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 ملخص البحث

 . جدييدةالميدن القائمية  الميدن التنشأ بيي   التي الكبرى لمدناة على أطراف الفجوات العمرانية الموجود تهتم الدراسة بقضية

يعميت  تسيار  تيثد  مليى نميو م ن هذه المناطق غير مخططة  تيثرر بالسيلع عليى هيكيت مسيتعمارت ارراليي بالميدن.أ حيث

تكاملهيا ميع مسيتعمارت المدينية على خلق مستعمارت عشوائية بهذه المناطق، لم تخضع هذه اإلستعمارت ملى تحليت جيد يضم  

 كذلك لم يضم  توافقها مع خطة التنمية اإلقليمية لهذه المنطقة .  هذه القضية هي جزء م  طبيعية التييير اليذ  أدى مليى  القائمة

زهيذا , ليذلك يرك الذ  أدى أيضاً ملى نتائج سلبية م  أهمها الخلت فيي مسيتعمارت ااراليي  توهيعهيا  تدهور في حد د المدينة

هييذه المنيياطق الطرفيية ميي  منمييور تكياملى مييع أحييد المنياطق المحيطيية  المدينيية ل سدمعما تاإل هيكدد  تحديدددالبحيث علييى قضيية 

ااصييلية اا و  كييذلك صييياغة أسيياليع للتييدخت المناسييع بهييذه المنيياطق بحيييث تفيييد اإلطارالعييا  ليسييتعمارت بالمدينيية ااصييلية 

تهدف ملى التوصت مليى تحدييد اإلسيتعمارت المفضيلة اطيراف الميدن الكبيرى  ذليك  مرية ذلك م  خالل دراسة نيتم    اا و 

مسيتعمارت دراسية نمرييات التييير فيي ، دراسة البيئة العمرانية على أطراف المدينة  على نقاط رئيسية  هيالتركيز  م  خالل

نليتم  منهيا طبيعية تطبيقيية ريم دراسية . وراليدراسة التوظيف اامثت لأل، دراسة التحكم في مستعمارت اارالي، اارالي

بإعتبارهييا أحييد أهييم المنيياطق الموجييودة علييى أطييراف مييدن قائميية  منطقيية قييري مدينيية القيياهرة بدراسيية  ذلييكالمصيير  الواقييع 

قياسي  ريم  ة نحا ل أن نرصد الواقع  معرفة اإلستعمارت التيي تنشيأ بهيذه المنطقي. بينية بي  عمران قائم  عمران جديد  ة منطق

 ةبحييث تصيبم منطقي ليسيتعمارت المفضيلة لهيذه المنطقية على ميا تيم  التوصيت مليي  بالدراسية النمريية ريم  ليع مطيار هيكليي

 نضييم  ميي  خييالل هييذا الهيكييت المحافميية علييى عييد  تييدهور . وقائمييةاإلسييتعمارت  تفيييد المنيياطق المحيطيية   المدينيية المحييددة 

  ة التي تنشأ غالباً بهذه المناطق.أطراف المدن  تقليت المناطق العشوائي

 المقدمة .1

نتج ع  التطور العمراني  نشأة المدن الجديدة  كذلك قق المحا ر الطري اإلقليميية الجدييدةو حيول الميدن 

الجدييدة بيي  الميدن المسيتحدرة الكبرى فجوات كبيرة تقع على أطراف المدن الكبرى .  تنحصر هيذه الفجيوات 

مي  هيذه الميدن نميت مختليف عي  اتخير.  تتسيع هيذه الفجيوات الكبييرة الموجيودة عليى قائمة.  لكيت  المدن ال

النميو السيلبى الييير متسيق  كيذلك تصييع المركيز الخيدمى  منهيا أطراف المدن الكبرى في العديد م  المشاكت

فى بخلت ملى جانع مشاكت كمية  نوعية أخرى للحركة على المحا ر العمرانية بشكت غيرمناسع  كذلك خلت 

ذلك منياطق قيب  عشيوائية غيير محيددة اإلسيتعمارت  ر  ها أيضاً نتج عنتالكثافة بي  داخت العمران  خارج   

 و.قائمةأ  الالجديدة تخضع ملى مخطت عا  مرتبت بأحد ااقطاب سواء  المدن 

اطق التيى لذلك تحتاج هذه المناطق ملى المزييد مي  اإلسيهامات البحثيية، لوليع الحليول المناسيبة لهيذه المني

  تعنيي بدراسية البيئية العمرانيية  اإلجتمياعى  اإلقتصيادى تفييد التكيوي  العمرانييتعتمد على دراسات حقيقيية 

حتى تتكامت  تتماقيى ميع المنياطق المحيطية اارالي يفية التحكم في مستعمارت كعلى أطراف المدن  كذلك 

 .هاأ مستكمال محتياجاتبها  تلبى ارحتياجات المفقودة 
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 مشكلة البحث .1.1

عييد   جييود هيكييت محييدد إلسييتعمارت تعييانى أطييراف المييدن الكبييرى ميي  عييدة مشييكالت عمرانييية أهمهييا  

هيدف مليى تكاملهيا ميع ااقطياب العمرانيية الكبييرة ت الفجوات العمرانية الموجودة على أطرافها  الذ  يجيع أن

 مثيت منطقية بي  ميدن قائمية  ميدن جدييدة  في اليالع نشأمناطق بينية غير مخططة  التي ت حيث أنهاالمحيطة 

مليى نتياج عمرانيى مبعثير  أراليى مهيدرة تخضيع اهيواء القطيا  الخيا  اليذى بها . مما أدى قري القاهرةو

  مهمال العوامت ااخرى مثت العمرانية  اإلجتماعية.  ،يهدف ملى تعميم العائد اإلقتصادى فقت

 تساؤل البحث .1.1

لفجوات العمرانية بي  المدن الجديدة  المدن القائمة في اإلستعمارت السكنية أ  هت م  الطبيعي أن تستيت ا

 خاصية أن الميدن  المجيا رة مي  خيالل هيذه الفجيوات  القائمية يتم تعويض اإلسيتعمارت المنتقصية فيي الميدن

 الجديدة السكنية أصبحت منتشرة حول المدن القائمة.

 هدف البحث .1.1

الموجيودة عليى أطيراف الميدن  الفجيوات العمرانييةتحديد هيكيت مسيتعمارت  لع مطار منهجى يساعد فى 

الكبرى  يساعد هذا اإلطار فيى محا لية التوصيت مليى تلبيية محتياجيات سيكان المنياطق المحيطية ذات الكثافيات 

 التى تحتاج ملى مزيد م  الخيدمات حييث ييتم التوصيت  مصر الجديدة  السكانية العالية مثت منطقة مدينة نصر

مي  خيالل الدراسييات العمرانيية  اإلسيتطالعية ملييى محتياجيات هييذه المنياطق  تحدييد اإلسييتعمارت  ذليك حتييى 

 نصت ملى مطار تكاملى يشمت هذه المناطق الطرفية  يتكامت مع المدينة اا  ااصلية.

 منهجية البحث .9.1

 هيكييت للوصييول ملييى تحديييد يعتمييد البحييث علييى الميينهج اإلسييتقرائي فييى الدراسيية النمرييية  ذلييك فييى محا ليية

 ييأتى هيذا مي    التي تكون بي  مدينة قديمة  مدينة مستحدرة اإلستعمارت المفضلة فى مناطق أطراف المدن الكبرى

،   نمرييات التييير فيي مسيتعمارت ااراليي، للبيئة العمرانية عليى أطيراف الميدن الكبيرى  خالل دراسات نمرية 

ة رييم الميينهج التحليلييي لدراسيية حاليي ،لييي، دراسيية التوظيييف اامثييت لألراليييودراسيية الييتحكم فييي مسييتعمارت اارا

 ذليك حتيى نصيت مليى تحدييد مسيتخدامات تناسيع ، وقري مدينة القاهرة الطرفية  المناطق المستفيدة م  هذه المناطق

 البحث.  تو الذى يولم هيك1 تتكامت مع المدينة ااصلية  اا و  يتضم ذلك م  خالل قكت رقم   اطقنهذه الم

 للبحث اإلطار النظري .2

يبدأ البحث بمجموعة م  اإلجراءات  منها الدراسة النمرية التي تعتمد عليى مجموعية مي  الدراسيات التيي 

 تخص مجال البحث  مجراء الدراسة التطبيقية الذ  تم على منطقة طرفية بشري مدينة القاهرة.

