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  فهرس األشكال

  ٨  .........................................................................................................................................................اإلسكندرية إقليم  لمحافظات األساس خريطة (١) رقم شكل
  ٩  ....................................................................................................................................................................الكنتور وخطوط األرض طبوغرافية (٢) رقم شكل
  ١٠  ......................................................................................................................................................................متر ٢٥ كل موزعة االرتفاع نقاط(٣)  رقم شكل
  ١١  ...............................................................................................................................................................................األرض لسطح الميل زوايا (٤) رقم شكل
  ١٢  ....................................................................................................................................................................األرض لسطح الميل زوايا اتجاهات (٥) رقم شكل
  ١٤  ..................................................................................................................................................................................باإلقليم المناخ محطات (٦) رقم شكل
  ١٥  ......................................................................................................................................باإلقليم المناخية المحطات لبيانات وفقاً الحرارة درجات متوسط (٧) رقم شكل
  ١٦  .................................................................................................................................................باإلقليم المناخ محطات من المسجلة النسبية الرطوبة (٨) رقم شكل
  ١٧  ......................................................................................................................................................اإلسكندرية بإقليم األمطار تساقط كميات متوسط (٩) رقم شكل
........................................................................................................................................................القومى المستوى على المناخ بيانات تفاصيل )١٠( رقم شكل  ١٩  
  ٢٠  ........................................................................................................................................................األقاليم المستوى على المناخ بيانات تفاصيل) ١١( رقم شكل
  ٢٤  .........................................................................................................................................................اإلسكندرية إقليم لمحافظات اإلدارية الحدود (١٢) رقم شكل
  ٢٥  ........................................................................................................................................................................الدراسة بمنطقة األرض غطاء (١٣) رقم شكل
  ٢٦  ..........................................................................................................................................................اإلقليم بمحافظات الزراعية المناطق توزيع (١٤) رقم شكل
  ٢٧  ..........................................................................................................................................................اإلقليم بمحافظات العمرانية المناطق توزيع (١٥) رقم شكل
  ٢٨  ......................................................................................................................................................................اإلقليم بمحافظات الوالية جهات (١٦) رقم شكل
  ٢٩  ....................................................................................................................................................................وريف حضر اإلقليم سكان تركيب (١٧) رقم شكل
  ٣٠  ............................................................................................................................................................للمحافظات وفقاً اإلقليم فى السكان توزيع (١٨) رقم شكل
  ٣١  .....................................................................................................................................................اإلسكندرية إقليم محافظات فى السكانية الكثافة (١٩) رقم شكل
  ٣٦  ......................................................................................................................................................................باإلقليم والمواصالت النقل شبكة (٢٠) رقم شكل
  ٣٧  ................................................................................................................................................................ )١( باإلقليم الصحية الخدمات توزيع (٢١) رقم شكل
  ٣٧  ................................................................................................................................................................ )٢( باإلقليم الصحية الخدمات توزيع (٢٢) رقم شكل
  ٣٨  ...................................................................................................................................................اإلقليم بمحافظات مراحلها بجميع المدارس توزيع (٢٣) رقم شكل
  ٣٩  ..................................................................................................................................................اإلسكندرية إقليم فى الكهربائية الطاقة استخدامات (٢٤) رقم شكل
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  ٤٠  .....................................................................................................................................................اإلقليم محافظات فى المنتجة الشرب مياه كمية (٢٥) رقم شكل
  ٤٢  .............................................................................................................................................................اإلسكندرية بإقليم الكهرباء شبكات توزيع (٢٦) رقم شكل
  ٤٣  .....................................................................................................................................................مصر محافظات من اإلسكندرية محافظة موقع (٢٧) رقم شكل
  ٤٦  .................................................................................................................................................................اإلسكندرية لمحافظة اإلدارى التقسيم (٢٨) رقم شكل
  ٤٧  .....................................................................................................................................................الجمهورية محافظات من البحيرة محافظة موقع (٢٩) رقم شكل
  ٤٩  ......................................................................................................................................................................البحيرة لمحافظة اإلداري التقسيم (٣٠) رقم شكل
  ٥٣  ...................................................................................................................................... ) م٢٠٠٦(  البحيرة محافظة لمدن السكانية الحجمية الفئات (٣١) رقم شكل
  ٥٤  ................................................................................................................................................................الجمهورية من مطروح محافظة موقع (٣٢) رقم شكل
  ٥٥  .....................................................................................................................................................................مطروح لمحافظة اإلدارى التقسيم (٣٣) رقم شكل
  ٥٨  ...............................................................................................................................................................مطروح بمحافظة األراضى استعماالت (٣٤) رقم شكل
  ٦٠  ........................................................................................................................................ )م٢٠٠٦- ١٩٧٦(تطور عدد السكان بمحافظة اإلسكندرية ) ٣٥(رقم شكل
  ٦٤  ........................................................................................................................................... )م٢٠٠٦- ١٩٧٦(تطور عدد السكان بمحافظة البحيرة ) ٣٦( رقم شكل
  ٦٨  .......................................................................................................................................... )م٢٠٠٦- ١٩٧٦(تطور عدد السكان بمحافظة مطروح ) ٣٧( رقم شكل
  ٧٥  ..................................................................................................................................................................اإلقليم في الطبيعية المحميات توزيع )٣٨( رقم شكل
  ٧٦  ...........................................................................................................................................................................................العميد محمية) ٣٩( رقم شكل
  ٨٠  ........................................................................................................................................................................باإلقليم والمصارف الترع شبكة )٤٠( رقم شكل
  ٨١  ..............................................................................................................................................والبحيرة اإلسكندرية بمحافظتي والمصارف الترع شبكة) ٤١( رقم شكل
  ٨٤  ..................................................................................................................................................الجوفية للمياه الحاملة السطحية الجيولوجيا طبقات) ٤٢( رقم شكل
  ٨٥  ...............................................................................................................................................................................السيول ومخرات األودية) ٤٣( رقم شكل
  ٨٦  ..................................................................................................................................................................المتوسط البحر في البحرية التيارات) ٤٤( رقم شكل
  ٨٧  .........................................................................................................................المتوسط البحر ساحل على العلمين مارينا بمنطقة البحرية التيارات توزيع) ٤٥( رقم شكل
  ٨٧  .............................................................................................الشرقي الميناء إلى المنتزه من اإلسكندرية ساحل امتداد على السائدة الخطرة السحب تيارات مواقع) ٤٦( رقم شكل
  ٨٧  ..........................................................................................................................................................المتوسط البحر على تهب التي الرياح توزيع )٤٧(رقم شكل
  ٩٥  ..................................................................................................٢٠٠٦ -  ١٩٥٨ باإلسكندرية المتوسط البحر سطح لمنسوب السنوية المتوسطات في التغير) ٤٨( رقم شكل
  ٩٥  .......................................................................٢٠٠٦ -  ١٩٥٨ باإلسكندرية المتوسط البحر سطح لمنسوب الشهرية المتوسطات في والعليا الدنيا الحدود في التغير) ٤٩( مرق شكل
  ٩٦  ...................................................................................................المستقبل خالل متر ١.٠ أو ٠.٥ البحر سطح منسوب ارتفاع نتيجة المحتملة السيناريوهات) ٥٠( رقم شكل
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  ٩٨  ........................................................................................................................................................................المياه وعيون اآلبار توزيع) ٥١( رقم شكل
  ٩٩  ...................................................................................................................................................................اإلسكندرية بإقليم المناجم توزيع) ٥٢( رقم شكل
  ١٠٠  ..................................................................................................................................................باإلقليم الطبيعي والغاز البترول استخراج آبار) ٥٣( رقم شكل
  ١٠١  ....................................................................................................................................وأفرعها النوبارية ترعة على األراضى استصالح مشروعات) ٥٤( رقم شكل
  ١٠٣  ..........................................................................................................................................................باإلقليم األراضى استصالح مشروعات) ٥٥( رقم شكل
  ١١٧  ..........................................................................................................................................................................الدراسة منطقة طبوغرافية) ٥٦( رقم شكل
  ١٢٤ ................................................................................................................................... (hypsography) البحر بمنسوب وعالقتها المنخفضات) ٥٧( رقم شكل
  ١٢٨  ..............................................................................................................................................................الدراسة بمنطقة الجيولوجية الطبقات) ٥٨( رقم شكل
  ١٢٩  ..............................................................................................................................................................اإلسكندرية بإقليم الجيولوجية الحقب) ٥٩( رقم شكل
  ١٣٠  .........................................................................................................................................................الدراسة بمنطقة المتحركة الرملية الكثبان) ٦٠( رقم شكل
  ١٤٥  ............................................................................................ اإلسكندرية بمحافظة الصحي الصرف محطات ومواقع والتربة المياه لتلوث الرئيسية المصادر) ٦١( رقم شكل
  ١٤٦  ...............................................................................................اإلسكندرية بمحافظة التدوير ومصانع الوسيطة والمحطات والخطرة الصلبة المخلفات مدافن) ٦٢( رقم شكل
  ١٥٠  ................................................................................................................................................البحيرة بمحافظة الهواء لتلوث الرئيسية المصادر) ٦٣( رقم شكل
  ١٥١  ........................................................................................................................................البحيرة بمحافظة الصحي الصرف معالجة محطات أهم) ٦٤( رقم شكل
  ١٦٧  .................................................................................................................................................البحيرة بمحافظة الصلبة المخلفات تجميع مواقع) ٦٥( رقم شكل
  ١٦٦  ..............................................................................................................................الغربى الشمالى بالساحل لالنفجار القابلة واألجسام األلغام توزيع) ٦٦( رقم شكل
  ١٦٧  ......................................................................................................................................................... .الدراسة بمنطقة األرضية الفوالق توزيع) ٦٧( رقم شكل

  ١٧٦  ............................................................................................................................................. اإلسكندرية إلقليمالمنهجية المتبعة للتحليل البيئى ) ٦٨(شكل رقم 
  ١٨٨  .............................................................................................................................للتنمية الزراعية األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات ) ٦٩(شكل رقم 
  ١٩٢  .....................................................................................................  للتنمية الزراعية على مياه اآلبار واألمطار األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل ) ٧٠(شكل رقم 
  ١٩٣  .......................................................................................................... خريطة الصالحية المكانية للزراعة المعتمدة على األمطار واآلبار والمياه الجوفية) ٧١(شكل رقم 
  ١٩٤ .......................................................................................................................... للتنمية الزراعية المروية األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل ) ٧٢(شكل رقم 
  ١٩٥ .....................................................................................................................................................خريطة الصالحية المكانية للزراعة المروية) ٧٣(شكل رقم 
  ١٩٦ .......................................................................... لتنمية الزراعة القائمة على الزراعة بالمياه الجوفية األمطار األراضىالنموذج المستخدم فى دراسة صالحية ) ٧٤(شكل رقم 
  ١٩٧ ....................................................................................................................تقليديةلتنمية الزراعة ال األراضىالنموذج المستخدم فى دراسة صالحية ) ٧٥(شكل رقم 
  ١٩٨ .........................................................................................................للزراعة باألمطار واآلبار وعالقتها بوالية وزارة الزراعة األراضىخريطة صالحية ) ٧٦(شكل رقم 
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  ١٩٩ ..................................................................................................................للزراعة التقليدية وعالقتها بوالية بوزارة الزراعة األراضىخريطة صالحية ) ٧٧(شكل رقم 
  ٢٠٢ ................................................................................................     )العمران الحضرى( للتنمية العمرانية  األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات  )٧٨(شكل رقم 
  ٢٠٤ ........................................................................................................................  للتنمية العمران الحضرى األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل ) ٧٩(شكل رقم 
  ٢٠٥ .................................................................................................................................................. خريطة الصالحية المكانية للعمران الحضرى) ٨٠(شكل رقم 
  ٢٠٦ ........................................................................................................ )العمران البدوى( للتنمية العمرانية  األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات ) ٨١(شكل رقم 
  ٢٠٧ ..............................................................................................................................للتنمية العمران البدوى األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل ) ٨٢(شكل رقم 

  ٢٠٨ ...................................................................................................................................................... خريطة الصالحية المكانية للعمران البدوى) ٨٣(رقم شكل 
  ٢٠٩ .......................................................................................................... )العمران الريفى( للتنمية العمرانية  األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات ) ٨٤(شكل رقم 
  ٢١٠ ............................................................................................................................... للتنمية العمران الريفى األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل ) ٨٥(شكل رقم 
  ٢١١ ....................................................................................................................................................... خريطة الصالحية المكانية للعمران الريفى) ٨٦(شكل رقم 
  ٢١٢ .................................................................................................................. للعمران الحضرى وعالقتها بوالية بوزارة اإلسكان األراضىخريطة صالحية ) ٨٧(شكل رقم 
  ٢١٣ ......................................................................................................................للعمران البدوى وعالقتها بوالية بوزارة اإلسكان األراضىخريطة صالحية ) ٨٨(شكل رقم 
  ٢١٤ ......................................................................................................................للعمران الريفى وعالقتها بوالية بوزارة اإلسكان األراضىخريطة صالحية ) ٨٩(شكل رقم 
  ٢١٧ .....................................................................................................................للتنمية السياحة الساحلية األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات ) ٩٠(شكل رقم 
  ٢١٩ ............................................................................................................................للتنمية السياحة الساحلية األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل ) ٩١(شكل رقم 
  ٢٢٠ ....................................................................................................................................................خريطة الصالحية المكانية للسياحة الساحلية) ٩٢(شكل رقم 
  ٢٢١ ......................................................................................................................للتنمية السياحة الثقافية األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات ) ٩٣(شكل رقم 

  ٢٢٣ ............................................................................................................................. للتنمية السياحة الثقافية األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل  )٩٤(كل رقم ش
  ٢٢٤ .....................................................................................................................................................خريطة الصالحية المكانية للسياحة الثقافية) ٩٥(شكل رقم 
  ٢٢٥ ....................................................................................................................  للتنمية السياحة السفارى األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات ) ٩٦(شكل رقم 
  ٢٢٧ ...........................................................................................................................  للتنمية السياحة السفارى األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل ) ٩٧(شكل رقم 
  ٢٢٨ ..................................................................................................................................................... خريطة الصالحية المكانية للسياحة السفارى) ٩٨(شكل رقم 
  ٢٢٩ ......................................................................................................   )السياحة الثقافية(للتنمية السياحية  األراضىالنموذج المستخدم فى دراسة صالحية ) ٩٩(شكل رقم 
  ٢٣٠ ....................................................................................................  )السياحة السفارى(للتنمية السياحية  األراضىالنموذج المستخدم فى دراسة صالحية ) ١٠٠(شكل رقم 
  ٢٣١ ...................................................................................................  )السياحة الساحلية(للتنمية السياحية  األراضىالنموذج المستخدم فى دراسة صالحية ) ١٠١(شكل رقم 
  ٢٣٢ .............................................................................................................  للسياحة الساحلية وعالقتها بوالية وزراة السياحة األراضىخريطة صالحية ) ١٠٢(شكل رقم 
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  ٢٣٣ ...............................................................................................................للسياحة الثقافية وعالقتها بوالية وزراة السياحة األراضىخريطة صالحية ) ١٠٣(شكل رقم 
  ٢٣٤ ..................................................................................................... )سفارى(للسياحة السفارى وعالقتها بوالية وزراة السياحة  األراضىخريطة صالحية  )١٠٤(شكل رقم 
  ٢٣٧ .....................................................................................................للتنمية الصناعات التقليدية والخفيفة ألراضىاالعوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات ) ١٠٥(شكل رقم 
  ٢٣٨ ............................................................................................. )الصناعات التقليدية والخفيفة(للتنمية الصناعية  األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل  )١٠٦(شكل رقم 
  ٢٣٩ .....................................................................................................................................خريطة الصالحية المكانية للصناعات التقليدية والخفيفة) ١٠٧(شكل رقم 
  ٢٤٠ ..........................................................................................................للتنمية الصناعات االستخراجية األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات  )١٠٨(شكل رقم 
  ٢٤٣ ................................................................................................... )الصناعات االستخراجية(للتنمية الصناعية  األراضىخرائط صالحيات  إعدادمراحل  )١٠٩(قم شكل ر

  ٢٤٤ ............................................................................................................................................خريطة الصالحية المكانية للصناعات االستخراجية )١١٠(شكل رقم 
  ٢٤٥ ......................................................................................................للتنمية الصناعات التقليدية والخفيفة األراضىالنموذج المستخدم فى دراسة صالحية  )١١١(شكل رقم 
  ٢٤٦ ...........................................................................................................للتنمية الصناعات االستخراجية األراضىالنموذج المستخدم فى دراسة صالحية  )١١٢(شكل رقم 
  ٢٤٨ .................................................................................................................................التى تتعرض لخطورة طبيعية األراضىالعوامل المؤثرة فى ) ١١٣(شكل رقم 
  ٢٥٠ ....................................................................................................................................المعرضة لخطورة طبيعية األراضىخرائط  إعدادمراحل  )١١٤(شكل رقم 
  ٢٥١ ..................................................................................................................................................المعرضة للخطورة الطبيعية األراضىخريطة  )١١٥(شكل رقم 
  ٢٥٣ ...................................................................................................................................األراضى التى تتعرض لخطورة طبيعيةالعوامل المؤثرة فى ) ١١٦(شكل رقم 
  ٢٥٤ ................................................................................................................................ذات الحساسية البيئية والحفاظ األراضىخرائط  إعدادمراحل  )١١٧(شكل رقم 
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 ة مقدم

المنظور البيئي إلستراتيجية : تأتي هذه الدراسة ضمن مراحل مشروع

التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، وتستعرض الدراسة إستراتيجية 

 كندريةاإلسوإقليم . من منظور بيئي اإلسكندريةالتنمية العمرانية إلقليم 

راسة على حيث تشمل الد. ، مطروح، البحيرةاإلسكندريةيشمل محافظات 

  :جزئين على النحو التالي 

  

عن محافظات  ةخلفيه عام استعراضوفيه يتم  :الجزء األول  •

من حيث المالمح الرئيسية والطبيعية واإلدارية، المناخ  اإلقليم

العمرانية والبيئية األساسية والهيكل اإلداري لذلك اإلقليم، المالمح 

، كل محافظةاسة المالمح الرئيسية لكما تستعرض الدر, لها

ية، الموارد التعدينية المحميات الطبيعية، الموارد المائية واألرض

الثروة الحيوانية والسمكية، الموارد األثرية والسياحية، , والزراعية

الخصائص المناخية الطبوغرافية والجيومورفولوجية 

والهيدرولوجية، مصادر التلوث بالمحافظات المختلفة وينتهي هذا 

، وذلك من مخاطر الطبيعية بمحافظات اإلقليماض الالجزء باستعر

خالل خمسة فصول مدعمه بالخرائط والجداول واألشكال 

  .٢٠٠٨البيانات حتى عام و

تحليل البيانات وتحديد صالحيات وفيه يتم  :الجزء الثاني  •

لالستخدامات العمرانية كما يتم استعراض أهداف التنمية  االراضي

المراحل  ل العام للتحليل البيئي والعمراني،الهيك ,اإلسكندريةإلقليم 

راضي للتنمية المتبعة في عمليه التحليل البيئي لصالحيات األ

كما يشمل على التحليل البيئي لصالحيات , والتنمية الزراعية

التحليل البيئي  ، التنمية السياحية، للتنمية الصناعيةاألراضي 

داد خرائط  لألراضي إع، لصالحيات األراضي للتنمية العمرانية

  . واالستعماالت المختلفة

وبتشغيل النموذج الكارتوجرافي المصمم يتم حساب المقياس النسبي 

كما , لصالحية وحدات األراضي وتوزيعها المكاني بالنسبة للتنمية

النماذج الرقمية المستخدمة , مدخالت البرنامجتشمل الدراسة 

والتى من خاللها يتم إجراء عمليات التحليل حيث استخدام  بالبرنامج

"Model  Builder  "من خالل برنامج  "Arc  Gis  " في إنشاء

العوامل المؤثرة في نموه للعمران وتحديد  االراضينموذج صالحيات 

وإدخال الخرائط  إنشاء النموذج الكارتوجرافيوكذلك يتم  .وتوزيعه

وإدخال ) لعواملخرائط ا(المعلوماتية التي تعبر عن العوامل المختارة 

خرائط المحددات المتفق عليها وأيضاً إعادة توحيد مقياس الخرائط 

 -الصناعية(للتنمية  لألراضيالمعلوماتية إلى مقياس الصالحية النسبية 

لكل عامل من العوامل ممثال في خريطة ) السياحية -الزراعية

  . معلوماتية



   ر البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظو

  ٢                                                الهيئة العامة للتخطيط العمرانى    

  :  الهدف من الدراسة •

بيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية يهدف مشروع إعداد المنظور ال

إلى إرساء منهجية تحليلية تمكّن المخطط العمراني من  اإلسكندريةإلقليم 

تحديد المالمح الرئيسية للتنمية العمرانية المتوافقة مع متطلبات الموارد 

، وبحيث يكون المنتج ة والبشرية للموقع المراد تخطيطهاألرضية والمائي

  . مع الظروف البيئيةالنهائي متوائماً 

التخطيط العمراني  لعمليةوبعبارة أخرى فإن الهدف من إعداد منهجية 

النابعة من المنظور البيئى هو توفير أدوات تحليلية باستخدام نظم 

اني المعلومات الجغرافية يمكن من خاللها اتخاذ قرارات التوزيع المك

ار حساسية البيئة ، مع الوضع في االعتبالستخدامات األراضي المختلفة

ة والحضرية وقدرتها على استيعاب الدرجات المختلفة من األنشطة العمراني

ت على توزيع عملية وال تقتصر هذه التحليال. بدون إحداث أضرار بها

، وإنما تهدف أيضاً إلى إبراز المزايا والثروات البيئية التنمية فحسب

  .فادة منها بأسلوب رشيد للمنطقة بغرض الحفاظ عليها واالست) الجغرافية(

  :منهجية الدراسة  •

هذه الدراسة تقوم بمسح الحالة العمرانية والبيئية إلقليم اإلسكندرية 

وتقديم البدائل المتاحة للتنمية المتوافقة مع مقتضيات الحفاظ على البيئة 

فى مجملها على المزايا المكانية والخصائص البيئية والعمرانية  والتي تبنى

  :عن سائر أقاليم الجمهورية من خالل  ز بها هذا اإلقليميتمي التى

  

تحصيل الخبرات البيئية والعمرانية المتنوعة من خالل الخبراء  

، بحيث يمكن من خاللها إلى المراجع واالشتراطات العديدةإضافة 

الوصول إلى مصفوفة من المعايير التي تحكم أساليب تنفيذ أنماط 

  .بالبيئة المحيطة ، وعالقتهاتلفةالتنمية المخ

تصميم وتحديد الطبقات المستخدمة فى عمليات التحليل ومخرجاتها  

  .جات فى قواعد البيانات الجغرافيةالمتوقعة ثم تخزين تلك المخر

إعداد النماذج التحليلية التى يمكن تشغيلها من خالل برامج نظم  

المعلومات الجغرافية بحيث يمكن استنباط القرارات التخطيطية 

 .ها بصورة مباشرة من
كما روعي في هذه البدائل توفير المرونة الكافية لتعديل أو تبديل 

المعايير المستخدمة، بحيث يكون ذلك حافزاً  إحدى الخطوات المتبعة أو

للمخطط إلضافة متغيرات لم تكن موضوعة في االعتبار في البديل 

  . األساسي 
 

جية تصلح للتطبيق فى لذا فإن الخطوات السابقة يمكن اعتبارها منه

  .حاالت دراسية وتخطيطية في مناطق أخرى بجمهورية مصر العربية 
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إن مقتضيات ومتطلبات التخطيط العمراني تختلف باختالف المواقع 

 –شبه إقليمي  –ي إقليم –قومي (محل الدراسة والمستوى التخطيطي 

حالة من وعليه فإن التحليالت البيئية المطلوبة لكل , )تفصيلي –محلي 

ومن هذا , اختالف االحتياجات المطلوبة منهاالحاالت السابقة قد تختلف ب

المنطلق فإن منهجية التحليل المتبعة فى هذه الدراسة تعترف بصعوبة تبنّى 

أسلوب واحد للتحليل يكون موائماً لجميع الظروف والمستويات وعليه فإنها 

 ،اني من المنظور البيئيحليل العمرتقوم على توفير مجموعة من بدائل للت

، ائل عملية تحليلية مستقلة بذاتهابحيث يمكن أن يكون كل بديل من هذه البد

  . تحليلية واحدةكما يمكن دمج اثنين أو أكثر من هذه البدائل في عملية 

وبصورة عامة فإن جميع البدائل المقترحة هنا تعتمد على خطوات 

 . البيانات  تجميع وتجهيز: منهجية رئيسية مشتركة وهى
  

  

وهى الخطوة األولى والخاصة بتجميع البيانات المطلوبة إلجراء 

التحليل وإعدادها وتدقيقها ودمجها في قاعدة البيانات الجغرافية النمطية 

  . المتوافقة مع متطلبات الهيئة العامة للتخطيط العمراني
 

  :الموارد والنشاطات والمعايير - ١
دراسـة لموارد المتوافرة فى منطقة التعنى هذه الخطوة بالتعّرف على ا

تميزها أوهشاشتها ، وتعريفها من حيث طبيعية سواء كانت بشرية أو

التى قد تؤثر عليها سلباً فى حال تواجدها، وكذلك من حيث  والمخاطر

 تفردها مّما تميزها أو

 .يستوجب وضع خطط الحفاظ والصون
لمختلفة القائمة وبالمثل فإنه فى هذه الخطوة يتم دراسة األنشطة ا

  : طة تتداخل مع الموارد من ناحيتينوالمحتملة فى المنطقة وهذه األنش

مثل التأثير  ( إيجاباًمن حيث تأثيرها على الموارد سلباً أو : أوالً 

  ) . السلبي للصناعات الملوثة على الحياة النباتية والبرية الطبيعية مثالً

احتياج النشاط الزراعى إلى مثل (من حيث احتياجها للموارد :  ثانياً

وتعتبر هذه العالقة بين المورد ). التربة الخصبة أو توافر موارد المياه

الرئيسي لعمليات   هى المحرك –عالقة التأثير واالحتياج  –والنشاط 

، الهشاشة ، تحليل الصالحياتتحليل  (التحليل البيئي بأشكالها المختلفة 

  ...)تحليل اإلمكانات والمحددات ، إلخ

كما ان فى هذه المرحلة يقوم خبراء البيئة والعمران بمختلف 

تخصصاتهم بتحديد المعايير المتعلقة بالتأثير المتبادل بين الموارد واألنشطة 

أهمية اختيار مواقع جديدة لتجمعات عمرانية صغيرة (مع بعضها البعض 

ألوزان وكذا ا ،)كم من الطرق القائمة مثالً ٣تزيد على  ال على مسافات

أهمية توافر التربة (النسبية التى تحكم أهمية كل مورد بالنسبة للنشاط 

  ).الخصبة عن توافر مصادر الكهرباء بالنسبة للنشاط الزراعى مثالً

وتعتبر هذه الخطوة هامةً بالنسبة للتحليل البيئى حيث إنها تضع األطر 

 المعايير، كما توضح عالقة ها عملية التحليلواألسس التى ستقوم علي
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 واألوزان النسبية المقترحة بالتوجهات المطلوبة سواء كانت هذه التوجهات

  التى تميل نحو الحفاظ بصورة أعلى على البيئة أو نحو التنمية االقتصادية

تدفع قاطرة التنمية العمرانية فى المنطقة أو التنمية البشرية للمجتمعات 

  .المحلية

ب هو مزيج من التنمية المتوازنة كما يمكن أن يكون التوّجه المطلو 

بين التوجهات الثالث السابقة والشك أن التوجهات المطلوبة ستؤثر حتماً 

على المعايير واألوزان النسبية من حيث ترجيح معيار على اآلخر أو 

  .النسبية وأهميتهاتحديد قائمة الموارد والنشاطات التى ستشملها الدراسة 

 تحليل ودمج البيانات  - ٢

ة تحليل ودمج البيانات هي التى يقوم فيها محلل نظم إن خطو

المعلومات الجغرافية باستخدام مخرجات الخطوتين السابقتين فى إنتاج 

مجموعة من الخرائط التى تترجم المعايير واألوزان النسبية للموارد 

واألنشطة المختلفة إلى بيانات مكانية توضح االستعماالت المحتملة للمناطق 

كما توضح التأثير المتبادل بين تلك االستعماالت والموارد المختلفة، 

 .لتنافس بين االستعماالت المختلفةالمحيطة، وكذلك التداخل أو ا

  تقييم البدائل ودعم اتخاذ القرار - ٣
تقوم الخطوة األخيرة من التحليل البيئي على تجميع نتائج التحاليل السابقة 

أنسب  التقييم الوصول إلىوتقييمها مجتمعة بحيث يمكن من خالل هذا 

، المناطق التى يمكن تخصيصها للتنمية العمرانية أو الحفاظ على البيئة

 كما التنمية ويشارك فى تقييم البدائل متخذ القرار ويؤثر عليها توّجهات

  .عرضه سبق

إن مشروع إعداد المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

، وهو يبنى فى ذلك على اداً للدراسات السابقةيعتبر امتد اإلسكندرية

المنهجيات السابقة ويقوم بتطويرها وتطبيقها على حاالت دراسية أخرى 

بحيث يتم تطويرها وتجويدها بحيث يمكن استخدامها فيما بعد فى مناطق 

  .وأقاليم أخرى ذات طبائع وخصائص مختلفة
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  الجزء األول

  
  امة عن محافظات إقليم اإلسكندريةخلفية ع 
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  الفصل األول 

  المالمح الرئيسية بإقليم اإلسكندرية ومحافظاته 

  اإلسكندرية بإقليمالتعريف  ١- ١

  المالمح الرئيسية لمحافظات إقليم اإلسكندرية ٢- ١

  المؤشرات السكانية واالجتماعية لمحافظات إقليم اإلسكندرية ٣- ١
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  ٧                                                الهيئة العامة للتخطيط العمرانى    

  :إقليم اإلسكندرية التعريف ب ١- ١

والبحيرة بجملة  مطروحو اإلسكندرية اتمحافظ اإلسكندرية يضم إقليم 

 مساحة جملة من % ٢.٢٢ تمثل، ٢ألف كم٢٢٤ مساحة تبلغ نحو 

 ٩.٢، ويسكنه نحو السبعة مصر أقاليم من الثانى اإلقليم هوو الجمهورية

 من الغربي مقسال اإلسكندرية إقليم يشغلو. ٢٠٠٦مليون نسمة حسب تعداد 

كما ، كم ٥٦٠ بطول فيمتد على ساحل البحر المتوسط ، الجمهورية شمال

 كم ٤٠٠ وبعمق الحدود الشمالية لمحافظة الوادي الجديد حتى جنوبا يمتد

 البرى المدخل اإلقليم ويعتبر . المتوسط البحر شاطئ من الجنوب باتجاه

 البحرى دخلوالم السلوم منفذ عبر العربى المغرب من لمصر الغربى

 ميناء خالل من وأوروبا المتوسط البحر دول من ىالرئيس الشمالى

  .، الميناء األول في مصر ةاإلسكندري
  
 :المالمح الطبيعية لإلقليم  ١  -١- ١

شماال ،  ٣١.  ٣٥، و ٢٧.  ٤٠يمتد اإلقليم بين دائرتي عرض 

أما الموقع الجغرافي لإلقليم ، شرقا ٢٥و  ٣٠.  ٥٠وبين خطي طول 

عريضة عل  بواجهةتميز إلى حد كبير، فتمتد محافظاته الثالث فهو م

الشمالي الشرقي بمحاذاة فرع ، كما يمتد القسم ساحل البحر المتوسط

وبذلك فإن اإلقليم  جنوباً إلى عمق الصحراء الغربية، ، بينما يمتدرشيد

لية في يحتوي على عدة بيئات طبيعية متباينة ؛ حيث البيئة الساح

، والبيئة الصحراوية البيئة الزراعية في منطقة الدلتا، اليالشريط الشم

  .التي تمثل معظم مساحة اإلقليم بالصحراء الغربية
 

 :طبوغرافية اإلقليم  ٢-١- ١

إلى أخرى من بين محافظاته من محافظة  اإلقليم طبوغرافية تتباين

بية ، وذلك لوقوع الغال السطح ارتفاع بقلة البحيرة محافظة تتميز، فالثالث

 أما ،راضى القسم الشرقي من دلتا النيلالعظمى من مساحتها ضمن أ

 تمتد التي المتوازية الصخرية السالسل بتتابع فتتميز اإلسكندرية محافظة

نفسه، ويتميز القسم  االتجاه فى طولية أودية بينها وتنحصر الساحل بمحاذاة

 وبالنسبة التكوينات الرملية فوق سطح متموج،بالجنوبي من المحافظة 

 إلى المنطقة فتنقسم السلوم حتى الحمام من الممتد الغربي الشمالى للساحل

 الحكمة رأس حتى الممتد الشرقى القطاع :هما رئيسيين جغرافيين قطاعين

 الجيرية لرمليةا الكثبان من متصلة شبه متعاقبة بسلسلة يتميز والذي

 الحدود حتى رباغ الحكمة رأس من يمتد الذي الغربي والقطاع البيضاء،

 سفح فى يقع الذى نسبيا الضيق الساحلى بسهله ويتميز الليبية المصرية

 من عدد ويقطعها الليبية بالهضبة تعرف والتي الضخمة الصخرية الهضبة

, نقاط اإلرتفاع, خطوط الكنتور) ٥,٤,٣,٢(توضح األشكال و, األودية

  .راسةالدات زوايا الميل بمنطقة زوايا ميول األراضى واتجاه
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  )١( شكل رقم
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  )٢(شكل رقم 
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  ١٠                                                الهيئة العامة للتخطيط العمرانى    

 
 

  

 )متر ٢٥موزعة آل (

  )٣(شكل رقم 
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  )٤(شكل رقم 
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  )٥(شكل رقم 
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  ١٣                                                الهيئة العامة للتخطيط العمرانى    

  
  

  :مناخ اإلقليم  ٣-١- ١

، وخاصة لوقوعه على الساحل الشمالي نبالتباي اإلقليم خمنايتميز 

 محافظتي موقع ظروف كانت فقد ،)ساحل البحر المتوسط(لمصر 

 البحر على مطروح محافظة من الشمالى الجزءو والبحيرة اإلسكندرية

 معتدل مناخ وهو المتوسط البحر بمناخ تأثرها وراء مالالش فى المتوسط

  . العام طوال

 متوسطات تتراوح, ووفقا لبيانات محطات المناخ الموزعة باإلقليم

 مئويةات درج ٩و أغسطس شهر فى مئوية درجة  ٣٠ بين الحرارة درجات

 الجزء أما العام، مدار علىالغربية  الشمالية الرياح وتسود ،ريناي شهر فى

 المناطق لمناخ مثاال مناخه اعتبار فيمكن اإلقليم من الغربى لجنوبىا

 حيث الصيف فى الشمس سطوع وشدة الحرارة درجات رتفاعال الصحراوية

 من السطحية الرياح وتأتى مئوية درجة ٣٠ المتوسطة الحرارة درجات تبلغ

 الشرقي الشمال – الشمال من اتجاها لتتخذ قليال لتنحرف الغربى الشمال

 المطرى التساقط معدل يقل حيث الشاطئ عن بعيدا جنوبا انتقلنا كلما

معدل , درجات الحرارةكال والجداول التالية وتوضح األش, الرياح وسرعة

  .الضغط الجوىالرطوبة النسبية و, ساقط األمطارت
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  )٦(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 

 ١٥                            ى الهيئة العامة للتخطيط العمران

 
 
 
 
 

   

  )٧(شكل رقم 
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 ١٦                            ى الهيئة العامة للتخطيط العمران

  

   

  )٨(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 

 ١٧                            ى الهيئة العامة للتخطيط العمران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )٩(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 

 ١٨                                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  

  في بعض المحطات المختارة باإلقليم) يوم  ٢م/جول بالميجا( المعدالت الشهرية والسنوية لإلشعاع الشمسي : ١جدول رقم 
  

المتوسط السنوي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبرأغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبرايريناير المحطة

 ٢٣.٣ ١٤.١ ١٦.٣ ٢٠.٢ ٢٤.٨ ٢٨.٥ ٣٠.٥ ٣١ ٣٠ ٢٧.٩ ٢٣ ١٨.٩ ١٥ سيدي براني

 ٢٣.٣ ١٤.٢ ١٦.٢ ٢٠.٣ ٢٤.٨ ٢٨.٥ ٣٠.٥ ٣١ ٣٠ ٢٧.٤ ٢٣.١ ١٥.٢١٨.٧ مرسى مطروح

 ٢٣.٤ ١٤.٣ ١٦.٢ ٢٠.٤ ٢٤.٩ ٢٨.٥ ٣١ ٣١ ٣٠ ٢٧.٤ ٢٣ ١٥.٢١٨.٨ الدخيلة

 ٢٣.٤ ١٤.٣ ١٦.٢ ٢٠.٤ ٢٤.٩ ٢٨.٥ ٣١ ٣٠.٩ ٣٠ ٢٧.٤ ٢٣.٢ ١٥.١١٨.٩ الضبعة

 ٢٣.٨ ١٥.١ ١٧.١ ٢١ ٢٥.٣ ٢٨.٦ ٣٠.٤ ٣٠.٨ ٣٠ ٢٨ ٢٤ ١٦.١٢٠ سيوة

  

  في بعض المحطات المختارة باإلقليم) درجة مئوية ( المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة اليومية : ٢جدول رقم 

المتوسط السنوي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبرأغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس رايرفبيناير المحطة

 ١٩.٣ ١٤.٦ ١٨.٢ ٢١.٩ ٢٤.٨ ٢٥.٨ ٢٥ ٢٢.٩ ١٩.٨ ١٧.٤ ١٥ ١٣.٣١٣.٦ سيدي براني

 ٢٠ ١٤.٨ ١٨.١ ٢٢.١ ٢٤.٨ ٢٥.٩ ٢٥.٤ ٢٣.٦ ٢٠.٣ ١٦.٩ ١٤.٩ ١٣.١١٣.٣ مرسى مطروح

 ٢٠ ١٤.٨ ١٨.٦ ٢٢.٨ ٢٥.٣ ٢٦.٥ ٢٥.٩ ٢٤.٢ ٢١ ١٨.٣ ١٥.٣ ١٣.٦١٣.٧ الدخيلة

 ١٩ ١٤.٦ ١٨.٢ ١٦.٢ ٢٤.٩ ٢٦ ٢٥.٤ ٢٣.٧ ٢٠.٣ ١٧.٧ ١٤.٩ ١٣.٤ ١٣.١ الضبعة

 ٢١.١ ١٥.٧ ١٨.٤ ٢٢.٨ ٢٥.٧ ٢٧.٦ ٢٧.٦ ٢٦.٥ ٢٣.٤ ٢٢.١ ١٦.٢ ١٣.٣١٤.١وادي النطرون

 ٢٢ ١٣.٢ ١٧.٧ ٢٣.٣ ٢٧.٨ ٣٠.١ ٣٠.٢ ٢٩.٥ ٢٦.١ ٢٢.١ ١٧.٢ ١٢.٦١٤ سيوة

  

  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 

 ١٩                                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  في بعض المحطات المختارة باإلقليم) يوم / ساعة ( المعدالت الشهرية والسنوية لساعات سطوع الشمس : ٣جدول رقم 

  
 

  
   

المتوسط السنوي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبرأغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبرايريناير المحطة

 ٩.٤ ٦.٦ ٧.٨ ٩.٢ ١٠.٦ ١٢ ١٢.٣ ١١.٩ ١١ ٩.١ ٨.٢ ٧.٧ ٦.٧ سيدي براني

 ٩.٣ ٦.٢ ٧.٧ ٩ ١٠.٥ ١١.٩ ١٢.٢ ١١.٨ ١٠.٨ ٩ ٨.١ ٧.٣ ٦.٨مرسى مطروح

 ١٠.١ ٨.٤ ٨.٧ ١٠.٢ ١٠.٦ ١١.٩ ١٢.٤ ١٢.٣ ١٠.٨ ١٠.٥ ٩.٥ ٩.٥ ٦.٨ سيوة

 
  

 تفاصيل بيانات المناخ على المستوى القومى )١٠(شكل رقم 



  

 

                 ٢٠ 

مرسى مطروحة
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المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة اليومية في سيوة
)درجة مئوية ( 

اإلقليممستوى تابع تفاصيل بيانات المناخ على 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 

