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ABSTRACT 

The paper is discussing the informal settlements’ classifications and trying to develop  a matrix 

that redefines the informal settlements with more details taking into account   their dynamic structural 

behavior , the paper review the time- space aspects of informal settlements chronologically and then 

conclude ten patterns , arranged them in multidimensional matrix, finally tested this matrix with nine case 

studies reaching the final conclusion that we need to develop our understanding of the phenomena of 

informal settlements as  a dynamic system instead of static one.  
 

Keywords: Informal settlements- Urban dynamic- Pattern language  
         

  :ملخص
،    الحالً  المناطق الالرسمٌة  المتؽٌرات الزمانٌة والمكانٌة التى تؤثر فى بنٌة المناطق الالرسمٌة، وٌستعرض تصنٌؾٌدرس البحث 

 الالرسمٌة  ، وٌتتبع البحث  ظروؾ نشأة تلك المناطق زمانٌا ومكانٌا  للمناطقأخذ فى االعتبار  الطبٌعة  الدٌنامٌة تصنٌؾ جدٌد  يوٌطرح 
وٌختبر هذه المصوفة مع .  مصفوفة متعددة األبعاد  وٌصٌؽها فى صورة  وٌستنتج عشرة انساق مؤثرة فى بنٌة المناطق الالرسمٌة  ، 

  درجة من التباٌن بٌن الحاالت التسع  رؼم إشتراكها فى ثالثة أنماط أساسٌة تبعا للتصنٌؾ التقلٌدى وٌكتشؾ  الرسمٌة مختلفة تسع مناطق
 .  فى إطار دٌنامٌتها الدائمة عمقا بصورة أكثر  المناطق الالرسمٌةوهو ما ٌؤكد أهمٌة التعمق فى فهم

 

لغة النسق - حركية العمران- المناطق الالرسمية: الكلمات الدالة 
  
  المشكلة ، هدف البحث ، المنهجية 1

 المشكلة  1.1
 للمناطق ألنماط األساسٌةابتحدٌد  ٌتعامل فى الؽالب مع المناطق الالرسمٌة كبنٌة عمرانٌة استاتٌكٌة وٌهتم تصنٌؾ المناطق الالرسمٌة 

 وهذا التفاعل من شأنه أن ٌؽٌر  التفاعل الدٌنامى المستمر ما بٌن النسٌج العفوى والرسمى طبٌعة االخذ فى االعتبار  دون الالرسمٌة
مالمح بٌنة المناطق الالرسمٌة بصورة كبٌرة بمرور الزمن ، واهمال تلك الطبٌعة الدٌنامٌة ٌعٌق فهم وادراك بنٌة المناطق الالرسمٌة 

 .بدرجة كافٌة 
 

 هدف البحث 2.1 
البحث ٌهدؾ لتطوٌر صٌاؼة تعبر بصورة أكثر تفصٌال عن تلك  العالقة الدٌنامٌة التى تربط النسٌج العفوى بالمنظومة الرسمٌة   زمانٌا 

 وٌهدؾ البحث الى تطوٌر تصنٌؾ المناطق الالرسمٌة وفقا عملٌات التفاعل التى افرزت تلك لبٌئة الالرسمٌة ، وتحدٌد األنساق .ومكانٌا  
التى تؤثر فى بنٌة المناطق الالرسمٌة ، ودراسة التفاعالت البٌنٌة فٌما بٌنها وتحدٌد طبٌعة تاثٌرها فى نشأة وتطور تلك المناطق الالرسمٌة 

. 
  

  المنهجية 3.1
 : تنقسم منهجٌة البحث الى ثالث مراحل 

مراحل تطور نسٌج القاهرة ما بٌن العفوى والمخطط منذ عصر محمد على ووصوال إلى وقتنا الحالى تارٌخٌة لمراجعة :المرحلة االولى  
 . من خالل الخرائط التى وثقت تطور نسٌج القاهرة  منذ الحملة الفرنسٌة حتى الوضع الراهن 

 التى أثرت فى نشأة المناطق الالرسمٌة وحددت مالمح بنٌتها تتمثل فى البحث عن االنماط الزمانٌة والمكانٌة المتكررة:  والمرحلة الثانٌة 
. الهندسٌة ذات الطبٌعة الدٌنامٌة 



 
 

  البنٌة الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌةأنساقمصفوفة أنساق النشأة و

 
والتى تقوم على تقسٌم البنٌة العمرانٌة الى مجموعة من االنساق . تتمثل فى استخدام  نظرٌة لؽة نسق لكرٌستوفر الكسندر : المرحلة الثالثة 

والتى تشكل فى مجملها اللؽة التى ٌتم من خاللها صٌاؼة مالمح البٌئة العمرانٌة  ، وٌتم استخدام مبادئ هذه النظرٌة لصٌاؼة االنساق 
الزمانٌة والمكانٌة  المؤثرة فى بنٌة المناطق الالرسمٌة فى هٌئة مصفوفة متعددة االبعاد تأخذ فى اعتبارها التفاعل المتبادل ما بٌن االنساق 

انساق النشأة وهى االنساق التى أثرت فى مراحل النشأة االولى للمناطق الالرسمٌة ، : المختلفة ، وتقسم االنساق الى مجموعتٌن اساسٌتٌن 
 . وأنساق البنٌة الدٌنامٌة وهى االنساق التى أثرت فى مراحل تطور تلك المناطق على مر الزمن 

 

   المقدمة2
إن المتأمل لنسٌج مدٌنة القاهرة العمرانى ٌجد أنه خلٌط متشابك ما بٌن المخطط و العفوى  فى حالة تفاعل دائم ، وإذا ما أردنا أن نوصؾ 

طبٌعة المناطق الالرسمٌة داخل هذا النسٌج الذى تراكم على مر سنوات طوٌلة سٌتطلب األمر مراجعة مراحل نشأتها ومراحل تطورها 
 وهناك مجموعة من . فى إطار كونها منظومات صؽرى عفوٌة داخل منظومة  دٌنامٌة كبرى تشمل كل ما هو عفوى ومخطط  معا 

والمقصود باألنساق هنا تلك المنهجٌة التى وضع أساسها كرٌستوفر الكسندر فى االنساق التى تؤثر فى نشأة وتطور المناطق الالرسمٌة ، 
 وقد حاول الكسندر صٌاؼة لؽة متكاملة تعبر عن مالمح النسٌج العمرانى والمعمارى الذى A Pattern Languageنظرٌته لؽة نسق 

وصٌاؼة النسق كبنٌة وكمنهجٌة هو . ٌراه حٌا ومناسبا لفهم البٌئة المبنٌة ومناسبا لتطوٌرها وتصمٌم مبانى جدٌدة بنفس اللؽة االصلٌة 
 وضوح النسق ٌجعله قابل للنقاش والمجادلة والتحسن موضع اهتمام البحث ولٌست االنساق التى تضمنتها النظرٌة ، فوفقا الكسندر 

لذا حاول البحث وضع صٌاؼة واضحة ومحددة لمجموعة من األنساق تصؾ البنٌة الالرسمٌة على مستوى ظروؾ النشأة . التدرٌجى 
وتتدرج أجزائها لتصٌػ معنى واضح مثلما ,والتطور ، ووفقا اللكسندر ٌجب أن تمثل مجموعة األنساق فى مجملها لؽة متكاملة تترابط 

 وهو ما حاول البحث تحقٌقه من خالل تقسٌم االنساق الى مستوٌٌن األول ٌمثل أنساق  (Alexander, 1977). تفعل مفردات اللؽة 
وصاؼها جمٌعا فى مصفوفة متعددة األبعاد ، بحٌث .النشأة والثانى ٌمثل أنساق البنٌة الدٌنامٌة التى تولدت كنتٌجة ألنساق النشأة األولى 

. تظهر مستوٌات التفاعل ما بٌن األنساق المختلفة لتمٌز مالمح كل منطقة من المناطق الالرسمٌة 

 التصنيفات السابقة للمناطق الالرسمية  3 
أحد أكثر  التصنٌفات شٌوعا على المستوى الرسمى فى مصر هو تصنٌؾ المناطق الالرسمٌة تبعا لطبٌعة  االرض الطبوؼرافٌة  المقامة 

. وهو ابسط التصنٌفات وأكثرها عمومٌة  (2008محافظة القاهرة، ).علٌها وٌقسمها الى مناطق الرسمٌة زراعٌة وأخرى صحراوٌة
وهناك تصنٌؾ آخر أكثر تفصٌال ٌقسم المناطق الالرسمٌة إلى ثالثة أنواع قرى تم احتواؤها داخل النسٌج ومناطق الرسمٌة على أطراؾ 

وهو تصنٌؾ أكثر تفصٌال من سابقه ،وقد تم طرحه لٌصؾ أنواع المناطق المدٌنة ومناطق الرسمٌة تكونت داخل ثؽرات النسٌج الرسمى 
 ،هناك تصنٌؾ دٌفٌد سٌمز الذى صنؾ المناطق الالرسمٌة فى مدٌنة القاهرة إلى أربعة أنواع  (Parham,2012)الالرسمٌة بمدٌنة جدة 

هذا النوع ٌعرؾ على أنه مبانى سكنٌة خاصة مقامة فوق أراضى  :المناطق العشوائٌة المقامة فوق أراضى زراعٌة : النوع األول ، 
حٌث تحولت األحواض الزراعٌة إلى . زراعٌة  وهى عادة تتبع فى تقسٌمها حدود األحواض الزراعٌة التى ٌفصل بٌنها قنوات الرى 

المناطق الالرسمٌة المقامة على أراضى : النوع الثانى و.مساحات للبناء وقنوات الرى إلى الشوارع الوحٌدة النافذة داخل النسٌج العمرانى 
وله أمثلة فى القاهرة مثل منشٌة ناصر التى بدأت كموقع . هذا النوع موجود فى أمرٌكا الالتٌنٌة و دول العالم الثالث         . صحراوٌة 