 لبيئة العمرانية على أطراف المدندراسة ا .1.1

ختلف تعريف البيئة العمرانية كأحد مكونات البيئة الكلية التى يميار  فيهيا اإلنسيان حياتي  مي   جهي  نمراخيرى، ي 

فالبيئة بالنسبة للجيرافيي  تعنى كت ما يحيت باافراد م  تشكيالت اارض  المناخ،  مي   جهي  نمرالمعمياريون يير ن 

اإلنسييان.  ريمكيي  فصييت البيئيية العمرانييية عيي  بقييية البيئييات سييواء البيئيية العمرانييية علييى أنهييا التكوينييات التييى يبنيهييا 

اإلجتماعية أ المادية  العمرانية. مذ أنها تتكامت مع بعضها لخلق بيئة كلية تتفاعت ميع اإلنسيان تيثرر فيي   تتأرربي ،  عليى 

 [1]ئة جيرافية.ذلك فإن البيئة الكلية هى مجمو  البيئات المكونة م  بيئة مجتماعية، مادية،عمرانية،  بي

 لعمرانية على أطراف المدن الكبر مفهو  البيئة ا .1.1.1
تتأرجم المحا رت لصياغة مفهو  محدد للبيئة العمرانية على أطراف المدن الكبرى فى الد ل النامية مثيت 

ريفي  القاهرة.حيث قامت بعض المنممات الد لية المسئولة ع  خطت التنمية فيى د ل العيالم الثاليث بتحدييد تعي

 األول يعمبرهدا وPeri-Urban Interfaceليطلق على المناطق الواقعة عليى أطيراف الميدن فيى اليد ل الناميية  

كمنطقية  والثدان منطقة رابطة بي  القرية  المدينة  كذلك اانشيطة العمرانيية الموجيوده فيهميا عليى حيد سيواء 
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لك البنية التحتية  المرافق المتاحة داخيت الحييز على حد د المدينة  خارج الحيزالعمرانى المعتمد مستيلة فى ذ

ااقرب لطبيعة البيئة العمرانية على أطراف مدينة القياهرة. كميا تمثيت   يعتبر التعريف الثانى هو[.2]العمرانى

البيئة العمرانية على أطراف المدن تيييراً فرييداً  مسيتمر فيى الفراغيات العمرانيية  أنمياط الحيياة بحييث تمثيت 

نيتج عنهيا العدييد مي  المشياكت العمرانيية  اإلجتماعيية  اإلقتصيادية  البيئيية. ففيى اليد ل الناميية تمثيت ظاهرة ي

أهم العناصر التي تساهم في تكوي  هذه المناطق  التي تبي  مي  خيالل التجربية  الزيادة السكانية  ندرة الموارد

أ المسييتوطنات   المسييتقرات  العمرانييية .  تتنييو  أنميياط البيئيية[3] أنهييا غالبيياً مييا تكييون بشييكت غييير قييانوني

المتواجيده  (Urban Fringes Settlement)أطراف الميدن الكبيرى  على Urban Communities)) العمرانية

فيي   مثت عزبة الهجانة و أ ريفيية متحضيرة  (Slums)فى الشري اا ست مثت القاهرة مابي  مناطق عشوائية 

مثيت المعيادى الجدييدة  القياهرة الجدييدة  (Sub-Urban)ى المحيطية أ الضواح ومثت  ميت عقبةغرب القاهرة 

 . غرب الجيزة  يركز البحث على المناطق المتناررة قري القاهرة. [4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( هيك  البحث(1)شك  رقم )

 [5ديناميكية النمو على أطراف مدينة القاهرة: ] .1.1.1
هييو ظيياهرة اإلبييتال  للبيئيية العمرانييية  اإلبييتال  المعيياك .  ظيياهرة النمييوالعمرانى علييى أطييراف مدينيية القيياهرة   

اإلبتال  مألوفة فى معمم د ل العالم، ففى القاهرة حدث مبتال  م  قبت المدينة لعيدد مي  القيرى  العيزب مي  أهمهيا منيية 

  المعياك   مي  قبيت السييرج فيى قيبرا  عزبية العجيوهة عنيدما أخيذ النميو العمرانيى يتقيد  مي  اليدقى قيمارً أميا اإلبيتال

القرية للمدينة و مثت ماحدث فى الزيتون  المطرية  المهندسيي   الصيحفيي  حيي  هحيف اإلسيكان الكثييف  الفقيير عليى 

رييم تحولييت ملييى منيياطق  ،منيياطق الفيييالت السييابقة التييى كانييت طييوال النصييف اا ل ميي  القييرن العشييري  لييوا  مترفيية

م  النمو على أطراف المدن تحيت مسيمى النميوالطفيلى، حييث يحيدث أن  متوسطة اإلسكان  م  ناحية اخرى نو  أخر

تأتى جماعة مهاجرة أ أفراد م  الفقراء  تزر  نفسها عليى أطيراف المدينية الكبييرة مكونياً مسياك  فقييرة جيداً مسيتخدمة 

لعشي  أ العزبية فى ذلك مواد مستهلكة سيابقة اإلسيتخدا  كااخشياب  الكرتيون  ااقمشية  ميا مليى ذليك،  تسيمى عيادة ا

أ المنشييأة،  حييي  تلتييف المدينيية حييول هييذا النمييو الطفيلييى فييإن العشيي  تتحييول بييالميراث   لييع اليييد ملييى أحييياء متدنييية 
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مكدسة بالسكان،  مثال لذلك عشي  الشييع عليى جنيوب بيوري أ عشي  هيينهم بيي  طوليون  السييدة هينيع.  المياهرة 

   جيود مضيارب فقييرة للبيد  يعيشيون عليى حافية الصيحراء  يرعيون المميزة فى مدينة القاهرة ما كان فى المالى مي

قطعاناً م  الينم،  قد تحولت بعض هذه المضارب ملى عزب مبنية بالطوب اللب  رم تحوليت مليى مبيانى خرسيانية،  مي  

أهييم أمثلتهييا عييرب الحصيي   عييرب الطوايييت بالمطرييية  عزبيية جبريييت قييرقي المعييادى  عزبيية الهجانيي  علييى طريييق 

 نشيأت فيي    المنطقة الممتدة بي  المعصرة  حليوان  كيذلك الممتيدة بيي  دار السيال   البسياتي   قيمال المعادى.السوي

 ات نة ااخيرة أمثلة أخرى مثت المناطق المحصورة بي  المدن الجديدة  المدن القائمة  التي يناقشها هذا البحث.

 

 

 

 

نصر  التي تمثت أحد اانماط العمرانية المتداخلة ميع النسييج  منطقة عمارات منطقة السالب، بمدينة: (2شك  رقم )

 المخطت للمدينة على أطرافها

   [6التدهور العمراني على أطراف المدن الكبرى] .1.1.1
  يمكن ايجاز انواع المدهور او الخل  العمراني األطراف المدن في ا تي:

  التييير السلبي في التكوي  الطبيعى  عالقتة بالعمران . 

  .خلت في ارستخدامات  توهيعها 

  .خلت في الكثافة بي  داخت العمران  خارجة 

  تكثيييف ارنشييطة اردارييية  التجاريييةو  تناررهييا بحييواف المدينيية تييود  مهييدار  ارسييتخداماتخلييت فييي 

 التكوي  العا   صعوبات الحركة .

    يوليم فيي تنيامي اليبعض د ن ااخير, خلت في الكثافات  تميدد المدينية  منتشيارها  التنياقض بيي  اجزاءهيا 

و أحد أقكال التدهور العمراني  هو تداخت اانماط العمرانية للمدينة ميع النسييج المخطيت عليى أطرافهيا. 1قكت 

 هذا البحث على أهم المشاكت التي تواج  مناطق ااطراف للمدن الكبرى تحديد اإلستخدامات  توهيعها. يركز 

 مارت اارالينمريات التيير في مستع .1.1

التيير العمراني  يشير ملى كافة أقكال التحول الجزئية أ  الكلية التي تطرأ على بناء المجتمع  التي تحدث 

  عبر سلسلة متصلة م  العمليات المستمرة عبر الزم   يكون لها نتائج بعييدة الميدى عليى المسيتويات المختلفية

 [7] .  كيفياً كمياً أ ،سواء كان تييراً مخططاً أ  غير مخطت

 ات المصاحبة للتييرالعملي .1.1.1
 التخلخت أ   Concentrationتنقسم دراسة العمليات المصاحبة للتيير ملى عمليتي  رئيسيتي  هما  التركز 

 وDecentralization الالمركزيييية  Centralizationو،  المركزيييية Deconcentrationالتشيييتت الالالتركيييزال 

 [9]لمفهو  كال منها :  ،  فيما يلي عرض موجز[8]

  يشييران ملييى التييييرات التييي تطيرأ علييى توهيييع السيكان عبيير المكييان نتيجيية  مفهدومي المرزددا والم ددم

 للهجرة م  منطقة اخرى أ  نتيجة لالختالف في معدرت الزيادة الطبيعية .

