنطقة.
مصدرا
ثانوية ،يتخذ كل نوع من هذه امللوثات
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 .1تلوث الهواء بالغازات :هي الغازات التي تتفاوت في شدة خطورتها وسميتها وتتمثل في أكاسيد الكربون (أول أكسيد
الكربون وثاني أكسيد الكربون) ،أكاسيد النتروجين ،أكاسيد الكبريت ،غاز كبريتيد الهيدروجين ،األوزون.
 .2تلوث الهواء بالعناصر الثقيلة :تتمثل في مجموعة من املعادن كالزئبق ،الكادميوم ،الزرنيخ ،الرصاص الذي يعد
من أشد املعادن ضرارا وانتشارا في هواء املدن التي تعتمد بشكل أساس ي على وسيلة السيارة ،حيث يضاف
الرصاص في البنزين وصناعة البطاريات والدهانات وغيره.
 .3تلوث الهواء بالجسيمات :تعد الجسيمات األكثر انتشارا عن غيرها من ملوثات الورش التي تظهر إما في حاله
سائلة أو صلبة وتظهر من عمليات الصيانة امليكانيكية كالتجليخ والرش.
 .4امللوثات الثانوية للهواء" :تتكون امللوثات الثانوية للهواء نتيجة لتفاعل امللوثات الهوائية األولية مع امللوثات
الغازية بمساعدة أشعة الشمس كمصدر للطاقة ،أي انطالق ملوثات أولية متعددة إلى الهواء مع توفر األكسجين
والنيتروجين وبخار املاء وأشعة الشمس ،فيؤدي ذلك إلى دخول هذه امللوثات في تفاعالت كيمائية تؤدي إلى
تكوين ملوثات أخرى هي امللوثات الثانوية" (بارود2006 ،م ،ص.)14
تعد ورش السيارات من أهم مصادر تلوث الهواء ،حيث يظهر تأثير ملوثات الورش على املنطقة العمرانية
طيلة أيام األسبوع بجسيمات عالقة وملوثات غازية ضارة مكونة من غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون،
وهي مواد كيمائية مسرطنة خطيرة تودي إلى تلوث هواء بيئة اإلنسان املنبعثة بشكل مباشر من أجزاء السيارة
املتحركة كالفرامل ،احتكاك اإلطارات ،عوادم السيارات( .فوزية بلق)2013 ،
تصدر ورش صيانة وتلحيم السيارات واملخلفات الصناعية املتطايرة مواد خطرة على بيئة اإلنسان وصحته
التي تتكون من مواد معدنية ،عضوية ،مصنعة ،تتزايد خطورتها البيئية والصحية كلما اقتربت من املناطق العمرانية
املأهولة بالسكان ،وال يقتصر تلوث هواء البيئة على املنطقة التي تنتشر بها مواقع الورش بل يمتد التلوث إلى املدينة
بالكامل( .إبراهيم السلمان وآخرون)2012 ،
إن تسرب الزيوت ،الشحوم ،مياه تبريد غسيل السيارات إلى باطن األرض يؤدي إلى تشبع التربة باملواد
الضارة كالحديد والرصاص ،ومع مرور الوقت تتسرب املواد الكيمائية إلى املياه الجوفية ( Atuboyenia
)Obianime,2017
وبشكل مماثل ،تعد مخلفات ورش صيانة السيارات سواء السائلة أو الصلبة من أخطر امللوثات على التربة
الواقعة بالقرب من الورش ،حيث تحمل مواد كيمائية ضارة تتمثل في األشد ضررا على التربة مادة زرنيخ الباريوم،
الكادميوم ،الكروم ،كوبالت ،رصاص ،النيكل ،الزنك ،وتعد من أكثر مناطق تلوث الهواء منطقة تركز ورش السيارات
في املدينة التي تبعث مركبات كيمائية متطايرة تصدر من أعمال صيانة السيارات كالتلحيم ،رش الطالء وغيره ،ومن
املركبات األكثر انتشارا في الورش ثالثي كلورو اإليثيلين ،رباعي كلوريد الكربون ،كلوريد امليثيلين(Omar Al ( .