 ٢٢                                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  اإلسكندريةإلقليم  اإلداريالهيكل  ٤-١-١

 :هي محافظات ثالث من اإلسكندرية إلقليم اإلدارى الهيكل يتكون

 تضم،  مركزا ٢٤ مراكز عدد يبإجمال ، مطروح ، البحيرة اإلسكندرية،

قرية تابعة  ٥٥٥وحدة محلية ، و ١٤٣ و رئيسية قرية ١٤٣  مدينة ٢٥

تدخل في نطاق الوحدات المحلية ، باإلضافة إلى  قرية ال ٤٩، و تابعة قرية

  . )١٢شكل رقم و ٤جدول رقم (وعزبة  كفر ٦١٣٥

  : والسكانية إلقليم اإلسكندرية المالمح العمرانية ٥-١- ١

    : المالمح العمرانية -أ

 بين تربط نهاإ حيث اإلقليم دراسات فى همام محورا العمرانية المالمح تمثل

 السكانية، والمالمح) المكاني البعد( يةواإلدار الجغرافية المالمح من كل

 إقليم بمحافظات األراضى استخدامات توزيععلى  العمرانية المالمح وتشتمل

 إقليم بمدن الحجمية والفئات العمرانية، السكانية الكثافات اإلسكندرية،

  .اإلسكندرية

 أن يتضح اإلسكندرية إقليم بمحافظات األراضى استخدامات وبتحليل

 من األكبر المسطح هى )الزمام وخارج داخل( الزراعية تاالستعماال

 ٨,٦٦ بنسبة ٢ كم ٨٤٨٠ مساحة تشغل حيث المأهولة األراضى استخدامات

 ٦,٢ بنسبة البور األراضى تليها لإلقليم، المأهولة المساحة إجمالى من %

 المأهولة المساحة إجمالى من% ١,٢٩ بنسبة العمرانية االستعماالت ثم %

  .لإلقليم

 فى باإلقليم األول المركز تحتل مطروح محافظة أن أيضا المالحظ ومن

، إذ تصل مساحة االستعماالت العمرانية بها العمرانية االستعماالت مسطح

 من جملة المساحة العمرانية باإلقليم،% ٧٨,٧ تمثل نحو  ٢كم ٢٩٠٦إلى 

 ستعماالتاال نسبة تصلأما محافظة اإلسكندرية فتحتل المركز الثاني ، إذ 

وتحتل  باألقل المأهولة المساحة إجمالى من % ٩,١٦ يها إلىف العمرانية

 مساحة االستعماالت العمرانية شغلت حيثمحافظة البحيرة المركز األخير 

 . باإلقليم المأهولة المساحة إجمالى من%  ٤,٤ بنسبة ٢ كم ٠٤,١٦٣

دامات ول من حيث االستخكذلك تحتفظ محافظة البحيرة بالمركز األ

مليون  ١,٧نحو ( ٢كم ٦٦١٢، فتستحوذ وحدها على ما يزيد على الزراعية

من جملة االستخدامات الزراعية باإلقليم ، % ٧٨يقرب من  تمثل ما) فدان

  .%) ١٠,١(واإلسكندرية %) ١٢(ح وتتقاسم النسبة الباقية محافظتا مطرو

 اإلسكندريةسبق أن المساحة المأهولة بمحافظتي  يضاف إلى ما

المساحة الكلية لكل محافظة من % ٧٢والبحيرة تتجاوزان حاجز الـ 

%  ٢,٤تمثل المساحة المأهولة بمحافظة مطروح سوى  ، في حين المنهما

طروح يغلب محافظة منظراً ألن ، وذلك فقط من جملة مساحة المحافظة

، في حين تمتد محافظتا البحيرة واإلسكندرية عليها الطابع الصحراوي

 .ق األراضي الدلتاوية والمتمثلة في منطقة شرق الدلتا داخل نطا



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 

 ٢٣                                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

    

  

  البيانات االدارية لمحافظات اقليم االسكندرية:  ٤جدول رقم 

  المحافظة

 المساحة

 عدد األحياء  عدد المدن  عدد المراكز  %
عدد الوحدات 

  المحلية القروية
  قرى توابع

قرى خارج

الوحدات 

  المحلية

كفور 

ونجوع 

  وعزب
 فدان١٠٠٠ ٢كم

  ١٥٧  ٤  ٩  ٣  ٦  ٢  ١  ١.٤  ٩٦٦٠  ٢٣٠٠ اإلسكندرية

  ٥٧٣٧  ٦  ٤٩٧  ٨٤  ٠  *١٥  ١٥  ٥.٥  ٤١٢٦٩  ٩٨٢٦ البحيرة

  ٢٤١  ٣٩  ٩٨  ٥٦  ٠  ٨  ٨  ٩٣.١  ٦٩٩٥٦٥  ١٦٦٥٦٣ مطروح

 ٦١٣٥ ٤٩ ٥٥٥ ١٤٣ ٦ ٢٥ ٢٤  ١٠٠  ٧٥٠٤٩٤  ١٧٨٦٨٩ الجملة

.تشمل مركز ومدينة بدر  ال*   

  

  

  اإلسكندرية إقليم بمحافظات األراضى استخدامات : ٥جدول رقم 

مساكن المحافظة

  ومتناثرات

أراضي زراعية داخل األراضي البور منافع وجبانات

  الزمام

أراضي زراعية

  خارج الزمام

  المساحة الكلية المساحة المأهولة

  ٢٣٠٠  ١٦٧٥.٥٠  ٦٢٤.٧٠  ٢٢٧.٨٠  ١٣٥.٣٠  ٦٥.٤٠  ٦٢٢.٣ اإلسكندرية

  ٩٨٢٦  ٧٠٩٣.٨٤  ٢٥٩٣.٤٦  ٤٠١٩.٢٦  ١٨٨.٥٤  ١٢٩.٥٤  ١٦٣.٠٤ البحيرة

  ١٦٦٥٦٣  ٣٩٢١.٤٠  ٠٠  ١٠١٥.٢  ٠٠  ٠٠  ٢٩٠٦ مطروح

 ١٧٨٦٨٩ ١٢٦٩٠,٧٤ ٣٢١٨ ٥٢٦٢ ٣٢٣.٨ ١٩٤.٩ ٣٦٩١ جملة اإلقليم
  

  

  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 

 ٢٤                                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 

  )١٢(شكل رقم 



  ية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمران

 

 ٢٥                             لهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  
 
 

   

  )١٣(شكل رقم 



  ية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمران

 

 ٢٦                             لهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  )١٤(شكل رقم 



  ية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمران

 

 ٢٧                             لهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٥(شكل رقم   



  ية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمران

 

 ٢٨                             لهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  
  
  
  
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١شكل ( 

  )١٦(شكل رقم 



  ية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمران

 

 ٢٩                             لهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

ترآيب سكان اإلقليم حضر وريف )١٧(شكل رقم 

  :المالمح السكانية   -ب

والتوزيع ) التطور(من النمو  كل دراسة لإلقليم السكانية المالمح تتضمن

 . يها إلو اإلقليم محافظات من الهجرةوالتركيب باإلضافة إلى 

 لتعداد وفقا نسمة ليونم٩.٢نحو اإلسكندرية إقليم سكان حجم إجمالى بلغ

 أقاليم بين الرابعة المرتبة بذلك محتال تقريبا، نسمة مليون ، ٢٠٠٦

 .الجمهورية سكان إجمالى من % ١٢.٥غ نحو تبل وبنسبة الجمهورية،

 أن تبين فقد ، لإلقليم المكونة بالمحافظات للسكان النسبي التوزيع عن أما

 البحيرة محافظة فىون يتركز السكانى الحجم من%  ٥١.٦حوالى

 المرتبة تحتل وبذلك فهي ) ٢٠٠٦نسمة حسب تعداد  ٤.٧٤٧.٢٨٣(

 % ٩,٤٤ بنسبة اإلسكندرية محافظة ليهات ،بين محافظات اإلقليم األولى

 - رة األخي المرتبة مطروح محافظةتحتل  حين فى) نسمة ٤.١٢٣.٨٦٩(

  ) .نسمة ٣٢٣.٣٨١( السكان عدد جملة من  % ٥,٣

% ٥٧م أيضا تصل نسبة سكان الحضر إلى نحو وعلى مستوى اإلقلي

% ٤٣من جملة سكان اإلقليم ، أما سكان الريف فيشكلون النسبة الباقية 

  ) .١٧شكل (

الطابع  وعلى مستوى المحافظة فإن محافظة اإلسكندرية يغلب عليها

، تليها محافظة مطروح امن حجم سكانه% ٩٩الحضري الذي يشكل نحو 

وأخيرا فإن محافظة  من حجم سكانها ،%  ٧٠حو التي يمثل الحضر فيها ن

فقط %  ١٩ ، إذ يمثل سكان الحضر نحويغلب عليها الطابع الريفي البحيرة

 %. ٨١، في حين يصل سكان الريف بها إلى من جملة سكان المحافظة

قليم حسب الحضر والجدول التالي يوضح تصنيف سكان محافظات اإل

  .، كما يوضح التصنيف نفسه والريف

  

  

  

  

  
  

  



  ية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمران

 

 ٣٠                             لهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  ٢٠٠٦يف سكان محافظات إقليم اإلسكندرية حضر وريف حسب تعداد تصن: ٦جدول رقم 
  

  

 الجملة ريف  حضر المحافظة

 ٤.١٢٣.٨٦٩ ٣٩.١٩٧ ٤.٠٨٤.٦٧٢ اإلسكندرية

 ٤.٧٤٧.٣٨٣ ٣.٨٣٩.٤٨٣ ٩٠٧.٨٠٠ البحيرة

 ٣٢٣.٣٨١ ٩٥.٦٩٣ ٢٢٧.٧٨٨ مطروح

 ٩.١٩٤.٥٣٣ ٣.٩٧٤.٣٧٣ ٥.٢٢٠.١٦٠  الياإلجم

  
  

  
 كان فى اإلقليم وفقا للمحافظاتتوزيع الس) ١٨(شكل رقم 

  

 

، فمن الواضح أن الشريط التوزيع الجغرافي لسكان اإلقليم أما عن

الساحلي قد كان له األثر األكبر في جذب أغلب سكان اإلقليم وخاصة في 

، في حين ينتشر سكان مطروح ، تليها محافظة اإلسكندريةمحافظة 

لى محافظة البحيرة في مساحات واسعة الحتواء أغلب مساحتها ع

، ولذلك ليس من المستغرب أن يمثل الزراعية لغرب الدلتااألراضي 

، يقيمون في أكثر من من جملة سكانها% ٨١ريف فيها نحو سكان ال

  .الكفور والعزب  من ١٠٠٠قرية و ٥٠٠

وعموما ، سيتم دراسة هذا التوزيع بشيء من التفصيل في كل 

كثافة السكان في وبالطبع تختلف . محافظة من محافظات اإلقليم 

، ويرجع ذلك الختالف أعداد السكان من ناحية ، محافظات اإلقليم

بمحافظات اإلقليم ، وهذا  –سواء الكلية أو المأهولة  –واختالف المساحة 

   .ما يؤكده الجدول التالي

 – ١٧٩٤(األول سواء من حيث الكثافة العامة أو بالمساحة المأهولة 

ن تحتل محافظة ، ومن الطبيعي أيضا أ)لينسمة على التوا ٢٤٦١

افة العامة أو مطروح المرتبة األخيرة بين محافظات اإلقليم من حيث الكث

من الواضح أن الكثافة العامة في اإلقليم تقترب إلى  بالمساحة المأهولة،

غير أن هذه  ،ثافة العامة على مستوى الجمهوريةحد كبير مع متوسط الك

بيعي أن تاتي محافظة ، ومن الطقليمالكثافة تختلف داخل محافظات اإل

  . ٢لكل كم نسمة ٢فال تزيد الكثافة العامة على اإلسكندرية في المركز 

  

  
  
  



  ية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمران

 

 ٣١                             لهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 كثافة السكان في إقليم اإلسكندرية:  ٧جدول رقم 

 المحافظة
 عدد السكان

 نسمة

المساحة 

الكلية  

 ٢كم

الكثلفة 

العامة  

٢كم/نسمة

المساحة 

المأهولة  

 ٢نسمة كم

الكثافة 

بالمساحة 

   المأهولة

 ٢نسمة كم

 ٢٤٦١ ١٦٧٥.٥ ١٧٩٤ ٤.١٢٣.٨٦٩٢٣٠٠سكندريةاإل

 ٦٦٩ ٧٠٩٣.٨٤ ٤٨٣ ٤.٧٤٧.٢٨٣٩٨٢٦ بحيرةال

 ٨٢ ٣٩٢١.٤  ١٦٦٥٦٣٢ ٣٢٣.٣٨١ مطروح

 ١٢٦٩٠.٧٤٧٢٥ ٩.١٩٤.٥٣٣١٧٨٦٨٩٥١ الجملة

  
  
  

  
 الكثافة السكانية فى محافظات إقليم اإلسكندرية )١٩(شكل رقم 

 

  

معنى ذلك أن محافظة مطروح تعد من المحافظات الواعدة في التنمية 

توافرت المشروعات الجاذبة للعمالة من  البشرية والجذب السكاني إذا ما

تزيد الكثافة بالمساحة المأهولة  ، والمختلف المحافظات المزدحمة سكانيا

 ٤٨٣(، وتأتي محافظة البحيرة في مركز متوسط  ٢نسمة لكل كم ٦٢على 

  .)٢كم/نسمة  ٦٦٩ – ٢كم/ نسمة 

أما عن التوزيع الجغرافي لمدن اإلقليم وأحجامها السكانية فمن الواضح 

 ١٦تقع مدينة باإلقليم  ٢٤أغلبها في محافظة البحيرة ، فمن بين  تركزت

 يزيد منها عن المئة ألف نسمة ال أن ما، غير ها في محافظة البحيرةمن

قي ، ويقل حجم بانتين فقط هما دمنهور وكفر الدواريتمثل سوى في مدي

، وتأتي مدينة غرب النوبارية في ألف نسمة ١٠٠مدن المحافظة عن 

مؤخرة مدن المحافظة واإلقليم بعدد سكان يزيد قليل على خمسة آالف 

  .نسمة 

متها عاصمة ا محافظة مطروح فتضم ست مدن تأتي في مقدأم

، وهي المدينة الوحيدة التي يزيد عدد سكانها على المحافظة مدينة مطروح

  ألف في المحافظة  ١٠٠

وهي من المحافظات الحضرية حيث يشكل  -أما محافظة اإلسكندرية 

 تضم مدينة -من حجم سكانها كما سبق اإليضاح %  ٩٩الحضر فيها نحو 

، والتي يزيد سكندرية المليونية، وهي مدينة اإلكبر المدن المصريةمن أ

كما تضم  .نسمة  مليون ٤على  – ٢٠٠٦حسب تعداد  –عدد سكانها 

  . الجديدة مدينة برج العرب  المحافظة



  ية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمران

 

 ٣٢                             لهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  ٢٠٠٦حسب تعداد  حسب أحجامهامرتبة  ممدن اإلقلي: ٨جدول رقم 

 عددالسكان المدينة م عددالسكان المدينة م

 ٣٩.٣٥٠ أبوحمص ٤.٠٢٨.٠٢٨١٣ سكندريةاإل ١

 ٣٦.٣٣٤ كوم حمادة ١٤ ٢٤٤.٠٤٣ دمنهور ٢

 ٢٩.٣٩٣ الرحمانية ١٥ ١٢٠.٥٣٩مرسى مطروح  ٣

 ٢٨.٥٠٥ شبراخيت ١٦ ١١٤.٠٣٠ كفر الدوار ٤

 ٢٨.٢٧٧ لمحموديةا ١٧ ٩٧.١٦٨ إدكو ٥

 ٢١.٥٤٠ وادي النطرون ١٨ ٦٨.٩٤٧ رشيد ٦

 ٢١.٠٦٠ سيدى برانى  ١٩ ٤٦.٩٩٤ حوش عيسى ٧

 ٢٠.٩٧١ بدر ٢٠ ٤٤.٤١٥ أبوالمطامير ٨

 ١٦.٥٥٩ الضبعة  ٢١ ٤١.٧٦٨ الدلنجات ٩
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 ٥.٣٢١ غرب النوبارية ١٤ ٤٠.٧٤٤ ي البارودإيتا ١٢
 

يتمثل في التركز  هامإلقليم مغزى وعموما فإن للتوزيع السكاني با

المتمثل في النطاق الدلتاوي الواضح للسكان في القسم الشرقي منه و

، وفي المقابل يقل السكان بطول ضافة إلى النطاق الساحلي المتاخمباإل

متقطع يغلب عليه  النطاق الساحلي للبحر المتوسط في شكل شريط عمراني

، في حين يندر السكان في النطاق الصحراوي الممتد وسط الطابع السياحي

  .افظة مطروح وجنوب اإلقليم وعلى وجه الخصوص في مح

أو اختفاء السكان في هذه ويتطلب األمر هنا البحث عن أسباب ندرة 

، ومن ثم بحث عن مقومات الجذب السكاني بها، باإلضافة إلى الالمناطق

  .ديدة شريطة أن تكون صديقة للبيئةتشجيع إقامة تجمعات عمرانية ج

   : والخدمات البنية األساسية ٦-١- ١

في أي المحرك األساسي لعمليات التنمية لخدمات واتعد البنية األساسية 

تحظى بأولوية خاصة وتستحوذ على لذلك فمن المفترض أن ، ومجتمع

، من قبل مؤسسات الدولةاالستثمارات التي يتم ضخها  منالنصيب األكبر 

، نفاقاألكباري والطرق والسكان ومهمة كاإلمشروعات  سواء في شكل

ك ، وذلاالتصاالتوالكهرباء والغاز ولصرف الصحي والمياه اومشروعات 

، خالل توصيل المرافق األساسية، من بهدف تحقيق الرفاهية للمواطنين

  .وتوفير الخدمات األساسية

ك الخدمات المقدمة لسكان ولذلك البد من دراسة أركان هذه البنية وتل

، ومن ثم التعرف على الوضع الراهن لها مما يفيد في دعم اتخاذ اإلقليم

  .ار بشأن التنمية بجميع أنواعها وباألخص التنمية العمرانيةالقر

   : النقل واالتصاالت  - أ

تجارة العالمية بين حد ممرات الأ.. مصر بموقعها الجغرافي الفريد تعد 

بالمالحة وبناء السفن شعوب العالم معرفة  من أقدمو، الشرق والغرب

سكك حديد ، فيدهافي إنشاء الطرق البرية وتمه أيضا ا، وأقدمهواستخدامها

مصر من أقدم السكك الحديدية في العالم منذ افتتاح أول خط حديدي 

كما كانت مصر أيضا  ،ليربط بين القاهرة واإلسكندرية ١٨٥٣مصري عام 

ل شركة للطيران من أوائل الدول اهتماما بالنقل الجوي حين تأسست بها أو

قل جيدة ر تتمتع بشبكات ن، واليوم أصبحت مص١٩٣٢في مايو عام 
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، كما صار قطاع النقل من أهم القطاعات الحيوية بها حيث يرتبط ومتنوعة

، فمن خالله تتدفق الشاملة للدولة بمفهومها الواسع ارتباطا وثيقا بالتنمية

اطق اإلنتاج إلي متطلبات التنمية االقتصادية والعمرانية واالجتماعية من من

همة للبنية مرز الركائز البأحد أ، ليصبح هذا القطاع مناطق االستهالك

  . األساسية في مصر

وبنيته  بهجل النهوض أمن :  اإلسكندريةتطوير ميناء كذلك فإن 

  .البحر المتوسط موانيكميناء من أهم يحتل مكانته العالمية جعلته   التحتية

نجحت في تحقيق نهضة تكنولوجية ملموسة من خالل طفرة وأيضا 

مما فرص العمل للشباب  إلتاحةلومات كبيرة في مجال االتصاالت والمع

عدد العاملين في مجال تكنولوجيا االتصاالت  ساعد على ارتفاع

توفير ونشر خدمات  ذلك أتاح، وقد عشرات اآلالف إلى ليصل والمعلومات

سهمت في تحقيق نقلة أاالتصاالت لكافة فئات المجتمع عبر استراتيجية 

  .نوعية في شبكة االتصاالت 

حمول ه التطورات شهدت مصر انتشار خدمة التليفون الموفي سياق هذ

، وذلك من خالل زيادة عدد مستخدمي بمعدالت غير مسبوقة عالمياً

  . مليون مشترك ٢٠إلى أكثر من المحمول ليصل 

التي تقدم  INTELIGENT NETWORKالشبكة الذكية  إدخالويعد 

من  همة ساهمت في تقديم المزيدمضافة جديدة وإ،  ADSLخدمات 

، يضاف إلى ذلك انتشار خدمة اإلنترنت الخدمات التليفونية للمشتركين

 مما ساعد على ظهورالحكومة اإللكترونية المجاني، كما ظهر مفهوم 

رفع كفاءة اآلداء وجودته بالمؤسسات الحكومية  ىمستوي متطور يعمل عل

ن مستوي م ىتقديم أعلعن طريق  والهيئات االقتصادية والشركات والبنوك

الخدمة المباشرة للمواطن والمستثمر دون الدخول في تعقيدات إدارية أو 

كافة  إلىتاحة الخدمات الحكومية عن بعد لتصل إبيروقراطية عبر 

م بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وينطوي ودهالمتعاملين في أماكن وج

مشروع الحكومة االلكترونية علي تنفيذ بوابة للحكومة المصرية علي 

  .معامالتهم من خاللها إنهاءنت كي يتسني للمواطنين االنتر

 اإلسكندرية محافظتى فى خاصة – اإلسكندرية إقليموعلى كل حال فإن 

 التي الحديدية والسكك الطرق من ومتكاملة جيدة شبكة بوجود - والبحيرة

 بالمحافظات الرئيسية والمدن العواصم ومعظم العاصمة وبين بينه تربط

 القرى جميع إلى الوصول من المحلية الشبكة تمكن وكذلك المجاورة،

 .  اإلقليم بمحافظات والتوابع

 الساحلى الدولى الطريق فتضم واإلقليمية القومية الطرق لشبكة وبالنسبة

 الشرقية الحدود على البرى رفح منفذو العريش وحتى السلوم من يمتد الذي

 للشريط موازيا سيري حيث ،الغربية الحدود على البرى السلوم منفذ إلى

 المشرق يربط دوليا بريا محورا ، ويعتبرللجمهورية الشمالى الساحلى

 القرى يربط الذي البرى المحور نهأ إلى باإلضافة العربي بالمغرب العربي

 الغربي الشمالى الساحل امتداد على إقامتها المقترح أو حاليا المقامة السياحية

 محاور بعض تمتد كما . للطرق وميةالق الشبكة أجزاء بباقي للجمهورية
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 / القاهرة طريق مثل المجاورة باألقاليم اإلقليم لتربط القومية الشبكة

 .الصحراوى اإلسكندرية / القاهرة وطريق ، الزراعي اإلسكندرية

 : اإلسكندرية بإقليم الطرق شبكة •

 ببعض بعضها اإلقليم محافظات ومراكز عواصم اإلقليمية الطرق تربط

 طريق العلمين،/ النطرون وادي طريق ، مطروح/ اإلسكندرية قطري مثل

 ترعة جسر على الدلتا طريق / الجيش طريق ، رشيد / اإلسكندرية

  . سيوة / مطروح مرسى وطريق ،المحمودية

 / طنطا  /القاهرة حديد سكة خط القومية الحديدية السكك شبكة وتضم

 الحديدية السكك خطوط شبكات وتمتد ،السلوم / مطروح مرسى /اإلسكندرية

 طولى بنمط و لبحيرةاو اإلسكندرية محافظتى فى ميزةتم شبكية بصورة

   مطروح بمحافظة يشريط

 لىع باإلسكندرية والدخيلة )الغربىالميناء (اإلسكندرية  ئيمينا ويقوم

 للحاويات وأرصفة العامة للبضائع أرصفة من يحويان بما - المتوسط البحر

 مما أساسية بصورة البحيرة وغرب مطروح كندرية،اإلس محافظة بخدمة -

 يخدم كما ، باإلقليم مباشرة بصورة النقل حركة خدمة توفير على يساعد

 الميناء الغربي ميناء اإلسكندرية عتباراب األخرى والمحافظات قاليمألا باقى

 مصر ربط فىالميناء   يساهم ، إذالجمهورية مستوى على واألقدم ولألا

ء للمينا الكلية المساحة وتبلغ، وسياحيا تجارياً العالم دول تلفخمو بأوروبا

مساحة  ٢كم ١.٦٠حة مائية و مسا ٢ مك ٦.٨٠ منها كم ٤٠,٨ الغربي

 ٢.٧٤منها  ٢كم ٦.٢٤بينما تبلغ المساحة الكلية لميناء الدخيلة  ،أرضية

  .مساحة أرضية  ٢كم ٣.٥٠مساحة مائية و ٢كم

في سيدي كرير والعلمين  بتروليةوكذلك يضم اإلقليم ثالث مواني 

، وخمس مواني صيد رئيسية، وميناءان سياحيان لليخوت وفقاً والمعدية

  ).٩(للمبين في جدول رقم 

 والداخلى يالدول للطيران مطاران باإلقليم فيتوافر المطارات عن أما

 بمحافظة العرب برج ومطار النزهة مطار :باإلقليم السياحية التنمية لخدمة

لرحالت  مطروح بمحافظة نيالعلم مطارباإلضافة إلى  دريةاإلسكن

 من الجنوبية المنطقة فى يقع عسكري مطار باإلقليم يتوافر كما ،الشارتر

 أسبوعيا رحلتين يستقبل حيث مدني كمطار ويستخدم مطروح مرسى مدينة

   .فقط الصيف فصل خالل

 تليفونية خدمة أفضل أن البيانات فتشير باإلقليم االتصاالت شبكة عن أما

 أما نسمة، ١٠٠ لكل خط ٤٢,٧ بمعدل مطروح محافظة حضر فى متوافرة

 لكل بريد مكتب الريف فى يوجد حيث مطروح بمحافظة بريدية خدمة أفضل

  .نسمة آلف ١١,١ لكل بريد مكتب الحضر وفى نسمة آلف ٧,٤
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  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٣٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  

 كهربائية فى إقليم اإلسكندريةاستخدامات الطاقة ال) ٢٤(شكل رقم 

وعموما فإن الجدول التالي يعطي صورة صادقة عن التوزيع الجغرافي 

  :يتضح ما يلي هومن خالل، الكهربائية في محافظات اإلقليم للطاقة

اإلقليم من  حتل حضر محافظة البحيرة المرتبة األولى بين محافظاتي •

كيلو وات  ١٧٤٠حيث نصيب الفرد من كهرباء اإلنارة ، إذ يقدر بنحو 

) كيلوات في السنة ١٤٦٩(فظة مطروح في السنة ، يليها حضر محا

يزيد نصيب  في حين تأتي محافظة اإلسكندرية في المرتبة الثالثة ، فال

كيلو وات في السنة ، كذلك يحظى ريف البحيرة  ٨٥٩الفرد على 

 .فاع نصيب الفرد من كهرباء اإلنارة مقارنة بريف مطروح بارت

نظرا لوجود قاعدة صناعية ضخمة في محافظة اإلسكندرية فمن  •

من جملة الطاقة الكهربائية % ٩٣الطبيعي أن تستحوذ على أكثر من 

سبة بين محافظتي وتتوزع باقي النالمخصصة للصناعة في اإلقليم ، 

  ) .%١ أقل من(ومطروح ) %٦.٣(البحيرة 

نظرا لوجود قاعدة صناعية ضخمة في محافظة اإلسكندرية فمن  •

من جملة الطاقة الكهربائية % ٩٣الطبيعي أن تستحوذ على أكثر من 

قي النسبة بين محافظتي وتتوزع باالمخصصة للصناعة في اإلقليم ، 

  ) .%١أقل من (ومطروح ) %٦.٣(البحيرة 

 ندرية المرتبة األولى بأعلىلذلك فمن الطبيعي أن تحتل محافظة اإلسك •

 ٨٧٣١، إذ تستهلك المحافظة نحو كمية مستخدمة من كهرباء اإلقليم

 من جملة كهرباء % ٦٧.٧و في السنة تمثل نح اتو مليون كيلو

مليون كيلوات في  ٣٨٧٣تليها محافظة البحيرة التي تستهلك  اإلقليم،

ستخدمة ، من إجمالي كمية الكهرباء الم% ٢٩.٨نحو  السنة، تمثل

  .تحتل محافظة مطروح ذيل القائمة باإلقليم، في حين

، غير ملة الكهرباء المستهلكة باإلقليممن ج% ٥٧تستهلك اإلنارة نحو  •

تشكل أكثر من  ، فالالنسبة تختلف من محافظة إلى أخرىأن هذه 

 .في المحافظتين الباقيتين%  ٩٠عن ، وال تقل في اإلسكندرية% ٤٠
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  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٤١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  التوزيع الجغرافي للطاقة الكهربائية فى محافظات اإلقليم:  ١٠جدول رقم
  

 مطروح البحيرة اإلسكندرية البيان

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٩٩ - - ١١٩٠ - - ١٨٥٨ - - في شبكة الكهرباء باأللفعدد المشتركين

 ٣٨٦ ٣٢ ٣٥٤ ٣٨٧٣ ٢٠٣٥ ١٨٣٨ ٨٧٣١ - - مليون ك و سنة٠إجمالي كمية الكهرباء المستخدمة

 ٣٦٤ ٣١ ٣٣٣ ٣٥١٩ ١٩٤٠ ١٥٧٩ ٣٥٢٨ - - كمية الكهرباء المستخدمة في اإلنارة مليون ك و سنة

ون كالمستخدمة في الصناعة مليكمية الكهرباء
 سنةو

- - ٢٢ ١ ٢١ ٣٥٤ ٩٥ ٢٥٩ ٥٢٠٣ 

 ١١٢٩.٢ ٣٢٤ ١٤٦٩.٢ ٧٤٢.٩ ٥٠٦.٦ ١٧٤٠.٣ ٨٥٨.٤ - - نصيب الفرد من كهرباء اإلنارة ك و سنة
  
  
  
  

  التوزيع الجغرافي لمياه الشرب ونصيب الفرد منها في محافظات اإلقليم : ١١جدول رقم
 مطروح البحيرة اإلسكندرية البيان

 جملة ريف حضر جملة  ريف حضر جملة ريف حضر

 ٣٥١.٥ ٧٧.٢ ٢٧٤.٣ ٧٠٦.٣ ٤٠٢.٨ ٣٠٣.٥ ٢٥٣٦ ٠٠ ٠٠ يوم٣كمية مياه الشرب المنتجة ألف م

 ٣٤٦.٧ ٧٧.٢ ٢٦٩.٥ ٥٥٠.٧ ٣٣٩.٥ ٢١١.٢ ١٥٤٦ ٠٠ ٠٠ يوم٣كمية مياه الشرب المستهلكة ألف م

 ١٢٣.٠  ٣٦.٣ ٨٦.٧ ٩٠.٩ ٨٨.٩ ٩٨.٦ ٩٩.٦ ٠٠ ٠٠ %نسبة األسر المتصلة بالمياه
 ١٠٧٥.٦ ٨٠٦.٨ ١١٨٩ ١١٦.٣ ٨٨.٦ ٢٣٢.٨ ٣٧٦.٢ ٠٠ ٠٠ يوم/نصيب الفرد من مياه الشرب المستهلكة اتر
 ١٠٩٠.٥ ٨٠٦.٨ ١٢١٠.٢ ١٤٩.١ ١٠٥.٢ ٣٣٤.٥ ٦١٧   ٠٠ ٠٠ يوم/نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة لتر

 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٤٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 
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  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٤٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  ات المحلية القروية توزيع األقسام والمراكز والشياخات والوحد: ١٢جدول رقم 

المساحة الحي
)٢كم(

عدد
المراكز

عدد 
 األقسام

عدد
الشياخات

عدد الوحدات 
 المحلية القروية

 ١٧٠٠ ١٢٧.٦٠٠١المنتزه
 ١٨٠٠ ١٠٥.٩٠٠٣شرق
 ٢١٠٠ ٦٨٠٠٣وسط
 ٣٧٠٠ ٤.٧٠٠٤الجمرك
 ٢١٠٠ ٢٠.٠٧٠٠٢غرب
 ١٥٠٠ ٢١٥٩٠٠٢العامرية
 ٠٣ ٣٤٨.٥١٠برج العرب
 ١٢٩٣ ٢٨٣٣.٧٧١١٥اإلجمالي

 )إقليم  اإلسكندرية –م ،استراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات مصر ٢٠٠٨التوصيف البيئي لمحافظة اإلسكندرية ، : المصدر (    

موقع محافظة اإلسكندرية من محافظات مصر) ٢٧(شكل رقم 

: المالمح الرئيسية لمحافظات إقليم اإلسكندرية ٢- ١  

  : محافظة اإلسكندرية المالمح الرئيسية ل ١-٢-١   

مة الثانية العاص –عروس البحر المتوسط  –تعتبر اإلسكندرية 

محافظة حضرية، وتتميز بطابع خاص وهي تعد . لجمهورية مصر العربية

وهي تعد الميناء الرئيسي لمصر إذ . يرجع إلى تكوينها الشريطي الممتد

، كما تتركز من التجارة البحرية% ٨٠ها نحو ئتمر من خالل موان

من حجم % ٦٠من حجم األنشطة الصناعية ونحو % ٤٠باإلسكندرية نحو 

  . األنشطة البترولية بمصر

  :المالمح الطبيعية واإلدارية لمحافظة اإلسكندرية  -أ

تعتبر محافظة اإلسكندرية إحدى المحافظات الثالث المكونة إلقليم 

خليج أبي قير شرقاً حتى برج  من وهي تمتد. اإلسكندرية التخطيطي 

ْ شرقاُ ، وبين  ٢٩َ  ٢٥ْ و  ٣٠العرب غرباً ، وتقع بين خطي طول 

وهي تمتد كشريط ساحلي . ْ شماالً ٣٠َ  ١٠ْ و ٣١َ  ١٥عرض دائرتي 

كم غرب دلتا النيل يحده شاطئ البحر المتوسط شماالً وبحيرة  ٩٠بطول 

حتى تمتد حدودها الغربية و .مريوط جنوباًً وخليج أبي قير وإدكو شرقاً

على الطريق الساحلي الدولي؛ وحدودها الجنوبية حتى الكيلو  ٦١الكيلو 

 .القاهرة الصحراوي/ ق اإلسكندرية على طري ٧١

  

  

   



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٤٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

بما يمثل نحو  ٢كم ٢٨٣٣.٧٧تبلغ مساحة محافظة اإلسكندرية نحو 

. من مساحة اإلقليم% ١.٢٦من مساحة جمهورية مصر العربية و% ٠.٢٧

مليون نسمة وفقاً للنتائج النهائية  ٤.١٢٤يصل تعداد سكانها إلى نحو و

 .م ٢٠٠٦لتعداد عام 
    

قسماً  ١٥تضم (سكندرية إدارياً إلى ستة أحياء وتنقسم محافظة اإل

م ثالث قرى يض(باإلضافة إلى مركز ومدينة برج العرب ) شياخة ١٢٩و

التقسيم  جدول رقم ويوضح ). صير وبهيج والغربانيات أبو: رئيسية هي

وحدات المحلية القروية اإلداري وتوزيع األقسام والمراكز والشياخات وال

 .بالمحافظة
  

  :المالمح العمرانية لمحافظة اإلسكندرية  -ب

من المساحة الكلية لمحافظة % ٣٧.٢تمثل المساحة المأهولة نحو 

ستعماالت الزراعية الجانب األكبر من إجمالي الل احيث تشغ. اإلسكندرية 

ستعماالت السكنية التليها ا% ٧٣.٥المساحة المأهولة بالمحافظة بنسبة 

المنافع : ، بينما تشغل باقي مساحة المحافظة % ٢٤.٩والمتناثرات بنسبة 

وتبلغ %) . ٠.٧والبرك واألراضي البور بنسبة % ٠.٩والجبانات بنسبة 

، بينما تبلغ  ٢كم/ ألف نسمة  ٢.٤٥ية للمساحة المأهولة  الكثافة السكان

  .٢كم/ ألف نسمة  ١.٧٩محافظة نحو الكثافة السكانية للمساحة الكلية لل

ستعماالت الزراعية بحي العامرية حيث تبلغ الوتقع أكبر مساحات ا

، إجمالي المساحة المأهولة في الحيمن % ٩٣.٣٤بنسبة  ٢كم ٥٣٨.٥١

من مساحته % ٧١.٣٨ونسبة  ٢كم ٦٦.٣٦ح يليه حي شرق بمسط

 المنتزهوتقل المساحات الزراعية في مركز برج العرب وحي . المأهولة 

، ) لمساحة المأهولة من ا% ٣٨.٢٥بنسبة (  ٢كم ١٩٠.٩٣حيث تبلغ 

بينما . على التوالي ) من المساحة المأهولة% ٣٧.٦٠بنسبة ( ٢كم ٤٥.٨٩

  .تنعدم في باقي أحياء المحافظة 

ا األراضي البور فتصل أعلى نسبة لها في مركز برج العرب حيث أم

في حي % ٠.١٦وإلى %  ٤.٩وتصل في حي شرق إلى % ٣٨.٢٥تبلغ 

  .؛ بينما تنعدم في باقي أحياء المحافظة العامرية

ويتمثل الهيكل العمراني لمحافظة اإلسكندرية في وجود مدينتي 

) مركز برج العرب(الجديدة وبرج العرب  - ها الستة بأحيائ -اإلسكندرية 

، وعلى مستوى الجمهورية مدينة مدينة على مستوى اإلقليم ٢٦مالي من إج

مدينة  ٢٠مدينة قائمة ؛ ومدينة واحدة من إجمالي  ٢٢٢واحدة من إجمالي 

وحدات محلية  ٣ويحتوي مركز برج العرب بخالف المدينة على . جديدة 

وبالنسبة للفئات الحجمية . تضم ثالث قرى رئيسية وقريتين تابعتين 

السكانية لمديني المحافظة فمدينة اإلسكندرية تعد المدينة المليونية الوحيدة 

، بينما تقع مدينة وهي تعد ثاني أكبر مدن الجمهوريةبالمحافظة واإلقليم 

 . ألف نسمة  ١٠٠ – ٥٠برج العرب الجديدة في الفئة الحجمية 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٤٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  )٢كم(محافظة االسكندرية أنماط استخدام األرض بأحياء : ١٣جدول رقم 

 العامرية غرب الجمرك وسط شرق المنتزه نوع االستخدام
مركز برج 

 العرب

محافظة 

 اإلسكندرية

إقليم

 اإلسكندرية

 ١٢٨٥.٢ ٢٦٢.٨٩ ٥٦.٧ ٣٦.٣ ١٩.٨ ٤.٧ ٥٢.٦٦ ٢١.٩٨ ٧٠.٧٥ سكن ومتناثرات

 ٢٩٢.١١ ٩.١٤ ٢ ١.٢٦ ٠.٢٧ ٠٠ ٠.٣٤ ٠.٠٢ ٥.٢٥ منافع وجبانات

 ١٣٥٤.٥ ٦.٩٦ ١٩٠.٩٣ ٠.٩٦ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤.٥ ٠٠ بور ومستنقعاتأراضي

 ٥٢٥٨.٤ ٧٧٥.٣٣ ١٩٠.٩٣ ٥٣٨.٥١ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٦٦.٣٦ ٤٥.٨٩ أراضي  زراعية داخل الزمام

 ٢٩٩٢.٩ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ أراضي زراعية خارج الزمام

 ١١١٨٣ ١٠٥٤.٣ ٢٥١.١٣ ٥٧٧.٠٣ ٢٠.٠٧ ٤.٧ ٥٣ ٩٢.٨٦ ١٢١.٨ المساحة المأهولة

  )م٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –إستراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات مصر : المصدر (   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٤٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 

 

 

 

 

 

  
   

  )٢٨(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٤٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 موقع محافظة البحيرة من محافظات الجمهورية: ٢٩شكل رقم  