المناطق : النوع الثالث و.. وعزبة الهجانة التى بدأت كموطن لعائالت جنود خفر السواحل .لالقامة المؤقتة وإلقامة جامعى القمامة 
 تكونت مجاورات سكنٌة بها كثافة عالٌة من المبانى القدٌمة  1860، بعد التمدد العمرانى الذى حدث بداٌات التارٌخٌة المتدهورة  

مثل الدرب االحمر والجمالٌة وخصوصا .  والمزدحمة والمتدهورة إنشائٌا داخل نسٌج الحقبة اإلسالمٌة  الذى تكون فى العصور الوسطى 
 بعض القرى  وٌشمل هذا التصنٌؾ أٌضا. وجزء من مصر القدٌمة وبوالق أبو العال والخلٌفة . الجانب الشرقى المجاور للحائط الفاطمى 

فى مناطق  :الجٌوب العمرانٌة المتدهورة : والنوع الرابع .التارٌخٌة   مثل قٌتباى والتى توجد بها مساحات شاسعة من المقابر التارٌخٌة 
حٌث ٌوجد جٌوب صؽٌرة تحوى مبانى سكنٌة تتكون . مختلفة من قلب القاهرة ، وخصوصا التى تم تطوٌرها فى بدابات القرن العشرٌن 

مثل بعض المناطق حول مصر القدٌمة وحكر السكاكٌنى بالواٌلى وترعة . من طابق إلى ثالثة طوابق وٌسكن بها عائالت فقٌرة للؽاٌة 
وباإلضافة للتصنٌفات الكالسٌكٌة هناك  رؤٌة أكثر دٌنامٌة ترى  أن المناطق الالرسمٌة ٌمكن ، SIMS, 2002 )  (التوفٌقٌة بالمطرٌة

ووفقا لهذا الرأى فإنه على الرؼم  من . تصنٌفها تبعا لموقع وخصائص التركٌب المورفولجى داخل قلب المدٌنة أو على حوافها الخارجٌة 
عدم وجود نظرٌة عامة مقبولة لمواقع المناطق الالرسمٌة ، فإنه ٌوجد توافق على أن المناطق ذات الكثافات العالٌة والتى تتمٌز بكفاءة 

والصفة االكثر اثارة فى   . (Dwyer, 1975).  عالٌة وتتوافر بها فرص التوظٌؾ تؤثر بشكل ملحوظ  فى موقع المناطق الالرسمٌة
ففى  نفس الوقت الذى ترتفع فٌه بورصة العقارات وتتحسن الخدمات وٌتطور النمو .  الالرسمٌة هى تطورها بمرور الزمن ناطقالم

فالمناطق المتطرفة ٌزداد اتباطها بقلب المدٌنة . العمرانى بشكل عام نجد ان موقع المناطق الالرسمٌة  ٌتؽٌر نسبٌا داخل نسٌج المدٌنة 
 التى تحتل أجزاء من تلك المناطق المتطرفة ذات قٌمة عالٌة  الرسمٌةنتٌجة عملٌات النمو العمرانى وهذا ٌؤدى بدوره ان تصبح المناطق ال

هذا الرأى األخٌر هو األقرب  للطبٌعة الدٌنامٌة للمناطق  . (UNCHS, 1996)بعد أن كانت بعٌدة عن قلب المدٌنة وأقل قٌمة  
الالرسمٌة وتفاعلها المستمر مع النسٌج الرسمى وٌناسب طبٌعة نسٌج القاهرة المتشابك ما بٌن الرسمى والالرسمى وٌمثل مدخال  للبحث 

عن تصنٌؾ ٌراعى تلك البنبة الؽٌر مستقرة وٌخرجها من حٌز التصنٌفات اإلستاتٌكٌة الثابتة الى حٌز أكثر مرونة ٌعبر عن دٌنامٌتها 
 .المستمرة 

 

 دينامية عمران المدينة ما بين  العفوى والمخطط4  



 
 

  البنٌة الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌةأنساقمصفوفة أنساق النشأة و

 

 
 ,Kostof)ذطىر وسيج انمذيىح مه انعصر انروماوً انً عصر انذونح االسالميح   : (1)شكم 

1991, p49) 

 

 

فرض االطار انهىذسً انمىرظم عهً مذن اوروتا ما تيه انمرن انساتع عشر وانراسع  : (3)شكم 
 Benevolo, 1980عشر 

 

انرحىل مه انرركية انهىذسً انثسيط انً انرركية انهىذسً انمعمذ فً وسيج مذيح  : (2 )شكم
 (Kostof, 1991, p.13)تغذاد ما تيه انمرن انثامه وانراسع 

تعتبر المدٌنة نموذجا دقٌقا لالنظمة  المعقدة ، حٌث ال ٌمكن فهم أجزائها إال من خالل فهم اإلطار الكلى للمدٌنة ، وفى نفس الوقت اإلطار 
والمستقرات العفوٌة العشوائٌة  تمثل نموذجا واضحا لألنظمة المعقدة داخل إطار . الكلى ٌتخطى فى خصائصه مجرد  مجموع  األجزاء 

ظاهرة البناء الالرسمى توجد فى العدٌد من البلدان ولعل مصر تحتل وضعا  .(Barros,J., et al,2002 )النسٌج العمرانى المعقد 
 ، وقد بدأت هذه الظاهرة فى  فى القاهرة  بعد انتهاء الحرب Davis, 2006))بارزا فى خرٌطة توزٌع المناطق الالرسمٌة فى العالم 

 . العالمٌة الثانٌة ثم امتدت بعد ذلك إلى باقى أرجاء القطر فى الحقب الالحقة 
 

فى إطار رؤٌة نسٌج المدٌنة كنظام عضوى معقد  فإن ظاهرة التفاعل  ما بٌن النسٌج الرسمى البسٌط  والنسٌج العفوى  المعقد  تمثل  
إطارا عاما  تظهر بداخله  ظاهرة  المناطق الالرسمٌة ومراحل تطورها كأحد مكونات عملٌة التفاعل المستمرة بٌن نشاط البناء الرسمى 

تصنٌؾ العمران إلى مخطط أو عفوى عشوائى ، منتظم او ؼٌر منتظم ، ال ٌعتبر التوصٌؾ األنسب للمدٌنة الحقٌقة مع  االخذ . والعفوى 
فكرة االنتظام الصارم والخلو تماما من العفوٌة والعشوائٌة فى اتخاذ القرارات لٌس لها وجود اال فى العالم . فى االعتبار عناصرها المعقدة 

والمدٌنة ذات طبٌعة . وفى الوقت نفسه ال تخلو الحركة الطبٌعٌة واالفعال العفوٌة من القٌود المنظمة  . utopian universeالمثالى 
  . planned &spontaneous. معقدة و تنتج من تداخل حركتٌن متناقضتٌن وهما التخطٌط والعفوٌة 

وفى الواقع التمٌٌز ما بٌن هو عفوى ومخطط ٌعتبر فى كثٌر من االحٌان شٌئا مربكا نظرا لطبٌعة التداخل فٌما بٌنهما داخل نسٌج المدٌنة 
 . ولكننا ٌمكننا أن نمٌز بٌنهما فى بعض الخصائص  .

 
طبٌعة النمو العفوى تتكون نتٌجة تراكب مجموعة 

من القرارات الفردٌة  داخل  نطاقات  صؽٌرة  
أما األجزاء المخططة فتنتج من قرارات . ومحددة 

مركزٌة  على نطاق واسع وعادة ما ٌتم بناؤها سرٌعا 
وهذه األجزاء المخططة من المدٌنة عادة ما تكون  . 

ذات طبٌعة رسمٌة ومنتظمة  وتعبر بصورة  ما عن 
أما . طبٌعة القوة والسٌطرة للمؤسسة الرسمٌة  

األجزاء العفوٌة فتنتج من سلسلة من  التؽٌرات عبر 
أنساق متعددة داخل النسٌج   الزمن وتستخدم

وتنقسم إلى مناطق محددة جزء منها لالستخدام وجزء . واألجزاء المخططة تصمم  لتظل على حالتها األولى  دون تؽٌٌر . العمرانً 
 . للخدمات 

 
ولكن التجربة الواقعٌة أثبتت أن من المستحٌل اإلبقاء 
على العملٌة المخططة دون تؽٌٌر ألنها تواجه قوى 

 (1994النمو الطبٌعٌة  التى تحدث فى كل مدٌنة    
(Batty,  

 
ومن الظواهر التى تسترعى االنتباه فى هذا السٌاق 
ظاهرة التحول من الحالة المنتظمة للنسٌج المخطط 

والتى  . إلى الحالة العفوٌة أوحالة االنتظام الذاتى 
تمثل كسرا للقٌود الهندسٌة التى تفرضها عملٌات 

مثل  ما حدث لمدٌنة بؽداد ما . التصمٌم والتخطٌط 
بٌن القرن الثامن و التاسع إذ تحول التصمٌم من 

دائرة منتظمة بسٌطة إلى تركٌب جٌومترى معقد 
ومثلما حدث فى المدن الرومانٌة . أقرب إلى العفوٌة 

ذات التخطٌط الشبكى المنتظم الذى تحول إلى الحالة 
 ,Kostof).العفوٌة المعقدة بعد الفتح االسالمى 

 وربما ٌحدث العكس حٌث تسعى  السلطة (1991
لفرض سٌطرتها على التركٌب العفوى للمدٌنة 

وفرض إطارا منتظما ٌطلق علٌه  هندسة التحكم 
Geometry of Control  أوهندسة السٌطرة 

Geometry of power كما أسماها كرٌستوفر 
الكسندر وٌقصد به التركٌب الهندسى المفروض من 
سلطة علٌا قد تكون  سلطة عسكرٌة أو فاشٌة مثلما 