Serhan,2018
أسست إدارة مكافحة التلوث في تايلند مشروع (عيادة الخدمة الخضراء) ومهمتها الحد من امللوثات البيئية
الناجمة عن مراكز صيانة السيارات والعمل على محافظة البيئة وتحسينها ،وتمثل املشروع في السيطرة على :معالجة
مياه الصرف الصحي ،ترقب جودة الهواء واالنبعاثات الهوائية الضارة ،التقليل من ملوثات الضجيج ،نظام إدارة
النفايات الصلبة والسائلة ،طرق التعامل مع املواد الكيمائية الخطرة ومنع تسربها ،وفي عام 2009م سيطرت مراكز
صيانة السيارات على املحافظة على البيئة من التأثيرات الضارة.
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 التأثير الصحي:يوميا ملا يعادل  15كيلوجر ًاما من الهواء ،أي ما يعادل عشرة آالف لتر ًّ
يحتاج اإلنسان البالغ ًّ
يوميا ،و3.6
مليون لتر ًّ
سنويا ،لذا يعد تلوث الهواء الخطر البيئي األضخم الذي ُيهدد صحة اإلنسان ،فإذا تغير تركيب الهواء من
هواء نقي إلى ملوث تسبب ذلك في حدوث العديد من األمراض متفاوتة الخطورة ،وتتمثل ملوثات الهواء على شكل
غازات ،جسيمات دقيقة ،معادن ،وأغلبية هذه امللوثات كيمائية ومنها بيولوجية ،وتدخل هذه املواد الضارة إلى جسم
اإلنسان سواء باللمس أو االستنشاق أو االبتالع.
وعلى ضوء خطورة التأثير الصحي على اإلنسان تتزايد احتمالية إصابة األطفال باألمراض السرطانية أربع
مرات في حال قرب مسكنه من محطات الوقود أو ورش صيانة السيارات عن األطفال الذي يعيشون بعيدا عن
األنشطة الصناعية .ففي فرنسا تعرض  500رضيع لبعض من الحاالت املرضية.
بينما في أوروبا تؤكد خطورة الضرر الصحي من مصادر ملوثات ورش السيارات وخاصة عوادم السيارات
التي تزيد ضحاياها أكثر من حوادث سير املرور" ،ووفقا لذلك فإن عدد ضحايا عوادم السيارات في النمسا وفرنسا
وسويسرا وصل إلى  12ألف حالة سنويا ،نتيجة أمراض الجهاز التنفس ي والقلب ،وهو ما يزيد عن إجمالي الوفيات
الناجمة عن حوادث املرور ،وأشار التقرير الذي نوقش في املؤتمر الوزاري الثالث ملنظمة الصحة العاملية إلى أن تلوث
الهواء املنطلق من عوادم السيارات أدى إلى  300ألف حالة إضافية اللتهاب الشعب الهوائية بين األطفال 162 ،ألف
حالة ربو ،ونقل  15ألف مريض بالقلب إلى املستشفيات" ( الغامدي2000 ،م ،ص.)3
تتزايد أعداد املصابين باإلمراض السرطانية من السكان التي تقع مساكنهم بالقرب من ورش السيارات
ً
وتحديدا املناطق العمرانية التي ال تقل مسافة بعدها عن الورشة بحوالي  10أمتار ويتعرض سكانها بشكل مستمر إلى
أعمال الصيانة كالتلحيم في ورش السيارات ،بينما يؤدي تسرب املخلفات السائلة إلى تلوث مياه وهواء وتربة املنطقة
الذي يظهر أثرها على الصحة العامة( .عمر السرحان)2018 ،
فيما يخص تسرب مخلفات الورش امليكانيكية السائلة كالزيوت والتبريد واملذيبات تؤدي إلى ارتفاع املعادن
الثقيلة في التربة كالرصاص ،النيكل ،الكادميوم ،الكوبالت ،حيث أدى تسربها إلى تدمير موارد التربة واملياه الجوفية،
ويظهر التأثير السلبي بشكل مباشر على صحة السكان املؤدي ألمراض انخفاض تدفق األكسجين في خاليا الدم وألم في
الصدر وغيره ()Getachew Demie,2015
وما يجدر اإلشارة إليه أنه ترتفع مركبات الهيدروكربون العطري متعدد الحلقات في مناطق تجمع ورش
السيارات التي تودي إلى اإلصابة باألمراض السرطانية في الكبد والكلى والجلد والدماغ واملسالك البولية ،وبدورها
تعمل على تدمير صحة اإلنسان وتعطل خاليا جسده ،وال يقتصر ضررها الصحي على عمالة ورش تلحيم وطالء
السيارات بل سكان املنطقة كافة)Ayaz Khan,2010( .