  :محافظة البحيرة لالمالمح الرئيسية  ٢-٢- ١

. محافظة البحيرة هي إحدى المحافظات الثالث إلقليم اإلسكندرية

ويمكن التعرف على المحافظة من خالل أهم المالمح الطبيعة واإلدارية 

  :والمالمح العمرانية التي سيتم عرضها فيما يلي 

  :حيرة المالمح الطبيعية واإلدارية لمحافظة الب -أ

ندرية ، تقع محافظة البحيرة في الجزء الشمالي الشرقي إلقليم اإلسك

ْ شرقاً ؛ ودائرتي عرض  ٢٩َ   ٤٠ْ ،  ٣٠َ   ٥٠وهي تمتد بين خطي طول

ويحدها من جهة الشمال البحر المتوسط . ْ شماالً  ٢٩َ  ٥٠ْ ،  ٣١َ   ٢٠

من الشرق فرع رشيد ومن الغرب محافظة اإلسكندرية و اتجاهومن 

وتبلغ مساحة المحافظة حوالي . الجنوب محافظتي الجيزة ومطروح 

% ٤.٠٨ألف فدان تمثل نحو  ٢١٧٢.٩٦٩أي حوالي  ٢كم ٩١٣٠.١٢١

من إجمالي مساحة % ٠.٩٨من مساحة إقليم اإلسكندرية ، ونحو 

مليون نسمة يمثلون  ٤.٧٤٧ويصل تعداد سكانها إلى حوالي . الجمهورية 

كان الجمهورية وفقاً للنتائج النهائية لتعداد من إجمالي س% ٦.٥٣نحو 

والمحافظة تعتبر األولى في اإلقليم من حيث عدد السكان والثانية  .م ٢٠٠٦

  .من حيث المساحة 

 ١٤مركزاً بعد أن كان عدد مراكزها  ١٥وتتكون محافظة البحيرة من 

مركز بدر من مركز كوم حمادة عام  الستقطاعمركزاً ؛ وذلك نتيجة 

دمنهور ، أبو المطامير ، أبو : ومراكز المحافظة حالياً هي .  م٢٠٠٤

رود ، حوش عيسى ، رشيد ، ، الدلنجات ، المحمودية ، إيتاي الباحمص

، ، كفر الدوار، كوم حمادة، وادي النطرون، الرحمانية، إدكوشبراخيت

مدينة حيث يحتوي كل مركز على مدينة بنفس  ١٦تضم المحافظة و. وبدر

  . اصمة المركز باإلضافة إلى مدينة النوبارية الجديدة مسماه هي ع

 ٦قرية باإلضافة إلى  ٤٩١وحدة محلية يتبعها  ٨٤كما يوجد بالمحافظة 

قرية  ٤٩٧قرى ال تدخل في نطاق وحدات محلية بإجمالي عدد قرى 

  ).١٤جدول (من الكفور والعزب والنجوع  ٥٩٨٠باإلضافة إلى 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٤٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  )٢٠٠٦(التقسيم اإلدارى لمحافظة البحيرة : ١٤جدول رقم 

 )رئيسيةقرية (الوحدات المحلية  )٢كم(المساحة  المراكز
القرى

 التابعة

جملة القرى الرئيسية 

 والتابعة

الكفور والعزب

 والنجوع

 ٨٢٤ ٥٧ ٥٠ ٧ ٣٩٠.١٦ دمنهور

 ٦٥١ ٤٦ ٤٠ ٦ ١٧٥.٩٤ أبو المطامير

 ٨٤٩ ٣١ ٢٤ ٧ ٣٠٦ أبو حمص

 ٧٧١ ٤٥ ٤٠ ٥ ٣٩٠.١٦ الدلنجات

 ٢٨٢ ٢٠ ١٤ ٦ ١٧٥.٩٤ المحمودية

 ٣٩١ ٦٤ ٥٦ ٨ ٣٠٦ إيتاي البارود

 ٣٦٣ ١٢ ٨ ٤ ٢٧٦.٠٥ ىحوش عيس

 ٨٦ ١٥ ١٢ ٣ ١٩١.٩٨ رشيد

 ١٩٠ ٤٧ ٤٢ ٥ ١٨٧.٢٢ شبراخيت

 ٧٩٥ ٤٠ ٣١ ٩ ٦٠١.٩٤ كفر الدوار

 ٤٧٦ ٥٥ ٤٦ ٩ * ٣٨٠.٥٦ كوم حمادة

 ٣٧ ٤ ١ ٣ ٤٥٣١.٥٢ وادي النطرون

 ٩٥ ٢٦ ٢٣ ٣ ١٢٠.٩٥ الرحمانية

 ٧٤ ٣ ٠ ٣ ٢٣٨.٢٣ إدكو

 ٦٠ ٢٦ ٢٠ ٦ * بدر

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٩.١٢١ يدةمدينة النوبارية الجد

 ٥٩٨٠ ** ٤٩١ ٤٠٧ ٨٤ ٩١٣٠.١٢ إجمالي المحافظة

  .مساحة مركز كوم حمادة تشمل مساحة مركز بدر * 

  .قرية ٤٩٧قرى التي ال تدخل في نطاق وحدات محلية قروية ؛ ولذلك يبلغ العدد اإلجمالي للقرى  ٦ال يشمل عدد ) قرية  ٤٩١( عدد القرى **

 )م٢٠٠٨م ، التوصيف البيئي لمحافظة البحيرة ، ٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –التنمية العمرانية لمحافظات الجمهورية استراتيجية : المصادر (
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٤٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 

 

 

 

  

  )٣٠(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  :مح العمرانية لمحافظة البحيرة المال -ب

من إجمالي % ٦٦.٤١تمثل المساحة المأهولة بمحافظة البحيرة نحو    

نحو ) غير المأهولة(بينما تمثل األراضي الصحراوية  مساحة المحافظة ،

 استخداماتالزراعية النسبة األكبر في  االستخداماتوتمثل % . ٣٣.٥٩

راضي الزراعية داخل الزمام األراضي بالمحافظة حيث تبلغ نسبة األ

على التوالي من إجمالي المساحات % ٣٠.١٩، % ٥٣.٤٤وخارج الزمام 

السكنية  االستخداماتفي حين تبلغ نسبة أراضي . المأهولة بالمحافظة 

، وتبلغ نسب األراضي البور واألراضي % ١٦.٠٣والمتناثرات نسبة 

التوالي من إجمالي على % ٠.١١، % ٠.٢٣المستخدمة للمنافع والجبانات 

  .األراضي المأهولة بالمحافظة 

بمركز ) للزراعات داخل الزمام(زراعية  استعماالتوتقع أكبر مساحة 

من إجمالي المساحة % ٦١.٢٦بنسبة  ٢كم ٤٥٩.٠٦كفر الدوار حيث تبلغ 

ونسبة  ٢كم ٣٣٠.١٤المأهولة في المركز ، يليه مركز دمنهور بمساحة 

 ٨٨.٠٦تلك المساحات بمركز إدكو حيث تبلغ بينما تقع أقل % . ٨٤.٤٠

في حين تقع . من إجمالي المساحة المأهولة بالمركز % ٣٧.٦٢بنسبة  ٢كم

مساحات األراضي الزراعية خارج الزمام في مركزي وادي النطرون 

بنسب  ٢كم ٤٩٢.٨٥،  ٢كم ١٣٣٦وأبو المطامير فقط ؛ حيث تبلغ 

لة بالمركزين على من مساحة األراضي المأهو% ٦١.٤٤، %٩٠.٧٦

  .التوالي 

العمرانية فتقع أكبر مساحاتها في مركز إدكو  لالستعماالتوبالنسبة 

إجمالي المساحة المأهولة من % ٦١.٨٧بنسبة  ٢كم ١٤٤.٦١حيث تبلغ 

بينما تقع أقل تلك المساحات في مركز أبو المطامير حيث تبلغ , بالمركز

  .المأهولة بالمركز مالي المساحة من إج% ٢.٠٥بنسبة  ٢كم ١٦.٤٧

أما األراضي البور فتوجد أكبر مساحة منها بمركز أبو حمص حيث 

، وتكاد تنعدم نسبتها في مركز وادي %  ٠.٢٧بنسبة  ٢كم ١.٤١تبلغ 

فقط من إجمالي المساحة المأهولة  ٢كم ٠.٠١النطرون حيث تبلغ مساحتها 

  ) . ١٥جدول رقم (بالمركز 

عاصمة مركز باإلضافة لمدينة  ١٥(ر ومدن محافظة البحيرة الستة عش

تمثل أكثر من نصف مدن إقليم اإلسكندرية البالغ عددها ) النوبارية الجديدة

مدينة من  ١٥وعلى مستوى الجمهورية تمثل مدن المحافظة . مدينة  ٢٦

 ،مدينة جديدة ٢٠؛ ومدينة واحدة من إجمالي مدينة قائمة ٢٢٢إجمالي 

  .قرية  ٤٩٧البالغ عددها  وذلك إضافة إلجمالي عدد القرى

 

   



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  ) ٢كم( استخدامات األراضي بمراكز محافظة البحيرة  :١٥جدول رقم 

 رشيد حوش عيسى ودإيتاي البار المحمودية الدلنجات أبو حمص أبو المطامير دمنهور نوع االستخدام

 ٦٧.٠٦ ٥٠.٧٣ ٣٤.٢ ٥٨.١٦ ٦٣.٤٧ ١٢٠.٣٦ ١٦.٤٧ ٥٩.٤٣ سكن ومتناثرات

 ٣٤.٩٣ ١٨.٣٨ ١١.١٨ ٣٣.٠٦ ١٦.٢٧ ٢٢.٨٢ ٢.٠٥ ١٥.٢ %النسبة

 ٠.٢٥ ٠.٢١ ٠.١٧ ٠.٢٣ ٠.١٥ ٠.٥٢ ٢.٢ ٠.٣ منافع وجبانات

 ٠.١٣ ٠.٠٨ ٠.٠٦ ٠.١٣ ٠.٠٤ ٠.١ ٠.٢٧ ٠.٠٨ %النسبة

 ١.٦ ١.١٤ ١.١٥ ١.٢ ٠.٣١ ١.٤١ ١.١ ١.١٥ أراضي بور

 ٠.٨٣ ٠.٤١ ٠.٣٨ ٠.٦٨ ٠.٠٨ ٠.٢٧ ٠.١٤  ٠.٢٩ %النسبة

 ١٢٣.٠٧ ٢٢٣.٩٧ ٢٧٠.٤٨ ١١٦.٣٥ ٣٢٦.٢٣ ٤٠٥.٠٤ ٢٨٩.٤٨ ٣٣٠.١٤أراضي زراعية داخل الزمام

 ٦٤.١١ ٨١.١٣ ٨٨.٣٩ ٦٦.١٣ ٨٣.٦١ ٧٦.٨١ ٣٦.٠٩ ٨٤.٤٣ %النسبة

أراضي زراعية خارج

 الزمام

٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤٩٢.٨٥ ٠٠ 

 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٦١.٤٤ ٠٠ %النسبة

 ١٩١.٩٨ ٢٧٦.٠٥ ٣٠٦ ١٧٥.٩٤ ٣٩٠.١٦ ٥٢٧.٣٣ ٨٠٢.١ ٣٩١.٠٢ المساحة المأهولة

 )م٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –إستراتجيات التنمية لمحافظات الجمهورية : المصدر (      

   



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  * )٢كم( رة استخدامات األراضي بمراكز محافظة البحيجدول تابع 

 كفر الدوار  شبراخيت نوع االستخدام
كوم 

  **حمادة

و ادي 

  نطرونال
  أدكو  الرحمانية 

إجمالى 

 المحافظة

إقليم 

  اإلسكندرية

  ١٢٨٥.١٧ ٩٧١.٠٨ ١٤٤.٦١ ١٨.٠٦ ٣٩.٨٢ ١٣٢.٩٥ ١٤١.٤١ ٢٤.٣٥ سكن ومتناثرات

  ١١.٤٩ ١٦.٠٣ ٦١.٧٨ ١٤.٩٣ ٢.٧١ ٣٤.٩٤ ٢٣.٤٩ ١٣.٠١ %النسبة

  ٢٩٢.١١ ٦.٣٧ ٠.٢٤ ٠.٢٢ ٠.١٢ ٠.٢٣ ١.٢ ٠.٣٣ فع وجباناتمنا

  ٢.٦١ ٠.١١ ٠.١٠ ٠.١٨ ٠.٠١ ٠.٠٦ ٠.٢٠ ٠.١٨ %النسبة

  ١٣٥٤.٤٧ ١٣.٩١ ١.١٥ ١.١٥ ٠.٠١ ١.١٢ ٠.٢٧ ١.١٥ أراضي بور

  ١٢.١١ ٠.٢٣ ٠.٤٩ ٠.٩٥ ٠.٠٠ ٠.٢٩ ٠.٠٤ ٠.٦١ %النسبة

أراضي زراعية داخل

 الزمام

١٦١.٣٩ 
٥٢٥٨.٤٢ ٣٢٣٧.١ ٨٨.٠٦ ١٠١.٥٢ ٩٦.٠٥ ٢٤٦.٢٦ ٤٥٩.٠٦  

  ٤٧.٠٢ ٥٣.٤٤ ٣٧.٦٢ ٨٣.٩٤ ٦.٥٣ ٦٤.٧١ ٧٦.٢٦ ٨٦.٢ %النسبة

أراضي زراعية خارج

 الزمام

٠٠ 
١٨٢٨.٨٥٢٩٩٢.٨٥ ٠ ٠ ١٣٣٦ ٠ ٠  

  ٢٦.٧٦ ٣٠.١٩ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٩٠.٧٦ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠٠ %النسبة

  ٦٠٥٧.٣١١١١٨٣ ٢٣٤.٠٦ ١٢٠.٩٥ ١٤٧٢ ٣٨٠.٥٦ ٦٠١.٩٤ ١٨٧.٢٢ المساحة المأهولة

 استخدامات االراضي ال تشمل مدينة النوبارية الجديدة* 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 )م ٢٠٠٦(الفئات الحجمية السكانية لمدن محافظة البحيرة)٣١(شكل رقم

وبالنسبة للفئات الحجمية السكانية لمدن المحافظة ؛ فال يوجد بالمحافظة    

حيث يوجد . ألف نسمة  ٢٥٠أي مدن يبلغ تعداد سكانها أكثر من 

ألف نسمة هما  ٢٥٠ – ١٠٠بالمحافظة مدينتين في الفئة الحجمية من 

 ١٠٠ – ٥٠ين في الفئة الحجمية من مدينتي دمنهور وكفر الدوار ، ومدينت

باإلضافة لتسع مدن في الفئة الحجمية . ألف نسمة هما مدينتي إدكو ورشيد

ألف  ٢٥ – ١٠فئة الحجمية من ال ألف نسمة ، ومدينتين في ٥٠ – ٢٥من 

أما مدينة النوبارية الجديدة فهي المدينة الوحيدة في المحافظة التي  ،نسمة

، شكل ١٦جدول رقم   (آالف نسمة  ١٠قل من تقع في الفئة الحجمية األ

  .)٣١رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  : محافظة مطروحالمالمح الرئيسية ل ٣-٢- ١
الثالث المكونة روح هي إحدى المحافظات ـــمحافظة مط   

وهي . إلقليـــم اإلسكندريـة إلى جانب محافظتي اإلسكندرية والبحيرة

راتيجي في أقصى الشمال الغربي لمصر محافظة حدودية تقع في موقع إست

وهي بذلك تمثل بوابة مصر الغربية، كما تعد محوراً هاماً لربط مصر 

وللتعرف على . بدول المغرب العربي ودول جنوب البحر المتوسط 

المحافظة سيتم عرض أهم المالمح الطبيعية واإلدارية وكذلك المالمح 

  .العمرانية لها 

  )م ٢٠٠٦( الفئات الحجمية السكانية لمدن محافظة البحيرة : ١٦رقم  جدول
 المدن المتواجدة بالمحافظةعدد المدن الفئات الحجمية

 __ ٠ المدن المليونية. ١
 __ ٠ –ألف  ٢٥٠. ٢
٢٥٠ – ١٠٠. ٣ 

أ
 كفر الدوار/ دمنهور  ٢

 رشيد/ إدكو  ٢ ألف ١٠٠ – ٥٠. ٤

 ٩ ألف ٥٠ – ٥.٢٥
الدلنجات  / أبو حمص / حوش عيسى 

/ كوم حمادة / إيتاي البارود / 
/ المحمودية / أبو المطامير / الرحمانية 

ت اخ ش  وادي النطرون/ بدر  ٢ ألف ٢٥ – ١٠. ٦
 مدينة النوبارية الجديدة ١ آآلف ١٠أقل من . ٧

   ١٦ اإلجمالي
إقليم اإلسكندرية ،  –لجمهورية إستراتجيات التنمية لمحافظات ا: المصدر ( 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 موقع محافظة مطروح من الجمهورية )٣٢(شكل رقم 

  )م ٢٠٠٦( التقسيم اإلداري لمحافظة مطروح : ١٧جدول رقم 

 المساحة  المركز
 )٢كم(

  الوحدات المحلية
  )قرية رئيسية( 

القرى
 التابعة

إجمالي 
  القرى

  ١٨  ٠٠  ١٨  ٣٥٠٠٠ مطروح
  ٦  ٠٠  ٦  ١٣٠٠٠ الحمام
  ٢  ٠٠  ٢  ٣٠٠٠٠ السلوم
  ١٤  ١  ١٣  ٢٤٠٠٠ الضبعة

  ٨  ٠٠  ٨  ٢٩٠٠٠ سيدي براني
  ٧  ٢  ٥  ٥٥٠٠٠ سيوة

  ٢  ٠٠  ٢  ١٠١١٢ العلمين
  ٢  ٠٠  ٢  ١٦٠٠٠ النجيلة

  * ٥٩ ٣  ٥٦ ٢١٢١١٢ إجمالي المحافظة
  .لية القروية قرية غير الواقعة في نطاق الوحدات المح ٣٩ال يشمل عدد ) قرية  ٥٩( إجمالي عدد القرى *
  )م ٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –استراتجية التنمية لمحافظات الجمهورية : المصدر ( 

  :إلدارية لمحافظة مطروح المالمح الطبيعية وا -أ

وتمتد محافظة مطروح بين  ،ندريةتقع محافظة مطروح في غرب إقليم اإلسك

َ   ٤٠ –ْ  ٣١َ  ٣٥ْ شرقاً ، ودائرتي عرض  ٢٥  -ْ  ٢٩َ  ٢٥خطي طول 

مات المكانية التي ويتميز موقع مطروح بالعديد من المقو. ْ شماالً  ٢٧

تجعلها مكاناً فريداً مالئماً للتنمية العمرانية والسياحية ، حيث يمتد حدها 

كم على ساحل البحر المتوسط ؛ ويحدها من الشرق  ٤٥٠الشمالي بطول 

محافظات اإلسكندرية والبحيرة ومن الجنوب الشرقي محافظة الجيزة ومن 

 ٤٠٠الغربية فهي تمتد بطول  أما حدودها. الجنوب محافظة الوادي الجديد 

وتبلغ مساحة محافظة مطروح حوالي ، كم على الحدود المصرية الليبية

؛ من إجمال مساحة إقليم اإلسكندرية% ٩٤.٦٦تمثل  ٢كم ٢١٢١١٢

ويصل تعداد سكانها إلى نحو . من إجمالي مساحة الجمهورية% ٢١ي وحوال

نتائج ر وفقاً للمن إجمالي سكان مص% ٠.٤٤مليون نسمة يمثلون  ٠.٣٢٣

، وبذلك تعتبر المحافظة هي أكبر محافظات إقليم م٢٠٠٦النهائية لتعداد عام 

 .أقل المحافظات من حيث عدد السكاناإلسكندرية من حيث المساحة و

، ، السلوممرسى مطروح، الحمام: مراكز هي ٨وتضم محافظة مطروح 

عاصمة (ني مدن كما تضم ثما. والنجيلة , سيدي براني ، سيوة ، العلمين 

قرية ال  ٣٩قرى تابعة و  ٣قرية رئيسية و  ٥٦، باإلضافة إلى )لكل مركز

 قرية في المحافظة، ٩٨تدخل ضمن نطاق وحدات محلية قروية بإجمالي 

  .)١٧جدول رقم (والنجوع من الكفور والعزب  ٢٤١  وكذلك

  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  
   

  )٣٣(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  :انية لمحافظة مطروح المالمح العمر -ب

من مساحتها % ١.٩تمثل المساحة المأهولة بمحافظة مطروح حوالي 

نسبة ) ير المأهولةغ(الكلية، بينما تمثل نسبة األراضي الصحراوية 

من  الزراعية الجانب األكبر االستعماالتوتشغل . الباقية% ٩٨.١

% ٥٩.١٩حيث تصل نسبتها إلى نحو ؛ المساحات المأهولة بالمحافظة

، تليها األراضي البور )خارج الزمام% ٢٨.٥٩داخل الزمام و% ٣٠.٦(

 فاالستعماالت% ٦.٧٩ثم المنافع والجبانات بنسبة % ٣٢.٧٦بنسبة 

  .لي المساحات المأهولة بالمحافظةفقط من إجما% ١.٢٦العمرانية بنسبة 

الزراعية داخل الزمام بمركز مطروح  االستعماالتوتقع أكبر مساحات 

من إجمالي مساحة المركز % ٥٠.٣٨بنسبة  ٢كم ٦٦٢.٩٩لغ حيث تب

بنسبة  ٢كم ٤المأهولة ، بينما تقع أقل المساحات بمركز العلمين حيث تبلغ 

في حين تقع أكبر مساحات األراضي الزراعية خارج الزمام % . ٢.٦٤

من المساحة % ٧٦.٢٤بنسبة ٢كم ٨٧٦في مركز سيوة وتبلغ مساحتها 

نسبة و ٢كم ١٣٢يه مركز العلمين بمساحة تبلغ ، يلالمأهولة للمركز

، وال تتواجد أي مساحات من الزراعات من المساحة المأهولة% ٨٧.١٣

  .، سيدي براني والنجيلة ارج الزمام بمراكز مطروح، السلومخ

أما األراضي البور فتوجد أكبر مساحاتها بمركز مطروح حيث تبلغ 

، يليه لمركز المأهولةمن إجمالي مساحة ا% ٤٢.٥٥بنسبة  ٢كم ٥٦٠

وتوجد أقل مساحات  ،%٨٤.٣٦ونسبة  ٢كم ٥١٤لوم بمساحة مركز الس

من % ١.١٦بنسبة  ٢كم ٢.٩تلك األراضي بمركز الضبعة حيث تبلغ 

  .مساحته المأهولة

العمرانية فتقع أكبر مساحاتها بمركز مطروح  لالستعماالتوبالنسبة 

، بينما تقع كز المأهولةمن مساحة المر% ١.٦٧ بنسبة ٢كم ٢٢حيث تبلغ 

من مساحته % ٠.٦٦بنسبة  فقط ٢كم ١أدناها بمركز العلمين حيث تبلغ 

أما األراضي المستغلة للمنافع والجبانات فتوجد أكبر مساحاتها . المأهولة

ونسب  ٢كم ٧١،  ٢كم ١٤١بمركزي سيوة ومطروح بمساحات تبلغ 

. ى التوالي من المساحات المأهولة لكل منهما عل% ٥.٤٠، % ١٢.٢٧

من % ٠.٢٤ونسبة  ٢كم ٠.٦بينما توجد أقلها بمركز الضبعة بمساحة 

  ) .١٨جدول رقم (المأهولة للمركز المساحة 

والهيكل العمراني لمحافظة مطروح الذي يتكون من ثمانية مراكز تضم 

، ومن دينة على مستوى إقليم اإلسكندريةم ٢٦ثمانية مدن من إجمالي 

بينما ال توجد . مة على مستوى الجمهورية مدينة قائ ٢٢٢إجمالي 

إضافة . بالمحافظة أي مدن جديدة من العشرون مدينة جديدة بالجمهورية 

  .من الكفور والعزب والنجوع  ٢٤١قرية و  ٩٨إلى إجمالي 

   



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  )م ٢٠٠٦( استخدامات األراضي بمراكز محافظة مطروح وإقليم اإلسكندرية : ١٨جدول رقم 

  يلةالنج  العلمين  سيوة  سيدي براني  الضبعة  السلوم  الحمام  مطروح  نوع االستخدام
محافظة

  مطروح

إقليم 

  اإلسكندرية

  ١٢٨٥.١٧ ٥١.٢  ١.٤٠  ١  ٧  ٣  ١.٥٠  ١٠.٣٠  ٥  ٢٢ سكن ومتناثرات

  ١١.٤٩ ١.٢٦  ٠.٣٥  ٠.٦٦  ٠.٦١  ٣.٦٥  ٠.٦٠  ١.٦٩  ٤.٤٢  ١.٦٧ %النسبة

  ٢٩٢.١١ ٢٧٦.٦  ٦  ٥  ١٤١  ١٠  ٠.٦٠  ٤٢  ١  ٧١ منافع وجبانات

  ٢.٦١ ٦.٧٩  ١.٥٠  ٣.٣٠  ١٢.٢٧  ١٢.١٧  ٠.٢٤  ٦.٨٩  ٠.٨٨  ٥.٤٠ %النسبة

  ١٣٥٤.٤٧ ١٣٣٣.٦  ١٤١  ٩.٥٠  ٨٣  ١٥.٢٠  ٢.٩٠  ٥١٤  ٨  ٥٦٠ أراضي بور

  ١٢.١١ ٣٢.٧٦  ٣٥.٢١  ٦.٢٧  ٧.٢٢  ١٨.٤٩  ١.١٦  ٨٤.٣٦  ٧.٠٨  ٤٢.٥٥ %النسبة

أراضي زراعية داخل

  الزمام

٥٢٥٨.٤٢ ١٢٤٥.٩٩  ٢٥٢  ٤  ٤٢  ٥٤  ١٧٦  ٤٣  ١٢  ٦٦٢.٩٩  

  ٤٧.٠٢ ٣٠.٦٠  ٦٢.٩٤  ٢.٦٤  ٣.٦٦  ٦٥.٦٩  ٧٠.٤٠  ٧.٠٦  ١٠.٦٢  ٥٠.٣٨ %النسبة

أراضي زراعية خارج

  الزمام

٤٧.٠٢ ١١٦٤  ٠٠  ١٣٢  ٨٧٦  ٠٠  ٦٩  ٠٠  ٨٧  ٠٠  

  ٢٩٩٢.٨٥ ٢٨.٥٩  ٠٠  ٨٧.١٣  ٧٦.٢٤  ٠٠  ٢٧.٦٠  ٠٠  ٧٦.٩٩  ٠٠ %النسبة

  ١١١٨٣ ٤٠٧١.٣٩  ٤٠٠.٤ ١٥١.٥٠ ١١٤٩ ٨٢.٢٠ ٢٥٠  ٦٠٩.٣ ١١٣ ١٣١٥.٩٩ المساحة المأهولة

 )م٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –لجمهورية استراتجية التنمية لمحافظات ا: المصدر ( 

   



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  تعماالت االراضى بمحافظة مطروحاس )٣٤(شكل رقم 

أما بالنسبة للفئات الحجمية لمدن المحافظة فتقع مدينة واحدة فقط في 

، ومدينة واحدة مدينة مرسى مطروح ألف نسمة هي ٢٥ – ١٠٠الفئة من 

، وأربعة مدن ألف نسمة هي مدينة الحمام ٥٠ – ٢٥في الفئة الحجمية من 

تقع مدينتين في الفئة الحجمية  ألف نسمة ، بينما ٢٥ – ١٠في الفئة من 

 ١٩ جدول رقم(والنجيلة آالف نسمة هما مدينتي العلمين  ١٠ألقل من ا

   ).٣٤شكل رقم و
    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

 

 

 

  )م ٢٠٠٦( الفئات الحجمية للمدن بمحافظة مطروح : ١٩جدول رقم 

عدد المدن الفئات الحجمية

  باإلقليم

عدد المدن

  بالمحافظة

 بيان المدن 

  __  ٠٠  ١  المدن المليونية.١

  __  ٠٠  ٠٠  مليون –ألف  ٢.٢٥٠

  مرسى مطروح  ١  ٣  ألف ٢٥٠ – ٣.١٠٠

  __  ٠٠  ٣  ألف ١٠٠ –٤.٥٠

  الحمام  ١  ١٠  ألف ٥٠ – ٥.٢٥

/ السلوم / الضبعة   ٤  ٦  ألف ٢٥ – ٦.١٠

  سيوة/ سيدي براني 

  النجيلة/ العلمين   ٢  ٣  آالف ١٠أقل من .٧

اإلجمـــــــــــال

  ي

٨ ٢٦   

  )م ٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –استراتجية التنمية لمحافظات الجمهورية : المصدر (  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٥٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

المؤشرات السكانية واالجتماعية لمحافظات إقليم  ٣- ١

  اإلسكندرية
المؤشرات السكانية واالجتماعية لمحافظة  ١-٣- ١   

  : اإلسكندرية

وقد . م.ق ٣٣١أسس اإلسكندر األكبر مدينة اإلسكندرية عام   

ة عالمية خالل العصور الرومانية والقبطية ازدهرت المدينة بعد ذلك كمدين

وفي خالل المائتي عام الماضية تأثرت المدينة بالثقافات اليونانية . والعربية

واإليطالية والتركية والفرنسية والبريطانية مما أعطى المدينة سماتها 

من سكان % ٩٨.٥والمدينة بأحيائها الستة تستقطب نحو . المميزة

إلى جانب محافظة  –اصمة اإلقليم الذي يضم المحافظة، وهي تعد ع

وقد نما دور اإلسكندرية . محافظتي البحيرة ومطروح –اإلسكندرية 

كمركز تجاري وصناعي بالتوازي مع جاذبيتها التاريخية وشهرتها 

السياحية والثقافية، ويضاف إلى سكان المحافظة نحو مليوني زائر في 

  . ومن البلدان العربية واألجنبية شهور الصيف يأتون من باقي المحافظات 

 :المؤشرات الديموغرافية  •

تعتبر محافظة اإلسكندرية هي ثاني مدن اإلقليم من حيث تعداد   

مليون نسمة يمثلون  ٤.١٦٦(مليون نسمة  ٤.١١السكان الذي بلغ نحو 

). م٢٠٠٦من سكان مصر وفقاً للنتائج النهائية لتعداد عام % ٥.٦٦نحو 

ث ما يقرب من نصف عدد سكان المحافظة ؛ إذ تصل وتبلغ نسبة اإلنا

كما يصل متوسط . من إجمالي عدد السكان % ٤٨.٩نسبتهن إلى نحو 

مولود  ٢٤.٤فرد ، بينما يبلغ معدل المواليد  ٣.٨حجم األسرة إلى حوالي 

، ويصل معدل ألف نسمة/ متوفي  ٧.٨دل الوفيات ألف نسمة ومع/ حي 

  ) .٢٠جدول (ألف نسمة /  ١٦.٦الزيادة الطبيعية إلى نحو 

 – ١٩٧٦(ومن ناحية أخرى فإن متابعة معدالت النمو السكاني في الفترة 

في الفترة من % ٣تشير إلى أن معدل النمو السكاني قد بلغ نحو ) م٢٠٠٦

خالل العقد التالي ، ثم % ١.٤٥م ، ثم تراجع إلى نحو ١٩٨٦ – ١٩٧٦

م حيث بلغ نحو ٢٠٠٦ – ١٩٩٦عاد لالرتفاع النسبي خالل الفترة من 

كما تشير دراسة الكثافات السكانية إلى إرتفاع الكثافة السكانية % . ٢.١

م لتصل ٢٠٠٢عام  ٢كم/ ألف نسمة  ٢.٢للساحة المأهولة بالمحافظة من 

  ) . ٣٥، شكل  ٢١جدول (م ٢٠٠٦عام  ٢كم/ ألف نسمة  ٢.٤٥إلى 

    
  م٢٠٠٦المؤشرات الديموغرافية  بمحافظة اإلسكندرية : ٢٠جدول رقم 

 القيمة  الوحدة  البيان

 ٤١١٠  ألف نسمة  عدد السكان

 ٤٨.٩  %  نسبة اإلناث

 ٣.٨  فرد  متوسط حجم األسرة

 ٢٤.٤  ألف نسمة/ مولود حي   معدل المواليد

 ٧.٨  ألف نسمة/ متوفي   معدل الوفيات

 ١٦.٦  لكل ألف نسمة  معدل الزيادة الطبيعية

  )م٢٠٠٨اإلصدار السابع ،  –وصف مصر بالمعلومات : المصدر ( 
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  م٢٠٠٦مؤشرات سوق العمل  بمحافظة اإلسكندرية : ٢٢جدول رقم 

 القيمة  الوحدة  البيان

 ١٢٨٠  ألف نسمة  قوة العمل
 ١١٤٩.٢  ألف مشتغل  عدد المشتغلين
 ١٣٠.٨ألف   عدد المتعطلين

 ٣١.١  %  نسبة قوة العمل إلى السكان
 ١٠.٢  %  معدل البطالة

 ١.٦  %  *لنمو في سوق العمل معدل ا
 ١٧.٥  %  نسبة مساهمة اإلناث في قوة العمل

 ١٦.٤  %  معدل البطالة من حملة المؤهالت العليا
 ١٧.٧  %  فوق المتوسطة/ معدل البطالة من حملة المؤهالت المتوسطة 

  . ٢٠٠٦النتائج النهائية لتعداد * 
  )م ٢٠٠٨ اإلصدار السابع ، –وصف مصر بالمعلومات : المصدر (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :سوق العمل  •

مليون نسمة يمثلون  ١.٢٨المحافظة إلى نحو تصل قوة العمل ب  

تغلين إلى ويصل عدد المشم ٢٠٠٦من إجمالي سكانها لعام % ٣١.٣نحو 

، بينما يصل عدد المتعطلين عن العمل إلى نحو مليون مشتغل ١.١٤٩نحو 

%. ١٠.٢ألف متعطل حيث يصل معدل البطالة بالمحافظة إلى  ١٣٠

المؤهالت المتوسطة وفوق  ويالحظ ارتفاع نسبة البطالة بين حملة

، % ١٧.٧؛ إذ بلغت هذه النسبة عنها بين حملة المؤهالت العالية المتوسطة

شاركة اإلناث في وتصل نسبة م. لكل من الفئتين على التوالي % ١٦.٤

خالل % ١.٦، في حين بلغ معدل النمو في سوق العمل %١٧.٥قوة العمل 

  ) .٢٢جدول رقم (م ٢٠٠٦ – ١٩٩٦الفترة 

  

•  

تطور عدد السكان ومعدالت النمو بمحافظة اإلسكندرية: ٢١جدول رقم   

)م ٢٠٠٦ – ١٩٧٦(   

نةالس )مليون نسمة(عدد السكان   (% )و نممعدل ال   

م١٩٧٦  ٢.١٠ -
م١٩٨٦  ٣ ٢.٨٩
م١٩٩٦  ١.٤٥ ٣.٣٤
م٢٠٠٦  ٢.١ ٤.١٦

)م ٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –إستراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات الجمهورية : المصدر (    

  
  )م ٢٠٠٦ – ١٩٧٦( تطور عدد السكان بمحافظة اإلسكندرية ) ٣٥(شكل رقم 

م ٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –إستراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات الجمهورية : المصدر ( 

٢.١

٢.٨٩
٣.٣٤

٤.١٦

٠.٠٠
٠.٥٠
١.٠٠
١.٥٠
٢.٠٠
٢.٥٠
٣.٠٠
٣.٥٠
٤.٠٠
٤.٥٠

١٩٧٦ ١٩٨٦ ١٩٩٦ ٢٠٠٦
ن 
آا
س
 ال
اد
عد
ت

 )
ة 
سم
ن ن
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( 

 سنة التعداد
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 :لتعليم والبحث العلمي ا •

 )م٢٠٠٦/  ٢٠٠٥عام (يصل معدل األمية في محافظة اإلسكندرية   

، وبلغ عدد المقيدين بفصول محو من إجمالي عدد السكان% ١٩.٣إلى 

ألف نسمة غالبيتهم من الذكور الذين بلغ عدد المقيدين  ١٨.٩األمية إلى 

د اإلناث المقيدات ألف نسمة؛ في حين بلغ عد ١٣.٧منهم بهذه الفصول إلى 

 ٧.٨وقد وصل عدد من تم محو أميتهم إلى . ألف نسمة فقط  ٥.٢بها إلى 

، جمالي المقيدين بفصول محو األميةمن إ% ٤١.٥ألف نسمة يمثلون نسبة 

ومن المالحظ ارتفاع هذه النسبة بين اإلناث عنها بين الذكور؛ إذ بلغت 

  . لكل من الفئتين على التوالي% ٣٧.٨، %٥١.٥

من ناحية أخرى يالحظ انخفاض نسب التسرب من التعليم و  

وهي % ١.٥اإللزامي، حيث بلغت نسب التسرب من التعليم االبتدائي 

% ١.٢، % ١.٨ترتفع بين التالميذ من الذكور عنها بين اإلناث إذ بلغت 

في حين يرتفع نسبياً التسرب من التعليم . لكل من الفئتين على التوالي 

وتكون هذه النسبة أعلى بين اإلناث حيث تبلغ % ١.٨لغ اإلعدادي حيث يب

  . بين الذكور% ١.٧مقارنة بنسبة تسرب % ١.٩

/  ٢٠٠٦(وقد وصل عدد المدارس بمحافظة اإلسكندرية عام 

 ٨٥٧.٣٧فصل ؛ ويدرس بها  ١٩٣٤١مدرسة تضم  ١٧١٤إلى ) م٢٠٠٧

ن بهذه وقد بلغ عدد المدرسي. منهم % ٤٨.٧ألف تلميذ تمثل اإلناث نسبة 

ألف مدرس تمثل اإلناث النسبة األكبر منهم التي  ٤٦.٩٨المدارس إلى 

وتصل كثافة الفصل إلى . من إجمالي المدرسين% ٥٨.٤٣تصل إلى نحو 

 ١٨.٢٥فصل بينما يصل نصيب المدرس من التالميذ إلى / تلميذ  ٤٤.٣٣

% . ٥١مدرس، وتصل نسبة المدارس المزودة بالحواسيب إلى / تلميذ 

 ٦.٤ناحية أخرى فإن عدد المدارس الخاصة والفنية والتعاونية قد بلغ ومن 

  .على التوالى مدرسة ٩،  ٥٧، 

معهداً تضم  ١١٨بينما يصل عدد المعاهد األزهرية بالمحافظة إلى   

من اإلناث، % ٤٤.٧ألف تلميذ منهم  ٣٣.٨فصالً ؛ ويدرس بها  ٩٠٥

% ٥٣.٨ألف مدرس منهم  ٢.٩ويبلغ عدد المدرسين العاملين بهذه المعاهد 

  .من اإلناث

ويالحظ إنخفاض كثافة الفصل في هذه المعاهد نسبياً عن مدارس   

كما ينخفض نصيب .  فصل / تلميذ  ٣٧.٣التعليم العام بالمحافظة إذ تبلغ 

، مدرس/ تلميذ  ١١.٧وظ إذ يصل إلى المدرس من التالميذ بشكل ملح

من إجمالي عددها % ٢٣.٧ وتصل نسبة المعاهد المزودة بالحواسيب إلى

وتمثل هذه النسبة أقل من نصف ما هي عليه بمدارس التعليم العام وفيما 

يتعلق بالتعليم العالي فإن محافظة اإلسكندرية تحظى بالجانب األكبر من 

/  ٢٠٠٥(تلك المؤسسات التعليمية باإلقليم إذ بلغ عددها بالمحافظة عام 

ألف  ١٩١.٩جمالي عدد الطالب بها ، وبلغ إمعهداً ١٩كلية،  ٢٠) م٢٠٠٦

ويصل إجمالي أعضاء هيئة . منهم % ٥٠.٨طالب تمثل اإلناث نسبة 

، ويالحظ إرتفاع من اإلناث% ٤٧.٨ألف عضو منهم  ٦.٩التدريس إلى 

نصيب عضو هيئة التدريس من الطالب مقارنة بالتعليم قبل الجامعي إذ 

عدد المراكز البحثية  ومن ناحية أخرى فقد بلغ. عضو/ طالب  ٢٧.٨يبلغ 
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مركز تابع للجامعات وثالث مراكز تابعة  ٢١مركزاً منها  ٢٤بالمحافظة 

