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  :ملخصال

الى التعرف على خصائص العمران بالمركز وتنمیتها والمحاولة یهدف البحث 

أحد  ونظرا الن المبانى تعد ،للوصول الى مقترحات لزیادة الراحة السكنیة بالمنطقة

عناصر النسیج العمرانى على إختالف إستخداماتها فقد تناول البحث المبانى السكنیة 

عناصر تتمثل فى إرتفاعات وقد بدء البحث بمقدمة یتبعها عدة  والغیر سكنیة،

، وأعمار المبانى، ومادة البناء، وحالة المبانى وینتهى بالخالصة التى تشمل المبانى

  .النتائج والتوصیات
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Abstract 

Characteristics of Settlement in Markaze El Khanka 

This research paper aims at identifying the characteristics of 
settlement in markaze El Khanka to reality that geol, and giving some 
recommendations to enhance the quality of the housing situation in the 
study area. Because the buildings are one of the elements of the urban 
fabric of different uses, the research dealt with residential and non –
residential buildings. The research starts with introduction followed 
by several elements namely the height of buildings, the age of the 
buildings, the construction material and the state of the buildings. The 
research ends with the conclusion which includes the results and 
recommendations.  
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  :مقدمة

المحلة  من العناصر الرئیسیة التى تشكل مورفولوجیةیعد التركیب العمرانى 

 )١(العمرانیة حیث یعبر عن المحصلة النهائیة لكل تطور ونمو فى الكتلة العمرانیة

والذى یسمح باجراء التخطیط العمرانى السلیم وفق أهداف مدروسة ومحددة تمكن من 

ونظرا ألن المبانى احد عناصر النسیج العمرانى على  .تلبیة إحتیاجات األجیال القادمة

وینقسم  )٢(ففى هذا السیاق تتناول المبانى السكنیة والغیر سكنیةإختالف استخداماتها 

  : النمو العمرانى الى نوعین

ویعنى مدى التغیر فى حجم الكتلة العمرانیة على حساب  :النمو العمرانى األفقى - 

 وقد خصصت الطالبة یة أم صحراویةاألراضى المجاورة سواء كانت أراضى زراع

 . وتحدید إتجاهاتهوممط من النفصل من البحث لدراسة هذا الن

 ویتمثل فى تعدد طوابق المبنى الواحد وینشأ ذلك نتیجة :النمو العمرانى الرآسى - 

 فیلجأ السكان )٣(األراضى أو عدم توافر مساحات كافیة للنمو األفقىإرتفاع أسعار 

للنمو الرآسى وهو موضوع الفصل الذى توضح فیة الطالبة النمو الرآسى لنواحى 

 – أعمار المبانى –إرتفاع المبانى (الخانكة ومورفولوجیة السكن من حیث مركز 

أن دراسة أنواع  )٤ (Pacione  حیث یرى) حاالت المبانى -إسلوب اإلنشاء

 .المساكن ومواد البناء المستخدمة فرع أصیل من فروع جغرافیة العمران الریفى

  :تحدید منطقة الدراسة

مراكز محافظة القلیوبیة حیث یقع فى الركن  أهم وأكبرحد یعد مركز الخانكة ا

وتبلغ مساحة المركز اإلجمالیة  ).١( شكلالجنوبى الشرقى من المحافظة 

 شماال وبین خطى ٣٠º `٢٠الى  ٣٠º`٨دائرتى عرض ویمتد بین  .٢كم١٢٨.٣٨

حیث یتفق فى حدودة الغربیة مع الحدود الشرقیة . شرقا٣١º`٢٥الى ٣١º`١٧طول 

اطر وقلیوب وشبرا الخیمة ومن الشمال مركز بلبیس احد مراكز لمركز شبین القن

الشمالیة محافظة الشرقیة وتمتد صحراء بلبیس شرق المركز اما جهه الجنوب النواحى 
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 من مزیج بین العمران الحضرى  مركز الخانكةیتكونو .الشرقیة لمدینة القاهرة

ثالثة عشر یفى الذى یضم العمران الرو) عاصمة المركز( مدینة الخانكة والمتمثل فى

 – عرب العیایدة - عرب العلیقات–  كفر عبیان –أبو زعبل (ناحیة قرویة وهى 

 -  القلج-  المنایل- سندوه–كفر حمزة  -الجبل االصفر–مزرعة الجبل االصفر 

  .) ٢( شكل ) المنیة -   یولیو-سریاقوس٢٣

  :أهداف البحث

  :لىإیهدف البحث 

  .ى لنواحى منطقة الدراسة  تقییم الوضع العمرانى الحال- 

  . دراسة خصائص العمران من حیث إرتفاع األدوار وعمر وحالة المبانى- 

ٕ العالقة بین تطور ونمو السكان إجتماعیا واقتصادیا وبین تطور العمران فى منطقة - 

  .الدراسة

 العمران بمنطقة الدراسة وتقدیم مقترحات الوقوف على المشكالت التى تواجهة - 

  . عن إتخاذ القرار من أجل النهوض بمستقبل العمران بمنطقة الدراسةللمسئولین

 فى أن السكن یعد شكال من أشكال المأوى والملجأ، أهمیة الدراسةوتتضح 

ٕوخدمة الرعایة للمواطنین واستثمارا، وبوابة للتوظیف وخلق فرص العمل
)٥(.    
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  :المصدر 

  .٢٠١٦ ،عاملمحافظة القلیوبیة المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،الحدود اإلداریة خرائط الجهاز-

  .Google Earth٢٠١٧ المرئیات الفضائیة لبرنامج -

  انكة بالنسبة لمحافظة القلیوبیةالموقع الجغرافى لمركز الخ) ١(شكل 
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  :المصدر

  .٢٠١٦لعامة واإلحصاء،الحدود اإلداریة لمركز الخانكة ،عامخرائط الجهاز المركزى للتعبئة ا- 

  .Google Earth٢٠١٧ المرئیات الفضائیة لبرنامج - 

  ٢٠١٧قسیم اإلدارى لمركز الخانكة الت) ٢(شكل 
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  :مناهج وأدوات الدراسة

  لتحقیق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة مناهج كثیرة منها

ساس عند إبراز وكان هو األThe Regional Approach.المنهج اإلقلیمى  - 

  .منطقة الدراسة وتفسیر الشخصیة الجغرافیة للمركز 

 وذلك عن طریق تقسیم منطقة الدراسة Spatial Analysisمنهج التحلیل المكانى  - 

  .وتوضیح التباینات المكانیة ومستویاتها 

المتبادل عن طریق توضیح العالقة بین السكان واإلسكان والتاثیر .المنهج السلوكى - 

 فالمبانى السكنیة تخبرنا الكثیر عن الطریقة التى عاش بها السكان فى بینهم

  .)٦(المحالت العمرانیة القدیمة

وذلك من خالل إظهار مواقع الخلل لكى یتم اإلهتمام بها  .المنهج التطبیقى - 

  .وتطویرها 

  :مصادر الدراسة

 .خطیط العمرانى قاعدة بیانات الخرائط الرقمیة من الهیئة العامة للت - 

 من جمع البیانات ت البیانات الرسمیة ومكنت الباحثةالدراسة المیدانیة التى أكد - 

 بصورة مباشرة

المقابالت الشخصیة مع المسئولین فى الوحدات المحلیة بالقرى ومركز  - 

 المعلومات بمبنى المحافظة

 تطبیق اإلستبانة وتحلیل ما جاء بها من بیانات هامة - 

 . لتكوین قاعدة بیانات مكانیة لمركز الخانكة Arc viewإستخدام برنامج  - 

  الدراسات السابقة

والتى تناولت مركز الخانكة من الناحیة  )٧(١٩٧٦دراسة لیلى حسن امین  -

 .اإلقتصادیة وقد تطرقت الدراسة الى خصائص العمران بالمركز 
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والتى تناولت إستخدام  )٨(٢٠٠٥ ركیة سلیم امین حسن الجابرىسة تدرا -