 عية فتشيييران ملييى مييدى تركيييز أ  عييد  تركيييز المشيير عات الصيينا عمليمددي المرزايددة والزمرزايددة

 التجارية داخت المدينة أ  خارجها .  لقيد بيره فيي هيذ الصيدد سيتة أنمياط للتوسيعات الخارجيية للميدن 

 المركزية على حساب المناطق المجا رة لها  هي :

  المتالحم على هوام  الكتلة العمرانية للمدينة إلستيعاب بعض الزيادات المستحدرة. النمو العمراني األفقي -أ 

مييي  اإلسيييتخدا  السيييكني  الصيييناعي لصيييالم اإلسيييتخدا  التجيييار   هجيييرة  تفريدددس وسدددي المديندددة -ب 

 اإلستخدامات  المثسسات الصناعية  السكنية ملى الهوام  النامية للمدينة.
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اإلختيارية لألسر م   ست  داخت المدينة ملى المناطق المتمييزة فيي الهيوام     تاايد حرزة الناوح -ج 

  الجيد.الضواحي بهدف الحصول على السك  الراقي 

الييذ  يحييدث بهييوام  المدينيية فييي توسييعها فييي متجيياه الخييارج علييى  ،الريفددي -الددمزحم الحيددري  -د 

 اارالي الزراعية لمهير المدينة الريفي.

 يعيد هيذا . ،، عندما تتالحم الهوام  الناميية للمدينية ميع هيوام  ميدن مجيا رةالمزحم الحيري الحيري -ه 

بحث فعيادة مياتتالحم أطيراف الميدن القائمية ميع الميدن الجدييدة مي  النمت هو أكثر اانماط ارتباطأ بمجال ال

خالل النمو البيني الييير مخطيت   هيو ميايثد  مليى التييير العمرانيي بيأطراف الميدن القائمية  نميو المدينية 

 مثت منطقة قري القاهرة  هي المنطقة بي  مدينة نصر  القاهرة الجديدة. الجديدة في نف  الوقت

 نة القاهرةلتيير العمرانى بأطراف مديمسببات ا. 1.1.1
تثررأيضا عمليات التحديث المستمرة على أطراف المدن عليى عمليية النميو العمرانيى للمدينية ككيت، اامير اليذى 

  يمك  ميجاه تلك المسببات فى النقاط التالية:  ،يثدى بالضر رة ملى تيير عمرانى ينعك  على المدينة ككت

نشأ خارج المناطق العمرانية مجتمعات متطفلة تحيا ل اإللتصياي بمركزالمدينية حيث ت تداخ  اإلسمعما ت: -أ 

أ  بالمنيياطق الخدميييية  تعتميييد علييى ميييوارده،  قيييد يحييدث نوعييياً مييي  التضييارب بيييي  المفييياهيم العمرانيييية 

 اإلجتماعيية  اإلقتصيادية  بيي  تلييك المجموعيات  المجتمعيات المتطفلية أنواعيياً مي  الفوليي  التضييارب 

 ناطق الحضارية بالمدينة مما يثررعلى جميع النواحى العمرانية  اإلقتصادية  اإلجتماعية...ملع داخت الم

تحيدث ظياهرة منيدماج بالمنياطق القائمية بالميدن  خاصية عليى   غياب الحواجا عل  محاور المنميدة: -ب 

مجتمعات المستقرات أ ال أطرافها  ذلك نتيجة لعد   جود موانع طبيعية بي  المناطق  الحضرية  بي 

التييى تقييع علييى خطييوط  محا رالتنمييية العمرانييية المفترليية للمدينيية، ممييا يحييدث تييييراً فييى البيئيية 

العمرانيييية لتليييك المنييياطق مذا ليييم يحيييافع عليييى  جيييود موانيييع طبيعيييية بينهيييا  بيييي  تليييك المسيييتقرات 

 .           [11]أ المستوطنات الواقعة على أطراف المدن الكبرى

أحياناً أن يخرج تشكيت نسييج الميدن  نموهيا عي  اإلطيارالتنميمى المقتير ،  يحدث عوام  عمرانية: -ج 

 يرجع ذلك ملى تعرض المدينة لبعض المر ف اإلقتصيادية أ اإلجتماعيية فيتجي  النميوالعمرانى مليي 

نموعشوائي،  قد أدت عواميت الهجيرة  هييادة السيكان فيى العقيود ااخييرة  الحيراع اإلجتمياعى مي  

 ملى  جود بعض اإلتجاهات للنمو غيرالمخطت.          ملى قلع المدينة

لعت أهيم العواميت اإلقتصيادية هيى قيمية اارض،  ييدخت فيى  عوام  إقمصادية )تغير قيمة األرض(: -د 

مفهو  قيمة اارض مجموعة م  العناصراإلقتصادية المختلفة م  أهمها سعر البييع  الشيراء الممكي  

رض،  قيييد  جييد أن هنييياع عالقييية  ريقيية بيييي  قيمييية اارض تحقيقيي  أ العائيييد اإلقتصييادى لقطعييية اا

 من خزل الحقائق المالية:  مستخدامها اامثت مقتصادياً،  التى أتضحت 

حيث تعد اارالى التى تقع فى نطاي  داخت المناطق العمرانية ذات قيمة مقتصادية عالية بالمقارنة بباقى اارالى، 

 ت بعد تعميرها  اإلستفادة م  الخدمات  المرافق المتوفرة بشكت رسمي. ذلك بسبع ما تنطو  علي  م  تحقيق دخ

قد يحدث نتيجة لعمليات التنمية على أطراف المدن أن ترتفع أسعارااراليي بشيكت يختليف عي  المخططيات 

و العالقية 1 يوليم قيكت  اإلقتصادية اسعاراارالي كنتيجة إلنشاء مشير   أ أكثيرم  المشير عات التنموية.

 يمة اارض  المسافة م  المركز: حيث أن  كلما ابتعدت اارض ع  المركز كلما قلت قيمتها.بي  ق

 [4] نمريات التيير في استعمارت اارالي .1.1.1
 المنياطق الحضيرية، بتركييع الخاصية  النمرييات النمياذج مي  عيدًدا الحضرية الدراسات في المتخصصون ابتكر

 سييتم  العلميي، المينهج تطبييق رميرة  النمرييات النماذج تلك  تعد .المختلفة تها استخداما اارالي مستعمارت  خاصة

عرض نمريات التيير في مستعمارت اارالي  التأريرات المختلفة التي قد يحدرها على المدينة القائمة أ  أطرافهيا  هيو 

 النظريات المالية:خالل دراسة مايمك  ب  الوصول اإلستعمارت التي يمك  أن تشيت أطراف المدينة   يتم ذلك م  

النمريات اريكولوجية  تضم كيال مي  : النمرييات اريكولوجيية الكالسييكية .  تشيمت النمرييات منيذ بدايية  -1

 .  1461  النمريات اريكولوجية الحديثة .  تشمت النمريات فيما بعد عا   ،1461نشأتها  حتى عا  

 ع.النمريات المتعلقة بالتنميم الرأسمالي للمجتم -1
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 النمريات المتعلقة بقيمة اارض .  -1

 النمريات بالنمو الحضر . -9

 النمريات المتعلقة بالنقت  قبكات الحركة . -5

 

 

 

 
 

 
 

 تأرير الموقع الجيرافي على مركز المدينة(: 3شك  رقم )

ى منهج كت نمرية  أقكال التيير بالمدينة لكيالً منهيا  كيذلك مسيتنتاج اإلسيتعمارت علي و1جد ل    يولم

 .راف المدينة طبقاً لكت نمريةأط

منيياهج نمريييات التيييير فييي مسييتعمارت اارالييي  مسييتنتاج اإلسييتعمارت علييى أطييراف  :(1جدددول رقددم )

[: هييدى اامير،التيييير هياكييت مسييتعمارت اارالييي فييي أطييراف المييدن 4المدينيية طبقيياً لكييت نمرييية المصييدر ]

لة ماجسييتير، كلييية التخطيييت ارقليمييي  العمرانييي، جامعيية القائميية بتييأرير النمييو العمرانييي بالمييدن الجديدةال،رسييا

  ، بتصرف ]الباحث[۰۲11القاهرة،  ،
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 :(1جدول رقم )تابع 
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 :(1جدول رقم )تابع 
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 :(1جدول رقم )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة للتحكم في مستعمارت اارالي .1.1

لهامة التي تحتاج ملى مدارة فعالة م  أجت تنميية عمرانيية أفضيت.  ربيد أن ييتم معيادة من اارض تعتبر أحد الموارد ا

تأهيت  دراسة التحكم في مستعمارت اارالي في لوء المتييرات داخت مناطق اإلقليم المختلفية  القائمية  ييتم فيي هيذا 
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ية مثيت ارسيتخدا  الصيناعي أ  الجزء م  البحث تحليت توط  أ  نو  م  اسيتخدامات ااراليي فيي المنياطق الحضير

 .[11]التجار  أ  السكني على حده  لك  يتم م  خالل دراسة  تحليت تلك اإلستخدامات في مجملها في المدينة

العوامت المثررة على التركيع اليوظيفي للمدينية  التيي يمكي  مي  خاللهيا تكيوي  و 1يولم الجد ل رقم   

   [17]وذلك طبقاً للعوام  الرئيسية المالية: ى أطراف المدينةصورة ليستعمارت التي يمك  أن تتكون عل

  .أنماط توهيع استعمارت اارالي في المدن 

 [11] القواني   التشريعات الحاكمة  المنممة للتحكم في هيكت أستعمارت اارالي. 