  .  للوزارات

مركزاً يتدرب  ٧٣كما يبلغ عدد مراكز التدريب المهني بالمحافظة   

. متدرب  ١١٩٣٥متدرباً ؛ في حين تبلغ سعة هذه المراكز  ٩٧٧٥بها 

بهذه المراكز إذ تبلغ هذه النسبة ويالحظ إنخفاض نسبة اإلناث المتدربات 

ويصل نصيب مركز التدريب من . من إجمالي عدد المتدربين % ٢١.٨

  .مركز/ ألف نسمة  ١٧.٥قوة العمل بالمحافظة إلى

 :الصحة  •

تمثل مستشفيات القطاع الخاص العدد األكبر من المستشفيات إذ   

سرير تليها المستشفيات  ٢٣١٦مستشفى توفر  ١١٠يبلغ عددها 

سرير،  ٢٧٢٨مستشفى توفر  ١١لتخصصية التي يبلغ عددها ا

مستشفيات يتوفر بها  ٦فالمستشفيات العامة والمركزية التي يبلغ عددها 

مستشفيات توفر العدد  ٥سرير، ثم المستشفيات الجامعية البالغ عددها  ٧٠٣

سرير، بينما يبلغ عدد مستشفيات هيئة  ٤٠٢٩األكبر من األسرة الذي يبلغ 

سرير، وتوجد بالمحافظة نوعيات  ٢٠٠٥مستشفيات بها  ٤ين الصحي التأم

تتوفر بها . أخرى من المستشفيات كالمؤسسات العالجية والتكامل الصحي

  ٣٢٣.٥ويبلغ نصيب السرير من السكان  . أعداد أخرى من األسرة 

ألف  ٥٤.٨سرير، ويرتفع نصيب سيارة اإلسعاف من السكان إلى / نسمة 

إلى  بينما يصل عدد األطباء البشريين القائمين بالعمل .سيارة/ نسمة 

/ نسمة  ١٠٤٣.٩نحو طبيب؛ يبلغ نصيب كل منهم من السكان  ٣٩٣٧

  . طبيب

أما عدد هيئة التمريض القائمة بالعمل في المحافظة فيبلغ عددها   

/ نسمة  ٧٩٠.١ممرض؛ يصل نصيب كل منهم من السكان  ٥٢٠٢

مين الصحي نحو المستفيدين من التأ ومن ناحية أخرى يصل عدد. ممرض

، في حين بلغ عدد من تم عالجهم على نفقة الدولة مليون نسمة ٢.٧٩٩٥

من سكان المحافظة بنفقات بلغت نحو  ألف نسمة  ٢٩.٩٩داخل البالد 

  .م٢٠٠٦مليون جنيه عام  ٥٣.٤٤

 :الخدمات اإلجتماعية •

للعام  بلغ عدد وحدات الخدمة اإلجتماعية بمحافظة اإلسكندرية  

وحدة ، في / ألف نسمة  ٥١.٤وحدة ، بمعدل  ٨٠) م ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥(

/ نسمة  ٢٤٠٠جمعية بمعدل  ١٦٨٢حين بلغ عدد الجمعيات األهلية 

دار حضانة إلتحق بها  ٥٩٩وقد وصل عدد دور الحضانة إلى . جمعية 

، وكان ألف طفل في سن الحضانة ٤٦٧.٢ألف طفل من إجمالي  ٥١.٦٨

بينما وصل . دار حضانة / طفل  ٨٦.٣ة من األطفال نصيب دار الحضان

، مراكز التكوين المهني مراكز ذوي اإلحتياجات الخاصة: ن عدد كل م

  .مراكز على التوالي  ٤،  ١٢إلى

اإلجتماعي قد ومن ناحية أخرى فإن الحاالت المستفيدة من الضمان 

 ، بلغ نصيب كل منها من إجمالي المنصرف نحوألف حالة ٣٣.٣بلغت 
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  )م٢٠٠٦ – ١٩٧٦( تطور عدد السكان ومعدالت النمو بمحافظة البحيرة : ٢٣جدول رقم 

 ( %)و معدل النم  )مليون نسمة(عدد السكان   نةالس

 -  ٢.٤٦٤  م١٩٧٦
 ٢.٨٠  ٣.٢٤٨  م١٩٨٦
 ٢.٠٩  ٣.٩٩٤  م١٩٩٦
 ١.٧٠  ٤.٧٤٧  م٢٠٠٦

  )م٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –هورية إستراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات الجم: المصدر (

ع الحكومي في حين بلغ عدد المؤمن عليهم في القطا. جنيهاً  ٧١٩.٨

  .ألف مستفيد ٨٣٩.٧، وفي القطاع العام والخاص ألف مستفيد ٢٨٢.١

  :  البحيرةمحافظة المؤشرات السكانية واالجتماعية ل ٢-٣-١   
تعد محافظة البحيرة من أغنى محافظات مصر في مواردها حيث   

داً مستقراً للزراعة فضالً على اعتدال الطقس يؤمن لها فرع رشيد مور

 وتوفر موارد الصيد على سواحل البحر المتوسط وفرع رشيد وبحيرة

؛ ووجود محاجر الرمال والطفلة وكذلك وجود الغاز الطبيعي. إدكو

والمالحات في جنوب وغرب المحافظة إلى جانب إمتداد شرايين النقل 

  .الرئيسية للوجه البحري عبرها

فظة البحيرة تعد من أولى محافظات الجمهورية من حيث مساحة ومحا

ألف فدان  ١٥٥٧األراضي الزراعية؛ حيث تقدر هذه المساحات بنحو

وكذلك تسهم المحافظة في النشاط الصناعي لمصر حيث توطنت بها منذ 

ثالثة أرباع قرن صناعة الغزل والنسيج في كفر الدوار؛ باإلضافة إلى 

 ٤، ويوجد بالمحافظة حالياً الكيماويات والصباغةحلج القطن و صناعات

وإلى . مناطق صناعية بوادي النطرون ورشيد وحوش عيسى والنوبارية

جانب النشاط الصناعي فإن المحافظة تزخر بالعديد من عناصر الجذب 

  .السياحي مثل مدينة رشيد ومنطقة وادي النطرون 

 :المؤشرات الديموغرافية  •

ة هي أولى مدن اإلقليم من حيث تعداد السكان تعتبر محافظة البحير  

مليون نسمة  ٤.٧٤٧بلغ هذا التعداد (مليون نسمة  ٤.٧٣٧الذي بلغ نحو 

). م٢٠٠٦من سكان مصر وفقاً للنتائج النهائية لتعداد % ٦.٥٣يمثلون نحو 

وتبلغ نسبة اإلناث ما يقرب من نصف عدد سكان المحافظة؛ إذ تصل 

كما يصل متوسط حجم . إجمالي عدد السكانمن % ٤٨.٧نسبتهن إلى نحو 

فرد ، ويالحظ ارتفاع هذا المتوسط في الريف عنه  ٤.٣األسرة إلى حوالي 

فرد في الحضر  بينما  ٤.١فرد في الريف و  ٤.٤في الحضر حيث يبلغ 

 ٥.٢ألف نسمة ومعدل الوفيات / مولود حي  ٢٤.٣يبلغ معدل المواليد 

ألف /  ١٩.١زيادة الطبيعية إلى نحو ألف نسمة، ويصل معدل ال/ متوفي 

  ). ٢٣جدول رقم (نسمة 

 – ١٩٧٦(ومن ناحية أخرى فإن متابعة معدالت النمو السكاني في الفترة 

في الفترة % ٢.٨تشير إلى أن معدل النمو السكاني قد بلغ نحو ) م٢٠٠٦

خالل العقد التالي ثم % ٢.٠٩م، ثم تراجع إلى نحو ١٩٨٦ – ١٩٧٦من 

م ليصل إلى نحو ٢٠٠٦ – ١٩٩٦نخفاض خالل الفترة إستمر في اإل

كما تشير دراسة الكثافات السكانية إلى إرتفاع الكثافة السكانية %. ١.٧

م ٢٠٠٢عام  ٢كم/ ألف نسمة  ٠.٦٤للمساحة المأهولة من المحافظة من 

  ) .٣٦، شكل ٢٤جدول (م ٢٠٠٦عام  ٢كم/ ألف نسمة  ٠.٦٧لتصل إلى 
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 :لعمل سوق ا •

مليون نسمة يمثلون  ١.٤٤٥تصل قوة العمل بالمحافظة إلى نحو   

، ويتركز الجانب األكبر من م٢٠٠٦من إجمالي سكانها لعام % ٣٠.٥نحو 

مليون نسمة في مقابل نحو  ١.١٥٣قوة العمل في الريف إذ تبلغ نحو 

 ١.١٤٩ويصل عدد المشتغلين إلى نحو . مليون نسمة في الحضر  ٠.٢٩٢

 ١.٠٥١مليون في الحضر وحوالي  ٠.٢٥٩منهم حوالي (شتغل مليون م

 ١٣٤.٨، بينما يصل عدد المتعطلين عن العمل إلى نحو )مليون في الريف

) ألف في الريف ١٠١.٦ألف في الحضر و  ٣٣.٢منهم (ألف متعطل 

، ويالحظ إرتفاع %٩.٣حيث يصل معدل البطالة اإلجمالي بالمحافظة إلى 

ظة في الحضر عنه في الريف إذ يبلغ في كل هذا المعدل بدرجة ملحو

ومن ناحية أخرى فإن نسبة البطالة . على التوالي% ٨.٨، % ١١.٣منهما 

بين حملة المؤهالت المتوسطة وفوق المتوسطة ترتفع عن مثيلتها بين حملة 

لكل من الفئتين % ١٩، % ٢٣.٩المؤهالت العالية؛ إذ بلغت هذه النسبة 

بة اإلجمالية لمشاركة اإلناث في قوة العمل وتصل النس. على التوالي

وهي ترتفع في الريف عنها في الحضر ؛ وتعد أعلى نسبة % ٣٣.٢

في حين بلغ معدل النمو في سوق . لمشاركة اإلناث في قوة العمل باإلقليم 

  ) .٢٥جدول رقم (م ٢٠٠٦ – ١٩٩٦في الفترة من % ٤العمل 
 
 
 

  م٢٠٠٦المؤشرات الديموغرافية  بمحافظة البحيرة : ٢٤جدول رقم                

 ةالقيم  الوحدة  البيان

 إجمالي ريف حضر
٤٧٣٧.١  ٣٨٢٩.٨  ٩٠٧.٣  ألف نسمة  عدد السكان
٤٨.٧  ٤٨.٦  ٤٩.١  %  نسبة اإلناث

٤.٣  ٤.٤  ٤.١  فردمتوسط حجم 
٢٤.٣  -  -ألف / مولود حي   معدل المواليد
٥.٢  -  -  ألف نسمة/ متوفي   معدل الوفيات

معدل الزيادة 

ة الط
 ١٩.١  -  -  لكل ألف نسمة

  )م ٢٠٠٨اإلصدار السابع ،  –وصف مصر بالمعلومات : المصدر (
  

  
  )م٢٠٠٦ – ١٩٧٦(تطور عدد السكان ومعدالت النمو بمحافظة البحيرة ) ٣٦(شكل رقم 

)م ٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –إستراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات الجمهورية : المصدر (
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  م٢٠٠٦سوق العمل  بمحافظة البحيرة : ٢٥جدول رقم 
  

القيمة  الوحدة  البيان
إجماليريفحضر

١٤٤٥.٦  ١١٥٣.٠  ٢٩٢.٦  ألف نسمة  قوة العمل
١٣١٠.٨  ١٠٥١.٤  ٢٥٩.٤  ألف مشتغل  عدد المشتغلين
١٣٤.٨  ١٠١.٦  ٣٣.٢  ألف متعطل  عدد المتعطلين

٣٠.٥  ٣٠.١  ٣٢.٢  %  نسبة قوة العمل إلى السكان
 ٩.٣  ٨.٨  ١١.٣  %  معدل البطالة

 ٤  -  -  %  *معدل النمو في سوق العمل 
نسبة مساهمة اإلناث في قوة 

 ٣٣.٢  ٣٤.٣  ٢٧.١  %  العمل

معدل البطالة من حملة 
 ١٩.٠  ١٩.٤  ١٨.٥  %  المؤهالت العليا

معدل البطالة من حملة 
فوق / المؤهالت المتوسطة 

  المتوسطة
%  ٢٣.٩  ٢٢.٥  ٢٨.٦ 

  . ٢٠٠٦النتائج النهائية لتعداد *  

 
  

 :التعليم والبحث العلمي  •

 )م٢٠٠٦/  ٢٠٠٥عام (األمية في محافظة البحيرة  يصل معدل    

، وبلغ عدد المقيدين بفصول محو من إجمالي عدد السكان% ٣٦.٣إلى 

ألف نسمة غالبيتهم من الذكور الذين بلغ عدد المقيدين  ٥٧.١األمية إلى 

؛ في حين بلغ عدد اإلناث المقيدات ألف نسمة ٤١.٢م بهذه الفصول إلى منه

 ٢١.٨وقد وصل عدد من تم محو أميتهم إلى . نسمة ألف  ١٥.٩بها إلى 

من إجمالي المقيدين بفصول محو األمية، % ٣٨.١ألف نسمة يمثلون نسبة 

ومن المالحظ إرتفاع هذه النسبة بين الذكور عنها بين اإلناث؛ إذ بلغت 

  . لكل من الفئتين على التوالي% ٣٤.٨، %٣٩.٤

ب من التعليم ومن ناحية أخرى يالحظ إنخفاض نسب التسر  

وهي % ١.٨اإللزامي، حيث بلغت نسب التسرب من التعليم اإلبتدائي 

، % ٢.٣٦ترتفع بين التالميذ من الذكور عنها بين اإلناث إذ بلغت 

في حين يرتفع نسبياً التسرب من . لكل من الفئتين على التوالي % ١.١١

اإلناث وتكون هذه النسبة أعلى بين % ٣.٣التعليم اإلعدادي حيث يبلغ 

  . بين الذكور% ٢.٩٦مقارنة بنسبة تسرب % ٣.٧٥حيث تبلغ 

م  ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦وقد وصل عدد المدارس بمحافظة البحيرة عام   

مدرسة في  ٢٣٧٢مدرسة في الحضر و ٦١٠منها (مدرسة  ٢٩٨٢إلى 

مليون تلميذ تمثل اإلناث  ١.٠٠٦فصل؛ ويدرس بها  ٢٥٥١٥تضم ) الريف

 ٤٥.٣٩غ عدد المدرسين بهذه المدارس إلى وقد بل. منهم % ٤٩.٥٣نسبة 

منهم ؛ ويالحظ تفاوت هذه النسبة % ٤٣.٥٥ألف مدرس تمثل اإلناث نسبة 

على % ٣٩.٨٠، % ٤٨.٢٧بين الحضر والريف إذ تبلغ في كل منهما 

فصل، / تلميذ  ٣٩.٤٥التوالي، وتصل كثافة الفصل إلجمالي المحافظة إلى 

مدرس ؛ / تلميذ  ٢٢.١٨يذ إلى بينما يصل نصيب المدرس من التالم

ويرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ في الريف عنه في الحضر إذ يبلغ في 

وتصل نسبة . مدرس على التوالي / تلميذ  ١٧.٢٥، ٢٦.٠٩كليهما 

ومن ناحية أخرى فإن عدد % . ٧٨.٢المدارس المزودة بالحواسيب إلى 

مدرسة على  ٢،  ١١٠،  ١٥١المدارس الخاصة والفنية والتعاونية قد بلغ 
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معهداً  ٥٤٩في حين يبلغ عدد المعاهد األزهرية بمحافظة البحيرة . التوالي

من % ٣٤.٦٣ألف تلميذ منهم  ١٣٢.٦فصالً؛ ويدرس بها  ٣٧٤٧تضم 

ألف مدرس منهم  ٧.٦١اإلناث، ويبلغ عدد المدرسين العاملين بهذه المعاهد 

ه المعاهد إلجمالي كما تبلغ كثافة الفصل في هذ. من اإلناث % ٢٤.٢٣

فصل، ويالحظ إنخفاض نصيب المدرس من التالميذ /تلميذ ٣٥.٤المحافظة 

تلميذ  ١٧.٤بشكل ملحوظ عن مدارس التعليم العام بالمحافظة إذ يصل إلى 

من % ٣.٤٦مدرس، وتصل نسبة المعاهد المزودة بالحواسيب إلى / 

مدارس التعليم إجمالي عددها وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بمثيلتها في 

  .العام

وفيما يتعلق بالتعليم العالي فإن عدد المؤسسات التعليمية بالمحافظة   

، وصل إجمالي عدد معاهد ٣كليات،  ٧) م ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥( لغ عام قد ب

. منهم% ٤٦.٧ألف طالب تمثل اإلناث نسبة  ٥٦.٠٦الطالب بها إلى 

فقط % ٢٩.٥عضو منهم  ٧٠٠ويصل إجمالي أعضاء هيئة التدريس إلى 

من اإلناث، ويالحظ إرتفاع نصيب عضو هيئة التدريس من الطالب 

عضو، وهو معدل يمثل أكثر من ثالثة / طالب  ٨٣.١بالمحافظة إذ يبلغ 

  . أضعاف ما هو عليه بمحافظة اإلسكندرية

مراكز  ٦ومن ناحية أخرى فقد بلغ عدد المراكز البحثية بالمحافظة   

  .  تابعة للجامعات

مركزاً يتدرب  ٤٠عدد مراكز التدريب المهني بالمحافظة  كما يبلغ  

 ٤٥٥٢؛ وهو عدد يزيد عن سعة هذه المراكز التي تبلغ متدرباً ٥٤٤٨بها 

منها، وتصل نسبة اإلناث المتدربات بهذه % ١٢٠متدرب بما يمثل نحو 

بينما يبلغ نصيب مركز . من إجمالي عدد المتدربين% ٣٧.٢المراكز إلى 

  .مركز/ ألف نسمة  ٣٦.١ة العمل بالمحافظة إلى التدريب من قو

  :الصحة  •

تمثل مستشفيات التكامل الصحي العدد األكبر من المستشفيات إذ   

سرير تليها المستشفيات العامة  ٥٧٩مستشفى توفر  ٢٨يبلغ عددها 

سرير، فمستشفيات  ١٧٧٦مستشفى توفر  ١٦والمركزية التي يبلغ عددها 

سرير، ثم  ٤١٢مستشفى يتوفر بها  ١٥ددها القطاع الخاص التي يبلغ ع

. سرير ١٠٤١مستشفى توفر  ١٣المستشفيات التخصصية البالغ عددها 

 ٣٤٤مجموعة يتوفر بها  ٢٢بينما يبلغ عدد المجموعات الصحية الريفية 

/ نسمة   ٨٨٨.٦سرير ويرتفع نصيب السرير من السكان بالمحافظة ليبلغ  

بينما يصل . عدل المناظر باإلسكندريةضعف الم ٢.٧سرير؛ بما يمثل نحو 

سيارة ويصل / ألف  نسمة  ٥٢.٦٣نصيب سيارة اإلسعاف من السكان إلى 

طبيب  يبلغ نصيب كل  ٢٣٢٧عدد األطباء البشريين القائمين بالعمل إلى 

طبيب ؛ بما يمثل ما يقرب من / نسمة  ٢٠٣٥.٧نحو منهم من السكان 

ا عدد هيئة التمريض القائمة بالعمل أم. ضعف المعدل المناظر باإلسكندرية

نهم من ؛ يصل نصيب كل مممرض ٨٦٥٧المحافظة فيبلغ عددها  في

؛ وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عما هو ممرض/ نسمة  ٥٤٧.٢السكان 

ومن ناحية أخرى يصل عدد المستفيدين من التأمين . عليه باإلسكندرية 

من تم عالجهم مليون نسمة ، في حين بلغ عدد  ٢.١٩٥٧الصحي نحو 
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من سكان المحافظة  ألف نسمة   ٥٥.٠٤على نفقة الدولة داخل البالد 

  .م٢٠٠٦مليون جنيه عام  ٦٤.٣بنفقات بلغت نحو 

  

 :الخدمات اإلجتماعية  •

بلغ عدد وحدات الخدمات اإلجتماعية بمحافظة البحيرة لعام   

وحدة ، في / ألف نسمة  ٤١.٩وحدة ، بمعدل  ١١٣م  ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥

جمعية، / نسمة  ٥٧٠٠جمعية بمعدل  ٨٢٩لغ عدد الجمعيات األهلية حين ب

 ٣٠.١٤دار حضانة إلتحق بها  ٥٣٤وقد وصل عدد دور الحضانة إلى 

ألف طفل في سن الحضانة، وكان نصيب  ٦٥٦.٦ألف طفل من إجمالي 

بينما يوجد بالمحافظة . دار حضانة/ طفل  ٥٦.٤دار الحضانة من األطفال 

اإلحتياجات الخاصة باإلضافة إلى خمس مراكز التكوين مركز واحد  لذوي 

 .المهني وستة مكاتب للتأهيل 

ومن ناحية أخرى فإن الحاالت المستفيدة من الضمان اإلجتماعي قد   

ألف حالة ، بلغ نصيب كل منها من إجمالي المنصرف نحو  ٦٧.١بلغت 

مي في حين بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الحكو. جنيهاً  ٨٣٨.٤

  . ألف مستفيد ٤٤٣.٩ألف مستفيد، وفي القطاع العام والخاص  ٢٨٢.١

  

  

  

  :  مطروحمحافظة المؤشرات السكانية واإلجتماعية ل ٣-٣-١   
تتميز محافظة مطروح بموقعها الفريد على البحر المتوسط الذي   

كم  مما يجعلها أحد أهم مقاصد  ٤٥٠تمتد شواطئها الخالبة عليه لنحو 

رويحية بمصر، هذا فضالً عن مقوماتها السياحية األخرى إلى السياحة الت

جانب توفر اإلمكانيات الكبيرة للتنمية الزراعية التي تتمثل في إستغالل 

المياه الجوفية ومياه السيول واألمطار والعيون الطبيعية ؛ وإستغالل مياه 

إال . ترعة الحمام، كما تتوافر كذلك بصحراء مطروح إمكانيات بيئية أخرى

أن محافظة مطروح رغم كونها من أكبر محافظات الجمهورية مساحة إال 

  .أنها تعد ثالث أقل المحافظات المصرية من حيث عدد السكان 

 :المؤشرات الديموغرافية  •

تعتبر محافظة مطروح هي أقل مدن اإلقليم من حيث تعداد السكان   

مليون  ٠.٣٢٣وصل هذا العدد إلى (مليون نسمة  ٠.٣٢٢الذي بلغ نحو 

من سكان مصر وفقاً للنتائج النهائية لتعداد عام % ٠.٤٤يمثلون نحو 

بينما ، من سكان المحافظة في الحضر% ٧٠.٣ويتركز نحو ) . م٢٠٠٦

تبلغ نسبة اإلناث ما يقرب من نصف عدد سكان المحافظة ؛ إذ تصل 

كما يصل متوسط . من إجمالي عدد السكان % ٤٧.٧نسبتهن إلى نحو 

فرد ، ويالحظ إرتفاع هذا المتوسط في  ٥.٣سرة إلى حوالي حجم األ

فرد في  ٥.١فرد في الريف و  ٦.١الريف عنه في الحضر حيث يبلغ 

  . الحضر
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  تطور عدد السكان ومعدالت النمو بمحافظة مطروح: ٢٦قم جدول ر

  )م٢٠٠٦ – ١٩٧٦( 
  

معدل النمـــــو)مليون نسمة(السكانعدد  الســـــــــنة

 -  ٠.١١٣  م١٩٧٦
 ٣.٦٠  ٠.١٦١  م١٩٨٦
 ٢.٧٩  ٠.٢١٢  م١٩٩٦
 ٢.٠٠  ٠.٣٢٣  م٢٠٠٦

  )م٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –ورية إستراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات الجمه: المصدر (  

   –م ٢٠٠٦المؤشرات الديموغرافية  بمحافظة مطروح : ٢٧جدول رقم 

  ٢٠٠٦ة لتعداد النتائج األولي

 القيمــــــة  الوحدة  البيان
  إجمالي ريف  حضر

 ٣٢٢.٣٤١  ٩٥.٦٨٥  ٢٢٦.٦٥٦  ألف نسمة  عدد السكان
 ٤٧.٧  ٤٨.٩  ٤٧.٢  %  نسبة اإلناث

ــم   ــط حج متوس
  األ

 ٥.٣  ٦.١  ٥.١  فرد
ألف / مولود حي   معدل المواليد

  ة
-  -  ٣٠.٧ 

 ٥.٧  -  -  ألف نسمة/ متوفي   معدل الوفيات
ــدل ــادة  مع الزي
 ٢٥.٠  -  -  لكل ألف نسمة  الطبيعية

  )م ٢٠٠٨اإلصدار السابع ،  –وصف مصر بالمعلومات : المصدر (  
  
  

  )م٢٠٠٦ – ١٩٧٦(تطور عدد السكان بمحافظة مطروح ) ٣٧(شكل رقم 
  )م٢٠٠٨إقليم اإلسكندرية ،  –إستراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات الجمهورية : المصدر (

0.113

0.161

0.212

0.323

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

1976 1986 1996 2006

سنة التعداد

ألف نسمة ومعدل / مولود حي  ٣٠.٧بينما يبلغ معدل المواليد   

ألف نسمة، ويصل معدل الزيادة الطبيعية إلى نحو / متوفي  ٥.٧الوفيات 

وبذلك تكون المحافظة هي األكثر في معدل الزيادة ألف نسمة /  ٢٥

ومن ناحية ).  ٢٦جدول رقم ( الطبيعية للسكان بين محافظات اإلقليم 

) م ٢٠٠٦ – ١٩٧٦( أخرى فإن متابعة معدالت النمو السكاني في الفترة 

 ١٩٧٦في الفترة من % ٣.٦تشير إلى أن معدل النمو السكاني قد بلغ نحو 

خالل العقد التالي ثم إستمر في % ٢.٧٩إلى نحو  م ، ثم تراجع١٩٨٦ –

كما % . ٢م ليصل إلى نحو ٢٠٠٦ – ١٩٩٦اإلنخفاض خالل الفترة من 

تشير دراسة الكثافات السكانية إلى حدوث زيادة نسبية في الكثافة السكانية 

/ نسمة  ١.٩٤م لتصل إلى ١٩٩٦عام  ٢كم/ نسمة  ١.٢٧للمحافظة من 

  ).٣٧، شكل رقم  ٢٧م جدول رق( م ٢٠٠٦عام  ٢كم

    



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٦٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  )٢٠٠٦النتائج األولية لتعداد (م ٢٠٠٦سوق العمل  بمحافظة مطروح : ٢٨جدول رقم 
  

القيمة  الوحدة  البيان
إجماليريفحضر

 ٩٠.٦  ٢٤.٤  ٦٦.٢  ألف نسمة  قوة العمل
 ٨٥.١  ٢٣.٣  ٦١.٨ألف   عدد المشتغلين
 ٥.٥  ١.١  ٤.٤ألف   عدد المتعطلين

 ٢٨.١  ٢٥.٥  ٢٩.٢  %  نسبة قوة العمل إلى السكان
 ٦.٠٤  ٤.٤٧  ٦.٦٢  %  معدل البطالة

 ٤.٤  __  __  %  *معدل النمو في سوق العمل 
 ١٣.٩  ٠  ٢٢.٨  %  نسبة مساهمة اإلناث في قوة العمل
 ٣.٨  ٠  ٣.٩  %معدل البطالة من حملة المؤهالت 

معدل البطالة من حملة المؤهالت 
 ١١.٧  ٧.٠  ١٢.٧  %  فوق المتوسطة/ ة المتوسط

  . ٢٠٠٦النتائج النهائية لتعداد *  
  )م ٢٠٠٨اإلصدار السابع ،  –وصف مصر بالمعلومات : المصدر ( 

  :سوق العمل  •

ألف نسمة يمثلون نحو  ٩٠.٦تصل قوة العمل بالمحافظة إلى نحو   

، ويتركز الجانب األكبر من قوة م ٢٠٠٦من إجمالي سكانها لعام % ٢٨

ألف  ٢٤.٤ألف نسمة في مقابل نحو   ٦٦.٢العمل في الحضر إذ تبلغ نحو 

ألف مشتغل  ٨٥.١تغلين إلى نحو ويصل عدد المش. نسمة في الريف 

، )ألف في الريف ٢٣.٣ألف في الحضر وحوالي  ٦١.٨منهم حوالي (

منهم  (متعطل  ٥٥٠٠بينما يصل عدد المتعطلين عن العمل إلى نحو 

حيث يصل معدل البطالة  )في الريف ١١٠٠في الحضر و  ٤٤٠٠

ن وهو يعد أدنى معدالت البطالة بي% ٦.٠٤اإلجمالي بالمحافظة إلى 

محافظات اإلقليم، ويالحظ إرتفاع هذا المعدل نسبياً في الحضر عنه في 

ومن ناحية . على التوالي % ٤.٤٧، % ٦.٦٢الريف إذ يبلغ في كل منهما 

أخرى فإن نسبة البطالة بين حملة المؤهالت المتوسطة وفوق المتوسطة 

ة ؛ إذ بلغت هذه النسبيلتها بين حملة المؤهالت العالية ترتفع عن مث

وتصل النسبة اإلجمالية . لكل من الفئتين على التوالي% ٣.٨، % ١١.٧

وهي تعد أدنى نسبة لمشاركة % ١٣.٩لمشاركة اإلناث في قوة العمل 

اإلناث في قوة العمل باإلقليم ، مع مالحظة أن هذه النسبة تنعدم تماماً في 

ي وقد بلغ معدل النمو ف. في الحضر% ٢٢.٨الريف بينما تصل إلى نحو 

وفقاً للنتائج ) م٢٠٠٦-١٩٩٦(في الفترة من % ٤.٤سوق العمل بالمحافظة 

  ).٢٨جدول رقم ( ٢٠٠٦النهائية لتعداد 
  

 :التعليم والبحث العلمي  •

) م٢٠٠٦/  ٢٠٠٥عام (يصل معدل األمية في محافظة البحيرة   

من إجمالي عدد السكان ، وبلغ عدد المقيدين بفصول محو % ٣٤.٦٤إلى 

نسمة غالبيتهم من الذكور الذين بلغ عدد المقيدين منهم  ٥٩٧٠األمية إلى 

نسمة ؛ في حين بلغ عدد اإلناث المقيدات بها إلى  ٤٨٦٠بهذه الفصول إلى 

نسمة يمثلون  ٢٢٥٠وقد وصل عدد من تم محو أميتهم إلى . نسمة  ١١١٠

من إجمالي المقيدين بفصول محو األمية ، ومن المالحظ % ٣٧.٧١نسبة 

ه النسبة بين اإلناث عنها بين الذكور بشكل ملحوظ ؛ إذ بلغت إرتفاع هذ

  .لكل من الفئتين على التوالي% ٣٥.٢٤، % ٤٨.٥١



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ٧٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

ومن ناحية أخرى يالحظ إنخفاض نسب التسرب من التعليم   

اإللزامي بالمرحلة اإلبتدائية عنها في المرحلة اإلعدادية بشكل ملحوظ ، 

وهي تقتصر على % ٠.٥-دائي حيث بلغت نسب التسرب من التعليم اإلبت

بين % ٢.١١- منهن ؛ في حين كانت % ١.٤٥التالميذ من اإلناث إذ بلغت 

وترتفع نسبة التسرب من التعليم اإلعدادي حيث تبلغ . التالميذ الذكور

وتكون هذه النسبة ) وهي النسبة األعلى بين محافظات اإلقليم% (٨.٣٠

بين % ٧.٥٦سبة تسرب مقارنة بن% ٨.٧٥أعلى بين الذكور حيث تبلغ 

  . اإلناث

م  ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦وقد وصل عدد المدارس بمحافظة البحيرة عام   

مدرسة في  ٣٤٧مدرسة في الحضر و ١٦٢منها (مدرسة   ٥٠٩إلى 

ألف تلميذ تمثل اإلناث  ٧٥.٢٥فصل ؛ ويدرس بها  ٢٤٤٢تضم ) الريف

 ٣٤٣٠وقد بلغ عدد المدرسين بهذه المدارس إلى . منهم % ٤١.٤نسبة 

منهم ؛ ويالحظ تفاوت هذه النسبة بين % ٣٧.١٦مدرس تمثل اإلناث نسبة 

على % ٢٨.٥٢، % ٤١.٨٥الحضر والريف إذ تبلغ في كل منهما 

فصل / تلميذ  ٣٠.٨١وتصل كثافة الفصل إلجمالي المحافظة إلى . التوالي

؛ ويرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ في الحضر عنه في الريف إذ يبلغ في 

فصل على التوالي، بينما يصل نصيب / تلميذ  ٢٤.٢٩، ٣٦.٩٢كليهما 

وتصل . مدرس/ تلميذ  ٢١.٨١المدرس من التالميذ إلجمالي المحافظة إلى 

ومن ناحية أخرى فإن عدد . %٥٩مدارس المزودة بالحواسيب إلى نسبة ال

في حين . مدرسة على التوالي ١٥،  ٩المدارس الخاصة والفنية قد بلغ 

فصالً  ٢٩٦معهداً تضم  ٧٥اهد األزهرية بمحافظة مطروح يبلغ عدد المع

، ويبلغ عدد من اإلناث% ٤١.٢٦تلميذ منهم  ٥٥٧٠؛ ويدرس بها 

. من اإلناث% ٢٦.٧٩مدرس منهم  ٥٠٠المدرسين العاملين بهذه المعاهد 

/ تلميذ  ١٨.٨جمالي المحافظة كما تبلغ كثافة الفصل في هذه المعاهد إل

صيب المدرس من التالميذ بشكل ملحوظ عن ، ويالحظ إنخفاض نفصل

مدرس إلجمالي / تلميذ  ١١مدارس التعليم العام بالمحافظة إذ يصل إلى 

/ تلميذ  ٥.٤المحافظة وتنخفض هذه النسبة في الريف لتصل فقط إلى 

من إجمالي % ١٦وتبلغ نسبة المعاهد المزودة بالحواسيب  إلى . مدرس

  .يلتها في مدارس التعليم العامعددها وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمث

وفيما يتعلق بالتعليم العالي فإن عدد المؤسسات التعليمية بالمحافظة   

كلية واحدة ومعهداً واحداً، وصل إجمالي عدد ) م٢٠٠٦/  ٢٠٠٥(بلغ عام 

ويبلغ . منهم% ٥٥.٦طالب تمثل اإلناث نسبة  ١٦٠٠الطالب بهما إلى 

من اإلناث، % ٤٤عضواً منهم  ٥٠إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 

ومن ناحية . عضو/ طالب  ٣٢.٦يصل نصيب كل عضو من الطالب إلى 

أخرى فال يتواجد بالمحافظة أي مراكز بحثية تابعة للجامعات أو 

مركزاً  ١٧بينما يبلغ عدد مراكز التدريب المهني بالمحافظة .  الوزارات

من سعة هذه % ٨٠متدرباً؛ بما يمثل ما يقرب من  ١٠١٧يتدرب بها 

وتصل نسبة اإلناث المتدربات بهذه . متدرب ١٢٧٥المراكز التي تبلغ 

من إجمالي عدد المتدربين بينما يبلغ نصيب مركز % ٤٨.٦المراكز إلى 

  .مركز/ نسمة  ٥٣٠٠التدريب من قوة العمل بالمحافظة إلى 
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 ٧١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 :الصحة  •

تشفيات تمثل المستشفيات العامة والمركزية العدد األكبر من المس  

سرير تليها المستشفيات  ٧٦٠مستشفى توفر  ٧بالمحافظة إذ يبلغ عددها 

سرير، فمستشفيات  ٢٥١مستشفى توفر  ٤التخصصية التي يبلغ عددها 

سريراً فقط، ثم  ١٢مستشفى يتوفر بها  ٢القطاع الخاص التي يبلغ عددها 

ويصل نصيب . سريراً  ٢٤مستشفى واحد للتكامل الصحي يتوفر بها 

بينما يصل . سرير / نسمة   ٣٠٧.٩سرير من السكان بالمحافظة إلى ال

سيارة، ويصل عدد / نسمة  ٤٨٨٠نصيب سيارة اإلسعاف من السكان إلى 

طبيب  يبلغ نصيب كل منهم  ٢٤٢األطباء البشريين القائمين بالعمل إلى 

أما عدد هيئة التمريض القائمة . طبيب/ نسمة  ١٣٣٢نحو من السكان 

ممرض؛ يصل نصيب كل منهم من  ٩٨١المحافظة فيبلغ عددها  بالعمل في

ممرض؛ وهو المعدل األفضل بين محافظات / نسمة  ٣٢٨.٦السكان 

ومن ناحية أخرى يصل عدد المستفيدين من التأمين الصحي نحو . اإلقليم 

ألف مستفيد، في حين بلغ عدد من تم عالجهم على نفقة الدولة  ١٦٤.٩

 ٢.٣٧من سكان المحافظة بنفقات بلغت نحو   نسمة ٢٣٧٠داخل البالد 

  .م٢٠٠٦مليون جنيه عام 
  

 :الخدمات اإلجتماعية  •

 ٢٠٠٥روح لعام  بلغ عدد وحدات الخدمة اإلجتماعية بمحافظة مط  

وحدة ، في حين بلغ / ألف نسمة  ١١.٩، بمعدل وحدة  ٢٧م  ٢٠٠٦/ 

وقد  جمعية،/ نسمة  ٢٠٠٠جمعية بمعدل  ١٥٩عدد الجمعيات األهلية 

طفل من  ٢٥٦٠دار حضانة إلتحق بها  ٦٤وصل عدد دور الحضانة إلى 

ألف طفل في سن الحضانة وكان نصيب دار الحضانة من  ٥٢.٨إجمالي 

بينما ال يتواجد بالمحافظة أي مراكز . دار حضانة/ طفل  ٤٠األطفال 

؛ ويتواجد مكتبان الخاصة أو مراكز للتكوين المهني لذوي اإلحتياجات

  .للتأهيل

ومن ناحية أخرى فإن الحاالت المستفيدة من الضمان اإلجتماعي قد   

 ٧٧٤حالة، بلغ نصيب كل منها من إجمالي المنصرف نحو  ٨٥٤٠بلغت 

ألف  ١٦.٤في حين بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي . جنيهاً

  .ألف مستفيد ٤٤.٨مستفيد، وفي القطاع العام والخاص 

  

  

  

  



  لبيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور ا

  ٧٢                             الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  
  
  

  

  

  الفصل الثانى

  المالمح الطبيعية والبيئية بإقليم اإلسكندرية

  بإقليم اإلسكندرية ةالطبيعيالمحميات  ١- ٢

  الموارد الطبيعية بإقليم اإلسكندرية ٢- ٢

  الظواهر البحرية بإقليم اإلسكندرية ٣- ٢

  الموارد األرضية بإقليم اإلسكندرية ٤- ٢

  والسمكيةالموارد الزراعية والثروة الحيوانية  ٥- ٢

  والسياحية األثريةالموارد  ٦- ٢
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  ٧٣                             الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  : المالمح الطبيعية والبيئية بإقليم اإلسكندرية ٢

يتميز اإلقليم بمجموعة من الخصائص الطبيعية والبيئية التي تتراوح بين 

السهول الساحلية بخصائصها الجغرافية المميزة ، والنطاق الصحراوي الذي 

سية التي يأتي في مقدمتها أكبر يتضمن مجموعة من األشكال التضاري

منخفض في مصر أال وهو منخفض القطارة الذي كثرت حوله الدراسات 

البيئية واالقتصادية حيث تتعدد األفكار والرؤى حول استخدامه كمصدر هائل 

لتوليد الكهرباء المالية عن طريق شق قناة تربطه بمياه البحر المتوسط 

منسوب سطح  تحتمترا  ١٣٠ي يزيد على وتستفيد من ذلك الهبوط الهائل الذ

يتميز اإلقليم بتوافر الكثير من موارد الثروة المعدنية التي يمكن  ماك. البحر 

وكذلك  .لجذب السكاني في المستقبل القريبأن تجعل منه منطقة واعدة ل

) األمطار والمياه الجوفية(بعض مصادر المياه غير النيلية  يتميز اإلقليم بتوافر

وفضالً على هذا فإن اإلقليم يضم العديد من  .للزراعة هاماً عد مصدراًوالتي ت

عالن موقعين منهم كمحميات المواقع الطبيعية الفريدة التي تم حتى اآلن إ

تتعدد نظرا لتنوع األشكال الطبيعية والبيئية باإلقليم فمن المتوقع أن و طبيعية،

  .في الصفحات التالية يتم تناوله، وهذا ما سالموارد الطبيعية باإلقليم

  : المحميات الطبيعية بإقليم اإلسكندرية ١- ٢

 تمتلك جمهورية مصر العربية مساحة تزيد على المليون كيلومتراً مربعاً،

 تتمثل فى البحرين األحمر ،ه المساحة بتنوعها البيئى الواضحوتتميز هذ

  راواتالصحشاسعة من  والمتوسط، وتضم أيضاً نهر النيل، كما تضم مساحات

ح بين الجبال والسهول وما يتخللها من مظاهر سطح مختلفة تتراو

، وكلها تضم أشكاال مختلفة للحياة الحيوانية والنباتية باإلضافة والمنخفضات

  .جيولوجية فريدةتكوينات طبيعية وإلى ما تتضمنه أيضاً من أشكال و

لحياة فوق ولقد كان لهذا التنوع البيئى لمصر دوراً كبيراً فى أن تذخر ا

غير أن  .أراضيها بآالف األنواع من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية

