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  +)٢٠٢(٣٣٣٦٠٥٩٩: فاكس
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 أ         نهائى التقرير ال-  المرحلة األولى- تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

  

      ٢٠١٠سبتمبر     انفيرونكس

  قائمة المحتويات

  
  د  قائمة الجداول  
  هـ  قائمة االشكال  
      
  ١  مقدمة  -١
          
  ٦  اإلطار القانونى والتشريعى   -٢

  ٦  اللوائح المصرية   ١-٢  
  ١٠  متطلبات الهيئة اليابانية للتعاون الدولى وبنك التعاون الدولى اليابانى  ٢-٢  
          
  ١٢  ظروف البيئة األساسية   -٣
  ١٢  ئة الطبيعية البي  ١-٣  
  ١٢  المنهجية   ١- ١-٣    
  ١٢  األرصاد الجوية   ٢- ١-٣    
  ١٢  نوعية الهواء    ٣- ١-٣    
  ١٢  الضوضاء المحيطة ومستويات االهتزاز   ٤- ١-٣    
  ١٣  الطبوغرافيا   ٥- ١-٣    
  ١٣  الخصائص الجيولوجية   ٦- ١-٣    
  ١٣  خصائص التربة   ٧- ١-٣    
  ١٣  المخاطر الجيولوجية   ٨- ١-٣    
  ١٣  الخصائص الهيدرولوجية   ٩- ١-٣    
  ١٣  الخصائص الهيدروجيولوجية   ١٠- ١-٣    
  ١٤  البيئة البيولوجية   ٢-٣  
  ١٤  البيئة االجتماعية االقتصادية   ٣-٣  
  ١٤  المنهجية   ١- ٣-٣    
  ١٤  الظروف االجتماعية االقتصادية   ٢- ٣-٣    
  ١٨  المواقع األثرية   ٤-٣  
  ١٨  استخدامات األراضى   ٥-٣  



 ب         نهائى التقرير ال-  المرحلة األولى- تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

  

      ٢٠١٠سبتمبر     انفيرونكس

          
  ٢١  وصف المشروع   -٤
  ٢١  مواقع المحطات  ١-٤  
  ٢١  المرحلة األولى   ١- ١-٤    
  ٢٣  المسار   ٢- ١-٤    
  ٢٦  التخطيط األساسى ومفاهيم التصميم   ٢-٤  
  ٢٦  اختيار المسار والنقاط الصعبة   ١- ٢-٤    
  ٢٨  التبادل واالتصال   ٢- ٢-٤    
  ٢٨  الطلب والقدرة على نقل الركاب   ٣- ٢-٤    
  ٣٠  تصميم المحطة ومرافقها   ٤- ٢-٤    
  ٣١  التكوين العام للمحطات   ٥- ٢-٤    
  ٣٤  مرحلة ما قبل اإلنشاء   ٣-٤  
  ٣٤  التخطيط وتحويل المرافق   ١- ٣-٤    
  ٣٤  إعداد موقع اإلنشاء   ٢- ٣-٤    
  ٣٥  مرحلة اإلنشاء  ٤-٤  
  ٣٥  حفر األنفاق   ١- ٤-٤    
  ٣٦  إنشاء المحطات   ٢- ٤-٤    
  ٤١  ء بطريقة الحفر والتغطية اإلنشا  ٣- ٤-٤    
  ٤١  وحدات معالجة الطين   ٤- ٤-٤    
  ٤١  المدخالت والمخرجات   ٥- ٤-٤    
  ٤٣  بيئة العمل   ٦- ٤-٤    
  ٤٤  الجدول الزمنى لإلنشاء   ٧- ٤-٤    
  ٤٥    مرحلة التشغيل والصيانة   ٥-٤  
  ٤٥  المحطات   ١- ٥-٤    
  ٤٨  المحطات الفرعية   ٢- ٥-٤    
  ٤٩  جهيزات الكهروميكانيكية المعدات والت  ٣- ٥-٤    
  ٥٥  القطارات  ٤- ٥-٤    
  ٥٦  المدخالت والمخرجات   ٥- ٥-٤    
  ٥٧  ورش الصيانة   ٦- ٥-٤    
          



 ج         نهائى التقرير ال-  المرحلة األولى- تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

  

      ٢٠١٠سبتمبر     انفيرونكس

  ٦٠  ٕالتاثيرات البيئية واجراءات التخفيف   -٥
  ٦٠  المنهجية   ١-٥  
  ٦٠  التأثيرات اإليجابية   ٢-٥  
  ٦٠  تأثيرات غير ذات صلة   ٣-٥  
  ٦١  ثيرات السلبية واإلجراءات الالزمة لتخفيفها تقييم وتقدير التأ  ٤-٥  
  ٦١  تأثيرات ما قبل اإلنشاء   ١- ٤-٥    
  ٦١  تأثيرات اإلنشاء   ٢- ٤-٥    
  ٦٧  تأثيرات التشغيل والصيانة   ٣- ٤-٥    
  ٦٨  تأثيرات البيئة على المشروع   ٥-٥  
          
  ٧٠  خطة اإلدارة والرصد البيئى   -٦
      
  ٧١  التشاور المجتمعىالتنسيق بين الوكاالت و  -٧
          

  المراجع

       
   المالحق

موافقــة جهــاز شــئون البيئــة لدراســة تقيــيم التــأثيرات البيئيــة للخــط الرابــع لمتــرو  )١(ملحق 
 أنفاق القاهرة الكبرى المرحلة األولى 

 

   المرحلة األولى –تعديل خرائط استخدامات األراضى  )٢(ملحق 

  مستندات الرصد  )٣(ملحق 

  
 



 د         نهائى التقرير ال-  المرحلة األولى- تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

  

      ٢٠١٠سبتمبر     انفيرونكس

  قائمة الجداول 

  

 من المرحلة األولى للخط الرابع لمترو ١٠ إلى ١تعديل المحطات من   ١-١
  األنفاق 

٢  

  ٧  معايير صرف مياه الصرف الصناعى المعالجة   ١-٢
  ٨  معايير تصرف المياه من المصارف إلى مسطحات مياه الشرب   ٢-٢
ـــة   ٣-٢ ـــاه الداخلي ـــى المي ـــر المـــست(معـــايير التـــصريف إل ـــاه غي خدمة كمـــورد لمي

  ) الشرب
٩  

  ١٥   أكتوبر ٦ًتوزيع السكان طبقا لفئات للسان والنوع لمدينة   ١-٣
  ١٥  ًتوزيع السكان طبقا للحالة التعليمية والنوع   ٢-٣
  ١٦   أكتوبر ٦فى مدينة )  سنة فأكثر١٥(قوة العمل وموقف الفرد من العمل   ٣-٣
  ١٧   أكتوبر ٦المؤشرات االجتماعية االقتصادية ألحياء مدينة   ٤-٣
  ٢٧  النقاط الصعبة فى مسار المرحلة األولى   ١-٤
  ٢٩  الطلب التفصيلى على المرحلة األولى من الخط الرابع   ٢-٤
  ٣٠  المتطلبات األساسية للتخطيط اإلنشائى   ٣-٤
  ٣١  مقارنة محطات األنفاق النموذجية   ٤-٤
  ٣٣  ئص الرئيسية للمحطات الخصا  ٥-٤
  ٤٢  تدفقات المواد الرئيسية من أجل مرحلة اإلنشاء   ٦-٤
  ٤٤  فترة اإلنشاء   ٧-٤
  ٥٠  وضع التصميم الخاص بدرجة الحرارة والرطوبة فى الخارج   ٨-٤
  ٥١  متطلبات التهوية فى مختلف مقصورات اإلنشاء   ٩-٤
  ٥٢  الحد األدنى لمتطلبات الهواء لكل موقع   ١٠-٤
  ٥٣  مقارنة طريقة تهوية النفق   ١١-٤
  ٥٤  ٤السمات الرئيسية لنظام إمدادات الكهرباء للخط رقم   ١٢-٤
الطاقة حسب الخطة لخط المترو الرابع / متطلبات االستهالك من القدرة   ١٣-٤

   المرحلة األولى –
٥٧  

  



 ه         نهائى التقرير ال-  المرحلة األولى- تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

  

      ٢٠١٠سبتمبر     انفيرونكس

   األشكالقائمة 

  

   المرحلة األولى المسار األصلى والمعدل للخط الرابع لتمرو األنفاق  ١-١
  فريق عمل الجايكا وانفايرونكس: المصدر

٥  

  موقع المحطات المعدلة   ١-٣
  فريق عمل الجايكا وانفايرونكس : المصدر

٢٠  

  المسار المقترح للمرحلة األولى من خط المترو الرابع للقاهرة الكبرى   ١-٤
  فريق عمل الجايكا: المصدر

٢٤  

 لخــط المتــرو الرابــع مــن محطــة الملــك القطــاع الطــولى للمرحلــة األولــى  ٢-٤
  . الصالح إلى محطة حدائق الحجر

  فريق عمل الجايكا: مصدر

٢٥  

  قطاع عرضى للمحطات النموذجية   ٣-٤
  فريق عمل الجايكا: المصدر

٣٢  

  نفق مزدوج بسكة واحدة ونفق واحد بسكة مزدوجة   ٤-٤
  فريق عمل الجايكا: المصدر

٣٦  

   حفر األنفاق خطة الحفر بواسطة ماكينة  ٥-٤
  فريق عمل الجايكا : المصدر

٣٦  

  قطاع عرضى نموذجى إلنشاءات المحطة   ٦-٤
  فريق عمل الجايكا : المصدر

٣٧  

المـــسقط األفقـــى والقطـــاع الطـــولى لطريقـــة أســـطح الطريـــق أثنـــاء إنـــشاء   ٧-٤
  المحطة 
  فريق عمل الجايكا : المصدر

٣٩  

أثنــاء ) أســطح للطريــق(ح كيفيــة بنــاء المحطــة باســتخدام طريــق التــسطي  ٨-٤
  إنشاء المحطة

  فريق عمل الجايكا : المصدر

٤٠  

  رصيف من نوع الجزر الواسعة   ٩-٤
  لقطعة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا: المصدر

٤٦  

  )فى الصين(األبواب الساترة ذات االرتفاع النصفى   ١٠-٤
  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا: المصدر

٤٨  



 و         نهائى التقرير ال-  المرحلة األولى- تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

  

      ٢٠١٠سبتمبر     انفيرونكس

  )فى بانكوك(ب الساترة ذات االرتفاع الكلى األوبا  ١١-٤
  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق علم الجايكا: المصدر

٤٨  

  موقع محطة الجهد العالى   ١٢-٤
  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا : المصدر

٤٩  

  طريقة التهوية للغرف واألماكن المغلقة   ١٣-٤
  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا : المصدر

٥٢  

  مروحة الطرد المركزى ذات المدخل الواحد ) أ، ب(   ١٤-٤
  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا : المصدر

٥٣  

  مكونات ورش الصيانة   ١٥-٤
  فريق عمل الجايكا : المصدر

٥٩  

  ٦٣   أمام المتحف المصرى ١٣موقع المحطة رقم   ١-٥
  ٦٣  ١، المرحلة ١٤المنطقة السكنية المحيطة بالمحطة المقترحة رقم   ٢-٥
  ٦٤   من المستقبالت ١٦، المرحلة ١خلو المنطقة المحيطة بالمحطة رقم   ٣-٥
  ٦٦  (HVS)موقع محطة الضغط العالى   ٤-٥

 



  ١        التقرير النهائى - المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

   مقدمة   -١
  

قدمت الهيئة القومية لألنفاق تقرير دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمرحلة األولى لمشروع الخط الرابع 
وقد تمت . ٢٠١٠فى مارس لجهاز شئون البيئة ) تم الموافقة عليها(لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى 

 م إرفاق خطاب الموافقة فى الملحقسوف يت. ٢٠١٠والموافقة على تلك الدراسة فى يوليو المراجعة 
  .١رقم
  

الموافق عليها كل من مرحلة اإلنشاء ومرحلة التشغيل ويتضمن نطاق دراسة تقييم التأثيرات البيئية 
 وذلك للمرحلة األولى ،وأنفاق وأنشاءات الخط الرابع الى جانب المرافق المصاحبة لكل منهالمحطات 

 أكتوبر عبر المتحف المصرى الكبير وميدان ٦انة فى مدينة والمارة من المحطة الطرفية وورش الصي
 وسوف يتم ربط كل من خطى المترو ). كم طول١٧حوالى ( ًوأنتهاءا بمحطة الملك الصالح الرماية 

  .ومع الخط الثانى فى محطة الجيزة، الرابع واألول فى محطة الملك الصالح
  

دراسة تقييم الرابع لمترو األنفاق من تاريخ تقديم قد تم تعديل بعض التصميمات للمرحلة األولى للخط 
  .التأثيرات البيئية الموافق عليها

  
  .خط سير الخط الرابع األصلى والمعدل) ١- ١(يوضح الشكل رقم 

  
  فى نفس موقعها مع أختالف منطقة الحفر والتغطية١٢ والمحطة ١٠ الى ١تبقى كل من المحطات 

  . متر١٠٠-٢٠ أن تمتد أو تقل عن  لهايمكن والتى
  

فأن تلك التعديالت تعتبر ضئيلة ولن يتم التطرق اليها مرة ، )١- ١ ( رقموكما هو موضح فى الجدول
  . وذلك ألنه تم التطرق الى تأثيراتها فى دراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليهاأخرى فى ذلك التقرير

  
وسوف لن يتم . ًمتر جنوبا فى شارع الهرم ٤٠٠ فأنها سوف يتم نقلها ١١كما هو الحال للمحطة رقم 

تماثل تلك التأثيرات التى  فى هذا التقرير ألنها  لتلك العمليةالتطرق الى تأثيرات مرحلة اإلنشاء والتشغيل
  .تم وصفها فى الدراسة الموافق عليها

  
  . شرح لكل التعديالت التى تم ذكرها٢ فى الملحق ١يتضمن الجدول رقم 

  
 والتى توجد فى موقعها األصلى ١٥من المحطات رقم  ال يوجد تعديالت على كل جدير بالذكر بأنه

. وورش الصيانة١٤ومحطة رقم 



  ٢        التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

 ٢٠١٠سبتمبر   انفايرونكس

  من المرحلة األولى للخط الرابع لمترو األنفاق١٠ الى ١تعديل المحطات من ) ١-١(جدول

  ملحوظات على التعديالت  وصف التعديالت  أسم المحطة

ً متر غربا ويمر أسفل الخط ٨٠متد نطقة قطاع الحفر والتغطية سوف تم  محطة الملك الصالح: ١محطة رقم 
  .األول لمترو األنفاق

بأتجاه الجانب  حيازة الملكيات  زيادةسوف تتسبب التعديالت الى
ذكرت دراسة تقييم . الغربى وأقل الى الجانب الشرقى للمحطة

 التأثيرات البيئية الموافق عليها أن إعادة التوطين والتعويضات
  .سوف يتم تنفيذها داخل أطار سياسات إعادة التوطين

سوف يتم تقليل منطقة الحفر والتغطية ونقلها ناحية الشرق لتجنب بعض   محطة الروضة: ٢محطة رقم 
  .المبانى السكنية

سوف يتم إستخدام مساحات أراضى كلية أقل إلنشاء المحطة 
 صالح سالم كما تم طريقوسوف يتم إنشاء المحطة وسط 

  . بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليهاوضيحةت

سوف يتم إستخدام مساحات أراضى كلية أقل إلنشاء المحطة   . متر ناحية الشرق٢٠سوف يتم تقليل منطقة الحفر والتغطية ونقلها   محطة ميدان الجيزة: ٣محطة رقم 
 بدراسة توضيحةوسوف يتم إنشاء المحطة وسط الطريق كما تم 

  . التأثيرات البيئية الموافق عليهاتقييم

سوف يتم إستخدام مساحات أراضى كلية أقل إلنشاء المحطة   .سوف يتم تقليل منطقة الحفر والتغطية  محطة الجيزة: ٤محطة رقم 
 توضيحةوسوف يتم إنشاء المحطة وسط شارع الهرم كما تم 

  .بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها

 متر من ٥٠ منطقة الحفر والتغطية وسوف تمتد تقليلسوف يتم    محطة ميدان المساحة:٥محطة رقم 
  .الجانبين

سوف ، مع ذلك. تم تعديل المساحة المستخدمة إلنشاء المحطة
  تقع بوسط شارع الهرم

   موقع ومساحة المحطة األصليةًتقريبا نفس  . متر ناحية الغرب٢٠سوف يتم تقليل منطقة الحفر والتغطية ونقلها   محطة مدكور: ٦ محطة رقم

  ًتقريبا نفس موقع ومساحة المحطة األصلية  . متر ناحية الغرب٢٠سوف يتم تقليل منطقة الحفر والتغطية ونقلها   محطة الطلبية: ٧ محطة رقم

  ًتقريبا نفس موقع ومساحة المحطة األصلية  .سوف يتم تقليل منطقة الحفر والتغطية  محطة المطبعة: ٨ محطة رقم



  ٣        التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

 ٢٠١٠سبتمبر   انفايرونكس

  ملحوظات على التعديالت  وصف التعديالت  أسم المحطة

 متر من ٥٠سوف يتم زيادة منطقة الحفر والتغطية وسوف تمتد   محطة حسن محمد: ٩ محطة رقم
  .الجانبين

سوف يتم إستخدام مساحات أراضى كلية أكثر إلنشاء المحطة 
 توضيحةوسوف يتم إنشاء المحطة وسط شارع الهرم كما تم 

  .بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها

وسوف يتم . ًتقريبا نفس مساحة المحطة األصلية مع نقل موقعها  .ً متر غربا١٠٠سوف يتم زيادة منطقة الحفر والتغطية ونقلها   محطة المريوطية: ١٠ محطة رقم
 بدراسة تقييم توضيحةإنشاء المحطة وسط شارع الهرم كما تم 

  .التأثيرات البيئية الموافق عليها

وسوف يتم . ًتقريبا نفس مساحة المحطة األصلية مع نقل موقعها  .ً متر الى غربا٤٠٠ل منطقة الحفر والتغطية سوف يتم نق  محطة األهرامات: ١١ محطة رقم
إنشاء المحطة وسط شارع الهرم كما تم توضيحة بدراسة تقييم 

  .التأثيرات البيئية الموافق عليها

م إستخدام مساحات أراضى كلية أقل إلنشاء المحطة سوف يت  .سوف يتم تقليل منطقة الحفر والتغطية  محطة الرماية: ١٢ محطة رقم
 أسكندرية كما تم - وسوف يتم إنشاء المحطة وسط طريق القاهرة 

  .توضيحة بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها
فريق عمل الجايكا وانفايرونكس: المصدر



  ٤      التقرير النهائى- المرحلة األولى-ير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاث

 

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

كما هو موضح ، ى ورش الصيانةفيما يلى التعديالت التى حدثت بالنسبة للقطاع من محطة الرماية ال
  :٢فى الملحق رقم 

 محطة المتحف المصرى الكبير: ١٣المحطة رقم  -

–تم تغيير موقع تلك المحطة ليكون أمام المتحف المصرى الكبير على طريق القاهرة 
  .أسكندرية الصحراوى وعليه فقد تم تعديل المسار

 

 محطة النصر: ١٤المحطة رقم  -

ع شمال منطقة الرماية السكنية والتى يغلب عليها األراضى تلك المحطة جديدة وسوف تق
  الصحراوية

 

 محطة حدائق الحجار: ١٦المحطة رقم  -

 داخل من المخطط أن تكون تلك المحطة على الجانب الغربى من أمتداد الطريق الدائرى
  . هى المحطة الطرفية١٦وسوف تكون المحطة رقم . دريم الندأرض صحراوية خلف مجمع 

 

.  الى المحطة الطرفية١٥ كم أضافية من المحطة رقم ٢.٥متد مسار الخط الرابع سوف ي -
 .وسوف يتم إنشاء مسار الوصول لورش الصيانة بعد المحطة الطرفية

 

ومنطقة حدائق األهرام تقع محطة الجهد العالى بمنطقة فراغ داخل منطقة الرماية السكنية  -
 .السكنية

  
التأثيرات المصاحبة لمرحلتى اإلنشاء والتشغيل لكل ) تعديل الدراسة(وعلى ذلك سوف يقييم هذا التقرير 

كما سيتم تقييم التأثيرات المصاحبة . ألنفاق المعدلة ومسارات ا١٦ و١٤ و١٣من تعديالت المحطات 
  .لمحطة الجهد العالى

  
ة التنفيذية  والئحت١٩٩٤ لسنة ٤ماشى مع متطلبات قانون البيئة المصرى رقم تليتم إعداد هذا التقرير 

ومع متطلبات اإلرشادات العامة ، )٢٠٠٥ لسنة ١٧٤١والمعدل بالقرار رقم  (١٩٩٥ لسنة ٣٣٨رقم 
ًكما أعد أيضا ليتماشى . ٢٠٠٩لتقييم التأثيرات البيئية الصادر من جهاز شئون البيئة المصرية عام 

  ).JBIC(لتعاون الدولى اليابانى وبنك ا) JICA(مع المتطلبات البيئية للوكالة اليابانية للتعاون الدولى 



  ٥               ئى التقرير النها- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

 ٢٠١٠  سبتمبر                             انفايرونكس

  المسار األصلى والمعدل للخط الرابع لمترو األنفاق المرحلة األولى) ١-١(شكل 

  فريق عمل الجايكا وانفايرونكس: المصدر



  ٦         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

   اإلطار القانونى والتشريعى   -٢
  

 ٢٠٠٩ لسنة ٩المعدل بالقانون رقم  والئحتة التنفيذية و١٩٩٤ لسنة ٤ًوفقا ألحكام قانون البيئة رقم 
ئة القومية لألنفاق هذا التقرير وهو تعديل دراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع الخط الرابع أعدت الهي

  .هذ بسبب تعديل التصميم األصلى للمشروعو، لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى
  

مرفق خطاب الموافقة على دراسة تقييم التأثيرات البيئية األصلية للخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة 
  .١ مبين بالملحق رقم الكبرى

  
 .سيطبق نفس اإلطار القانونى والتشريعى المضمن بالدراسة الموافق عليها لتعديالت التصميم الحالى

وفيما . ع ذلك قد تم تحديث بعض القوانين والتشريعات من تاريخ تقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئيةوم
  .يلى سوف يتم إختصار هذه القوانين 

  

  اللوائح المصرية  ١- ٢
  

 نهر النيل  الخاص بحماية١٩٨٢ لسنة ٤٨ن رقم  من االئحة التنفيذية للقانو٦٦ و٦١المواد رقم 
ويمد هذا القرار اإلجراءات . ٢٠٠٩ لسنة ٤٠٢ والمعدل بالقرار رقم لوثوالمجارى المائية من الت

القياسية الالزمة لتصريف مياه الصرف الصناعى المعالج على نهر النيل وفرعيه وخزانات المياه 
  .الجوفية

  
 وهذا فى غاية األهمية خالل مرحلة اإلنشاءات عند العمل بالقرب من المسطحات المائية مثل القنوات

  . ومياه األمطارعها من التلوث الناتج عن تسرب النفاياتلمن
  

ومياه الصرف الصناعى المعالجة المرخص بتصريفها على مسطحات مياه الشرب يجب عدم خلطها 
ويجب أن تتقيد مياه الصرف بالمواصفات التالية قبل تصريفها على . بمخلفات اإلنسان أو الحيوان