 .رض بمدینة الخانكة وتطرقت الدراسة الى النمو األفقى والرأسى للمدینةاأل

 والتى تناولت دراسة )٩(٢٠٠٥ دراسة ولید شكرى عبد الحمیدعلى یوسف -

 .المجمع الحضرى لمدینة المنصورة مشیرا الى خصائص العمران بها

وقد تناولت المتصل الریفى الحضرى فى  .)١٠(٢٠١٢ دالیا عادل محمد السید -

 .نطاق مدینة المنصورة وشملت الدراسة خصائص قرى المتصل السكنیة 

   :وتاتى معالجة الموضوع وفقا للعناصر التالیة

 مقدمة:  

 . أرتفاعات المبانى بمركز الخانكة - أوال 

 .أعمار المبانى بمركز الخانكة - ثانیا

 .أسلوب اإلنشاء لمبانى مركز الخانكة - ثالثا

 .الخانكةحالة المبانى بمركز  - رابعا

 خاتمة:  

  .وفیما یلى التفصیل

  : رتفاعات المبانى ا- أوال

و األمتداد لة السكنیة على الناحیة األفقیة أال یقتصر شكل التغیر فى الكت

ٕالمساحى وانما یمتد الى التغیر الرأسى  الذى یصاحب النمو العمرانى فى صورة 

حدیثة أو  من مبانى قدیمة الى مبانى Replecement & Renwalاإلحالل 

  .)١١(اإلرتفاع فى عدد األدوار وتغیرها سنة بعد األخرى

 نتیجة لتضافر مجموعة من )١٢(خرتتفاوت إرتفاعات المبانى من مكان الى آو

 عالقة فثمة .)١٣(تساع الشوارعٕ أهمها حالة وحداثة ونوعیة المبنى واالعوامل المختلفة
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ب متطلبات السكان وحاجتهم حتى تستوعواضحة بین حداثة المبانى وتعدد طوابقها 

عالوة على العالقة بین إرتفاع . الملحة للسكن خاصة فى  المناطق األكثر تحضرا

المبنى وعرض الشارع حیث أن إرتفاع المبنى یعادل مرة ونصف عرض الشارع وفقا 

فى الوقت التى  .)١٤(٢٠٠٨لعام ) التنظیم(لقانون البناء الموحد والذى یعرف بقانون 

ه عرض الشوارع بالمركز بین الشوارع والطرق الرئیسیة التى یتراوح عرضها یتراوح فی

 مسطرد مما یسمح - بمدینة الخانكة وطریق شبین) شارع مجمع المحاكم ( م مثل ٥٠

م ٢٥والشوارع التى ال یزید عرضها عن . ببناء المبانى المرتفعة والعمارات واألبراج

ومعظم الشوارع الداخلیة تتراوح . ى المركزمثل شارع الجمهوریة الذى یمر بمعظم نواح

التباین فى إتساع شوارع المركز ودورة فى ) ١ (صوره متر وتوضح ٨ الى ٤من 

تحدید عدد أدوار المبانى ویتناسب إرتفاع المبنى مع عرض الشارع فى الصورة األولى 

عن بینما تعبر الصورة الثانیة عن مبنى مخالف لعرض الشارع الذى ال یزید عرضة 

وتعد المبانى المرتفعة هى األكثر إنتشارا فى المركز حیث تمثل المبانى  )١٥(.م٦

كما یتضح من جدول .  المركزمن مبانى%) ٦٣.٦(المكونة من ثالثة أدوار أواكثر 

          .وفیما یلى التفصیل) ٣(شكل و) ١(
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  .٢٠١٦إرتفاعات المبانى بمركز الخانكة ) ١(جدول 

  :إعداد الطالبة إعتمادا على الجدول من :المصدر

 .٢٠١٦لمرافق والتنمیة العمرانیة،الهیئة العامة للتخطیط العمرانى قاعدة بیانات وزارة اإلسكان وا - 

  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة للطالبة  - 
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  ).١(بة إعتمادا على بیانات جدول الشكل من عمل الطال:المصدر

  ٢٠١٦بانى بمركز الخانكة عام  المإرتفاعات) ٣ (شكل
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  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :المصدر

  العالقة بین عرض الشارع وأرتفاع المبنى) ١(صورة رقم 

  :المبانى المكونة من طابق واحد - ١

 الوحداتیضم هذا النمط المبانى الخدمیة واإلداریة من وحدات صحیة وبعض 

عالوة على ). ٢(صورة ت المحلیة كما توضح والسنتراالت والوحدا).النقطة (ةیالشرط

وینتشر هذا النمط  ).٤(حدات السكنیة صورهوبعض الو). ٣(صوره المنشأت التجاریة 

 فهى تستحوذ على ثلثى  وكفر حمزة والمنایل وسندوه األصفر كال من مزرعة الجبلفى

 حیث من إجمالى المبانى فى المركز%) ٦٩(المبانى المكونة من طابق واحد بنسبة 

ویرجع )٤(شكلمن مبانى كال منها على الترتیب %) ٤٥-٤٥-٥١- ٧٧.٣(تمثل 

سیادة هذا النمط الى الظروف المعیشیة عالوه على أن التوسع السكنى فى القرى 

الریفیة یمیل الى األفقیة حیث یبنى المسكن على مساحة كبیرة وتتعدد به الفرف بینما 
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ى قرى المنیة وسریاقوس ومدینة الخانكة فى الفئة وتأت. ال یتجاوز إرتفاعة الدور الثالث

من مبانیها على الترتیب وتكون غالبیتة %) ١٢-١٧-١٩(الثانیة فیمثل هذا النمط 

بینما یقل إنتشارة فى كال من عرب .مبانى تجاریة أو إداریة وخدمیة كما ذكرنا مسبقا

-١٠.٣( یمثل یولیو وعرب العلیقات وأبو زعبل حیث٢٣العیایدة والجبل األصفر و

 توزیع) ٢(ویتضح من شكل. مبانیها على الترتیبمن %) ٧.٥- ٨.٨-١٠-١٠.٣

  .  المبانى المكونة من طابق واحد على نواحى المركزنسب

  

  

  

  ).١( على جدولالشكل من عمل الطالبة إعتمادا:المصدر      

  ٢٠١٦ن طابق واحدالمبانى التى تتكون م) ٤(شكل
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  .٢٠١٧انیة الدراسة المید:المصدر 

  ٢٠١٧بعض المنشأت الخدمیة بعاصمة المركز ) ٢ (صوره

  

  

  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :     المصدر 

   واحدبعض المنشأت التجاریة المكونة من طابق) ٣(صوره 

  ٢٠١٧ بمدینة الخانكة وقریة أبو زعبل
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  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :    المصدر 