على الموارد الطبيعية الزيادة السكانية وما يرتبط بها من ضغط متواصل 

مخاطر ، بل واالستخدام الجائر لبعضها ينذر بوجود بعض الواستنزافها

، إلى عالم، ومنها مصردول ال، ولذا اتجهت معظم التى تتهدد الحياة الفطرية

إنشاء من هنا ظهرت فكرة .ياة وصيانتها حسن القوانين لحماية هذه ال

، وهى مساحات من األراضى أو المياه تتميز بوجود المحميات الطبيعية

، كما تتميز أيضاً نقراضالكائنات حية نباتية أو حيوانية معرضة لخطر ا

أو ثقافية أو جمالية أو  ةبوجود ظاهرات طبيعية أو حضارية لها قيمة علمي

طبيعى ، لذا تسهم المحميات الطبيعية أيضاً فى الحفاظ على التنوع التاريخية

محمية طبيعية تغطى ما  ٢٧وتضم مصر  ،أو البيولوجى عل سطح األرض

زيادة هذه المساحة لتصبح  المقترح، ومن من مساحتها%  ١٠ على يزيد

  .من المحميات المقترحة بإضافة مجموعة  ٢٠١٧بحلول عام %  ١٨نحو 

: ان فقط تقعان بمحافظة مطروح وهماويوجد بإقليم اإلسكندرية حالياً محميت

، حمام وهي محمية صحارى ومحيط حيويمحمية العميد وتقع بمركز ال

حارى وتراث حضاري ومحمية سيوة وتقع بمركز سيوة وهي محمية ص
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نها حتى عام وذلك فضالً عن خمس محميات مقترح إعال. )٣٨شكل رقم (

  . م تقع جميعها في الصحراء الغربية بمحافظة مطروح ٢٠١٧
  

  :المحميات القائمة  ١-١-٢

    :محمية العميد  – أ

غرب مدينة  تقع محمية العميد على الساحل الشمالى الغربى لمصر

كمحمية  ١٩٨١وقد سبق وأن أعلنتها منظمة اليونسكو عام ، اإلسكندرية

، وكانت مساحة اإلنسان والمحيط الحيوى ر برنامجمحيط حيوى فى إطا

فى  ثم أعلنت المحمية من جهاز شئون البيئة ،٢كم ١المحمية فى هذا الوقت 

مجلس الوزراء رقم  بموجب قرار رئيس ١٩٨٣لسنة  ١٠٢إطار القانون 

، ونظراً ٢كم ١٥٠ الوقت، وكانت مساحة المحمية فى هذا ١٩٨٦لسنة  ٦٧١

المنطقة تم تعديل حدود المحمية بموجب قرار للتوسع فى األنشطة المقامة ب

، ٢كم ٧٠٥لتصبح مساحتها  ١٩٩٦لسنة  ٣٢٧٦رئيس مجلس الوزراء رقم 

كم ٣٠جهة الشرق وبطول  الدولي طريق الساحلىالعلى  ٧٠تمتد من الكيلو 

 .لجهة الجنوب المتوسط ركم من شاطئ البح٢٣.٥، وبعمق جهة الغرب

طق الساحل الشمالى الغربى لمصر من وتعتبر منطقة العميد من أفضل منا

حيث احتوائها على نماذج عديدة ومتباينة من البيئات والمجتمعات البيولوجية 

وأنماط استخدام األراضى والمستوطنات السكانية الصحراوية، وقد أظهرت 

البحوث البيئية أن منطقة العميد من أغنى مناطق مصر فى تنوعها الحيوى 

بيئات  عدةنوع موزعة على  ٨٦٤ى يشمل أكثر من النباتى والحيوانى الذ

علي أهم البيئات المتباينة  تشتمل البيئة الطبيعية في محمية العميدو .طبيعية

 -الكثبان الرملية   :التي من أهمها بالساحل الشمالي الغربي  الموجودة

السفوح  -األراضي الضحلة المستوية - الملحية  المستنقعات والمسطحات

المسطحات الرملية السلكية  - الداخلية  الكثبان الرملية السلكية - الصخرية

كما أن المنطقة  األراضي الخصبة الوديان والمنخفضات ذات -الداخلية 

مغطاة بتكوينات رسوبية من العصرين من الميوسين والهالوسين ومنها 

  .رواسب شاطئية وكثبان رملية ورواسب خلجانية وتكوينات طباشيرية

قة العميد من ناحية المناخ ضمن المناطق الصحراوية الجافة، وتندرج منط

غير المستدام لمصادرها  التى تتميز بهشاشة بيئتها ومخاطر االستخدام

كما يوجد بالمحمية مجموعة من التركيبات الجيولوجية السطحية  الطبيعية

ل ، والمنخفضات التى ما بين الكثبان والتال أهمها الكثبان الرملية الساحلية

الداخلية الصخرية، وبصفة عامة توجد أربعة تالل طولية داخلية موازية 

 متر، ٦٠٠-٤٠٠، أولها يتكون من كثبان رملية عرضها ما بين  للشاطئ

متر، أما الثانية والثالثة فتربتهما أكثر تماسكاً  ٣٠- ٢٠وارتفاعها ما بين 

 ٣ متر، ويفصلهما منخفض كبير عرضه حوالى ١١٠- ٧٠وترتفع ما بين 

كم وجوانب هذه التالل معتدلة االنحدار والجزء األسفل منها يحتوى على 

، وأشجار التين )فى التالل الساحلية(خصبة مزروعة بأشجار التين  تربة

أما المسافات التى ما بين هذه التالل فهى  ).فى التالل الداخلية(والزيتون 

ظهور الجزء كم جنوب التل الثالث يبدأ  ٥وعلى بعد . مسطحة تقريباً

متر فوق مستوى  ١١٠الشرقى لهضبة خشم العيش التى ترتفع إلى حوالى 

  .سطح البحر، وتتكون صخورها أساساً من الحجر الجيرى



  لبيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور ا

  ٧٥                             الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 
  

 
 
   

  )٣٨(شكل رقم 
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 محمية العميد) ٣٩(شكل رقم 

  :إلى االعتبارات التالية  العميد وترجع أهمية محمية

أنواع التربة بالمحمية التى تشمل الرمال الكلسية والكثبان  تباين •

الشاطئ، والكثبان الرملية الداخلية كنموذج الساحلية على 

 . للصحراء الغربية

وجود بقايا المدينة الرومانية اليونانية الوحيدة على ساحل البحر  •

  . المتوسط

تشمل العديد من األنواع الهامة النباتية والحيوانية المتوطنة  •

  . والمهددة باالنقراض عالمياً

الهامة التى يمكن أن تعتبر بنكاً لجينات بعض أنواع الحشرات  •

 . تستخدم فى المقاومة الحيوية لكثير من اآلفات الخطيرة بمصر

تعتبر بنكاً هاماً ألنواع عديدة من بذور النباتات الطبيعية المتعددة  •

 . االستخدام

 وجود بعض البيئات النادرة على المستوى القومى مثل كهوف •

 ادرة بها مثلهضبة خشم العيش وبعض أنواع النباتات البدائية الن

 . مجموعات األشن، والحزازيات والسرخسيات 

فدان يحوطها  ٢٠٠مساحة  علىمحطة أبحاث حقلية  توجد بالمحمية حالياُو

إنشاء محمية  من أهدافو. سور للحماية وبها محطة لألرصاد الجوية 

  :طبيعية فى هذه المنطقة ما يلى 

تصبح قادرة تطوير محطة األبحاث الحقلية وتوسيع مجال عملها ل •

يسية لمناطق صيانة المحيط على تأدية الوظائف الثالث الرئ

  .الترويح والتنزه  –الصيانة  –األبحاث العلمية : الحيوى

زيادة المساحة الحية وتخصيص جزء منها ليكون منتزهاً للحيوان  •

وتنطلق فيه مجموعات من الحيوانات البرية التى كانت شائعة فى 

، وتكون رعايتها على نحو زالن والنعاممنطقة مثل أنواع الغال

يقرب من البيئة واالنطالق الطبيعى وأنوجود مثل هذا المنتزه 

  .يخدم األغراض السياحية فى منطقة الساحل 
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إعادة تأهيل األرض المتدهورة نتيجة اقتالع األشجار الخشبية  •

والرعى الجائر وعمل مشاتل إلكثارها واستيراد بعض البذور 

المنطقة الرعوية لتثبيت الكثبان الرملية المتحركة إلكثارها فى 

باإلضافة إلى العمل على تحسين سالالت األغنام والماعز 

  .الموجودة بالمنطقة 

    :  محمية سيوة -ب

م ، ٢٠٠٢لعام  ١٢١٩إعلنت محمية سيوة بقرار رئيس الوزراء رقم 

كم  ٣٠٠وهي محمية صحاري وتراث حضاري تقع على بعد حوالي 

وتنقسم إلي ثالث . ٢كم٧٨٠٠ينة مطروح وتبلغ مساحتها جنوب مد

    : قطاعات على النحو التالي

يضم منطقة بئر   ٢كم١٧٠٠القطاع الغربى وتبلغ مساحته حوالى  •

 .واحد

ويقع فى تخوم  ٢كم٦٠٠٠القطاع الشرقي وتبلغ مساحته حوالي  •

العرج  –البحرين  –نواميس  –منخفض القطارة ويضم مناطق ستره 

 .جارة أم الصغير –غ تبغب –

ويقع على :  ٢كم١٠٠القطاع األوسط الجنوبي وتبلغ مساحته حوالى  •

 .الملفا وجربا –زالن وشياطة الحدود الليبية ويضم مناطق أم الغ

وتبلغ األراضي المزروعة حوالي ربع الواحة والباقى عبارة عن 

وأهم بحيرات سيوة هى . سبخة وتالل رملية وبحيرات مالحة اراضي

يرات الزيتون وقوريشت وخميسة والمراغى ، وبعض هذه البحيرات بح

  شديد الملوحة مما ال

، وتتم تغذية هذه البحيرات بالمياه بتربية بعض أنواع اآلسماك هناكيسمح 

من ينابيع وعيون متفجرة فى وسط هذه البحيرات أو من مصارف المياه 

 . التى تصل إليها بعد رى المزروعات
    

تالل رملية تنبت فيها الحشائش والحلفا ، أما األراضي وتطوق الواحة 

السبخة فتغطيها طبقات بيضاء من الملح الجيد يجمعه اآلهالي ويستعملونه 

كما تنتشر بالواحة العديد من الينابيع التي . فى تمليح الزيتون والطعام 

 ٢٠٠عين ، أما اآلن فيوجد نحو  ١٠٠٠يذكر أنها كانت تبلغ قديماً نحو 

عين تجزرت أهمها  عيناً فقط  ٨٠يستعمل منها للرى آو الشرب نحو عين 

وال ترجع خصوبة أراضى الواحة  .... وقوريشت وغيرها. وعين الدكرور

وغناها بالمحاصيل فقط إلى طبيعة التربة والمناخ بل أيضاً إلى تفجر هذا 

لعيون العدد الكبير من العيون والينابيع الغنية بالماء ، وكما ان بعض هذه ا

اوى حيث يتميز بالمياه مستعمل فى الرى فان غيرها يستعمل فى التد

نوعاً  ٤٠تمثل الحياة النباتية فى منطقة سيوه بوجود أكثر من وت الكبريتية

غيرها من النباتات من النباتات البرية التى تشمل أنواع طبية ورعوية و

  .لتثبيت الرمال

وة على حطيات أشجار عال. كما أن بعضها ذو أصول وراثية هامة 

 –الثدييات : تشملفالمجموعة الحيوانية بالمحمية أما . السنط واألتل

يوجد بالمحمية حوالى حيث  ،الالفقاريات والحشرات –الطيور  –الزواحف 
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  البيئات الممثلة في المحميات الطبيعية الحالية  بإقليم اإلسكندرية:  ٢٩جدول رقم 
المحميات                            

  سيوة  لعميدا    البيئات      

      جبال)١(
      هضاب)٢(
      وديان)٣(
      كثبان رملية)٤(
      واحات)٥(
      حطيات)٦(
      صحاري ساحل البحر المتوسط)٧(
      مستنقعات مياه عذبة)٨(
      بحيرات)٩(
      قنوات/ أنهار )١٠(
      مالحات)١١(
      مانحروف)١٢(
      سبخة)١٣(
      شعاب مرجانية)١٤(
      حشائش بحرية)١٥(
      بحر متوسط)١٦(
      بحر أحمر)١٧(
      جزر بحرية)١٨(
      أراضي رعوية)١٩(

  ١٢  ٧  محمية/ مجموع البيئات 
  )م ٢٠٠٥التقرير الوطني المصري الثالث عن إتفاقية التنوع البيولوجي ، : المصدر ( 

نوعاً من الحيوانات البرية الثديية ومنها أنواع نادرة مهددة  ٢٨

األبيض  زالباالنقـراض مثل الضبع المخطط والغزال المصرى والغ

نوعاً من الزواحف وحوالى  ٣٢وأيضاً  .والثعلب األحمر وثعلب الفنك

  إلى نوعاً من الطيور باإلضافة ١٦٤

  .أعداد كثيرة من الالفقاريات والحشرات  

ونظراً لما يوجد بمحمية سيوة من مقومات ومجاالت واسعة للتنمية 

االهتمام بالنهوض  السياحية وتعميق مفهوم دور السياحة البيئية لذلك يتم

بالمنطقة وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وحماية الثروات الطبيعية والتاريخية 

والحضارية لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة للمنطقة كثروة للحاضر 

الخاصة بالتراث باإلضافة إلى األهمية . قة جذب عالميةوالمستقبل وكمنط

مثل معبد  العديد من المواقع التراثية؛ حيث توجد بالمنطقة الطبيعي والثقافي

مما يرشحها لتتبوآ مكانة عالية  ..األغورمى ، مدينة شالي القديمة وآمون

  . إلدراجها ضمن مناطق التراث العالمي

 :المحميات المقترحة  ٢-١-٢

في إطار الخطة الوطنية لحماية التنوع البيولوجى في مصر فإنه من 

ما يغطى  م إلى ٢٠١٧ية بحلول عام المخطط أن تصل المحميات الطبيع

لذلك فقد تم إجراء مسح ميداني للتعرف . من أراضى مصر% ١٨حوالي 

على المواقع التي تستحق العمل على إعالنها محميات طبيعية وقد توصلت 

مناطق  بإقليم اإلسكندرية تقع جميعها في  خمسة الدراسات إلى ترشيح

   : محافظة مطروح وهي 
 

 .)٢كم ١٤٥٠(محمية السلوم  •

  .   )٢كم ٢٢٩٠٠(منخفض القطـارة محمية  •

  .) ٢كم ٣٧٠٠(محمية القصر  •

 . ) ٢كم ٢٢٥( محمية الشويلة  •

 . )٢كم ١٥٠(رأس الحكمة  محمية •
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  :اإلسكندرية الموارد المائية بإقليم  ٢- ٢
  :تتكون الموارد المائية في أي موقع من األشكال التالية 

  .ه السطحيةالميا •

  .مياه األمطار •

  .المياه الجوفية •

، غير أنها تختلف في أهميتها يز اإلقيم بوجود األشكال الثالثةويتم

، بل يمكن اعتبار الترتيب مثلها مثل أغلب األراضي المصرية النسبية

، فمياه النيل هي المصدر األول قائما على أساس األهمية النسبية السابق

  .، ثم مياه األمطاروالرئيسي، تليها المياه الجوفية

 مياه على األولى بالدرجة اإلسكندرية إقليم يعتمد السطحية للمياه وبالنسبة

 يوجد كما الشرق، من النيل يحدها والذى البحيرة محافظة وخاصة النيل،

 المائية المجارى وشبكة مريوط بحيرة مثل سطحية أخرى مصادر باإلقليم

 ،النوبارية ترعة - النصر ترعة :مصادرها أهم منو ؛باإلقليم فرةاالمتو

  .وغيرها ،الحمام ترعة، و بهيج ترعةو ،المحمودية عةوتر

 : السطحية هالميـــا •

تعتبر ترعة النوبارية هى المصدر الرئيسى لتغذية المنطقة بالمياه النيلية 

عبر ترعة النصر وترعة الحمام وامتدادها والتى تستخدم أساسا فى الرى 

 ةمكان زيادة المياه النيلية الموجه،  وإلالدائم لمختلف الزراعات بالمنطقة

لى خلط مياه إفإن سياسة وزارة األشغال والموارد المائية تهدف  لإلقليم

بمياه ترعة النوبارية  ، وذلك بعد  القضاء على التلوث بهمصرف العموم

لى ترعة الحمام وامتدادها لزراعة المحاصيل الشتوية مثل إوالتى ستوجه 

  .ةألف فدان فى المنطقة بين العلمين والضبع ١٥٠ هالقمح وكذلك زمام قدر

  ةأثناء فتر(المياه الزائدة بالترعة  هكذلك هناك اتجاهات أخرى لتوجي

الحمام  ةعن طريق امتداد ترع ي لإلقليملى الساحل الشمالإ) أقل االحتياجات

، وسوف تمتد هذه )فدان ٥٠.٠٠٠(الشتوية مثل القمح لزراعة المحاصيل 

  .ة بعالترعة حتى الض

هذا وتستخدم ترعة النوبارية أيضا كمصدر لمياه الشرب والصناعة 

هذا باالضافة إلى . يوميا  ٣مليون م ١.٢ نحوبكميتها والتى تقدر 

فى نهاية ترعة  ٣مليون م ٠.٤ نحواحتياجات المالحة والتى تقدر ب

تين الواردة من محط ةلمياه الشرب يتم رفع المياه النيلي ةوبالنسب، النوبارية 

وهما برج العرب وماريوت إلي مدينتى الحمام ومرسى ، رئيسيتين 

لمآخذ المياه الخام ي وتعتبر ترعه النوبارية هى المصدر الرئيس. مطروح 

  .قبل معالجتها فى المحطتين السابقتين
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 : السطحية هالميـــا
  

لمياه النيلية تعتبر ترعة النوبارية هى المصدر الرئيسى لتغذية المنطقة با

عبر ترعة النصر وترعة الحمام وامتدادها والتى تستخدم أساسا فى الـرى  

ـ   ةالدائم لمختلف الزراعات بالمنطقة ،  وإلمكان زيادة المياه النيلية الموجه

لى خلـط ميـاه   إفإن سياسة وزارة األشغال والموارد المائية تهدف  لإلقليم

بمياه ترعة النوباريـة   لوث بهمصرف العموم ، وذلك بعد  القضاء على الت

لى ترعة الحمام وامتدادها لزراعة المحاصيل الشتوية مثـل  إوالتى ستوجه 

ة ألف فدان فى المنطقة بين العلمين والضـبع  ١٥٠ هالقمح وكذلك زمام قدر

.  

  ةأثناء فتـر ( المياه الزائدة بالترعة  هكذلك هناك اتجاهات أخرى لتوجي

ـ   ي لإلقليمل الشماللى الساحإ)  أقل االحتياجات   ةعن طريق امتـداد ترع

، وسـوف  ) فدان  ٥٠.٠٠٠(الحمام لزراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح 

  .ة تمتد هذه الترعة حتى الضبع

هذا وتستخدم ترعة النوبارية أيضا كمصدر لمياه الشـرب والصـناعة   

هـذا باالضـافة إلـى    . يوميـا   ٣مليون م ١.٢ نحوبكميتها والتى تقدر 

فـى نهايـة ترعـة     ٣مليـون م  ٠.٤ نحوات المالحة والتى تقدر باحتياج

الواردة من محطتين  ةلمياه الشرب يتم رفع المياه النيلي ةوبالنسب، النوبارية 

وهما برج العرب وماريوت إلـي مـدينتى الحمـام ومرسـى     ، رئيسيتين 

لمآخذ المياه الخام ي وتعتبر ترعه النوبارية هى المصدر الرئيس. مطروح 

  .معالجتها فى المحطتين السابقتين  قبل
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 :ول مياه األمطار والسي •

ولقد تم تقدير متوسط معدل . خدم هذه المياه أساسا فى الزراعةتست

االنسياب السطحى الكلى  يبلغوة، مم فى السن ١٠٠التساقط بأكثر من 

نسياب السطحى اال، في حين يبلغ مليون متر مكعب سنويا ٩١٠ألمطار ل

يستغـل  ٣مليون م ٣٤ نحوالسنوى للمنطقة بين برج العرب والسلـوم 

لى ما تحت سطـح إفقط ، كما قدر متوسط التسـرب السنوى % ١٠منها 

 ١٢٤لى الخزان الجوفى إيصل منها  ٣مليون م ٢٤٨األرض بحوالى 

  . ٣مليون م

 خزانات من دعد اإلسكندرية بإقليم فيوجد ،الجوفية للمياه بالنسبة أما

 اآلبار من العديد تضم حيث مطروح محافظة فى وخاصة ، الجوفية المياه

توجد المياه الجوفية ، واإلقليم فى الجوفية للمياه مصدراً تمثل والتي والعيون

فى الساحل الشمالى فى شكل عدسات ضحله بمناطق الكثبان الرمليه 

  :ى الساحلية وتوجد المياه الجوفية فى ثالث مستويات ه

 ١٠٠٠لى  أكثر من إمستوى الماء الجوفى الضحل وتصل ملوحتها   •

  .جزء فى المليون 

الى  ٣٦٠٠مستوى الماء الجوفى الجاثم وتتراوح ملوحتها بين   •

  .جزء فى المليون مثل منطقة برج العرب  ٢٤٠٠٠

  .جزء فى المليون  ٢٠٠٠ورة وتصل ملوحتها الى المياه شبه المحص  •

 ة، وقدرت الكميه الكليوفية أساسا من األمطارالج الخزاناتوتتغذى 

متر مكعب يتسرب منها لتصل  مليارلألمطار فى هذه المنطقة فى حدود 

تقدر كمية و ٣مليون م ١٢٤ نحوكميه تقدر ب الجوفيةلى منسوب المياه إ

 ٦٢منها أى فى حدود % ٥٠بنحوالتى يمكن استغاللها  الجوفيةالمياه 

 بنحوالكلية للمياه الجوفيه المستغله  ةالكميقدر ، في حين تسنويا  ٣مليون م

المياه األرضية الممكن  ةمن كمي% ٢سنويا أى حوالى  ٣ألف م ٧٧٥

سنويا ألغراض الشرب  ٣ألف م ١٢٠استغاللها ويستخدم منها حوالى 

 :وأهمهامرسى مطروح  ةبمدين ةواألغراض المنزلي

 . السلوم كزمرب ملف وعين يبوند وعين دنقاش وبئر الحريقان بئر •

 . النجيلة مركزب الزيتون بئر •

  . مطروح مرسى مركزب الجالن وبئرة، بط أبو بئر •

 الضبعة مركزب دق غرا أبو بئر •

 تبغبغ وعين العسكر وعين فؤاد وبئر القطران وبئر الخمسة بئر •

 .برانى سيدي مركزبباصور وبئر ةتعير وعين

   : الموارد المائية بمحافظة اإلسكندرية ١-٢-٢

 طريق عن العذبة المياه من احتياجاتها على اإلسكندرية محافظة لتحص

 ترعة - النصر ترعة بالمحافظة المائية المجارى أهم ومن .المحمودية ترعة

  . بهيج ترعة - المحمودية ترعة – النوبارية
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 الجوفية بالمياه للتغذية مصادر عدة فتوجد الجوفية للمياه بالنسبة أما

 من الرشح ومياه شتاءا األمطار ومياه الرشح هميا مثل باإلسكندرية

  . والترع الرياحات

  : الموارد المائية بمحافظة البحيرة ٢-٢-٢

 جهة من المحافظة يحد الذي رشيد فرع في متمثال النيل نهر يعتبر

 بحيرة إلى باإلضافة هذا، بالمحافظة السطحية المائية الموارد أهم من الشرق

 من عدد إلى ضافةإلبا ذلك و ،الغربي الشمال من المحافظة تحد التي دكوإ

 .الرشيدية وترعة  المحمودية ترعة أهمها من والتى الترع

 الفيضى بالسهل الجوفى الخزان طبقة سمك بلغي ةالجوفي للمياه بالنسبةو

 المياه طبقة سمكيتراوح و ، مترا ٥٠٠  ٤٠٠ من دمنهور مدينة بمنطقة

 المياه ملوحة درجة وتصل متر، ٢٥٠  ٢٠٠ من الجوفي الخزان في العذبة

 غرب عن البعد أو القرب حسب المليون / جزء ٤٨٠ حوالي إلي الجوفية

 )السطحي تحت (الماء األرضي مستوى يتراوح بينما ، رشيد فرع مجرى

  . األرض سطح من سم ١٥٠  ٨٠ بين دمنهور بمنطقة

  : الموارد المائية بمحافظة مطروح ٣-٢-٢

ي الساحل الموقع لطبيعة وذلك مطروح بمحافظة هالميا موارد تتعدد

 عامة بصفة شتوية وهى األمطار مياه الموارد هذه أهم ومن ، للمحافظة

 السيول تصنع التى وهى سنة/ ٣م مليون ٢٠٠ حوالى البخر بعد منها ويتبقى

 وأ السيول مياه تقدر و ، الضحلة الجوفية المياه نظم يوتغذ الموسمية

 ٥٠ حوالى فى التحكم مكنأ سنة /٣ م مليون ٤٠ والىبح السطحي ريانجال

 السلوم بأحواض ضافيةإ كمية من لالستفادة فرص وهناك حاليا منها %

   .فوكه و وباجوش والقصر بولهوأو

 يحوال كميتها تبلغ، ضحلة جوفية مياه لىإ فتنقسم الجوفية للمياه بالنسبة أما

 مليون ١٠ يبحوال منها المستخدم ويقدر،  سنويا مكعب متر مليون ١٦٠

 من متر ٣٠٠ يحوال بعمق يفه العميقة الجوفية المياه ماأ ، فقط سنة  /٣م

 سيدى حوض فى التحلية عمليات فى حاليا استخدامها يويجر رضألا سطح

 . البترول حقول مواقع من عدد يوف السلوم– يبران

 المنقولة كميةال وتقدر للمحافظة النيل مياه من المنقولة المياه يضاأ توجدو

 طريق عن المنقولة المياه ماأ سنة،/ ٣م مليون ٥٠ بنحو نابيبألا طريق عن

 امتداد فى العمل يجار و سنة /٣م مليون ١٥٠ بنحو فتقدر الحمام ترعة

  . الحمام ترعة

 بمطروح للمياه الممكنة التقليدية غير الموارد من الندى مياه تعتبر كما

 يتم لم مورد وهو البخر بعد سنة/٣م ونملي ٤٠ بنحو كميتها تقدر حيث

  . نآلا حتى استخدامه
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  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

  ٨٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  مقدار المد والجزر في بعض مواني البحر المتوسط والبحر األحمر  : ٣٠جدول رقم 

  )متر (مقدار المد والجزر المواني البحار

  

  البحر المتوسط

  ٠.٤٦  ة اإلسكندري
  ٠.٤٦  لةالدخي

  ٠.٣٠  يدبور سع
  ٠.٦١  اطدمي
  ٠.٦٥ – ٠.١٥  شالعري

  

  البحر األحمر 

  وخليج السويس

  ٢.١ – ١.٢  اسفاج
  ٢.١ – ١.٢  نةالسخ
  ٢.٣ – ١.٣  ورالط

  ٢.١ – ١.٢  سالسوي
  ٢.٣ - ١.٣  خشرم الشي

  ٢.٣ – ١.٣  عنويب
  

  ) ٢٠٠٩وزارة النقل ، : المصدر (  

 المتوسط البحر مواني بعض في والجزر المد مقدار: ٣٠ رقم جدول(

حيث يصل متوسط مقدار المد والجزر بمواني اإلسكندرية ، )األحمر والبحر

اء مينمتر فوق المنسوب الثابت للخريطة ؛ كما يقل عن ذلك في  ٠.٤٦إلى 

، في حين يتراوح في مواني البحر األحمر متر ٠.٣بور سعيد فيصل إلى 

  .  متر  فوق المنسوب الثابت للخريطة  ٢.٣ – ١.٢وخليج السويس بين 

  :النوات الموسمية  ٤-٣-٢

تتأثر منطقة الساحل الشمالي إلقليم اإلسكندرية بعدة أنواء وهي عبارة 

تمر مدة قد تصل إلى وتس ساعة/ كم  ٥٠عن رياح قد تتجاوز سرعتها 

ويستمر تأثر المحافظة باألنواء خالل الفترة الممتدة من  ،ساعة أو أكثر

، وتختلف هذه األنواء في مواعيد نوفمبر إلى شهر أبريل من كل عام شهر

وخصائصها وصفاتها وإتجاهات الرياح المصاحبة لها  ومدة قدومها 

  .)٣١ جدول رقم(مكوثها 

  :نحر الشواطئ  ٥-٣-٢

أدت األنشطة العمرانية المختلفة التي أقيمت على إمتداد ساحل البحر 

المتوسط إلى حدوث تغيرات في ديناميكية السواحل كان نتيجتها تأثر 

كذلك كان إلنشاء السد العالي . ر في بعض المواقعالشواطئ بعملية النح

أهم  وبشكل عام يمكن إيجاز. راً كبيراً على ديناميكية الساحلبأسوان تأثي

المشاكل المتعلقة بعمليات النحر على إمتداد ساحل البحر المتوسط في إقليم 

  : اإلسكندرية فيما يلي 

 : مشكلة النحر بشواطئ اإلسكندرية  •

الشاطئية في  مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين بدأت المشاكل

ه ، وكان من أهم هذه المشاكل حدوث تآكل جعل مياالظهور باإلسكندرية

البحر في بعض المناطق تصل إلى قدمة الحائط الساند المحدد لطريق 

ة الكورنيش لتتخطى األمواج سور الكورنيش في بعض المناطق المنخفض

ولذلك فقد تمت آنذاك عدة محاوالت للسيطرة على هذه  ،أثناء النوات

المشاكل بعمل حماية بالكتل الخرسانية لخفض قوة األمواج والحد من 

أو بعمل تغذية بالرمال للشواطئ أو بإستخدام  على سور الكورنيشتأثيرها 

  .سة المتقطعة الموازية لخط الشاطئالحواجز الغاط



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

  ٨٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  المحلية التي تهب على محافظة اإلسكندرية النوات:  ٣١ول رقم جد

  تاريخ قدومها  إسم النوة
المدة 

  باليوم
  خصائصها  إتجاه الرياح المصاحبة

  ممطرة  ٧-٥شمالية شرقية إلى شمالية غربية   ٥  نوفمبر ٢١  المكنسة ١

  ممطرة  ٦-٥شمالية شرقية إلى شمالية غربية   ٢  نوفمبر ٢٨  باقي المكنسة ٢

  ممطرة  ٨-٦شمالية شرقية إلى شمالية غربية   ٤  ديسمبر ٤  قاسم ٣

  ممطرة  ٨-٦شمالية شرقية إلى شمالية غربية   ٣  ديسمبر ١١  باقي قاسم ٤

  ممطرة  ٨-٦شمالية غربية   ٣  ديسمبر ١٥  الفيضة الصغرى ٥

  ممطرة  ٨-٦جنوبية شرقية إلى شمالية غربية   ٣  ديسمبر ٢٢  باقي الفيضة ٦

  ممطرة  ٨-٦شمالية غربية   ٢  ديسمبر ٢٦  عيد الميالد ٧

  ممطرة  ٨-٦شرقية إلى شمالية غربية   ٣  يناير ٢  رأس السنة ٨

  ممطرة  ٨-٦جنوبية غربية إلى غربية   ٣  يناير ٨  الفيضة الكبرى ٩

  ممطرة  ٨-٦جنوبية شرقية إلى شمالية غربية   ٧  يناير ١٦  الغطاس ١٠

  ةممطر  ٨-٦شمالية غربية   ٧  يناير ٢٥  الكرم ١١

  ممطرة  ٨-٦شمالية غربية   ٨  فبراير ٢  باقي الكرم ١٢

  ممطرة  ٧-٥شمالية غربية   ٢  فبراير ١٤  الشمس الصغرى ١٣

  ممطرة  ٧-٥شمالية غربية   ٣  فبراير ٢٤  باقي الشمس ١٤

  ممطرة أحياناً   ٧-٥شمالية غربية   ٣  مارس ٣  السلوم ١٥

  ممطرة أحياناً  ٧-٥شمالية غربية إلى شمالية شرقية   ٢  مارس ٧  الحسوم ١٦

  ممطرة أحياناً   ٧-٥شمالية غربية   ٢  مارس ١٢  باقي الحسوم ١٧

  ممطرة أحياناً  ٧-٥غربية إلى شمالية غربية   ٤  مارس ٢٠  الشمس الكبيرة ١٨

  ممطرة أحياناً   ٧-٥شمالية غربية   ٣  مارس ٢٦  العوة ١٩

  ممطرة أحياناً   ٦-٥شمالية غربية   ٢  أبريل ٢  باقي العوة ٢٠

  )مركز الدراسات العمرانية باإلسكندرية: المصدر (               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

   



 

ش باإلسكندرية
 

ة 

           ٩٠  

مشروع توسيع الكورنيش

مالي غرب اإلسكندرية

     

شاطئ قبل وبعد تنفيذ م

أكتوبر بالساحل الشم ٦

      

ية لميول خط قطاع الش

واجز األمواج بشاطئ 
( Sou  

    

ضح قطاعات توضيحي

حو: يوضحشكل   
urce : Google Earth,

 
يوضشكل   

 

, ٢٠٠٧  )

ر قد 

سيع 

عمال 

فيف 

حتى 

    

ل أو 

عات 

شاكل 

هديد 

 هذا 

ية ، 

 إلى 

  .ها

ال أن مشكلة النحر

ال توة بعد إستكم

 جارت هذه األع

دوراً هاماً في تخف

.ن عمليات النحر

 : بي

ن اإلسكندرية وح

.طئ محدودا للغاية

 فيه مشاكل تآكل

نشاء قرى ومنتجع

 ظهور بعض مش

رى السياحية وته

  .ة

نشأت على إمتداد

راسات علمية كافي

لتي أدت بدورها

ث ظاهرة النحر به

  اإلسكندرية

  

إالجيدة إلى حد ما 

اطئ هذه المنطقة

؛ حيث ٢٠٠٢-

ية التي كان لها د

وبالتالي حمايته من

حل الشمالي الغرب

شمالي الغربي من

ل في منطقة الشاط

طبيعياً وال توجد

لتدخل البشري بإن

ل والتي أدت إلى

أمام بعض القر

لك القرى السياحية

ى السياحية التي أن

لألمواج دون در 

حرية بالمنطقة الت

 المجاورة وحدوث

ة التنمية العمرانية إلقليم 

 رانى 

شروعات نتائج جي

ل واضح في شو

-١٩٩٨ي الفترة 

م الشواطئ الرملي

وصولها للشاطئ و

حر بشواطئ الساح

كان الساحل الش 

 بكر وكان التدخل

طئ يعتبر خطا 

وات األخيرة بدأ ال

عديدة من الساحل

بتلك الشواطئ 

قت على إنشاء تلف

 العديد من القرى

حواجز عشوائية 

هات التيارات البح

طبيعي  للشواطئ

نظور البيئى الستراتيجية

يئة العامة للتخطيط العمر

المشقد حققت هذه 

هرت مجدداً بشكل

ورنيش المدينة في

هندسية على معظم

اقة األمواج قبل و

مشكلة النح •

تى وقت قريب 

طروح يعد منطقة 

لك كان خط الشاط

وفي السنو .رسيب

ياحية عند مواقع 

نحر والترسيب 

ستثمارات طائلة أنف

ونتيجة لذلك لجأت

ساحل إلى إنشاء 

ما أثر على إتجاه

إلخالل بالتوازن الط

  
  

المن

الهي

وق

ظه

كو

اله

طا

حت

مط

لذل

تر

سي

النح

اس

و 

الس

مم

اإل



 

ة 

ي 

ر 

ى 

ت 

ي 
ي 
ي 
ن 
ت 
 ،
ن 
ج 
ب 
ب 
 (
:  

س 
ع 

           ٩١  

دى لحدوث عملية

ى الجانب الشرقي

متر ٤٠ى حوالي 

علىمراكب الصيد 

ه المشكلة صارت

راً من األراضي
 والساحل الشمالي
لسابقة والحالية في
 حالة إرتفاعه عن
من أهمها درجات

المد والجزر ت
تزايد عالمياً بشأن
 إلى إرتفاع إنتاج
ى إرتفاع منسوب
ي متوسط منسوب

م٢٠٠٦ -١٩٥٨
شرات هامة وهي 
بحر ؛ حيث تعكس
اعذبذب بين اإلرتف

     

ة والغربية مما أد

سيبات كبيرة على

ناقص عرضه إلى

 يحد من مقدرة مر

على ذلك فإن هذه

  . رة 

  :بحر 

 تمثل جانباً كبير
سكندريةلدلتا واإل

إتجاهات التغير ال
اطر المحتملة في
عوامل متعددة م
 المحلية وحركات
ي ظل القلق المت
ة البشرية المؤدية
إنعكاس ذلك على

وية فيتغيرات السن
٨(عاماً  ٤٩الل 

عدة مؤش  المرفقة
 منسوب سطح الب
ح البحر إتجاه متذ

      

بالناحيتين الشرقية

ثل في تراكم ترس

 البوغاز الذي تن

نحو ب قاعه على 

؛ وعل إلى البحر

وغاز بصفة مستمر

منسوب سطح البح

اضي المنخفضة
صة في مناطق الد
ضروري دراسة 
 لتقدير مدى المخا
ي تتدخل فيها ع
الجوي والرياح

 أهمية خاصة في
جمة عن األنشطة
راري وإمكانية إ
ين نتائج رصد الت
 باإلسكندرية خال

واألشكال ) ٣٢(م 
 إرتفاع مطرد في
وية لمنسوب سطح

    

بمنطقة البوغاز ب

اإلطماء التي تتمث

تمتد غرباً لمدخل

كما إرتفع منسوب

اإلنتقال من النيل

تتطلب تطهير البو

التغير في م ٦-٣-

نظراً ألن األرا
مالية بمصر خاص
ربي ؛ كان من الض
سوب سطح البحر

دود الطبيعية التي
رارة والضغط 
سب هذه الدراسة
رات المناخية الناج
ت اإلحتباس الحر

وتبي.  في البحار 
 البحر المتوسط

بالجدول رقمضحة 
عدم وجود إتجاه 
المتوسطات السنو

  

  م٢٠٠

سوان 

 إلى 

لنحر 

ساهم 

 ذلك 

حماية 

ب

ا

ت

ك

ا

ت

٢-

الشم
الغر
منس
الحد
الحر
وتكتس
التغير
غازات
المياه
سطح
الموض

•

٠٠-١٩٠٠رشيد من 

العالي بأس مة السد

مله من رسوبيات

غاز رشيد من الن

رن الماضي وقد س

وللحد من تفاقم 

بإنشاء رؤوس حم

  اإلسكندرية

  

  

طئ بمنطقة بوغاز ر
٢٠( 

 : بوغاز رشيد

ة في الداخل كإقام

 الفيضان بما تحم

خاص منطقة بوغ

رة حادة خالل القر

و ،ة بهذه المنطقة

حماية الشواطئ بإ

ة التنمية العمرانية إلقليم 

 رانى 

حر وتراجع خط الشاط
٠٨محافظة البحيرة ، 

ر وإطماء منطقة

ت األنشطة البشرية

ه من حجز مياه 

 البحر وبشكل خ

خط شاطئ بصور

 التيارات البحرية

 الهيئة العامة لح

نظور البيئى الستراتيجية

يئة العامة للتخطيط العمر

عملية النح يوضحكل 
التوصيف البيئي لم: ر 

مشكلة نحر •

كذلك فقد أثرت

وما ترتب عليه

معاناة ساحل 

الشديد وتآكل خ

في ذلك شدة 

متالوضع قا

المن

الهي

شك
المصدر(     



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

  ٩٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

) م١٩٨٧عام ( ٥٧.٠٢وقد بلغ أعلى متوسط سنوي . واإلنخفاض 
 ).م١٩٧٢عام ( ٤٠.٧٣وأدنى متوسط سنوي 

أغسطس ( ٧٠.٤سط شهري لمنسوب سطح البحر بلغ أعلى متو •
 .)م١٩٥٩فبراير (  ١٩.٥توسط شهري وأدنى م) م١٩٨٧