  .٦٤ رقم مسطحات مياه الشرب بناء على المادة



  ٧         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

  معايير صرف مياه الصرف الصناعى المعالجة): ١-٢(جدول 

  ] ما لم يتوضح خالف ذلك–) لتر/ملجم[(الحدود القصوى والمواصفات 

نهر النيل من السد العالى إلى القناطر   المؤشر

  الخيرية
  ) رشيد–دمياط (فرعا نهر النيل 

  م فوق المتوسط°٣عن ال تزيد   م فوق المتوسط°٣ال تزيد عن   درجة الحرارة 

  ٩-٦  ٩-٦  األس الهيدروجينى

  ٢٠  ٣٠ األكسجين الحيوى الممتص

ــــــــــــــــا  ًاألكــــــــــــــــسجين المــــــــــــــــستهلك كيماوي
  )دايكرومات(

٢٠  ٤٠  

  ٨٠٠  ١٢٠٠  المواد الصلبة الكلية الذائبة 

  ٣٠  ٣٠  المواد الصلبة العالقة 

  ١  ١  )H2S(كبريتيدات 

  ٥  ٥  الزيوت والشحوم

  ١  ١  الفوسفات

  ٣٠  ٣٠  (NO3)النيترات 

  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٢  الفينول

  ٠.٥  ٠.٥  الفلوريدات

  ١  ١  كلور متبقى 

  ٠.٠٠١  ٠.٠٠١  الزئبق

  ٠.٠٠١  ٠.٠٠١  الرصاص

  ٠.٠٠٣  ٠.٠٠٣  الكادميوم

  ٠.٠١  ٠.٠١  الزرنيخ

  ٠.٠١  ٠.٠١  الكروم

  ١  ١  النحاس

  ٠.٠٢  ٠.٠٢  النيكل

  ١  ١  الحديد

  ٠.٥  ٠.٥  المنجنيز

  ١  ١  الزنك

  ٠.٠٥  ٠.٠٥  الفضة

فـى (العد االحتمالى للمجموعة القولونية 
  )٣ سم١٠٠

١٠٠٠  ١٠٠٠  

  ال يوجد   ال يوجد  جميع أنواع المبيدات الحشرية 
  ٤٠٢/٢٠٠٩قرار : المصدر

  



  ٨         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

  معايير تصرف المياه من المصارف إلى مسطحات مياه الشرب): ٢-٢(جدول 

  المؤشر
  الحدود القصوى والمواصفات

  ] ذلكما لم يتوضح خالف) لتر/ملجم[(

  ٥٠٠  المواد الصلبة الكلية 

  م فوق المتوسط°٣ال تزيد عن   درجة الحرارة

  ٥ال يقل عن   األكسجين المذاب

  ٨.٥ وال يزيد عن ٧ال يقل عن   األس الهيدروجينى

  ١٠ال يزيد عن   األكسجين الحيوى الممتص

  ١٥ال يزيد عن   )دايكرومات(ًاألكسجين المستهلك كيماويا 

  ٠.٥ تزيد عن ال (NH3)أمونيا 

  ١ال تزيد عن   الزيوت والشحوم

  ٠.٠٠١ال يزيد عن   الزئبق

  ١ال يزيد عن   الحديد 

  ٠.٥ال يزيد عن   المنجنيز 

  ١ال يزيد عن   النحاس

  ١ال يزيد عن   الزنك

  ٤٥ال تزيد عن  (NO3)النيترات 

  ٠.٠٥ال يزيد عن   الفلوريد

  ٠.٠٠٢ال يزيد عن   الفينول

  ٠.٠١عن ال يزيد   الزرنيخ

  ٠.٠٠٣ال يزيد عن   الكادميوم

  ٠.٥ال يزيد عن   السيانيد

  ٠.٥ال يزيد عن   الرصاص

  ٠.٠٢ال يزيد عن   النيكل 

  ٠.٠٥ال تزيد عن   الفضة

  ٠.٠١ال يزيد عن   السيلينيوم

  ١ال يزيد عن   الفوسفات

  ٢٥٠٠  )٣ سم١٠٠فى (العد االحتمالى للمجموعة القولونية 
  ٤٠٢/٢٠٠٩قرار : المصدر

  

، فإنه ال يجوز أن يتجاوز ٦٦  مادة ٤٨ المعدل للالئحة التنفيذية للقانون ٤٠٢/٢٠٠٩بناء على القرار 
- ٢التصريف إلى المياه الداخلية غير المستخدمة كمورد لمياه الشرب، حدود التركيز المبينة بالجدول 

٣.  
  



  ٩         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

  )كمورد لمياه الشربغير المستخدمة (معايير التصريف إلى المياه الداخلية ): ٣-٢(جدول 

  ] ما لم يتوضح خالف ذلك–) لتر/ملجم[(الحدود القصوى والمواصفات 
  المؤشر

  المنصرف الصناعى المعالج  مياه الصرف الصحى المعالجة

  ٩- ٦  األس الهيدروجينى

  ٦٠  األكسجين الحيوى الممتص

ًتهلك كيماويـــــــــــــا األكـــــــــــــسجين المـــــــــــــس
  )دايكرومات(

٨٠  

  ١٠  الزيوت والشحوم

  ٥٠  المواد العالقة 

  ١  (H2S)كبريتيدات 

  ال يوجد   السيانيد

  ٢  الفوسفات 

  ١٠  (N2)النيتروجين الكلى 

  ال يوجد   الفينوالت

  ال يوجد   مبيدات حشرات

  ٠.٠٠١  الزئبق 

  ٠.٠٠١  الرصاص

  ٠.٠٠٣  الكادميوم

  ٠.٠١  الزرنيخ

  ٠.٠١  الكروم

  ١  النحاس

  ٠.٠٢  النيكل

  ١  الزنك

العـــد االحتمـــالى للمجموعـــة القولونيـــة 
  )٣ سم١٠٠فى (

٥٠٠٠  

فــــــى ) األســــــكارس(بويــــــضات الــــــدود 
  %٥تركيز 

   مل١٠٠/  بيضة حية ١

يتم االلتزام بالمواصفات الواردة 
   وتطبيقها ٦١بالمادة 

  
 على حماية ٤٨ المعدل لالئحة التنفيذية للقانون ٤٠٢/٢٠٠٩وباإلضافة إلى ذلك، ينص القرار 

  : ر المياه الداخلية وبخاصة مصادر مياه الشرب، كالتالىمصاد
حظر تصريف كل المنصرف من مياه الصرف الصناعى أو مياه الصرف الصحى غير  -

 . المعالجة فى المجارى المائية أو فى خزانات المياه الجوفية

  



  ١٠         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

ن نفس عدم السماح بتصريف مياه التبريد فى المياه الداخلية، ما لم يتم استخالص المياه م -
بالنسبة إلى نوعية (المصدر الذى يجرى التصريف فيه، أو على األقل من مصدر مماثل 

ويجب فى هذه الحاالت إغالق شبكات التبريد، ومراعاة عدم اختالط مياه الصرف ). المياه
وفى هذه الحالة، يجب عدم اعتبار ذلك . بمياه صرف أخرى ناتجة من أية عمليات صناعية

لمواصفات والقياسات المعيارية فيما يختص بتصريف مياه الصرف كشرط لمطابقتها ل
الصناعى فى مسطحات مياه الشرب أو مسطحات المياه غير الصالحة للشرب، إال بالنسبة 

 . إلى درجة الحرارة، والقياسات المعيارية للزيوت والشحوم

  
مجرى مائى مراعاة وجود أنبوب مخرج الصرف الخاص بتصريف السوائل المعالجة إلى أى  -

 . داخلى واستقراره فى مكان ظاهر فوق أعلى منسوب مياه للمجرى المائى
 

وينص القانون على أنه فى حالة الترخيص بتصريف السوائل الصناعية المعالجة فى المجارى  -
على مسافة ال تقل عن ) متحركة أو ثابتة/ أنابيب (المائية يجب أن تكون مصادر التصريف 

ًام مصدر مياه الشرب، أو على بعد كيلو متر واحد خلفه وفقا للمتطلبات ثالثة كيلومترات أم
 .والمواصفات المحددة فى اللوائح السارية فيما يختص بمعايير التنظيم

  

   وبنك التعاون الدولى اليابانىهيئة اليابانية للتعاون الدولىالمتطلبات  ٢- ٢

  
 األدلــة األرشـادية الجديــدة لالعتبــارات ٢٠١٠فـى أبريــل ) JICA(أعلنـت الهيئــة اليابانيـة للتعــاون الــدولى 

دولى وبنـك التعـاون  الموحدة لمختلف األدلة المستخدمة من الهيئة اليابانيـة للتعـاون الـالبيئية واإلجتماعية
فعيــل األدلــة  وســيتم ت.ً وفقــا لــدمج الوكــالتينين فــى مجموعــة واحــدة مــن األدلــة األرشــاديةالــدولى الــسابقي

 وسـيتم تطبيقـة علـى المـشروعات التـى سـيتم تطبيقهـا ٢٠١٠األول مـن يوليـو عـام  األرشادية الجديـدة فـى
ــــاريخ الفعلــــى لتفعيــــل أصــــحابعــــن طريــــق  األدلــــة ) ٢٠١٠األول مــــن يوليــــو ( المــــشروع فــــى وبعــــد الت

  .األرشادية
  

  :وفيما يلى النقاط الرئيسية لألدلة األرشادية الجديدة ذات الصلة لدراسة تقييم التأثيرات البيئية
  
  تحسين األفصاح عن المعلومات) ١

 البيئية وخطة يتم الكشف عنها مثل شهادات الموافقةالمعلومات الجديدة والتى تضاف للمعلومات التى 
 وقد كشفت الهيئة اليابانية للتعاون الدولى عن .أعادة التوطين وخطة السكان األصليين ونتائج الرصد

 بالنسبة للفئة . إتخاذ قرار إعداد دراسات المسح التحضيريةنتائج التقسيمات على الموقع األلكترونى قبل
تطلب الهيئة اليابانية للتعاون الدولى ، )من المحتمل أن تكون لها آثار سلبية كبيرة(أ من المشاريع 

تقرير دراسة ) ب، التقرير النهائى أو ما يعادلة من وثائق دراسات المسح التحضيرية) أالفصح عن 
خطة إعادة ) ج،  وشهادات الموافقة البيئية) يوم قبل عقد وثائق األتفاق١٢٠(لبيئية تقييم التأثيرات ا

تكشف ، عالوه على ذلك. قبل المراجعة البيئية) لو تطلب اإلعدادات(التوطين وخطة السكان األصليين 



  ١١         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

كما تكشف عن الهيئة اليابانية للتعاون الدولى عن نتائج المراجعة البيئية بعد تم عقد الوثائق األتفاقية 
تم تحديث نموذج الرصد .  على الموقع األلكترونى التى يتم موافقة أصحاب المشروع عليهانتائج الرصد

  .٢ًوفقا لألدلة األرشادية الجديدة مرفق بالملحق 
  
   مشاركة اللجان االستشاريةتحسين) ٢

 خارجية تقدم المشورة عند فأن اللجنة االستشارية تتكون من خبرات، فى إطار األدلة األرشلدية الجديدة
ً وليس فقط فى دراسات المسح التحضيرية ولكن أيضا فى المراجعة ، فى مشاريع الفئة أالحاجة وخاصة

  .البيئية ومرحلة الرصد
  
  تعزيز متطلبات المراجعة البيئية) ٣

توطين فى حالة إعادة الو على سبيل المثال .تم تعزيز متطلبات اإلعتبارات البيئية األجتماعيةقد 
عندما تكون المشاريع لديها آثار و. يجب التعويض عن تكلفة األستبدال التام قدر األمكان، القصرية

 البد من بذل المجهود للحصول على موافقة السكان األصليين فى عملية سلبية على السكان األصليين
  .ت الوقائية للبنك الدولىمع مثل هذا التنقيح يتم زيادة األتساق مع السياسا. "حرة ومسبقة وتشاورية"



 ١٢         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

   األساسيةظروف البيئة    -٣
  

تعتبر التعديالت التى حدثت لتصميم خط سير الخط الرابع لمترو األنفاق المرحلة األولة فى نفس 
وعلى ذلك فأن معلومات البيئة األساسية لكل من البيئة الطبيعية .  للتصميم األصلىالمحيط الجغرافى

ًيضا من المسح الرصدى للموقع لكل من الهواء والبيئة البيولوجية قد تم تجميعها من مصدر ثانوى وأ
لن . تطبق فى هذا التعديل لدراسة تقييم التأثيرات البيئيةسوف والضوضاء واألهتزازات والمياه والتربة 

  .يكون هناك حاجة لمسوحات أخرى كما هو موضح فيما يلى
  

 ٦محافظة  سوف تقع فى حدود أما بالنسبة للبيئة األجتماعية األقتصادية فأن المحطة الطرفية الجديدة
 .٢٠٠٨والصادر فى أبريل ) ٢٠٠٨ لسنة ١١٤( رقم سى كمحافظة بالقرار الرئاًلمعلنة حديثا واأكتوبر

 وفيما يلى سرد للمعلومات المتاحة الخاصة . أكتوبر تتبع محافظة الجيزة٦قبل ذلك الوقت كانت مدينة 
  .دية واألجتماعية أكتوبر بالتفصيل فى جزء البيئة األقتصا٦بمحافظة 

  

  البيئة الطبيعية ١- ٣
  

 المنهجية ١- ١-٣

  
  .تتبع نفس المنهجية التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها

 

 األرصاد الجوية ٢- ١-٣

  
  .التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليهاهى نفسها 

 

 نوعية الهواء ٣- ١-٣

  
 الذى تم أجرائه لدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها لميدانىاستطبق السجالت األرشيفية والمسح 

 قد تم تغطية ١ للمحطة رقم الميدانىوخالل المسح . ًلتعديالت خط السير متضمنا منطقة التوسعات
تلك المحطة تمثل المنطقة المحيطة حيث تقع . منطقة التوسعات ومنطقة خط السير الذى تم تغيرة

  .لمحطة الطرفيةورش الصيانة وا
 
 الضوضاء المحيطة ومستويات األهتزاز ٤- ١-٣

 

 الذى تم أجرائه لدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها الميدانىستطبق السجالت األرشيفية والمسح 
خلف الطريق  (١ للمحطة رقم الميدانىوخالل المسح . ًلتعديالت خط السير متضمنا منطقة التوسعات

نقطة التقاطع ما بين الطريق الدائرى وطريق  (٣والمحطة ) شرق حدائق األهرام (٢والمحطة ) الدائرى



 ١٣         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

وهذا . قد تم تغطية منطقة التوسعات ومنطقة خط السير الذى تم تغيرة)  أسكندرية الصحراوى-القاهرة
  . توسعات خط السيريتضمن الوضع الحالى لمنطقة

 

 الطبوغرافيا ٥- ١-٣

  
طقة المحيطة بالخط الرابع لمترو األنفاق متضمنة توسعات خط المعلومات المتعلقة بطبوغرافيا المن

  .السير هى نفسها التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها
 

 الخصائص الجيولوجية ٦- ١-٣

  
المعلومات المتعلقة بالخصائص الجيولوجية للمنطقة المحيطة بالخط الرابع لمترو األنفاق متضمنة 

  . هى نفسها التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليهاتوسعات خط السير
  

 التربةخصائص  ٧- ١-٣

  
 كما قد تم ذكره لخط السير األصلى هى نفسها لخط السير الذى تم تعديلهوصف خصائص التربة 

 ١طة رقم فأن عينة نوعية التربة للمح، وعالوه على ذلك. بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها
  .والواقعة بحدائق األهرام تمثل الجانب الغربى لتوسعات خط السير

 

 المخاطر الجيولوجية ٨- ١-٣

  
المعلومات الخاصة بالمخاطر الجيولوجية المصاحبة للخط الرابع لمترو األنفاق والمتضمنة توسعات 

  .نفسها التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليهاخط سيره هى 
 

 لوجيةالخصائص الهيدرو ٩- ١-٣

  
المعلومات المتعلقة بالخصائص الهيدرولوجية للمنطقة المحيطة بالخط الرابع لمترو األنفاق متضمنة 

حيث أنه ال توسعات خط السير هى نفسها التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها 
  .فى الموقع أو التوسعات) قنوات أو المجارى المائيةأفرع النيل أو ال(يوجد أية مسطحات مائية أضافية 

 

 الخصائص الهيدروجيولوجية ١٠- ١-٣

  
المعلومات المتعلقة بالخصائص الهيدروجيولوجية للمنطقة المحيطة بالخط الرابع لمترو األنفاق متضمنة 

منة  متضتوسعات خط السير هى نفسها التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها
 برصد نوعية المياه من آبار الرصد )RIGW(حيث قام معهد بحوث المياه الجوفية  الميدانىالمسح 

 وال توجد أية آبار رصد تقع فى منطقة .القريبة من مسار الخط الرابع لمترو األنفاق المرحلة األولى



 ١٤         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

بدراسة تقييم التأثيرات فأن نتائج رصد نوعية المياه الجوفية المرفقة ،  وعلى ذلك.التوسعات المقترحة
  .تمثل منطقة توسعات المسارالبيئية الموافق عليها 

  

 البيئة البيولوجية ٢- ٣

وهى نفسها . تغيير المسار/ المعلومات المتعلقة بالبيئة البيولوجية لم تتغير وتتضمن منطقة التوسعات
  .التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها

  

 تماعية األقتصاديةالبيئة األج ٣- ٣
 

 المنهجية ١- ٣-٣
 

  .تتبع نفس المنهجية التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها
 

 االجتماعية االقتصادية الظروف ٢- ٣-٣
 

 وذلك للتغلب على مشكلة التضخم ١٩٧٩ لسنة ٥٠٤ أكتوبر بالقرار الرئاسى رقم ٦تم إنشاء مدينة 
 . تتضمن المدينة كل من المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية.فى منطقة القاهرة الكبرىالسكانى 

 وذلك لبناء العديد من الجامعات وتعتبر المدينة األن واحدة من أهم المناطق التعليمية فى مصر
 معهد ٣٠وأكثر من ) وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة النيلأكتوبر ٦جامعة ( مثل الخاصة

  . حى١٢ًاريا الى  وتنقسم المدينة إد.عالى
  

 .الصناعيةالمنطقة السياحية والمنطقة  السكنية ونطقة أكتوبر مناطق عديدة مثل الم٦وتشمل مدينة 
 والجامعات والمستشفيات وتخدم المنطقة السكنية عدد من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة

ً وهناك أيضا مركز .صة فى جميع األحياء وتوجد عدة مستشفيات خاالمركزية والمراكز العالجية
  .محطات أطفاء فى المنطقة الصناعيةللشرطة وثالثة 

  
  السكان

  
 ٨٢.٨١٤ ذكور و١٠٠.٧٠١ منهم ١٢٠٠٦ نسمة فى عام ١٨٣.٥١٥ أكتوبر ٦وصل تعداد مدينة 

  .ً توزيع السكان طبقا لفئات للسن والنوع١- ٣يوضح الجدول . أناث
  

                                                 
  ٢٠٠٦الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء،   ١



 ١٥         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

   أكتوبر٦ن والنوع لمدينة ً توزيع السكان طبقا لفئات للس:١-٣الجدول 
  اإلجمالي  ٦٠  ٤٥-  ١٥-  ٥-  ٥أقل من   النوع 

  ١٠٠٧٠١  ٢٩٨١  ١٠٤٨٨  ٥٥٨٧٧  ٢٠٣١٩  ١١٠٣٦  ذكر 

  ٨٢٨١٤  ٢٠٠٨  ٦٧٤٣  ٤٥٥٨٤  ١٨١٥٧  ١٠٣٢٢  أنثي 

  ١٨٣٥١٥  ٤٩٨٩  ١٧٢٣١  ١٠١٤٦١  ٣٨٤٧٦  ٢١٣٥٨  اإلجمالي 

  ٢٠٠٦الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء، :  المصدر

  
  يمالتعل

حاصلين على مؤهل جامعي أو الملتحقى السكان  و %١٠  إلى يصل أكتوبر٦معدل األمية في مدينة 
ً طبقا للحالة التعليمية توزيع السكان يوضح  ٢-٣الجدول  .%٢٥ يمثلوا  أكتوبر٦مدينة بالجامعات ب

  .والنوع
  

  ًتوزيع السكان طبقا للحالة التعليمية والنوع : ٢-٣جدول 

  الحالة التعليمية   ذكر أنثي األجمالي 

 أمي   ٦٥٨٥ ٨١٧٠ ١٤٧٥٥

  يقرأ ويكتب  ٥٦٣٠ ٤٩٢٩ ١٠٥٥٩

 محو أمية  ٣١٤ ٢٩٨ ٦١٢

  أقل من متوسط  ١٣١٣٣ ١١٣٢٥ ٢٤٤٥٨

 مؤهل متوسط  ٢٨٦٤٩ ١٩٧٧١ ٤٨٤٢٠

٣٨٠٧ ٣٠١٢ ٦٨١٩ 

مؤهل فوق 
 المتوسط

 مؤهل جامعى ١٩٣٩٨ ١٤٢٧١ ٣٣٦٦٩

١٠٨٧ ٥٧٤ ١٦٥٢ 

مؤهل فوق 
 الجامعى

  اإلجمالي  ٧٨٥٩٤ ٦٢٣٥٠ ١٤٠٩٤٤
  ٢٠٠٦الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء، : المصدر

  
  الصحة والخدمات الطبية

  أكتوبر والتى تتضمن من حساب محافظة الجيزة٦تعد النفقات الكلية للحكومة على الصحة فى مدينة 
  .٢من أجمالى النفقات على قطاع الصحة فى مصر% ٤.٤٨حوالى 

  

                                                 
  ٢٠٠٦جامعة هارفرد عام ، الحسابات الوطنية للصحة بمصر ٢



 ١٦         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

   التحتية والمرافقالبنية
ــــة  ــــوبر ٦فــــى مدين ــــم توصــــيلها % ٦.٣و% ٩٦.١و% ٢١.٨و% ٨٩.٧حــــوالى  أكت ــــد ت ــــانى ق مــــن المب

 كـل هـذه النـسب تعـد . والكهربـاء والغـاز الطبيعـى علـى الترتيـبللشبكات العامـة للميـاه والـصرف الـصحى
  .٣صحىأعلى من المتوسط القومى ومحافظة القاهرة فى ما عدا بالنسبة للمياه والصرف ال

  
  العمالة والبطالة

الـصادر مـن الجهـاز المركـزى للتعبئـة  أكتوبر وفق التعـداد الـسكاني ٦وصلت معدالت البطالة في مدينة 
  . أكتوبر٦فى مدينة قوة العمل وموقف الفرد من العمل يوضح  ٣-٣الجدول % ٧ إلي واألحصاء

  
   أكتوبر٦ فى مدينة ) سنة فأكثر١٥(قوة العمل وموقف الفرد من العمل  : ٣-٣الجدول 

  سنة فأكثر١٥ -موقف الفرد من العمـل 

 النوع 

عدد الســـكان 
 سنة ١٥(

 )فأكثر

 ١٥(قـوة العمـــل 
 المشتغلون )سنة فأكثر

متعطلون سبق لهم 
 العمل

متعطلون لم يعملوا 
 من قبل

 ٢٢٣٨ ٦٣٤ ٤٨٠١٠ ٥٠٨٨٢ ٦٩٣٤٦  ذكر

 ١٤٧٢ ١٤٠ ١٥٩٣٥ ١٧٥٤٧ ٥٤٣٣٥  أنثي

 ٣٧١٠ ٧٧٤ ٦٣٩٤٥ ٦٨٤٢٩ ١٢٣٦٨١  األجمالي

  ٢٠٠٦الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء، : المصدر

  
تجـاره الجملـه ويليهـا قطـاع . من القطاع الرسمي للقـوة العاملـة% ٢٣يحتل القطاع الصناعي أعلي نسبة 

  %. ٨ بناء التشييد وال، وقطاع % ٢٠  واإلصالح للمركبات ذات المحركات والدراجات الناريهوالتجزئة
 

  األنشطة األقتصادية
 وهما المنطقة وهناك منطقتان صناعيتان.  أكتوبر٦تعتبر الصناعة أهم األنشطة األقتصادية لمدينة 

