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 املتغريات املؤثرة فى حتديد احلدود التنموية إلقليم القاهرة الكربى
   

 :هٕبن ِجّىػخ ِٓ اٌّتغُزاد واٌّحذداد اٌّؤثزح فً تحذَذ اٌحذود اٌتّٕىَخ إللٍُُ اٌمبهزح اٌىجزي أهّهب

اٌؼاللبد اٌىظُفُخ وتطبثه األٔطغخ ثُٓ اٌّذَٕخ اٌّزوشَخ واٌزَف اٌّتبخُ ِٓ جهخ واٌّجتّؼبد اٌؼّزأُخ  
 اٌجذَذح ِٓ جهخ أخزي

 اإلتػبٌُخ ثبٌغزق اإللٍُُّخ ووسبئً إٌمً وِحبور اٌتُّٕخ
 (األراؼ اٌػحزاوَخ واٌغجىغزافُب)اٌّحذداد اٌغجُؼُخ 

  اٌّذَٕخ اٌّزوشَخ 

(اٌّتزوثىٌس)  

 اٌؼاللبد اٌىظُفُخ واٌتزدداد

خغىط 

اٌّتزو 

اٌحبٌُخ 

 واٌّمتزحخ



 النطاقات املكانية للرتددات داخل إقليم القاهرة الكربى

فضاًل ػٓ اٌتزدداد غُز  اٌمبهزح اٌىجزيإلٍُُ َتحزوىْ َىُِب داخً ػبًِ ٍُِىُٔٓ هٕبن ِب َمزة ِٓ 
    إٌّتظّخ داخً اإللٍُُ وػًٍ أعزافه



 التفاعالت ما بني الكتلة احلضرية الرئيشية واجملتمعات العمرانية اجلديدة
   

 جذَذح، ِطىالد إًٌ اٌجذَذح اٌؼّزأُخ واٌّجتّؼبد اٌّزوشَخ اٌّذَٕخ ثُٓ اٌتزدداد حذح تشاَذ َفضٍ

 ػٓ تؼجش واٌحزوخ اٌغزق ٌطجىخ اٌتػُُّّخ األحجبَ أْ حُث وإٌمً، اٌّزور ِطىالد أهّهب

 واٌّذْ اٌزئُسُخ اٌحضزَخ اٌىتٍخ ثُٓ اٌسزَؼخ اٌغزق ػًٍ خبغخ جذَذحاٌ تزددَخاٌ شَبداداٌ استُؼبة

 .اٌجذَذح



 املد احلضري إلقليم القاهرة الكربى وانعكاساته على حتضر التجمعات الريفية
   

  ٌتجّؼبدثب ِتسبرػخ حضزَخ تحىالد هٕبن

 اٌزَفُخ اٌحضزَخ اٌهىاِص ثّٕبعك اٌزَفُخ

 اٌزَفٍ اٌظهُز وثذاَبد اٌحضزٌ واٌظً

 إللٍُُ اٌحضزٌ اٌّذ ػٍُّبد ٔتُجخ اٌشراػٍ

 اٌىجزي اٌمبهزح

 

 ٌٍتجبرح اٌثبٔىَخ اٌّزاوش ِٓ اٌؼذَذ تىىَٓ تأوذ

 اإللٍُُ وتحىي واٌىظبئف واألػّبي واٌخذِبد

 األٔىَخ ِتؼذد اإللٍُُ ّٔظ إًٌ اٌحضزٌ

 .واٌّزاوش
 

 ٌٍهىاِص اٌذاتٍ واالوتفبء االستمالٌُخ تشاَذ

 وفزظ واٌتجبرح اٌخذِبد ِٓ واألعزاف

 ثُٕهُ فُّب اٌىظُفُخ اٌتفبػالد وسَبدح اٌتىظُف

 اٌىظُفُخ واٌتفبػالد اٌُىُِخ اٌزحالد وتمٍع

 لذر أللً اٌّزوشَخ اٌّذَٕخ ِغ اٌّتزددَٓ ٌحزوخ

 .ِّىٓ

 

 ضجه ٌٍّٕبعك اٌسىبٍٔ إٌّى ِؼذالد تتشاَذ

 ثطىً (اٌحضزَخ واٌهىاِص األعزاف) اٌحضزَخ

 ٌتسُغز اٌسىبٍٔ حجّهب وَتشاَذ ِسجىق غُز

 أهُّتهب وتتشاَذ اٌّتزوثىٌُتبْ األلبٌُُ ّٔى ػًٍ

 .إٌسجُخ
 



 الرتكيز واالستقطاب احلضري للعاصمة  
   

 :َضُ االلٍُُ حُث  ٌألٔطغخ االلتػبدَخ ثئلٍُُ اٌمبهزح اٌىجزيَجت ِزاػبح اٌتزوُش اٌطذَذ 

 . ِٓ فزظ اٌؼًّ فٍ ِجبي اٌتذرَس% 60ٔحى

 .ِٓ فزظ اٌؼًّ فٍ اٌّجبي اٌؼمبرٌ % 58ٔحى 

 .ِٓ فزظ اٌؼًّ فٍ ِجبي اٌجٕىن واٌتّىًَ % 47ٔحى 

 ِٓ فزظ اٌؼًّ فٍ ِجبي اٌتطُُذ % 45ٔحى 

 . ِٓ فزظ اٌؼًّ فٍ ِجبي اٌفٕذلخ واٌّغبػُ % 39ٔحى 

 . ِٓ فزظ اٌؼًّ ٌٍؼبٍُِٓ فٍ اٌػٕبػُه واٌىرش % 38ٔحى 

 .  ِٓ فزظ اٌؼًّ ٌٍؼبٍُِٓ فٍ ِجبي اٌتجبرح% 36ٔحى 

 ِٓ اجّبًٌ أسزح اٌّسـتطفُبد% 46ٔحى 

 ِٓ اٌػـُذٌُبد% 40 ٔحى

 ِٓ فزظ اٌؼًّ ثبٌمغبع اٌؼـبَ% 43 ٔحى 

 ِٓ فزظ اٌؼًّ ثبٌمغبع اٌخبظ% 40 ٔحى 



..             شكرًا   

Thanks..  