  .٢٠١٧ حد بقریة الجبل االصفراالسكنیة المكونة من طابق ونماذج المبانى ) ٤(صوره 

  :  المبانى المكونة من طابقین-٢

فى منطقة %) ٢٥.٦( تمثل المبانى المكونة من طابقین اكثر من ربع المبانى

وتاتى قرى عرب العلیقات وسندوه وعرب العیایدة فى المرتبة األولى فهى . الدراسة 

- ٥٤.٦(حیث یمثل . ذا النمط فى منطقة الدراسةمن مبانى ه%) ٣٣(تستحوذ على 

ویعد إنتشار هذا النمط من المبانى . من مبانى كال منها على الترتیب%) ٤١.٣- ٤٦

فى هذه القرى طفرة كبیرة فقد بنیت من الطوب األحمر واألعمدة واألسقف األسمنتیة 

سقف المسلحة بعد أن كانت معظم المبانى من الطوب األحمر أو مواد آخرى وأ

ویعنى عدم ) مبنى سویسى (خشبیة أو أسمنتیة بدون أعمدة وهو ما یسمیة األهالى 

ثم تاتى قرى . ٕتحمل المبنى تعدد األدوار وانما اإلكتفاء بدور أو دورین على األكثر

یولیو وكفر حمزه والجبل األصفر فى المرتبة الثانیة فهى ٢٣القلج والمنیة والمنایل و

- ٣٣.٧- ٣٤ -٣٥- ٣٦.٤ (انى هذا النمط حیث یمثلمن مب%) ٤٨( تستحوذ على

ویتركز هذا النمط فى ). ٥(شكل من مبانى كال منها على الترتیب %) ٣٢.٦ - ٣٣

هذة القرى فى منطقة النواه حیث المبانى القدیمة التى لم یحدث لها عملیة إحالل أو 
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. ة األدوارتعلیة بینما تنتشر على أطرافها ومناطق التوسع الجدیدة المبانى المرتفع

%) ١٣(وتستحوذ قرى أبو زعبل ومدینة الخانكة ومزرعة الجبل األصفر وكفر عبیان 

من مبانى كال منها على %) ١٢-١٣-١٤-١٨(من مبانى هذا النمط حیث یمثل 

الترتیب ویوضح ذلك إنخفاض نسبة هذا النمط فى مدینة الخانكة وقرى أبو زعبل 

الجدیده سواء التوسعات الراسیة التى تتطلب وكفر عبیان نتیجة للتوسعات العمرانیة 

ٕالهدم واعاده البناء فى مناطق النواه ومعظمها مبانى مرتفعة األدوار أو التوسع األفقى 

فى المناطق الجدیدة وعلى أطراف المدینة والقرى ومعظمها ایضا مبانى مرتفعة بینما 

یرجع الى أن معظم یختلف الوضع بالنسبة لقریة مزرعه الجبل فإنخفاض هذا النمط 

  .مبانیها تتكون من طابق واحد كما سبق ذكره فى النمط السابق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).١( عتمادا على بیانات جدولالشكل من إعداد الطالبة إ:المصدر      

  المبانى التى تتكون من طابقین )٥(شكل 
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  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :المصدر 

  ٢٠١٧كونة من طابقین بالمركز نماذج المبانى السكنیة الم) ٥(صورة

  : المبانى المكونة من ثالث طوابق-٣

من ) %٢٨.٦( یعد هذا النمط هو األكثر إنتشارا فى منطقة الدراسة حیث یمثل

وینتشر هذا النمط فى المدینة ومعظم القرى بنسب متقاربة فهو  ).٦ (مبانىها شكل

معظم المبانى القدیمة تتوقف القاسم المشترك بین المبانى القدیمة محدوده األدوار ف

 التى عادتا ما تبنى  یتضح من الصورة والمبانى الحدیثة المرتفعةعند الدور الثالث كما

وتأتى قرى القلج   ).٦(ذلك فى صورة ثالث أدوار كمرحلة أولى ثم تكتمل ویتضح 

یولیو والمنیة وعرب العلیقات فى المرتبة األولى فهى تستحوذ ٢٣والجبل األصفر و

- ٤٩.٣-٥٤.٥(من مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث یمثل %) ٥٩(ى عل

من مبانیها بینما تاتى قرى عرب العیایدة وأبو زعبل %) ٣٦.٥- ٣٨.٤-٤١.٢

%) ٣٣(وسریاقوس ومدینة الخانكة وكفر عبیان فى المرتبة الثانیة فهى تستحوذ على 

%) ١٩- ٢٣- ٢٥ -٢٧ - ٢٨(من مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث یمثل 

  .من مبانى كال منها على الترتیب
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  ).١(به اعتمادا على بیانات جدولالشكل من اعداد الطال:المصد

  .المبانى التى تتكون من ثالث طوابق)٦(شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :المصدر 

  ٢٠١٧ یاقوسثالثة طوابق بقریة سرذج المبانى السكنیة المكونة من  نمو)٦(صوره
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ثم تاتى قرى كفر حمزه ومزرعة الجبل والمنایل وسندوه فى المرتبة الثالثة 

من مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث یمثل %) ٨(واألخیرة فهى تستحوذ على 

وتوضح الصورة األولى نمط .من مباني كال منها على الترتیب%) ٥- ٧.٥-٩- ٩(

بق الثالث النة قائم على حوائط حاملة ولیست المبانى القدیم الذى یتوقف عند الطا

أعمدة خرسانیة بینما یعبر النمط الثانى عن المبانى الحدیثة التى یبنى فیها الدور 

  .الثالث كمرحلة أولى للبناء وتستكمل فیما بعد

  . طوابق ةالمبانى المكونة من أربع-٤

مبانیها ألن من %) ١٥( یقل إنتشار هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث یمثل 

فالدور الرابع ال یعد نهایة . معظم مبانى هذا النمط حدیث العهد وجارى إستكمالها

ٕإلرتفاعات المبانى عادتا وانما تتوقف عند الدور الخامس أوالسادس ویتواجد هذا النمط 

فى مناطق األمتداد العمرانى الجدیدة والقلیل منها فى المناطق العمرانیة القدیمة التى 

تاتى قرى أبوزعبل وكفر .  یتضح األتى).٧ (ومن خالل شكل. یعاد بنائهاتهدم و

%) ٦١(عبیان ومدینة الخانكة وعرب العیایدة فى المرتبة األولى فهى تستحوذ على 

من مباني %) ١٧- ٢٠-٢٠-٢٤(من مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل 

یولیو وكفر حمزة فى ٢٣یل وثم تاتى قرى سریاقوس والمنا. كال منها على الترتیب

من مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة %) ٢٩(المرتبة الثانیة فهى تستحوذ على 

وتاتى . من مبانى كال منها على الترتیب%) ٦ - ٨.٥ -١١ - ١٤.٥(حیث تمثل 

باقى القرى فى المرتبة الثالثة وهى قرى سندوه والمنیة والقلج والجبل األصفر وعرب 

من مبانى هذا النمط فى %) ١٠(ة الجبل األصفر فهى تستحوذ على العلیقات ومزرع

من مبانى كال منها %) , ٥ -,١ -٣ -٣ -٣.٨ - ٤(منطقة الدراسة حیث تمثل 

  .على الترتیب 
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  ).١(عتمادا على بیانات جدول الشكل من إعداد الطالبة إ:المصدر

  . طوابقةالمبانى المكونة من أربع) ٧(شكل 

  

  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :ر المصد

  ٢٠١٧نماذج المبانى السكنیة المكونة من أربعة طوابق  بالمركز ) ٧ (صوره
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  : المبانى التى تتكون من خمسة طوابق وأكثر- ٥

ـــــى منطقـــــة الدراســـــة  ـــــنمط ف ـــــل هـــــذا ال ـــــضح مـــــن %) ٢٠( یمث مـــــن مبانیهـــــا ویت

ینـة الخانكـة لتمثـل أن أغلب مبانى هذا النمط یتركز فى قریة كفـر عبیـان ومد).٨(شكل

مـــن مبـــانى هـــذا الـــنمط فـــى منطقـــة %) ٥٣(بـــذلك المرتبـــة األولـــى فهـــى تـــستحوذ علـــى 