 كل من المنطقتين الصناعيتين قد تم أمدادهم . أكتوبر الصناعية٦الصناعية بأبو رواش ومنطقة 
  .ر للمياهبالكامل بالبنية التحتية من طرق ومصادر كهرباء ومصاد

  
  السياحة

  .٤ أكتوبر٦تقع مدينة األنتاج األعالمى بمحافظة 

                                                 
  ٢٠٠٨، الكتاب السنوى لألحصاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء ٣
  ٢٠٠٧الوصف بالمعلومات ،مصر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ٤



 ١٧  التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىلقاتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق با

 ٢٠١٠  سبتمبر   انفايرونكس

   أكتوبر٦ ألحياء مدينة االجتماعية االقتصاديةالمؤشرات : ٤-٣جدول 

  

  نسبة المعاقيين  عدد المعاقين  نسبة البطالة  نسبة األمية  حجم األسر  عدد األسر  التعداد السكانى  األحياء
عدد المؤسسات 

  )أعمال(

  ٢.٣٥٦  ٠.١٩  ٧٥  ٧.٥  ٧.٩  ٣.٧  ١٠.٥٤٠  ٣٨.٧٩١  قسم أول

  ٤.٤٨٨  ٠.٢٨  ٣٢٠  ٧.٢  ١٢.٠  ٣.٩  ٢٩.٤٠٥  ١١٥.٣٠٢  قسم ثانى

  ٦٠١  ٠.٣٥  ١٠٤  ٣.٢  ٨.١  ٣.٦  ٨.٢٦٥  ٢٩.٤٢٢  الشيخ زايد
  ٢٠٠٦الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء، : المصدر
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 األثريةالمواقع  ٤- ٣
 

نطقة المحيطة بالخط الرابع لمترو األنفاق متضمنة توسعات المب المواقع اآلثريةالمعلومات المتعلقة ب
  .خط السير هى نفسها التى تم ذكرها بدراسة تقييم التأثيرات البيئية الموافق عليها

  

 استخدامات األراضى ٥- ٣

  
  :مسار المرحلة األولى للمحطات األتيةعلى تعديالت على استخدامات األراضى تم إجراء مسح ميدانى 

  محطة المتحف المصرى الكبير،١٣محطة رقم ال -

 محطة النصر، ١٤محطة رقم ال -

 حدائق حجارمحطة ، ١٦محطة رقم ال -

  العالىالجهدمحطة  -

  
 متـر مـن الجهـة األماميـة ٦٠ متـر مـن الجهـة اليمنـى إلـى اليـسرى، و٢٥٠ لمـسافةوقد أجرى هذا المسح 

  : التالية فى االعتباروقد تم أخذ النقاط . إلى الجهة الخلفية من المنطقة المحيطة لكل محطة
  .  استخدامات األراضى المحيطة-
   ارتفاعات المبانى -
  .  حاالت المبانى-
  

حتى يتم  ) Excel(معالجة الجداول  برنامجالبيانات التى تم جمعها تم إدخالها وتحليلها باستخدام 
نسبة لالرتفاع بالاما . تخصيص رقم خاص يرمز إلى كل استخدام من االستخدامات المختلفة لألراضى

نظم لهذا الغرض، سيتم وضع البيانات على خرائط باستخدام . المبانى وحاالتها فى المناطق المحيطة
  . ٢  رقم الملحقفيهذه الخرائط مرفقة . المعلومات الجغرافية

  
   محطة المتحف المصرى الكبير١٣المحطة رقم 

ســــتخدام الرئيــــسى لهــــذه  اال.هرامــــات الجيــــزةتقــــع تلــــك المحطــــة بالمنطقــــة اآلثريــــة والترفيهيــــة المجــــاورة أل
ذات  المبـانى الـسكنية تقـع %.٥٠األراضى فى تلك المنطقة هو للفنادق واألندية الرياضية بنسبة تغطية 

يغطــى المتحــف المــصرى الكبيــر %. ٣٠وتــشمل الفــيالت والقــصور بنــسبة  شــمال المحطــة الـدخل العــالى
  %.٢٠لألراضى بقية المناطق المحيطة بالمحطة بنسبة تغطية 

  
 كـل . طوابـق١٠ الى ٣الظروف العامة للمبانى بتلك المنطقة هى جيدة ومتوسط أرتفاع المبانى هو من 

  . بالخرسانةالمبانى بتلك المنطقة تم إنشاؤها
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  محطة النصر١٤المحطة رقم 

سكنية مع ستخدامات الاالستخدام الرئيسى لألراضى هو لال .تقع هذه المحطة بمنطقة الرماية السكنية
  .من المنطقة% ٢٠تقع المحطة مجاورة لمدرسة والتى تغطى . %٨٠نسبة تغطية لألراضى 

  
كـل .  طوابـق٤ الـى ٣الظروف العامة للمبانى بتلك المنطقة هى جيـدة ومتوسـط أرتفـاع المبـانى هـو مـن 

  .المبانى بتلك المنطقة تم إنشاؤها بالخرسانة
  

   محطة حدائق حجار١٦المحطة رقم 
 متر من الطريق ٨٠٠وتبعد هذه المحطة .  أكتوبر٦ داخل حدود مدينة حطة بمنطقة فضاءع المتق

  .الدائرى
  

  )HVS(محطة الجهد العالى 
منطقـة   داخل قطعة أرض فضاء ما بـين بعد ثالث خطوط أمداد الجهد العالىتقع محطة الجهد العالى 

لرئيــــسى لألراضــــى بتلــــك المنطقــــة هــــو  االســــتخدام ا.الرمايــــة الــــسكنية ومنطقــــة حــــدائق األهــــرام الــــسكنية
الظروف العامة للمبانى بتلك المنطقـة هـى جيـدة ومتوسـط . لالستخدامات السكنية وقطع األرض الفضاء

  .كل المبانى بتلك المنطقة تم إنشاؤها بالخرسانة.  طوابق٥أرتفاع المبانى هو من 



 ٢٠     التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاتعديل دراس
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  موقع المحطات المعدلة: ١-٣شكل 
 ريق عمل الجايكا وانفايرونكسف: المصدر
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  ٢٠١٠ سبتمبر              انفايرونكس

  وصف المشروع    -٤
  

فأن ،  عالوه على ذلك.يتم تحديث توصيف المشروع على حسب التعديالت المدمجة بالتصميم األصلى
. ًوموقع محطة الجهد العالى أيضا يتم تحديثهاالمعلومات المتعلقة بكميات المواد الخام والمخلفات 

  . لسهولة التعرف عليهاتحت التعديالتسوف يتم وضع خط 
ة الدراسة بالمرحلة األولى من مراحل الخط الرابع المقترح لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى تتحدد منطق
 ً مارا٧رقم طريق  و٥ رقم بر بالقرب من تقاطع طريق أكتو٦ة بمدينة لطرفي المحطة امنوالذى يبدأ 

ث يبلغ ً وصوال إلى محطة الملك الصالح حي وميدان الرمايةالمتحف المصرى الكبيروورش الصيانة ب
  ). ١-٤شكل ( كيلو متر ١٧طول مساره حوالى 

  

  مواقع المحطات  ١- ٤
  

  المرحلة األولى  ١-١-٤
  : محطات المرحلة األولى هى كالتالى

وهى محطة الملك الصالح بالقاهرة القديمة والتى سوف تسمح بالتقاطع مع خط : ١المحطة  -
 الثانية والمرحلة األولىحلة ًالمحطة األولى بالنسبة لكال من المرهى تعتبر  و١المترو رقم 

طريق صالح سالم وللمبانى نفق المؤدى إلى وهى مالصقة لل. التالية من مراحل الخط
وسوف تكون بمثابة محطة طرفية . السكنية والتجارية وكذلك مبانى الخدمات العامة المجاورة

ء النفق تحت ٕوبسبب العمق الالزم من أجل حفر وانشا .إلى أن يبدأ تشغيل المرحلة الثانية
قاع النيل، وبسبب اإلنشاءات المحيطة والخدمات والمهام الخاصة لهذه المحطة، يجب 

حجمها صغير  و اإلنشاءات الظاهرة على السطح ة، وعميقواسعةكون توبشكل استثنائي، أن 
 .األخرىالخطوط  مثلما هو الحال في محطات بقدر اإلمكان

مسار النفق حيث يتجنب أساسات الجسر المقام محطة الروضة والتي تتبع وهى : ٢المحطة  -
. ًحاليا على فرع النيل وكذلك الكوبرى الحالي الواقع على طول الجانب الشرقي لفرع النيل

 .وسوف تعتبر هذه المحطة بمثابة أول محطة مترو تنشأ في جزيرة الروضة

والذى يعانى من ًوهى محطة النيل وسوف توجد فى ميدان الجيزة األكثر ازدحاما : ٣المحطة  -
االختناقات المرورية عبر مطلع كوبرى الجيزة وفى اتجاهه، وسوف يؤدى إنشاءها إلى 
ًتخفيض تلك االختناقات المرورية مستقبال فضال عن تأمين وسائل نقل وانتقاالت تتميز  ً

ق كما سيتم عند هذه النقطة إنشاء المسار بالنفقين المتوازيين أحدهما فو. بخلوها من العوائق
ًاآلخر بدال من توازى أحدهما لآلخر والذى سوف يتوضح بتصميم المحطة متعددة الطوابق 

ومثل هذا الوضع سوف يتحقق فى محطة الجيزة . والتى ستقام أرصفتها فى مستويات مختلفة
 . ألسباب تتعلق بإنشاءات ضخمة مالصقة مثل أساسات الجسور

جانب محطة الجيزة الحالية للقطارات وهى محطة الجيزة والتى سوف توجد ب: ٤المحطة  -
 وذلك ٢ً وأيضا بجانب خط المترو رقم (ENR)التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر 

. لضمان تكامل وسائل النقل المختلفة من أجل تحقيق االستخدام األمثل لوسائل النقل العام
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نتظار سيارات وتتضمن الخطة اعتبارات أخرى تتمثل فى توفير أماكن مخصصة لوقوف وا
 . األجرة، والسيارات الخاصة، والحافالت

تتوالى هذه المحطات حيث تبعد كل محطة عن األخرى بحوالى كيلو متر : ١١-٥المحطات  -
كما روعى فى تخطيط كل منها وبشكل أساسى، . على طول شارع الهرم خالل حى العمرانية

تهوية باإلضافة إلى مداخل أقل تأثير بصرى عند السطح الذى يشمل منفذين منخفضين لل
وطوال . للركاب تؤدى إلى محطات األنفاق مثلما هو الحال فى شتى محطات األنفاق الحالية

ًوترعة المنصورية أيضا  ،المريوطية وكوبرى الخط، تمر األنفاق تحت ترعة الزمر، وترعة
 حيث ال تتطابق جمعيها مع أى من المحطات ذلك ألن المحطات تقع بوجه عام عند
. التقاطعات الرئيسية والتحوالت لضمان المالءمة والسالمة للمستخدمين والتخطيط المنطقى

ًوينحنى النفق بعد ذلك ليتجه نحو طريق مصر إسكندرية الصحراوى ممتدا إلى المحطات 
 .  الصيانةشالنهاية حتى ور

وسوف  مميزة محطة عتبروهى محطة الرماية وتوجد عند ميدان الرماية وت: ١٢المحطة  -
ًيجرى تصميمها بشكل استثنائى وفقا لتصميم معمارى جذاب يعكس القيمة األثرية الفريدة 

 . وتاريخ المنطقة المحيطة بها بالقرب من أهرام الجيزة

المتحف المصرى الكبير الذى ما زال تحت اإلنشاء  أمامتوجد هذه المحطة : ١٣المحطة  -
 . احىًوالذى سيعتبر مستقبال أحد مظاهر الجذب السي

 . وتقع شمال منطقة الرماية السكنيةوهى محطة النصر: ١٤المحطة  -

وهى محطة حدائق األهرام وتوجد هذه المحطة شمال المنطقة السكنية بحدائق : ١٥المحطة  -
 .زحف عمرانى سريع  تشهد إال أن هذه المنطقةاألهرام فى بقعة بيئتها صحراوية 

 بناء على الخطة ر ودائق الحج وهى محطة ح: وموقع ورش الصيانة١٦المحطة  -
 أكتوبر بالقرب من ٦الموضوعة، سوف يوجد الموقع إلى الغرب من الطريق الدائرى بمدينة 

.  بمثابة المحطة الطرفية٦١وسوف تكون المحطة . ٧ وطريق رقم ٥نقطة تقاطع طريق رقم 
 الصيانة أما عن الورش فتوجد فى موقع ورش الصيانة حيث الغرض الرئيسى من إقامتها هو

 .واإلصالح فضالً عن تنظيف القطارات وتنظيمها
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  المسار  ٢-١-٤
ويتبين من الشكل أن كافة . بالنسبة للمرحلة األولىالمسار /  القطاع الطولى للخط )٢- ٤(يوضح شكل    

. ماعدا مسار الوصول الى ورش الصيانةإال إنشاءات تحت األرض وما هى المحطات بالمرحلة األولى 
. ًلمسار تصاعدى من المحطة الطرفية الى مستوى سطح األرض وصوال الى ورش الصيانةحيث أن ا

 على شكل بربخ صندوقى نتقالى بالحوائط الساندة والمسار الرئيسى المقطع اإل كل منوسوف يتم إنشاء
  .الشكل

 رصيف ، فإن(STDT)  الواحدة السكةذات ة المزدوجيةق األسطوانانفًونظرا ألن النفق من نوعية األ
ًالخط الرابع سوف يكون أساسا من نوع الجزيرة باستثناء محطتى النيل والجيزة والتى تتميز كل منهما 

طة الطرفية على شكل النوع الخندقى وذلك بسبب ظروف وسوف يتم إنشاء المح .برصيف من طابقين
  .المسار
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  للقاهرة الكبرىخط المترو الرابع المسار المقترح للمرحلة األولى من ) : ١-٤(شكل

فريق عمل الجايكا: المصدر



  ٢٥   التقرير النهائى-  المرحلة األولى- هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

  ٢٠١٠سبتمبر  انفايرونكس

  
  الحجرق ئمحطة حدامن محطة الملك الصالح إلى خط المترو الرابع لللمرحلة األولى القطاع الطولى : ) ٢-٤(كلش

  فريق عمل الجايكا: المصدر
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  اهيم التصميم فالتخطيط األساسى وم ٢-٤
  

   الصعبة نقاطوال المسار اختيار ١-٢-٤
  :  من أجل المرحلة األولى فيما يلىالمسارعلقة باختيار تفاهيم األساسية المتتمثل األفكار والم

الملك الصالح الموجودة بالقرب من محطة الخط األول للمترو فى اتجاه المتحف البدء من محطة  - ١
 أكتوبر بالقرب ٦بمدينة ) المحطة الطرفية(ر الى محطة حدائق الحج ،)GEM(المصرى الكبير 

ورش الصيانة شمال غرب حدائق /  وبعدها إلى موقع الورش ٧ ورقم ٥م من تقاطع طريقى رق
ٕالى الخط الثانى للمترو، وخط السكة واألهرام، مع األخذ فى االعتبار انتقال وتحول الركاب من 

  . ٕ، وامكانيات الركوب وتجنب الصعاب والعقبات)محطة الجيزة(الحديد 
 فى االعتبار المسافة األساسية بين المحطة ، مع األخذمواقع المحطات وجود الخطط الخاصة ب - ٢

 . المحيطةبيئةًواألخرى والمحددة بكيلو متر واحد، وكذلك المسار فضال عن ال

 . إقرار الخدمات والمهام المطلوبة للسكك الحديدية بالنسبة لتشغيل وصيانة القطارات - ٣

الموجودة  التحتية والمبانى ة البنيالتأثير علىتجنب ل) حق المرور(االتساع الحالى للطرق استغالل  - ٤
 . 

 . فى االعتباراتخاذ تدابير معاكسة  يجب  على اإلنشاءات القائمةمسارفى حالة تأثير ال - ٥

 . ممكنةال المسارات فىإلى أدنى حد تخفيض تكاليف اإلنشاء  - ٦

 . تخفيض التأثير على حركة السير والمرور بالطرق بقدر اإلمكان - ٧

  
  :  أساس السياسات األساسية التالية والمحطات علىمساروتم اختيار ال

  . المخططةليمتد وبقدر اإلمكان خالل المناطق العمرانية القائمة و - ١
 .  األراضى إلى أدنى حد بقدر اإلمكانانتزاع ملكياتتخفيض  - ٢

 قائمين وخطى المترو األول والثانى الالمقترحضمان االنتقال بشكل مالئم بين خط المترو الرابع  - ٣
عند نقاط  محطات خط المترو الرابع توفيرويجب . تنفيذه حالباجرى بث الذى وخط المترو الثال

 . قائمةلخطوط اللالتحويل 

 الذى يمر بالقرب من قطاعالو تصميم تخفيض التأثيرات فى منطقة هضبة الجيزة إلى أدنى حد،  - ٤
 . األهرام تحت األرض

 . قرب من كيلو متر واحدإقامة المحطات بالشكل الذى تبعد فيه كل محطة عن األخرى بما ي - ٥

 . تجنب االمتداد أسفل المبانى المرتفعة والمساجد بقدر اإلمكان - ٦

 . ً مترا٢٥٠ يةء المنحناجزمراعاة أن يكون الحد األدنى لنصف القطر فى األ - ٧

 . مراعاة االتصال بشكل مباشر بشبكات المترو فى المواقع المدفوعة األجر - ٨

 . االعتبارفى االتصال بوسائل النقل األخرى أخذ  - ٩

 . فى االعتبارتخفيض التكاليف أثناء اإلنشاء أخذ  -١٠

  مناطق الضواحىركائز متعددة إال فىذات  جسور  المسار علىعدم اللجوء إلى إنشاء -١١
 . الصحراوية
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 الطريق الدائرى بالقرب من ورش الصيانةوحتى  من الملك الصالح قطاعاتويجب مراعاة مرور كل ال

على هيئة بربخ  فيجرى إنشاؤه رمحطة حدائق الحجا الجزء المتبقى وحتى خالل نفق تحت األرض بينم
   .صندوقى الشكل

  

   الصعبة فى مسار المرحلة األولى نقاطال): ١-٤(جدول 
  الوصف   الموقع 

  الملك الصالح 

  
   فريق عمل الجايكالقطة مأخوذة بمعرفة:المصدر

  

و انتقــال مــع الخــط ًنظــرا ألن هــذه المحطــة ســوف تكــون بمثابــة محطــة تحويــل أ
 لالتــــساع نظــــراو. أن تتميــــز باتــــساعها وضــــخامتها األول لمتــــرو األنفــــاق فيجــــب
د ن مبنــى المستــشفى أو فــى الجــدار الــساعلــى موقعهــاالمطلــوب للمحطــة قــد يــؤثر 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذه المحطــة . طريــق صــالح ســالمنفــق المــؤدى إلــى لل
وفيمـا يتعلـق بتـشغيل . مرحلـة الثانيـة محطة طرفية إلى أن يبدأ التـشغيل الستعتبر

 تحويلـة مقـصية عمـل يلـزم التحويل بين الذهاب واإليابفعال للقطارات وبخاصة 
 .قريبة ما أمكـن، مـع سـكك ومـسارات اتـزان تابعـة أو الحقـة، عند نهاية المحطة 

ٕوان كان هذا الخط سوف يتم توصيله بالمرحلة الثانيـة ليمـر تحـت طريـق صـالح 
ميز بانحنائه بالقرب من نهاية المحطـة حيـث يقتـضى األمـر تـوفير سالم والذى يت

   . المقصيةةالتحويل
ولتــوفير التحويلــة المقــصية عنــد نهايــة المحطــة بــدون تغييــر موقــع المحطــة يلــزم 

ًوصا صتمرير الخـط الالحـق فـى اتجـاه الحـد الـشرقى تحـت المنطقـة الـسكنية، وخـ
  . شمالى فى اتجاه ميدان السواحفى حالة اتجاه المرحلة الثانية نحو الحد ال

  فرع النيل إلى جزيرة الروضة

  
  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا:المصدر

  

 أساسات الجسر الحالى عبـر فـرع النيـل وكـذلك الكـوبرى مساريجب أن يتجنب ال
جزيـــرة تـــزدحم . العلـــوى الحـــالى الموجـــود علـــى طـــول الجانـــب األيمـــن لفـــرع النيـــل

 يجــب إقامــة المحطــة لــذا، وابــق ط٨-٧مقامــة والمكونــة مــن الالروضــة بالمبــانى 
ويعتمـد اقتـراح . جـانبى الطريـقعلى  الفراغ الواسعتحت المبانى، وذلك باستخدام 

هــذه المحطــة علــى أن معظــم حركــة الــسير والمــرور فــى هــذه الجزيــرة تتركــز فــى 
  . اتجاه هذا الطريق

  نقطة تقاطع نهر النيل 

  
  عرفة فريق عمل الجايكالقطة مأخوذة بم:المصدر

  

 بـين النفـق وأساسـات الجـسر الحـالى فـى  الواقـعالفـراغتأثيرات كـل مـن يجب أخذ 
كمــا يجــب تــوفير مــسالك . الطريــق عنــد تخطــيط المــسار باإلضــافة إلــى االعتبــار

  . للتهوية على أحد جانبى نهر النيل
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  الوصف   الموقع 

  الكبارى العلوية بالجيزة

  
  الجايكالقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل :المصدر

  

.  حيـث تتجـه نحـو خمـسة اتجاهـات فـى المنطقـةهناك العديد من الكبارى العلويـة
ويوجــــد . ويجــــب أن يتجنــــب خــــط المتــــرو فــــى مــــروره أساســــات الكــــوبرى العلــــوى

ـــذلك،  ـــزة ًبالمنطقـــة أيـــضا محطـــة طرفيـــة للحـــافالت ول ـــدان الجي  خاصـــة، فـــإن مي
أوقــات النهـار مـن شــدة  يعـانى كـل يــوم وفـى كـل ، الكــوبرىالمنطقـة الواقعـة أسـفل

ـــذلك، . االزدحـــام ـــضرورفول ـــسير والمـــرور  ىمـــن ال ـــل حركـــة ال تنفيـــذ خطـــة لتحوي
  . خالل فترة اإلنشاء

   الجيزة الخاص بالسكك الحديديةنفق

  
  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا:المصدر

  

 مـن أجـل االتـصال بخـط المتـرو  فـى هـذه المنطقـةتقتضى الضرورة وجود محطة
 خــط أســفلقــاطع  األهــرام حيــث يتلــى شــارعإالنفــق المــؤدى   مــنبر بــالق،٢رقــم 

ًظــــرا لوجــــود المحطــــة الطرفيــــة ون. ٢جــــسر خــــط المتــــرو رقــــم و الــــسكك الحديديــــة
إجـراء تحـسينات  يجـب  ،٢ أمام محطـة الجيـزة الخاصـة بـالخط رقـم ينى باصللم

  .عند إعداد الخطة الخاصة باإلنشاءعلى المحطة الطرفية للمينى باص 

  
  بادل واالتصالالت ٢-٢-٤

 محافظــات فــى القــاهرة الكبــرى، ذلــك ةلخــط المقتــرح ممــر جديــد للنقــل واالنتقــال يــربط بــين أربعــا ســيوفر
، ٢، ١ مع كافة خطوط المترو األخرى أرقام التبادلسيخدم مساحة شاسعة من خالل باإلضافة إلى أنه 

 فـى محطـة ٢الملـك الـصالح ومـع الخـط  فـى محطـة ١ مـع الخـط األولىوسوف تتقاطع المرحلة  هذا. ٣
  . الجيزة