 

م ١٩٦٦- ١٩٥٨بحر في السنوات بلغت متوسطات منسوب سطح ال
– بمعدل تناقص ٤٣.٣٣) م١٩٧٦-١٩٦٧( التالي  وفي العقد، ٤٤.٦٣
، وفي ٣.٢٦+ بمعدل تزايد  ٤٦.٥٩) م ١٩٨٦-١٩٧٧(، وفي  ١.٣

-١٩٩٧(، وفي  ٢.٧٩+ بمعدل تزايد  ٤٩.٥٦) م١٩٩٦-١٩٨٧(
ويشير ذلك إلى وجود إتجاه .  ٢.٢٧+ بمعدل تزايد  ٥١.٨٣) م٢٠٠٦

ن ن القرلإلرتفاع في متوسطات منسوب سطح البحر منذ السبعينيات م
مع مالحظة ) عقد/سم ٣.٢٦-٢.٢٧( الماضي حتى اآلن بمعدالت طفيفة

ورغم . إلى التناقص على مدى هذه العقود أن هذه المعدالت تميل
 صعوبة توقع اإلتجاه المستقبلي للتغير في منسوب سطح البحر نظراً

، إال أن بقاء العديد من المناطق لعدم توافر بيانات عن عقود أقدم
على حالها منذ ) مثل الميناء الشرقي باإلسكندرية(المنخفضة  الساحلية

عقود طويلة ماضية يعطي مؤشر على أنه ليس هناك ثمة تغيرات كبيرة 
ولذلك فإنه بإفتراض إستمرار اإلتجاهات . قد حدثت خالل تلك الفترة 

السابقة للتغير في منسوب سطح البحر على نفس الوتيرة فإن الزيادة 
وعلى ذلك . سنة في المتوسط / مم ٣- ٢أن تتراوح بين  المتوقعة يمكن

فإن السيناريوهات المحتملة نتيجة حدوث إرتفاع في منسوب البحر 
، عاماً ٢٥٠-١٦٧في زمن يتراوح بين متر قد يتم تحققها  ٠.٥يعادل 

بينما قد يستغرق تحقق السيناريوهات المتوقعة نتيجة إرتفاع منسوب 
ذلك إن لم يحدث  -عاماً  ٥٠٠-٣٣٣بين  متر زمن يتراوح ١.٠بمقدار 

مما ال يشكل  - أي تغيرات إيجابية أو سلبية في المعدالت الحالية 
مستقبل مخاطر يمكن أن تؤثر على مشروعات التنمية الحالية أو في ال

 .القريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

  ٩٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  
  

  ٢٠٠٦ - ١٩٥٨التغير في منسوب سطح البحر المتوسط باإلسكندرية  : ٣٢جدول رقم 

  ةالسن
متوسط المنسوب   أعلى متوسط شهري  أدني متوسط شهري

 خالل السنة
  معدل التغير السنوي

متوسط المنسوب 

  خالل العقد

معدل التغير خالل 

 العقد

متوسط معدل التغير 

 الشهر المنسوب الشهر المنسوب  للسنة

      ٤١.١٧  أغسطس  ٥٢.٠  فبراير  ٢٥.٨ ١٩٥٨

  

  

  

٤٤.٦٣  

  

  

  

  

  ــ

  

  

  

  

  ــ

  ٠.٣٧ -  ٤٠.٨٠  يوليو  ٥٣.٠  فبراير  ١٩.٥ ١٩٥٩

  ٤.٩٢+   ٤٥.٧٢  أغسطس  ٥٧.٢  أبريل  ٣٢.٧ ١٩٦٠

  ١.٢١+   ٤٦.٩٣  ديسمبر  ٥٩.٥  مارس  ٣١.٤ ١٩٦١

  ١.١٢ -  ٤٥.٨١  ديسمبر  ٥٧.٢  مايو  ٣٥.٥ ١٩٦٢

  ٣.٩٨+   ٤٩.٧٩  فبراير  ٦٧.٦  مايو  ٣٧.٦ ١٩٦٣

  ٨.٦٦ -  ٤١.١٣  أغسطس  ٥٢.٤  يناير  ٢١.٨ ١٩٦٤

  ٢.٧٤+   ٤٣.٨٧  يوليو  ٤٨.٢  مارس  ٣٤.٩ ١٩٦٥

  ٢.٥٨+   ٤٦.٤٥  أغسطس  ٥٦.٨  مارس  ٣٠.٢ ١٩٦٦

    ٤.١٣ -  ٤٢.٣٢  أغسطس  ٥٢.٤  فبراير  ٣٠.٥ ١٩٦٧

  

  

  

  

٤٣.٣٣  

  

  

  

  

  

- ١.٣٠  

  

  

  

  

  

- ٠.١٣  

  ٢.٥٧+   ٤٤.٨٩  ديسمبر  ٥٨.٦  أبريل  ٢٩.٩ ١٩٦٨

  ٠.٤٦+   ٤٥.٣٥  ديسمبر  ٥٨.٣  أبريل  ٣٢.٦ ١٩٦٩

  ٠.٢٣ -  ٤٥.١٢  أغسطس  ٥٧.٠  ديسمبر  ٣٤.٨ ١٩٧٠

  ٢.٢٣ -  ٤٢.٨٩  أغسطس  ٥١.٣  أكتوبر  ٣٥.١ ١٩٧١

  ٢.١٦ -  ٤٠.٧٣  أغسطس  ٥٢.١  ديسمبر  ٢٩.٤ ١٩٧٢

  ٠.٦٦+   ٤١.٣٩  يوليو  ٥٢.٨  يناير  ٣١.٦ ١٩٧٣

  ١.٥٩+  ٤٢.٩٨  يوليو  ٥٠.٣  مارس  ٣٢.٦ ١٩٧٤

  ١.٤٣ -  ٤١.٥٥  يوليو  ٥٤.٣  أبريل  ٣١.١ ١٩٧٥

  ٤.٥٤+   ٤٦.٠٩  أغسطس  ٥٨.٥  مارس  ٣٥.٣ ١٩٧٦

    ٠.٢٨+   ٤٦.٣٧  يوليو  ٥٨.١  مارس  ٣٤.٢ ١٩٧٧

  

  

  

  

٤٦.٥٩  

  

  

  

  

  

 +٣.٢٦  

  

  

  

  

  

- ٠.٣٣  

  ١.٩٢+   ٤٨.٢٩  ديسمبر  ٥٨.٨  نوفمبر  ٣٥.٧ ١٩٧٨

  ٠.٣٩+   ٤٨.٦٨  نوفمبر  ٥٧.٧  مارس  ٣٢.٧ ١٩٧٩

  ١.٤٦ -  ٤٧.٢٢  يوليو  ٥٦.٩  أبريل  ٣٨.٨ ١٩٨٠

  ٢.٤٤ -  ٤٤.٧٨  يناير  ٥٢.٧  أبريل  ٣٥.٣ ١٩٨١

  ١.١٢ -  ٤٣.٦٦  يوليو  ٥٣.٦  مارس  ٣٣.٥ ١٩٨٢

  ١.٦١+   ٤٥.٢٧  يوليو  ٥٦.٧  أبريل  ٣٤.٣ ١٩٨٣

  ٢.٤٧+   ٤٧.٧٤  يوليو  ٥٣.٢  ديسمبر  ٣٩.٨ ١٩٨٤

  ٠.٤٦+   ٤٨.٢٠  أغسطس  ٥٧.٦  مارس  ٢٨.١ ١٩٨٥
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  ٢.٥٣ -  ٤٥.٦٧  يوليو  ٥٥.٦  مارس  ٢٤.٥ ١٩٨٦

    ١١.٣٥+   ٥٧.٠٢  أغسطس  ٧٠.٤  فبراير  ٤٣.١ ١٩٨٧

  

  

  

  

٤٩.٥٦  

  

  

  

  

  

 +٢.٩٧  

  

  

  

  

  

 +٠.٣٠  

  ١١.٦٥ -  ٤٥.٣٧  يوليو  ٥٧.٥  أبريل  ٣٤.٩ ١٩٨٨

  ٤.٩٦+   ٥٠.٣٣  أغسطس  ٦٦  مارس  ٣٥ ١٩٨٩

  ٠.٥٩+   ٥٠.٩٢  أغسطس  ٦٥  مارس  ٣٧ ١٩٩٠

  ٢.٥٠ -  ٤٨.٤٢  أغسطس  ٦٠  مارس  ٣٥ ١٩٩١

  ١.٨٤ -  ٤٦.٥٨  مارس  ٥٨  مايو  ٣٣ ١٩٩٢

  ٠.٣٣ -  ٤٦.٢٥  سبتمبر  ٥٧  فبراير  ٣٣ ١٩٩٣

  ٣.٠٠+   ٤٩.٢٥  أغسطس  ٥٦  مارس  ٣٣ ١٩٩٤

  ٠.٥٠ -  ٤٨.٧٥  أغسطس  ٥٨  أبريل  ٣٥ ١٩٩٥

  ٣.٩١+   ٥٢.٦٦  ديسمبر  ٦٠  سبتمبر  ٤٤ ١٩٩٦

    ٣.٧٥ -  ٤٨.٩١  نوفمبر  ٥٧  مارس  ٣٥ ١٩٩٧

  

  

  

  

٥١.٨٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 +٢.٢٧  

  

  

  

  

  

 +٠.٢٣  

  ٣.٧٥+   ٥٢.٦٦  أغسطس  ٦٣  مارس  ٤٥ ١٩٩٨

  ٣.٢٤ -  ٤٩.٤٢  أغسطس  ٦٢  أبريل  ٤٢ ١٩٩٩

  ١.٥٨+   ٥١.٠٠  أغسطس  ٦٠  يونيو  ٣٧ ٢٠٠٠

  ١.٠٨+   ٥٢.٠٨  ديسمبر  ٦٠  يونيو  ٤٤ ٢٠٠١

  ٣.١٧+   ٥٥.٢٥  ديسمبر  ٦٥  مارس  ٤٣ ٢٠٠٢

  ١.٧٥ -  ٥٣.٥٠  يوليو  ٦٣  مارس  ٤٠ ٢٠٠٣

  ١.٨٤ -  ٥١.٦٦  أغسطس  ٦٠  ديسمبر  ٤٢ ٢٠٠٤

  ١.١٦ -  ٥٠.٥٠  ديسمبر  ٦٨  أبريل  ٣٥ ٢٠٠٥

  ٢.٨٣+   ٥٣.٣٣  أغسطس  ٦٥  فبراير  ٤٢ ٢٠٠٦

  ) ١٩٨٩ ,Sharaf El-din،  ٢٠٠٧هيئة ميناء اإلسكندرية : المصدر  (
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  ٢٠٠٦ - ١٩٥٨التغير في المتوسطات السنوية لمنسوب سطح البحر المتوسط باإلسكندرية  )٤٨(شكل رقم 

  )  ١٩٨٩ ,Sharaf El-din،  ٢٠٠٧سكندرية هيئة ميناء اإل: المصدر  ( 

  

  
  ٢٠٠٦ -  ١٩٥٨التغير في الحدود الدنيا والعليا في المتوسطات الشهرية لمنسوب سطح البحر المتوسط باإلسكندرية ) ٤٩(شكل رقم 

  )   ١٩٨٩ ,Sharaf El-din،  ٢٠٠٧هيئة ميناء اإلسكندرية : المصدر  ( 
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  متر خالل المستقبل ١.٠أو  ٠.٥لة نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر السيناريوهات المحتم) ٥٠(شكل رقم   

(Source: UNIP, ٢٠٠٩)  
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  : الموارد األرضية بإقليم اإلسكندرية ٤- ٢

 طبيعى وغاز تعدينية استخراجية إلى األرضية الموارد تقسيم يمكن

 :فى فتتمثل التعدينية للموارد فبالنسبة وبترول،

 – فوكة – الحمام فى ويوجد السيومالك كربونات / الجيري الحجر •

 .سيوه – حنيش سيدى  العلمين

 .العميد - الحمام فى ويوجد نقية كالسيوم كربونات/ الجيري الحجر •

 .العلمين– العميد - الحمام فى وتوجد مائية كالسيوم كبريتات / الجبس •

 – العلمين -الحمام فى وتوجد مائية ألومونيوم سيليكات / الطفلة •

 .سيوة

 .الحمام – العلمين / لسليكاا رمال •

 – الحمام فى وتوجد وماغنسيوم / كالسيوم كوبونات / الدولوميت •

 .مطروح غرب -العلمين

 . سيوة / الرخام •

 المتوسط البحر سواحل على ويوجد الصوديوم كلوريد / الطعام ملح •

 .اإلسكندرية بغرب والدخيلة ، المكس/ مطروح فى

 التالل أبوصوير، – مكسال سلسلة فى ويوجد الجيرية الصخور •

 مدينة بين الطريق على ٦٩ والكيلو ١٧ الكيلو بين فيما الممتدة

 .مطروح ومرسى اإلسكندرية

 غرب ٦٦ الكيلو الى حو عند ام الحم منطقة عند توجد الجبس رواسب •

 ). بالغربانيات (الجبس فابريقة من كم ٨ مسافة على اإلسكندرية

   

 حقل" فى باإلقليم البترول حقول أهم مثلفتت والبترول الطبيعى الغاز أما

 جنوب حقل يوجد ماك. مطروح محافظة فى " ابوالغراديق حقل بركة، أم

 الرزاق وحقل مطروح مرسى غرب جنوب ملحية حقل العلمين، غرب

  .العلمين غرب

 - العلمين - فوكة - الحمام مناطق فى ينتشر والذي الجيرى الحجر •

 .العلمين – العميد – الحمام فى جدويو الجبس - سيوه - حنيش سيدي

 – العلمين -الحمام فى وتوجد ) مائية ألومونيوم سيليكات( الطفلة •

  سيوة

 – الحمام فى وتوجد وماغنسيوم / كالسيوم كربونات / الدولوميت •

 . مطروح غرب -العلمين

 المتوسط البحر سواحل على ويوجد )الصوديوم كلوريد( الطعام ملح •

 .  مطروح فى

 . الحمام – العلمين فى وتوجد لسليكاا رمال •

 .سيوة فى ويوجد الرخام •
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  )٥٣(شكل رقم 
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 مشروعات استصالح االراضى على ترعة النوبارية وأفرعها) ٥٤(شكل رقم 

  : الموارد الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية ٥- ٢

  :الموارد الزراعية  •

 باإلقليم المنزرعة  األراضى مسطح يبلغ ، ةالزراعي للموارد بالنسبة

 هذه تصل و الجمهورية إجمالى من ٢٤,٢ بنسبة فدان ألف ١٩٦٣,٨٠٨

 المنزرعة األراضى نسبة بلغت حيث البحيرة محافظة فى أقصاها إلى النسبة

 إلى النسبة هذه وتصل اإلقليم مستوى على النسبة إجمالى من % ٦١,٤ بها

 ٩,٤ بها المنزرعة االراضى نسبة بلغت حيث دريةاإلسكن محافظة فى أدناها

 المنزرعة مساحة إجمالى من % ٢٩,٢١ مطروح محافظة سجلت بينما %

 أردب، ألف ٦٤٦٩ واالرز والذرة القمح من اإلقليم إنتاج ويمثل . باإلقليم

، والشعير الزهر قطن ماأ . التوالى على أردب ألف ٨٥٢ أردب، ألف ٤١٢

   . الترتيب على أردب ألف ٣٦٣,٩ ، قنطار ألف ٨٩٣ انتاجهما بلغ فقد

 القابلة األراضى من فدان ألف ٩٤٩,٢ حوالى باإلقليم وتنتشر

 مستوى على األراضي تلك مساحة من % ٤٢ تشكل لالستصالح،

 ٥٩٦,٢ تضم والتي مطروح محافظة فى أساسي بشكل وتتركز الجمهورية،

مناطق االستصالح  ويوضح الشكل المرفق ،لإلستصالح قابلة فدان آلف

  .على ترعة النوبارية وأفرعها باإلقليم

 األراضي إجمالى من % ١٢,١١ حوالى هناك أن إلى البيانات وتشير

 وهي منها كبيرة نسبة يمكن زراعة بور أراضى هيئة على باإلقليم المأهولة

وعلى وجه العموم تتميز الزراعة .والسادسة  الخامسة الدرجة أراضى من

مالى الغربى بأنها زراعة مطرية أى تعتمد أساساً على مياه بالساحل الش

ويستثنى من ذلك المساحات الواقعة  –األمطار التى تسقط فى فصل الشتاء 

فى أقصى الشرق والتى تشغل حوض أبو مينا والتى استصلح واستزرع 

منها مساحات تحت نظام الرى المستديم كما يجرى حاليا مد ترعة النصر 

تزراع مساحات أخرى حتى منطقة العلمين والضبعه تحت الستصالح واس
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نظام الرى التكميلى من المياه الجوفية وتتركز معظمها فى حوض فوكه 

وحوض حتاوه،وعلى الرغم من الملوحة النسبية لمياه هذه الخزانات الجوفية 

  .السطحية إال أنها تساهم فى توفير مورد إضافى خالل فصل الصيف 

من المساحات المنزرعة % ٧٥فإن أكثر من  اعيالزر أما عن الصرف

بالساحل الشمالى الغربى ال تتمتع بوجود نظام للصرف الزراعى فيما عدا 

  .منطقة الحمام

 :الثروة الحيوانية 

 بنحو باإلقليم والماعز األغنام أعداد جملة فتقدر لحيوانيةا الثروة عن أما

 عدد بلغ حين فى ، رأس ألف ٢٢,٣ الجمال عدد بلغ كما ، رأس مليون ١,٣

 ، البحيرة محافظة فى معظمها ويوجد رأس آلف ٥٥٧,٩ حوالى األبقار

 من % ١٣,٢ اإلقليم فى والحيوانات ةالماشي رؤوس أعداد نسبة وتقدر

  . المنشورة البيانات ألحدث وفقاً وذلك الجمهورية إجمالى

 ٣.٥نحو مالى الغربى بتقدر مساحة المراعى الطبيعية بمنطقة الساحل الش

  إال أن أغلبها هذه المراعي،ولكن على الرغم من اتساع مساحة  .مليون فدان
  

ز بالفقر النسبي في إمكانياتها الطبيعية من حيث توافر مصادر المياه تتمي

حيث قدرت مساحة أراضى المراعى الضعيفة  والحشائش الصالحة للرعي ،

جملة مساحة  من% ٨٥مليون فدان تمثل نحو  ٣ة جداً بنحو عيفوالض

أراضى المراعى باإلقليم ، بينما تمثل أراضى المراعى الكثيفة والكثيفة جداً 

  .فقط %  ١٥نحو 

  

المصدر الرئيسى للمنتجات الحيوانية وعلى كٍل تعتبر مراعي اإلقليم 

من إجمالى الدخل %  ٦٠حوالى  الحيواني يمثل إنتاجهالذا ، لسكانه

 ٦٢٣لماعز باإلقليم بنحو داد األغنام واوتقدر جملة أع. باإلقليم الزراعى 

، ألف رأس ١٣بلغ عدد الجمال حوالى ، ومن ناحية أخرى يألف رأس

رأس ويوجد معظمها فى القطاع  ٦٠٠٠فى حين يبلغ عدد األبقار حوالى 

  .حيث تتوافر المراعي الغنيةالشرقى 
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  :الثروة السمكية •

هما فى االقتصاد القومى إذ يقدر متمثل الثروة السمكية فى مصر قطاعا 

من % ١٥ نحومن و% ٤نصيبها من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعى بنحو 

كما أن اإلنتاج السمكى حاليا يعطى عائدا يقدر بنحو ، الحيوانى قيمة اإلنتاج

، وتعد نسبة ال  ما تعلن مصادر هيئة الثروة السمكيةمليارات جنيه، ك ٦

التى تمثلها الثروة السمكية من قيمة اإلنتاج الحيوانى مبنية على % ١٥

، ويقدر عدد العاملين بقطاع  أساس اإلنتاج البروتينى من اللحوم البيضاء

ألف  ٢٠٠ألف عامل ويرتفع هذا العدد لحوالى  ١٦٥صيد األسماك حوالى 

ن العاملين بجميع القطاعات االقتصادية للصيد والتوزيع عامل يمثلو

هذا الكم الهائل من األيدي العاملة تعتمد فى كسب قوتها اليومى . والتصنيع

على العمل فى هذا المجال وبالتالى فإن صيانة هذه الثروة هى صيانة 

للمجتمع وحماية له من البطالة ورفعا لمستوى معيشة مواطنيه هذا 

ى تحسين الحالة الصحية لألفراد، وذلك بمدهم بالبروتين باإلضافة إل

الحيوانى عالى القيمة والعديد من الفيتامينات الهامة لتفى باحتياجات 

 . محدودى الدخل والطبقات الشعبية من المستهلكين المصريين

سنوياً، /ألف طن ٤٠٧ويقدر اإلنتاج المحلى من األسماك بحوالى     

من % ١٧اصطياده من المصادر الطبيعية،  من هذه الكمية يتم% ٨٣

  .المزارع السمكية 

أما عن إقليم اإلسكندرية فمن المالحظ أنه يتمتع بموقع ساعد على توافر 

 - فنهر النيل  .جميع أنواع المصايد الممتدة داخل األرارضي المصرية 

يمثل  -ممثال في قسم كبير من فرع رشيد الذي تقع عليه محافظة البحيرة 

بحيرات ، كما يضم اإلقليم بعض الا مهما ألسماك المياه العذبةمصدر

، وما تحتويه هذه البحيرات من ثروة سمكية الشمالية وهي إدكو ومريوط

كذلك يتميز اإلقليم . عد انتشار االستزراع السمكي فيهاهائلة وخاصة ب

بواجهة بحرية على البحر المتوسط ، ولذلك يتميز بانتشار مصايد األسماك 

، حتى رات تمتد من الحدود الليبية غربابحرية على طول مئات الكيلومتال

  )شرقا رشيدفرع (مصب النيل 

  :د البحر المتوسطمصاي •

أهم مناطق ، غير أن المصايد بطول ساحل البحر المتوسطتنتشر هذه 

الصيد التي تعمل بها السفن المصرية تقع في الرصيف القاري الممتد أمام 

 ،اإلسكندرية إلىي قد تمتد إلى الشرق من بور سعيد دلتا نهر النيل، وه

 وتوجد مناطق صيد محدودة تصلح للصيد بشباك الجر أمام الساحل الغربي

، ويقوم باستغاللها  والمصايد القريبة من الساحل منتشرة. من اإلقليم

مراكز للصيد  من أشهر اإلسكندرية، والمعدية وتعد .  الصيادون التقليديون

وتمثل الكميات التي يتم إنزالها من البحر المتوسط ي اإلقليم ، المتطورة ف

  . من مجموع الصيد البحري % ٤٥ نحو
  

 :صايد الداخلية واالستزراع السمكيبحيرة إدكو كمثال للم •

تعد بحيرة إدكو من أهم مصادر الدخل ألهالي مركز ادكو 

آالف صياد من  ١٠البحيرة حيث يعمل بها أكثر من  بمحافظة
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 ألف فدان في ٣٥والمحافظة وكانت مساحة البحيرة  المركز أهالي

  في بداية القرن 

ثم تقلصت حتى وصلت مساحتها إلى  ١٩٤٧القرن العشرين حتى عام 

ألف فدان أوائل عام  ٢٧ثم تناقصت إلى  ١٩٤٨ألف فدان عام  ٣٢

 ١٩٦٠وفي عام  ١٩٥٣ألف فدان عام  ٢٢حتى وصلت إلى  ١٩٥٢

من أي مزارع سمكية وبالتالي كانت هذه  دكو خاليةإكانت بحيرة 

ومع أوائل الثمانينيات  ١٩٨٣المساحة صالحة للصيد الحر حتى عام 

آالف  ٩ألف فدان تم استقطاع مساحة  ١٧وصلت مساحة البحيرة إلى 

فدان منها لتحويلها إلى مزارع سمكية خاصة يتم تأجيرها إلى مستثمرين 

ف فدان لجميع صيادي المحافظة آال ٨وتجار سنويا بمبالغ زهيدة وبقي 

ومع مصادر التلوث المتعددة التي حاصرتها وتقليص مساحة البحيرة قلل 

هذا من إنتاجية السمك وبالتالي أثر علي حال الصيادين بالمحافظة الذي 

   .يتدهور من سيئ إلى أسوأ
  

  :العذبة مياهمصايد ال •
ترع الرئيسية تتمثل هذه المصايد داخل اإلقليم في فرع رشيد وشبكة ال

المتفرعة منه لري أراضي غرب الدلتا ، وتتميز هذه المصايد بانتشار 

  . الصيد التقليدي

  

   :الموارد األثرية والسياحية ٦- ٢

 آثار فى متمثلةوالسياحية  األثرية الموارد من العديد اإلقليم يضم

 محافظات بمختلف تنتشر .. وإسالمية قبطية ورومانية، يونانية، فرعونية

ي المقومات السياحية المختلفة التمن لعديد ا إلى باإلضافةوذلك . إلقليما

؛ حيث يشمل النشاط السياحي في اإلقليم تجتذب العديد من أنماط السياحة

 :األنماط السياحية التالية 

تذخر محافظات اإلقليم الثالث بالعديد من المواقع  :السياحة األثرية •

، ، اليونانية الرومانيةعونيةالفراألثرية المتميزة من العصور 

  . القبطية واإلسالمية والحديثة

قليم تضم محافظات اإل: السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات •

، كما توجد بمحافظة اإلسكندرية مكتبة العديد من المتاحف المتنوعة

 .اإلسكندرية الجديدة الملحق بها مركز المؤتمرات 

الساحل الشمالي طول  تمتد الشواطئ على :السياحة الشاطئية •

؛ وتعتبر هذه السياحة سياحة موسمية خالل أشهر لمحافظات اإلقليم

 .الصيف وتعتمد في األغلب على السياحة الداخلية 

تشمل المنتزهات والحدائق ودور  :السياحة الترفيهية والترويحية •

ويتركز الجانب ... العرض السينمائي والمسرحي ومراكز التسوق 

 . ليم ويزداد رواجها في أشهر الصيفاصمة اإلقاألكبر منها بع
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توجد بالصحراء الغربية  :السياحة البيئية وسياحة السفاري •

 رملية كثبان من الصحراوية حيث الطبيعةبمحافظة مطروح  

 ومجتمعات مندثرة وواحات مختلفة صخرية وتشكيالت ووديان

د كما توجد بالمحافظة محميتين معلنتين بالعمي ..صغيرة بدوية

  .وسيوة

وتوجد بمحافظتي مطروح بمنطقة سيوة  :السياحة العالجية •

ومحافظة البحيرة بمنطقة وادي النطرون مقومات السياحة 

العالجية المعتمدة على الموارد البيئية كالرمال الساخنة وعيون 

بينما تم إهدار المزايا الطبيعية لمنطقة كينج مريوط .. المياه 

، حيث تكاد تقتصر لتلوث الصناعياإلسكندرية بسبب ا بمحافظة

السياحة العالجية بالمحافظة حالياً المؤسسات العالجية ويجري 

 . حالياً التخطيط إلنشاء مركز عالجي سياحي بغرب المحافظة 

توجد بمحافظة اإلسكندرية : السياحة البحرية وسياحة اليخوت •

، تء الغربي إلستقبال السفن واليخومحطة الركاب البحرية بالمينا

 . كما يوجد ميناء بورتو مارينا لليخوت بمحافظة مطروح 

ستاد مبارك إيوجد بمحافظة اإلسكندرية  :السياحة الرياضية •

ألف مشاهد وهو مجهز طبقاً  ٨٠ عدداألوليمبي الذي يتسع ل

  .لإلشتراطات الدولية 

أهم الموارد األثرية والسياحية )٣٤(، ) ٣٣(وتوضح الجداول أرقام 

  . اإلقليم المختلفة في 

 محافظة فى كبيرة بدرجة السياحية الخدمات تركز إلى البيانات وتشير

 الفنادق إجمالى من % ٨٥ بنسبة فندق ٦٥ على تحتوى حيث اإلسكندرية

 فى السياحية الخدمات ضعف إلى البيانات تشير كما ، اإلقليم مستوى على

 تزيد لكنو نجوم، ٤ أو ٥ بمستوى فنادق يوجد ال حيث البحيرة محافظة

 ٢ الفنادق وتليها اإلقليم مستوى على عامة بصفة نجوم ٣ مستوى الفنادق

  . فأقل نجمة

 باإلقليم السياحية الموارد أهم هى الشاطئية الترويحية السياحة وتعتبر

 البحر على بإطالله اإلقليم لتمتع ومطروح اإلسكندرية محافظتى خاصة

  .العام أشهر لمعظم ئعالرا الجو و الساحرة الطبيعة حيث المتوسط
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 الموارد األثرية بمحافظات إقليم اإلسكندرية : ٣٣جدول رقم 
      

 محافظة مطروح  محافظة البحيرة  محافظة اإلسكندرية

صور التاريخية
الع

  

 

الفرعوني
  

 وحمام ، الرخم أم منطقة فى الثاني رمسيس معبد    

 سيوة ةواح آثار منطقة وهناك ،بمطروح كليوباترا

 تتويج وقاعة أمون اإلله لعبادة فرعونى معبد وبها

 كليوباترا وعين الموتى جبل ، وكذلكاالكبر االسكندر

  .الشهيرة 

اليوناني الروماني
  

، الرومانى المسرح: توجد عدة مواقع أهمها

 ويوجد .الشقافة كوم منطقة فى السوارى عامود

التي ترجع  األثرية المناطق من العديد كذلك

 مصطفى: بمناطق لعصر اليوناني الرومانيل

، السوداء الشاطبى، الرأس األنفوشى، ،كامل

لبطلمية باإلضافة إلى اآلثار ا. الورديان القباري،

، وبقايا منارة الغارقة بالميناء الشرقي

  .اإلسكندرية القديمة الغارقة قبالة قلعة قايتباي

 مجموعة عن عبارة وهى الرومانية االثار توجد

 كفر مركزي بقرى المنتشرة األثرية لتاللا من

، ناألبقعي تل وأشهرها  عيسى وحوش الدوار

 كوم مركز الطرانة بقرية يقع وهو أبوللو تل

 الفرعونية العصور بين يجمع وهو حمادة

 والرومانى المبكر، والرومانى اليونانى والعصر

  .المتأخر

تضم توجد منطقة اآلثار الرومانية بمارينا العلمين التي 

، خزانات وميناء أثري ومجموعة من المقابر مدينة

مانية المنتشرة بالصحراء المياه ومعاصر الزيوت الرو

والتالل األثرية المنتشرة ، المقابر الرومانية الغربية

ني، جبل ، سيدي برا، حقفة كريمعجيبة: بمناطق

يق، سمال، أبو لهو، ، أبو مرق، أبو شروفالدكرور

، رأس م والهشيمة، بئر سكرانوالمطاريح، علم الرو

  .ومعظمها بها تالل أثرية تحتاج لحفائر ... الحكمة

القبطي
  

، الكنيسة المرقصية بالعطارين، كنيسة أبو قير

مجموعة من الكنائس واألديرة المتهدمة بالقرب 

  .من مدينة برج العرب 

، أديرة وادي كنيسة المالك ميخائيل بدمنهور

ا مقاريوس، دير األنبا نطرون وأهمها دير األنبال

  .. ، دير السريانبيشوي، دير البراموس

  .دير مارمينا بمنطقة الحمام 

اإلسالمي
، جامع النبي مسجد سيدي أبو العباس المرسي  

الطرطوشي، سيدي بشر، : ال ومساجدداني

، العطارين، سيدي جابر، اإلمام البوصيري

، سيدي أبو لحصافي، االحبشي، التوبة: مساجد

مسجداً أثرياً  ١٤وكذلك  الريش بدمنهور،

التي تعد ثاني أغنى مدن مصر باآلثار  برشيد
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، م، أبو علي، الشوربجيياقوت العرش إنجه هان

باإلضافة إلى بقايا ... ، علي بك جنينة نةتربا

الفتح اإلسالمي بمنطقة  أسوار المدينة في عصر

، والعديد من الشالالت، وقلعة قايتباي باألنفوشي

  . االت المدينة التركية بحي الجمركمنازل ووك

: لقاهرة ومن أهمها مساجداإلسالمية بعد ا

، سيدي علي زغلول، أبو مندور، العباسي

منزالً أثرياً من  ٢٢كما يوجد بها ... المحلي 

، حسين عرب كلي ، األمصيلي: منازل أهمها

ثابت، القناديلي، جالل، الميزوني، الجمل، 

.. ، علوان ضانمحارم، أبوهم، كوهيه، رم

كما . ذلك طاحونة أبو شاهين وحمام عزوزوك

توجد برشيد قلعة للسلطان قايتباي على الضفة 

  . الغربية للنيل عثر بها على حجر رشيد

القرن 
١٨

 –
 

٢٠
  م

الملكية من أهمها توجد العديد من القصور 

. قصور رأس التين، المنتزة ، أنطونيادس

  )إلسكندريةأوبرا ا(  وكذلك مسرح سيد درويش

القصور الملكية للخديوي إسماعيل والملك فؤاد 

 المبنى بدمنهور البلدية مسرح ، مبنيبأدفينا

  .الخديوي عهد في األوبرا هيئة علي

مقبرة : العلمين وتشملمقابر الحرب العالمية ب

، المقبرة األلمانية ومقابر الكومنولث، المقبرة اإليطالية

  وي بالسلوماأللمان والحلفاء بوادي الحلفا
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 الموارد األثرية بمحافظات إقليم اإلسكندريةتابع  : ٣٧جدول رقم 
   

 محافظة مطروح  محافظة البحيرة  محافظة اإلسكندرية موارد السياحة

السياحة الثقافية 

  وسياحة المؤتمرات

المتحف : افظة العديد من المتاحف من أهمهاتوجد بالمح

ة القومي، متحف روماني، متحف اإلسكندرياليوناني ال

، ، متحف حسين صبحي للفنون الجميلةالمجوهرات الملكية

.. متحف كفافيس، متحف علوم البحار ،متحف محمود سعيد

كما توجد مكتبة اإلسكندرية الحديثة وملحق بها القبة 

  .السماوية وقاعة المؤتمرات الدولية 

بمدينة يوجد بالمحافظة متحف رشيد الوطني 

  .القوميرشيد ومتحف دمنهور 

، ف العلمين الحربي بمدينة العلمينيوجد بالمحافظة متح

مان آثار متحف روميل بمرسى مطروح، وهما يض

  .الحرب العالمية الثانية

  

  السياحة الشاطئية

كم على  ٧٠حو تمتد الحدود الشمالية للمحافظة لمسافة تبلغ ن

لإلصطياف   ، وتمثل الشواطئ المعدةساحل البحر المتوسط

طول شواطئ كم من ساحل البحر وهي تعد من أ ٤٠نحو 

 ٢٠:  وتتنوع مستويات الشواطئ حيث تشمل نحو . مصر

، شاطئ سياحي ١١شاطئ مميز ،  ١١،  شاطئ مجاني

  .شاطي للجمعيات ٢١إلضافة إلى نحو با

تطل الحدود الشمالية لمركزي رشيد وإدكو 

  .المحافظة على ساحل البحر المتوسطب

للمحافظة على ساحل البحر  تمتد الحدود الشمالية

وتتميز شواطئ . كم  ٤٥٠المتوسط لمسافة تبلغ نحو 

المحافظة بالمياه الفيروزية الصافية والرمال البيضاء ، 

باجوش ، علم الروم ، : ظة ومن أهم شواطئ المحاف

، مبارك ، عجيبة ، روميل، الغرام ، الليدو، األبيض

ئ الخاصة باإلضافة إلى الشواط.. الباسنت والفيروز 

لى إمتداد الساحل بالمنتجعات السياحية المنتشرة ع

  . الشمالي الغربي

السياحة الترفيهية 

  والترويحية

المواقع الترفيهية : توجد العديد من المواقع أهمها 

، جرين بالزا ، الحديقة  والترويحية بالمعمورة ، المنتزة

ئق النزهة ، حديقة السفاري أفريكانا ، حداالدولية

، باإلضافة إلى العديد من األندية طونيادس والشالالتوأن

 الممتدة النخيل وغاباتالفاكهة توجد حدائق

 ومساحتها الخمسة أدفينا حدائق رشيد، بمركز

 حدائق ؛ بخالف بالبر الغربي فدان ٢٥

والنباتات النادرة بالبر  الفاكهة ومشاتل الزهور

العوام، : مرسى مطروح مثل توجد بعض الحدائق بمدينة

ى ثمانية من دور العرض باإلضافة إل. راضي، الغزالة

  .السينمائي
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الرياضية واإلجتماعية ودور العرض السينمائي والمسرحي 

  ..ومراكز التسوق 

الشرقي ؛ وكذلك قناطر مياه أدفينا علي فرع 

  .رشيد

  

  

السياحة البيئية 

  وسياحة السفاري

 اتياًنب نوعا ١٠٩٥ من أكثر مطروح صحراء يوجد فى    

 محميتين يوجد البرية ؛ كما الحيوانات من والعديد

هذا باإلضافة إلى الكثبان  .العميد وسيوة في معلنتين

 المندثرة والواحات مختلفةال الرملية والتشكيالت الصخرية

  .سياحة السفاري   تجذب التي..  بدوية والمجتمعات

  

  

  

  السياحة العالجية

ب بالجو بمركز برج العر تتميز المناطق الغربية بالمحافظة

؛ كما كانت كذلك منطقة كينج الجاف المالءم لإلستشفاء

. جعت مكانتها بسبب التلوث الصناعيمريوط التي ترا

ء مركز عالجي سياحي بغرب ويجري حالياً التخطيط إلنشا

؛ إلى جانب المستشفيات والمنشآت العالجية المدينة

  . الموجودة حالياً بالمدينة 

وادي النطرون بحيرة نبع  توجد بمنطقة

الحمرا وبئر أيوب التي تتميز مياهها بقدرتها 

  .على شفاء األمراض الجلدية 

 أمراض لمعالجة الحارة الرمال حيث سيوه مناطقها أهم

 المياه ينابيع إلى باإلضافة الروماتزمية واألمراض الجلد

 بئر فى مئوية درجة ٦٢ من اكبر حرارة بدرجة المتدفقة

 أمالح على تحتوى كما , المندثرة واحاتوال قيفار

   .عالمية استشفاء لمراكز قاعدة تكون أن يمكن ومكونات

السياحة البحرية

  وسياحة اليخوت

توجد محطة الركاب البحرية بالميناء الغربي التي تستقبل 

  .السفن السياحية واليخوت 

  .مارينا لليخوت بمركز العلمين توجد ميناء بورتو  

 عدديوجد ستاد مبارك األوليمبي ببرج العرب الذي يتسع ل ياضيةالسياحة الر

  . مشاهد ويطابق اإلشتراطات الدوليةألف  ٨٠
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    :اإلسكندرية  بمحافظة الموارد األثرية والسياحية ١-٦-٢