وتـاتى قـرى أبـو  .مـن مبـانى كـال منهـا علـى الترتیـب) %٣١ -٤٨(الدراسة حیث یمثل 

مـن مبـانى هـذا الـنمط %) ٢٣(زعبل وسریاقوس فى المرتبة الثانیـة فهـى تـستحوذ علـى 

  من مبانى كال منها على %) ١٨.٥ -٢٣.٥(ل فى منطقة الدراسة حیث تمث

  

  ).١(عتمادا على بیانات جدولالشكل من إعداد الطالبة إ:المصدر

   التى تتكون من خمسة طوابق واكثرالمبانى)٨(شكل 
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  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة : المصدر

  .٢٠١٧ذج للمبانى السكنیة المكونة من خمسة طوابق وأكثر بالمركز نمو) ٨ (صوره

یولیـــو والقلـــج والجبـــل األصـــفر والمنیـــة وعـــرب العیایـــدة ٢٣وتـــاتى قـــرى  .الترتیـــب

مــن مبــانى هـــذا %) ١٨(والمنایــل وكفــر حمــزه فــى المرتبــة الثالثـــه فهــى تــستحوذ علــى 

  النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل

من مبانى كال منها على %) ١ - ٢.٥ -٣.٤ - ٣.٨ - ٤.٥ -٥ - ٦.٦(

. جد هذا النمط فى مزرعة الجبل األصفر وعرب العلیقاتبینما ال یتوا .الترتیب

ویتضح مما سبق أن المبانى تتركز فى عدد قلیل من القرى ولم تظهر هذه المبانى 

ٕالشاهقة فى منطقة الدرا سة منذ زمن بعید وانما كانت مصاحبة لطفرة البناء التى 

قع أغلبها فى عقبت ثوره ینایر وموجات الزحف على األراضى الزراعیة  لذالك ی

  .المناطق الجدیدة
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  :أعمار المبانى: انیاث

شكل المورفولجى  فى دراسة الیعد عمر المبانى من أهم العناصر الهامة

 التى یبقى فیها المسكن على فتراضیةالخارجى للمسكن ألنه یعكس المدة الزمنیة األ

نى فى منطقة وتنقسم المبا .)١٦(جراء العمل المیدانىحالتة منذ تشییدة حتى وقت إ

ى  التوالمبانى المتوسطة . سنة٤٠ التى یزید عمرها عن المبانى القدیمة .الدراسة الى

 . سنه٢٠ التى یقل عمرها عن والمبانى الحدیثة . سنه٤٠ الى ٢٠یتراوح عمرها من 

 عظم المبانى بالمركز مبانى متوسطة ن مأ) .٩(شكلو) ٢(كما یتضح من جدول

 المبانى  بینما تقل نسبة.من مبانى منطقة الدراسة) %٩٠(عا  حیث تمثل موحدیثة

فقط من مبانى المنطقة وذلك لتعرضها لإلحالل والتجدید %) ١٠( التى تمثل القدیمة

  .وفیما یلى التفصیل

  : المبانى القدیمة-

 العمرانیة وتمثل قدیمة الى نواه العمران فى المحلةعادتا ما تشیر المبانى ال

عن هذا النمط ویوضح ذلك  )٩( الدراسة وتعبر صورةطقة من مبانى من%) ١٠(

ا وبالفعل تقترب راضیهٕعملیات اإلزالة الواسعة لهذة المبانى واعاده البناء على أ

ا وظهرت نقراض حیث تالشت مالمحهالنوایات القدیمة فى بعض القرى من اإل

   .وفیما یلى التفصیلالمبانى الحدیثة المرتفعة محلها 

یتضح أن قریة مزرعة الجبل األصفر تاتى فى ) ١٠(من خالل دراسة شكل

%) ٢٢(المرتبة األولى من حیث تركز المبانى القدیمة بها فهى تستحوذ وحدها على 

بینما . من مبانیها%) ٤٧(من إجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث یمثل 

نیة فهى تستحوذ على المرتبة الثاتاتى قرى عرب العلیقات والخانكة والمنیة وسندوه فى 

- ٢٧-٢٩(من إجمــالى مبانى هذا النمط فى منطقة الدراســة حیث یمثل %) ٥١(

   یولیو٢٣ثم تأتى قرى سریاقوس و . من مباني كال منها على الترتیب%) ٢٣.٥- ٢٧
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  ٢٠١٦أعمار المبانى بمنطقة الدراسة ) ٢(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمادا على بیاناتالجدول من إعداد الطالبة إع:المصدر

 .٢٠١٦وزارة اإلسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة،الهیئة العامة للتخطیط العمرانى ، - 

  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة للطالبة  - 
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  ).٢( عتمادا على بیانات جدول الشكل من عمل الطالبة إ: المصدر

  ٢٠١٦ المبانى بمركز الخانكة عام أعمار) ٩ ( شكل
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یل والجبل األصفر وكفر حمزة فى المرتبة الثالثة فهى تستحوذ على وأبو زعبل والمنا

 - ١١.٥- ١٢.٥(من إجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث یمثل %) ٢٧(

بینما یندر وجود المبانى القدیمة . من مباني كال منها على الترتیب%) ٦-٧-٧- ١٠

  . كال منهامن مبانى%) ٠.٧(فى كال من كفر عبیان والقلج حیث تمثل 

  

  
  ).٢(ولجدعتمادا على بیانات الشكل من إعداد الطالبة إ:المصدر    

  ).عام٤٠+(المبانى القدیمة بمنطقة الدراسة)١٠(شكل
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  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :المصدر 

  ٢٠١٧مدینة الخانكة وعرب العیایدةنماذج للمبانى السكنیة القدیمة ب) ٩ (صوره

  ).عام٤٠-٢٠(المبانى المتوسطه - ٢

من مبانى منطقة الدراسة وتوضح صورة %) ٤٩( تمثل المبانى المتوسطة 

المبانى المتوسطة ویعد هذا النمط األكثر إنتشارا فى المنطقة ویتضح نموذج ) ١٠(

وتاتى قرى الجبل األصفر وكفر حمزه  ).١١(شكل وزیع المبانى المتوسطة من خالل ت

من إجمالى %) ٤٢(وعرب العلیقات والقلج فى المرتبة األولى حیث تستحوذ على 

من مباني %) ٦٤.٣- ٦٦- ٨٤- ٨٨(مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل 

یولیو ومزرعة الجبل األصفر ٢٣بینما تاتى قرى كفر عبیان و. كال منها بالترتیب

من إجمالى مبانى هذا %) ٣٦(ایل فى المرتبة الثانیة فهى تستحوذ على وسندوة والمن

من %) ٤٧ -٤٨.٥ -٥١ - ٥٥.٨- ٥٩.٣(النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل 

وتاتى قرى عرب العیایدة وسریاقوس ومدینةالخانكة وأبو .مباني كال منها بالترتیب

 إجمالى مبانى هذا من%) ٢٢(زعبل والمنیة فى المرتبة الثالثة فهى تستحوذ على 

من مباني كال  %) ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٥ -٣٨(النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل 

  منها بالترتیب
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   ).٢(عتمادا على بیانات جدول الشكل من إعداد الطالبة إ:المصدر

  )عام٤٠-٢٠من (طة بمنطقة الدراسة المبانى المتوس)١١(شكل
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  .٢٠١٧ة المیدانیة الدراس:المصدر 