"أظهر املسح االجتماعي في اململكة املتحدة فرنسا ،والنرويج ،واليابان أن ضجيج وسائل النقل املختلفة
والورش داخل األحياء السكنية هي من األصوات غير املرغوب بها ،ربما ينتج عنها اإلرهاق أو الخلل أو الصمم أو
الصدمات السمعية هذه بعض النتائج املحسوسة ،كذلك تأتي الضوضاء بالنتائج الفسيولوجية غير املباشرة التي
تصيب الجهاز التنفس ي ،كما أن الضجيج يأتي بنتائج نفسية غير مستحبة مثل :ألم الرأس ،فقدان الشهية ،الشعور
باإلحباط والتعاسة خاصة في املدن الكبرى" (محمد فتح الرحمن.)2012 ،
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رابعا -مصادر التلوث البيئي والصحي املنبعث من الورش الصناعية:
أوال :عوادم السيارات:
ساعدت السيارة في تسهيل حياة الناس ولكنها مع ذلك لها أضرار خطيرة على صحة اإلنسان ،إذ تعد هي
املصدر األساس ي املتسبب في الضباب الدخاني الذي يؤدي نوبات االختناق ،كما أن إضافة كميات كبيرة من الرصاص
للوقود لرفع أداء كفاءة املحركات تتسبب في انطالق كميات هائلة منه ،إذ تضاف مواد كيمائية تساعد على تطاير
الرصاص وانبعاثه من عادم السيارات حتى ال تترسب في املحركات فتتلفها ومن ثم يتسرب الرصاص في الهواء ،األمر
الذي يؤدي إلى إلحاق أضرار بصحة اإلنسان.
َّ
يتنوع الوقود املستخدم في تشغيل املركبات على حسب نوع وحجم السيارة املستخدمة ،حيث إن انبعاث
عوادم السيارات ينتج عن احتراق املادة السائلة التي تدعى بالوقود والتي تصنف َّإما بنزين أو ديزل وكالهما يحمل
نفس الجزيئات الهيدروكربونية ويختلفان في كمية انبعاث الجزيئات في الهواء على حسب نوع الوقود املستخدم في
السيارة ودرجة احتراقه.
تختلف كمية امللوثات للغازات املنبعثة من عوادم املركبات ً
تبعا لنوع املحركات ،مؤشر تشغيل وسرعة
املركبة ،الصيانة الدورية للمركبة ،تدفق حركة املرور املجاورة ،نوع الوقود البترولي واملواد التي يحتويها ،وبناء على
ذلك يظهر أن أعلى نسبة في انبعاث الغازات ينطلق من السيارات ذات وضعية التشغيل غير الكامل.
وبشكل مماثل " ،فانتشار امللوثات الهوائية يكون بكال االتجاهين األفقي والرأس ي .يعتبر االتجاه الرأس ي األكثر
خطورة؛ ً
نظرا ألن وسائل النقل تقذف العوادم في الطبقة الهوائية السطحية التي يعيش عليها اإلنسان والنبات،
حيث ينتشر امللوث الغازي بشكل أسرع من امللوث السائل أو الصلب ،وبخاصة إذا ما كانت الشوارع ضيقة ،واملباني
عالية والحركة املرورية بطيئة" (بلق2013 ،م ،ص.)539
يتفاوت ضرر ملوثات الغازات على صحة اإلنسان ،حيث ُيعد غاز أول أكسيد الكربون من أكثر الغازات
السامة والقاتلة ،ويليه الغازات األقل ً
ضررا كغاز ثاني أكسيد الكربون ،أكاسيد النتروجين ،ثاني أكسيد الكبريت،
الهيدروكربونات ،الرصاص ،السناج.
تنشأ بعض امللوثات األخرى غير تلك الناشئة عن نواتج االحتراق ،وهذه امللوثات تكون بسبب املواد
الكيمائية املضافة لرفع كفاءة أداء املحرك التي سبق اإلشارة إليها ،في حين يؤدي أجزاء املحرك املتحرك التي تحتك
ببعضها البعض بشكل دائم مع تزايد ارتفاع حرارتها إلى تلف وصدأ بعض أجزاء السيارة وتدفق منها جزيئات منبعثة
كالحديد ،األلومنيوم ،الكروم أما احتكاك إطارات املركبات يساهم في انبعاث جزيئات من الكبريت ،الكادميوم،
الخارصين.