  
  الطلب والقدرة على نقل الركاب ٣-٢-٤

لطلـب فـى  لأقصى طاقةوالقطاعات وكذلك  ركاب المحطاتعدد  الطلب التفصيلى و٢-٤يوضح جدول 
لخط الرابـع من ا المرحلة األولى على وال شك أن طلب. الساعة الواحدة وفى االتجاه الواحد على القطاع

ظهـر تو%. ١٤بلـغ معـدل الـذروة يويفتـرض أن . ٕالى المرحلة الثانيـةوب من اكالرعدد فى االعتبار ذ يأخ
  . ٥والمحطة رقم ) ميدان الجيزة (٤لقطاع أثناء ساعة الذروة فى الجزئية بين المحطة رقم ل ةأقصى طاق
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  ٢٠١٠سبتمبر                              انفايرونكس

  لخط الرابعمن االمرحلة األولى على التفصيلى طلب ال: ٢-٤جدول 
  ٢٠٥٠العام   ٢٠٢٧عام ال

  رقم المحطة
عدد ركاب 

  المحطة
عدد ركاب 
  القطاع 

فى الساعة 
الواحدة فى 
  االتجاه الواحد

عدد ركاب 
  المحطة

عدد ركاب 
  القطاع

فى الساعة 
الواحدة فى 
  االتجاه الواحد

              )٢المرحلة (
↓↑    ٢٨.٩٩٠  ٤١٤.١٠٠    ٢٤.٩٢٠  ٣٥٦.٠٠٠  

      ٦٣.٥٠٠      ٥٣.٧٠٠  ١ محطة رقم ١المرحلة 

      ٢٢٢.٣٠٠      ١٨٧.٩٠٠  ٤ الخط ١ط التحويل خ
↓↑    ٣١.١٣٠  ٤٤٤.٣٠٠    ٢٦.٢٥٠  ٣٧٨.٩٠٠  

      ٢٩.٨٠٠      ٢٤.٨٠٠  ٢ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٣٠.٢٩٠  ٤٣٢.٧٠٠    ٢٥.٧٦٠  ٣٦٨.٠٠٠  

      ٣٢.٦٠٠      ٢٧.٠٠٠  ٣ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٣٠.٩٣٠  ٤٤١.٩٠٠    ٢٦.٢٨٠  ٣٧٥.٤٠٠  

      ٢٤٥.٤٠٠      ١٨٠.٧٠٠  ٤ محطة رقم ١المرحلة 

      ٣٥٥.٩٠٠      ٢٦١.٢٠٠  ٤ الخط ٢خط التحويل 
↓↑    ٥٣.٣٣٠  ٧٦١.٨٠٠    ٤٠.٦٠٠  ٥٨٠.٠٠  

      ٥٢.١٠٠      ٤٢.٠٠  ٥ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٥٢.٦٣٠  ٧٥١.٨٠٠    ٣٩.٩٠٠  ٥٣٠.٠٠٠  

      ٧٨.٢٠٠      ٦٣.٠٠٠  ٦ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٥٢.٠٣٠  ٧٤٣.٣٠٠    ٣٩.٦٥٠  ٥٦٦.٤٠٠  

      ١٧٥.٥٠٠      ١٣٧.٤٠٠  ٧رقم  محطة ١المرحلة 
↓↑    ٥١.٤٨٠  ٧٣٥.٤٠٠    ٣٩.٠٣٠  ٥٥٧.٥٠٠  

      ١١٧.٠٠٠      ٩١.٦٠٠  ٨ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٥٠.٠٨٠  ٧١٥.٤٠٠    ٣٧.٦٣٠  ٥٣٧.٥٠٠  

      ٨٤.٠٠٠      ٦٩.٩٠٠  ٩ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٤٧.٥٧٠  ٦٧٩.٦٠٠    ٣٥.٦٣٠  ٥٠٩.٠٠٠  

      ١٦٨.٣٠٠      ١١٥.٨٠٠  ١٠ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٤٣.٢٥٠  ٦١٧.٨٠٠    ٣٢.٣٧٠  ٤٦٢.٤٠٠  

      ٨١.٤٠٠      ٤٧.٠٠٠   ١١ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٤٠.٤٦٠  ٥٧٨.٠٠٠    ٣٠.٣٨٠  ٤٣٤.٠٠٠  

      ٦٣.١٠٠      ٥٢.٤٠٠  ١٢ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٣٧.٧٠٠  ٥٣٨.٥٠٠    ٢٧.٩١٠  ٣٩٨.٧٠٠  

      ١٨٧.٤٠٠      ٨٠.٣٠٠  ١٣ محطة رقم ١المرحلة 
↓↑    ٣١.٠٠٠  ٤٤٢.٨٠٠    ٢٥.٥٦٠  ٣٦٥.١٠٠  

  فريق عمل الجايكا: المصدر
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  تصميم المحطة ومرافقها  ٤-٢-٤
الظـــروف والمتطلبـــات المحليـــة، واإلنـــشاءات القريبــــة، ميم المحطـــة علـــى عوامـــل كثيـــرة مثـــل يعتمـــد تـــص

  ى يجب أخذها فى االعتبار، والمهام والخدمات الخاصة، توالتأثيرات البيئية واالجتماعية المتوقعة وال
 النقــل ، وســهولة ل أو غيرهــا مــن وســائ األخــرىمتــروال المــشترك والتبــادل مــع خطــوط تــشغيلال نيــةٕوامكا

 خـط المتـرو  المرحلـة األولـى مـن محطـاتسـيتم إنـشاء جميـع .قتـرح المنشاءالوصول ، وجدوى أسلوب اال
رض وبـسبب شـكل األ . مـن المرحلـة األولـىة األخيـرة الطرفيـةاألرض باسـتثناء المحطـسطح  تحت الرابع

ســوف يــتم إنــشاء قطــاع المحطــة األخيــرة بــشكل ، الحــالى وظــروف تــصميم الخــط الرابــع فــى هــذه المنطقــة
 تتوضـح المتطلبـات األساسـية النموذجيـة للتخطـيط اإلنـشائى للمحطـات تحـت ٣-٤وفى الجدول . خندقى
  . األرضسطح 

  

  المتطلبات األساسية للتخطيط اإلنشائى ): ٣-٤(جدول 
  ُالبعد   لمميزة السمات ا/ المعالم 

   متر ٠٠١.  )من نوع الجزيرة(عرض الرصيف 

   متر ١٧٠.٠  طول الرصيف 

ممــــر الركــــاب بــــين البــــاب الــــساتر / الحــــد األدنــــى لعــــرض ممــــشى 
  .  والسلم، والسلم المتحرك)PSD (الخاص بالرصيف

   متر ٠.٢

   متر١٩٠: نوع الثالثة طوابق  طول المحطة

  )فراغالشاملة ( متر ٥  ف الحد األدنى الرتفاع طابق الرصي

  )فراغ الشاملة( متر ٥  الحد األدنى الرتفاع طابق ملتقى الممرات

  (STDT)  الواحدة السكةذواسطوانى مزدوج   نوع النفق بين المحطات 

  فريق عمل الجايكا: المصدر
  

 وتنحــصر العوامــل.  مقارنــة مميــزات المحطــات بتلــك الخاصــة بــالخطوط الحاليــة٤-٤ويوضــح الجــدول 
  : المختلفة الرئيسية فيما يلى

األرض باســـتثناء المحطـــة األخيـــرة ســـطح  تحـــت يـــتم إنـــشائهاكـــل محطـــات الخـــط الرابـــع عبـــارة  -
   .  على الشكل الخندقىإنشائهايتم حيث للمرحلة األولى ) المحطة الطرفية(

  خطــوط، بينمــا(STDT)  الواحــدة الــسكةذو المــزدوج ىلخــط الرابــع مــن النــوع األســطواننفــق ا -
 . حد مزدوج السكةا هو من النوع األسطوانى الويةالحالق انفألا

 ، بينمــا الطــابقيناتذالنيــل والجيــزة  تــى مــن نوعيــة الجزيــرة باســتثناء محطرصــيف الخــط الرابــع -
 .  من النوع الجانبىية الحالوط أرصفة الخطجميع
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  مقارنة محطات األنفاق النموذجية ): ٤-٤(جدول 
  الخط الرابع  *الخط الثالث  الخط الثانى  الخط األول  

  محطة مدكور  محطة عبده باشا      محطة للالنموذجى سم اال
  ٦محطة رقم 

 ٣  ٣  ٢  ٢  عدد طوابق المحطة

  جزيرة  جانبى  جانبى  جانبى  نوع الرصيف

   متر٠٠١.   متر ٧.٠١٥      عرض الرصيف/ اتساع 
   باب ساتر للرصيف

   متر١٧٠   متر١٥٠      طول الرصيف

الداخلى االتساع / العرض 
  للمحطة

   متر ١٧.٥   متر ٢٠.٠    

   متر١٩٠   متر١٥٠      طول المحطة

أحادى هيكل ثابت       نوع اإلنشاءات
  البحر

 أحادىهيكل ثابت 
   البحر

  حائط لوحى  حائط لوحى  لوحىحائط   حائط لوحى  ساندالالحائط 

اتساع / الحد األدنى لعرض 
  الدرج عند الرصيف

   متر١.٥   متر ١.٢    

حد مزدوج اأسطوانى و  حفر وتغطية   بين المحطاتنوع النفق
  السكة

حد مزدوج اأسطوانى و
  السكة

 ذو مزدوج ىأسطوان
   واحدةسكة

  تحت األنشاء* 
  فريق عمل الجايكا: المصدر

  

  التكوين العام للمحطات  ٥-٢-٤
وتعتبــر ممــرات الركـاب عنــد األرصـفة مــن المرافــق . النموذجيــة للمحطـةنـشاءات اإل )٤-٤(يوضـح شــكل 

 علـى مرافـق المحطـةمل تشتـو.  ملليمتـر٢٥٠٠ًالهامة أيضا، ويبلغ الحد األدنى لعرض أو اتـساع الممـر 
  .سلم، وممرات للركاب وأبواب ساترة لألرصفة/ عمود إنشائى، وسلم متحرك، ودرج 

  

وسوف يتم تقسيم أنواع المحطات الـى خمـس .  لكل محطةالخصائص الرئيسية) ٥-٤(ويوضح الجدول 
والمحطــات " المحطــات ذات التحويلــة"و" المحطــات العميقــة"و" المحطــات النموذجيــة"سية وهــى أنــواع رئيــ

  "المحطات خندقية النوع"ًوأخيرا " ذات التصميم الخاص
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  طات النموذجيةحقطاع عرضى للم): ٣-٤(شكل 

  فريق عمل الجايكا: المصدر    
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  الخصائص الرئيسية للمحطات): ٥-٤(جدول 

  ٤ محطة رقم M4W  ٣ محطة رقم M4W  ٢ محطة رقم M4W  ١ة رقم  محطM4W  رقم المحطة

  الجيزة  ميدان الجيزه  الروضة  الملك الصالح  أسم المحطة

   كم٢.٧٣٦   كم١.٧٥٤   كم٠.٧٤٠   كم٠.٠٠  الموقع

  تحت األرض  تحت األرض  تحت األرض  تحت األرض  نوع المحطة

  ٥  ٥  ٤  ٤  عدد طبقات المحطة

   طوابق جانبى٢   طوابق جانبى٢  رةجزي  مسارات٣جزيرة ٢  نوع الرصيف

   م١٧٠   م١٧٠   م١٧٠   م١٧٠  طول الرصيف

   م١١   م١٠   م٨  ٢ × م ٨  رض الرصيفع

  عميق  عميق  عميق  عميق  التصنيف
 

  ٨ محطة رقم M4W  ٧ محطة رقم M4W  ٦ محطة رقم M4W  ٥ محطة رقم M4W  رقم المحطة

  المطبعة  الطلبية  مدكور  ميدان المساحة  أسم المحطة

   كم٦.٥٥٨   كم٥.٦٣٣   كم٤.٧١٨   كم٣.٨٢٨  وقعالم

  تحت األرض  تحت األرض  تحت األرض  تحت األرض  نوع المحطة

  ٣  ٣  ٣  ٢  عدد طبقات المحطة

  جزيرة  جزيرة  جزيرة  جزيرة  نوع الرصيف

   م١٧٠   م١٧٠   م١٧٠   م١٧٠  طول الرصيف

   م١١   م١٠   م١٠  ٢ × م ٨  عرض الرصيف

  نموذجية  ذجيةنمو  نموذجية  ذات تحويلة  التصنيف

 

  ١٢ محطة رقم M4W  ١١ محطة رقم M4W  ١٠ محطة رقم M4W  ٩ محطة رقم M4W  رقم المحطة

  الرماية  األهرامات  مريوطية  حسن محمد  أسم المحطة

   كم١٠.٦٦٦   كم٩.٧٩٤   كم٨.٤٩٩   كم٧.٥٠٩  الموقع

  تحت األرض  تحت األرض  تحت األرض  تحت األرض  نوع المحطة

  ٢  ٣  ٣  ٢  عدد طبقات المحطة

  جزيرة  جزيرة  جزيرة  مسارات٣جزيرة ٢  نوع الرصيف

   م١٧٠   م١٧٠   م١٧٠   م١٧٠  طول الرصيف

   م١٤   م١٠   م١٠  ٢ × م ٨  عرض الرصيف

  ذات تصميم خاص  نموذجية  نموذجية  ذات تحويلة  التصنيف

 

  ١٦ محطة رقم M4W  ١٥ محطة رقم M4W  ١٤ محطة رقم M4W  ١٣ محطة رقم M4W  رقم المحطة

  حدائق حجار  حدائق األهرام  النصر  المتحف المصرى الكبير  حطةأسم الم
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   كم١٧.٢٢١   كم١٤.٤٨٢   كم١٣.٢١٧   كم١١.٧١٧  الموقع

  خندق  تحت األرض  تحت األرض  تحت األرض  نوع المحطة

  ١  ٤  ٥  ٢  عدد طبقات المحطة

  مسارات٣جزيرة ٢  جزيرة  جزيرة  جزيرة  نوع الرصيف

  م ١٧٠   م١٧٠   م١٧٠   م١٧٠  طول الرصيف

  ٢ × م ٨   م٨   م٨   م١٠  عرض الرصيف

  خندق  نموذجية  عميق  ذات تصميم خاص  التصنيف

  فريق عمل الجايكا: المصدر
  

  مرحلة ما قبل اإلنشاء    ٣- ٤
  

   التخطيط وتحويل المرافق ١-٣-٤
التهوية ويتمثـل ذلـك  فتحات  الركاب واتهذه المرحلة الحصول على خرائط دقيقة ألماكن محطتتضمن 

ة مــن الجهــات المختلفــة يــ المعلومــات الكافيــة عــن طــرق وعمــق البنيــة األساســية التحتيــة الحالفــى جميــع
وفـــى . )خطـــوط المـــاء، وخطـــوط الـــصرف، والكـــابالت الكهربائيـــة، وخطـــوط االتـــصاالت وخطـــوط الغـــاز(

 ىرًضـية، يجـرى يـدويا حفـر بئـر اختبـاالحاالت التى ال تتوافر فيهـا الخـرائط الدقيقـة لإلنـشاءات تحـت األر
  . األنابيب الممتدة فى باطن األرض كما سيجيئ بالتفصيل فى الفصل السابعلتحديد مواقع 

  

  :  التالىوتتضمن فعاليات ما قبل اإلنشاء
إعــــادة تــــسيير وتوجيــــه كافــــة الخــــدمات مثــــل شــــبكات ميــــاه الــــشرب، والــــصرف الــــصحى، وكــــابالت  -

  .  إنشاءات المترو مععطتقاالكهرباء، وخطوط التليفونات، وأنابيب الغاز التى ت
 . إزالة اإلنشاءات والمبانى التى تعيق اإلنشاءات الخاصة بالمترو إذا لزم األمر -

  

  إعداد موقع اإلنشاء  ٢-٣-٤
ويتم تنظيـف .  أو أراضلكياتوقد يستلزم ذلك انتزاع م. ٕيجرى تعيين حدود موقع اإلنشاء واحاطته بسور
 حقـن التربـة الخاصـة يـتم بعـد تحويـل المرافـق،. روعـاتمزٕمنطقة اإلنشاء وازالة كل مـا بهـا مـن منـشآت و

 x 1 والذى يبلغ مقداره Kبمنطقة المحطة بمادة هالمية لينة خاصة وذلك لتخفيض نفاذيتها إلى معامل 

  . وسوف يؤدى ذلك إلى ضمان حفر تربة جافة فى غالبيتها 10-6
  

 ٕواعطائهـا ألـوان رمزيـة حـسب حالتهـا نـشائية لحالتها اإلً وفقاتصنيفها المجاورة ويجرى لمنشأتويتم تقييم ا
وخالل كافـة مراحـل اإلنـشاء، يجـرى رصـد ومراقبـة هـذه اإلنـشاءات مـن ). أخضر، أزرق، أصفر، أحمر(

ً متـرا علـى جـانبى النفـق، ٣٠وتمتد أعمال الرصد والمراقبة لمسافة . هبوط التربةو السالمة الهيكليةحيث 
  . ً مترا حول حدود المحطات٥٠ولمسافة 

  

عـادة مـا يـسمح للمقـاول بـشغل ، معـدات ومـواد اإلنـشاء الالزمـة بتجهيـزذلك باإلضافة إلى التزام المقـاول 
كما يـستخدم هـذا المكـان . موقع معين لتخزين وتشوين المواد والمعدات التى توافق عليها السلطة المحلية
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، وكــذلك المخلفــات الناتجـــة، الحتــواء ماكينــات ومعــدات الحفــر واإلنــشاء، وتخــزين وتــشوين المــواد الخــام
 اإلدارة المخصـصة لمهندسـى الموقـع و العـاملين مكاتـبواستيعاب المنشآت الخفيفة المؤقتـة المتمثلـة فـى 

  . به
  

وال يسمح فى هذه الحالة بإقامة مخيمات للعاملين بالموقع وذلك بسبب وجود المشروع فى القاهرة الكبرى 
  . لسكان المقيمين بهاث من المتوقع أن يكون العاملين من ايح
  

  مرحلة اإلنشاء    ٤- ٤
  

   حفر األنفاق ١-٤-٤
 والتــى تتكــون مــن درع (TBM)ماكينــة حفــر وتجويــف األنفــاق يــتم إنــشاء النفــق تحــت األرض بواســطة 

ويوجد عن الطرف األمامى للدرع عجلة . وآليات دعم خلفى) أسطوانات معدنية ضخمة(واحد أو درعين 
ويطلـق عليهـا  (باألضـافاتلـط تربـة الحفـر خ  يـتمحيـثتوجد خلف عجلة القطع  وهناك غرفة .قطع دوارة

  ).ld Earth Pressure Balanced Shieماكينة
  

 يــدعهما الجــزء المنجــز مــن النفــق حيــث تــدفع الهيدروليكيــةويوجــد خلــف الغرفــة مجموعــة مــن الرفاعــات 
والجـزء .  حـد كبيـر دودة األرضوهـذا الفعـل يـشابه إلـى.  إلى األمامTBMماكينة حفر وتجويف األنفاق 

. حفـر إلـى األمـامجدران النفق ويستخدم لدفع رأس ماكينة ال قبالة بدعامة الخلفى من ماكينة الحفر مثبت
سحب مــؤخرة ينــة بدعامــة قبالــة جــدران النفــق وتــوعنــد أقــصى امتــداد يجــرى تثبيــت الطــرف األمــامى للماك

  . الماكينة إلى األمام
  

المنجـــز مـــن النفـــق، توجـــد آليـــات دعـــم عديـــدة تـــشكل جـــزء مـــن ماكينـــة حفـــر خلـــف الـــدرع وداخـــل الجـــزء 
حقـن األضـافات فـى ، وخطوط أنابيـب  )screw conveyor(السيور الناقلة :وتجويف األنفاق تتمثل فى

. سـابقة الـصبخرسـانية القطاعـات ل ال مـن أجـل نقـ الحديديـة، والقـضبانتحكمرف الغ، وحالة إستخدامها
ًوذلـــــك اعتمـــــادا علـــــى الحجـــــم والطبقـــــة ( دورات فـــــى الدقيقـــــة ١٠ إلـــــى ١عـــــدل تـــــدور عجلـــــة القطـــــع بمو

 وحـلويـتم خلـط ال). حـلو(نة الـصخرية إلـى شـرائح رقيقـة أو تحفـر التربـة ح، حيث تقطـع الـس)الجيولوجية
. )belt conveyor ( عــن طريــق الــسيور الناقلــة الحزاميــة ويــضخ ثانيــة إلــى مــدخل النفــقباألضــافات

ت خرســانية ســابقة الــصب حيــث ترفــع فــى موضــعها الــصحيح أثنــاء تحــرك ماكينــة ويغلــف النفــق بقطاعــا
  .  إلى األمامTBM  العميقالحفر

  

 تــأثير ذلــك عتبــارأخــذ فــى االيو. مــساكناليمــر النفــق تحــت طريــق المنطقــة الــسكنية وتحــت بعــض أجــزاء 
 لكـــل TBM ماكينـــة حفـــر األنفـــاق تـــستخدم حيـــث ، ىمـــستوى األرضـــالعلـــى اإلنـــشاءات والمـــساكن فـــى 

ذلــك . الجــسور القنطريــةووســوف يــتم تجنــب أساســات وركــائز المبــانى والكبــارى العلويــة .  النفــقاتقطاعــ
ًباإلضافة إلى أن األنفاق يجب وأن تمر تحت الممـر الـسفلى الحـالى عنـد تقطاعـات الطـرق نظـرا لـضيق 
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يـتم ات الـسكة الواحـدة التـى المزدوجـة ذولهذا السبب يقع االختيار على اثنـين مـن األنفـاق . الحيز المتاح
  . سطحيةال طقامنالمر وبقدر اإلمكان خالل لتا بواسطة ماكينات حفر وتجويف األنفاق المدرعة حفره

  
  
  

  
  
  
  
  

  نفق مزدوج بسكة واحدة ونفق واحد بسكة مزدوجة): ٤-٤(شكل 
  فريق عمل الجايكا: المصدر

  

مدرعة يحتاج األمر إلـى وجـود سـاحة اإلنـشاء ومن أجل البدء فى تشغيل ماكينة حفر وتجويف األنفاق ال
مــع مالحظــة أن المحطــة التــى تــستطيع ماكينــة الحفــر االنطــالق فيهــا محــدودة بــسبب التقييــد النــاتج عــن 

 عـادة مـا يخـضع إلنـشاء النفـقكما أن الجدول الزمنـى إلنـشاء . ىضا األراتوجود العوائق وعن استخدام
ً ال يـشكل مـسارا حرجـا فـى TBMى لماكينـة الحفـر المدرعـة المحطة يضاف إلى ذلـك أن البرنـامج الزمنـ ً

  : وبأخذ هذه الشروط فى االعتبار يفترض أن تكون منهجية إنشاء النفق كما يلى. أغلب الحاالت
  . تجهيز ماكينتى حفر مدرعتين لكل بديل - ١
 . ة للسكة الواحدةعتخصيص ماكينة حفر مدر - ٢

 . ١١ والمحطة رقم ٥رقم محطة إطالق ماكينة الحفر المدرعة هى المحطة  - ٣

 . تجاوز ماكينة الحفر المدرعة المحطات التى ال تزال تحت اإلنشاء - ٤

 .  بعد االنطالق٨ عند المحطة رقم  إلى الخلفدوران ماكينة الحفر المدرعة - ٥

  
  

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16

C&C

Shield TBM
Launch
Station

Shield TBM
Launch
Station

  

  خطة الحفر بواسطة ماكينة حفر األنفاق ): ٥-٤(شكل 
  فريق عمل الجايكا: المصدر

  
  
  