 المتميزة والسياحية األثرية المواقع من العديد اإلسكندرية محافظة تضم

 اإلسالمية، واآلثار القبطية، اآلثار الرومانية، ثاراآل :وتشمل وقوميا عالميا

 قايتباى، قلعة الرومانى، المسرح الرومانى، المتحف المحافظة تضم إذ

 المناطق من العديد كذلك ويوجد .الشقافة كوم منطقة فى السوارى عامود

، الورديان ،السوداء الرأس ،الشاطبى ،األنفوشى ،كامل بمصطفى األثرية

 ،قير أبو كنيسة، العطارين حى فى المرقصية الكنيسة ، انىاليون المتحف

وكذلك .  العرب برج مدينة من بالقرب المتهدمة الكنائس من مجموعة

والمساجد  عباسال أبو المرسى مسجد العديد من اآلثار اإلسالمية مثل

 ...الدرداء  أبو سيدى وضريح ، المساجد ميداناألخرى ب

 مكتبة بوجود اإلسكندرية محافظة ميزفتت الثقافية السياحة عن أما

 بمنطقة الملكية المجوهرات قصر ومتحف الشاطبى فى الجديدة اإلسكندرية

 منطقة فى قايتباى قلعة أمام المائية األحياء متحف ، المنتزه قصر جليم،

 .بك محرم فى الجميلة الفنون متحف األنفوشى،

 اإلسكندرية ىءاطوش فى المتمثلة الشاطئية السياحة مناطق عن فضال

 إلى الشرقي الميناء من ويمتد الشرقي الجزء متميزين، جزئين فى الممتدة

 بشر، سيدي ، جليم ستانلى، :مثل  الشواطىء من كبير عدد ويشمل أبوقير

 غرب من ويمتد الغربى الجزءو . والمعمورة المنتزة، خليج العصافرة،

 الهانوفيل،: هم شواطئه الحدود الغربية للمحافظة ومن أ حتى الدخيلة ميناء

  . كرير سيدي تالت، أبو يوسف، أبو الزهور، بيطاش،ال

  :البحيرة  بمحافظة الموارد األثرية والسياحية ٢-٦-٢

 وقوميا عالميا المتميزة المواقع و اآلثار من العديد البحيرة محافظة تضم

 اعداو سياحيا موردا وتشكل وإسالمية قبطية وأثار رومانية آثار :وتشمل

 التاريخية المحافظة أهمية رغم الكافى باالهتمام تحظ لم انها إال للمحافظة،

 .اآلثار علماء نظر فى

 عن عبارة وهى الرومانية االثار فى بالمحافظة األثرية الموارد وتتمثل

 وحوش الدوار كفر مركزى بقرى المتنتشرة األثرية التالل من مجموعة

 كوم مركز الطرانة بقرية يقع وهو أبوللو تل األبقعين، تل وأشهرها عيسى

 والرومانى اليونانى والعصر الفرعونية العصور بين يجمع وهو حمادة

 .المتأخر والرومانى المبكر،

 المدينة تعتبر حيث الثقافية السياحة معالم من العديد رشيد بمدينة دويوج

 يرجع منزال ٢٢ و أثريا مسجدا ١٤ بها فيوجد اإلسالمية للعمارة حيا متحفا

 الجهة فى تقع التى قايتباى وقلعة .والعثمانى المملوكى للعصرين تاريخها

 بها عثر وقد الوطنى، رشيد متحف بها يوجد كما رشيد، مدينة من الشمالية

 وكذلك القديمة، المصرية اللغة رموز حلت بفضله والذي رشيد حجر على
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 الخديوي عهد في برااألو هيئة علي المبنى بدمنهور البلدية مسرح مبني

 .إسماعيل

 القبطية اآلثار توجد حيث النطرون وادي بمنطقة الدينية السياحة وتنتشر

 ديرو بيشوى األنبا دير، مقاريوس االنبا دير، البراموس دير فى المتمثلة

، الحصافى مسجد ، التوبة مسجد الحبشى مسجد يوجد كذلك .السريان

 . .. الريش أبو عطية سيدى مسجدو

 وفى المالحة المياه من بحيرة فى بالمحافظة العالجية السياحة تمثلت و

 هذه النسياب ونتيجة ة،عذبال المياه من ينبوع منها يتدفق عين تنفجر منتصفها

 زاهية األلوان متدرجة لوحه تتكون الملوحة الشديدة البقعة تلك على المياه

 .يوبأ بئر أو الحمرا نبع عليها وأطلق التكوين رائعة الشكل

 الخالد، والنيل المتوسط البحر شواطئ على الترفيهية السياحة تنتشر و

 الممتدة النخيل وغابات الفاكهة حدائق مثل المتعددة الحدائق إلى باالضافة

 فدان ٢٥ ومساحتها حدائق خمسة وعددها دفيناإ حدائقو ،رشيد ربوع عبر

 فى السائد المناخ أن على عالوة. الملك وقصر الفاكهة حدائق بخالف

  . وشتاءا صيفًا معتدال البحيرة محافظة

  :مطروح  بمحافظة الموارد األثرية والسياحية ٣-٦-٢

    وقوميا عالميا المتميزة األثرية المواقع من العديد مطروح محافظة تضم

 السياحية المناطق من العديد وكذلك وإسالمية، وقبطية رومانية آثارا وتضم

 :يلى ما بالمحافظة السياحة امكانات أهم نوم والبيئية، الطبيعية

 مثل التاريخية، االماكن من عدد وتشمل : واالثرية الثقافية السياحة •

 مطروح فى الفرعونية والمقابر العلمين فى والمحور الحلفاء قوات مقابر

 رمسيس معبد، روميل متحف، بالعلمين الحربى المتحف ،مارمينا دير ،

 هناك كذلكو . بمطروح كليوباترا وحمام ،الرخم أم منطقة فى الثاني

 تتويج قاعة أمون، اإلله لعبادة فرعونى معبد وبها سيوة واحة اثار منطقة

 شالى ومدينة الشهيرة راكليوبات وعين الموتى جبل االكبر، االسكندر

 فى بعد تسجيلها يتم لم التى االثرية المناطق الى باالضافة هذا . القديمة

 . المندثرة الواحات

 األقاليم بين هاما موقعا المحافظة تحتل حيث :الشاطئية السياحة •

 ومعظم كم ٤٥٠ بطول يمتد مطروح فساحل الرئيسية، الساحلية

 احساسا السائح تمنح التي الهادئة الخلجان تتخللها مطروح شواطىء

 من بمطروح عجيبة منطقة تعتبر كما الطبيعة، أحضان فى باألمان

 الصخرية التشكيالت حيث والعالم بمصر يةالساحل المواقع أجمل

 .المتميزة

 لمعالجة الحارة الرمال حيث سيوه مناطقها وأهم : العالجية السياحة •

 المياه ينابيع إلى باالضافة الروماتزمية واألمراض الجلد أمراض

 والواحات قيفار بئر فى مئوية درجة ٦٢ من اكبر حرارة بدرجة المتدفقة
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 لمراكز قاعدة تكون ان يمكن ومكونات أمالح على تحتوى كما المندثرة،

 .عالمية استشفاء

 من للعديد خصبا موقعا الغربية الصحراء تعتبر حيث : البيئية السياحة •

 أنواع قدرت حيث والباحثين الهواة تجذب التي البيئية اإلمكانيات

 من والعديد نباتيا نوعا ١٠٩٥ من بأكثر مطروح صحراء فى النباتات

 .وسيوة العميد فى تينمعلن تينمحمي يوجد كما البرية، اتالحيوان

 رملية كثبان من الصحراوية بطبيعتها المنطقة تتمتع  :السفارى سياحة •

 بدوية ومجتمعات مندثرة وواحات مختلفة صخرية وتشكيالت ووديان

  .للمغامرة العاشق الشباب سياحة يجذب مما صغيرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 ١١٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الخصائص الطبيعية لمحافظات إقليم اإلسكندرية

  وغرافية لمحافظات اإلقليمبالخصائص الط ١- ٣

  الخصائص الجيومورفولوجية لمحافظات اإلقليم ٢- ٣

  الخصائص الجيولوجية لمحافظات اإلقليم ٣- ٣

  الخصائص الهيدرولوجية إلقليم اإلسكندرية ٤- ٣
  

  

  

  

  
    



  اإلسكندرية إلقليمالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية 

 ١١٥                                      يط العمرانىللتخطالهيئة العامة 

   : الخصائص الطبوغرافية إلقليم اإلسكندرية ١ –٣

 ارتفاع بقلة البحيرة محافظة تتميز حيث اإلقليم طبوغرافية تتباين

 المتوازية الصخرية السالسل بتتابع فتتميز اإلسكندرية محافظة أما السطح،

 .االتجاه نفس فى طولية أودية بينها وتنحصر الساحل بمحاذاة تمتد التي

 فتنقسم السلوم حتى الحمام من الممتد الغربي الشمالى للساحل وبالنسبة

 حتى الممتد الشرقى القطاع هما رئيسيين جغرافيين قطاعين إلى فيه المنطقة

 الرملية الكثبان من متصلة شبه متعاقبة بسلسلة يتميز والذي الحكمة رأس

 حتى غربا الحكمة رأس من يمتد الذي الغربي والقطاع البيضاء، الجيرية

 فى يقع الذى نسبيا الضيق الساحلى بسهله ويتميز الليبية المصرية الحدود

 عدد ويقطعها الليبية بالهضبة تعرف والتي الضخمة الصخرية الهضبة سفح

  .األودية  من
 

  :الخصائص الطبوغرافية لمحافظة اإلسكندرية  ١-١-٣

للبحر المتوسط بسلسلة من الكثبان الرملية  الساحلييتميز القطاع 

صلة من الجيرية البيضاء التى تمتد موازية للساحل مكونة سلسلة شبه مت

، وتوفر مياه األمطار المتجمعة تحت رمال هذه التالل الرملية المتعاقبة

خاصة فى القيعان والكثبان نظاما بيئيا يسمح بنمو تجمع كبير من النباتـات 

والمنطقة المستنقعية بطول  قعة بين التالل الرملية المتتاليةالمنخفضة الوا

   .بحيرة مريوط

  

ويقع إلى الجنوب من حزام الكثبان الساحليـة المشار إليه صفوف 

متوازية من الحواف الصخرية الموازية للشاطئ قد يصل عددها إلى تسعة 

متر ويفصلها عن بعضها مناطق مسطحة  ٢٠وارتفاع الواحد منها  حوالى 

تساعها إلى عدة كيلو مترات ، وتتكون هذه الحواف الصخرية من ايصل 

، وتعتبر ماسكة بأسطحها المستديرة الملساءية وأصداف حفرية مترمال جير

المنخفضات الواقعة بين هذه الحواف الصخرية من أكثر المواضع خصوبة 

عتمادا على مياه افى هذه المنطقة ويتم زراعتها على طول الحزام الساحلى 

  .األمطار التى تتجمع بها 

رى مسطح أما جنوب منطقة الحواف الصخرية فيمتد سهل صخ

، ة طبقة رقيقة من الرواسب الناعمةيغطيه فى بعض المواقع القليل) حمادة(

، وتتجمع صغيرة الناتجة عن عمليات التعريةوتتناثر على سطحه األحجار ال

هذه المواد الرسوبية الدقيقة فى الشقوق الكثيرة التى تتخلل السطح 

ر ونمو تجمع مياه األمطاالصخرى للمنطقة مكونة ظروف مناسبة ل

ومع  .، وتعتبر هذه المنطقة ونباتاتها البرية منطقة مراعى رئيسية النباتات

وصول مياه النيل إلى المنطقة خالل شبكة من قنوات الرى فإن طبيعة 

  .ة المنطقة سوف تتغير تغيرات كبير
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  :الخصائص الطبوغرافية لمحافظة البحيرة  ٢-١-٣

تتميز أرضي محافظة البحيرة ياستواء السطح وخاصة في قسمها العربي 

، أما إلى الغربي من الفيضيت النيلية في منطقة السهل لسيادة اإلرسابا

السهل الفيضي فتنتشر التكوينات الرملية وإن كانت تميل أيضا إلى االستواء 

ل معظم هذه األراضي مما شجع على استمرار عمليات االستصالح لتحوي

، يضاف إلى ذلك امتداد منخفض وادي النطرون في الجانب إلى الزراعة

  ) .راسة الجيومورفولوجيةانظر الد( الجنوبي الغربي من المحافظة 

  :الخصائص الطبوغرافية لمحافظة مطروح  ٣-١-٣

يتميز القطاع استمرارا للشريط الساحلي في محافظة اإلسكندرية  

سلسلة من الكثبان الرملية الجيرية هنا أيضا بامتداد للبحر المتوسط  الساحلي

، وتوفر مياه األمطار المتجمعة تحت البيضاء التى تمتد موازية للساحل

خاصة ورمال هذه الكثبان نظاما بيئيا يسمح بنمو تجمع كبير من النباتـات 

   .فى القيعان المنخفضة الواقعة بين التالل الرملية المتتالية

، فإن الحياة النباتية والحيوانية العميدباستثناء المحمية الطبيعية فى و

ى عانت منه ستغالل الجائر الذالام نتيجة االبرية فى حالة سيئة بوجه ع

  .المنطقة لسنوات طويلة

أما القطاع الغربى للمنطقة والذى يمتد من رأس الحكمة غربا حتى 

الحدود المصرية الليبية فيختلف فى طبيعته الجيومورفولوجية إلى حد ما 

حيث يتميز بسهله الساحلى الضيق الذى يقع فى سفح الهضبة الصخرية 

التى تصل فى بعض المواقـع إلى شاطئ البحر وتعرف بالهضبة الضخمة 

 ودية، ويقطع هذه الهضبة عدد من األيبية أو الدفة أو هضبة مارماريكاالل

تجاه الشمال إلى البحر االتى تصرف مياه األمطار المتساقطة عليها فى 

يغطيه فى ) حمادة(جنوب فيمتد سهل صخرى مسطح إلى الأما  .المتوسط 

وتتناثر على سطحه ، ة طبقة رقيقة من الرواسب الناعمةالمواقع القليلبعض 

، وتتجمع هذه المواد صغيرة الناتجة عن عمليات التعريةاألحجار ال

الرسوبية الدقيقة فى الشقوق الكثيرة التى تتخلل السطح الصخرى للمنطقة 

  . مكونة ظروف مناسبة لتجمع مياه األمطار ونمو النباتات

ات ممثلة في كل م األوسط من المحافظة بسيادة المنخفضويتميز القس

، في حين تمتد نطاقات من الكثبان الرملية وبحر الرمال من القطارة وسيوة

   .إلى الجنوب من المنخفضات المذكورة
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  :اإلقليم الخصائص الجيومورفولوجية لمحافظات  ٢- ٣

 في شكلالصحراء الساحلية الغربية للبحر المتوسط يمتد اإلقليم من 

 ،يتبعه من جهة الجنوب هضبة متسعة يمتد موازيا للساحل يسهل ساحل

لقطاعين رئيسيين هما القطاع  يويمكن تقسيم المنطقة على أساس تضاريس

الممتد الشرقى الممتد من اإلسكندرية وحتى رأس الحكمة والقطاع الغربى 

  .من رأس الحكمة وحتى السلوم 

ويتميز القطاع الشرقى للصحراء الساحلية الغربية للبحر المتوسط 

بسلسلة من الكثبان الرملية الجيرية البيضاء التى تمتد موازية للساحل 

، وتوفر مياه األمطار صلة من التالل الرملية المتعاقبةمكونة سلسلة شبه مت

الكثبان نظاما بيئيا يسمح بنمو تجمع كبير من المتجمعة تحت رمال هذه 

  .النباتـات خاصة فى القيعان المنخفضة الواقعة بين التالل الرملية المتتالية

ويقع إلى الجنوب من حزام الكثبان الساحليـة المشار إليه صفوف 

قد يصل عددها إلى  يءمتوازية من الحواف الصخرية الموازية للشاط

متر ويفصلها عن بعضها مناطق  ٢٠نها  حوالى تسعة وارتفاع الواحد م

تساعها إلى عدة كيلو مترات ، وتتكون هذه الحواف امسطحة يصل 

الصخرية من رمال جيرية وأصداف حفرية متماسكة بأسطحها المستديرة 

ثر الملساء، وتعتبر المنخفضات الواقعة بين هذه الحواف الصخرية من أك

تم زراعتها على طول الحزام تو، المواضع خصوبة فى هذه المنطقة

  .عتمادا على مياه األمطار التى تتجمع بهااالساحلى 

 يفيمتد سهل صخر، منطقة الحواف الصخريةمن جنوب إلى الأما 

ة طبقة رقيقة من يغطيه فى بعض المواقع القليل) حمادةسهل ال(مسطح 

صغيرة الناتجة عن وتتناثر على سطحه األحجار ال، الرواسب الناعمة

، وتتجمع هذه المواد الرسوبية الدقيقة فى الشقوق الكثيرة يات التعريةعمل

التى تتخلل السطح الصخرى للمنطقة مكونة ظروف مناسبة لتجمع مياه 

، وتعتبر هذه المنطقة ونباتاتها البرية التى تنمو بهذه مطار ونمو النباتاتاأل

الضخمة الطريقة منطقة المراعى الرئيسية فى مصر حيث ترعى القطعان 

ومع وصول مياه  .التى يقوم بتربيتها سكان المنطقةمن األغنام والماعز 

النيل إلى المنطقة خالل شبكة من قنوات الرى فإن طبيعة المنطقة سوف 

، فإن حمية الطبيعية الصغيرة فى العميدكبير، وباستثناء الم بشكلتتغير 

ستغالل العام نتيجة االحياة النباتية والحيوانية البرية فى حالة سيئة بوجه 

  .الجائر الذى عانت منه المنطقة لسنوات طويلة 

أما القطاع الغربى للمنطقة والذى يمتد من رأس الحكمة غربا حتى 

الحدود المصرية الليبية فيختلف فى طبيعته الجيومورفولوجية إلى حد ما 

حيث يتميز بسهله الساحلى الضيق الذى يقع فى سفح الهضبة الصخرية 

لهضبة ة التى تصل فى بعض المواقـع إلى شاطئ البحر وتعرف باالضخم

التى  ودية، ويقطع هذه الهضبة عدد من األالليبية أو هضبة مارماريكا

تجاه الشمال إلى البحر اتصرف مياه األمطار المتساقطة عليها فى 

نبساطه العام ومظهره الهضبي البسيط ، فسطحه ويتميز اإلقليم بإ .المتوسط

، متدة هضبية الشكل منخفضة المنسوبسهول صخرية م –في معظمه  –
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 Rockyقد تظهر منكشفة في مساحات منها في صورة صحارى صخرية 

deserts   وأحيانا ما تغطى برواسب عرفناه سابقا باسم الحمادةأو ما ،

  .ر صحارى السرير أو الرق المعروفةرملية أو حصوية لتعطي مظه

متداده نادرا ما تظهر به المالمح البارزة عظم إومع انبساط السطح في م

أو الحادة ، وذلك باستثناء حافات محددة لجوانب المنخفضات أو تالل 

منعزلة تقطع رتابة السطح واستمرارية مظهره الرتيب كسطح منخفض 

قليل االنحدار نحو الشمال ، فتظهر األسطح الهضبية باإلقليم منفصلة عن 

ات الصحراوية التي تمتد في مناطق الضعف بعضها في مواضع المنخفض

البنائي والتي تحدها من جهة الشمال جبهات الكويستات ، ونجد هذا وضحا 

ويمكن إيجاز أهم المظاهر  .قطارة وسيوة الوصريحا في منخفضي 

  :الجيومورفولوجية باإلقليم فيما يلي 

  :هضبة مارمريكا  •

ورة عامة في معظم إذا كانت الصحراء الغربية هي الشكل الممتد بص

أنحاء اإلقليم ، فإن أهم الظاهرات األكثر شيوعا بها تتميز في تلك الهضبة 

، والتي يتراوح " هضبة مارمريكا " الجيرية الميوسينية المعروفة باسم 

  .مترا فوق منسوب سطح البحر  ٢٠٠ – ١٠٠منسوبها فيما بين 

وتتميز هضبة مارمريكا بارتفاع القسم الجنوبي منها وانخفاضها 

التدريجي نحو الشمال، ويعد سطح مارمريكا سطح حمادة مثالي يخلو في 

معظمه من الفرشات واألشكال الرملية، كما تختفي منه المالمح 

  Steep scarpالجيموفولوجية البارزة، وينتهي نحو الشمال بحافة منحدرة 

تعرف باسم حافة الدفة، وذلك باتجاه السهل الساحلي الشمالي في بعض 

القطاعات وباتجاه البحر مباشرة في مواضع محددة مثل رأس الحكمة في 

 ٢٥٠الوسط ، باإلضافة إلى هضبة السلوم التي يرتفع سطحها ألكثر من 

ويالحظ أن أهم ما يميز التصريف المائي . مترا فوق منسوب سطح البحر 

  .لمنطقة أنه تصريف داخلي في معظمه با

  :الكويستات  •

، والتي الكويستات: ميزة ألراضي اإلقليمالمورفولوجية الم المظاهرمن 

تتجه بواجهاتها نحو الجنوب لتنحدر بشدة باتجاه المنخفضات الصحراوية 

مثل تلك الحافة التي تحد لحدود الشمالية لهذه المنخفضات محددة بوضوح ا

من الشمال ممتدة بشكل منحني من الشرق إلى الغرب  منخفض القطارة

متر عن قاعه، في حين يتخذ ظهرها شماال انحدارا غير  ٣٠٠بارتفاع نحو 

  .ملموس نحو البحر ليكتمل بذلك شكل الكويستا العام للمنطقة 
 

  :المنخفضات الصحراوية  •

من أهم   Desert depressionsتعتبر المنخفضات الصحراوية 

وتبدو هذه المنخفضات كتجويفات اإلقليم المطاهر الجيومورفولوجية ب

Excavations   في سطح صحراء اإلقليم ، تتباين في أكالها وأبعادها

 ٢كم ١٠٠٠المختلفة، فهي من حيث المساحة مابين مايزيد قليال على 
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ممثلة في  ٢ألف كم ٢٠والمتمثلة في منخفض سيوة ، لما يقرب من 

 كثرالقطارة الذي يعد أكبر منخفض من نوعه في العالم، وتصل أ منخفض

  .مترا دون مستوى سطح البحر  ١٣٤فيه إلى نحو  إنخفاضاَ بقعة
  

  :منخفض القطارة  •

، ، أو أقل قليال من مساحة الدلتا ٢كم ١٩٥٠٠تبلغ مساحته نحو 

، وتتجه رب إلى المثلث غير منتظم األضالعوالمنخفض يبدو في شكل أق

، كما تبدو قي، وتمتد قاعدته باتجاه الجنوببانحناءة نحو الشمال الشر قمته

ويقع المنخفض . حدوده الشمالية والشمالية الغربية مقوسة بشكل ملفت 

، وتقع معظم متر ٦٠ –برمته تحت منسوب سطح البحر بمتوسط عمق 

مساحته أدنى من هذا المتوسط مع وجود أخفض نقاطه عند نهايته الغربية 

كم إلى الجنوب الشرقي من واحة  ٣٠مترا، وتقع على بعد  ١٣٤ – بعمق

  .قارة ، وفي نهايته الشرقية توجد واحة مغرة 

وأهم ما يميز منخفض القطارة أنه أكبر منخفضات الصحراء الغربية 

 ٦٠نحو الشمال إال بنحو  مساحة وأعمقها وأقربها إلى البحر الذي اليبعد عنه

ا وال تبعد عنها ض الغربية فتقترب من حدود ليبي، أما حدود المنخفكم فقط 

، ويبلغ طول المنخفض من الشمال الشرقي إلى الجنوب كم ١٣٠بأكثر من 

تشار الرواسب وأهم ما يميز قاع المنخفض ان .كم  ٢٩٨الغربي نحو 

، فيظهر عند أقدام الحافة الشمالية حطام ضخم من الحصوية والصلصالية

عظم الجزء الشرقي ات، كما ينتشر الحصى في مالجالميد والصخور والمفتت

ساحات إلى رمال وتكوينات ، ويتحول في بعض الممن قاع المنخفض

، كما تتميز بعض أجزاء القاع بانتشار السبخات الملحية والمناقع صلصالية

التي قد تكون رخوة يصعب والتي يتكون سطحها من الرمال واألمالح 

ثر ما يوجد في الغرب وقرب الحافة ، وإذا كانت السبخات أكاجتيازها

، في ظهر في الشرق في شكل كثبان طوليةالشمالية فإن الرواسب الحصوية ت

  .حين تنتشر التكوينات الصلصالية في األجزاء العميقة من المنخفض 

  :منخفض سيوة  •

مترا عند خط عرض  ١٧يقع المنخفض دون مستوى سطح البحر بنحو 

، ويعتبر طولي الشكل غير منتظم األبعادفض مدينة الفيوم ، وهو منخ

ى الحدود ، وأقربها إلالمنخفضات المصرية عن وادي النيلالمنخفض أبعد 

  .كم  ٣٠٠، ويبعد عن البحر المتوسط بنحو الليبية قرب واحة جغبوب

من واجهة هضبة مارمريكا وتمثل الحافة الشمالية لمنخفض سيوة جزءا 

ادا لهضبة برقة الليبية، وهي هضبة جيرية ورها امتد، والتي تعد بدالشمالية

وأهم ما يميز حافة المنخفض عدم االنتظام في االتجاه وتقطعها . ميوسينية

، أما عن الحافة الجنوبية ديد من األودية التي تنحدر عليهابفعل الع

الية وإن كانت أكثر استقامة للمنخفض فهي أقل وضوحا من الحافة الشم

فض فتنتشر به الكثبان الرملية واألشكال اإلرسابية أما عن قاع المنخ .منها

األخرى في صورة برخانات هاللية متحركة ولذلك تمثل مصدر خطورة 
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، كذلك تنتشر لزراعية ومراكز العمران بالمنخفضعلى األراضي ا

خفض وهي مجموعة من التالل المنعزلة قرب الحافة الشمالية من المن

عدد هذه التالل بقاع المنخفض على ، ويزيد تعرف محليا باسم القارات

كذلك تنتشر بقاع  .ثالثة آالف تل مازال بعضها متصال بالحافة الشمالية 

المنخفض مجموعة من البحيرات مرتفعة الملوحة بسبب تفاعلها مع 

  .فض وكذلك بسبب زيادة طاقة التبخرالصخور الكلسية المكونة لقاع المنخ

  :البحيرات الشمالية  •

البحيرات  أهم من بحيرتينالسهل الساحلي لإلقليم  إمتدادتوجد على 

إدكو ومريوط ، وتقع األولى في محافظة  وهما بحيرات بمصر الساحلية

  .الثانية في محافظة اإلسكندرية ؛ بينما تقع البحيرة 

  :بحيرة إدكو  •

تعتبر بحيرة إدكو أهم مظهر طبوغرافي في المنطقة ، بل هي أهم مورد 

كيلومتراً  ٢٢اقتصادي لسكان مدينة ومركز إدكو ، وتمتد البحيرة ألكثر من 

من الشرق إلى الغرب بمتوسط عرض يبلغ نحو سبعة كيلومترات شاملة بذلك 

بحيرة تلك المساحات المقتطعة إلنشاء المزارع السمكية ، فقد تعرضت ال

كانت فلعمليات تجفيف مستمرة أدت إلى تقليص مساحتها بصورة واضحة ، 

ثم  ١٩٤٧ألف فدان في بداية القرن العشرين حتى عام  ٤٧مساحة البحيرة 

ثم تناقصت إلى  ١٩٤٨ألف فدان عام  ٣٢تقلصت حتى وصلت مساحتها إلى 

 ١٩٥٣ألف فدان عام  ٢٢حتى وصلت إلى  ١٩٥٢ألف فدان أوائل عام  ٢٧

، وواصلت عمليات التجفيف وإنشاء المزارع السمكية تقليص مساحة البحيرة 

لتصل إلى نحو خمسة آالف فدان فقط اآلن ، ولذلك تعددت الدراسات العلمية 

للحفاظ على المتبقي من البحيرة ، وإعادة تنظيم حركة المياه عبر البحيرة 

لتالي غناها بالثروة وبا والبحر المتوسط للحفاظ على نوعية المياه بالبحيرة

، وخاصة أنها مصدر رزق آلالف السكان من صيادي مركز إدكو السمكية

دكو حيث يعمل بها أكثر إبحيرة من أهم مصادر الدخل ألهالي مركز التعد ف

ونتيجة لسوء االستغالل ، آالف صياد من أهالي المركز والمحافظة  ١٠من 

مزارع سمكية غير  بإنشاءوذلك  ،بحيرة ال يالكثير من أراضفقد أهدرت 

مئات المزارع وجد به ت) يالبر القبل(صة فالجهة الجنوبية للبحيرة أو مرخ

 من أربعة آالف فدان تبدأ من كوم الطرفاية غرباً السمكية والتي تحتل أكثر

.. ، الجرف، وحتى كوم حسن  ، برسيق ، منطقة العرب ومروراً بالكنايس

مت أيضا مجموعة من المزارع السمكية تحتل أقي  الجهة الشمالية للبحيرة وفي

  .بحيرة المما أدى إلى تقليص مساحة  ، فدان ٤٥٠٠نحو 

اإليضاح تعد بحيرة إدكو من أهم مصادر الدخل ألهالي مركز وكما سبق 

آالف صياد من أهالي  ١٠إدكو بمحافظة البحيرة ، حيث يعمل بها أكثر من 

ألف فدان في بداية القرن  ٤٧ المركز والمحافظة ، وكانت مساحة البحيرة

ألف  ٣٢ثم تقلصت حتى وصلت مساحتها إلى  ١٩٤٧العشرين حتى عام 

حتى  ١٩٥٢ألف فدان أوائل عام  ٢٧ثم تناقصت إلى  ١٩٤٨فدان عام 

كانت بحيرة ادكو  ١٩٦٠وفي عام  ١٩٥٣ألف فدان عام  ٢٢وصلت إلى 

لحة للصيد الحر خالية من أي مزارع سمكية وبالتالي كانت هذه المساحة صا
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ألف  ١٧ومع أوائل الثمانينيات وصلت مساحة البحيرة إلى  ١٩٨٣حتى عام ،

آالف فدان منها لتحويلها إلى مزارع سمكية  ٩فدان تم استقطاع مساحة 

آالف  ٨خاصة يتم تأجيرها إلى مستثمرين وتجار سنويا بمبالغ زهيدة وبقي 

ساحات من البحيرة وردمها فدان لجميع صيادي المحافظة ، كما تم استقطاع م

لالستخدام الزراعي دون تخطيط مسبق ، يضاف إلى ذلك ترك البحيرة 

نتيجة لعمليات الردم العشوائي فقد للتعرض لإلطماء ومن ثم ضحالة منسوبها 

بوغاز  وصلت عمليات الردم بفضل عوامل التلوث بامتدادها العشوائي إلى

لألسماك فقد ردم من البوغاز ما المعدية وهو أفضل مكان للتحضين والفقس 

ومع  بالبحيرة ،بالثروة السمكية  التي تسببت في اإلضرار فدانا ٥٠علي  يزيد

مصادر التلوث المتعددة التي حاصرتها وتقليص مساحة البحيرة قلل هذا من 

إنتاجية السمك وبالتالي أثر على حال الصيادين بالمحافظة الذي يتدهور من 

مصادر تلوث متعددة أدت لتدمير لالبحيرة  تعرضت، فقد سيئ إلى أسوأ 

 ، الصحي ومخلفات المصانع أجزاء عديدة من أهمها التلوث بمياه الصرف

بعض المخلفات الصلبة بها بعد حرقها في مصنع التدوير القائم وصرف 

الحشائش المائية مثل نمو ازدياد  بجنوب شرق المدينة ، يضاف إلى ذلك

  عن قيام عربات الكسح التابع لمجلس المدينةفضال، البوص وورد النيل 

   .بإلقاء المخلفات في البحيرة عن طريق مصرف الخيري

 :بحيرة مريوط  •

من البحيرات المالحة الضحلة في شمال مصر جنوب مدينة 

  تحت ويبلغ منسوب مستوى الماء فيها نحو ثالثة أمتار اإلسكندرية،

ولقد استخدمت بحيرة مريوط كمصب لمياه صرف المناطق  ،مستوى البحر

الزراعية المتاخمة لها وخالل الخمسين عاما االخيرة اقتطعت مساحات 

كبيرة من البحيرة سواء لالصالح الزراعي أو للمشروعات العمرانية 

الف فدان فقط وكانت  ١٧٠٠٠االخري حتي اصبحت مساحة البحيرة 

راعية علي البحيرة هو البداية الفعلية تحويل العديد من المصارف الز

للتلوث بل وامتدت يد العشوائية إليها بالردم لمسطحات كبيرة منها وبسبب 

فدان عام  ٦٠٠٠٠هذا الزحف علي محيط البحيرة تقلصت مساحتها من 

، وتقدر المساحة الحالية للبحيرة بأقل ١٩٩٥فدان عام  ١٧٠٠٠الي  ١٨٨٩

البحيرة بالمياه عن طريق مجريين رئيسيين ويتم تغذية . فدان  ١٥٠٠٠من 

ويتم رفع منسوب المياه ، المالحية ومصرف العموم ترعة النوبارية هما 

   .المكسبالبحيرة بواسطة طلمبات رفع 

في الخمسينيات والستينيات من القرن  تعرضت قد بحيرة مريوطو

ة متزايد عضويةحمال أالماضي لفقدان التوازن البيولوجي نتيجة لصرف 

من مخلفات مياه المجاري والمخلفات الصناعية السائلة ومخلفات الصرف 

  . الصحي وحظائر الماشية

  :منخفض وادي النطرون  •

منخفض طولي مغلق تبتعد نهايته الجنوبية الشرقية عن مدينة القاهرة 

كم  ٦٠كم ، ومن هذه النقطة يمتد نحو الشمال الغربي بطول  ٨٠بنحو 

 .كم  ٨٠شمالية غربية تبعد عن مدينة اإلسكندرية بنحو لينتهي عند نقطة 
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حافات واضحة المعالم من الغرب والجنوب الغربي في بالمنخفض  ويحيط

حين تظهر حدوده في الشرق والشمال الشرقي أقل وضوحا ، ويتراوح 

مترا تحت منسوب سطح البحر ،  ٢٤و  ٥منسوب قاع المنخفض فيما بين 

، فتنتشر الكثبان الرملية لظاهرات الجيمورفولوجيةويتميز بانتشار مجموعة ا

فض ظاهرة النباك ، وتنتشر بالمنخلية في الشمال الغربي من المنخفضالهال

ب فيضية متماسكة بواسطة ، والكدوات وهي رواسوهي رواسب رملية

، كذلك تنتشر بالمنخفض مجموعة من المراوح الفيضية التي تنتهي النباتات

حدرة من الجوانب الجنوبية الغربية ، كذلك تظهر قرب بها األودية المن

الهوامش الجنوبية الغربية للمنخفض مجموعة من التالل المنعزلة يتراوح 

، قاع المحيط بهاترا فوق مستوى الم ٣٥٥ إلىارتفاعها بين بضعة أمتار 

 ٥رات تشغل نحو وأخيرا تمتد على طول قاع المنخفض مجموعة من البحي

، وأكبر هذه البحيرات بحيرة أم ريشة التي تزيد احتهمن جملة مس% 

افة ، وعموما يضم المنخفض ثماني بحيرات باإلض ٢كم ٣مساحتها على 

  . ، وتتميز مياه البحيرات بملوحتها الزائدة  إلى بعض البحيرات المستنقعية

وتبرز أهمية المنخفضاات الصحراوية بشكل واضح ، غير أن هذه 

 - فأغلب منخفضات الصحراء الغربية  خفض آلخر ،األهمية تختلف من من

مأهولة نسبيا بالسكان الذين يعيشون معتمدين على  -  ومنها منخفض سيوة

المياه المنبثقة من العيون الطبيعية واآلبار في أنشطتهم المختلفة من زراعة 

ورعي وغيرهما ، أما منخفض القطارة فهو فريد ومتميز من حيث الحجم 

في  –في المستقبل  –ورفولوجية التي يمكن أن تستغل والخصائص الجيم

توليد الكهرباء من خالل مشروع لتوصيل المياه عبر قناة تمتد من البحر 

  .المتوسط للمنخفض 

  :وبشكل عام يمكن تلخيص مورفولوجية محافظات اإلقليم فيما يلي 

  :الخصائص الجيومورفولوجية لمحافظة اإلسكندرية  ١-٢-٣

ط الممتدة إلى انتشار نطاق البحيرات الشمالية واشهرها بحيرة مريو 

ية في ، باإلضافة إلى امتداد نطاق من الكثبان الرملالجنوب من المدينة

 .النصف الجنوبي من المحافظة

  : الخصائص الجيومورفولوجية لمحافظة البحيرة  ٢-٢-٣

لفرع رشيد ، كما يمتد تتمتع بامتداد حدودها الشرقية بطول الضفة الغربية 

بطول قسمها الجنوبي مجموعة من التكوينات الرملية باإلضافة إلى وقوع 

منخفض وادي الريان ضمن حدود المحافظة ، يضلف إلى ذلك امتداد 

  .بحيرة إدكو في القسم الشمالي من المحافظة بالقرب من البحر المتوسط 

  :  مطروحالخصائص الجيومورفولوجية لمحافظة  ٣-٢-٣

، ر وهو منفض القطارة داخل أراضيهاتحظى بامتداد أكبر منخفض في مص

كما تحظى أيضا بوجود منخفض سيوة في الجانب الغربي منها ، وتمتد 

داخل أراضي المحافظة وخاصة في قسمها الشمالي هضبة مارمريكا 

 .نطاقات من الرمال بجميع أشكالها الجيرية ، كما تمتد في جنوبها وغربها
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  : لمحافظات االقليمالخصائص الجيولوجية   ٣- ٣

  :محافظة اإلسكندرية لالخصائص الجيولوجية  ١-٣-٣

  :التكوين الجيولوجي ألراضي المحافظة   - أ

يحد مدينة اإلسكندرية شرقاً أراضي عبارة عن ترسبات دلتاوية 

سبات صالحة للزراعة ، ولقد تكون خط الساحل الحالي للدلتا بفعل التر

كما تكون أيضاً بفعل تأثير البحر ) فرع رشيد (الدلتاوية عند مدخل النيل 

ويتراوح عمر التكوينات الجيولوجية في منطقة غرب محافظة . المتوسط 

قد " . الباليوستوسين " و " الهولوسين " اإلسكندرية بين العصر الحديث 

ض لها الساحل إرتبطت نشأة هذه التكوينات باألنشطة البنائية التي تعر

الشمالي الغربي باإلضافة إلى عمليات النحت واإلرساب الهوائي وفعل 

  .األمواج 

تظهر التكوينات الهولوسينية في مناطق الكثبان الساحلية حيث تنتشر  •

حبيبات الحجر الجيري البيضي واإلرسابات الشاطئية المتماسكة وغير 

عرف باإلرسابات المتماسكة التي ساهمت الرياح في إرسابها فيما ي

بينما تظهر تكوينات لوسية خشنة .  dune deposits-Beachالشاطئية 

وصلصال وبعض التكوينات الملحية في وادي مريوط ، وتعرف هذه 

 depositMixed اإلرسابات باإلرسابات اللومية المستنقعية المختلطة  

Loamy  &marshy اً فوق قاع بحيرة وتظهر هذه التكوينات أيض

، غير أن نسبة الصلصال بها منخفضة ونسبة في الغرب مريوط

التكوينات الملحية مرتفعة ؛ وهي تعرف بإسم اإلرسابات المستنقعية 

  .deposits Loamy) اللومية(

 –المكس (تظهر التكوينات الباليوستونية في حافتي السلسلتين الثانية  •

، حيث تظهر تكوينات الحجر الجيري )جبل مريوط(والثالثة ) أبوصير

وتظهر أيضاً في .  Oolitic limestoneالبطروخي الباليوستوسيني 

بجانب ذلك تظهر تكوينات الرمال .  Cellularالحفريات العقدية 

والصلصال والحصى فوق سهول مريوط المرتفعة التي يكسو بعض 

مواضعها رمال سافية تظهر على شكل تجمعات رقيقة أحياناً وسميكة 

وترجع أهمية التكوينات الجيرية إلى أنها أول مادة بناء . أحياناً أخرى 

بجلب . م. ق ١٣٠٠عرفتها المنطقة ، إذ قام رمسيس الثاني عام 

أمام جزيرة فاروس من محاجر أحجار أرصفة الميناء المغمور حالياً 

أسوار اإلسكندرية على مر  ؛ كما إستخدم هذا الحجر في بناءالمكس

وتنتشر محاجر الحجر الجيري على إمتداد السلسلتين . عصورها

الجيولوجية المرفقة الدراسات ل اشكاألوضح تو. انيةاألولى والث

 .ظةللمحاف

  :تكوين التربة    -ب

تعتبر التربة الجيرية هي التربة السائدة في منطقة غرب محافظة    

اإلسكندرية ؛ ويرجع السبب في تكوينها إلى التكوينات الجيولوجية التي 

ولقد تأثرت هذه  ،)الباليوستوسينالهولوسين و(تنتمي إلى العصر الحديث 
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تشار األصداف أدت إلى إنالتكوينات بعمليات اإلرساب البحري التي 