ثانيا -مخلفات النفايات الصلبة والسائلة:
تتسبب الصناعة في العديد من املشكالت للبيئة واإلنسان ،حيث إنها كنشاط اقتصادي تستنزف العديد من
ً
وأنواعا من امللوثات املختلفة سواء
املواد الطبيعية األولية الالزمة لعملية اإلنتاج ،وينجم وراءها كثيرا من املخلفات
كانت بصورة غازية أو سائلة أو صلبة ،مما يترتب عليه مخاطر تهدد مكونات النظام البيئي الحية وغير الحية ،ويختلف
حجم تأثير هذه امللوثات بحسب نوع النشاط الصناعي وحجمه.
"تعد النفايات الصلبة من أبرز ملوثات الهواء ،وتؤثر فيه بالعديد من حاالتها كتخميرها أو حرقها أو تحول
الهواء إلى وسيط لنقل امللوثات واألمراض من مكان آلخر ،ويقدر أن النفايات الصلبة والسائلة تساهم بحوالي  %3من
عامليا ،وتختلف قدرة النفايات على تلوث الهواء ً
ًّ
تبعا للعديد من املتغيرات مثل التركيب الفيزيائي
تلوث الهواء
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والكيمائي لها ،إذ َّ
بشكل كبير ،وترتبط درجة خطورة امللوثات
إن ارتفاع النسبة القصوى فيها يرفع من معدل التلوث
ٍ
بمصدرها ،إذ َّ
إن النفايات الصناعية أكثر ً
تأثيرا من النفايات العادية" (أبو العجين2011 ،م ،ص .)138
ينجم عن ورش السيارات مخلفات صلبة كعلب الزيوت ،البطاريات ،اإلطارات املتهالكة ،بقايا جلود تنجيد
السيارة وغيره ،وتتزايد املشكلة مع املخلفات السائلة في حال وجودها على أرضية الورش وبين جدرانها والتي تتمثل في
الزيوت ،الشحوم ،بقايا النفط ،مياه تبريد املحركات والبطاريات التي تحتوي على مواد كيمائية مختلطة ،إلى جانب
املخلفات اليومية كعلب املشروبات املياه والغازية كما في املالحق شكل (.)19-1( )18-1( )17-1( )16-1
يظهر األمر أكثر خطورة في حال تدني مستوى وفرة أماكن مخصصة للنفايات داخل الورشة كما هو في حي
بني مالك الذي أصبح ً
مرتعا للروائح الكريهة وتجمع الحشرات" ،حيث يشكل ترك هذه املخلفات في املناطق السكنية
ً
خطرا على البيئة ،وخاصة إذا ترافق مع بقايا الزجاج والبطاريات واإلطارات ،ناهيك عن ما تنتجه املركبة الواحدة
عند احتكاك إطاراتها بالطريق بنحو  10كيلو جرام مطاط تتحول إلى أبخرة ملوثة للبيئة" (بلق2013 ،م ،ص .)530
ً
ملموسا على بيئة اإلنسان وصحته ،األمر
من املهم أن نذكر أن أثر تلوث مخلفات ورش السيارات أصبح
الذي يتطلب توفير حاويات مخصصة للمخلفات الصلبة داخل الورشة الصناعية ،وبالتالي يتم نقلها ومعالجتها
وتدويرها بطرق مختلفة ،وللمخلفات السائلة إقامة مصايد لتجميع الزيوت والشحوم ومياه التبريد وغيره في خزانات
مخصصة للتخلص منها بطرق صحية وآمنة.