. حدث فى الحرب العالمٌة الثانٌة وما بعدها  
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انىسيج انعفىي انمعمذ  نمذيىح انماهرج نهفررج انرمهيذيح (: 4)شكم 
مع ذعذيم    ما لثم محمذ عهً ماخىري عه كراب وصف مصر

 UNESCO   2012)   انىان انخريطح نرىاسة انغرض

   انمصريح انمىرظمKahunذخطيط مذيىح  :(5)شكم 
.( Morris, 1994) 

 

عام     ,L. Thuillierخريطة القاهرة اعدها : (6)شكل

مشروع االحياء العمرانى للقاهرة التاريخية  )1888

وتم تعديل الوان الخريطة وتحديد مالمح النسيج  (2012

 UNESCO) ,(2012الحديث المنتظم باللون االحمر  

 

((Alexander, 2005, Salingaros,2006 ما ظهر فى   أٌضا وهو 
تجربة مدن اوروبا حٌث عمد مخططون الباروك إلى فرض الهٌئة المنتظمة 

على النسٌج العفوى الؽٌر مخطط مثل ما حدث فى روما فى القرن السادس عشر 
والتى تم فٌها إضافة الشوارع الدائرٌة والمحاور المستقٌمة ونفس التجربة 

تكررت فى مركز مدٌنة لندن بعد الحرٌق الكبٌر فى القرن السابع عشر وفى 
 . (Benevolo, 1980)بارٌس فى منتصؾ القرن التاسع عشر  
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 :مر نسٌج مدٌنة القاهرة بعدة مراحل نوجزها فٌما ٌلى 
 

 (ما قبل محمد على)المرحلة التقليدية : مرحلة سيطرة النسيج التقليدى المعقد 
 الذي النٌل مجرى عن بعٌداًا  المقطم، هضبة سفح على القاهرة مدٌنة تطورت: 

  وخرٌطة .العمرانى للنمو أراضى لتوفٌر أدى مما ، ؼرباًا  الزحؾ فً استمر
 المدٌنة مورفولوجٌة تصؾ التً األولى التحلٌلٌة الخرٌطة هً الفرنسٌة الحملة

 من تتاخمه  للقاهرة  العمرانى  حٌث أظهرت الخرٌطة  النسٌج1807 عام فً
ٌتسم  بٌنما الجبانات، ورائها ومن والقلعة، المدٌنة تحصٌنات الشرق إلى الشمال
 بنهر المدٌنة عالقة ُتظهر وبرك تمٌز النسٌج القدٌم و ترع بوجود الؽربً الجانب

 الؽربً الشمال إلى بوالق الفسطاط إلى الجنوب ومٌناء منطقةل باالضافة النٌل
 بنهر الصلة قرٌبة لكن الممتدة العمرنٌة المنطقة عن منفصلتان وهما  للموقع
 وتظهر مالمح نسٌج تلك المرحلة بنسٌجها العفوى المعقد والذى ٌصعب .النٌل

وصفة باألشكال الهندسٌة اإلقلٌدٌة البسٌطة كما ال ٌوجد به أى مالمح لتشكٌالت 
 نتذكر عملٌة التحول التى حدثت للنسٌج المنتظم الذى وهنا,UNESCO)  (2012. هندسٌة نقٌة مثل الخط المستقٌم أو المربع أو الدائرة 

وهو ما ٌعنى  . ( Kostof, 1991 )   كان ٌمٌز مصر إبان اإلحتالل الرومانى ثم تحول تدرٌجٌا إلى حالة التعقٌد بعد الفتح االسالمى  
أن ثنائٌة النسٌج المعقد والبسٌط لها جذور قدٌمة فى مصر وأن النسٌج الحدٌث الذى سٌؽزو القاهرة فى المراحل المقبلة لم ٌكن جدٌدا على 

.)   Kahun  مدٌنةوتخطٌط بعض  المدن المصرٌة القدٌمة مثل . مصر بل ظهر قبل ذلك فى تخطٌط مدن أخرى قدٌمة مثل اإلسكندرٌة 
Morris, 1994) ،   تظهر بداٌات تداخل النسٌج العمرانى الحدٌث مع النسٌج التقلٌدى . تولٌٌه .  التى اعدها ل1888خرٌطة القاهرة عام
 ،) واالوبرا , عابدٌن وقصر األزبكٌة مٌدان مثل( العمرانٌة األوروبٌة الحدٌثة  النماذج تعكسنقاط محورٌة جدٌدة المعقد وتظهر بها 

وتظهر الخرٌطة اختفاء البرك التى كانت تمٌز . بداٌة ظهور مالمح الحداثة وتركٌباتها الجٌومترٌة الممٌزة للنسٌج العمرانى  وتعبر عن
 ٌوصل الذي علً شارع محمد مثل التارٌخً، العفوى النسٌج قلب فً طرق شق ، وتم. النسٌج القدٌم وتم ردمها بهدؾ إنشاء أحٌاء جدٌدة 

  . النٌل  قصر وكوبري وثكنات بوالق، مٌناء إلى النٌل، ضفاؾ إلى العمرانى االمتداد اتجه. بالقلعة  األزبكٌة مٌدان
UNESCO,2012))  وهذه التجربة التى تتمثل فى فرض اطارا رسمٌا منتظما على نسٌج المدٌنة العفوى تعتبر استنساخا للتجربة،

  .االوروربٌة التى ظهرت من قبل فى عصر النهضة 
 (سيطرة الحداثة  ): مرحلة سيطرة النسيج المنتظم 

 نمط طرٌق عن المعاصرة بالمدٌنة التارٌخٌة القاهرة ربط تم المرحلة هذه فً 
 فً األزهر شارع مثل جدٌدة شوارع شق جدٌدة،و شوارع وشبكة متصل عمرانى 

 ،  التارٌخى العفوى النسٌج قلب
 ,UNESCO)  بعٌد   حد إلى النسٌج التارٌخً   مالمح على الحفاظ تم بٌنما و

وبجوار هذه السٌطرة الملحوظة للنسٌج الرسمى ظهرت  أنوٌة  بعض . (2012
 1930المناطق  الالرسمٌة فى خرائط هٌئة المساحة المصرٌة التى صدرت عام 

لنسٌج القاهرة والجٌزة 
وضواحٌها ، وهنا تظهر 

ثنائٌة االنتظام والعفوٌة التى 
 (1994تحكم بنٌة المدٌنة  

(Batty, ،  حٌث  كانت
سٌطرة النسٌج المنتظم اكثر 
حضورا وتاثٌرا فى الجهة 

الشرقٌة من النٌل اما الجهة 
الؽربٌة فانحصر النسٌج 

الحدٌث بمحاذاة النٌل وظهر 
فى تخطٌط جزء من الجٌزة 
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خريطح ذىضح ذمذد انىسيج انمىرظم حرً  : (7)شكم 

انىسيج UNESCO )  2012 )مىرصف انمرن انعشريه 

 انعفىي تانهىن االزرق وانمىرظم تانهىن االحمر

 

العزب والقرى فى الغرب ظهرت فى خريطة  هيئة المساحة المصرية : (8)شكل 
 وظلت بعيدة عن النسيج المنتظم وشكلت فيما بعد انوية للمناطق الالرسمية فى 1930

 غرب النيل 
الجمعية الجغرافية المصرية مع تعديل  النسيج العفوى باللون االزرق والمنتظم ) 

 (باالحمر  

 

والدقى والعجوزة وامتد التخطٌط المنتظم  إلى منطقة  بٌن السراٌات ولم ٌكن حى المهندسٌن  قد ظهر إلى الوجود وكانت مٌت عقبة بمثابة 
جزٌرة قائمة منفردة بنسٌجها العفوى التقلٌدى وتحٌط بها المزارع من كل ناحٌة ونفس الحال تكرر فى كثٌر من العزب والقرى  التى 

ظهرت بنسٌج عفوى تقلٌدى ومثلت فٌما بعد مراكز مهمة لمناطق الرسمٌة مثل الحوتٌة وأبناء عالم وداٌر الناحٌة بالدقى  باإلضافة لصفط 
اللبن وكفر طهرمس وزنٌن  والمعتمدٌة وبرك الخٌام والبراجٌل وكلها ظهرت  كمناطق ذات نسٌج عفوى معزولة وسط المزارع وبعٌدة 

باإلضافة لبعض األنوٌة شرق النٌل كانت موجودة قدٌما فوق األراضى الصحراوٌة تقع على أطراؾ نسٌج  .عن  النسٌج المخطط  للمدٌنة 
ودٌر الطٌن وهى النواة التى . المدٌنة إلى الجنوب وبالقرب من النٌل مثل عزبة اسطبل عنتر وهى نواة لمنطقة الرسمٌة كبٌرة اآلن 

. تمددت منها دار السالم 
 

  :نشاط النسيج الالرسمى مرحلة 

 بدأت منظومة البناء الالرسمٌة فى الظهور ، نهاٌة الخمسٌنات من القرن الماضى مع بداٌة ظهور خلل فى منظومة البناء الرسمٌة فى 
،بل كان فى احٌان كثٌرة أشبه بظاهرة التكشؾ والتفتح  فى االنظمة الطبٌعٌة المعقدة وكما تنمو الشجرة من وهو ظهور لم ٌكن من العدم 

 )  (Alexander,1979البذرة ، حٌث تحمل البذرة بٌن ثناٌاها خصائصها الكامنة التى تتكشؾ تباعا ،

 

ففى الؽرب تمددت األنوٌة القدٌمة ذات النسٌج العفوى فوق األراضى الزراعٌة المحٌطة وهنا بدأ التفاعل فٌما بٌنها  وبٌن النسٌج المخطط 
لٌها  النسٌج إفبعض االنوٌة اختفت تماما وحل محلها نسٌج عمرانى حدٌث مثل عزبة الزمالك وعزبة العجوزة ، وبعض األنوٌة  زحؾ . 