  ٢٠١٧قریة أبو زعبلنماذج للمبانى السكنیة المتوسطة ب) ١٠ (صوره

  ). عام٢٠أقل من ( المبانى الحدیثة - ٣

من مبانى منطقة الدراسة فهى األكثر إنتشارا بعد %) ٤١(تمثل المبانى الحدیثة 

اسة بعض أمثلة المبانى الحدیثة بمنطقة الدر) ١١(المتوسطة وتوضح صورهالمبانى 

  )١٢(هذا النمط كما یتضح من شكلوتتوزع مبانى 

تاتى قرى أبو زعبل وعرب العیایدة وسریاقوس والمنایل فى المرتبة األولى من 

من إجمالى مبانى هذا النمط %) ٤٨( حیث إنتشار المبانى الحدیثة فهى تستحوذ على
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لى من مبانى كال منها ع%) ٤٦ - ٥٤ - ٥٨.٦-٥٩(فى منطقة الدراسة حیث تمثل 

یولیو فى ٢٣بینما تاتى مدینة الخانكة وقرى المنیة وكفر عبیان والقلج و. الترتیب

من إجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة %) ٤٢(المرتبة الثانیة فهى تستحوذ على 

من مبانى كال منها على %) ٣٢.٧ - ٣٥ -٤٠ - ٤٢ - ٤٢(الدراسة حیث تمثل 

لیقات والجبل األصفر ومزرعة الجبل الترتیب وتاتى قرى سندوة وكفر حمزه وعرب الع

من إجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة %) ١٠(فى المرتبة الثالثة فهى تستحوذ على 

  .من مبانى كال منها على الترتیب%) ٢ - ٥ - ٥ -١٠ - ٢٨(الدراسة حیث تمثل 

  

  ).٢( به اعتمادا على بیانات جدول الشكل من اعداد الطال:المصدر

  )عام٢٠اقل من (ة بمنطقة الدراسة حدیثالمبانى ال) ١٢(شكل 
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  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة : المصدر 

  ٢٠١٧مدینة الخانكة وقریة أبو زعبل نماذج للمبانى السكنیة الحدیثة ب) ١١(صوره

  .٢٠١٧أسلوب اإلنشاء لمبانى منطقة الدراسة :ثالثا

یة إختالفا تختلف بطبیعة الحال مادة بناء المساكن حسب البیئات الجغراف

یختلف أسلوب اإلنشاء فى و )١٨(بل وتتطور مادة البناء مع مرور الزمن. )١٧(كبیرا

 والذى یعتمد فى المقام األول على األعمدة البناء الهیكلىالمحلة العمرانیة ما بین 

من %) ٧٣(واالسقف الخرسانیة وهو النمط األكثر إنتشارا فى المركز حیث یمثل 

 والحوائط الحاملة. لما یوفره من الشعور باألمان وسالمة البناءمبانى منطقة الدراسة 

البناء (التى یعتمد فیها السقف الخرسانى على الحوائط ولیس األعمدة وهو ما یسمى 

من %) ٢٤(وال یسمح هذا النمط باالرتفاع الكثر من الدور الثالث ویمثل ) السویسى

انى المبنیه بطریقه أولیه والتى تتكون وهى المبالمبانى االخرى و. مبانى منطقة الدراسه

من حوائط من الطوب األحمر أو اللبن واألسقف فى الغالب تكون من مواد خشبیة 

وفى بعض القرى تستخدم مخلفات األراضى الزراعیة كسقف للمنزل مثل القش 

والخوص وغیرها وقد كانت منتشرة بشكل كبیر ولكنها تراجعت أمام المبانى الهیكلیة 

قة الدراسة ویوضح ذلك فقط من مبانى منط%) ٣( األدوار فهى تمثل مرتفعة

  ).١٣(وشكل) ٣(جدول
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  ٢٠١٦نشاء المبانى بمركز الخانكة أسلوب إ ) ٣(جدول 

 آخرى حوائط حاملة هیكلى
/     المدینة

 القریة
 % العدد % العدد % العدد

 اإلجمالى

 ٢٤٣٥٣ ٨ ١٩٤٨ ١٥ ٣٦٥٣ ٧٧ ١٨٧٥٢ الخانكة مدینة 

 ٣٥٢٨٢ ١.٥ ٥٥٦ ٢٦.٥ ٩٣٩٧ ٧٢ ٢٥٣٢٩ ابو زعبل

 ٣٤٦٦٠ ٠.٠٩ ٣٢ ٣.٦ ١٢٦١ ٩٦ ٣٣٣٦٧ كفر عبیان

 ٢٠٩٧٣ ٠.٣ ٦٤ ١٥.٧ ٣٢٨٠ ٨٤ ١٧٥٢٩ القلج

 ١٤٨٥ ٠.٥ ٧ ١٦.٥ ٢٤٦ ٨٣ ١٢٣٢ یولیو٢٣

 ٢٢٣٣٩ ١ ١٧٩ ١٩ ٤١٩٢ ٨٠ ١٧٩٦٨ عرب العیایده

 ١٢٦٨ ٠ ٠ ٢٨ ٣٥٠ ٧٢ ٩١٨ المنیة

 ٥٢٤١ ٦ ٣٣٥ ٦١ ٣١٨٩ ٣٣ ١٧١٧ سریاقوس

 ٣٠٢١ ٩ ٢٦٤ ٨٦ ٢٦٠١ ٥ ١٥٦ عرب العلیقات

 ١٦١٣٨ ٠ ٠ ٩.٥ ١٥٢٧ ٩٠.٥ ١٤٦١١ الجبل االصفر

 ١٨٤٧ ٣٠ ٥٤٩ ٥٤ ٩٩٩ ١٦ ٢٩٩ مزرعه الجبل االصفر

 ١٣٨٩ ١ ١٥ ٦١.٦ ٨٥٥ ٣٧.٤ ٥١٩ المنایل

 ٢٠٦٠ ٣.٦ ٧٤ ٥٦.٤ ١١٦١ ٤٠ ٨٢٥ كفرحمزه

 ١٠٦٥٥ ٥ ٥٣٥ ٥٥.٥ ٥٩١٦ ٣٩.٥ ٤٢٠٤ سندوه

 ١٨٠٦١١ ٣ ٤٥٥٨ ٢٤ ٣٨٦٢٧ ٧٣ ١٣٧٤٢٦ االجمالى 

  :الجدول من إعداد الطالبة إعتمادا على بیانات:المصدر

 .٢٠١٦وزارة اإلسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة،الهیئة العامة للتخطیط العمرانى ، - 

  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة للطالبة  - 
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  ).٣ ( عتمادا على بیانات جدولالطالبة إالشكل من عمل :المصدر 

  ٢٠١٦أسلوب إنشاء المبانى بمركز الخانكة ) ١٣(شكل 
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  :  البناء الهیكلى - ١

من %) ٧٣( حیث یمثل یعد نمط البناء الهیكلى األكثر إنتشارا فى منطقة الدراسة

 وترجع أهمیة البناء الهیكلى الى كونة).١٤(مبانى منطقة الدراسة كما یتضح من شكل

وتاتى قرى كفر عبیان والجبل  .)١٩(مقاوم لظروف المناخ الصعبة ونسبة الرطوبة المرتفعة

%) ٥٣(یولیو وعرب العیایدة فى المرتبة األولى فهى تستحوذ على ٢٣األصفر والقلج و

- ٨٣- ٨٤- ٩٠.٥ - ٩٦(من إجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل 

بینما تاتى قرى الخانكة وأبو زعبل والمنیة فى . رتیبمن مبانى كال منها على الت%) ٨٠

من إجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة %) ٢٧(المرتبة الثانیة فهى تستحوذ على 

وتاتى قرى كفر حمزة .من مبانى كال منها على الترتیب%) ٧٢- ٧٢ - ٧٧(حیث تمثل 

المرتبة الثالثة فهى تستحوذ وسندوة والمنایل وسریاقوس ومزرعة الجبل وعرب العلیقات فى 