ا
ثانيا -الدراسات السابقة:
بناء على ما تقدم ُتعد الدراسات السابقة ً
جزءا ً
قيما من موضوع الدراسة مع اختالف الظروف الجغرافية
والبيئية ،حيث إن معظم الدراسات التي تم االطالع عليها توكد َّ
أن التداخل الصناعي في املنطقة السكنية ال يقتصر
تأثيره على صحة اإلنسان ،بل يشمل أضر ًارا بيئية وجمالية ،ناهيك عن خطورة املواد الكيمائية الصادرة من ورش
السيارات الغازية ،السائلة ،الصلبة ،التي تودي الى إصابة اإلنسان باألمراض الخطيرة ،وتعمل على تلوث هواء املدن
وتدمر خصائص التربة ،وفي بعض األحيان تؤثر على املياه الجوفية ،والتي سيتم ذكرها كالتالي:
أوال -دراسات باللغة العربية:
 دراسة سايح )2015( ،سياسات التخطيط للمناطق الصناعية في ظل التطور العمراني في مدينة نابلس ،سعتالدراسة إلى رصد املواقع الصناعية في مدينة نابلس لعدة مناطق سكنية ،اتضح تركز الورش بشكل عشوائي في
وسط املدينة بنحو  ،%65الجهة الشرقية تضم  ،%25والجهة الغربية من املدينة تضم بنحو  ،%10ناقشت أهم
املشاكل التي أحدثتها عشوائية الورش في جهات مختلفة من املدينة منها مشاكل بيئة ،عمرانية ،اجتماعية،
جمالية ،اقتصادية ،اقترحت الدراسة ضرورة نقل الورش الصناعية األكثر ضررا التي تقع في الجهة الوسطى
والغربية من املدينة إلى مواقع تبعد عن األحياء املزدحمة سكنينا ،مع ضرورة إحاطة الورش الواقعة في شرق
املدينة باألحزمة الخضراء للتقليل من تأثير الغازات واملواد الكيمائية على السكان والبيئة العمرانية.
 دراسة العائد )1998( ،تلوث الهواء بالرصاص واملعادن الثقيلة األخرى خارج ورش إصالح السيارات في مدينةالرياض ،أكدت الدراسة وجود مادة الرصاص ومعادن أخرى كالنحاس ،الكادميوم ،الحديد ،الزنك في العينات
بمستويات مختلفة ،يشكل البعض منها خطورة على اإلنسان خاصة في املناطق العمرانية القريبة من مصادر
ً
ملوثات الورش الصناعية ،توصلت الدراسة إلى أن ورش صيانة الراديتيرات هي األشد انبعاثا ملادة الرصاص
واملعادن األخرى بالرغم من أنها األقل في عدد الورش اإلجمالية ،يليها ورش الشكمانات ،ثم ورش الحدادة،
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واألقل ً
ضررا ورش صيانة السيارات ،حيث لم يقتصر التلوث البيئي على منطقة الدراسة وإنما امتد إلى املناطق
العمرانية املجاورة التي كانت ً
جزءا من العينات املدروسة.
 دراسة بلق )2013( ،اآلثار البيئية الناجمة عن حركة املرور في املنطقة الشمالية الغربية من ليبيا ،هدفتدراسته إلى معرفة اآلثار التي خلفتها الورش الصناعية على البيئة املحيطة في املنطقة العمرانية لعدة مدن في
ليبيا تشغلها استخدامات صناعية متداخلة في األحياء ،اتضح افتقار منطقة الدراسة إلى األنظمة الالزمة لتقليل
ً
خطرا على اإلنسان وتشوه املنظر العام للبيئة العمرانية ،كانتشار املخلفات
من مصادر تلوث الورش التي تشكل
السائلة والصلبة بين املساكن وعلى الطرق الرئيسة وتزاحم حركة مرور السيارات حول املنطقة السكنية،
توصلت الدراسة إلى تلوث املنطقة بغاز أول أكسيد الكربون طيلة أيام األسبوع ،تشويه املساكن املتداخلة مع
الورش الصناعية باألتربة وذرات السناج املتراكمة على واجهة املساكن.
ثانيا -دراسات باللغة اإلنجليزية:
- Demie, Getachew (2015) Analyzing soil contamination status in garage and auto mechanical
workshops of Shashemane City: implication for hazardous waste management.
بينت الدراسة السبب الرئيس النبعاث كميات هائلة من املعادن الثقيلة في عدة مناطق أثيوبية من خالل
الكشف عن مصادر مخلفات الورش امليكانيكية التي تعد املصدر األول النبعاث املواد الخطرة في منطقة الدراسة،
ويظهر أن خطورة املعادن الثقيلة لم تقتصر على التربة بل تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان القريبين من ورش
السيارات والعاملين داخل الورشة ،ومن تلك املشاكل الصحية انخفاض تدفق األكسجين في خاليا الدم الحمراء،
اضطراب النظام األيكولوجي ،ألم الصدر ،وتم توضيح سبب ارتفاع املعادن الثقيلة كالرصاص ،الكادميوم ،الكوبالت،
النيكل في عينات الدراسات عن املعدل املصرح به؛ ويرجع ذلك إلى الطرق املتبعة للتخلص من مخلفات الورش سواء
السائلة أو الصلبة كالزيوت البترولية ،الشحوم ،مياه التبريد ،سوائل الفرامل املتسربة على األرصفة ،بقايا الزجاج،
تراكم مخلفات العلب املعدنية واإلطارات والبطاريات داخل وخارج الورشة.