  ات إنشاء المحط٢-٤-٤
 يحــيطحــاجز وتبــدأ الطريقــة األساســية بإنــشاء جــدار . جـرى بنــاء محطــات األنفــاق مــن أعلــى إلــى أسـفلوي
وهـذا يـضمن تنفيـذ أعمـال .  المسلحةنشاء داخل التدعيماتفى الداخل لإلحفر عملية يلي ذلك . لمحطةا
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م حقــن التربــة ويـستخد. اإلنـشاء فــي حفــرة مـستقرة وثابتــة وجافــة كتيمـة صــماء ال تــسمح بتخلـل المــاء إليهــا
والـــشكل التـــالى . لتـــشكيل ســـدادة أو حـــاجز انفاذيـــة مـــنخفض، ســـماكته ســـبعة أمتـــار عنـــد قاعـــدة الجـــدران

  . يوضح إحدى المحطات النموذجية
  

  
  قطاع عرضى نموذجى إلنشاءات المحطة ): ٦-٤(شكل 

  فريق عمل الجايكا: المصدر
  

  : ويتبع اإلنشاء المراحل التالية  
  .  ساندة رأسية على طول محيط الحفريةائط لوحوحشاء القيام من السطح بإن - ١
وقـد يتطلـب األمـر، بنـاء . القيام بـشكل أولـى بأعمـال الحفـر حتـى مـستوى البالطـة الـسقفية لإلنـشاء - ٢

 . على عمق الحفر،  داعمات للميول

 . صب خرسانة بالطة السقف فوق قاع الحفر، وتوصيل البالطة بالجدران الساندة - ٣

 . دم فوق البالطة مع إعادة سطح التربة إلى ما كان عليهالقيام بأعمال الر - ٤

مـدخل مراعاة بداية أعمال الحفر الخاصة بالمحطة أو النفق أسفل بالطـة الـسقف وذلـك باسـتخدام  - ٥
هـذا مـع مراعـاة تنفيـذ الحفـر علـى مراحـل فـي الوقـت الـذي يجـرى فيـه تركيـب . صغير عند الـسطح

 . ًتدريجيا) األعمدة االنضغاطية، ومخطافات التثبيتمثل الدعامات أو ( الالزمة الدعمعناصر 

ٕبداية تنفيذ األعمال المتعلقة بإنشاء واقامة عناصر إنشاءات التحميل الدائمة وذلك عند إتمام حفر  - ٦
ـــه ً بالطـــة األســـاس والجـــدران الجانبيـــة، وأيـــضا فـــي إنـــشاء تتـــضمن هـــذهوعـــادة مـــا . الخنـــدق بكامل

وعنـــد اســـتخدام الجـــدران الـــساندة كوســـائل حجـــز . محطـــةبالطـــات أرضـــية عاديـــة كمـــا فـــي حالـــة ال
ًجانبيــة، ال يــستلزم األمــر إقامــة جــدران دائمــة أخــرى، نظــرا ألن نفــس الجــدار  الــساند ســوف يعمــل 

 . كبنيان محيطى نهائى

  

ً وتـصبح جـزءا مـن اإلنـشاء الحفـر أثنـاء مراحـل اإلنـشاء الـساندة لتـدعيم جوانـب يـةلوحالائط وحوتستخدم ال
وعـــادة مـــا تـــستخدم .  والمحطـــاتقالقطـــاع العرضـــى للنفـــشكل يـــ والـــسقف، ومـــن ثـــم ألساســـاتاربطهـــا بب
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ويجـرى . الجدران سابقة الصب فى قطاع النفق كما تستخدم الجدران المصبوبة فى الموقع فى المحطات
تونايــت مــن أجــل نالب/ حفــر الخنــادق مــن أجــل الجــدران وذلــك باســتخدام مــالط رقيــق القــوام مــن األســمنت 

. دران ســـابقة الـــصب ومـــالط رقيـــق القـــوام مـــن البنتونايـــت مـــن أجـــل الجـــدران المـــصبوبة فـــى الموقـــعالجـــ
 مـــن األســـمنتيةسدادة الـــتكـــون ت و.ارتكازهـــا الـــساندة عنـــد حـــوائط اللوحيـــةبـــين الأســـمنتية ســـدادة وتـــستخدم 
نفاذيــة وينحــصر عمــل الــسدادة فــى تخفــيض . بعــه مــادة هالميــة لينــه مــن الــسيليكاتتبنتونايــت / أســمنت 

 منـسوب الميـاه الجوفيـة خـارج علـىالتربة لتسمح بإزالة مياه الحفر من خالل تفريغ محدود وبدون التـأثير 
  . الجدران لضمان استقرار واتزان المبانى المالصقة

  

  : وتتضمن الفعاليات األخرى ذات الصلة ما يلى
  . إنشاء محطة ضغط عالى ومبنى لفحص واختبار المحوالت -
 . غسيل المركبات، مزودة باألجهزة الالزمة من أجل غسيل الوحدات المتحركةإنشاء محطة ل -

إنشاء محطات لتوليـد الكهربـاء، علـى أن يـتم توزيعهـا بالتـساوى علـى طـول النفـق لتـوفير القـدرة  -
 . الكهربائية الالزمة للتشغيل

 . إنشاء محطات تبريد لمراقبة درجة الحرارة وتخفيضها داخل النفق -

  

ومــن أجــل تخفــيض . بــدأ، فقــد جــرى تحديــد مواقــع المحطــات تحــت أمــاكن عامــة كــالطرقومــن حيــث الم
التــأثير علــى حركــة الــسير والمــرور بــالطريق إلــى أدنــى حــد، يــتم تنفيــذ طريقــة الحفــر والتغطيــة فــى إنــشاء 

وباإلضـافة إلـى ذلـك، يجـرى بنـاء . ًوبناء المحطة مع تسطيح الطريق أى استخدام أسـطح لتغطيتـه مبـدئيا
حطة بطريقة مـن أعلـى إلـى أسـفل حيـث يـتم صـب البالطـة الخرسـانية مـن أعلـى إلـى أسـفل لتخفـيض الم

  . مساحة اإلنشاء إلى أدنى حد ولتخفيف التشوه األرضى والحد منه
  
). ٨-٤ ( و)٧-٤(ضــح طريقــة الحفــر والتغطيــة النموذجيــة مــع اســتخدام أســطح الطــرق فــى شــكلى ووت

 تغطية الطريق باألسطح وتخفـيض تـأثير ذلـك علـى حركـة الـسير ويجرى تسطيح أعلى موقع اإلنشاء أى
  . والمرور فى موقع اإلنشاء
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  المسقط األفقى والقطاع الطولى لطريقة أسطح الطريق أثناء إنشاء المحطة ): ٧-٤(شكل 
  فريق عمل الجايكا: المصدر
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- Installation of road decking

Construction yard
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Lane change
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STEP2
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- Execution of soil improvement

- Installation of road decking
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Construction yard
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STEP4

- Removal of road decking

- Excavation

Construction yard

Excavation
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STEP5

- Installtation of temporary support

- Excavation

- Restoration of road

- Completion

Construction yard

  
  أثناء إنشاء المحطة ) أسطح للطريق(طيح كيفية بناء المحطة باستخدام طريقة التس): ٨-٤(شكل 

  فريق عمل الجايكا: المصدر



  ٤١                   تقرير النهائى ال-  المرحلة األولى- تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى
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  طريقة الحفر والتغطية  بءنشااإل ٣-٤-٤
تبدأ بعـد نقطـة تقـاطع الطريـق سيتم استخدام طريقة الحفر والتغطية فى الجزء األخير فى المرحلة األولى 

 خــالل  مــناق الحفــر والتغطيــة أنفــتكــوينوقــد يجــرى . ١٦ متــر حتــى المحطــة رقــم ٣٥٠الــدائرى بحــوالى 
  . الساندةحوائط اللوحيةال
  

مـن (ً متـرا ٣٠ إلـى ١٢يجرى شـقها أثنـاء الحفـر فيمـا بـين سـومن المتوقع أن يصل عرض المنطقـة التـى 
 لتلبيــة الــساندةجــدران الكمــا ســيتحدد عمــق ، حليــةحيــث يتوقــف ذلــك علــى الظــروف الم) المــسقط األفقــى

أثنــاء الحفــر حيــث مــن المتوقــع أن الثبــات ًالرأســى والجــانبى وأيــضا ات ثبــمتطلبــات المعــايير الخاصــة بال
   .ً مترا١٥ إلى ١٠يتراوح من 

  
   وحدات معالجة الطين٤-٤-٤

تـدوير ماكينـة حفـر تعمل وحدة أو محطة معالجة التربة على فـصل خلـيط البنتونايـت والتـراب النـاتج مـن 
   . المحطاتداخلوجود الوحدة وبصفة دائمة ويجب مراعاة . النفق ألجل الحوائط اللوحية الساندة

  

كما تعمل وحدة المعالجة على فصل ناتج الحفر مـن األتربـة عـن البنتونيـت وذلـك مـن خـالل سلـسلة مـن 
 إلــى غربــال اسـطوانى دوار حيــث يــتم فيـه فــصل التــراب نــاتج الحفـر  إدخــالًأوالم ويـت. العمليـات الفيزيائيــة
 ذلــك يجــرى باســتخدام النــاقالت بالــسيور نقــل التــراب النــاعم إلــى وبعــد.  ميلليمتــرات٧الــذى يبلــغ حجمــه 

 ميكروميللــى باسـتخدام سلــسلة مــن ٧٠وحـدات إزالــة الرمـال والتــى تقــوم بفـصل األتربــة التــى يبلـغ حجمهــا 
 ليتوجـه تـدويرهًوتتكـون األتربـة فائقـة النعومـة أساسـا مـن البنتونيـت والـذى يـتم إعـادة . الفرازات المخروطيـة

نــة حفـر وتجويــف األنفـاق بعــد خـضوعه للفحــص واالختبـار وخلطــه بالبنتونيـت الجديــد مـع المــاء إلـى ماكي
ًأمــــا بالنــــسبة للمخلفــــات مــــن األتربــــة فيجــــرى نقلهــــا لــــيال . إذا لــــزم األمــــر للحفــــاظ علــــى خواصــــه الماديــــة

ب ويجـــ. بالــشاحنات إلـــى أمــاكن محـــددة لتجميعهــا والـــتخلص منهــا مثـــل مــوقعى الوفـــاء واألمــل، والمقطـــم
  . مراعاة التخلص من مخلفات البنتونيت وتجميعها فى وحدة اختزان محددة ومنفصلة

  

ـــة  ـــاه المحلي ـــتم شـــراؤه مـــن مـــصنع فـــى اإلســـكندرية، أمـــا الميـــاه فيـــتم توفيرهـــا مـــن شـــبكة المي والبنتونيـــت ي
نـــات وتتمثـــل المكو. الرئيــسية، وبالنـــسبة إلـــى الكهربـــاء فيجـــرى توليـــدها بواســطة مولـــدات موجـــودة بـــالموقع

  . ، ومكتب، ودورات مياه للعاملين ، ومعمل  فى غرفة تشغيلطينحدة معالجة الاألخرى لو
  
  

   المدخالت والمخرجات ٥-٤-٤
يوضــح الجــدول التــالى المــدخالت مــن المــواد الرئيــسية والمخرجــات والتــى يجــرى تقــديرها مــن أجــل مرحلــة 

 مــــن ورش الــــصيانة، ًى تتكــــون أساســــاتــــاإلنــــشاء الخاصــــة بالمرحلــــة األولــــى مــــن خــــط المتــــرو الرابــــع وال
، والنفـق الـذى يـتم إنــشاؤه بواسـطة ماكينـة الحفـر والتجويـف وكـذلك الجـزء األخيــر  عـشروالمحطـات الـستة

وينحصر استهالك المـاء بـشكل رئيـسى مـن إنتـاج . من النفق والذى يجرى إنشاؤه بطريقة الحفر والتغطية
وكميــة الميــاه التــى تتــدفق مــن أو إلــى . ة الــساندلوحيــةحــوائط ال المــاء مــن أجــل عمليــة إنــشاء ال–الوحــل 
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ًوفــضال عـن ذلــك، . الميـاه الجوفيـة ضــئيلة ال تـذكر وذلــك لعـدم اسـتخدام طريقــة إزالـة ميــاه اآلبـار العميقـة
مــدار الــثالث ف تكــون فقــط علــى  ســوتفــإن معظــم ميــاه الــصرف المتولــدة خــالل مرحلــة إنــشاء المحطــا

ويمكـن تلبيـة الطلـب .  الـساندةحـوائط اللوحيـةًناء وخصوصا أثناء إنشاء ال من فعاليات اإلنشاء والبسنوات
 ٢ الماســورةقطــر حيــث يبلــغ ( العــام المنــتظم للميــاه األقــرب إلــى الموقــع صدرعلــى المــاء باســتخدام المــ

  . وال يستلزم بنية تحتية إضافية) بوصة
  

  تدفقات المواد الرئيسية من أجل مرحلة اإلنشاء ): ٦-٤(جدول 
  خالت المد

   محطة١٦
  )بالمتر المكعب(خرسانة 

  )٣٠( متوسط الخرسانة الالزمة إلنشاء المحطة الواحدة -
  )بالطن(هيكل التسليح 

   متوسط هيكل التسليح للمحطة الواحدة -
  )متر مكعب(استهالك المياه للمحطات 

  )٣م( متوسط استهالك المياه للمحطة الواحدة -
  TBMفر والتجويف  بواسطة ماكينة الحفقحفر الن

  )٣م(استهالك المياه الالزمة لتجويف النفق 
  )٣م(التبطين القطعى 

  )٣م(الردم بالحقن 
  جزء النفق بواسطة الحفر والتغطية 

  )٣م(خرسانة 
  )طن(هيكل التسليح 
  )٣م(استهالك مياه 

  
٨٩٦.٠٠٠  
٥٦.٠٠٠  
٨٩.٦٠٠  
٥.٦٠٠  

٣٢٤.٨٠٠  
٢٠.٣٠٠  

  
٢٥.٦٠٠  
١٥٣.٠٠٠  

  ٤١.٠٠٠  
  

٧٠.٠٠٠  
٧.٠٠٠  
١١.٢٠٠  

  المخرجات

   محطة ٦١
  )٣م(مياه صرف ناتجة عن إنشاء المحطات 

  )٣م( متوسط مياه الصرف الناتجة عن إنشاء محطة واحدة -
  )٣م(إجمالى الحفر لكل المحطات تحت أرضية 

  )٣م( متوسط الحفر للمحطة الواحدة -
  TBMحفر النفق بواسطة ماكينة الحفر والتجويف 

  )٣م(تجويف النفق إجمالى الحفر من خالل 
  )٣م(مياه الصرف الناتجة عن تجويف النفق 

  جزء النفق بواسطة الحفر والتغطية 
  )٣م(الحفر من أجل جزئية النفق التى يتم إنشاؤها بالحفر والتغطية 

  )٣م(عن عملية الحفر والتغطية إلنشاء جزئية النفق الناتجة مياه الصرف 

  
٧٦٨.٠٠٠  
٤٨.٠٠٠  

٢.٠٣٢.٠٠٠  
١٢٧.٠٠٠  

  
٨٩٨.٠٠٠  
٢٦٩.٠٠٠  

  
١٠٨.٠٠٠  
٤٨.٠٠٠  

  

 المواد الخام  •

  : يجرى تقدير كميات المواد الخام التى سيتم استخدامها أثناء عملية اإلنشاء بالنسبة إلى ما يلى
  . حجر مفتت/ الترسب، صخر  -
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 ).كالكربون(ألياف اصطناعية  -

 . تبنتوني -

 مـن سـيليكات الـصوديوم أو الزجـاج المـائى وهـو عبـارة عـن محلـول مركـز (تربـة التحسينمواد ل -
 ). فى الماء، والسيليكا، إلخ البوتاسيوم

 . أسفلت -

  

 معالجة مياه الصرف  •

  . الطين/ معالجة ماء الوحل ) أ
i ( الطـين إذا ثبـت إمكانيـة / ويتم ردم جزء من الوحـل . الطين عن الماء/ يجرى فصل الوحل

الطـــين /  صـــالحية الوحـــل أمـــا فـــى حالـــة عـــدم. ًويظـــل محفوظـــا فـــى مكـــان تخـــزين. اســـتخدامه
  . المنفصل لالستخدام، فيتم معالجته فى موقع التصريف

ii (يتم ضغط الوحل من أجل تخفيف حجمه ومنعه من التناثر .  
  . معالجة مياه الصرف) ب

ويـتم إذا لـزم األمـر، اختبـار مـاء الـصرف المعـالج، ويجــرى . تجـرى المعالجـة األوليـة فـى الموقـع
  . ئل المحددة من قبل الهيئة ذات الصلةبعد ذلك تصريفه بالوسا

  

 إدارة المخلفات الصلبة  •

 نقلهـا إلـى ليـتميتم تحميل الشاحنات بناتج الحفر من األتربة المتخلفة عـن أعمـال اإلنـشاء بالمحطـة 
ويجـرى معالجـة المخلفـات مـن األتربـة المتولـدة والناتجـة مـن تـشغيل . أماكن التصرف المحـددة لـذلك

 وذلــك فـى محطـة أو وحــدة معالجـة الطـين والوحــل مـن أجـل فــصل TBMجويـف ماكينـة الحفـر والت
  . البنتونيت عن التربة قبل التخلص منه فى مكان التصرف المحدد لذلك

  

  : ًوسوف تعالج المخلفات الصلبة والخطرة وفقا للمعايير واللوائح المصرية
مــاء، والتربــة، والميــاه الجوفيــة، عــدم اســتخدام المــواد المحتويــة علــى مــواد خطــرة تلــوث الهــواء، وال) أ

مثـل األسبـستوس، والمـواد المحتويـة علـى بنـزين (ذلك باإلضافة إلى المواد التى تولد متبقيات خطرة 
  . ًاستخدامهالن يتم والتى ) عضوى، إلخ

  . حظر حرق وردم المخلفات فى الموقع) ب
  
   بيئة العمل ٦-٤-٤

  : ت التاليةتتكون معسكرات اإلنشاء من المرافق والمكونا  
  . سياجات مؤقتة •
 . نقاط أمن المعسكر •

 . خدمات النقل •

 . منشآت خاصة بالصيانة الخفيفة والتخزين من أجل المركبات والمعدات •

 . مناطق سكنية •
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 . إدارية/ أماكن مكتبية •

 . الوصول إلى البنية األساسية •

 . إدارة وتصريف المخلفات ومنشآت صحية مستقلة •

 .  والوقاية من الحريقمنشآت اإلسعافات األولية •

  

ســترات (يجــب أن يكــون كافــة العــاملين معــرفين لــدى المجتمــع المحــيط وذلــك مــن خــالل مالبــس األمــان 
ويجـب علـى العـاملين اتبـاع معـايير الـصحة . التى يرتدونها ومن البطاقـات البيانيـة التـى يحلمونهـا) مميزة

ورغـم تغيــر أعــداد . لك األدلــة اإلرشـادية الدوليــة القــوانين المــصرية وكـذ مـعوالـسالمة والبيئــة والتـى تتوافــق
العاملين على نطاق واسع طوال سنوات إنـشاء المحطـات، إال أن شـغل معظـم األراضـى يـتم فـى األشـهر 

 المنطقـة المحاطـة بالـسياج بعـد  مـساحة، وحينئـذ تقـلة الـساندحـوائط اللوحيـةالقالئل األولـى أثنـاء إنـشاء ال
  .  العلوية الخرسانيةالبالطةو) تسطيحه(تركيب سطح الطريق 

  

   الجدول الزمنى لإلنشاء ٧-٤-٤
ًوتتحــدد فتـــرة اإلنــشاء اعتبـــارا مــن بدايـــة ). ٧-٤(يجــرى دراســـة فتــرة اإلنـــشاء األوليــة بنـــاء علــى الجـــدول 

  . أعمال اإلنشاء إلى بدء تشغيل المترو
  

  فترة اإلنشاء ): ٧-٤(جدول 

  مالحظات  الفترة  مسارال
   ماكينة حفر أنفاق ٦يتم استخدام   )٣٢٠١تبدأ من ( سنة ٠.٦  ١المرحلة 

  فريق عمل الجايكا: المصدر
  

/ ً، بينما المحطات األكثر عمقـا )كلها متوازية(ويستغرق إنشاء المحطات أربع سنوات على وجه التقريب 
وســـوف تكــون مرحلـــة تخفـــيض . التقاطعــات والنقـــاط الــصعبة ســـوف تـــستغرق فــى إنـــشاءها خمــسة أعـــوام

لمقترح فقط فى مرحلة اإلنشاء األولى، والتى تقدر بحـوالى سـبعة أشـهر، وبعدئـذ، لـن يكـون هنـاك الممر ا
تــأثير ملحــوظ علــى حركــة الــسير والمــرور وحتــى المرحلــة األخيــرة، حيــث يحتــاج األمــر حينئــذ إلــى شــهر 

  . واحد من أجل استعادة الطريق
  

  .  متر فى الشهر٣٠٠وتقدر سرعة ماكينات حفر وتجويف األنفاق بما يقرب من 
  .  حوالى الستة أعوامخالل):  األولىبالمرحلة(أما عن ورش الصيانة 
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  مرحلة التشغيل والصيانة  ٥- ٤
  

   المحطات ١-٥-٤
 وذلـك لظـروف التـصميم  مـستوياتالخط الرابع التحـت أرضـية بمـستويين إلـى خمـسمحطات تتميز 

المحطـة ذات الـثالث (وى متوسـط رصيف، ومستالوتتكون المحطة من مستوى . والظروف المحيطة
ويـستوعب المـستوى المتوسـط سـاحة متوسـطة  .)ملتقـى الممـرات (ومستوى صـالة التـذاكر) مستويات

النصراف الركاب وغرف فنية بينما يستوعب مستوى صالة التذاكر، صالة حجز وقطع التذاكر كما 
  . توجد غرف التشغيل فى المنطقة المركزية

  

  :  جزئينوتشتمل هذه المحطات على
 منطقــة الوصــول المجــانى، وتــشتمل علــى المــصاعد، ومكاتــب قطــع التــذاكر، :منطقــة مجانيــة -

  . األبواب الدوارة لمراجعة تذاكر الدخول
 وتخضع هذه المنطقة للمراقبة، حيث تشتمل على المداخل المؤدية لألرصـفة، :منطقة مدفوعة -

 .ل مراجعة تذاكر الخروجاعد، والساللم المتحركة، واألبواب الدوارة من أجصوالم

  

 المقومات الرئيسية  •

 والتـى عـادة مـا  المحليةالظروفالحتياجات و والمقومات الرئيسية وتتباين بناء على ارافقتختلف الم
  : تتكون مما يلى

، حيث يمكن توصـيله بوسـائل النقـل األخـرى والمنـاطق التجاريـة متـى كانـت  حرملتقى ممرات  -
  . مالئمة

 .  عند ملتقى الممرات الحر(TVM)كر ماكينات بيع التذا -

 . (AFC)جهاز تحصيل أجرة الركوب األوتوماتيكى  -

 .  نصف ارتفاع أو كاملة االرتفاع(PSD)أبواب أمان خاصة بالرصيف  -

 والمنـاظر الواضـحة فـى فتوحةاعتبارات حرة للحاجز فى التصميم المعمارى لجعل الفراغات الم -
 . األولوية

 . ل مالئم فى الدرج وعلى طول الممراتكدرابزينات مثبتة بشٕعالمات واشارات واضحة، و -

 . تكييف الهواء الفعال وكذلك التهوية المؤثرة -

 . درج وساللم متحركة يمكن الوصول إليها بسهولة -

 . مقاعد باألرصفة، ودورات مياه متعددة الغرض -

 . اجات الخاصةتيحاعتبارات متكاملة فى التصميم من أجل ذوى اال -
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  نوع الجزر الواسعةرصيف من : )٩-٤(شكل 
   فريق عمل الجايكا لقطة مأخوذة بمعرفة:المصدر

  