 [17] العوامت المثررة على التركيع الوظيفي إلستعمارت اارالي في المدينة. 

العواميت الميثررة عليى التركييع اليوظيفي للمدينية  التيي يمكي  مي  خاللهيا تكيوي  صيورة  (:2)جدول رقم 

 ليستعمارت التي يمك  أن تتكون على أطراف المدينة
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 تصنيف مستعمارت اارالي .9.1

 Basic of classification[11] العمرانيةأس  تصنيف مستعمارت اارالي   .1.9.1
  يمك  تجميع أس  تصنيف مستعمارت اارالي المختلفة لفئات محددة هي :

أس  تخطيطية مكانية تحدد موقع اإلستعمال  المستو  التخطيطي المحدد لنطاي تيأرير كيت مسيتعمال  أ ر:

    تتضم  : متطلبات الموقع م  متصالية  طري،  متطلبات   تأريرات  البيئية  مرتباط  بالموارد الطبيعية.

أس   ظيفية ترتبت بهدف كت مسيتعمال  المتيييرات  العناصيرالداخلية المكونية لي   تتضيم  المعيدرت  رانيا:

 خصيائص  ، كثافية اإلسيتعمال  مقتصياديات  ،الخاصة باإلسيتعمال مي  حييث المسيطحات  توهييع اإلسيتعمال

مسيتعمارت ااراليي و ملخيص اسي  تصينيف 1يوليم جيد ل    ملكيت   تبعيتي  اإلداريية.   ،المستخدمي 

 يتضم من  ما يلي: أن أس  تصنيف اإلستعمارت المختلفة يمك  تجميعهيا  ،المختلفة  فئات تصنيفها الرئيسية

 في مجموعات مختلفة تفيد فيما بعد في ربطها بمتييرات تكنولوجيا المعلومات  اإلتصارت   م  ذلك : 

   بعض الصناعات.  مثت أس  تصنيف معمم الخدمات أس  ذات بعد تخطيطي :

 مثت أس  تصنيف اإلسكان   بعض الخدمات الدينية  التعليمية.                         أس  ذات بعد اجتماعي :

 تتعلييق بنوعييية اانشييطة داخييت اإلسييتعمارت المختلفيية  ميي  ذلييك أسيي  بعييض  أسيي  ذات بعييد  ظيفييي :

 الثقافية  الترفيهية  بعض اانشطة اإلنتاجية. الخدمات

 ملخص اس  تصنيف مستعمارت اارالي المختلفة  فئات تصنيفها الرئيسية:

 

 

 

 

 

 

 

 
 [:11] المصدر يمثت الخصائص العامة لتوهيع اررالي العمرانية، :(4شك  رقم )

Ray M. Northam، Urban Geography (2
 
nd Ed)، 1979 

 ات العمرانية إلستعمارت ااراليالتصنيف .1.9.1
 Michigan  و(VCGI For GIS 1993و، F.Sturart L.use system التصينيفات مثيت:  هناع العديد مي 

  .(American Professional Planners)،(NLUD 4-4 2006) و،2000

 قيد تيم منتاجي   (American Professional planners)التصينيفات هذه بإعتباره أقهر التصنيف  نذكر منها هذا 

رالييي كأسييا  علييى خصييائص مسييتعمارت ااي  اامريكييية  يعتمييد هييذا النمييا  بواسييطة منمميية المخططييي  المهنييي

حيييث تييم مسييتخدا  العناصيير المكونيية لخصييائص مسييتعمارت اارالييى كأسييا  للتصيينيف  يعتبرهييذا  ،للتصيينيف

كيذلك فيإن هيذا التصينيف مناسيع لمختليف نميم المعلوميات  ،التصنيف أكثر تنميما  قابت للتطبيق عليي معميم الميدن

   [21]كذلك فإن هذا التصنيف أكثر مر نة للتعديت  ملافة مستعمارت جديدة ل . ،صة بإستعمارت ااراليالخا

 تعتبر ظائف المباني أحد اا لا  الييرمتضمنة داخت هذا التصنيف، فإستخدا  الفراغيات فيي مسيتويات 

المنممية لتصينيف مسيتعمارت المباني قد تكون مختلفة ع  ااد اراارلية للمباني،  قد تعرلت دراسة هيذه 

اارالي  اانشطة المرتبطة بها علي أسا  الخصائص العامة إلسيتعمارت ااراليي  يشيير هيذا التصينيف 
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و حيث أن المجموعة اا لي تهتم بالخصائص الوظيفية  التي تختص بنو  النشاط 9كما هو مولم فى قكت  

بخصائص اإلسيتعمارت سيواء للكثافية أ لألنشيطة الضيارة  أما الثانية فتهتم ، مخرجات   تسهيالت أداء النشاط

  كذلك المر ر  الوقت  هيكلة اانشطة  خصائص  العمرانية  الملكية لألرالي  خصائص  اإلقتصادية. 

و تصييينيف مسيييتعمارت ااراليييي المقتييير  بدراسييية منممييية المخططيييي  المهنييييي  9 يوليييم جيييد ل  

 ات للتصنيف يعبر كت مستو  فيها ع  درجة تفضيت ليستعمال.حيث يضم التصنيف رالرة مستوي،اامريكية

Ray M. Northam ،Urban Geography (2[: 11]المصدر  (:4جدول )     
 
nd Ed) ، 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  م  تحليت الجد ل يمك  مستنتاج اتتي :                

 فئات رئيسية: 7ت المستو  اا ل م  هذا التصنيف يعبر المستو  اا ل ع  نوعيات اإلستعمارت الرئيسية حيث يشم

 Transportationالنقت  -

 Production اإلنتاج  -

   Business التجارة  ااعمال  -

 Services  الخدمات  -

 Residence سك  -

 Social and cultural  اإلجتما   الثقافة  -

 Open Land المناطق المفتوحة -

حيث تختلف تلك ااس   ،بااس  التي يتم علي أساسها التصنيففيها فيرتبت  أما المستو  الثاني  الثالث 

م  تصنيف اخر  بالتالي تختلف فئاتها م  تصنيف اخر، كذلك يجع اإلقارة ملي أن مستويات التصينيف قيد 

 تكون ارني  أ رالرة ا أربعة مستويات  ذلك على حسع نو  التصنيف.

 ونتيجة الدراسة النمرية اف المدن دراسة عالقة تصنيف مستعمارت اارالى بأطر .5.1

لمدن الكبرى  عد   لو  ل يةطرفالمناطق الالتعرف على مشكالت  الذ  بدأ بم  البحث  تنا ل الجزء النمر بعد 

  ذلك م  خالل: إلستعمارت المفضلة اطراف المدن كان الهدف هو الوصول ملى افمحددة لهذه المناطق  مستعمارت

 .ة على أطراف المدندراسة البيئة العمراني -

 .دراسة نمريات التيير في استعمارت اارالي  -
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 .دراسة للتحكم في مستعمارت اارالي -

 . طبقاً لكت دراسة  تم التوصت ملى اإلستعمارت المفضلة بالمناطق الطرفية

  تم تنا ل دراسية تصينيف مسيتعمارت ااراليي  لييتم تصينيف اإلسيتعمارت المسيتنتجة للمنياطق الطرفيية

 و5طبقاً اس   فئات محددة كما هو مولم في جد ل 

 يولم عالقة تصنيف مستعمارت اارالي بأطراف المدن(: 5جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 وستعمارت المفضلة لمناطق أطراف المدن الكبرىإلا   نتيجة الدراسة النمرية .6.1

تقيديم خيدمات عليى المسيتويات ت لهيا نطياي تخيديمى أ تقديم خيدما ستعمارت رتعتمد علىأن هذه اإلحيث 

للمدينية  ستعمارت السكنية منميا هيى تقيد  خيدمات تكميلييةلطرفية رتعتمد على اإلالتخطيطية.ان هذه المناطق ا
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 . جتماعييياً ه المنيياطق عمرانييياً  مقتصييادياً  ممثييت لهييذسييتيالل اازيييد ميي  التميييز  اإلت كييذلك القائميية  ااصييلية