- Al Serhan, Omar (2018) Environmental and health impact of small garages and workshops: a case
study based on Sri Lanka.
هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير مواقع ورش السيارات على سكان البيئة املحيطة ،أكدت وجود أثر بيئي من
حيث تلوث تربة بعض األحياء السكنية القريبة من الورش في منطقة جامباها (سريالنكا) ،الناجمة عن مخلفات
الورش كالزيوت البترولية ،مياه تنظيف السيارات ،بقايا الزجاج ،قطع الغيار املعدنية املتراكمة في املنطقة السكنية
التي تصدر مواد سامة وضارة ومن أشدها
- Obianime, Atuboyenia, et al (2017) Toxic Air and Soil in Automobile Workshop Impact Negatively on
the Health Status of Automechanics: The Nigeria Environment.
أوضحت الدراسة التأثير السلبي ملواقع ورش السيارات امليكانيكية على البيئة املحيطة من خالل إثبات
ارتفاع املعادن الثقيلة في التربة واملياه الجوفية لعينات منطقة الدراسة ،أكدت تجاوز معدالت املواد الضارة بشدة
عن الحد املصرح به املتمثل في مادة الحديد ،الرصاص ،النفط ،الشحوم .وتوصلت الدراسة إلى أن مخلفات الورش
السائلة كالزيوت والشحوم الصناعية تسربت من التربة إلى املياه الجوفية خاصة في موسم األمطار ،األمر الذي أثر
حتما على خصائص التربة وتدميرها والخطورة الصحية على األشخاص الذي يستهلكون املياه الجوفية في نيجيريا.
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 -4عرض النتائج ومناقشتها.
أوال:
شاملة والتداخالت الصناعية الحاصلة داخل املناطق
بصورة
تعرفت الدراسة على تخطيط حي بني مالك
ٍ
ٍ
العمرانية للوصول إلى نسبة عدد كل نوع من الورش في حي بني مالك.
نتيجة :بناء على شكل ( )2-1يغلب على حي بني مالك طابع العشوائية الذي بدوره أدى إلى تداخل الورش
الصناعية بين االستخدامات األخرى السكنية والتعليمية والدينية وبما في ذلك الجزء املخطط من حي بني مالك3
*أنظر املالحق شكل (.)21-1()20-1
على الرغم من أن ورش مراكز خدمة السيارات هي أكثر أنواع الورش التي يصدر منها مواد كيمائية وانبعاثات
متطايرة إال انها تشغل النسبة األكبر في منطقة الدراسة بنسبة  ،%62ويليها املراكز املتخصصة بنسبة  ،%39ثم
الورش الخفيفة بنسبة .%24

الشكل ( )2-1الورش الصناعية ضمن النطاق العمراني في حي بني مالك
املصدر :الباحثة2019 ،م.
ثانيا:
أ -معايير مواقع ورش مراكز خدمة السيارات:
األول بأن تقع ورش مراكز خدمة السيارات من جميع اتجاهاتها على شوارع بحيث يظل شارع واحد تجاري.
نتيجة :يظهر من شكل ( )3-1عدم التزام  %61من ورش مراكز خدمة السيارات موقع الورشة على شارع
تجاري وبذلك تظهر النسبة األكبر متداخلة بين املناطق العمرانية.
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شكل ( )3-1مراكز خدمة السيارات والشوارع الرئيسة في حي بني مالك ((املصدر :الباحثان.).)2020 ،
ب -فيما يخص معايير مواقع الورش الخفيفة:
األول بأن تقع كل ورشة خفيفة على شارع تجاري ،والثاني بأن تبعد كل ورشة عن األخرى من نفس
االستخدام بمسافة ال تقل عن  100متر.