 - ٤٠(من إجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل %) ٢٠(على 

  .من مبانى كال منها على الترتیب%) ٥ - ١٦ - ٣٣ - ٣٧.٤- ٣٩.٥

  
  ).٢(به اعتمادا على بیانات جدولالشكل من اعداد الطال:المصدر

  نمط البناء الهیكلى بالمركز) ١٤(شكل 
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  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :المصدر 

  ٢٠١٧نماذج للمبانى السكنیة الهیكلیة بالمركز) ١٢( صورة

  : مبانى الحوائط الحاملة- ٢

ویعد هذا النمط أقل إنتشارا من المبانى الهیكلیة ألنها ال تسمح بالنمو الرآسى 

من مبانى منطقة الدراسة %) ٢٤(للمبانى ألكثر من ثالثة أدوار ویمثل هذا النمط 

بین قرى منطقة الدراسة كما یوضح كز فى مناطق النواة القدیمة  ویختلف توزیعة ویتر

وتاتى قرى عرب العلیقات والمنایل وسریاقوس فى المرتبة األولى فهى ). ١٥(شكل 

من إجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل %) ٤١(تستحوذ على 

بینما تاتى قرى كفر حمزة .تیبمن مبانى كال منها على التر%) ٦٠- ٦١.٦ - ٨٦(

من إجمالى  %)٣٣(وسندوة ومزرعة الجبل فى المرتبة الثانیة فهى تستحوز على 
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من مبانى %) ٥٤- ٥٥.٥ -٥٦.٤(مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل 

وتستحوز باقى القرى وهى المنیة وابو زعبل وعرب العیایده . كال منها على الترتیب

من اجمالى  %)٢٦(ج والخانكة والجبل االصفر وكفر عبیان على یولیو والقل٢٣و

 - ١٦.٥ - ١٩ -٢٦.٥ -٢٨(مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة حیث تمثل 

  .بمن مبانى كال منها على الترتی) %٣.٦ - ٩.٥ -١٥ -١٥.٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بالمركزمبانى الحوائط الحاملة) ١٥(شكل
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  .٢٠١٧ة الدراسة المیدانی:المصدر 

  ٢٠١٧نماذج لمبانى الحوائط الحاملة بالمركز) ١٣(صورة 

  : مبانى آخرى- ٣

وهذا المبانى عبارة عن حوائط من الطوب األحمر أو اللبن وأسقفها تتكون من 

القش أو الغاب وأحیانا الواح خشبیة ویتركز هذا النمط فى القرى البعیدة عن الحضریة 

وتمثل هذه ). ١٦( شكل ى الزراعیةمن األراضالتى تقترب فیها الكتلة العمرانیة 

أمثلة لهذا النمط ). ١٤ (وتوضح صورة.ى منطقة الدراسةمن مبان%) ٣(المبانى 

وتضم قریه مزرعة الجبل األصفر غالبیه مبانى هذا النمط فهى تستحوذ  .بالمركز

من اجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة فهو یمثل %) ٤٥( وحدها على

  ثم تاتى قرى عرب.من مبانیها%) ٣٠(
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   بالمركزنمط المبانى االخرى) ١٦(شكل

  

  

  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :المصدر 

  ٢٠١٧بقریة الجبل األصفرومدینة الخانكةبعض نماذج المبانى اآلخرى ) ١٤(صورة
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العلیقات والخانكة وسریاقوس وسندوه فى المرتبة الثانیه فهى تستحوذ على 

من %) ٥- ٦-٨- ٩(من اجمالى مبانى هذا النمط فى منطقة الدراسة ویمثل %) ٤٣(

  . مبانى كال منها على الترتیب

بینما تمثل باقى القرى وهى كفر حمزه وابو زعبل وعرب العیایدة والمنایل 

من اجمالى مبانى هذا %) ١٢(یولیو والقلج وكفر عبیان فهى تستحوذ على ٢٣و

من %) ٠.٠٩ -٠.٣ - ٠.٥ - ١ -١- ١.٥  -٣.٦ (النمط فى منطقة الدراسة ویمثل

  . مبانى كال منها على الترتیب

  حاالت المبانى : رابعا

دائما ما یقودنا شكل المسكن الى التمییز بین حضارة وأخرى ویعكس قیما 

المبانى توضح دراسة حاالت المبانى الفرق بین و. )٢٠(إجتماعیة وحاجات إقتصادیة

ى خواصها اإلنشائیة أو نقص فى الشروط الصحیة  التى یحدث لها خلل فالردیئة

ٕوعدم صالحیتها للترمیم وانما تحتاج الى اإلزالة واعادة البناء و  المبانى المتوسطةٕ

الممتازة و الجیدة المبانىوهى المبانى التى تشهد تخلفا بسیطا عن الشروط المطلوبة و

تالف بینهم فى مستوى كالهما یلتزم بتشریعات اإلنشاء وتراعى الشروط الصحیة واإلخ

 ویوضح )٢١(البناء والشكل الخارجى للمنزل ومدى إتصالة بالمسطحات الخضراء

 .بمركز الخانكة والتى تنقسم الى حاالت المبانى ) ١٧(وشكل) ٤(جدول
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  ٢٠١٦حاالت المبانى بمركز الخانكة ) ٤(جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  ا على بیاناتعتمادعداد الطالبة إمن إ: المصدر

  .٢٠١٦وزارة اإلسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة ،الهیئة العامة للتخطیط العمرانى   - 

  . ٢٠١٧-٢٠١٦الدراسة المیدانیة للطالبة   - 

  .٢٠١٦ الدراسة المیدانیة للطالبة - 
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  ).٤( عتمادا على بیانات جدولالخریطة من عمل الطالبة إ:المصدر     

  ٢٠١٦االت المبانى بمركز الخانكة ح) ١٧(شكل
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  :  المبانى الردیئة- ١

 هى المبانى التى تدهورت حاالتها وأصبحت تشكل خطر على المبانى الردیئة

ٕسكانها وال تصلح للترمیم وانما تحتاج الى الهدم واعاده البناء حتى نتجنب حوادث  ٕ

) ١٧(نى منطقة الدراسة  شكل من مبا% ٥السقوط المفاجئ وتمثل المبانى الردیئة 

حیث تشكل المبانى الردیئة ما یقرب من .توزیع المبانى الردیئة على نواحى المركز

وهى أعلى نسبة تمثلها المبانى %) ٤٥.٥(نصف مبانى قریة مزرعة الجبل األصفر 

الردیئة فى المركز ویرجع ذلك الى فقر القریة الذى یجعل األهالى یعتمدون فى 

عالوه على أن قریة المزرعة . ٕمواد أولیة واهمال توصیل المرافق للمبنى البناء على 

تعد مركز لتجمع میاة الصرف من شرق القاهرة لذ تتعرض أراضیها بإستمرار 

إلرتفاع منسوب المیاه األرضیة والنشع بینما تحتوى مدینة الخانكة وقریة المنیة وقریة 

بنسب %) ٣٨.٥(منطقة الدراسة سندوة على أكثر من ثلث المبانى الردیئة فى 

بینما تتوزع . من مبانى كال منها على الترتیب%) ١١ -١٢ -١٥.٥(تتراوح بین 

على باقى قرى منطقة الدراسة كاألتى قریة عرب %) ١٦(النسبة الباقیة وهى 

یولیو وكفر حمزة وعرب العیایدة وسریاقوس وأبو زعبل ٢٣العلیقات  والمنایل و

- ١-١.٤-٢-٢-٢-٣- ٥-٨-٩( وكفر عبیان بنسبة والجبل األصفر والقلج

من مبانى كال منها على الترتیب وعادتا ما توجد المبانئ الردیئة فى منطقة %) ٠.٣

النواه حیث تشغلها المبانى القدیمة التى لم تتعرض لإلحالل والتجدید وتوضح 

  .نمط هذا المبانى بمنطقة الدراسة)١٦(صوره
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الخانكة 
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1%