  الرأسية بالمعدات الميكانيكية لحركةتجهيز ا •

وخــروج  بــين المــستويات المختلفــة للمحطــات والــساللم المتحركــة المــستخدمة لــدخول تــوفير االتــصال
كما ال توجد ساللم متحركة فى الممر الـذى . ن المعاقيلركابالمخصصة لالركاب وكذلك المصاعد 

  . يربط بين مستوى صالة التذاكر ومستوى الشارع
  

 المعدات والتجهيزات العامة  •

 تـرددو  البحث غيـر المجـدىلفعالة التى تؤدى إلى إزالةيجب توافر العالمات واإلشارات الواضحة وا
ويجـب أن تكـون . فى صفوف الركابوتراجع الركاب والتى من شأنها أن تحدث الفوضى واإلزعاج 

  .  الركابجميعالعالمات واإلشارات من الوضوح لكى يفهمها 
  

كما يجب تـوافر منظومـة تكبيـر الـصوت فـى المحطـات التـى تعـانى مـن شـدة الـضوضاء بمـا يـسمح 
التنويهـات مثل ( أو المعلومات وثيقة الصلة بأحداث أو وقائع معينة الهامةبإذاعة التعليمات العامة 

  ). أو من مكتب ناظر المحطةCCP)( لوحات التحكم واالتصاالت من
  

ٕويجب مراعاة الدقـة الفائقـة عنـد تـصميم واعـداد كافـة الترتيبـات وكـذلك التركيبـات المتعلقـة بالـسالمة 
وبخاصة إضاءة محطات األنفاق والتى يجب أن تسهل للراكب التصرف فـى كـل الحـاالت، وبـشكل 

مراعاة توافر العالمات واإلشارات الواضحة التى تدل على الطريق إلى رئيسى عند إخالء المبنى، و
  ).وهذا هو الغرض من شبكة اإلضاءة المخصصة للتحذير أو اإلرشاد(بوابات الخروج 
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 مراقبة المحطة  •

  : ًتقع مسئولية مراقبة المحطة واإلشراف عليها على عاتق ناظر المحطة والذى يعتبر مسئوال عن
  ).معدات وتجهيزات الرسوم(كر، واإليصاالت مبيعات التذا -
 ).المراوح، المضخات، الساللم المتحركة، إلخ(المعدات والتجهيزات المختلفة  -

 . أجهزة التنبيه الفنية -

  

معــدات  بويتــصل هــذا المركــز. ولهــذا الغــرض، يوجــد مركــز تنبيــه فــى كــل مكاتــب نظــار المحطــات
 إرسال بعيد يـسمح نظام من خالل )CCP( تصاالتلوحات التحكم واالة وبيالمحل تحصيل البيانات

ومـن المـسئوليات التـى . )COC( وحدة التحكم والمراقبةات الرئيسية على هبعرض التحذيرات والتنبي
ًتقع على كاهل ناظر المحطة أيضا القيام وبصفة منتظمة بالتفتيش على المحطة والتدخل فى حالة 

ة تفريــع الخطــوط المكــشوفة فــى حالــة إخفــاق اإلرســال ًويراقــب مركــز التنبيــه أيــضا منطقــ. الطــوارئ
   .البعيد فى أداء مهمته وذلك من خالل مركز عمل معين

  

 الركاب المعاقين  •

المعــاقين مــن الــذين يفــدون إلــى المحطــة االتــصال بمكتــب نــاظر المحطــة عنــد الركــاب يتعــين علــى 
رب مـن المـصعد فيمـا يخـتص رغبتهم فى استخدام المصعد وذلـك مـن خـالل االنتركـوم الموجـود بـالق

وعلـى ). مستوى الرصيف، ومستوى صالة التذاكر، ومستوى الشارع(بالمستويات المزودة بالخدمات 
كمـا يجـب مراعـاة . ناظر المحطة تقديم العون للشخص المعـاق وأن يرافقـه حتـى المـستوى المقـصود

  . إغالق المصعد وتأكيد ذلك من موظفى المحطة
  

 (AFC) أوتوماتيكياب نظام تحصيل أجرة الركو •

 فــى زيــادة فعاليــات الــسكة (AFC) األوتومــاتيكىيتمثــل الــدور الهــام لنظــام تحــصيل أجــرة الركــوب 
ًالحديد لـيس فقـط بالنـسبة لمراقبـة العائـد ولكـن أيـضا فـى اإلسـهام فـى التـشغيل الفعـال للـسكة الحديـد 

ويجـرى اآلن فـى مـصر . ابسيما من حيث تجميع المعلومات الخاصة بالركاب وتعزيز الراحـة للركـ
وســوف . ٣، ٢، ١فــى الخطـوط ) األوتومـاتيكى(تنميـة وتطـوير نظــام تحـصيل أجــرة الركـوب الــذاتى 

ً جـــوا مـــن الهـــدوء وعـــدم االضـــطراب فـــى محطـــات االنتقـــال والتحويـــل بـــين خـــط AFCيحقـــق نظـــام 
  : وتتضمن الفوائد الناتجة عن ذلك. ٣، ٢، ١المترو الرابع والخطوط 

  . ادمراقبة اإلير -
 .دارة الفعالة و اإلتقصى المعلومات واالتجاهات الخاصة بالركاب من أجل إعداد الخطط -

 . للراكب وتحسين انسياب حركة السيرتعزيز الراحة  -

 . خدام الميكنة الحاجة إلى موظفين وعاملين باستتخفيض -

  

اكر ، وبماكينـــــة مكتـــــب التـــــذ(TVM)هـــــذا، وســـــوف يـــــتم تزويـــــد المحطـــــات بماكينـــــة بيـــــع التـــــذاكر 
(TOM) .وسوف تتيح كلتا الماكينتين بيع تذاكر الركوب لرحلـة واحـدة كمـا سـتقدم للركـاب خـدمات 

 فقـــط فـــى TVMوســـوف يـــتم تركيـــب ماكينـــة بيـــع التـــذاكر .  تـــذاكر الركـــوب المخزنـــةإعـــادة شـــحن
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 المنطقتــانً فــسوف يــتم تركيبهــا فــى كــال مــن TOMأمــا ماكينــة مكتــب التــذاكر .  المجانيــةمنطقــةال
  . المدفوعةية والمجان

  

  : وسوف يستخدم نوعان من التذاكر
ـــة الواحـــدة): ، بطاقـــةقـــرص ممغـــنط(تـــذكرة الركـــوب لرحلـــة واحـــدة  - ـــة . بالنـــسبة للرحل وتقـــوم بواب

 . الخروج بجمع التذاكر ليعاد استخدامها مرة أخرى

ين ويــتم تخــز. ة وشــهرية يوميــأووهــذه تــستخدم لرحلــة واحــدة ): البطاقــة(تــذكرة الركــوب المخزنــة  -
 . TOM و TVM ماكينتى بيع التذاكر وتباع من خاللالتعريفة فى التذكرة قبل استخدامها 

  

 (PSD)الباب الساتر الخاص بالرصيف  •

 مـن خـالل   محطـات الخـط الرابـعب (PSDs) األبـواب الـساترة لألرصـفة من المخطط اسـتخدام نظـام
دام نظــــام األبــــواب الــــساترة اســــتخ .  لكــــل محطــــة المناســــبنــــوعال تــــسمح باختيــــارمجموعــــة متنوعــــة 

  :  ما يلىتضمن هذه الفوائدوت.  لمشغلى السكك الحديدية يعود بالعديد من الفوائدلألرصفة
  .حاجز أمان للخطوط  ) أ

 . تخفيض تكاليف الطاقة الالزمة لتكييف الهواء فى حالة األبواب الساترة ذات االرتفاع الكامل  ) ب

  . اترلقطاين بالمحطة والتخفيض العدد المطلوب من العام  ) ج
  

األبواب الساترة ذات ) ٢(األبواب الساترة الكاملة االرتفاع، ) ١ (: وهناك نوعان من األبواب الساترة وهى
  . فى المحطات تحت األرض نصف االرتفاعوسوف يتم تركيب األبواب الساترة ذات. نصف ارتفاع

 

    
  )فى الصين(األبواب الساترة ذات االرتفاع النصفى ): ١٠-٤(شكل 

   فريق عمل الجايكا لقطة مأخوذة بمعرفة:المصدر
  )فى بانكوك(األبواب الساترة ذات االرتفاع الكلى ): ١١-٤(شكل 

  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا: المصدر

  
   المحطات الفرعية٢-٥-٤

  : ًوفقا للمعايير اآلتية(HVS) الجهد العالى  الفرعية ذات اتيتحدد موقع المحط
  .  المتروسار خطمالقرب من  -
 .  أراضى ذات مساحة صغيرة بقدر اإلمكاناالستحواذ علىالحاجة إلى  -
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الجهـد ذات  كفاية سعة اإلرسال التى يمكن تحقيقها من الـشبكة القريبـة مـن موقـع المحطـة الفرعيـة -
 . العالى

  متر مربع لمبنى محطة الجهد العالى٣٠٠٠توفير مساحة  -

  هد العالىموقع محطة الج) ١٢-٤(ويوضح الشكل 
  

  
  موقع محطة الجهد العالى) ١٢-٤(شكل 

  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا: المصدر

  
     المعدات والتجهيزات الكهروميكانيكية٣-٥-٤

 تكييف الهواء  •

  :  تكييف الهواء لمحطات األنفاق فيما يلىخصائصتتمثل 
  . ما يتصل ملتقى الممرات بالرصيف وبمستوى األرضاتصال الرصيف بالخط وبالنفق ك -
ذلك لــباســتثناء المحطــة الطرفيــة، يقــضى الركــاب فتــرات فــصيرة مــن الوقــت داخــل المحطــات، و -

 . تكفى نوعية متوسطة من تكييف الهواء

 السابق ذكرها، يتحدد التصميم األساسى لتكييف الهواء بالنسبة للدراسـة خصائص العتباروباألخذ فى اال
  :  فى الجدول التالى هوزمن تشغيل تكييف الهواء حسب الخطة كما حددويت .كما يلى تمهيديةال
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  وضع التصميم الخاص بدرجة الحرارة والرطوبة فى الخارج): ٨-٤(جدول 
  وقت اإليقاف  وقت البدء  زمن التشغيل  

  ٢٤ : ٠٠  ٦ : ٠٠  طوال الموسم  الرصيف

  ٢٤:  ٠٠  ٦ : ٠٠  طوال الموسم   ملتقى الممرات 

  ٢٥ : ٠٠  ٥ : ٠٠  طوال الموسم  مكتب المحطة 

  كل الوقت  كل الوقت  طوال الموسم  المحطة الفرعية للخدمات الكهربائية 

  كل الوقت  كل الوقت  طوال الموسم  غرفة معدات وأجهزة االتصاالت

  كل الوقت  كل الوقت  طوال الموسم  غرفة أجهزة إصدار اإلشارات

   فريق عمل الجايكا: المصدر

  
ًوعمومـا . الهـوائى النوع األول هو التبريد المائى والثانى هو التبريـد. هناك نوعان من أنظمة تكييف الهواء

فـأن ، ومـن الجهـة األخـرى.  الكبيـرةمـع تكييـف المـساحاتالتبريـد المـائى يـستهلك طاقـة أقـل ويتناسـب فـأن 
ريــد التــى توجــد علــى مــستوى ســطح ًالتبريــد الهــوائى يعتبــر أقتــصاديا وال يحتــاج الــى مــساحات ألبــراج التب

.  وعلى ذلـك فأنـه مـن المالئـم أسـتخدامه فـى المبـانى والمـساحات الـصغيرة الـى المتوسـطة الحجـم.األرض
ًإعتمــادا علــى أســتهالك الطاقــة   فــى المحطــاتأســتخدام نظــام التبريــد المــائىب ومــن البدايــه قــد تــم التوصــية

 اإلعتبــار منطقــة المــشروع الواقعــة فــى المنطقــة اآلثريــة وباألخــذ فــى. األقــل وأســتخدامة بكثــرة فــى اليابــان
تـم مراجعـة وتعـديل تكييـف الهـواء داخـل المحطـات ، تـأثيرات علـى المنظـر العـام للمنطقـةالوتقليل وتخيـف 

 وتم إزالة برج التبريد المنشأ علـى مـستوى سـطح األرض مـن أجـل المنظـر .ٕواستخدام نظام التبريد الهوائى
  .يةالعام للمنطقة اآلثر

  

  المحطة الفرعية وغرف معدات اإلشارات واالتصاالت 
ٕتعتبر هذه الغرف فى غاية األهميـة مـن أجـل تـشغيل القطـارات، وتكبيـر الـصوت للركـاب وتوجيـه وارشـاد 

ــذلك، تــستخدم أجهــزة تكييــف الهــواء االحتياطيــة والتــى تعتبــر مــن قبيــل .  فــى حــاالت الطــوارئركــابال ول
ذلك باإلضافة إلى أن جهـاز تكييـف الهـواء االحتيـاطى يـتم تـشغيله . لطوارئاألجهزة اإلضافية، لحاالت ا

  . فى حالة العطل واإلخفاق
  

  الرصيف وملتقى الممرات
ًنظــرا ألن الرصــيف وملتقــى الممــرات تعتبــر أمــاكن فــسيحة ممــا يقتــضى توزيــع تكييــف الهــواء علــى نطــاق 

  . صيف وملتقى الممرات للرعتبر مناسبي مجرى التغذيةوحدة  نظامواسع، لذلك فإن 
  

  مكتب المحطة 
 يقيمـون فيهـا لفتـرات طويلـة  والتـىحيث أن مكتب المحطة والغرف األخرى المخصصة لموظفى المحطـة

نظام وحدة  لذلك فإن تكييف الهواء لهذه الغرف يتم ب،خرىاألماكن األن ع بشكل منفصل تحكمتخضع لل
  . مراوح التبريد
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  نظام التهوية
هوية هو توفير فراغ مريح وصحى فى المحطـة مـن خـالل دخـول الهـواء النقـى الخـارجى، الغرض من الت

 درجة الحرارة فى المحطـة والتـى ترتفـع بـالحرارة الناتجـة التحكم فى الهواء المستعمل من المحطة وخروجو
وفــى . هــذا المــشروعفــى التهويــة الميكانيكيــة ســيتم اســتخدام و. مــن الركــاب، والقطــارات، والمرافــق األخــرى

المحطات التـى تـستخدم فيهـا األبـواب الـساترة الخاصـة بالرصـيف والكاملـة االرتفـاع، ينفـصل نظـام تهويـة 
  . نظم منفصلة ومنعزلةكولذلك، فإن نظم التهوية مصممة . الرصيف عن نظام التهوية الخاص بالنفق

  

إلرشــــادى للمنــــشآت الــــدليل ا" علــــى  بنــــاءويجــــرى تنفيــــذ مــــستلزمات ومتطلبــــات التهويــــة كمــــا يلــــى وذلــــك
   ." جهاز إنشاء سكك الحديد والنقل والتكنولوجيا باليابانالصادرعن ،مترو األنفاقالميكانيكية الخاصة ب

  
يجـب إنــشاء أعمــدة التهويــة فــى نهايـة المحطــة لإلمــداد والــتخلص مــن هـواء التكييــف وهــواء نظــام التهويــة 

ولتجنــب القــصور فــى الــدائرة مــا بــين عــامود .  وتهويــة األنفــاقوملتقــى الممــراتالمتواجــده علــى الرصــييف 
ًفأنــه مــن الــضرورى الحفــاظ علــى مــسافة مــا بــين فــوهتى كــال مــن ، هــواء اإلمــداد وعــامود هــواء اإلخــراج

.  م أو أكثـــر مـــن مـــستوى ســـطح األرض١٠ًالعـــامودين وعـــادة مـــا يوضـــع عـــامود اإلخـــراج علـــى إرتفـــاع 
ر المنظر العام للمنطقة اآلثريـة مثـل مـا تـم مـع أبـراج وباألضافة الى أنه من الضرورى اآلخذ فى األعتبا

وعلى .  أمتار٦ الى ٥ًوقد تم مبدئيا تصميم أعمدة التهوية للمحطات النموذجية على إرتفاع من ، التبريد
ذلك فأنه يجب وضع أعمدة إمداد الهواء على إرتفاع أقل ليتم الحفاظ علـى المـسافة مـا بينهـا وبـين فوهـة 

وعلـى ، مـن المتوقـع أن يكـون الهـواء الـداخل ملـوث بالرمـال واألتربـة وجـسيمات الـسخامو. أعمدة اإلخراج
  .وملتقى الممراتذلك فأنه يتم تنقية الهواء الملوث عن طريق فلتر الهواء وبعدها يتم إمدادها للرصيف 

  
  متطلبات التهوية فى مختلف مقصورات اإلنشاء ): ٩-٤(جدول 
/ مرة (حجم الهواء المطلوب   

  )*ةساع
حجم الهواء المطلوب 

  شخص ) / س/٣م(

  ٣٠.٠  -  مكتب المحطة 

  -  ١٠.٠٠  دورة المياه 

  -  ٥.٠٠  غرفة المراوح / وحدة التبريد 

  -  ٢.٠٠  المحطة الفرعية للخدمات الكهربائية

  -  ٢.٠٠  االتصاالت  أجهزةغرفة 

  -  ٢.٠٠  أجهزة اإلشاراتغرفة 

  المرة الواحدة تساوى حجم الغرفة *   
  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا: صدرالم

  
، بمتـــرو األنفـــاقالـــدليل اإلرشـــادى للمنـــشآت الميكانيكيـــة " الهـــواء علـــى أســـاس تغذيـــةالحـــد األدنـــى لحجـــم 

  ".الصادرعن جهاز إنشاء السكك الحديدية والنقل والتكنولوجيا باليابان
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Mechanically 

Supply 

Mechanically 

Supply 

Mechanically 

Exhaust 

Mechanically 

Exhaust 

Type 1 Type 2 Type 3 

  الحد األدنى لمتطلبات الهواء لكل موقع ): ١٠-٤(جدول 
 (RA)هواء عائد   (OA)هواء خارجى   (SA) هواء ةتغذي  

  ٢م)/س/٣م (٣٠  ٢م)/س/٣م (١٠  ٢م)/س/٣م (٣٠ الرصيف

  ٢م)/س/٣م (٣٠  ٢م)/س/٣م (١٠  ٢م)/س/٣م (٣٠  ملتقى الممرات 

  -  ٢م)/س/٣م (٣٠  -  مكتب المحطة 

   لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا: المصدر
    

  : وية للغرف واألماكن المغلقة إلى األنواع الثالثة التاليةويجرى وبشكل أساسى تصنيف طرق الته
  . ً الهواء ميكانيكياخروجً الهواء ميكانيكيا وغذيةت: النوع األول -
 . ً الهواء طبيعياخروجً الهواء ميكانيكيا وغذيةت: النوع الثانى -

 . ً الهواء ميكانيكياخروجًهواء طبيعيا وال غذيةت: النوع الثالث -

  

  طريقة التهوية للغرف واألماكن المغلقة): ١٣-٤(شكل 
   لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا: المصدر

  طريقة تهوية الرصيف   
 خـروجالغرض من تهوية الرصيف هو توفير الهواء المتجدد الخارجى وظروف مريحـة وصـحية للركـاب و

ة مـن الهـواء المتجـدد، يـتم إنشاء المحطـة والحاجـة إلـى كميـة هائلـنظام وبناء على . الحرارة فى الرصيف
  . م التهوية ويتضاعف نظام الهواء كنظام تكييف الهواءل من نظاستخدام النوع األو

  

  . طريقة تهوية ملتقى الممرات، ومكاتب المحطة، إلخ
وروعــى فــى تهويــة . النظـام الالزمــة لتهويــة ملتقــى الممــرات هــو نفــس ذلــك النظــام الــالزم لتهويــة الرصــيف

ــــة مكاتــــب المحطــــة وا لغــــرف األخــــرى المخصــــصة لمــــوظفى المحطــــة والتــــى يقيمــــون فيهــــا لفتــــرات طويل
  ).١١-٤(والجدول ) ١٠-٤(المتطلبات الواردة بالجدول 

  

  طريقة التهوية الخاصة بالنفق 
  :يتم تصنيف طرق التهوية الخاصة بالنفق إلى النوعين التاليين

لخــارج بفعــل تــأثير كبــاس القطــار، يــتم ضــخ الهــواء فــى النفــق إلــى الــداخل وا: التهويــة الطبيعيــة -
بعــد يومــع ذلـك، فإنـه مــن الـضرورى أن .  بـين المحطـاتطوســي تهويـة ممـروتهويتـه مـن خــالل 

 متر أو أقـل بـين المحطـات مـن أجـل ١٠٠ عن األخر بمسافة بينية تبلغ ى رأسممر تهويةكل 
  . ولذلك، يصعب استخدام هذه الطريقة فى المدن المزدحمة. التهوية الطبيعية
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فقـد ولهذا السبب، ف. ًه ميكانيكيا بواسطة المراوحخروج الهواء وغذيةجرى تت: التهوية الميكانيكية -
 . ٤من أجل خط المترو رقم تهوية الميكانيكية  نوع التم اختيار

  
  طريقة التهوية الميكانيكية للنفق 

ًتــستخدم فــى اليابــان طرقــا مختلفــة لتهويــة األنفــاق، والطريقــة األكثــر انتــشارا  هــى طريقــة التهويــة الطويلــة ً
 هـو مـن نـوع النفـق األسـطوانى المـزدوج ٤وخـط المتـرو رقـم .  المركـز فـى منتـصف النفـقخروجوطريقة ال

  . (STDT)  الواحدةالسكة وذ
  

  مقارنة طريقة تهوية النفق ): ١١-٤(جدول 
  خصائص  تصميم  نظام التهوية

  تهوية طولية
  

  

 وذ مناســـب لنــــوع نفــــق أســــطوانى مــــزدوج -
وذلــــك بــــسبب تــــأثير كبــــاس   الواحــــدةلــــسكةا

  . القطار
 غيـــــــر مطلـــــــوب ىرأســـــــال تهويـــــــةالممـــــــر  -

  .ًأساسا

   مركز فى منتصف النفق خروج
  

  

د مــــــزدوج احــــــ مناســـــب لنفــــــق أســـــطوانى و-
  . السكة

  . مطلوب ىرأسال تهويةالممر  -

  فريق عمل الجايكا: المصدر
  . ل الواحدذات المدخ، مروحة الطرد المركزى )١٤-٤(يوضح شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ذات المدخل الواحدمروحة الطرد المركزى ): أ، ب) (١٤-٤(شكل 
  لقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل الجايكا: المصدر

    
   مفهوم التصميم والنظام المقترح 

 عـال مـن ى إلـى توافـق المعـايير التاليـة عنـد مـستو٤فى الخط رقم  تصميم نظام إمدادات الكهرباءيهدف 
  : الجودة

  . من خالل التقنيات المثبتةالعالية  متانةسالمة والال -
 .  نظام السكك الحديديةفعالية تخفيض التكاليف من خالل -
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 . على أعلى مستوىمتطورة  تقنيات إدخال لتوفير الطاقة ب صديق للبيئةنظام -

فـــى  التـــشغيل والـــصيانةســـهولة نظـــام منـــسجم خـــال مـــن التنـــاقض مـــع الخطـــوط الحاليـــة مـــع أخـــذ  -
 . االعتبار

 . أو المواصفات العامة/ مهمة النظام و -

  

  ٤للخط رقم  نظام إمدادات الكهرباءالسمات الرئيسية ل): ١٢-٤(جدول 
  ٤الخط رقم 

  البند
  المرحلة األولى 

   فولت تيار مستمر ٧٥٠   لخط التالمس جهد التصميم

  نظام السكك الحديد الثالث   نظام تغذية قوى السحب

   دوائر٤   االستقبالدوائرعدد 

  فولتكيلو  ٢٢٠  لاستقباالجهد 

  ٥×]م ف أ [٥٠  المحول

   كيلو فولت٢٠  الجهد الناتج

جهـــــــد المحـــــــوالت محطـــــــة 
 HVS الىعال

  ٣م٣.٠٠٠ميدان الرماية على حوالى مساحة ل المنطقة المحيطة  الموقع

  )لمحطةداخل ا( RS تقويم الجهد  محطة١٦   محطات تقويم الجهدعدد 
   والمنطقة المحيطةورش الصيانة RS تقويم الجهد محطة ٢

   كيلو فولت٢٠  جهد االستقبال

 RS تقويم الجهد لكل محطة  كيلو وات٣.٧  سعة المقوم

  دائرة واحدة  دوائر االستقبالعدد 

  (RS) تقويم الجهدمحطة 

 يةاحتياط وى قصدرم
  RS تقويم الجهدمحطة ل

  ولت فيلو ك١١ من شبكة التوزيع ىمصدر قو

محطات القوى الخاصة عدد 
   باإلضائة

  ومحطة واحدة لورش الصيانة) لكل محطة قطار( محطة ١٦

   كيلو فولت٢٠  جهد االستقبال

  دائرتين  دوائر االستقبالعدد 

ـــــــمحطـــــــة   الخاصـــــــة وىالق
  (LPS)باإلضاءة 

 احتياطى مصدر قوى
  للمحطة 

  مولد إحتياطى

   فريق عمل الجايكا:المصدر
  :  لتتوافق مع الشروط التاليةHVS محوالت الجهد العالى مواقع محطات وبناء على الخطة تحددت

  .  خط المترومسارالقرب الشديد من  -
 . سهولة انتزاع ملكية األراضى -

 . HVS للشبكة القريبة من موقع نقلكفاية سعة ال -

 ٢ م٣٠٠٠ إلــى قطعــة أرض تبلــغ مــساحتها HVS محــوالت الجهــد العــالىحاجــة مبنــى محطــة  -
 . ًتقريبا

  



  ٥٥                   تقرير النهائى ال-  المرحلة األولى- تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

  ٢٠١٠سبتمبر  انفايرونكس

  نزح الماء 
وتتــدفق . يجـرى تجميــع كـل الميــاه علــى طـول النفــق وذلــك مـن خــالل عمـل الترتيبــات الالزمــة لنـزح الميــاه

 وتقــام محطــات نــزح .ًالميــاه إلــى أســفل نحــو المواضــع المنخفــضة مــن القطــاع تبعــا لميــل وانحــدار النفــق
  . ًالمياه عند تلك المواضع المنخفضة أو قريبا ما أمكن منها

  
  قطاراتل ا٤-٥-٤

 القطــاراتويــتم تــشغيل .  مقطــورةعربــات  بــدون ســائق وعربــات  بــسائق، وعربــات مــن القطــاراتتتكــون 
  . (M – N1 – T – N2 – N2 – T – N1 – M) عرباتبثمانى 
   بسائق ةعرب = M  حيث 

    N1 = بدون سائق عربة   
    2N = بمتحكممزودة   عربة hostler controller 

    T = مقطورة عربة   
  

ــــادة كــــل نــــصف يتكــــون مــــن ولتــــ ــــط، يمكــــن قي ــــورش فق ــــع فــــى ال ــــات التفري     وM-N1-T-N2سهيل عملي
N2-T-N1-Mالمزود فى العربة المتحكم  خالل بسرعة منخفضة من N2التقارن الذاتى عمود بجانب  .  