نتيجة :تبين أن اغلبية الورش الخفيفة تلتزم بموقعها على أحد الشوارع التجارية حيث تظهر الورش
املخالفة بنسبة  %24فقط كما في شكل ( ،)4-1ومن شكل ( )5-1يظهر التداخل وبشدة بين الورش الخفيفة ونفس
الورشة من نفس النشاط بمسافة تقل عن  500متر وبذلك تكون الورش املخالفة بنسبة .%99

شكل ( )4-1الورش الخفيفة والشوارع الرئيسة في حي بني مالك (املصدر :الباحثان.)2020 ،
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شكل ( )5-1الورش الخفيفة والورش من نفس النشاط في حي بني مالك (املصدر :الباحثان.)2020 ،
ج -فيما يخص معايير مواقع املراكز املتخصصة:
األول بأن يقع املركز املتخصصة على شارع تجاري ،والثاني يبعد كل مركز متخصصة عن محطة الوقود
بمسافة 500متر ،الثالث بأن يبعد كل مركز متخصصة عن نفس املركز املتخصصة نفسها بمسافة 500متر ،الرابع
أن يبعد كل مركز متخصصة عن ورش مراكز خدة السيارات بمسافة ال تقل عن  500متر.
نتيجة :تبين من شكل ( )6-1أن اغلبية املراكز املتخصصة تلتزم بموقعها على شارع تجاري وبذلك تخالف
%39من إجمالي عدد املراكز ،ومن شكل ( )9-1()8-1()7-1يظهر أن جميع املراكز املتخصصة تقترب وتتداخل بشدة
من محطات الوقود واملراكز املتخصصة من نفس النشاط وورش مراكز خدمة السيارات بمسافة تقل عن 500متر.

شكل ( )6-1املراكز املتخصصة والشوارع الرئيسة في حي بني مالك (املصدر :الباحثان.)2020 ،
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شكل ( )7-1مسافة بين املراكز املتخصصة ومحطات الوقود في حي بني مالك (املصدر :الباحثان.)2020 ،

شكل ( )8-1مسافة بين املراكز املتخصصة واملراكز من نفس االستخدام في حي بني مالك
(املصدر :الباحثان.)2020 ،
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شكل ( )9-1مسافة بين املراكز املتخصصة ومراكز خدمة السيارات في حي بني مالك
(املصدر :الباحثان.)2020 ،
ثالثا:
وكما سبق ذكرنا أن تحديد مواقع الورش الصناعية تخضع ملعايير ملوقعها ومن هنا قامت الدراسة بجمع
املعايير لكل نوع من الورش في  3خرائط لتحديد األراض ي األكثر مالئمة إلقامتها ضمن املناطق العمرانية في حي بني
مالك الختيار األراض ي األمثل إلقامتها.
من شكل ( )12-1()11-1( )10-1تظهر املواقع املالئمة جدا التي تستوفي جميع املعايير إلقامة الورش
الصناعية ضمن املناطق العمرانية املتخذة باللون األبيض ،واملواقع باللون األصفر تعد مالئمة أيضا ولكن تعد األقل
في تطبيق املعايير ،ولون البني تظهر املواقع الغير مالئمة.
يظهر من شكل ( )13-1بأن األراض ي املالئمة لقيام ورش مراكز خدمة السيارات داخل املناطق العمرانية على
أطراف الشوارع الرئيسية التي تحد حي بني مالك وقد يكون السبب في ذلك ألنها من أكثر الورش التي تصدر مواد
كيمائية ضارة وخطرة على صحة االنسان وبيئته ولذلك من الضروري أن تقع على الشوارع البالغ عددها موقعين.
بينما شكل ( )15-1( )14-1يوضح عدد األراض ي املالئمة إلقامة الورش الخفيفة البالغ عددها  4مواقع و
املراكز املتخصصة تقع مواقع املالئمة في جهات مختلفة من الحي ويبلغ عددها  8أراض ي وقد يرجع السبب في قلة عدد
األراض ي املالئمة في ذلك الن منطقة الدراسة ال تتالءم مساحتها مع وجود ورش صناعية تتطلب مسافات كبيرة بينها
وبين األنشطة االخرى .والجدول املوضح أدناه أظهر األراض ي األكثر مالئمة لقيام للورش في الحي.
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شكل ( )10-1معايير املالءمة املكانية ملراكز خدمة السيارات( .املصدر :الباحثان.)2020 ،

شكل ( )11-1معايير املالءمة املكانية للورش الخفيفة( .املصدر :الباحثان.)2020 ،
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ة.