 و اإلستعمارت المفضلة لمناطق اطراف المدن الكبرى6 ل   يولم جد

            يولم اإلستعمارت المفضلة لمناطق اطراف المدن الكبرى(: 1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الميدانية .3

   مقدمة للدراسة. 1.1

الواقعيية بييي  المييدن  دن الكبييرىلتتنييا ل الفجييوات العمرانييية علييى أطييراف الميي الميدانيييةعييداد الدراسيية م تييم

 تهييدف هييذه الدراسيية ملييى ،و5قييكت   القيياهرة الجديييدةو  المييدن الجديييدة  مدينيية نصيير  مصيير الجديييدةوالقائمة

 .لهذه المنطقة التوصت ليستعمارت المفضلة

 القاهرة خلفية تاريخية للتطور العمراني لمدينة .1.1

الجدييدة  الميدن نشياءم منهيا التنموية المشر عات م  مجموعة لىم العشري  القرن فى القاهرة قليمم تعرض لقد

 قيد تضيم  تخطييت ميدن  1411حيث أعد مخطت هيكلي لتنميية مقلييم القياهرة الكبير  فيي عيا    المستقلة التوابع

  جديدة حول القاهرة علي محا ر التنمية العمرانية  التي تربت الكتلة العمرانية للقاهرة بأقياليم الجمهوريية اتخير

..و.  منشياء  مقامية عشير تجمعيات عمرانيية جدييدة عليي ااراليي الصيحرا ية -العبور -مايو15-أكتوبر6مثت   
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عليي الطرييق خارج الطريق الدائر  للقاهرة الكبر  كذلك منشياء التجمعيات الجدييدة حييث ظهيرت فكيرة منشيائها 

النقيت  المير ر داخيت القياهرة  الهيدف  الذ  جاء كأحد المقترحات  الحلول للحد مي  مشيكلة 1411الدائر  عا  

 منها  قف الزحف العمراني العشوائي علي اارالي الزراعية التي تالصق  الكتلة الحضرية ااساسية.

 فكرة الطريق دائر  حول القاهرة  ظهور .1.1.1
   لييعت مصييلحة التنميييم أ ل مخطييت عييا  للقيياهرة  الجيييزة  بنييي علييى أسييا  أن  1417فييي عييا 

 ادة العمرانية خالل أربعون عاماً للقاهرة.يستوعع الزي

   التي أعدت  اردارة العامية التخطييت الميدن مر أني  ليم ييتم ارقيارة  1456تم اعداد مخطت للقاهرة عا 

 الي الطريق الدائر  في ذلك المخطت.

   دة  المفترض أن ر يتيير  فق قواعد التخطيت العمراني لمي 1471 ظهرت فكرة الطريق الدائر  عا

د  اليي تحيديث أ 1471 لكي  بسيبع التيأريرات السياسيية  حيرب ا تيوبر 1441سنة أ  حتي عيا   11

  .   1411و الطريق الدائر  في مخطت 6 يولم قكت  قليم القاهرة الكبر .المخطت العا  إل

 

 

 

 

 

 يولم منطقة الدراسة :(5شك  رقم )

  1411يولم الطريق الدائر  في مخطت (: 1شك  رقم )                                                                   

أطيراف مدينية القياهرة تقع عليي  نتج ع  منشاء هذه التجمعات  الطري  المحا رالجديدة فجوات عمرانية قد 

هييذه الفجيوات فصييلت بييي  التجمعيات الجديييدة  القائمية  يركييز هييذا  ،  فيهيا منطقيية الدراسية الخاصيية بهييذا البحيث

 لبحث على تعميم قيمة هذه الفجوات بأن تكون مكملة للمدن القائمة  رابطة بينها  بي  المدن الجديدة. ا

 الدراسة الميدانية نطقةالتعريف بم. 1.1

ميي  خييالل مجييراء الدراسييات التخطيطيية تبييي  أن الطريييق الييدائر  يفصييت بييي  المدينيية الجديييدة القاهرة  

 مي    Edgeالجديدةو  بيي  الميدن القائمة مدينية نصير  مصير الجدييدةو  أصيبم الطرييق اليدائر  حيد فاصيت

مكنهيا اإلسيتفادة مي  منطقية خالل التحليت العمراني تبي  أن متجاه نمو القياهرة الجدييدة ناحيية الشيري  لهيذا ر ي

الفجييوة العمرانيييةو،  أن المنطقيية الثانييية متجيياه نموهييا ناحييية الشييري أيضيياً  لكيي  يمكنهييا اإلسييتفادة ميي  الفجييوة 

 و.7كما هو مولم بشكت  العمرانية

 

 

 

 

 
يولم المناطق المستفيدة م  منطقة الدراسة(: 7شك  رقم )  

 لى القياهرة الجدييدةو مكتفيية ذاتيياً باإلسيتعمارت  ليديها مي   تبي  أيضاً م  خالل الدراسة أن المنطقية اا

 الفر  ليمتداد  مستكمال اإلستعمارت المستجدة مذا تطلع اامر ذلك.
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أما المنطقة الثانية مدينة نصر  مصر الجديدةو فهي محيددة فيي نموهيا مي  جمييع النيواحي فيميا عيدا متجياه 

ى مزيد م  اإلستعمارت  التي ستضم م  خالل الدراسة التالية، ليذلك الفجوة العمرانية  نجدها أيضاً تحتاج مل

 و.1كما هو مولم بشكت  ستهتم الدراسة بالمنطقة الثانية للتعرف على محتياجاتهم م  ناحية اإلستعمارت

: اا لييى  هييي دراسيية داخلييية داخت الفجييوة العمرانيييةو للتعييرف علييى   تميير الدراسيية الميدانييية بمييرحلتي 

قيكت  أما المرحلة الثانيية هيي دراسية اإلسيتعمارت لمدينية نصير، عمارت التي نشأت بد ن تخطيت مسبقاإلست

  مصر الجديدة بإعتبارهم المستفيدي  م  الفجوة العمرانية.و 4 

 

 

 

 
 دينة نصرصورة محددة لم :(9شك  رقم )الكثافات بالمناطق المحيطة بمنطقة الدراسة                        :(8شك  رقم )

 بمقارنة هذه اإلستعمارت التي تحتاجها المدن القائمة بالموجودة بها يتضم لنا أ ج  القصور أ  التشياب  بيينهم ريم 

مقارنتها بما توصلت ملي  الدراسة النمريية  هيي اإلسيتعمارت المفضيلة للفجيوات العمرانيية الموجيودة عليى أطيراف 

 اسبة  اإلفضت لهذه الفجوة العمرانية  هذا ما تهدف ملي  الدراسة البحثية.المدن الكبرى. يتضم لنا اإلستعمارت المن

 يةالدراسات العمران .9.1

 الفجوة العمرانيةو داختتعمارت ارس  الداخلية دراسةال .1.1.1
فجيوة عمرانيية كبييرة بيي  مدينية قائمية  مدينية نصير، مصير الجدييدةو منطقية طرفيية  تعد منطقة الدراسة 

نشأت بداخلها بد ن تخطيت مسيبق كاميت للمنطقية  ستعمارتاإل د م تضم عد ة  القاهرة الجديدةو  مدينة جديد

 سنتعرف عليها حتى نحيدد اإلسيتعمارت الموجيودة بيداخلها  معرفية ميدى توافقهيا ميع اإلسيتعمارت المفضيلة 

 :للمناطق الطرفية التي تم التوصت مليها في الدراسة النمرية  يتضم ذلك كما يلي

أن المنطقة أصيبحت تضيم بالفعيت مسيتعمارت قائمية  هيي مدينية و 11قكت  يتضم م  خالل هذه الدراسة 

 هي عبارة ع  تجمع عمرانيي متكاميت  كيذلك مدينية جاردينييا  هيي أيضياً تجميع عمرانيي متكاميت  تاج سيتي

 ل الدراسات التالية: كذلك مساك  المباط بالقوات المسلحة  عدد م  الخدمات اإلقليمية  يتضم ذلك م  خال

 

 

 

 

 

 
 

 

اإلستعمارت داخت الفجوة العمرانية (:11شك  رقم )  
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 :هي تجمع عمراني متكامت يضيم منياطق سيكنية يطيت عليى طرييق السيوي   الطرييق  مدينة تاج سيتي

 مناطق خدمات ليسكان  منطقة مدارية تخصصية تطت  فيالو 111-عمارة  1511الدائر  بها قرابة  

 ألف نسمة عند تما  مقيالها. 111ستضم المدينة  و11،11كما هو مولم بشكت  سوي على طريق ال

 

 

 

                                     

 

 

يولم مدينة تاج سيتي(: 11شك  رقم )  

  
 

 
 

 

يولم لقطات لمدينة تاج سيتي :(12شك  رقم )  