  

   خصائصال
  .  متر١٦٢: طول القطار -
 .  مم١٤٣٥: عرض السكة الحديدية -

 .  حد أقصى مم٢٨٨٠: عرض جسم العربة -

 .  مم٠٧٠٤: ارتفاع جسم العربة -

  متر١٩.٥ : 1N,2N,T،  متر٢٠.٣١ :M:طول جسم العربة -

  فولت تيار مستمر نظام السكك الحديد الثالث٧٥٠: إمدادات الطاقة -

 ).س/ كم١٢٠القدرة (س / كم٨٠: سرعة التشغيل -

 . ٢ث/ متر٠.٩: معدل التسارع األولى -

 )٢ث/ م٢٥.١ رئالطوا (٢ث/ م١.١: تباطؤ ال لسرعةقصىالحد األ -

 .  فرد٢٠٠٠): ٢م/ أفراد ٧ (AW2: الطاقة االستيعابية للركاب -

 .  طن٢٦٦:  فارغ–وزن القطار  -

 .  طن٤٠٦: AW2 –وزن القطار  -

  

  التشغيل 
وكـل . وتـتم قيـادة القطـارات مـن موضـع مركـزى بالمقـصورة. هـو الـسائقويتم تشغيل القطار بمشغل وحيد 

  . اب وقيادة القطاروبجميع األجهزة المطلوبة للتحكم ومراقبة األ بتيقوم، درج قيادة مزودة ب(M) عربة
  نظام التحكم فى الفرامل

   .فرملة السيارة هى عبارة عن فرملة هوائية تعمل بالكهرباء ذات كبح بالتوليد المعاكس
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  أجسام العربات
 يـسمح بـالمرور  متـر بمـا١.٥أربعـة أبـواب فـى الجانـب الواحـد، ويبلـغ عـرض كـل بـاب  مجهزة بكل عربة

ـــق ـــدون عوائ ـــه ب ـــدخول وخـــروج الركـــاب. خالل ـــواب الخاصـــة ب ـــة مـــن واألب ـــة المنزلق ـــواب الثنائي ـــوع األب  . ن
وكــل عربــة مــزودة بــأنواع . وتتكــون المقاعــد مــن تغليــف يــشكل دعامتهــا مــع إطــار رأســى للــسنادة الخلفيــةا

بتكييـف هـواء مـن خـالل وحـدات كما أن كـل عربـة مجهـزة . لركاب الواقفينلمختلفة من المقابض اليدوية 
 .عربـــة/س/kca ٥٠.٠٠٠ التكييـــف الموجـــودة بـــسقف العربـــة مـــع وجـــود مروحـــة ذات تـــدفق خطـــى يبلـــغ

 وشاشـتى (bps) م ١٠٠بكفـاءة شـبكة محليـة النطـاق   مـن خـاللة بنظـام معلومـات مرئيـةدوالعربات مـزو
  : ويوجد بجسم كل عربة أجهزة السالمة التالية.  على كل مدخلLCDعرض 

  . إنذار/ أجهزة تنبيه  -
 .سائق القطار ب متصلانتركومجهاز اتصال  -

 . طفايات حريق -

 . سلم طوارئ -

  . وعلى كل باب توجد خريطة تبين خط السير لخدمة الركاب
  

  جهاز تنبيه الركاب 
 )سائق القطــار بــمتــصلةويــشمل ذلــك مفتــاح التنبيــه، وحلقــة االنتركــوم (تــم تزويــد القطــارات بــأجهزة إنــذار 

 مكـــبح التم تعطيـــلويـــ. ويوجـــد هـــذا الجهـــاز بــالقرب مـــن كـــل بــاب. المكبح االضـــطرارى للطــوارئ بـــنمقتــر
قطـار بـالنفق عنـد حـدوث حريـق فـى الً للطوارئ أثناء سير القطار داخـل النفـق تجنبـا إليقـاف ىاالضطرار

  . القطار أو فى النفق
  

   المدخالت والمخرجات٥-٥-٤
ومخرجات المواد الرئيسية من خالل أنـشطة الـصيانة فـى ورش فى أثناء مرحلة التشغيل، تكون مدخالت 

مقارنة من المياه لالستهالك بال قدرأقل  النفق والمحطات إلى  تشغيلومن ناحية أخرى، يحتاج. الصيانة
ـــت يـــتم  و، اإلنـــشاءبمرحلـــة  المنـــتظم للمخلفـــات الناتجـــة مـــن خلصتوليـــد أقـــل حجـــم مـــن المخلفـــات مـــن ال

ومن أجل هذه األغراض، يـتم . تب اإلدارية، والركاب، ونظافة وصيانة الرصيفالعاملين بالمحطة والمكا
  . ً المخلفات فضال عن القيام باألعمال الصحيةالتخلص منإقامة مرفق تنحصر مهمته فى إدارة و

  

ً مترا مكعبا مـن المـاء ١.٥ما يقرب من بوبالنسبة إلى ورش الصيانة، سوف يتطلب غسل القطار الواحد  ً
 ٢٠غـسيل الواحـدة، مـع تكـرار ذلـك كـل ثالثـة أيـام بالنـسبة ألسـطول أولـى يبلـغ عـدد القطـارات بـه لدورة ال
ويالحــظ أن مــاء .  فــى اليــوم٣ م١٠وعلــى ذلــك، فــإن االســتهالك اليــومى مــن المــاء يقــدر بحــوالى . ًقطــارا

  قـــد تـــؤدى إلـــى توليـــد أس التـــىنحـــاسالالـــصرف النـــاتج عـــن هـــذا المرفـــق يحتـــوى علـــى هيدروكـــسيدات 
ــــع  ــــصريفها (Ph9)هيــــدروجينى مرتف ــــل ت ــــة قب ــــى المــــستويات المقبول ــــنخفض إل ــــستلزم معالجتهــــا لت  ممــــا ي

ويبلغ إجمالى حجم مياه الصرف من ورش الصيانة . والتخلص منها فى بالوعات ورش الصيانة الرئيسية
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لـى مـواد  متر مكعب فى اليوم الواحد وقد يحتمـل أن تحتـوى ع٥٠باستثناء وحدة غسيل القطارات حوالى 
  : تتمثل فى الملوثات التالية) بعد إزالة الحمأة والوحل وفصل الزيوت(عالقة أو محاليل 

  .  كج١٥مواد عالقة،  •
 . كج٥٠مواد عضوية ال تتحلل بالبكتيريا،  •

 . كج١٥مواد عضوية تتحلل بالبكتيريا،  •

 .  كج٦، )غير خطرة(مواد أخرى  •

  
ـــاء للمر ـــات اســـتهالك الكهرب ـــع، تتـــضمن القيمـــة وفيمـــا يخـــتص بمتطلب ـــة األولـــى مـــن خـــط المتـــرو الراب حل

التقديريــة اســتهالك القطــار الواحــد مــن الكهربــاء بالنــسبة للجــر والــسحب بــالقوة الكهربائيــة، وتكييــف الهــواء 
ــ، وذلــك باإلضــافة إلــى مــا تحتاجــه )حــوالى ربــع اســتهالك القطــار( اء  مــن الكهربــ عــشرةستةالمحطــات ال

ــااوينحــصر االســتهالك الــسنوى مــن   للمحطــة الواحــدة مــا بــين مــرتين إلــى ثــالث مــرات اســتهالك ءلكهرب
  : ويوضح الجدول التالى القيم التقديرية الخاصة باستهالك الكهرباء. القطار الواحد

  
   المرحلة األولى –الطاقة حسب الخطة لخط المترو الرابع / متطلبات االستهالك من القدرة ): ١٣-٤(جدول 

  السنة   المجموع  طاقة المحطة/ قدرة   طارطاقة الق/ قدرة 

  )ك و س(االستهالك باأللف   باأللف ) ك و س(االستهالك   )ك و س(االستهالك باأللف   )باأللف(كم / قطار 

١٨٣٨٤٦  ١٣٥١٧١  ٤٨٦٧٦  ٢٠٧١  ٢٠١٩  

١٨٧٠٣٤  ١٣٥١٧١  ٥١٨٦٣  ٢٢٠٧  ٠٢٠٢  

١٨٧٠٣٤  ١٣٥١٧١  ٥١٨٦٣  ٢٢٠٧  ١٢٠٢  

   فريق عمل الجايكا: المصدر
  

  رش الصيانة  و٦-٥-٤
قع فى القسم الغربى بما يعنى أن موقع ت سوف ا األولى من الخط الرابع المزمع إنشاؤهالمرحلةًنظرا ألن 

، يــضاف إلــى ذلــك، أنــه لــيس باإلمكــان تحديــد موقــع لهــذا ًانة للخــط الرابــع ســوف يكــون مقيــداورش الــصي
ر موقع مناسب عند الطـرف الغربـى المرفق بالقرب من مركز المدينة، لذلك، تظل هناك حاجة إلى اختيا

  . للخط وفى بقعة تبعد عن األهرام وعن المتحف المصرى الجديد
  

. ستقلين الخــط الرابــع للمتــرو إلــى جــزئين مــمــنوتنقــسم ســاحة ورش الــصيانة الخاصــة بالمرحلــة األولــى 
ـــــصيانتوقفهـــــاو بتنظيـــــف القطـــــارات الجـــــزء األولويـــــرتبط  ة ، بينمـــــا يخـــــصص الجـــــزء اآلخـــــر ألعمـــــال ال

 الخاصة وىمصادر القباإلضافة إلى  تحكم لإلدارة، وإلصدار اإلشارات والى مبان أيضاهناك. واإلصالح
  . بالجر

  

 اتالــــساح القطــــارات ووحــــدات الــــصيانة الخفيفــــة والثقيلــــة، هنــــاك وقــــفتوًوفــــضال عــــن وحــــدات تنظيــــف 
وصــــيانة  وقــــفواســــطة مخرطــــة العجــــالت األرضــــية؛ وتط العجــــالت بالمخصــــصة إلعــــادة اتــــزان وضــــب

لمخصـصة لـصيانة إ وصـيانة واصـالح الوحـدة توقفن تعمالن بالديزل؛ وإواصالح قاطرتى التحويل واللت
ريــق وهــذا باإلضــافة إلــى وجــود مجمــع خــارجى لتخــزين مــستلزمات الط. الخــط إلــى جانــب أعمــال أخــرى
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زيعــه فــى وحــدة تقــع كمــا يــتم تخــزين الــديزل وتو.  قــضبان الــسكة الحديــد وغيرهــاالــدائم والمــواد الكبيــرة مثــل
  .بالقرب من قاطرة التحويل ومبانى وحدة صيانة الخطوط

  

وال تتقـاطع . وتتصل كل وحدات الـساحة الرئيـسية ببعـضها الـبعض مـن خـالل شـبكة طـرق دائريـة داخليـة
 الالزمــة وىهــذه الــشبكة مــع أى مــن المــسارات المكهربــة وذلــك بــسبب العقبــة المتمثلــة فــى نظــام توزيــع القــ

  . للسحب
  

السماح بصيانة مجموعـة القطـارات العـشرين، هو القدرة االستيعابية النهائية المصممة للورش الهدف من 
ــة تــشغيلها طــوال األربــع  وأ ثــالث ســنوات كــل أوحــسب خطــة الــصيانة والعمــرات  ســت ســنوات فــى حال

ياجات األسـطول ويجب أن تكون هذه القدرة االستيعابية كافية لتلبية متطلبات واحت. ًوعشرين ساعة يوميا
ًاألولــى بالمرحلــة األولــى وزيادتــه الحقــا إلــى ثالثــين قطــارا، وتلبــى أيــضا االحتياجــات المــستقبلية ألســطول  ً ً

  . يضا أًقطارا المرحلة الثانية والتى من المتوقع أن تكون ثالثين
  

. ًقطــارا فقــط ٣٠اســتيعاب ب ســتقوم فــإن ورش الــصيانة للمرحلــة األولــى خفيفــة والــصيانة التوقــفبالنــسبة لل
ولــذلك، ســوف تحتــاج المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل خــط المتــرو الرابــع إلــى إقامــة ورشــة صــيانة أخــرى مــن 

ً القطارات واجراء الصيانة الخفيفة ألسطولها المكون من ثالثين قطاراتوقفأجل  ٕ .  
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  مكونات ورش الصيانة): ١٥-٤(شكل 
  كافريق عمل الجاي: المصدر



٦٠  التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

  ٕالتأثيرات البيئية واجراءات التخفيف -٥
  

، يتطرق الفصل الحالى فقط الى التأثيرات المتعلقة بإنشاء )المقدمة(كما تم التوضيح فى الفصل األول 
  . والتعديالت المصاحبة والمسار االضافى ومحطة الضغط العالى١٦ و١٤ و١٣المحطات رقم 

  

 المنهجية ١- ٥

  
 وبما انه لم .ة تقييم التأثيرات البيئية التى تم الموافقة عليهاتم إتباع نفس المنهاج المذكور فى دراس

 أو المساحة أو استخدامات االراضى، تظل التأثيرات (scale) القطاع أو المقياس  فى تغييريحدث
  .البيئية المحتملة مماثلة لتلك المذكورة فى دراسة تقييم التأثيرات البيئية التى تم الموافقة عليها

 

  إليجابيةالتأثيرات ا ٢- ٥

  
  : اإليجابية التاليةاالجتماعية واالقتصادية التأثيرات ١٦ و١٤ و١٣إلنشاء المحطات رقم 

يحــد مــن االختناقــات  الــى المتحــف المــصرى، ممــا منفــذ لوصــول العامــة ٤يــوفر خــط المتــرو رقــم  -

يوفر متــرو ســو. التــى تــصاحب اســتخدام الــسيارات والحــافالت كوســيلة للوصــول للمتحــف المروريــة
العـــائالت والمـــدارس والـــرحالت ( الـــى الزائـــرين باإلضـــافة منفـــذ لوصـــول العـــاملين بـــالمتحف نفـــاقاأل
 ).الخ

 والمأهولــة حاليــا ولكنهــا تفتقــر منطقــة الرمايــة الــسكنية مــن والــى تحــسين منفــذ الوصــول والتنقليــة -
ول  ويلجـــأ ســـكان هـــذه المنطقـــة الـــى سلـــسلة مـــن أســـاليب االنتقـــال للوصـــ. بـــسبل النقـــل العـــامالـــربط

 المــسألة كمــا يــوفر تلــك ٤ويحــل ربــط تلــك المنطقــة بخــط المتــرو رقــم . لغايــاتهم فــى منطقــة القــاهرة
وفــورات فــى زمــن ويــؤدى ذلــك بــصورة غيــر مباشــرة الــى .  لالنتقــالللــسكان وســيلة مالئمــة ورخيــصة

  .خفض العداد الحوادث وأيضا الى رحالت الركاب
الحالى بنطاق القاهرة الكبرى يعتمد بـشكل باطها  حيث أن ارت أكتوبر٦لمحافظة  تحسين الوصولية -

، ٤ومن المخطط ان يتم ربـط محطـة متـرو حـدائق هـاجر، الخـط رقـم . اساسى على شبكات الطرق
 . أكتوبر٦بالترام السريع أو بمحطات الحافالت فى المستقبل، مما يخدم االقسام المختلفة فى 

 

 تأثيرات غير ذات صلة ٣- ٥

  
 الهام فى موقع معين أو بسبب عدم وجود مسار التعرض بين النشاط نتيجة لعدم وجود المستقبل

  : المستقبل، تعتبر التأثيرات التالية غير ذات صلة والتى تتضمنو
ــأثيرات  - ــى تعتبــر الت ــر ذات صــلةعل ــة غي ــاة المائي ــاه الــسطحية والحي  التــى يــتم محطــاتال فــى المي

 .ًنظرا لبعدها عن المسطحات المائيةإدخالها حديثا 

 وبالتــالى لـن يكــون ألعمـال إنــشاء وتــشغيل منطقــة خاليــة مــن التنــوع البيولــوجىالمحطــات فـى تقـع  -
 .البيولوجية على البيئة تأثير سلبىالمحطات أى 



٦١  التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

 حيـــث أن الـــثالث محطـــات تقـــع فـــى االراضـــى أو الممتلكـــاتلــن يتـــسبب المـــشروع فـــى خـــسائر فـــى  -
 .أراضى خالية

 

  ت الالزمة لتخفيفها تقييم وتقدير التأثيرات السلبية واإلجراءا ٤- ٥
 

  تأثيرات ما قبل اإلنشاء ١- ٤-٥

  
 كما تنطبق اإلجراءات بفقدان االراضى والممتلكات وتلك الخاصة  العامةالمرافقالتأثيرات على تنطبق 

أعمال تمديد  البيئية التى تم الموافقة عليها، على التأثيراتالتخفيفية التى تم اإلشارة اليها بدراسة تقييم 
 : الجديدة، ويتضمن ذلكالمسار والمحطات

 
 ترميم المرافق •

 .ٕالتنسيق مع السلطات ذات الصلة للحصول على خرائط دقيقة واجراءات محددة لنقل المرافق -

 . الحفر اليدوى وفقا للضرورةاستخدام -

  
  ٕالتعويض عن االراضى واعادة التوطين •

  :حينما ال يمكن تجنب نزع ملكية االراضى
 وفقـا للقـوانين المـصرية واألدلـة اإلرشـادية الجديـدة الـصادرة التعويض عن الممتلكـات المنزوعـة -

 والمزروعـات وأى واألعمـالويـتم التعـويض عـن المبـانى . من قبل هيئة اليابان للتعاون الـدولى
 .تركيبات أخرى

 مــع األفــراد المحتمــل تـأثرهم بالمــشروع بهــدف الوصــول الــى اتفاقيــات إجـراء التــشاور والتفــاوض -
التعامــــل مــــع التظلمــــات وأنظمــــة ضات أو بــــدائل إعــــادة التــــوطين وبخــــصوص التعويــــمرضــــية 

  .الرصد
  

  تأثيرات اإلنشاء ٢- ٤-٥

  
  :، والتى تنتج أساسيا من فيما أدناه١٦ و١٤ و١٣يتم مناقشة التأثيرات المرتبطة بإنشاء المحطات رقم 

  إنبعاثات األتربة -
 )المركبات والمعدات والمواد(اإلنبعاثات  -

 )المركبات والمعدات(الضوضاء  -

 )المخلفات الصلبة والخطرة(مخلفات اإلنشاء  -

 الصحة والسالمة وحوادث المركبات والمعدات -

 .تآكل التربة -

  
  
 



٦٢  التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

  التأثيرات على البيئة الطبيعية ١-٢- ٤-٥

  
ثانوية  أعاله والناتجة عن األسباب المبينة جودة الهواء والضوضاء األساسية على تعتبر التأثيرات

، وذلك بسبب خلو المنطقة المحيطة بالمحطة رقم لالنعكاسوقصيرة المدى ومحلية ومباشرة وقابلة 
وسوف يتم إتباع اإلجراءات التى تم .  من المستقبالت الحساسة مثل المدارس والمستشفيات١٦

اقتراحها فى دراسة تقييم التأثيرات البيئية التى تم الموافقة عليها أثناء إنشاء الثالث محطات وذلك 
  :وتتضمن تلك اإلجراءات. لتخفيف أى تأثيرات محتملة

  
 التحكم فى الضوضاء •

 الـــضوضاء بمواقـــع لتخفـــيضذات حالـــة الـــصالحية الجيـــدة للعمـــل  واآلليـــاتشـــراء المعـــدات  -
  .اإلنشاء

 متـر علـى طـول حـدود الموقـع حينمـا يكـون ذلـك عمليـا وقابـل ٢إنشاء سياج صـلب بارتفـاع  -
 .للتنفيذ

 . النهارفى أوقاتت كثيرة الضوضاء وفقا لقابلية التنفيذ، يتم تحديد استخدام المعدا -

يكون للمعدات واألدوات ذات تأثيرات الهواء المضغوط بموقع اإلنشاء مآخـذ ومخـارج عـوادم  -
 .مزودة بكاتم صوت

ويـزداد االنتقـاص فـى معـدالت الـضوضاء مـع زيـادة . حواجز مادية مؤقتـة للـضوضاءإنشاء  -
 .ارتفاع العائق

 

  جودة التربة •

  .التنفيذ الفعال لخطة إدارة المخلفات الصلبةيقوم المقاول بتأكيد  -
   

 ٤ الناتجــة عـــن أعمــال إنـــشاء محطــة خـــط متــرو رقـــم بـــاالهتزازاتوبالنــسبة للتــأثيرات المتعلقـــة 
تطبيـق إجــراءات التخفيــف المنـصوص عليهــا فـى دراســة تقيــيم لمتحــف المـصرى، فيــتم ل المقابلـة