عرب العليقات
3%

الجبل األصفر
3%

مزرعة الجبل األصفر
10%

المنايل
1%

كفر حمزة
1% سندوة

14%

  ).٤(  عتمادا على بیانات جدول من إعداد الطالبة إالشكل:لمصدرا

  ٢٠١٦بانى الردیئة بمنطقة الدراسةالم) ١٨(شكل

  

  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة :المصدر 

  ٢٠١٧ بالمركزردیئةمبانى السكنیة النماذج لل) ١٦ (صوره
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  :المبانى المتوسطة -٢

یة المطلوبة وتعد هى ى تجاوزت بشكل بسیط عن الشروط اإلنشائوهى المبانى ال

 من مبانیة فقد شهد %)٤٦(نتشارا فى مركز الخانكة فهى تمثل المبانى األكثر إ

 ویرجع ذلك الى زیادة  فى معظم القرىالمركز فى األونة األخیرة طفرة بنائیة واضحة

. ٢٠٠٦عام )  ن٤٣٦٠٩١( السكان بالمركز بشكل ملحوظ حیث زاد عدد السكان من

وایضا إنخفاض أسعار األراضى بالمقارنه باألسعار . ٢٠١٦ عام)  ن٥٥٩١٣٢(الى 

عالوة على األحداث السیاسیة التى أعقبت .فى محافظة القاهرة أو المناطق الجدیدة

  . ثورة ینایر وما نتج عنها من تعدیات واضحة على األراضى الزراعیة والبناء علیها

كذلك %) ٩٠( بنسبة وتمثل المبانى المتوسطة معظم مبانى قرىة الجبل األصفر

- ٨٠ - ٨٠( یولیو وكفر حمزة والقلج حیث بلغت نسبتها ٢٣قرى عرب العلیقات و

من مبانى قریة كفر %) ٦٠( من جملة مبانیها على على الترتیب وتمثل%) ٦٥- ٧٠

عبیان ویرجع ذلك الى إعتبار كفر عبیان الظهیر العمرانى الجدید لقریة أبو زعبل التى 

%). ٥٧(بینما تزید نسبتها عن نصف مبانى قرى سندوه . شدیدتعانى من اإلزدحام ال

ثم تاتى %). ٤٠(ومزرعة الجبل %) ٤٩.٥(وما یقرب من نصف مبانى قرى المنایل 

قرى المنیة وسریاقوس وأبو زعبل وعرب العیایدة ومدینىة الخانكة بالنسب األقل على 

ها على من جملة مبانى كال من%) ١٦- ٢٨- ٢٩- ٣٠- ٣٢(مستوى المركز وهى 

الترتیب حیث تزداد فیهم نسبة المبانى الجیده الممتازه عن المبانى الردیئة والمتوسطة 

  . هذا النمط فى المركز )١٧(صوره ) ١٩( شكلبشكل ملحوظ 
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الخانكة 
5% أبوزعبل 

12%

كفر عبيان
25%

القلج
16%

23-Jul
1%

عرب العيايدة
7%

المنية
1%

سرياقوس
2%

عرب العليقات
3%

الجبل األصفر
17%

مزرعة الجبل األصفر
1%

المنايل
1%

كفر حمزة
2%

سندوة
7%

  

  ).٤( عتمادا على بیانات جدولالشكل من إعداد الطالبة إ:المصدر

  .٢٠١٦ة بمنطقة الدراسةالمبانى المتوسط) ١٩(شكل

  

  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة للطالبة :المصدر

  .٢٠١٧لمبانى المتوسطة بمنطقة الدراسة نموذج ل )١٧(صوره
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  :المبانى الجیدة-٣

ولكنها تهمل المظهر الخارجى للمبنى ویمثل هى المبانى التى تلتزم بتشریعات البناء 

ویاتى بذلك فى المركز ).١٨(ورة ص )٢٠( شكلمن مبانى المركز) % ٢٣  (هذا النمط

خاصة فى المبانى الغیر مرتفعة حیث یمیل والممتازة  بعد نمط المبانى المتوسطة لثالثا

معظم سكان المركز الى عدم إنهاء تشطیب وجهة المبنى الغیر مكتمل حتى ال یعید تجدیدة  

 متقاربة جدا حیث وینتشر هذا النمط بین نواحى المركز بنسب. مرة آخرى بعد إنهاء المبنى

وتمثل . لكال منهما%) ٣٠(یمثل ما یقرب من ثلث مبانى قرى عرب العیایدة والقلج بنسبة 

لكال %) ٢٥- ٢٧- ٢٨(بنسبة مدینة الخانكة و مبانى قرى سریاقوس وأبوزعبل أكثر من ربع

 .من مبانى كال من قرى كفر عبیان والمنیة وسندوة %) ٢٠(وتمثل  .منها على الترتیب

یولیو ومزرعة الجبل وعرب العلیقات ٢٣نسبتها فى كال من المنایل كفر حمزة ووتقل 

  . )٥- ٧- ١٢ - ١٣- ١٦- ١٨(والجبل األصفر بنسبة 

   ).٤(ا على بیانات جدولالشكل من اعداد الطالبه اعتماد:المصدر

  .٢٠١٦المبانى الجیدة بمنطقة الدراسة) ٢٠(شكل
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  .٢٠١٧لدراسة المیدانیة للطالبة ا: المصدر  

  .٢٠١٧لمبانى الجیدة بمنطقة الدراسة نموذج ل)١٨ (صوره

  : المبانى الممتازة-٣

هى المبانى التى یراعى فیها الشروط الصحیة للبناء وتلتزم بالتشریعات العمرانیة 

نتشر هذا النمط من المبانى فى  وقد إ. عالوة على اإلهتمام بوجهة المبانىالسلیمة

جمالى المبانى من إ%) ٢٦ (حیث یمثل فى األونة األخیرة نطقة الدراسة بشكل كبیرم

ویتباین نصیب المحالت العمرانیة من المبانى . )١٩(صوره) ٢١( شكلفى المركز

حیث تستحوذ كال من مدینة الخانكة وقرى أبو زعبل وسریاقوس وعرب . الممتازة 

- ٤٠- ٤٢- ٤٤(ى الممتازة حیث تمثل  من جملة المبان%) ٧٨(العیایدة والمنیة على 

ویرجع ذلك الى الزحف العمرانى على . من مبانى كال منها على الترتیب%) ٣٦- ٣٩
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األراضى الزراعیة فى القرى سابقة الذكر وعملیات اإلحالل الواسعة للمبانى القدیمة 

بینما تاتى فى المرتبة . والتى أدت الى تغییر ملحوظ فى مناطق النوایات القدیمة

من مبانى هذة القرى على %) ٢٠- ٢٥(الثانیة قرى المنایل وكفر عبیان فهى تمثل 

بینما یقل إنتشارها فى قرى سندوة وكفر حمزة عرب العلیقات القلج والجبل . الترتیب

من مبانى هذة %) ٢.٥-٣.٥- ٣.٥- ٤-١٠-١٢(األصفر ومزرعة الجبل حیث تمثل 

  .القرى على الترتیب

  

  