 :فييال  نياد  مجتمياعي بمسياحة  111عميارة   711هي تجمع سكني متكامت يضم عيدد  مدينة جاردينيا

كميا هيو  فدان  خدمات  تجارية  مداريةو  خدمات اليو  الواحيد موهعية عليى المجيا رات السيكنية 91

 ألف نسمة عند تما  مقيالها. 111ستضم المدينة ، و11،19مولم بشكت 

 

 

 

 

 

 

  يولم مدينة جاردينيا(: 13شك  رقم )

 

 

 

ردينيايولم لقطات لمدينة جا :(14شك  رقم )  

 عميارة سيكنية باإلليافة  511إلسكان المبياط بيالقوات المسيلحة تضيم عيدد  هي منطقة  :منطقة مسكان الزهراء

 ألف نسمة عند تما  مقيالها. 71ستضم المدينة ، و15،16كما هو مولم بشكت  ملى الخدمات الخاصة بهم

 طنطيا   اليرابت بيي  مدينية  تقيع هيذه الخيدمات اإلقليميية عليى محيور المشيير  :منطقة خيدمات مقليميية

، مستاد اليدفا  و11،14قكت  الد لية نصر  القاهرة الجديدة حيث تضم هذه الخدمات  مركز المعارض
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و  جميعهيا خيدمات تعميت 11،11قكت  ،مركز المثتمرات  كذلك مسجد المشيرو17،11قكت   الجو 

 .ات ااصليةعلى خدمة المناطق المجا رة  البعيدة ع  المنطقة لذلك تعد م  الخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 يولم مسكان الزهراء  المباطو  :(15شك  رقم )

 

 

 

 
 

يولم لقطات إلسكان الزهراء المباطو :(11شك  رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
         استاد دار الدفا  :(22شك  )             مسجد المشير طنطا   :(21شك  )        مركز المعارض الد لية :(21شك  )

 

 

 

 

 

 
 

 اإلستعمارت الصحية المحيطة بمنطقة الدراسة :(24شك  رقم )اإلستعمارت التجارية المحيطة بمنطقة الدراسة  :(23شك  رقم )

  :كاتتي  هي هاداخلبوجودة ماإلستعمارت ال الدراسة العمرانية لمنطقة الدراسة اتضم م  خالل
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  داخيت مدينية جاردينييا  تياج  لفيوي متوسيتوسكنية  م  نوعية اإلسكان الفاخر  المتوسيت  امستعمارت

 سيتي  مسكان المباط.

  داخت جاردينيا  تاج سيتي. تجاريةمستعمارت 

  مساجد داخلية في جاردينيا  تاج سيتي  مسكان المباط. - مسجد المشير طنطا  و دينيةمستعمارت 

 معارض،مثتمرات،مستادو.رقافيةتعمارت مس   

  مدينة نصر،مصر الجديدةوالعمرانية الفجوة ناطق المستفيدة م  دراسة اإلستعمارت بالم .1.1.1

مصر الجديدةو  التي م  المتوقيع أن تسيتفيد طبقياً  ،منطقتي مدينة نصر تم معداد دراسة كاملة إلستعمارت

 هيي  اإلسيتعمارت السيكنية، اإلسيتعمارت الصيحية،  الفجوة العمرانيية  منطقية الدراسيةوم   لما سبق دراست 

 فيما يلي:يتضم ذلك .  الصناعية، الدينية  اإلداريةو ،السياحيةالثقافية،  الترفيهية، تعمارت التعليمية،اإلس

ميي  نوعييية سييكني اإلسييتعمال ال  فييرة فييي بالمييدن المسييتفيدة ميي  منطقيية الدراسييةيوجييد  : اإلسييتعمارت السييكنية:أ رً 

ربة م  منطقة الدراسة عدة مدن جدييدة بهيا  فيرة أيضياً  كذلك يوجد على مقو الفوي متوستالمتوست  اإلسكان الفاخر  

 . الشر ي،  العاصمة اإلدارية الجديدةو ،مثت  القاهرة الجديدة،  مدينة العبور إلستعمال السكني بمختلف نوعيات م  ا

 غير مفضت في هذه الفجوة العمرانيةمتوفر بكثرة  اإلستعمال السكني  لذلك. 

مدينية نصير، مصير ل  ليسيتعمارت التجاريية خيالل الدراسية العمرانيية مي  تضيمم :رانياً: اإلستعمارت التجاريية

بدايية مي  الشيوار  التجاريية  مثيت قيار  عبيا   بكثيرة   المختلفية موجيودة بأنواعهيا التجارية الخدمات أن الجديدةو

 محيا ر التجاريية الهامية غييرهم مي  ال العقاد، مكر  عبيدو في مدينة نصر  قار  مبراهيم اللقانيو في مصر الجديدة

 City Stars،Downtown،Cairoكما تتوفر المورت التجارية الصييرة  المتوسطة الحجم  حتى الميجيامول مثيت  

Festivalو11 غيرهم م  المراكز التجارية المتنوعة  المتخصصة  يتضم ذلك م  خالل قكت   و. 

 ي منطقة الدراسة.ملافت  ف غير مفضتمتوفر بكثرة  اإلستعمال التجار   لذلك 

المسييم العمرانييي لمنطقتييي  مدينيية نصيير  مصيير الجديييدةو للخييدمات  عمييتب رالثيياً: اإلسييتعمارت الصييحية:

أن هييذه المنيياطق جاذبيية لسييكان  متضييمأ  المراكييز الطبييية الصييحية سييواء للمستشييفيات الحكومييية أ  الخاصيية 

أن  يتضيم،بمرلياها  تيزداد بهيا قيوائم اإلنتمار دائمياً  ة قب  مقليميي   مكتميةممحيطة  أنها تقد  خدالمناطق ال

 الميدن مقيعال اكتميال بعيد بخاصية   المرتفعية السيكانية للكثافية نتيجية كافيية غييرالصحية المتواجيدة  الخدمات

  Taj City, Gardenia City مثت الدراسة ةالموجودة داخت منطق

 خاصية مستشيفيات (مثيت صيحية تخيدماال هييادة يفضيتغيير كيافي  لك  اإلستعمال الصحي متوفر   لذلك، 

 و اإلستعمارت الصحية بالمناطق المحيطة بمنطقة الدراسة19 يولم قكت  .)متخصصة صحية مراكز

تضم أن المدار  الحكومية بها الكثافيات مبعمت مسم عمراني لهذه المناطق  رابعاً: اإلستعمارت التعليمية:

اصية كبييرة كميا أن الخدمية التعليميية أصيبحت فيي الياليع ر كما أن قوائم اإلنتمار أيضياً بالميدار  الخكبيرة 

فهي تعتمد في اليالع على اإلنتقال بالسيارات سواء الخاصة أ  ااتوبيسيات، فتحتياج تعتمد على مسافات السير

 .  الخدمات التعليمية المنطقة المزيد م 

 واء الحكوميية أ  الخاصية  كيذلك الميدار  سي هييادة غيير كيافي  يفضيتلكي  اإلستعمال التعليميي متيوفر   ذلكل

 ة بالمناطق المحيطة بمنطقة الدراسةتعليميو اإلستعمارت ال15المعاهد المتخصصة  الجامعات.  يولم قكت 

قيد ر تحتياج مدينية نصير  و: الحيدائق العامية خامساً: اإلستعمارت الترفيهية النواد  الرياليية  الترفيهيية

م  خيالل دراسية و   لك  16فرها ملى حد ما كما يتضم م  خالل قكت   مصر الجديدة هذه اإلستعمارت لتوا

تبي  أن  التي أصبحت موجودة بالفعت  المناطق السكنية الجديدة  في منطقة الفجوة العمرانية  منطقة الدراسةو 

ة عمار 511ألف نسمة، يضم مسكان الزهراء  111بعدد سكان  عمارة سكنية تقريباً  711منطقة جاردينيا تضم 

أليف نسيمة، أ  111سيكان  عميارة سيكنية 1511كما تضم مدينة تاج سيتي  ،ألف نسمة111بعدد سكان سكنية 
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ما يقرب ملى نصف مليون فرد   هي كثافة سكانية كبيرة عنيد مكتميال هيذه المنياطق  بالتيالي سيتحتاج المنطقية 

 مزيد م  الخدمات الترفيهية لتواج  هذه الكثافة

  حدائق عامة ريالى اجتماعى نادى ( مثت ت الترفيهيةالخدما هيادة يفضتلذلك ( 

تتمثت هذه اإلسيتعمارت كخيدمات مقليميية في المعيارض  الميثتمرات  المراكيز  ساً: اإلستعمارت الثقافية:ساد

كما يوجد المعرض اليد لي داخيت  في محيت منطقة الدراسة د لية معارض تواجد و17قكت  م  يتضمالثقافيةو  

 .تتوفر المراكز الثقافية في هذه المناطقر افية كخدمة للعدد  الذ  سيشيت منطقة الدراسة  لك  هي ك المنطقة

 ةثقافيالكزامرال (فضت هيادة ي تهار يفضت ملافالمعارض  المثتمرات متوفرة  فإن  لذلك(. 