ن تتمدد فتجمدت عند هٌئتها األولى كبقعة عفوٌة شاذة  داخل نسٌج منتظم مثل مناطق الحوتٌة أالمخطط وحاصرها ولم ٌسمح لها 
بعد نسبٌا فواتتها فرصة للنمو أوبعض األنوٌة  كانت . بناء عالم بالدقى  والتى كانت تسمى عزبة االمٌرة فاطمة أبالعجوزة ودٌر الناحٌة و 

ن ٌزحؾ الٌها النسٌج الحدٌث وٌحاصرها وٌوقؾ تمددها  مثل منطقة مٌت عقبة التى احاطها النسٌج المنتظم من جمٌع الجهات أقلٌال قبل 
كثر بعدا عن زحؾ العمران الحدٌث فواتتها الفرصة أوبعض األنوٌة  األخرى كانت .  داخل نسٌج حى المهندسٌن جزٌرة عفوٌةصبحت أو

لتنمو وتتمدد فى جمٌع الجهات متخذه من األحواض الزراعٌة ومجارى الرى 
والترع نسقا حاكما لنموها وتمددها حتى تالقى نسٌج األنوٌة المختلفة وكونت معا 
نسٌجا واحدا ولم ٌعد بٌنها مسافات فاصلة ، وهو ما حدث فى مناطق  مثل صفط 

  .اللبن وزنٌن وكفر طهرمس 
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 تظهر فيها انوية اسطبل عنتر ودار 1932خريطة صادرة عن هيئة المساحة عام : (11)شكل 
 (الجمعية الجغرافية المصرية  )السالم وكان يطلق عليها دير الطين 

 

 تظهر فيها منطقة ميت عقبة بنسيجها 1932خريطة صادرة عن هيئة المساحة عام : (9)شكل 

(الجمعية الجغرافية المصرية  )العفوى ومحاطة بالمزارع من جميع الجهات   

 

 

 واعيد طبعها 1930خريطة صادرة عن هيئة المساحة عام : (10)شكل 
 تظهر فيها منطقة صفط اللبن  بنسيجها العفوى ومحاطة بالمزارع 1945

من جميع الجهات وعلى مقربة منها شرقا منطقة زنين وغربا منطقة كفر 
 (الجمعية الجغرافية المصرية  )طهرمس 

 

ن تتبٌن الفارق فى الهٌئة الهندسٌة ما بٌن أوتستطٌع العٌن 
نسٌج النواة االصلٌة القدٌمة لكل منطقة من تلك المناطق 

  المحٌطة والنسٌج الجدٌد الذى تمدد فوق األحواض الزراعٌة

تمدد النسٌج العفوى الالرسمى فى المناطق الشرقٌة و. بالنواة 
سطبل انوٌة قدٌمة مثل منطقة أحٌانا كان ٌنمو من أمن النٌل و

عنتر التى تمددت  من نواة قدٌمة ظهرت فى خرٌطة هٌئة 
وكانت تسمى عزبة اسطبل عنتر الذى 1930المساحة عام 

تمدد نسٌجها بنفس الهٌئة العفوٌة للنواة  بشكل  شرٌطً 
ومناطق مثل  دار السالم التى   بمحاذاة حافة جبل المقطم، 

وامتد نسٌجها .تمددت من نواة قدٌمة كانت تسمى دٌر الطٌن 
فوق األرضى الزراعٌة بنفس  النسق الهندسى لشبكة الرى 
واألحواض وانتشر نسٌجها بمحاذاة شارع مصر حلوان ، 

ولٌة مثل منطقة منشأة أحٌانا كان ٌنمو النسٌج بال نواة أو
قامة بٌوت سكنٌة لهم إناصر والتى سمح فٌها لعمال المحاجر ب

فظهرت فجأة ككتلة سكنٌة عفوٌة فى خرائط هٌئة المساحة 
اة طرٌق النصر  ولم ٌكن لها ذ ممتدة شرٌطٌا بمحا1978عام 

وفى الشمال ظهر النسٌج الال  .1930ى اثر فى خرائط عام أ
رسمى  فى مناطق الساحل وشبرا وروض الفرج والشرابٌة 

حٌاء تم تخطٌطها كامتداد لمدٌنة القاهرة وكانت بها أوهى 
الكثٌر من الثؽرات والجٌوب العمرانٌة التى ظهرت فى 

 ثم تم ملء تلك 1930 و 1920خرائط هٌئة المساحة 
الفراؼات العمرانٌة بنسٌج عفوى  فتكونت جٌوب مثل حكر 

بودومة فى روض الفرج أالسكاكٌنى فى الشرابٌة وحكر 
ومن المناطق الالرسمٌة  .والعسال وعزبة جرجس فى شبرا 

التى تشكلت بمحاذاة النٌل مثلث ماسبٌرو الذى ظهر فى 
 وبه نسٌج عفوى تسمى عشش 1920خرائط قدٌمة عام 

طراؾ المثلث مجموعة من أوقد زحفت على . الشٌخ على 
ركانه وبمحاذاة اضالعه مثل شركة أالمبانى الهامة على 

والمدرسة العام الترامواى وشركة المٌاة ومستشفى بوالق 
والمدرسة  (مقر القنصلٌة اإلٌطالٌة الحالٌة  )اإلٌطالٌة 

 .األرمنٌة باإلضافة لمجموعة اسطبالت للخٌول وخدماتها 

   فى القاهرةةتطور ظاهرة المناطق الالرسمي  6

 
ن نوجز عملٌة تطور هذه الظاهرة وفقا لعدة وقفات أٌمكن   

 بداٌة الظاهرة نتٌجة وهىالوقفة االولى . تارٌخٌة هامة 
زمة حادة فى أدى ذلك الى حدوث أعندما بدأت الهجرة الداخلٌة من الصعٌد الى الدلتا  : (حقبة عبد الناصر )التحول الى النشاط الصناعى  

لمهاجرٌن انجذبوا الى التنمٌة االقتصادٌة الحادثة فى القاهرة والتى عززتها المشارٌع الصناعٌة الكبرى التى انتهجها الرئٌس عبد واالسكن 
 (حقبة السادات)سٌاسة االنفتاح والهجرة الى الخارج  ،مع التمدد السرٌع تمثلت فى الوقفة الثانٌة  (Sims &Sejourne, 2000) .الناصر 

كثر سهولة وبدأت فً السبعٌنات مرحلة جدٌدة فً أ جعلت الهجرة الى الدول المجاورة 1974سٌاسة السادات االنفتاحٌة التى بداها عام :  
جمالى إمن %  84 التى تم بناؤها المناطق الالرسمٌة فً السنوات التى سبقتها ومثلت مثٌالتها كبر من أ وكانت المناطق الالرسمٌةتوسع 

  توقؾ التمدد مع زٌادة الكثافة  وسن القوانٌن العسكرٌة تمثلت فىالوقفة الثالثة  . (ABT et al.,1982)ما تم بناؤه فً هذه الحقبة 

 تباطؤا فً النمو الى حد ما مع مناطق الالرسمٌة  بداٌة الثمانٌنات شهدت المع: (حقبة مبارك )المجرمة للبناء فوق االراضى الزراعٌة 
ولم ٌكن السبب فً ذلك هو المدن الجدٌدة ولكن السبب كان ٌرجع الى انخفاض معدالت . نها ظلت األسرع نموا مقارنة  بباقى المدٌنةأ

 Sims)1988-1980 وبسبب حرب العراق واٌران 1984-1983لى دول الخلٌج نتٌجة انخفاض سعر البترول ما بٌن عامى إالسفر

&Sejourne, 2000).   مناطق  عدم ظهور ومعخرى انخفضت معدالت نمو السكان فً منتصؾ الثمانٌنات وفى التسعٌنات أومن ناحٌة

 الكثافة الداخلٌة فً المناطق زادتن اتخذت الدولة قرارات عسكرٌة  صارمة تحرم البناء على األراضى الزراعٌة أ جدٌدة بعد الرسمٌة
فً المناطق الرسمٌة  % 0.3فً العشوائٌات مقارنة ب  % 3.4لى إ وصلت معدالت نمو السكان 1986-1986العشوائٌة وما بٌن عامى 

 Denis). للمناطق الرسمٌة  % 1.1مقارنة ب   % 3.2لى إ لتصل مناطق الالرسمٌة وزادت معدالت نمو اإلنشاءات  فً ال. 