شاء الحـوائط الـساندة عـن طريـق الحفـر وصـب ويـتم إنـ. التأثيرات البيئية التى تم الموافقـة عليهـا
 الساندة يتم احتواء كل العمل المنفـذ داخـل المحطـات ممـا الحوائط وبإقامة .الخرسانات بالموقع

ويجـرى تـشغيل ماكينـة . نـى مـن االهتـزاز خـارج حـدود تلـك الحـوائطيؤدى إلى حـدوث الحـد األد
وث اهتــزازات تــؤدى إلــى تــدمير  ممــا ال يتوقــع معــه حــدمــستويات عميقــة جــداحفــر النفــق عنــد 

  .المنشآت السطحية
  
  



٦٣  التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

 

   أمام المتحف المصرى١٣موقع المحطة رقم : ١-٥  الشكل 

 انفايرونكسلقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل :المصدر
 

 

  

  ١، المرحلة ١٤ة المقترحة رقم المنطقة السكنية المحيطة بالمحط: ١- ٥  الشكل

 انفايرونكسلقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل :المصدر
  



٦٤  التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

  

   من المستقبالت١٦، المرحلة ١خلو المنطقة المحيطة بالمحطة رقم : ٢- ٥  الشكل

 انفايرونكسلقطة مأخوذة بمعرفة فريق عمل :المصدر
  

  

   التنوع البيولوجىالتأثير على ٢-٢- ٤-٥

 الخـط الرابـع ١ المرحلـة  فـى التـأثيرات غيـر ذات الـصلة، فـإن مـشروع توسـعسـالفا إليـه اإلشارةكما تم 
 .يقع فى منطقة خالية من التنوع البيولوجى وبالتالى لن يوجد تأثيرات سلبية على البيئة البيولوجية

  
   االقتصادية-التأثير على البيئة االجتماعية  ٣-٢- ٤-٥

وتتماثـل .  نظرا لوجود منـاطق سـكنية وفنـادق١٤ و١٣ حول المحطات رقم متوسطالتأثير يعتبر ذلك 
 مــع تلــك ٤ لتوســعات الخــط  االقتــصادية وكــذلك إجــراءات التخفيــف المقترحــة–التــأثيرات االجتماعيــة 

  :المنصوص عليها فى دراسة التأثيرات البيئية التى تم الموافقة عليها، وتتضمن
  

  الرزق والخدماتانقسام المجتمع وسبل •

ـــة - ـــسلطات المعني ـــسيق مـــع المحافظـــة وال ـــا التن ـــوفير نق ـــة طلت ـــور كافي  للمـــشاة، ولتخطـــيط عب
 خطــط تحويــل مــداخل وخــارج الخــدمات، وإلدارة األنــشطة وفقــا للتوقيتــات المالئمــة، وإلتبــاع

 .المرور ولبث المعلومات عن برنامج األنشطة

 .تدريب العاملين وتوفير مناطق صحية مغلقة -
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  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

 السالمةٕلصحة العامة واجراءات ا •

إحاطــة موقــع اإلنــشاء بــسياج ســالمة لمنــع دخــول غيــر المــرخص لهــم الــى الموقــع ممــا قــد  -
 .يترتب عليه حدوث حوادث

 . خطط فعالة لمجابهة الطوارئ ومقاومة الحريقتصميم -

  
 إجراءات الصحة والسالمة ببيئة العمل •

 المقــاولين وشــراء معــدات الوقايــة إدراج خطــط صــارمة للــصحة والــسالمة والبيئــة فــى عقــود -
 .الشخصية المناسبة

ويـــتم فحـــص الـــساللم .  الـــسالمة لمنـــع الـــسقوطوأطقـــم اســـتخدام معـــدات الوقايـــة الشخـــصية -
 . بشكل متكرروالسقاالت

 .اإلسعافات األولية  وصناديقتوفير معدات الوقاية الشخصية -

 .تخزين المواد القابلة لالشتعال فى مناطق معزولة ومظللة وجيدة التهوية -

 .تركيب طفايات حريق فى أماكن مخصصة فى جميع أنحاء الموقع -

  
 فــى أرض فــضاء تنتمــى للجــيش بجــوار ثـــالث (HVS)وســيتم وضــع محطــة الــضغط العــالى 

ــــــخطــــــوط  ــــــن . عــــــالىالضغط لل ــــــتج عــــــن ول ــــــضغط العــــــالى أى ين ــــــمحطــــــة ال ــــــأثيرات لحق ول ت
 ٥٠ علــى قــاطنى منطقــة الرمايــة الــسكنية المجــاورة حيــث أنهــا تقــع علــى بعــد كهرومغناطيــسية

ٕإلدراج إجــراءات الــسالمة المطلوبــة أثنــاء تــصميم وانــشاء ويعتبــر هــذا التــأثير ثــانوى نظــرا . متــر
  .وتشغيل المحطة
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  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

 
  (HVS)موقع محطة الضغط العالى : ٤-٥  الشكل

 انفايرونكسة مأخوذة بمعرفة فريق عمل لقط :المصدر
  

  )من صنع اإلنسان -االصطناعية (العمرانية التأثيرات على البيئة  ٤-٢- ٤-٥

، فقـــد تـــم تــــصنيف شـــبكة الطـــرق والمــــرور علــــى ١٦ و١٤ و١٣وبالنـــسبة لتـــأثير المحطـــات رقـــم 
م  وفقـــا للمعـــايير التـــى تـــمحطـــات بمواقـــع الـــثالث (traffic vulnerability)الحـــساسية المروريـــة 

  . للخط الرابع والتى تم الموافقة عليها١بالفعل استخدامها فى دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمرحلة 
  

، (VH hot spot)ً كبقعـه سـاخنة جـدا )١٣المحطة رقـم ( محطة المتحف المصرى تم تصنيفوقد 
المحطــة (منخفــضة، ووجــدت محطــة حــدائق هــاجر ) ١٤المحطــة رقــم (بينمــا وجــدت محطــة النــصر 

  .منخفضة جدا) ١٦رقم 
  

وسيتم إتباع اإلجراءات التى تم اقتراحها فى دراسة تقييم التأثيرات البيئية التى تم الموافقة عليها أثناء 
  .إنشاء الثالث محطات لتخفيف أى تأثيرات محتملة على المرور وشبكة الطرق

  
وتتضمن اإلجـراءات مـا . حطةوسيتم التنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية للتخطيط إلنشاء كل م

  :يلى
تحديــد نــزع الحــارة المؤقتــة إلــى أدنــى حــد بالــشكل الــذى ال يــؤثر علــى انــسياب وتــدفق حركــة  -

  . السير والمرور



٦٧  التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

اســــتخدام اإلنــــشاءات المعدنيــــة المؤقتــــة كأســــطح طــــرق أو كبــــارى علويــــة مــــن أجــــل تحــــرك  -
 .المركبات خالل أو فوق مواقع اإلنشاء

 األجــزاء أو القطاعــات المتــأثرة مــن الطريــق والتــى يوجــد بهــا تفــادىلاســتخدام الطــرق البديلــة  -
 . موقع اإلنشاء

  
  تأثيرات التشغيل والصيانة ٣- ٤-٥

  
 فيما أدناه، والتى تنتج بشكل ١٦ و١٤ و١٣يتم مناقشة التأثيرات المتعلقة بتشغيل المحطات رقم 

  :رئيسى عن
  تشغيل المحطات  -
  تشغيل القطارات فوق وتحت األرض  -

  

  طبيعيةيرات على البيئة الالتأث ١-٣- ٤-٥

  
ٕلتــشغيل المحطــات والقطــارات المرتبطــة بالمحطــات الجديــدة تــأثيرات واجــراءات تخفيــف مماثلــة لتلــك 

  . للخط الرابع والتى تم الموافقة عليها١التى تم مناقشتها فى دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمرحلة 
بجــذب وســائل انتقــال ات الثانويــة المرتبطــة  اإلضــافية بــشكل رئيــسى فــى التــأثيروتــتلخص التــأثيرات

  لموقع المحطات الجديدة باإلضافة الى التنميـة الثانويـة المتوقـع أن تنـشأ حـول موقـع المحطـةأخرى
  . النهائية
  

لمواقــف الــسيارات ) وزارة الداخليــة والمحافظــة الــخ(مــع الجهــات المعنيــة وســيؤدى التخطــيط المــسبق 
  .لمرتبطة بجذب وسائل انتقال أخرى لمواقع المحطات الجديدةوالحافالت الى خفض التأثيرات ا

  
ســتخدامات االراضــى عنــد المحطــة التخطــيط الباإلضــافة الــى ذلــك، فانــه فــى غايــة األهميــة أن يــتم 

امات التغيـــر الغيـــر منـــضبط فـــى اســـتخدمـــن أجـــل خفـــض التـــأثيرات الثانويـــة الناتجـــة عـــن النهائيـــة 
.  ويعد ذلك مسئولية وحدات التخطيط العمرانى بالمحافظـات.ة الثانوياالراضى نتيجة لجذب التنمية

وسيتم التفتيش بشكل دورى لمالحظة حدوث تأثيرات ثانويـة سـلبية نتيجـة التغيـر الغيـر منـضبط فـى 
الهيئــات ذات الــصلة والــسلطات وســيتم التنــسيق مــع . اســتخدامات االراضــى عنــد المحطــات الجديــدة

   .المحلية لخفض التأثير الثانوى
  
 مماثلـــة لتلـــك  أمـــام المتحـــف المـــصرى٤لتـــأثيرات المرتبطـــة بإنـــشاء محطـــة خـــط المتـــرو رقـــم وتعـــد ا

المرتبطـــة بـــالموقع االصـــلى خلـــف المتحـــف مـــن حيـــث التـــأثير المحتمـــل الهتـــزازات التـــشغيل علـــى 
 ولذلك تنطبق إجراءات التخفيف التى تم اقتراحها فى دراسة تقييم التأثيرات البيئية التى تم. المتحف

 لحام القـضبان والتثبيـت المـرن وتخفـيض عيـوب  والتى تتضمنالموافقة عليها على التعديل الحالى،
  .سطح العجالت الى أقصى حد )عدم االنتظام(



٦٨  التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

  
  التنوع البيولوجى ٢-٣- ٤-٥

 للخط الرابع تـتم فـى منطقـة ١كما تم ذكره سالفا فى التأثيرات غير ذات الصلة، فإن توسعة المرحلة 
  .يولوجى، ولذلك ال يوجد تأثيرات سلبية على البيئة البيولوجيةخالية من التنوع الب

  
  االقتصادية-التأثيرات على البيئة االجتماعية ٣-٣- ٤-٥

تعـــد تـــأثيرات التـــشغيل المتعلقـــة بتـــشغيل المحطـــات والقطـــارات المرتبطـــة بالمحطـــات الجديـــدة مماثلـــة 
 الخــط ١ات البيئيــة للمرحلــة  التــى تــم مناقــشتها فــى دراســة تقيــيم التــأثيرالتخفيــفٕللتــأثيرات واجــراءات 

  :الرابع والتى تم الموافقة عليها، والتى تتضمن
إجراء الرصد المتكرر لنوعية الهواء الـداخلى والـضوضاء المتعلقـة بالـصحة والـسالمة المهنيـة  -

  .وذلك لتسجيل نسب الرطوبة والوطأة الحرارية فى بيئة العمل
لمحطــــات مــــن خــــالل التــــصميم الــــسليم الحفــــاظ علــــى نوعيــــة الهــــواء الــــداخلى فــــى األنفــــاق وا -

   .والصيانة لنظام تدفئة وتهوية وتبريد الهواء

حظر إلقاء المخلفات بالقرب من محطات وجدران المتـرو لخفـض التـأثيرات علـى المجتمعـات  -
 .المجاورة للمحطات

تـــأثيرات ثانويـــة ســـلبية نتيجـــة التغيـــر الغيـــر إجـــراء الرصـــد الـــدورى المنـــتظم لمالحظـــة حـــدوث  -
 . فى استخدامات األراضي عند المحطات الجديدة، وفقا للحاجةمنضبط

  
  )من صنع اإلنسان -االصطناعية (العمرانية التأثيرات على البيئة  ٤-٣- ٤-٥

تعـــد تـــأثيرات التـــشغيل المتعلقـــة بتـــشغيل المحطـــات والقطـــارات المرتبطـــة بالمحطـــات الجديـــدة مماثلـــة 
 الخــط ١ة تقيــيم التــأثيرات البيئيــة للمرحلــة  التــى تــم مناقــشتها فــى دراســالتخفيــفٕللتــأثيرات واجــراءات 

  :الرابع والتى تم الموافقة عليها، والتى تتضمن
 بالتنــسيق مــع إدارات المــرور بــوزارة (ECM) الــشركة المــصرية إلدارة وتــشغيل المتــروســتقوم  -

 .الداخلية لضمان تدفق الحركة المرورية عند مناطق المحطات

عنــد المبــانى فــى مرحلــة مبكــرة مــن التــشغيل وذلــك انى ســيتم رصــد اســتقرار التربــة وحالــة المبــ -
كمــا ســيتم إبــالغ الحــى بــأى أضــرار متوقعــة . المجــاورة التــى تــم تحديــد هيكلهــا بأنــه ضــعيف

 .الالزمةالتخاذ أعمال اإلصالح 

  

  تأثيرات البيئة على المشروع ٥- ٥

 التأثيرات البيئية التى تم  لتلك التى تم االشارة اليها فى دراسةتعد تأثيرات البيئة على المشروع مماثلة
  .األحداث الزلزالية وهشاشة التربةو الموافقة عليها، والتى تتضمن المخاطر الطبيعية

  



٦٩  التقرير النهائى- المرحلة األولى-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

 

  ٢٠١٠            سبتمبر   نكسانفايرو

   المياه الجوفية والسطحية  من مستوىتأثير

عين فى تصميم ال أخذلمترو المقترح، سيل التحتية ية البنعلى تدفق المياه الجوفية تأثيرللتقليل من 
 حاد فى الخزان انحدار هيدروليكيأيضا احتمالية وجود ات في مستويات المياه الجوفية وتقلبالاالعتبار 

  .من آبار الضخ وحواف هيكل النفقالجوفى، خاصة بالقرب 
  

  المياه السطحية والجوفيةمن جودة تأثير 

التي الملوثات ر تأثيلسيتم اختيار المواد الخام المستخدمة في بناء البنية التحتية للمترو مقاومة كيميائيا 
  .توجد في المياه الجوفية والمياه السطحية في المنطقة

  
  )أو الزالزل(المخاطر السيزمية 

للتخفيف من تأثيرات الموجات الزلزالية، فان عوامل الخطر السيزمى سوف يتم أخذها فى االعتبار فى 
  .إنشاء الخط الرابع للمترو

 

  التربة القابلة للتمدد واالنهيار

دراسة جيوتقنية مستفيضة للتربة لتحديد سمك الطبقات المعرضة لهذين النوعين من اء سيتم إجر
وسوف ياخذ التصميم بعين اإلعتبار األحمال وضغوط وقوى القص على تلك الطبقات وذلك . المخاطر

  .لتفادى التأثيرات الغير مرغوبة
  

  )السيول(الفيضانات 

 نظام مناسب لصرف المياه من خالل تركيب) تاالمحط( سوف يتم عمل حماية للمنشات السطحية 
 . ابو رواش- على طول مسار الفيضان وخاصة على هضبة األهرام

  



 ٧٠         التقرير النهائى-مرحلة األولىل ا-تعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكبرى

  ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

    والرصد البيئىاإلدارةخطة    -٦
  

لدراسة تقييم التأثيرات البيئة الموافق عليها لخط الرابع ) EMP(كل مكونات خطة األدارة والرصد البيئى 
  : قابلة للتطبيق لتعديالت الدراسة وتتضمنلمترو أنفاق القاهرة الكبرى

 متطلبات األدارة •

 األدارة/إجراءات التخفيف •

 خطة مجابهة الطوارئ •

 التأكيدرصد وال •

ســوف يــتم تطبيــق التكلفــة المقــدرة للرصــد والتخفيــف المرفقــة بدراســة تقيــيم التــأثيرات البيئيــة الموافــق عليهــا 
ًنظـرا لمتطلبـات األدلـة ،  ومـع ذلـك.على تلك التعديالت والتى وردت على أنهـا تكلفـة الوحـدة لكـل محطـة

 فأن صفحات الرصد المستخدمة خالل مراحـل )JICA(األرشادية المعدلة للهيئة اليابانية للتعون الدولى 
 قد تم تحديثها وقـد تـم ،ومتعاقديهااإلنشاء والتشغيل لرصد نوعية البيئة عن طريق الهيئة القومية لألنفاق 

  .٣أرفاقها بالملحق 
 



 ٧١         التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

   التنسيق بين الوكاالت والتشاور المجتمعى   -٧
  

المخططة للخط الرابع لمترو األنفاق المرحلة األولى ضمن السياق والتوسعات بما أن التعديالت 

. فأنه ال توجد حاجة إلجراء المزيد من التشاورات المجتمعية أو التنسيق بين الوكاالت، الجغرافى ذاته

ٕالتشاورات التى تمت وادرجت بشكل مفصل فى دراسة تقييم التأثيرات وعليه فأن سوف يتم الرجوع الى 
 .البيئية الموافق عليها



 ١ -١م        التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :١ملحق 

موافقة جهاز شئون البيئة لدراسة تقييم التأثيرات البيئية للخط الرابع لمترو أنفاق 

  القاهرة الكبرى المرحلة األولى



 ٢ -١م        التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

  
  



 ٣ -١م        التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس

  



 ١ -٢م        التقرير النهائى- المرحلة األولى-رىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاهرة الكب

 ٢٠١٠            سبتمبر   انفايرونكس
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  :٢ملحق 

   المرحلة األولى-تعديل خرائط استخدامات األراضى



 ٢ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ٣ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ٤ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ٥ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ٦ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ٧ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ٨ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ٩ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١٠ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١١ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١٢ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١٣ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١٤ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١٥ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١٦ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١٧ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١٨ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس



 ١٩ -٢م                             التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 ٢٠١٠  سبتمبر                                انفايرونكس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ١ -٣م     التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 

  ٢٠١٠      سبتمبر         انفايرونكس
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            التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 
 

 ٢٠١٠  سبتمبر                       انفايرونكس

 ٢-٣م

MONITORING FORM 
 
Responses/Actions to Comments and Guidance from Government Authorities and the Public 
 

Monitoring Item Monitoring Results during Report Period 
  
 
Mitigation Measures 
 
-Construction - Ambient Air Quality 

Remarks 
 

Item 
 

 
Unit 

Measured 
Value  
Mean 

Measured 
Value 
Max. 

National 
Standards 

Law 
4/1994 

WHO 
Standards 

Standards 
for 

monitoring Detail of location 
No. of 

monitoring 
points 

 
Frequency 

 
Duration 

TSP (24 
hr) 

µg/m3   230 150-230 230 

PM10 

(24 hr) 
µg/m3   150 70 150 

CO 
(1 hr) 

ppm   30 30 30 

NO2 

(1 hr) 
µg/m3   400 400 400 

SO2 

(24 hr) 
µg/m3   150 100-150 150 

Next to Constructed 
Station/ Facilities 
 
At each station 
1.5-2m above 
ground 

2 per station Every month  
24hours 
during construction 
 

Source: JICA Study Team and Environics 
 
 



            التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 
 

 ٢٠١٠  سبتمبر                       انفايرونكس

 ٣-٣م

 
-Construction -Noise / Vibration 

Remarks 
 

Item 
 

 
Unit 

Measured 
Value 
Mean 

Measured 
Value 
Max. 

National 
Standards 

WHO 
Standards 

Standards 
for 

monitoring 

Detail of location No. of 
monitoring 

points 

Frequency Duration 

Workplace during Construction  
Noise 
Levels 
(Leq, 
Lmax, 
L90) 

dB(A) 
(24 hr) 
 

  90 
Work place 
with up to 
8 hour 
shifts and 
aiming to 
limit noise 
hazards on 
sense of 
hearing 

90 90 
Work place next to 
potential noise 
sources  

2 Every week 
One day per week for 
the construction 
duration 

Construction  (Ambient) 

Noise 
Levels 
(Leq, 
Lmax, 
L90) 

dB(A) 
(24 hr) 
 

  25-55 
according 
to the 
monitored 
location  

30-55 
according 
to the 
monitored 
location 

25-55 
according to 
the 
monitored 
location  

Next to Constructed 
Station/ Facilities 

2 Every month  
24hours 
during construction 
 

Vibration 
� PPV�  
For each 
Traverse 
Vertical 
Longitudinal 
Directions 

  - - 

*Frequency 
<10 Hz 
5mm/s 

10-50Hz 
5-10mm/s 
50-100Hz 

15-20mm/s 

Next to Constructed 
Station/ Facilities 

2 Every month 
24hours 
during construction 
 

Source: JICA Study Team and Environics 



            التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 
 

 ٢٠١٠  سبتمبر                       انفايرونكس

 ٤-٣م

-Construction - Water Quality (Groundwater) 
Remarks 

 
Item 

 

 
Unit 

Measured 
Value 
Mean 

Measured 
Value 

Baseline 

Baseline 
Measurements 

National 
Standards 

For 
Irrigation 

Detail of location 
No. of 

monitoring 
points 

Frequency Duration 

All monitoring wells 8 Monthly 
Before 
construction 

Group1wells 2 Monthly 
During construction 
 

WaterLevel      

Group2wells 3 Monthly During construction 
Biological 
Oxygen 
Demand 
(BOD) 

mg/l     

Chemical 
Oxygen 
Demand 
(COD) 

mg/l     

Total Solids mg/l    2000 
Grease and 

oil 
mg/l     

Nitrate  mg/l     
Ammonia mg/l     

Total 
coliform 

MPN 
index/100

ml 

    

Faecal 
coliform 

MPN 
index/100

ml 

    

All monitoring wells  
 
Group1 wells  
Group3 wells 

8 
 

2 
3 

Annually 
 
Monthly 
Monthly 

During construction 
 

Monitoring of groundwater levels and quality after construction, should be done until the movement of water has been stabilized. 
Source: JICA Study Team and Environics 



            التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 
 

 ٢٠١٠  سبتمبر                       انفايرونكس

 ٥-٣م

 
-Operation -  Ambient Air Quality 
 

Remarks 
 

Item 
 

 
Unit 

Measured 
Value     
Mean 

Measured 
Value    
Max. 

National 
Standards 

Law 
4/1994 

WHO 
Standards 

Standards 
for 

monitoring Detail of location 
No. of 

monitoring 
points 

 
Frequency 

 
Duration 

TSP 
(24 hr) μg/m3   230 150-230 230 

PM10 

(24 hr) μg/m3   150 70 150 

CO 
(1 hr) 

ppm   30 30 30 

NO2 

(1 hr) μg/m3   400 400 400 

SO2 

(24 hr) μg/m3   150 100-150 150 

Outside each 
station 
1.5-2m above 
ground 

2 per station Every 3 months 
24hours 
during operation. 

Source: JICA Study Team and Environics 
 



            التقرير النهائى- المرحلة األولى-هرة الكبرىتعديل دراسة تقييم التاثير البيئى لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق بالقا

 
 

 ٢٠١٠  سبتمبر                       انفايرونكس

 ٦-٣م

 
-Operation - Noise / Vibration 

Remarks 
 

Item 
 

 
Unit 

Measured 
Value    
Mean 

Measured 
Value    
Max. 

National 
Standards 

WHO 
Standards 

Standards 
for 

monitoring Detail of location 
No. of 

monitoring 
points 

Frequency Duration 

Noise 
Levels 
(Leq, 
Lmax, 
L90) 

dB(A) 
(24 hr) 
 

  25-55 
according 
to the 
monitored 
location  

30-55 
according 
to the 
monitored 
location 

25-55 
according to 
the 
monitored 
location  

Next to identified 
sensitive receptor 

2 
Every month for 
the first year 

24hours 
during operation 

Source: JICA Study Team and Environics 
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