  مطييار القيياهرة الدراسيية  المنيياطق المسييتفيدة ميينمييراً لقييرب منطقيية  :سييياحية الفندقيييةاً: اإلسييتعمارت السييابع

 أ  أن موقع  طبيعة المنطقة يحتم هيادة اإلستعمال الفندقي الد لي  القرب م  الطريق الدائر   طريق السوي  

  نجو  5 سياحى فندي(  مثت فندقيةال دماتالخ يفضت هيادةغير كافي  و  لك  11قكت لذلك اإلستعمال الفندقي متوفر(. 

مصير الجدييدةو منياطق صيناعية مثيت ،المناطق المستفيدة  مدينية نصرتضم  اً: اإلستعمارت الصناعية:رامن

، كميا  منطقية الحيرفيي و  منطقة خيدمات صيناعية عليى أطيراف مصير الجدييدة ،:المنطقة الحرة بمدينة نصر

طبيعيية منطقية الدراسيية فهيي ليسيت علييى قيرب ميي  طبقياً ل  يوجيد صيناعات خفيفيية كمراكيز صيييانة السييارات.

  أ  موانئ بحرية فيإن ميا سيتحتاج  هيذه المنطقية صيناعات خفيفية بمختليف أنواعهيا لخدمية منطقة بها مواد خا

 .صيانة ااجهزة الكهربائية  التكنولوجيةو ،السيارات اصال    الصيانة خدماتسكان المنطقة سواء  

  توفير مثت هذه الخدمات يفضت غير كافي  و  لك  14قكت اإلستعمال الصناعي متوفر لذلك.  

فيي  بكثيرة   متواجيدة نواعهياأب الدينيية الخيدمات ان الدراسية هيذه مي  يتضيم : اإلسيتعمارت الدينيية:اً تاسيع

 لكيي  عنييد مكتمييال المنيياطق السييكنية بمنطقيية الدراسيية  و11قييكت   المنيياطق المسييتفيدةو محيييت منطقيية الدراسيية

 .ستحتاج ملى المزيد م  الخدمات الدينية

 . هيادة الخدمات الدينية بمنطقة الدراسة يفي غير زافي و  لكناإلسمعمال  الديني مموفر و لذلك

 غيير  اإلداريية الخيدمات نأم  خالل المسم العمرانيي بالمنياطق المسيتفيدة تبيي   اً: اإلستعمارت اإلدارية:عاقر

  غيير محيددة كميا موليم بالشيكت  العمرانيي النسييج داخيت مبعثيرةخيدمات   فهيي محيددة منياطق لهيا مخصيص

 الي تحتاج هذه المناطق مراكز مدارية  سواء مناطق مدارية مستثمار  بمختلف أنواع  أ  حكوميةو. بالت،و11 

 جمييع عليي حتيو ت اتمجمعيك دار اإل نشياطال مليافة يفضيتاإلستعمال اإلدار  غيير متيوفر    لذلك 

  خدماتها كمنطقة أعمال.مختلف   اردارية التخصصات

 اتضم  جود:الخاصة بالمناطق المستفيدة   مدينة نصر  مصر الجديدةو م  خالل المسم العمراني ليستعمارت 

  .مستعمارت متوفرة  بكثرة   ر يفضت ملافتها في منطقة الفجوة العمرانية 

 .مستعمارت متوفرة  لك  بشكت غير كافي  يفضت ملافتها في منطقة الدراسة 

  فضت ملافتها في منطقة الدراسة.تداخت مع مستعمارت أخرى  يتمستعمارت موجودة بشكت مبعثر 

 :و7 يتضم ذلك في جد ل 

 يجع توافرها في الفجوة العمرانية تحتاجها المناطق المستفيدة  التي ملخص ليستعمارت التي 
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 مدى توافر اإلستعمارت في محيت منطقة الدراسة :(7جدول رقم )

 

 موجودة بالفجوة العمرانية بالفعتة باإلستعمارت المقارنة اإلستعمارت التي تحتاجها المناطق المستفيد .9.1

  مدينية نصير  مصير الجدييدةو باإلسيتعمارت المناطق المستفيدة م  خالل مقارنة اإلستعمارت التي تحتاجها 

غيير غير ميدر    التي تمت بالفعت في منطقة الدراسة يتضم أن ما تم تخطيط  م  مستعمارت في هذه المنطقة 

   الذ  يولم المقارنة: و1 يتضم ذلك م  خالل جد ل  المستفيدة ناطقتحتاج  الممتوافق مع ما 

جييد ل مقارنيية اإلسييتعمارت التييي تحتاجهييا المنيياطق المسييتفيدة باإلسييتعمارت الموجييودة بالفعييت فييي منطقيية 

  الفجوة العمرانيةو الدراسة

  مستعمارت المناطق المستفيدة مقارنة بي  مستعمارت الموجودة بالفجوة العمرانية   :(8جدول رقم )
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 :(8جدول رقم )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د اعيدأبمنياطق سيكنية بهيا بالفعيت الفجيوة العمرانيية جيزء مي   يتضم أن  تم مقييال  ما تم دراست م  خالل 

 .ألف نسمة 511  بالكامت ملى قرابة بعد مقيالها سيصت سكانعدد   السكنية م  الوحدات ةكبير

 هذه الفجوة يجع ان توفر اتتي:لهذا 

 العدد الكبير م  السكان  حتى ر تعاني م  قلة الخدمات مستقبالَ. لهذا خدمات أ رُ: 

حت مي   مدينية نصر،مصير الجدييدةو  التيي متضي المستفيدة المناطقمستكمال الخدمات المنتقصة في رانياً: 

 :التي يجع توافرها بهذه الفجوة العمرانيةاإلستعمارت  و4  جد ل يولم خالل المسم العمراني لها .

  التي تحتاجها المناطق المستفيدة منطقة الدراسةفي  توافرهاإلستعمارت التي يجع ا

 المصدر: بواسطة الباحث - اإلستعمارت التي يجع ملافتها لم  مطار تخطيت منطقة الدراسة :(9جدول رقم )
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 المدن الكبرىو على منطقة الدراسةة  اإلستعمارت المفضلة لمناطق أطراف تطبيق نتيجة الدراسة النمري . 5.1

حيث تيم  الدراسة النمرية ملى تحديد اإلستعمارت التى تناسع أطراف المدن الكبرى  لتم التوصت م  خال

 يولييم . مسييتنتاج اإلسييتعمارت التييي يجييع ملييافتها فييي الفجييوة العمرانييية  ذلييك ميي  خييالل الدراسيية السييابقة

مقارنية بيي  اإلسيتعمارت التيى تناسيع منياطق أطيراف الميدن  اإلسيتعمارت التيي و 11لجد ل التالى جيد ل  ا

 .الفجوة العمرانية بالفعت هذه تحتاجها

مقارنة بي  اإلستعمارت التيى تناسيع منياطق أطيراف الميدن  اإلسيتعمارت التيي تحتاجهيا بالفعيت  :(11جدول رقم )

   هذه الفجوة العمرانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة: نطقةلم التي تم التوصت مليها  المناسبةاإلستعمارت 

 :متضم م  خالل

 .الدراسة العمرانية لمنطقة الدراسة  الفجوة العمرانيةو 

 .الدراسة العمرانية للمناطق المستفيدة م  منطقة الدراسة 

  الناتجة م  الدراسة العمرانية.تطبيق نتيجة الدراسة النمرية على محتياج منطقة الدراسة ليستعمارت 

و  هيي المنطقية التيي تقيع تم التوصت ملى اإلستعمارت المقترحة لمنطقة الفجوة العمرانيية  منطقية الدراسية

علي أطيراف قيري مدينية نصير، يحيدها مي  جهية الشيري الطرييق اليدائر   يحيدها مي  جهية الشيمال طرييق 

ي  بمنطقة الدراسة  ليربطها بمدينة القياهرة الجديدة. كيذلك طريق السو كما يمرالثورة  مطار القاهرة الد لي.