&Sejourne, 2002). .   ن المدن الجدٌدة لم توفر المسكن المناسب باإلضافة البتعادها عن سوق العمل أوساهم فى زٌادة هذه الظاهرة
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خريطح ذىضح ذطىر ثىائيح انىسيج انعفىي انمعمذ فً مماتم انىسيج (: 12)شكم 

انمخطط انمىرظم ذم ذجميعها مه عذد مه انخرائط انمذيمح وانحذيثح نهماهرج  وخريطح 

 GIZ   2001 ,ذطىر انمىاطك انالرسميح انرً اصذرذها 

ش طراؾ المدٌنة مما ساعد على انتعاأووقوعها على 
  ، (Sims, 2002, p.99)اإلستثمار فً المناطق الالرسمٌة 

عودة التمدد السرٌع نتٌجة تراجع سٌطرة : الوقفة الرابعة  
تسببت ثورة  : (ما بعد ثورة ٌناٌر  )الدولة على عملٌات البناء

نها السٌطرة أاك المنظومة الرسمٌة التى من شبرإٌناٌر فى 
على عملٌة البناء مما جعل ظاهرة  البناء الالرسمى تتضخم 

مراحل تطور نسٌج القاهرة ما بٌن الرسمى   .بشكل متسارع 
فرزت نسٌجا دٌنامٌا متشابكا مما ٌجعل من عملٌة أوالعفوى 

تصنٌؾ المناطق الالرسمٌة عملٌة مركبة تستلزم البحث فى 
وصٌاؼتها فى صورة أنساق  .تارٌخ نشأة وتطور تلك البنٌة 

 لكسندر فى نظرٌة لؽة النسقأوفقا لكرٌستوفر واضحة ، و
(Alexander,1977)   ن كل نسق ٌتكون بدوره من إؾ

نساق فرعٌة تشكل فى مجموعها مالمح النسق أمجموعة 
نساق تطور المناطق الالرسمٌة تتكون بدورها من أواألصلى 

وفى هذا اإلطار تم تقسٌم  , مجموعة من األنساق الفرعٌة 

نساق أ: لى قسمٌن إاألنساق التى ٌتم البحث عنها تارٌخٌا 
النشأة  الزمانٌة والمكانٌة وهى االنساق التى تؤثر فى بداٌة 

ظهور المناطق الالرسمٌة وتتحكم فى نشاتها وتكون مسئولة 
: والقسم الثانى وهو  الهندسٌة الممٌزة  عن ظهور خصائصها

التى تظهر الحقا المتؽٌرة نساق البنٌة الدٌنامٌة وهى األنساق أ
 . تطورها وتشكل مالمح

 :انساق النشأة 7
ولٌة مختلفة تصاحب نشأة المناطق الالرسمٌة زمانٌا ومكانٌا ، وتم رصد أمن خالل مراجعة خرائط تطور نسٌج القاهرة تم رصد ظروؾ 

سبقٌة أالموقع ، وطبٌعة األرض الطبوؼرافٌة ، والقوى الموجهة للنمو ، و: نساق مختلفة هى أهذه الظروؾ وصٌاؼتها فى هٌئة خمسة 
 .ا ٌلى بٌان لطبٌعة تلك االنساق موفً. الوجود  ، ووجود نواة قدٌمة 
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 :الموقع 1.7 

هم األنساق المؤثرة فى بنٌة المناطق أمن 
الالرسمٌة موقعها من النسٌج الرسمى 
وقت نشوئها وبداٌة ظهورها ، فبعض 
المناطق الالرسمٌة  بدأت خارج نطاق 
النسٌج الرسمى مثل جمٌع القرى التى 

كانت منتشرة ؼرب النٌل مثل مٌت عقبة 
 داٌر منطقةوكفر طهرمس وصفط اللبن و

واالنوٌة الموجودة ؼربا بالدقى الناحٌة 
واسطبل  (دار السالم )مثل دٌر الطٌن 

تلك المناطق ظهرت فى خرائط .عنتر 
نوٌة أالثالثٌنات من القرن الماضى ك

متناثرة وٌحٌط بها الفراغ من كل ناحٌة ثم 
ات وقد تم عٌنظهرت فى خرائط السب

محاصرتها بالنسٌج الرسمى وتحولت الى 
العشوائٌة وتتسم بتناقض ببؤر توصؾ 

هندسى واضح فى بنٌة نسٌجها مع محٌطها 
من المناطق لثانى النمط ا. الخارجى 

الالرسمٌة نشأ داخل فراؼات عمرانٌة 
بٌنٌة داخل النسٌج الرسمى على هٌئة 

جٌوب عفوٌة مثل مثلث ماسبٌرو و حكر 
طراؾ النسٌج الرسمى مثل أت على أابودومة والسكاكسنى وعزب جرجس والعسال ، والنمط الثالث تمثل فى المناطق الالرسمٌة التى نش

ن هذه االنماط الثالثة التى تمثل عالقة النسٌج الالرسمٌى بالنسٌج الرسمى وقت أمنشٌة ناصر وعزبة الهجانة والبساتٌن ، وجدٌر بالذكر 
هم مظاهر التفاعل الدٌنامى الدائم داخل نسٌج المدٌنة بشقٌه الرسمى والعفوى ، وهذه العالقة ألى حٌز الوجود ٌمثل إنشوئها وظهورها 

وما . المكانٌة التى تربطهما فى حالة تؽٌر دائم فالنسٌج الالرسمى الذى كان معزوال ٌوما ما صار محاصرا وما كان طرفٌا صار مركزٌا 
 .زالت هذه الحالة الدٌنامٌة فى حالة تؽٌر دائم الى وقتنا هذا 

 
 

 

: مثال على اطراؾ النسٌج 
منشٌة ناصر 

مثلث : مثال وسط النسٌج 
ماسبٌرو 

مٌت عقبة : مثال خارج النسٌج 

 

احتماالت موقع المناطق الالرسمٌة الثالثة  خارج النسٌج ، وداخل النسٌج وعلى : (13)شكل 
اطراؾ النسٌج 
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 :الطبوغرافيةطبيعة األرض  2.7

 
طبٌعة االرض الطبوؼرافٌة تؤثر بشكل 

اساسى فى خصائص بنٌتها الهندسٌة 
فاالرض الزراعٌة المستوٌة تفرز نسٌجا 
عفوٌا ٌختلؾ فى خصائصه عن األرض 

الصحراوٌة التى تتمٌز بمستوٌات كونتور 
وٌظهر هذا االختالؾ فى  المناسٌبمختلفة 

البنٌة الهندسٌة للشوارع وشكل البلوكات 
وفى المناطق الزراعٌة ٌتشكل .السكنٌة 

 النسٌج تبعا لشبكة الرى وتقسٌم األراضى 
الزراعٌة بٌنما ال ٌجد النسٌج العفوى 

ال إالصحراوى دلٌال ٌتبعه فى مراحل نموه 
ن نطلق علٌها أ بعض الطرق الرئٌسٌة ، وهذه العناصر من ضمن مجموعة مؤثرات ٌمكن أحٌاناخطوط الكونتور وحواؾ الجبال و

   .فٌما ٌلىموجهات النمو وهو النسق التالى الذى سنستعرضه 

 

: موجهات النمو 3.7

ثناء أ االنظمة المعقدة حٌث ٌتبع النسٌج الالرسمى خصائصحد اهم أ ى االنتظام الذاتى وهاصٌةالنسٌج الالرسمى ٌحمل فى داخله خ
قد تكون القوى الجاذبة حافة طبٌعة مثل حافة جبل مثلما نجد  . جوهرىؤثر فى مالمح بنٌته الهندسٌة بشكل توجهه وت قوىمراحل نموه 

فى حالة اسطبل عنتر حٌث تمدد النسٌج العفوى من نواة اسطبل 
ال حافة الجبل التى تمدد بمحاذاتها ما بٌن إعنتر القدٌمة ولم ٌجد 

د النسٌج بعد ذلك باتجاه عمودى د ثم تم1978 وعام 1936سنة 
. على حافة الجبل فٌما بعد لٌشكل نسٌج المنطقة بهٌئتها الحالٌة 

و خط سكة حدٌد كما حدث أوقد ٌكون هذا الموجه طرٌقا رئٌسٌا 
فى منطقة البساتٌن حٌث ظهر تمدد النسٌج الالرسمى بمحاذاة 

الطرٌق الرسمى الذى ٌقطع تلك المنطقة وامتد النسٌج الالرسمى 
ثم فٌما بعد استمر االمتداد بصورة عمودٌة على ، بمحاذاته 

الطرٌق ، مثلما تمدد نسٌج منشٌة ناصر بصورة شرٌطٌة 
على  فٌما بعد فى االتجاه العمودى تمدد بمحاذاة طرٌق النصر ثم 

 .تلك المنطقة  صاعدا خطوط الكونتور الوعرة فى الطرٌق 
وربما تكون القوى الموجهة للنمو هى شبكة الرى التى تقسم 

لى إ تتحول شبكة الرى حٌثحواض ألى إاالراضى الزراعٌة 
لى بلوكات سكنٌة ، إطرق ومسارات واألحواض الزراعٌة 

والنوع األخٌر من موجهات النمو هو الحدود الخارجٌة للجٌب 
مع األخذ فى االعتبار أن الالرسمى داخل النسٌج الرسمى 

واربطا فى الحدود الفاصلة فى هذه الحالة  تمثل خطا فاصال 
، حٌث ما بٌن نسٌجٌن عمرانٌٌن متماٌزٌن تشكٌلٌا الوقت نفسه 

ٌتمٌز النسٌج الرسمى باالنتظام الهندسى فى الوقت الذى ٌتمٌز 
فٌه  النسٌج الالرسمى بالعفوٌة والتعقٌد الهندسى ، مما ٌجعل 

 تعمل الحدود الخارجٌه كقوى جاذبة لوحدات النسٌج الالرسمى حٌث ٌتكثؾ النسٌج و. الخط الفاصل واضح وٌمكن تمٌٌزه بصرٌا بسهولة 
نه قد تتشارك قوتان أ، وكما ٌتضح من األنساق السابقة ( Sobreira,F, 2009) بمحاذاة الحدود اوال ثم ٌنمو باتجاه الداخل تدرٌجٌا 

 فى نمو نفس المنطقة كما نشاهد فى حالة البساتٌن التى تمدد فٌها النسٌج بمحاذاة الطرٌق الرسمى الذى ٌشق األرض الزراعٌة ناتمؤثر
 .( 15شكل  )وفى الوقت نفسه فشبكة الرى تمثل عامال هاما فى ضبط بنٌة النسٌج وتحدٌد مالمح نشأته ونموه 

  

مٌت عقبة : مثال  مناطق زراعٌة منشٌة ناصر : مثال  مناطق صحراوٌة 

طبوؼرافٌة االرض المقام علٌها مناطق الرسمٌة اما صحراوٌة او زراعٌة : (14)شكل 

 