   ).٤(به اعتمادا على بیانات جدولالشكل من اعداد الطال:                  المصدر

  .٢٠١٦المبانى الممتازة بمنطقة الدراسة) ٢١(شكل
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  .٢٠١٧الدراسة المیدانیة للطالبة :         المصدر

  .٢٠١٧ بمنطقة الدراسة ممتازةلمبانى الل نماذج )١٩(صوره 
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  :النتائج والخاتمة

  . التى یمكن إیجازها فى النقاط التالیة  والتوصیاتل البحث الى بعض النتائجتوص

مسكن  وتتضمن المساكن السكنیة ١٨٠٦١١بلغ عد المبانى بمركز الخانكة  - 

 .والخدمیة واإلداریة

تتراوح إرتفاعات المبانى بالمركز من  دور واحد الى ما یزید عن خمس أدوار  - 

ینة الخانكة وقریة أبو زعبل والتى یتجاوز عالوه على بناء بعض األبراج بمد

 .إرتفاعها الدور العاشر

 سنة ٤٠من مبانى المركز متوسطة وحدیثة العهد اى ال یزید عمرها عن % ٩٠ - 

 .ویعكس ذلك عملیات الهدم واإلحالل التى تعرضت لها المبانى القدیمة

ور لما یوفرة من الشع% ٧٣ینتشر نمط البناء الهیكلى فى المركز بنسبة  - 

 .باالمان وسالمة البناء

تلتزم معضم المبانى بالشروط اإلنشائیة السلیمة للبناء وقد تحدث بعض  - 

التجاوزات البسیطه التى التؤثر على سالمه المبنى بقدر تأثیرها على النسق 

العام للمبانى مثل العالقة بین إرتفاع المبنى وعرض الشارع ، وعدد األدوار 

 .المصرح بها

فرة عمرانیة هائلة فى األونة األخیرة خاصة بعد ثورة ینایر شهد المركز ط - 

 .وقد كان هذا النمو على حساب األراضى الزراعیة المجاورة٢٠١١

 :التوصیات

المسئولین للنهوض بها وتحسین الخدمات تحتاج قرى منطقة الدراسة الى متابعة  - 

 .المصاحبة للنمو العمرانى 

 من التزامها بالشروط اإلنشائیة ومتابعة ضرورة متابعة المبانى المرخصة للتأكد - 

  .قرارات الهدم للمبانى التى تشكل خطر على سكانها



  أسماء عبده مصطفى عبدالعزیز                                                     التركیب العمراني لمركز الخانكة

 - ٦١٥ -  

  الهوامش 

  .١٥٥ص  ،١٩٨٠دار النهضة العربیة ، فى جغرافیة العمران، : عبد الفتاح محمد وهیبة )١(

م فى النسیج العمرانى لشیاخه عزبة نافع بحى البساتین ودار السال:عماد سامى یوسف احمد )٢(

  .٢ص ،٢٠٠٦ جامعة اسیوط، كلیة األداب، ،"فى  جغرافیة المدن دراسة" القاهرة

جامعة  كلیة األداب، دراسة ماجیستیر، إستخدام األرض فى مدینة الخانكة، : تركیة سلیم أمین)٣(

  .٧٧- ٥٨ص ،٢٠١٥ عین شمس،

(4) Pacione,M.,Urban Geography; A Global Perspective, Second 
Edition (Kindle Edition), 1984, P.13. 

(5) Willough K., et Al.: The Geography of Housing in the Atlanta 
Region…. (July2004), p.33. 

(6)   Hammersley ,Alan, Towns and Towns live ,farrold&Sons Ltd 
,LNorwich, London, P.5.  

دراســــــة فــــــى الجغرافیــــــا "ر اإلقتــــــصادى مركــــــز الخانكــــــة فــــــى مرحلــــــة التغییــــــ:لیلــــــى حــــــسن أمــــــین )٧(

  . ١٩٧٦جامعة عین شمس، كلیة البنات ، رسالة ماجیستیر، ،"اإلقتصادیة

إســــــتخدام األرض فــــــى مدینــــــة الخانكــــــة ،دراســــــة ماجیــــــستیر ،كلیــــــة األداب : تركیــــــة ســــــلیم أمــــــین)٨(

  .٢٠١٥،جامعة عین شمس،

نـــــــصورة ،رســـــــالة المجمـــــــع الحـــــــضرى لمدینـــــــة الم: ولیـــــــد شـــــــكرى عبـــــــد الحمیـــــــد علـــــــى یوســـــــف )٩(

  .٢٠٠٥ماجیستیر مقدمة لكلیة االداب ،جامعة المنصورة ،

ــــولى )١٠( ــــسید مت ــــا عــــادل محمــــد ال ــــة المنــــصورة : دالی ــــى الحــــضرى فــــى نطــــاق مدین المتــــصل الریف

  .٢٠١٢،رساله ماجیستیر مقدمه لكلیه االداب جامعه المنصوره ، المنصورة،

  .٤٦مرجع سابق ،ص :عماد سامى یوسف  )١١(

(12) Carter. H, The Study Of Urban Geography, Second Edition, John Wiley& 
Sons, New York, 1976,p.7. 

رســــــالة  المجمــــــع الحــــــضرى لمدینــــــة المنــــــصورة ،: ولیــــــد شــــــكرى عبــــــد الحمیــــــد علــــــى یوســــــف )١٣(

  .٩٤ص٢٠٠٥ماجیستیر مقدمة لكلیة االداب ،جامعة المنصورة ،

هنــــــدس محمــــــد رضــــــوان ،مكتــــــب اإلستــــــشارات الهندســــــیة مقابلــــــة مــــــع الم: الدراســــــة المیدانیــــــة )١٤(

 .٢٠١٧بقریة أبوزعبل 

  .٢٠١٦. الدراسة المیدانیة)١٥(
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ــــــــولى )١٦( ــــــــسید مت ــــــــا عــــــــادل محمــــــــد ال ــــــــ:  دالی ــــــــصل الریف ــــــــة المت ــــــــى نطــــــــاق مدین ى الحــــــــضرى ف

ــــــــــــــــــصوره ،  ،المنــــــــــــــــــصورة ــــــــــــــــــه االداب جامعــــــــــــــــــه المن ــــــــــــــــــستیر مقدمــــــــــــــــــه لكلی رســــــــــــــــــاله ماجی

  ٢١٨ص.٢٠١٢المنصورة،

،دار المعرفـــــة )دراســــة تحلیلیــــة للقریــــة والمدینــــة(جغرافیــــة العمــــران :أبــــو عیانــــة  فتحــــى محمــــد )١٧(

  .٣٠،ص٢٠٠٥الجامعیة ،

(18) Hammersley ,Alan, Previous Reference,p5 

ــــــدلتا المــــــصریة ، دراســــــة فــــــى  )١٩( ــــــد الحمیــــــد إبــــــراهیم ربیــــــع ،أنمــــــاط الحالــــــة الــــــسكنیة فــــــى ال عب

،ص ٢٠١١،القــــــاهرة ،٤،العـــــدد ٧١ب ،المجلــــــد جغرافیـــــة العمـــــران الریفــــــى ، مجلـــــة كلیـــــة األدا

٤٣٨.  

ت ، ص .جغرافیــــــة العمــــــران الریفــــــى ،مكتبــــــة األنجلــــــو المــــــصریة، د: حمــــــدى أحمــــــد الــــــدیب )٢٠(

١٢٥.  

ـــــد )٢١( ـــــد الحمی ـــــد شـــــكرى عب ـــــصورة،:ولی ـــــة المن ـــــة  المجمـــــع الحـــــضرى لمدین ـــــستیر ،كلی رســـــالة ماجی

   .٨٣ص ،٢٠٠٥ جامعة الزقازیق، االداب،

  