 ،المدن  التجمعات الجديدة التي أنشأت عليي طرييق السيوي  مثيت الشير ي  بيدر  العاصيمة ارداريية الجدييدة

  .يربطها  م  جهة اليرب بمنطقتي  مصرالجديدة  مدينة نصروكما 

 .و11عمارت في الجد ل التالي جد ل  تولم هذه اإلست
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 تطبيق اإلستعمارت المفضلة للمناطق الطرفية على منطقة الدراسة :(11جدول رقم )

 

 

 

 

 

 التي تم التوصت مليهاستعمارت التحقق م  اإل .6.1

ميع المسيتعملي  في هذا الجزء م  الدراسة سيتم التحقق م  مالئمة هذه اإلستعمارت التي تم التوصت مليهيا 

لمعرفية ميدى  منطقة مدينة نصرهي منطقة مصرالجديدة  المستفيدة  بالمناطق ستبيان مجراء م ذلك م  خالل 

  تي :اإلستبيان في اتمراحت  تتمثت  ،محتياج السكان مليها بالفعت

ييتم أخيذ و و مصر الجديدة ،مدينة نصر ن المستفيدة صليي  في المد  السكان ااأستبيان تمثت رمعينات -1

   اء.حيطق أ اااث تمثت معمم المنبحي منهم عينات م  مناطق متفرقة

 رجال صناعة..ملعو  -قتصاديي  م -مطوري  عمرانيي   - مستثمري   ستبيان تمثت رأ  فئات متخصصة في المجتمععينات م-1

              ..ملعومسئولي  في  هارة اإلسكان -ستشاريي  معماريي  معينات م  متخصصي  عمرانيي   -1

أحد ااد ات المناسبة لجميع المعلوميات لهيذا النيو   هعتبارن  مستطال  الرأ و بإبياستمجراء هذا اإلتم  ي -

سيتعمارت النسبة ااعلي م  المجتميع فيي اإل م  الدراسة  ذلك بهدف التعرف علي رأ  هذه الفئات التي تمثت

 ذلييك  ،بهييا عتبييارهم أهييم المنتفعييي رة تجيياه مدينيية نصر مصييرالجديدة بإالمقدميية لمنطقيية أطييراف قييري القيياه

  .حتياجات اإلدارية ياجاتهم الحقيقية سواء للسكان أ للمستثمري  أ اإللمعرفة محت

 شري مدينة القاهرةوالفجوة العمرانية ب لمنطقة الدراسة   ستعمارت المفضلةال  الرأى ليستطنتائج م .7.1

م مياتم الموافقية عليي  مي  نتائج تفريغ مستمارات اإلسيتبيان  التيى تولي و11جد ل   يولم الجد ل التالى

 خدمات  كذلك الخدمات التى رتفضت فى منطقة الدراسة.

 يولم نتائج مستطال  الرأى ليستعمارت المفضلة لمنطقة الدراسة. :(12جدول رقم )
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و تفريغ اإلستبيان المتعلق بالمتوست العا  للعينيات الثالرية  التيي توليم ميدى قبيول هيذه 11 يولم قكت 

 الفئات للخدمات المقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفريغ اإلستبيان المتعلق بالمتوست العا  للعينات اا لى  الثانية  الثالثية  التيى توليم ميدى قبيول   :(32شك  رقم )

 هذه الفئات للخدمات المقدمة.

 النمائج .4

  الميدن  الفجيوات بعد مجراء الدراسة النمرية  التوصت م  خاللها ملى اإلستعمارت المفضيلة اطيراف

العمرانيييةو  مجييراء الدراسيية التطبيقييية لتحديييد اإلسييتعمارت اانسييع لمنطقيية قييري القيياهرة  منطقيية 

تحدييد اإلسيتعمارت المفضيلة لمنطقية أطيراف مدينية القياهرة  قيري الدراسة الميدانيةو تم التوصت ملى 

  هى كااتى:جد ل ال  ذلك م  خالل  القاهرةو

 اإلستعمارت المفضلة لمنطقة الدراسة.يولم  :(13جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 ستثمارية  الحكوميية  التعليميية  الصيحية ستعمارت المطلوبة أن اا لوية للخدمات اإلدارية اإليتضم م  اإل

لسييك  جتماعييية  الثقافييية  اإلسيتعمارت اإل تيأتى فييى المرتبيية الثانييية ا  الحييدائق النييوادى   خيدمات الصيييانة

 .و19 يتضم ذلك م  خالل جد ل رقم   ساسيةالبنية اا خدمات الفندقى   المثقت  الطلبةو
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 يولم ترتيع اا لويات ليستعمارت المفضلة لمنطقة الدراسة. :(14جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

   نستنتج م  خالل اإلستعمارت المفضلة لهيذه الفجيوات العمرانيية أنهيا خدميية  غيير سيكنية ليذلك يجيع الحيد مي

 ت اإلسكان بهذه الفجوات العمرانية حتى ر يحدث تضارب بينها  بي  ما تقدم  المدن الجديدةمنتشار مشر عا

 اتالموصي .5

   متضم م  خالل هذه الدراسة أن الفجوات العمرانية الموجودة على أطراف المدن الكبرى  الواقعة بي

دة منهيا ليذلك يجيع اإلهتميا  أن تقد  مساندة  دعم خيدمي للمنياطق المسيتفيالمدن الجديدة  القائمة يمك  

بها  معداد دراسة لتحديد المنياطق المسيتفيدة  معيداد خريطية مسيتعمارت محيددة لهيا بيدرً مي  أن تتيرع 

 بد ن خطة  الحة  تصبم ذات مستعمارت عشوائية.

 تفادة مي  يجع أن تعمم الدراسة على باقي المنياطق المشيابه  سيواء لمدينية القياهرة أ  أ  مدينية كبييرة أخيرى  اإلسي

خالل اإلسيتعمارت المفضيلة اطيراف الميدن الكبيرى التيي تيم التوصيت مليهيا فيي الدراسية النمريية.  يجيع مجيراء 

 دراسات عمرانية مشابه  لم تم دراست  في الدراسة التطبيقية بهذا البحث للتحقق م  المطلوب م  هذه اإلستعمارت.

  في هيذه الفجيوات ان الميدن الجدييدة تقيدمها  ذليك حتيى ر يجع مصدار تشريعات تحد م  اإلستعمارت السكنية

 باإللافة ملى تعميم اإلستفادة منها  العائد اإلقتصاد . بالفجوات العمرانية  نتركها فريسة للقطا  الخا  تنتشر

 ة النمر لمثت هذه الفجوات بنمرة تخطيطية حيث ترتفع قيمة اارض لهيذه المنياطق مثيت منطقية الدراسي

يتييم ممكانيية تعيديت خريطية مسيتعمارت الميدن القائمية  مميا ةقائمي ي  الطريق الدائر   مدينةالتي تقع ب

  رابطة بينها  بي  المدينة الجديدة .فادة منها لتكون مكملة للمدينة لها يعمم ممكانية اإلست بشكت أ سع

  ًحييث اللها بالشيكت اامثيت مذا تيم مسيتيفيي عمليية التنميية العمرانيية  من مثت هذه الفجوات تحمت د راً مهما

،  من ليم يحيدث ذليك فتسيتكون مقامة محا ر مستجدة مثت مقامة الطريق الدائر  قرارات أنها تكونت نتيجة

 فاصلة بي  القديم  الحديث. فجوةمجارً للتشوي  البصر   مناطق غير محددة اإلستعمارت  

 هيذه الفجيوات مثيت بإسيتيالل  ي لم تلحق بهياالت يمك  للمدن القائمة مواكبة التطور التكنولوجي  الحدارة

 يمك  أن تكون منطقة تكنولوجية لكافة المجارت تخد  المدينة القائمة. بحيث
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URBAN GAPS BETWEEN NEW AND EXISTING  

CITIES CASE STUDY OF EASTERN CAIRO 

ABSTRACT 

The study is concerned with the phenomenon of the urban gaps which exist on the outskirts of mega 

cities arising between existing cities (native cities) and new cities (suburbs). Considering that these areas 

are created without prior planning affecting the structure of land use in cities, leading to rapid growth 

resulting in random uses in these areas, as these uses have not been subjected to studies necessary to 

ensure their integration with the existing city, nor the regional development plan for this region.  

In this context, the research aims at determining the structure of the uses of the peripheral areas 

studied from an integrative perspective with the surrounding areas (the native city), as well as 

researching the formulation of appropriate intervention methods for these areas to serve the general 

framework of the native city’s uses. 

This is achived via a theoretical study aimed at identifying the preferred uses of the outskirts of the 

mega cities by focusing on the main points: study of the urban environment of the city parts, the study of 

theories of land use change, the study of land use control, and the study of optimal land use.  

Moreover, it followed by an applied study in which we explore the nature of Egyptian reality by 

studying the eastern part of Cairo, as one of the most important areas located on the outskirts of the 

capital and its embodiment of an inter-urban area, laying between an existing urban fabric and a 

new one. The research tries to monitor and recognise the landuses arise in this regions, based on the 

theoretical study, followed by identifing the required landuse structure of this area to make a 

definite area with a positive effect on the surrounding city (existing city).  

Through this model, we seek to find a structure preserving the cities frontiers from degradation 

and seeks to reduce potential slums in these areas. 