 شثكح انري ذرحىل ذذريجيا انً شثكح انطرق وانمساراخ داخم انمىاطك انالرسميح(: 15)شكم 
 (مىطمح ميد عمثح  )انرً وشاخ فىق ارض زراعيح 
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سبقية الوجود  أ4.7 
ن ٌكون السبق للمناطق الالرسمٌة مثل حالة القرى أما إنساق النشأة األولى للمناطق الالرسمٌة وله حالتان أسبقٌة الوجود تمثل نسقا من أ

ثم حاصرها  (بمنطقة العجوزة حالٌا  )واألنوٌة العفوٌة القدٌمة المنتشرة خارج النسٌج الرسمى مثل صفط اللبن وكفر طهرمس والحوتٌة 
و ٌكون أ. لى بؤر عفوٌة تعرؾ ببنٌتها الهندسٌة الشاذة داخل النسٌج الرسمى إحاط بها من جمٌع الجهات لتتحول أو، النسٌج الحدٌث 

بو دومة ومثلث ماسبٌرو ، وقد  تطور النسٌج الرسمى أالسبق للنسٌج الرسمى مثل جٌوب حكر السكاكٌنى وعزب جرجس والعسال وحكر 
 وقد مأل تجاوٌؾ المثلث الذى 1915ن ٌظهر النسٌج العفوى مع خرٌطة عام أ قبل 1902 حتى عام 1800لمثلث ماسبٌرو ما بٌن عام 

 ومثلت حالة من أهم الحاالت 2013لى خرائط عام إحاطت به المبانى الرسمٌة من جمٌع الجهات والتى تؽٌرت مالمحها حتى وصلت أ
 .التى تشؽل المخططٌن وصناع القرار فى وقتنا الحالى 

 

 

 

 (حواؾ الجبال او المسطحات المائٌة )الحدود الطبٌعٌة  منطقة اسطبل عنتر 

 

 

 

الطرق الرئٌسٌة وخطوط السكة الحدٌدٌة  منطقة البساتٌن 

 

 

 

شبكة الرى واالحواض الزراعٌة  منطقة مٌت عقبة 

 

 

 

حدود النسٌج الرسمى  منطقة مثلث ماسبٌرو 

االنماط  المختلفة للقوى الجاذبة الموجهة للنمو :  (16)شكل 
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: وجود نواة قديمة   5.7

المنطقة الالرسمٌة قد تكون ظهرت فجأة ونما نسٌجها من العدم فى وقت زمنى قصٌر نسبٌا مثل منطقة منشٌة ناصر حٌث لم 
 ،  وقد 1978 ثم ظهرت كمنطقة كثٌفة البناء وممتدة على مساحة كبٌرة فى خرائط 1948ثر فى خرائط هٌئة المساحة عام أ ٌظهر لها 

 ، مثل 1948صل قدٌم تمددت منه تلك المنطقة مثل القرى التى ظهرت متناثرة خارج النسٌج الرسمى فى خرائط أٌكون للمنطقة العفوٌة 
 ،  و قد ٌعود 1978ظهرتها خرائط أثم تمدد نسٌجها بمحاذاة سفح الجبل كما  منطقة اسطبل عنتر التى ظهرت نواتها األولٌة شرق النٌل

لى عصور قدٌمة موؼلة فى القدم مثل منطقة مٌت عقبة التى نسبت لعقبة ابن  إتارٌخ بعض هذه األنوٌة  
 1948ن ٌتمدد نسٌجها ما بٌن أقبل . 1968 المقرٌزى ،عامر فى عهد الخلٌفة معاوٌة ابن ابى سفٌان كما ذكرها المقرٌزى فى خططه 

.   ثم ٌحاصرها النسٌج الرسمى من كل جهة 1978و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ٌظهر االسبقٌة للنسٌج الرسمى 2013 الى عام 1800تطور نسٌج ماسبٌرو ما بٌن عام 

 

1936 1978 2015 
تطور نسٌج مٌت عقبة ٌظهر اسبقٌة الوجود للنسٌج الالرسمى 

نسق اسبقٌة الوجود : (17  )شكل

 

 

تطور نسٌج تطور نسٌج اسطبل عنتر من نواة قدٌمة ما بٌن اربعٌنات وسبعٌنات القرن الماضى 
منشٌة ناصر كما ظهرت فى خرائط هٌئة 

 ولم ٌكن لها ظهور فى خرائط 1978المساحة 
ربعٌنات اال

نسق وجود نواة قدٌمة : (18)شكل 
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الموقع ،طبوؼرافٌة االرض، موجهات النمو ، اسبقٌة الوجود ، وجود نواة قدٌمة ، تمثل األنساق األساسٌة المؤثرة : هذه األنساق الخمسة 

وكل . مكن استخالصها من دراسة التطور التارٌخى لبنٌة تلك المناطق على مستوى مدٌنة القاهرة أفى نشأة المناطق الالرسمٌة والتى 
نسق من هذه األنساق له عدة احتماالت وقد تم صٌاؼة تلك األنساق الخمسة واحتماالتها المتعددة فى صورة مصفوفة متعددة األبعاد 

multidimensional array  وفق احتماالت مع باق االنساق  ٌتفاعل  نظرا ألن كل نسق وهى وسٌلة مناسبة لصٌاؼة تلك األنساق
،   (18شكل )وٌمكن صٌاؼة المصفوفة كما تظهر فى . ، لذا كانت المصفوفة المتعددة االبعاد هى االنسب لصٌاؼة هذه االنساق متعددة 

تم اختٌار تسعة مناطق . كثر تفصٌال أعادة توصٌؾ المناطق الالرسمٌة وتصنٌفها بصورة إوكدراسة تطبٌقٌة لقدرة تلك المصفوفة على 
الرسمٌة لتمثل األنماط الثالثة الرئٌسٌة  للمناطق الالرسمٌة وهى المناطق التى تكونت خارج النسٌج الرسمى والمناطق التى تشكلت داخل 

: طراؾ النسٌج الرسمى بواقع ثالث مناطق لكل نمط من األنماط الثالثة وهذه المناطق هى أالنسٌج الرسمى والمناطق التى تشكلت على 
طراؾ النسٌج الرسمى ، ومثلث ماسبٌرو وحكر أاسطبل عنتر ومنشٌة ناصر والبساتٌن كمناطق تشكلت على 

السكاكٌنى وعزبة جرجس كمناطق تشكلت داخل نطاق النسٌج الرسمى ، وداٌر الناحٌة بالدقى وكفر طهرمس ومٌت عقبة كمناطق تشكلت 

موضح علٌها كل منطقة من المناطق التسعة  بخط ملون  ممٌز  لٌصبح  مسار هذا الخط داخل والمصفوفة طار النسٌج الرسمى  إخارج 
. ألنساق الخمسة لنساق  المصفوفة باحتماالتها المختلفة هو المسار المعبر عن هوٌة تلك المنطقة وفقا أ

الموقع 
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 مصفوفة أنساق النشأة الخاصة بالمناطق الالرسمٌة : (19  )شكل



 
 

  البنٌة الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌةأنساقمصفوفة أنساق النشأة و

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نساق النشأة أالمصفوفة السابقة تمثل المرحلة األولى من صٌاؼة المصفوفة وهى 
 وقد اظهر تحلٌل المناطق التسعة أن النسق الرئٌسى والمتمثل فى موقع النسٌج الالرسمى بالنسبة للنسٌج الرسمى باحتماالته الثالثة ، لٌس 

وفق احتماالت مختلفة مما ٌؤدى فى  كافٌا لتعرٌؾ المنطقة الالرسمٌة بدرجة كافٌة ، اذ تظهر المصفوفة  تفاعل باقى االنساق فٌما بٌنها 
وتظهر كل منطقة من المناطق . النهاٌة لحالة من التشعب والتشابك بٌن تلك االنساق لم تكن واضحة فى التصنٌؾ التقلٌدى المختصر 

التسعة كحالة منفردة بمسار ممٌز داخل المصفوفة وهو ما ٌظهر الطبٌعة العضوٌة المعقدة لظاهرة البناء الالرسمى والتى  تنتج عددا كبٌرا 
من االنماط نتٌجة تفاعل أنساق النشاة المختلفة التى تؤثر فى بنٌة المناطق الالرسمٌة ، والنتٌجة االكثر وضوحا التى ٌمكن أن نخرج بها 

أن النسق الواحد ال ٌمكن أن ٌحدد البنٌة الهندسٌة للمنطقة الالرسمٌة والتى تتحدد نتٌجة تفاعل جمٌع االنساق المؤثرة فى بنٌتها ، مما ٌنتج 
 .بصمة هندسٌة ممٌزة لكل منطقة من المناطق الالرسمٌة 

وفٌما ٌلى نستعرض مجموعة جدٌدة من األنساق تم رصدها من خالل دراسة مراحل تطور المناطق الالرسمٌة داخل نسٌج مدٌنة القاهرة 
نساق البنٌة الدٌنامٌة والمقصود بها األنساق دائمة التؽٌر التى تحكم البنٌة الهندسٌة أوتمثل تلك المرحلة الثانٌة من صٌاؼة المصفوفة 

. للمناطق الالرسمٌة والتى نتجت من ظروؾ النشأة األولى لتلك المناطق 
 

 نساق البنية الدينامية أ8  

بعدما استعرضنا انساق النشأة والتى تمثل العوامل المؤثرة فى نشأة المناطق الالرسمٌة نستعرض فٌما ٌلى األنساق التى تمٌز مالمح البنٌة 
 .فرزتها ظروؾ النشأة المختلفة أالهندسٌة الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌة والتى 

 

: الشكل الهندسى للحدود 1.8
ن أما إؾ. شكاال هندسٌة مختلفة لحدود المنطقة الالرسمٌة أفرزت أحالة التفاعل بٌن النسٌج الالرسمى والنسٌج العمرانى للمدٌنة ككل  