شكل ( )12-1معايير املالئمة املكانية للمراكز املتخصصة (املصدر :الباحثان.)2020 ،

شكل ( )13-1األراض ي املالئمة ملراكز خدمة السيارات في حي بني مالك( .املصدر :الباحثان.)2020 ،
*الجدول يبين األراض ي األمثل ملراكز خدمة السيارات في حي بني مالك.
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شكل ( )14-1األراض ي املالئمة للورش الخفيفة في حي بني مالك.

*الجدول يبين األراض ي األمثل للورش الخفيفة في حي بني مالك ( .املصدر :الباحثان.)2020 ،

شكل ( )15-1األراض ي املالئمة للمراكز املتخصصة في حي بني مالك.

*الجدول يبين األراض ي األمثل للمراكز املتخصصة في حي بني مالك( .املصدر :الباحثان.)2020 ،
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 -5الخاتمة.
أوال -خالصة بأهم النتائج:
 -1يغلب على حي بني مالك طابع العشوائية الذي بدوره أدى إلى تداخل الورش الصناعية بين االستخدامات األخرى
السكنية والتعليمية والدينية وبما في ذلك الجزء املخطط من حي بني مالك.3
 -2أن ورش مراكز خدمة السيارات هي أكثر أنواع الورش من بين الورش األخرى تصدر مواد كيمائية وانبعاثات
ضارة من العمل الكهربائي وامليكانيكي لصيانة السيارة إال انها تشغل النسبة األكبر بنسبة  ،%62ويليها املراكز
املتخصصة بنسبة  ،%39ثم الورش الخفيفة بنسبة  %24وبذلك تشكل خطرا على صحة وبيئة سكان حي بني
مالك.
 -3لم يلتزم جميع ورش مراكز خدمة السيارات على موقع الشوارع الرئيسية بخالف الورش الخفيفة واملراكز
املتخصصة الذي ألتزم معظمها في ذلك وظهرت جميع الورش بكل أنواعها متداخلة وبشدة بينها وبين األنشطة
األخرى بمسافة تقل عن 500م األمر الذي يدعي إلى تزايد مصادر ملوثات الورش على البيئة.
 -4حاولت الدراسة تحديد األراض ي املالئمة لورش مراكز خدمة السيارات على أطراف الشوارع الرئيسية لشدة
خطورتها على السكان التي تصدر مواد كيمائية ضارة من أعمال صيانة السيارة امليكانيكية والكهربائية البالغ
عددها موقعين في حي بني مالك بينما الورش الخفيفة بلغ عدد األراض ي  4مواقع واملراكز املتخصصة حددت 8
مواقع في جهات مختلفة من الحي وقد يرجع السبب في قلة عدد األراض ي املالئمة الن منطقة الدراسة ال تتالءم
مساحتها مع عدد الورش الصناعية التي تتطلب مسافات كبيرة بينها وبين األنشطة االخرى.

ثانيا -التوصيات واملقترحات.
 .1توص ي الدراسة بإعادة تنظيم مواقع الورش الصناعية وفق املعايير للمحافظة على سالمة البيئة العمرانية من
مصادر امللوثات الصناعية وخاصة ورش مراكز خدمة السيارات الذي تصل بنسبة  %61من إجمالي الورش
املدروسة.
 .2على الجهة املختصة تقليل مسافة 500م في بعد كل ورشة عن األنشطة األخرى لقلة وجود املساحات الكافية
ووضع مسافات تفصل جميع أنواع الورش عن املساكن واملستشفيات واملدارس الواقعة داخل املنطقة
العمرانية لتفادي تداخالت استخدام األرض ومشاكلها.
 .3وضع قوانين صارمة على مالك الورش الصناعية في حالة عدم االلتزام بالعمل داخل الورشة ،وعزل املخلفات
الصناعية السائلة والصلبة عن املناطق العمرانية ،وضع االسوار حول الورش للتقليل عوادم السيارات ومصادر
امللوثات األخرى.
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شكل ( )18-1العمل خارج الورشة وتسرب الزيوت والشحوم شكل ( )19-1النفايات الصلبة والسائلة خارج الورشة
(املصدر :الباحثان.)2019 ،
(املصدر :الباحثان.)2019 ،

شكل ( )20-1تداخل الورش الصناعية مع أحد املستشفيات في بني مالك3
(املصدر :الباحثان.)2019 ،
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