ن أو أالنسٌج الرسمى فرض طبٌعته المنتظمة على شكل الحدود مثل حاالت عزبة جرجس بشبرا  ودٌر الناحٌة بالدقى والحوتٌة بالعجوزة 
ن حدود المنطقة الالرسمٌة ظهرت منتظمة فى أو أخذت نفس الطابع العفوى للنسٌج فظهرت معقدة وعفوٌة مثل عزبة خٌر هللا ، أالحدود 

وشكل الحدود الهندسى  . خرى مثل منشٌة ناصر ومٌت عقبة أجزاء أبعض األجزاء وعفوٌة فى 
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 اختبار تسع مناطق الرسمٌة على مصفوفة انساق النشأة : (20)شكل 



 
 

  البنٌة الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌةأنساقمصفوفة أنساق النشأة و

 
للمناطق الالرسمٌة معرض للتؽٌر باستمرار 
وتؽٌره ٌنتج من حالة التفاعل الدٌنامى الدائم 

لنسٌج المدٌنة ككل و التحول من اإلنتظام للعفوٌة 
وبالعكس كما حدث فى مراحل التحول التارٌخٌة 

لنسٌج المدن و كنتٌجة  للتفاعل المباشر ما بٌن 
المنطقة العفوٌة  

ن شكل الحدود إوحدودها العمرانٌة ، ولذلك ؾ
نساق البنٌة المتؽٌرة  للمناطق أالهندسى نسقا من 

الالرسمٌة ، وهذا النسق  ٌرتبط بصورة مباشرة 
بأنساق أخرى  سٌتم استعراضهما وهى التمدد 

ومعدل النمو ودرجة اإلحاطة والقوى الخارجٌة 
External Forces 

 

: التمدد 2.8 
هم مالمح المنطقة أحد أهذا النسق ٌمثل 

الالرسمٌة  المتؽٌرة وٌحدد هل المنطقة الالرسمٌة 
نها توقفت أم أما زالت فى حالة تمدد وانتشار  

حاالت مثل مٌت عقبة والحوتٌة . عن التمدد 
ماسبٌرو تمثل مناطق توقفت عن التمدد  ومثلث

ذا ما إوقد تكون قابلة لالنكماش فى المستقبل 
. وضع لها المخططون منهجٌة لتحقٌق ذلك 

خرى مثل صفط اللبن وبشتٌل وحمٌع أوحاالت 
المناطق الموجودة ؼرب القاهرة فى حالة تمدد 

ذا ما إوانتشار فوق االراضى الزراعٌة ، و
ربعٌنات القرن أراجعنا تطور هذه المناطق منذ 

الماضى لوجدناها تمددت بصورة مثٌرة للقلق 
بالرؼم من جمٌع المحاوالت والسٌاسات التى 

اتبعها المخططون عبر السنوات الطوٌلة الماضٌة 
نها ستستمر فى التمدد أوهو ما ٌرجح 

ذا لم ٌضع إوسٌتضاعؾ حجمها بمرور الزمن 
المخططون استراتٌجٌة جدٌدة لوقؾ هذه 

الظاهرة والحد منها  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

الهٌئة الهندسٌة لحدود المناطق : (21  )شكل
الالرسمٌة باحتماالتها المختلفة  اما منتظمة او 
 تجمع ما بٌن االنتظام والعفوٌة واما عفوٌة تماما

عزبة جرجس كمثال للحدود المنتظمة 

 
منشٌة ناصر كمثال للحدود العفوٌة 

 المنتظمة

 
 عزبة خٌر هللا كمثال للحدود العفوٌة

 تمدد نسٌج مٌت عقبة توقؾ بعد ان تم محاصرته من جمٌع الجهات بالنسٌج الرسمى

 

 2015       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      الى 1948منذ 

  
تمدد نسٌج صفط وكفرطهرمس وزنٌن حتى التحمت الثالث مناطق  معا وما زال النسٌج ٌتمدد ؼربا 

المناطق التى توقفت عن التمدد والمناطق التى مازالت مستمرة فى التمدد :نسق التمدد  : (22)شكل 



 
 

  البنٌة الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌةأنساقمصفوفة أنساق النشأة و

 
 External Forcesالقوى الخارجية  3.8

خص عن تأثٌر أهذا النسق ٌعبر بشكل 
القرارات التخطٌطٌة التى تؤثر بشكل حاد 

وسرٌع فى بنٌة المناطق الالرسمٌة مثل 
شق طرٌق رئٌسى ٌمر عبر المدٌنة 

ن ٌخترق نسٌج المنطقة أوٌستلزم 
الالرسمٌة بشكل ٌؤثر على بنٌتها 

  جزئٌنلىإالهندسٌة الداخلٌة وٌشطرها 
مما ٌنعكس على بنٌة نسٌجها االجتماعى 
واالقتصادى المتوازن داخلٌا فٌفقده هذا 

عادة عالقته مع إاإلتزان وٌدفعه باتجاه 
النسٌج الرسمى مثلما حدث فى محور 

لى جزئٌن إٌولٌو الذى شق مٌت عقبة 
  السوق عفقد السكان تواصلهم مأو

نشاء محور صفط اللبن إوعند ، مثلما حدث فى منطقة عزبة خٌر هللا عند شق الطرٌق الدائرى والمركزى الذى كان ٌتوسط المنطقة ، 
 الذى اخترق المنطقة وشطرها جزئٌن 

كسر ؼرض تطوٌر المناطق الالرسمٌة وب، وقد استخدم هٌلٌر فى احد مشارٌعه لتطوٌر قلب مدٌنة جدة التارٌخٌة هذا االسلوب عن عمد 
دمجها فى نسٌج المدٌنة  حٌث اقترح شق محاور جدٌدة تمر داخل المناطق الالرسمٌة الموجودة فى قلب مدٌنة جدة لتربطها عزلتها و

 جزء من  حد األشكال األخرى  للتدخل الخارجى تكون فى صورة هدمأ ، Helier,2009))بالنسٌج العمرانى لباقى اجزاء المدٌنة  
و بؽرض التطوٌر مثلما حدث فى منطقة الدوٌقة ومساكن أالمنطقة الالرسمٌة نظرا لخطورته وعدم مطابقته لمعاٌٌر االمن والسالمة 

حد األنساق التى أمبارك بمنشٌة ناصر ومساكن منطقة زٌنهم ، وهذا التدخل ٌؤثر فى مالمح البنٌة الهندسٌة للمناطق الالرسمٌة وٌمثل 
.  تصؾ طبٌعة البنٌة الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌة 

: معدل النمو  4.8
السرعة النسبٌة  لنمو النسٌج العفوى 

بالنسبة لسرعة نمو النسٌج الرسمى تمثل 
هم محددات شكل النسٌج العمرانى أأحد 

للمدٌنة عموما  وشكل المناطق الالرسمى 
فعندما ندرس . على وجه الخصوص 

مراحل تطور النسٌج فى المناطق التى 
تجاور فٌها النسٌج العفوى والرسمى فى 

ن معدل نمو كال من أوقتنا الحالى نجد 
نماطا مختلفة فى بنٌة أالنسٌجٌن ٌظهر 

ذا اخذنا إفعلى سبٌل المثال . المنطقة ككل 
المنطقة المحٌطة بجامعة القاهرة بالجٌزة 

ومنطقة دٌر الناحٌة العفوٌة الموجودة 
شماال ومنطقة بوالق الدكرور الموجودة 

ن نمو النسٌج الرسمى كان أنجد . ؼربا 
سرع من تمدد منطقة دٌر الناحٌة مما أ
طار رسمى منتظم ، بٌنما حدث العكس ؼربا حٌث كان نمو نسٌج بوالق الدكرور العفوى إظهر منطقة دٌر الناحٌة كبقعة عفوٌة داخ أ
سرع من تمدد نسٌج  جامعة القاهرة الرسمى المتمثل فى المدٌنة السكنٌة الخاصة بجامعة القاهرة ومدٌنة المبعوثٌن  حٌث ظهر هذا التمدد أ

مبابة من ناحٌة وتمدد إنفس الظاهرة نراها تتكرر فى تمدد النسٌج العفوى لبشتٌل و. الرسمى كبقعة منتظمة داخل نسٌج عفوى ؼٌر منتظم 
خرى ، حٌث كانت سرعة نمو النسٌج الرسمى لصالح نسٌج المهندسٌن جنوبا فحاصر نسٌج منطقة أنسٌج المهندسٌن الرسمى  من ناحٌة 

مٌت عقبة وظهرت كبقعة عفوٌة داخل نطاقا رسمٌا منتظما ، بٌنما تؽلبت سرعة نمو النسٌج الالرسمى شماال فظهرت منطقة المطار 
هذا النسق الدٌنامى المتمثل فى سرع نمو النسٌج ٌفرز نسقا آخر هو درجة اإلحاطة .ضالع أكجٌب رسمى محاصر بنسٌج عفوى من ثالثة 

. وسنتناوله فٌما ٌلى 

  
 )ازالة جزء من نسٌج المنطقة الالرسمٌة 

 (الدوٌقة
عزبة )شق طرٌق رئٌسى ٌقسم المنطقة الالرسمٌة شطرٌن  

 (خٌر هللا 

القوى الخارجٌة  احد اهم اشكالها تدخل السلطة  وتاثٌرها الكبٌر فى وقت زمنى  : (23)شكل 
صؽٌر نسبٌا  على بنٌة المناطق الالرسمٌة 

 
 

النسٌج الرسمى اسرع نموا فى الجنوب 
والالرسمى اسرع نموا فى الشمال  

 )المهندسٌن وامبابة وبشتٌل(

النسٌج الرسمى اسرع نموا شرقا والالرسمى اسرع نموا ؼربا 
 (الدقى وبٌن السراٌات وبوالق الدكرور)

معدل النمو النسٌج اللرسمى والالرسمى  ٌؤثر على درجة السٌطرة واالحاطة   : (24)شكل 
 والنسٌج االسرع نموا ٌفرض سٌطرته على المنطقة



 
 

  البنٌة الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌةأنساقمصفوفة أنساق النشأة و

 
 

 :درجة االحاطة 5.8 

فرزت نسقا آخر وهو درجة اإلحاطة وٌقصد به وصؾ الشكل الهندسى لعالقة التجاور بٌن النسٌجٌن الرسمى أمعدل سرعة نمو النسٌج 
ونظرا لتشابك . والالرسمى 

جزاء مدٌنة أالنسٌجٌن فى معظم 
 دىأالقاهرة بدرجات متفاوتة  فقد 

نماطا مختلفة ألى ظهور إذلك 
ذا درسنا التطور إو. لشكل التجاور 

مبابة ومٌت عقبة إة قطن لمىالتارٌخ
وبشتٌل كمناطق عفوٌة متجاورة 

ن المناطق الثالثة أنسبٌا نجد 
ظهرت فى خرائط هٌئة المساحة 

ربعٌنات القرن الماضى كأنوٌة أفى 
عفوٌة بٌنها فراؼات بٌنٌة كبٌرة 
نسبٌا ، ثم تطور النسٌج الرسمى 
لمنطقة المهندسٌن وتمدد وتشابك 

مع النسٌج العفوى فافرز ثالثة 
لتجاور بدرجات متفاوتة من لانماط 

ٌنما تجاور النسٌج باإلحاطة ، ؾ
الرسمى مع النسٌج الالرسمى من 
جهة واحدة فى المنطقة الفاصلة 

مبابة والمهندسٌن ، نجد درجة إبٌن 
حاطة النسٌج الرسمى بالنسٌج إ

الالرسمى كانت كاملة فى منطقة 
مٌت عقبة وحدث العكس تقرٌبا فى 

حاط به أمنطقة المطار حٌث 
. النسٌج العفوى من ثالث جهات 
هذه األنماط الثالثة من درجات 

ن نلحظها فى العدٌد أاالحاطة ٌمكن 
من من المناطق داخل نسٌج القاهرة 

نماطا أ، وهى فى الواقع لٌست 
ثابته ولكنها فى حالة حركٌة دائمة 

وقابلة للتؽٌر بمرور الوقت ، 
وبتعرٌفها ٌمكن فهم المنطقة 
فضل أالالرسمٌة وطبٌعتها بصورة 

 . 
 

وبعد استعراض مجموعة األنساق 
نساق أالتى تم رصدها تارٌخٌا ك

مؤثرة فى مالمح البنٌة الهندسٌة 
الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌة ٌمكن 
األن اضافة تلك المجموعة الجدٌدة 

لى المصفوفة إمن األنساق 
واختبارها مجددا فى صورتها 

النهائٌة كما هو موضح فى 
 (.26شكل)

 

 
قبل ظهور    تظهر مناطق مٌت عقبة وامبابة وبشتٌل كانوٌة متناثرة  وسط ااالرض الزراعٌة1948خرٌطة بتارٌخ 

 المهندسٌن

 
 احاطة من جانب واحد بٌن : بعد التمدددرجة االحاطة ظهرت بثالثة انماط مختلفة االول: (25)شكل 

 احاطة كاملة لنسسج المهندسٌن بمٌت عقبة والثالث احاطة من ثالث جهات :امبابة والمهندسٌن ، والثانى
. المبابة بمنطقة المطار 
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مصفوفة االنساق فى صورتها النهائٌة تجمع ما بٌن انساق النشأة وانساق البنٌة الدٌنامٌة للمناطق الالرسمٌة  وموضح  : (26  )شكل
 علٌها اختبار لتسعة مناطق الرسمٌة مختلفة
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طار دٌنامٌتها إ ال ٌعتبر كافٌا لفهم طبٌعة تلك المناطق فى أنماط ثابتة استاتٌكٌة لى إتصنٌؾ المناطق الالرسمٌة اثبتت الدراسة أن  -
صبح محاصرا بداخله الٌوم ، وما كان طرفٌا اقترب من أفما كان خارج النسٌج باألمس . الدائمة كجزء من دٌنامٌة نسٌج المدٌنة ككل 

 فى وهو ما ٌظهر أهمٌة  دراسة تطور تلك المناطق الالرسمٌة .لى نصفٌن بطرٌق رئٌسى إالمركز ، والمنطقة الواحدة انشطرت 
  .إطار حركٌتها الدائمة وتفاعالتها الدٌنامٌة المستمرة 

عوامل تؤثر فى  النشأة :لى قسمٌن رئٌسٌٌن إالعوامل المكانٌة والزمانٌة التى تحكم البنٌة المادٌة للمناطق الالرسمٌة ٌمكن تقسٌمها  -
نساق من خالل الدراسة التارٌخٌة لمراحل نشاة أنساق النشأة وفد تم رصد خمسة أن نطلق علٌها أاألولى للمناطق الالرسمٌة وٌمكن 

والقسم الثانى ٌتمثل فى . ولٌة أسبقٌة الوجود ووجود نواة أالموقع والطبٌعة الطبوؼرافٌة والقوى الموجهة للنمو و: تلك المناطق وهى 
نساق تعبر عن هذه أثناء مراحل النمو والتطور وقد تم رصد خمسة أالعوامل التى  تعطً المناطق الالرسمٌة دٌنامٌتها الدائمة 

.  شكل الحدود الهندسى ، والتمدد ، ومعدل النمو ، ودرجة االحاطة ، والقوى الخارجٌة : الدٌنامٌة الدائمة للمناطق الالرسمٌة وهى 
ثبتت الطبٌعة الدٌنامٌة لتلك المناطق أمصفوفة األنساق التى تم اختبارها على تسعة مناطق الرسمٌة مختلفة داخل نسٌج مدٌنة القاهرة  -

ن كل نسق من األنساق ٌؤثر أن سلوك كل منطقة  ٌجعلها تظهر بصورة ممٌزة عن مثٌالتها داخل مصفوفة االنساق ، كما ظهر أو
 .لتلك المناطقبشكل واضح فى األنساق التى تلٌه بدرجات متفاوته مما ٌؤكد الطبٌعة المعقدة 

هناك انساق اكثر تاثٌرا فى بنٌة المناطق الالرسمٌة وهى نسق الموقع وطبٌعة االرض الطبوؼرافٌة ، اال انها لٌست كافٌة لفهم طبٌعة  -
ومجموع االنساق العشرة التى تم . المناطق الالرسمٌة وٌجب دراسة باقى االنساق لفهم بٌنة المناطق الالرسمٌة بصورة اكثر عمقا 

 . دراستها تشكل  فى مجملها البنٌة العضوٌة المتؽٌرة للمناطق الالرسمٌة وتفاعالتها الدائمة 
نسق الموقع ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بنسق طبٌعة االرض الطبوؼرافٌة ، اذا أن طبٌعة االرض الموجودة ؼرب النٌل والتى مثلت مناطق  -

التقاء النسٌج الرسمى بالالرسمى تتمٌز بطبٌعتها الزراعٌة ولذا كان تفاعل انوٌة القرى المبعثرة فوق االراضى الزراعٌة مع زحؾ 
النسٌج الرسمى مما افرز عدة انماط من المناطق الالرسمٌة ،مثل مٌت عقبة وصفط اللبن ، عكس المنطقة الصحراوٌة التى تمٌز 

 .  حدود المدٌنة فى الشرق والتى افرزت انماطا أخرى تبعا لموقعها من النسٌج الرسمى ، مثل منشٌة ناصر  وعزبة الهجانة 
ٌتفاعل مع النسق التالى له وهو القوى الموجهة للنمو ، حٌث ٌظهر تاثٌر المناطق الزراعٌة وشبكة الرى فى  نسق طبوؼرافٌة االرض -

 ؼرب النٌل وشماال فى منطقة شبرا بٌنما ٌظهر تاثٌر خطوط الكونتور والحدود الطبٌعٌة فى المناطق الصحراوٌة شرقا
جمٌع االنساق تتفاعل فٌما بٌنها بدرجات متفاوتة ، فنسق الحدود ٌتاثر بجمٌع االنساق التى تسبقه وٌتشكل وفقا لتفاعالتها ، ثم تأتى  -

أنساق معدل النمو وامكانٌة التمدد التى ترتبط اٌضا بانساق تسبقها مثل موقع النسٌج الالرسمى داخل النسٌج الرسمى ، وشكل الحدود 
وطبٌعتها ،  وعلى سبٌل المثال كلما اقترب موقع نواة القرٌة من زحؾ النسٌج الالرسمى كان فرصتها فى النمو اقل مثل منطقة 

وٌأتى نسق القوى الخارجٌة .الحوتٌة التى توقؾ نموها تماما وتم محاصرتها على عكس صفط اللبن التى ما زالت تتمدد الى اآلن 
والذى ٌظهر احٌانا فى تدخل السلطة باالزالة او شق الشوارع وهذا النسق ٌؤثر فى عدد من االنساق مثل شكل الحدود ونمط التالقى 

 .  هذه الطبٌعة . وسرعة النمو وامكانٌة التمدد
 Patternلكسندر لؽة النسق أنساق محددة تبعا لنظرٌة كرٌستوفر أرصد  األنماط المتكررة  فى بنٌة المناطق الالرسمٌة فى صورة  -

language   ٌمثل منهجٌة فعالة لرصد األنساق وصٌاؼتها فى صورة معرفة ومحددة لٌسهل بعد ذلك على األبحاث المستقبلٌة  تحلٌل 

 .من خالل اكتشاؾ انساق جدٌدةلٌها إتلك األنساق ونقدها  وتطوٌرها واإلضافة 
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