) الجير(ونتيجة لذلك إرتفعت نسبة كربونات الكالسيوم والقواقع البحرية 

حيث ذابت كربونات . التي تعرضت للتكلس بفعل عاملي المطر والتبخر 

عند سقوط األمطار وتحولت إلى بيكربونات كالسيوم ) الجير(الكالسيوم 

ارة ترسبت كربونات الكالسيوم ونتيجة للتبخر الناتج عن إرتفاع درجة الحر

جير يتفاوت سمكها من منطقة ؛ وبتكرار هذه العملية تكونت طبقات من ال

كما تتميز بعض نطاقات التربة في غرب المحافظة بوجود . ألخرى

ي ؛ كما تكوينات من الرمال والحصى والزلط تكونت بفعل اإلرساب الهوائ

  .هو الحال فوق سهول مريوط

وتغطي وادي مريوط تربة لومية كلسية يصل سمكها إلى خمسة أمتار    

ولقد أدى هذا إلى إنتشار % . ٨٨- % ٥٥وتصل نسبة اللوم بها ما بين 

التجمعات البدوية التي يطلق عليها النجوع الساحلية والتي يرتبط ظهورها 

وفوق . وتوطنها بالتربة الخصبة للوادي التي ساعدت على زراعة الشعير 

ول مريوط المرتفعة تسود تربة جيرية تتميز باللون الفاتح وإرتفاع نسبة سه

الطمي الذي يصل سمك طبقاته في بعض القطاعات إلى نحو أربعة أمتار ؛ 

غير أن . من الملليمتر  ٠.٠٦ – ٠.٠٠٤بينما يتراوح قطر ذراته بين 

بين نسبة المواد العضوية الذائبة في التربة محدودة للغاية حيث تتراوح 

 ٥٢ – ٢٠في حين تتراوح نسبة كربونات الكالسيوم بين %  ٠.٥ – ٠.١

ونتيجة . في بعض النطاقات %  ٨٨ – ٥٥؛ ونسبة الطين والسلت بين % 

لذلك قامت مشروعات اإلستصالح الزراعي فوق هذه السهول حيث شقت 

القرى  انتشاربها ترعتي النوبارية والنصر وفروعهما ؛ مما أدى إلى 

   . نسبة السكان بها  ارتفعتة وتغيير الصفة العمرانية للمنطقة التي الزراعي

بينما فوق السالسل الثالث ومنخفض مالحة مريوط تتالشي مظاهر 

العمران الزراعي المرتبط بالتربة نظراً لوجود التكوينات الجيرية والتربة 

لوحة في نسبة الم والرتفاعالتي تغطي السلسلة الساحلية ؛ ) المسفاه( الرملية

وقد أدى ذلك إلى عدم ... المياه الجوفية وكذلك نسبة الرمال والكوارتز 

  .زراعة في هذه النوعيات من التربةنجاح ال

  :الخصائص الجيولوجية لمحافظة البحيرة  ٢-٣-٣  

  :التكوين الجيولوجي ألراضي المحافظة   - أ

تشكلت أراضي محافظة البحيرة نتيجة لمجموعة من العمليات 

وتعد دلتا النيل . الجيولوجية المعقدة التي حدثت خالل فترة زمنية طويلة 

أهم المعالم الجيولوجية بالمنطقة ، ويرجع تكوينها إلى عمليتين متعاكستين 

أولهما تقدم الشاطئ نتيجة للترسبات التي حملها نهر النيل ؛ وثانيهما تآكل 

العوامل التي أسهمت  وتتضمن. الترسبات وتشتتها بفعل العوامل البحرية 

معدل : ض مستوى البحرفي عملية تقدم الشاطئ التي تحدث عندما ينخف

بينما تمثل . ، الترسبات النهرية ، شكل ونوع فروع النيل تصرف المياه

. األمواج والتيارات البحرية وتدفقات المد والجزر عوامل التآكل البحري 

عوامل هامة في هذا الصدد كمل تمثل الرياح وتغيرات منسوب البحر أيضاً 

.  
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ولم يتم التعرف جيداً على التاريخ الجيولوجي لمنطقة دلتا النيل أثناء  

الحقبة الثالثية وقبلها ، حيث لم يتم العثور على رواسب من هذه الحقب 

بكميات تذكر في آبار دلتا النيل ، غير أنه من المعروف أنه منذ العصر 

دأ تكون طبقة صخرية كربونية مدفونة الجوراسي إلى العصر الطباشيري ب

، حبيبية أصغر حجماً بإتجاه الشمالبإتجاه الجنوب ومتحولة إلى صخور 

وعلى الرغم من عدم ظهور أي إختراقات بطول الدلتا الشمالية إال أنه من 

في ) الميزوزويك(المحتمل أن تكون قد ترسبت طبقات الحقبة الوسيطة 

وأثناء الحقبة . ل خط الطبقة الكربونية بيئات محيطة منحدرة وعميقة شما

وجدت الرواسب بصورة أساسية في الدلتا ) أوليجوسين(الثالثة المبكرة 

الوسطى والشرقية ؛ بينما وجدت تكوينات البازلت منتشرة في إتجاه 

  . الجنوب من قمم عصر األوليجوسين أو طبقات األليجوسين أو األيوسين

اريخ حقبة النيوجين المبكرة بدلتا النيل بينما توجد معلومات أوفر عن ت 

مروحة البحرية أو والتي تتضمن الرصيف القاري، المنحدر القاري وال

 ١٥منذ نحو (حيث بدأت في عصر الميوسين األوسط . المخروط النيلي

، ومنذ ذلك الوقت إعتبرت عندما كانت الدلتا جزء من البحر )مليون سنة

الميوسين، البليوبالستوسين، (بات ثالث حلقات رئيسية من الترس

  . مسئولة عن التطور الجيولوجي لدلتا نهر النيل ) والهولوسين

وتمتد الطبقة الميوسينية من قرب مدينة القاهرة في اإلتجاه الغربي على 

شكل حزام عريض يعبر الجزء الشمالي من الصحراء الغربية مكوناً 

ى إرتفاعات تبلغ نحو هضبة تتدرج في اإلرتفاع إلى الجنوب وقد تصل إل

متر فوق سطح البحر ، وأراضي هذا الحزام تتكون غالباً من حجر  ١٥٠

متر ؛ وتحتوي هذه  ٤٠٠رملي وحجر جيري وطين بسمك حوالي 

  .المكونات على حفريات مميزة من القواقع ذات األصل البحري 

اً صغيراً من المنطقة ؛ بينما تحتل صخور العصر الباليوسيني جزء

وتتكون . هذه الصخور داخل أو حول منخفض وادي النطرون د جحيث تو

الترسيبات الباليوستسينية في وادي النطرون من الرمال والطين ذو 

المحتوى العالي من الجبس ؛ وهي محتوية على بقايا األراضي والحيوانات 

المائية مما يعطي داللة على وجود مجرى مائي قديم سابق غرب النيل 

  .الحالي 

ي التركيبات الباليوستسينية الجزء الشمالي من المنطقة الذي وتغط

وهذه التكوينات أو الترسيبات ترتبط في تكوينها . ينتهي بالبحر المتوسط 

بالتغيرات التي حدثت في سطح البحر خالل فترة تكونها ، وهي ممثلة في 

وهذه الحواف توازي  ،الساحلية المتتابعة Ridgesمجموعة من الحواف 

البحر المتوسط ومنفصلة عن بعضها البعض وتحصر بينها بعض  ساحل

ومن الظواهر الملموسة في المنطقة وجود ترسيبات من . المنخفضات 

الرمال المنقولة بواسطة الرياح والتي تغطي بعض األراضي بطبقات رقيقة 

  .منها سواء على الهضبة الصخرية أو في المنخفضات 
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 :تكوين التربة   - ب

تنحدر أراضي محافظة البحيرة من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب 

إلى الشرق إنحداراً طبيعياً ، وتتكون غالبية أراضي المحافظة من 

. األراضي الطينية الرسوبية حديثة التكوين من رواسب طمي نهر النيل 

والبحيرات من المجاورة لساحل البحر  بينما تكونت األجزاء الشمالية

، وتكونت أراضي غرب المحافظة وجنوبها الغربي ترسبات نهرية بحرية

وبسبب إختالف نشأة األراضي . من الرمال المحمولة بواسطة الرياح 

  :بالمحافظة فإنها تضم عدة تكوينات من التربة من أهمها 

القوام التي تكونت تكوين يشمل األراضي الرسوبية الطينية الثقيلة  •

كفر : يرة من أراضي مراكز نتيجة الترسبات النهرية ، وتشمل أجزاء كب

الرحمانية وإيتاي  ، المحمودية ، دمنهور ، شبراخيت ، أبو حمص الدوار

 .البارود 

تكوين تشترك فيه الترسبات البحرية والنهرية مكونة أراضي  •

ي خفيف ؛ وتتميز رسوبية عميقة القطاع ذات قوام طيني ثقيل أو طين

مثل أراضي األجزاء . لتحتية بوجود قواقع وأصداف بحريةالطبقات ا

الشمالية من المحافظة وبصفة خاصة مناطق إدكو ورشيد وشمال 

 .المحمودية وكفر الدوار

 تكوين من التربة الطينية والجيرية وتتميز بإرتفاع نسبة كربونات •

 يــوتمثلها أراض.  %٣٠إلى أكثر من  ١٥الكالسيوم في التربة من 

 مراكز

 .عيسىأبو المطامير وحوش 

تكوين من التربة الجيرية الطميية الرملية أو الطميية الرملية  •

% . ٦٠-٣٠وتتميز بإرتفاع نسبة كربونات الكالسيوم التي تتراوح ما بين 

 .وتمثلها أراضي مركز الدلنجات وبعض أراضي مركز حوش عيسى 

وهي خليط من الرمل الناعم والخشن تكوين من األراضي الرملية  •

ة في قدرتها على في طول القطاع ؛ وهي مفككة سريعة النفاذية ضعيف

وتمثلها ا؟ألراضي المتاخمة للصحراء الغربية في مناطق  ،اإلحتفاظ بالماء

غرب النوبارية وبعض األراضي على ساحل البحر المتوسط في رشيد 

 .وبالتدريج نحو الغرب يتغير تكوين األراضي إلى أراضي رملية زلطية 
 

  :الخصائص الجيولوجية لمحافظة مطروح  ٣-٣-٣  

  :صحراوي منطقة الساحل الشمالي وظهيره ال: أوالً 

  :التكوين الجيولوجي لألراضي    - أ

يرجع التكوين الجيولوجي لمنطقة الساحل الشمالي بالمحافظة إلى 

، وتظهر تكوينات  Quaternaryوالرابع  Tertiaryالعصرين الثالث 

العصر الرابع في المنطقة بالشواطئ المرتفعة واألعمدة الكلسية 
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Calcarenite bars  الضحلةمع ترسيبات البحيرات Lagoonal deposits 

لتكوينات وخالل فترة الباليوسين للعصر الثالث تكثفت هذه ا. في وسطها 

؛ بينما خالل فترة الميوسين تكونت المرتفعات بالقرب من مدينة الحمام

وتعتبر صخور الميوسين من الحجر الجيري . Table Land المسطحة

اه من الغرب إلى الشرق والطين الغني بكربونات الكالسيوم ، ومع اإلتج

بع وأسفل التكوين الميوسيني تتا. يتحول الحجر الجيري بإنتظام إلى رمال 

؛ وقد تتواجد أيضاً تكوينات الباليوسين تكوينات األولجوسين واأليوسين

. والكريتاسي وإن كانت ال تظهر كنتوءات حجرية على سطح األرض 

تتكون اآلن من ثالث  وبصورة عامة فإن أراضي منطقة الساحل الشمالي

جي وحدات جيومورفولوجية مميزة يرجع تكوينها إلى اإلرتفاع التدري

  :، وهذه الوحدات هيلألرض وغمر خط الشاطئ الساحلي

 .السهل الساحلي المنخفض  •
 .السهل الساحلي األعلى  •
 .أراضي المسطحات المرتفعة والهضاب  •

  

  :تكوين التربة   - ب

التربة للوحدات الجيومورفولوجية فيما يلي وصفاً تفصيلياً لتكوين 

  : الثالثة الرئيسية ألراضي المنطقة

 : أراضي السهل الساحلي المنخفض  -١

وهي تتكون من وحدتين فرعيتين هما الحواف والحواجز الساحلية 

 :ومنخفضات المستنقعات ، وذلك على النحو التالي 

هذه األراضي في منطقة  وتتكون :الحواف والحواجز الساحلية •

ريط الساحلي من حبيبات الجير الرملي ، وفي بعض المناطق حيث الش

تأثرت هذه الحبيبات قديماً بعوامل التعرية فإن المواد الناتجة عن التعرية 

. أصبحت غالباً على شكل سلت ؛ ولذلك أصبح قوام التربة طميي خشن 

وعلى الرغم من أن هذه الحواف ذات أصل بحري فإن قوة الرياح السائدة 

. المنطقة لعبت دوراً ملحوظاً في نقل وتعرية بعض األجزاء في 

. وطبوغرافية هذه األراضي تتراوح بين المتموجة وشديدة التموج 

 :وتتضمن هذه األراضي أربعة نوعيات من التربة هي

أراضي رملية سائبة على هيئة كثبان وطبقات قد تكون  -

 .متماسكة في بعض األماكن 

حواف رملية أوليتية ملتحمة لوجود الجير ؛ أحياناً تكون مغطاه  -

 . بطبقة من الجير الرملي

حواف متوازية من الرمال األوليتية الملتحمة بالجير ؛ مع  -

وجود منخفضات ومنحدرات بين الحواف ضحلة العمق رملية 

 .طميية 

حواف متوازية من الرمال األوليتية الملتحمة بالجير ؛ مع   -

وجود منخفضات ومنحدرات بين الحواف متوسطة العمق ذات 
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أو طميي ، وهي تمثل الحواف األقدم قوام طميي رملي أو 

عمراً واألبعد من البحر وتظهر بها عمليات التعرية أكثر 

 .وضوحاً

وجودة بين الحواف معظم المنخفضات الم: منخفضات المستنقعات  •

المتوازية ذات أصل بحيري وتتميز أراضي هذه الوحدة بوجود مستوى ماء 

أرضي ضحل ؛ ولذلك فبعيداً عن المساحات المغطاه بالماء تكون حواف 

وفي بعض المساحات تكون مغطاه . هذه المستنقعات مبتلة وشديدة الملوحة 

 :ين من التربة هما وتتضمن هذه األراضي نوعيت. بحبيبات الجير الرملي 

؛ وهذه رف شديدة الملوحة على هيئة طبقاتأراضي سيئة الص -

األراضي رطبة دائماً مع وجود تكوينات ملحية قرب السطح أو 

  . سم من السطح ٠.٧٥حتى عمق 

؛ وهذه ن جيرية ملتحمة سيئة الصرف ملحيةأراضي كثبا -

األراضي تمثل الكثبان المتكونة من الجير الرملي الملتحمة 

 .جزئياً أو سائبة ؛ مع وجود مناطق سيئة الصرف 
 

 : أراضي السهل الساحلي األعلى  -٢

لحواف القديمة أراضي ا :ي تتكون من أربعة وحدات فرعية هيوه

الرمال ، أراضي والكثبان الداخلية، المنخفضات بين الحواف والسهول

والمساحات المتنوعة، ، والحواف الصخرية المتكونة بفعل سفي الرياح

 :وذلك على النحو التالي 

الكثير من أراضي  : أراضي الحواف القديمة والكثبان الداخلية •

وأراضي . الحواف الداخلية متقطع ومتناثر إلى حد ما بفعل عوامل التعرية 

المنحدرات والمنخفضات للحواف المتقطعة بشكل عام مغطاه بالتربة 

درات والمنخفضات أما المنح. الطميية وفي بعض األماكن بتربة رملية 

بقايا الحواف تكون مغطاه بمواد من الحواف نفسها بحيث ال الموجودة بين 

 يمكن التعرف

 :وتتضمن هذه األراضي نوعيتين من التربة هما . عليها 

، وهي على ف القديمة المتقطعة بفعل التعريةأراضي الحوا -

هيئة طبقات وكثبان من الجير الرملي فوق صخور وقد تظهر 

عارية على السطح في بعض األماكن ، وهي تحتوي  الصخور

  .على حبيبات الكوارتز والفلسبارات 

أراضي المنخفضات من الجير الرملي المتأثرة بالتعرية فوق  -

طبقات من الكاليش ؛ أو قد تكون رملية طميية أو طميية رملية 

وتوجد هذه األراضي بصورة . فوق طبقات من الكاليش 

الجيرية الرملية الداخلية في المنطقة متفرقة فوق الرواسب 

  .الممتدة بين العلمين والضبعة 

تشمل هذه المساحات أجود  :منخفضات بين الحواف والسهول  •

وتتركز في اإلنحدار الشمالي لحافة الكثبان األراضي ذات القوام الطميي 

، حيث تنحصر بين السهول الساحلية والحواف الداخلية والكثبان  الصخرية
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تمتلئ بمواد طميية جيرية من مواد رسوبية ومواد سفحية من  وهي. 

المناطق المرتفعة المجاورة سواء كانت حواف صخرية أو سهول مرتفعة ، 

 :وتشمل أربعة  نوعيات هي 

أراضي عميقة طميية رملية إلى طميية طينية ، وهي توجد في  -

مساحات كبيرة بالقرب وحول كل من برج العرب والحمام 

 .وح وسيدي براني ومرسى مطر

ة أراضي عميقة رملية طميية ، وهي توجد في شرائط ضيق -

وغالباً تكونت هذه األراضي بسبب . موازية للحواف الساحلية

سفي الرياح ، وهي توجد غرب مرسى مطروح وشرق سيدي 

 .براني 

، سطة العمق طميية رملية إلى طمييةأراضي ضحلة إلى متو  -

 . ة للكثبان الداخلية والحواف وهي تحيط ببقايا الصخور الصلب

أراضي ضحلة إلى متوسطة العمق رملية طميية فوق صخور  -

ظهر الصخور عارية في بعض أو طبقات من الكاليش، وت

وتوجد هذه . ؛ ومعظم هذه األراضي معراه ذات أخاديد المواقع

األراضي في مساحات صغيرة تتركز في اإلنحدار الشمالي من 

 .شمال غرب الضبعة حافة الكثبان الصخرية 

تشمل هذه األراضي  :أراضي الرمال المتكونة بفعل سفي الرياح  •

 :ج العرب وتمتد غرباً حتى الضبعة مساحات واسعة تبدأ شرقاً من بر

وتتكون هذه األراضي أساساً من الرمال السيليكاتية ؛ ولكنها تحتوي على 

 .وقوام هذه األراضي رملي طميي % .  ٣٠ – ٥جير تتراوح نسبته بين 

وهي تشمل : أراضي الحواف الصخرية ومساحات متنوعة  •

 :نوعيتين هما 

أراضي متموجة إلى شديدة التموج صخرية ، قد تغطى  -

وتشمل هذه . ها تربة طميية رملية المناطق المنحدرة من

األراضي أساساً الحواف الصخرية سواء كانت متقطعة أو غير 

 وهيمتقطعة 

 .لتموج منحدرة إلى شديدة اإلنحدارغالباً متموجة إلى شديدة ا

صخور وأراضي ضحلة إلى عميقة ؛ طميية إلى طميية  رملية  -

مناطق وهي تقع في ال أو طميية طينية فوق طبقات من الكاليش

المنخفضة بين األراضي الصخرية ، وتوجد في مواقع متعددة 

 .تتركز قرب الشاطئ 
 

  :أراضي المسطحات المرتفعة والهضاب والمناطق اإلنتقالية  -٣

أراضي الوديان ، أراضي  :وهي تتكون من ثالث وحدات فرعية هي 

  .المروحيات الرسوبية والسهول المجروفة ، األراضي الصخرية 

في صخور تكون محفورة بعمق  األوديةبعض  : الوديانأراضي  •

؛ وفي كثير من األماكن تكون هذه الوديان لها أراضي المسطحات المرتفعة

جوانب صخرية وقيعان ضيقة نوعاً مملوءة بالحصى واألحجار الكبيرة إلى 
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وفي أماكن أخرى خاصة شرق مرسى مطروح وعلم حلفا . عمق بسيط 

. وعميقة مملوءة برواسب طميية سميكة  تكون هذه الوديان عريضة

ونهايات هذه الوديان مغمورة بالسياحات الملحية ، ويالحظ أن أراضي هذه 

المسطحات المرتفعة تقع على الشاطئ مباشرة ؛ وهي منخفضة في هذه 

وهي تشمل . المنطقة لدرجة أن مياه البحرر تدخل في مجاري الوديان 

  :ثالث نوعيات من األراضي هي 

 األوديةأراضي عميقة طميية إلى طميية طينية ، وتشمل بعض  -

 .القليلة القريبة من علم حلفا شرق مرسى مطروح 

وقريبة من البحر ، وهي  األوديةأراضي ملحية تقع في أسفل  -

توجد على هيئة طبقات مبقعة ومشبعة بالماء وبلورات الملح 

 .والجبس 

د طبقات رملية أراضي عميقة طميية إلى طميية رملية مع وجو -

وهذه األراضي تشمل الوديان بالمنطقة اإلنتقالية . وحصوية 

بين أراضي المسطحات المرتفعة والسهول في مرسى مطروح 

  .وباكوش وفوكة 

توجد  : أراضي المروحيات الرسوبية والسهول المجروفة  •

أراضي المروحيات الرسوبية على الهضبة على طول المنحدرات 

الساحلي عند أسفل المنحدرات ، حيث تكون بعض  المنخفضة وفي السهل

ويختلف قورم هذه األراضي تبعاً لموقعها . األماكن السهول المجروفة 

حيث يكون القوام خشن في الجزء العلوي من أراضي هذه المروحيات 

وتتميز هذه األراضي . ويصير أكثر نعومة في المناطق األكثر إنخفاضاً 

، ويغلب وجود اآلفاق الكلسية لسية المتحجرةآلفاق الكلسية والكبوجود ا

المتحجرة في األجزاء العلوية بينما توجد اآلفاق الكلسية في األجزاء السفلية 

وهي  ، وتوجد األراضي المروحية النموذجية في منطقة مرسى مطروح. 

  : ل النوعيات التاليةتشم

أراضي متوسطة العمق إلى ضحلة طميية رملية إلى طمييه  -

كاليش أو صخور ، وأغلبها توجد في مساحات صغيرة فوق 

 .على الهضاب في مرسى مطروح 

أراضي عميقة إلى متوسطة العمق طميية رملية إلى طميية  -

طينية، ويقع معظمها في المروحيات الرسوبية أسفل 

وهذه . ول الساحلية والمناطق اإلنتقاليةالمنحدرات بمنطقة السه

المناطق الواقعة بين األراضي تتكون من منحدرات في 

 .المسطحات المرتفعة وأراضي السهول

، وهي عبارة حيات الرسوبية المتأثرة بالتعريةأراضي المرو -

وتقع في الشمال . عن طبقات كاليش عارية على السطح 

، وتتميز رسى مطروح بمناطق بسيطة اإلنحدارالغربي من م

 .يني هذه األراضي بوجود طبقة رقيقة من الرمل أو الرمل الط
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. في الهضبة وفي المسطحات المرتفعةوهي تقع  :أراضي صخرية  •

تربة متناثرة بفعل عوامل التعرية؛ أو ويغطي سطحها طبقة رقيقة جداً من 

وأغلب هذه األراضي عبارة عن صخور ما عدا بعض . تربة منقولة

سم وأغلب هذه الصخور من ١٥األماكن التي يقل فيها عمق التربة عن 

 .الجيري من العصر الميوسيني الحجر 

  :  منطقة سيوة: ثانياً 

  :التكوين الجيولوجي للمنطقة   - أ

، وهناك تنتشر قطارة وسيوة تحت منسوب سطح البحريقع منخفضي ال

تكوينات الميوسنين الرملية فضالً عن الرواسب الحصوية والسبخات التي 

تغطيها الرواسب الهوائية وفي هذا اإلقليم تصل المساحة التي تغطيها تلك 

: تنقسم إلى ثالثة مجموعات أساسية هي  ٢كم ١٠.٠٠٠الرواسب إلى 

، أو ما يطلق  شرق القطارة ومجموعة القطارة ثم مجموعة جنوب القطارة

التي تمتد غرباً لتلتحم مع مجموعة بحر الرمال ) سترا(عليها مجموعة 

وتنتشر بمنطقة جنوب سيوة الكثبان . األعظم إلى الجنوب من واحة سيوة

الرملية الطولية التي تنتظم في خطوط متوازية تأخذ االتجاه الشمالي 

ن الهاللية الغربي والجنوب الشرقي، وفى بعض المواقع توجد الكثبا

ويمكن القول بان الرياح الجنوبية الغربية باإلضافة إلى . والسهول الرملية

الرياح السائدة من الشمال الغربي هي التي تؤثر في تكوين تلك الكثبان 

الرملية وكذلك في تحركها وزحفها نحو جنوب منطقة المدينة ، وبناءاً على 

ف والطرق وجميع ذلك فان األراضي الزراعية وشبكة الري والصر

األنشطة البشرية معرضة لزحف الرمال ، وقد أدى زحف الرمال إلى 

طمر جزء من المصرف الجنوبي ومساحات كبيرة من األراضي الزراعية 

جنوب الواحة مما اضطر المزارعين إلى ترك مزارعهم و أنشطتهم 

  .  والزحف شماالً إلى الجزء األوسط من الواحة 

الجيولوجي منخفض واحة سيوة فهو أساساً طبقات أما بالنسبة للتكوين 

جيرية تتبع عصر الميوسين وتتألف من وحدتين صخريتين هما تكوين 

.   المغارة يعلوه تكوين مرماريكا ، وكالهما رواسب بحرية غنية بالحفريات 

يتكون تكوين المغارة من الحجر الجيرى مع تداخالت من طبقات الطفل 

أما تكوين المرماريكا الذى .  متر  ٧٠وة حوالى والمارل ويبلغ سمكه بسي

يعلوه فهو يمثل رواسب الميوسين األوسط بالمنطقة ويتألف من الحجر 

 الجيرى األبيض الذى يغطى الجزء العلوى من واجهة وسطح هضبة الدفة

أما سطح الواحة نفسها فمعظمه  .متر ٥٠ويبلغ سمكه الظاهر حوالى 

ور الملحية وتوجد هذه الرواسب أساسا تغطيه رواسب من السبخة والقش

باألماكن المنخفضة بالواحة ، وتغطى منطقة جنوب الواحة إرسابات بحر 

  . الرمال والتى تتبع عصر الهولوسين 

  :تكوين التربة   - ب

تعتبر تربة الواحة موضعية غير منقولة ، وهى مشتقة من صخورها 

ة والتى تصل نسبتها المحلية أسفلها ، لذلك تسود التربة الجيرية والرملي
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من إجمالى مساحة الواحة ، ثم نسبة قليلة من التربة الطميية %  ٥٥لنحو 

) .  من إجمالى مساحة الواحة%  ٩.٥تصل نسبتها إلى حوالى (والطينية 

ويختلف طمى الواحة كذلك عن طمى الوادى ، فهو غير متجدد وغير قابل 

.  ل تماسكا ولزوجة للتجديد ، ومع ذلك فهي تربة جيدة رغم أنها أق

وبصفة عامة ترتفع نسبة الملوحة فى التربة بالمنطقة ويرجع السبب فى 

ذلك إلى أن األرض منسوبها منخفض تحت مستوى سطح البحر ، حيث 

من % ٤٥ -  ٣٥ترتفع بها نسبة كربونات الكالسيوم التى تصل ما بين 

كيزه من منطقة مكوناتها ، أما كلوريد الكاليسوم فتتفاوت نسبة تواجده وتر

ألخرى وهو ما يترتب عليه شدة ملوحة بعض المناطق عن غيرها حيث 

وتعتبر التربة %.  ١٥إلى % ١تتراوح نسبة الملوحة بمنطقة سيوة بين 

المادة بمنطقة مدينة سيوة من أخصب التربات بالواحة نظراً الرتفاع 

التراكيب ، ولوقوع المدينة فوق منطقة معقدة العضوية بالتربة من ناحية

الجيولوجية من ناحية أخرى حيث تلتقى بها عدة تقاطعات للفوالق فوق 

ويتراوح منسوب األرض الزراعية في منطقة مدينة .  خزان الماء العذب 

متر تحت سطح البحر وهو مستوى يبعد  ١١ -متر إلى  ١٠ -سيوة بين 

لحة صا عن منسوب الماء الجوفى بمسافة تجعل األرض الزراعية بالمنطقة

وتتركز التربة الصالحة للزراعة حول العيون  ،لزراعة المحاصيل المختلفة

واآلبار، إال أنها تفتقر إلى شبكات الصرف مما يؤدى إلى ارتفاع ملوحتها 

وتغطى . إلى درجة تزيد من احتماالت تصحرها ما لم يتم معالجتها 

صخور معظم قاع منخفض سيوة برواسب سطحية مفككة متعددة األنواع 

  : ، وتشمل ولوجىنتمى إلى الزمن الرابع الجيت

، تتكون أساسا وهى فرشات من الرمال المفككة :الرواسب الرملية •

بفعل الرياح ، وتغطى الحافة الجنوبية للمنخفض وبعض المناطق خاصة 

، ومصدرها التالل المنعزلة فى قاع المنخفض فى الشرق، كما تغطى بعض

  . بحر الرمال فى جنوب المنخفض 

، وتتداخل معها رقائق ملحية وتتكون ممن :الرواسب السبخية •

رواسب رملية وطفلية ناعمة، وتنتشر فى مناطق متفرقة فى قاع المنخفض 

خاصة حول البحيرات حيث ترتفع نسبة األمالح، وتتكون عندما يتسرب 

جزء من المياه المنسابة من العيون واآلبار إلى باطن األرض ويتبخر 

 . شكل القباب  الجزء الباقى فتظهر قشرة ملحية متصلبة تأخذ

وهى تراكمات صخرية ناتجة عن عمليات  :رواسب المنحدرات •

  ،ى معظم األجزاء السفلى للمنحدراتالتجريف واالنهيارات األرضية وتغط

 .ويتوقف تركيبها على طبيعة التركيب الصخرى للمنحدرات

  :الخصائص الهيدرولوجية لمحافظات اإلقليم  ٤- ٣

المياه ، مياه السيول ،األمطار :اإلسكندريةتشمل مصادر المياه فى إقليم 

تلك الموارد فإن هناك  ةعلى الرغم من محدوديو .مياه الندىو ،الجوفية

فإنه  ذلكومع  ،ظة عليها واستخدامها بطريقة مثلىإهمال جسيم فى المحاف
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ى للنهوض بهذا الموضوع ومن تجدر اإلشارة إلى المحاوالت التى تجر

  : أهمها

  .٣مليون م ٤سعتها و ،األرضيةتنمية الخزانات  -

، وكانت جميعها مزودة بالمراوح ةآبار المياه الضحل -

، بئر ٣٠٠٠دادها فى الخمسينات إلى الهوائية وقد بلغ تع

  . فدان ٤٠٠٠ بي نحووكانت ترو

 ٥٠ نحوالعناية بالسدود الصغيرة وتكسيتها وهى تخدم  -

  ) .ألف متر ١١ويبلغ مجموع أطوالها (ألف فدان 

وقد أهملت تماما بعد أن وصل طولها إلى حوالى  الخنادق -

  .فدان  ٧٠٠كم تخدم  ١٥

  .وتلك المنشآت يجب العناية بها والتوسع فى إعمارها  -

حول معلومات تنمية الموارد الطبيعية فى اإلقليم وتطبيق التقنيات و

   :الجيولوجية يشار إلى مايلى 

  لتنمية المواردعلى الرغم من الجهود المبذولة فى الوقت الحالى  -

الطبيعية وصيانتها مثل البترول والغاز والقليل المتاح من الثروات 

إال أنه ما تزال هناك . ذا المياه الجوفية ومياه السيولالمعدنية وك

ستكشاف المياه اضرورة لبذل المزيد من الجهد خصوصا فى مجال 

الجوفية فى الناحية الشرقية وكذلك صيانة مياه السيول وحماية 

  .الخنادق

الكثبان الرملية فى عدد من المواقع مثل عجيبه واألبيض وفوكه  -

وسيدى برانى وكذا تآكل الشواطئ تمثل أحد معوقات التنمية ولكن 

  .يمكن التغلب عليها بالدراسة ومعرفة مسبباتها

  : المياه الجوفية والسيول •

ستغاللها تصل إلى اأن كمية المياه الجوفية التي يمكن  اتالدراس أكدت

 اإلقليمهذه الكمية موزعة على طول ومليون متر مكعب سنوياً ،  ٦٢ نحو

ستغاللها بكميات محدودة بواسطة اويمكن ، من اإلسكندرية حتى السلوم 

الخنادق واآلبار الضحلة وبعض اآلبار المتوسطة العمق كما فى حوض 

وبصفة عامة فإن استغالل المياه  ، ليها طلمبات األعماقفوكه والمركب ع

ستخدامات البدو فى رى ايناسب حاليا اإلقليم الجوفية في معظم أجزاء 

فى أغراض تربية المساحات الصغيرة المنتشرة على طول الساحل وكذلك 

أما بالنسبة الحتياجات القرى الساحلية ومناطق التعمير . الثروة الحيوانية

الحدائق والمساحات الخضراء فى  ير يستخدام مصادر المياه فافيمكن 

  .قليةالمناطق التى توجد فيها المياه الجوفية بعد عمل بعض الدراسات الح

يتراوح طولها ما  يواد ٢١٨أما بالنسبة لمياه السيول فيوجد حوالى 

مليون متـر مكعب  ٣٤كم ويبلغ االنسياب السطحى حوالى  ١٥ - ١٠بين 

وتستخدم  ، قى يضيع إلى البحرفقط والبا%  ١٠يستغل منها حوالى 

مصادر المياه السطحية إما فى الرى المباشر للمزارع المنتشرة على طول 

ويوجد حاليا أكثر ، يتم تخزينها فى الخزانات األرضيةأو سواحل اإلقليم 
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وتستغل المياه ) خزانات رومانية أو عربية( يخزان أرض ٢٥٠٠من 

اوح هوائية أو بواسطة الخنادق الجوفية بواسطة اآلبار المركب عليها مر

فى مناطق الكثبان الرملية ومركب عليها طلمبات رفع وتستخدم فى 

  .األغراض المختلفة 

مازال المستخدم من المياه الجوفية والسيول فى منطقة الدراسة ال و

المزارع  يستفادة من هذه المصادر لرالولزيادة ا%  ١٢ لىيزيد ع

ن ذلك يستلزم اإلدارة السليمة إ، فالبدو مساحات الخضراء واستخداماتوال

  : لهذه الموارد وإستخدام العناصر التالية لتنمية هذه المصادر

ستخدام طرق مصادر المياه السطحية بإنشاء السدود التحويلية ا -

  .والسدود الترابية والحجرية والتوسع فى الخزانات األرضية

اإلهتمام بموضوع التغذية الصناعية للمياه الجوفية بإنشاء سدود  -

التغذية وأحواض إنتشار المياه لتوسيع مساحات شحن الخزانات الجوفية 

  .التسرب إلى باطن األرضوزيادة 

ستكشاف بعض الطبقات الحاملة للمياه مشابهة لحوض فوكه بهدف ا -

  .الجيرية المفككة من طبقات الصخورالحصول على المياه الجوفية 

ستخدامات الحتياجات القرى الساحلية والمدن من ااإمكان توفير  -

  : زلية والشرب من خالل ثالثة بدائلالمن

  .نقل مياه النيل من أقرب المجارى المائية النظيفة : األول  •

  .ستخدام طرق اقتصادية حديثةاتحلية مياه البحر و: الثاني  •

من منخفض القطارة إلى مرسى نقل مياه بئر قيفار : الثالث  •

  مطروح 

واالقتصادية  عمل دراسات الجدوى الفنيةبالمتخصصين قيام هذا  يستدعىو 

  .هذه البدائل
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  الفصل الرابع

  مصادر التلوث والمخاطر الطبيعية بمحافظات إقليم اإلسكندرية

  مصادر التلوث بمحافظات إقليم اإلسكندرية ١- ٤

  المخاطر الطبيعية بمحافظات إقليم اإلسكندرية ٢- ٤
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  ٦.٣٣  ٢.٠٨  ١٠.٢٥  ١١.٢٥  __  ٣٢.٠٨  ٢٧٩.٢  ٢١٩.٧  ٣٣٢.٦  ١٤.٠٠  ٢.٩٢  ٤٤.٥٠  المعامل

  ٥.٠٨  ٠.٩٢  ٨.٧٥  ١٠.١٧  __  ٣٣.٤٢  ٨٠٠.٨  ٤٣٤.٧  ٧١٣.٥  ١٥.٣٣  ٢.٩٢  ٤٧.٠٠  وادي القمر

 )م٢٠٠٨التوصيف البيئي لمحافظة اإلسكندرية ، : المصدر (     

  : مصادر التلوث بمحافظات إقليم اإلسكندرية ١- ٤

  :مصادر التلوث بمحافظة اإلسكندرية  ١-١-٤

  :تلوث الهواء  •

ينتج تلوث الهواء في بعض مناطق محافظة اإلسكندرية عن وجود العديد    

مثل صناعة (الهواء سواء لطبيعة هذه الصناعة من الصناعات المسببة لتلوث 

أو إلستخدام ..) األسمنت أو صناعة أسود الكربون أو الصناعات البترولية 

ا باإلضافة إلى عوادم السيارات هذ. بعض المصانع للمازوت كوقود للتشغيل 

وتعد من أهم البؤر الرئيسية لتلوث . وعمليات الحرق المكشوف للمخلفات 

عة األسمدة والصناعات صنا(قير  منطقة أبو: ظة اإلسكندرية الهواء بمحاف

، )صناعات األسمنت والبتروكيماويات(، منطقتي المكس والدخيلة )الكيماوية

البتروكيماويات الصناعات البترولية و(مرية  منطقتي مرغم والنهضة بالعا

  ). الصناعات البترولية(، وكينج مريوط )والغزل والنسيج

محطات  ٤ويتم رصد نوعية الهواء بمحافظة اإلسكندرية من خالل    

سموحة، : كندرية بمناطقرصد تابعة لمديرية الشئون الصحية باإلس

نتائج رصد  )٣٥(قم جدول ر، ويوضح ، ووادي القمراإلسعاف، المعامل

محطات  ٨وذلك باإلضافة إلى  م٢٠٠٥الهواء بهذه المحطات لعام  نوعية

لوزارة  رصد من ضمن محطات الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء التابعة

التوزيع الجغرافي لهذه  )٣٦(جدول رقموضح وي، الدولة لشئون البيئة

  .م٢٠٠٦لعام  - ب على الترتي –نوعية الهواء بها  رصدالمحطات ونتائج 
  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 ١٤٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  )م ٢٠٠٦(التوزيع الجغرافي لمحطات الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء التابعة لوزارة الدولة لشئون البيئة في محافظتي اإلسكندرية والبحيرة : ٣٦جدول رقم 

 
  المحطة

  

 
  وصف المكان

   أنواع الملوثات

 أجهزة أخذ عينات أجهزة رصد أوتوماتيكية بداية التشغيل
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  ٢٠٠٠مارس   ٢          ١                  صناعية  أبو قير
  ٢٠٠٠يناير           ١                ١  ١  مرورية  الشهداء
  ١٩٩٨نوفمبر     ١      ١  ١  ١  ١              صناعية  المكس
  ١٩٩٨نوفمبر                     ١    ١  ١  ١  ريةمرو  ١إسكندرية 
  ١٩٩٨نوفمبر   ١  ١      ١    ١  ١              سكنية  العصافرة
  ١٩٩٨نوفمبر   ١  ١      ١  ١  ١  ١              سكنية  غيط العنب
  ١٩٩٨نوفمبر                   ١    ١        منطقة نائية  ٢إسكندرية 
  ٢٠٠٠فبراير     ١      ١                    صناعية  النهضة
  ١٩٩٩مارس   ١        ١    ١  ١              سكنية  كفر الدوار
  ١٩٩٩فبراير   ٢        ١                    سكنية/ صناعية   دمنهور

  

  ٢٠٠٦المتوسطات السنوية لتركيز الملوثات المختلفة خالل عام : ٣٧جدول رقم 

 CO  O٣  BS PM١٠ NO٢ SO٢ محـطات الرصــد

  ةاإلسكندري

  ١.٩٧  ٣٦.٢٠  ٨٨.٦٠  ٠٠  ٤٧.٣٨  ٩.٣٠  ١إسكندرية .١
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٢إسكندرية .٢
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٢٤.٥٤  ٣٥.٥٧  ٧.٤٩  المكس.٣
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ١٦,٣٠  ٠٠  ٥.٣٧  العصافرة.٥
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٢٧.٤٩  ٧.٠٢  غيط العنب.٦
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٦٠.٠٠  ٢٨.٥٨  الشهداء.٧
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  أبو قير.٨
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  النهضة.٩

  البحيرة
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٦.٨٥  كفر الدوار.١٠
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  دمنهور.١١

  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٦٠  كمتوسط سنوي ٩٤لسنة  ٤القيم المسموح بها في قانون البيئة رقم 
  ) ٢٠٠٧جهاز شئون البيئة ،  –وزارة الدولة لشئون البيئة :  المصدر (



  الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية المنظور البيئى

 ١٤٣                           الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  محطات معالجة الصرف الصحي وأطوال الشبكات موزعة على أحياء محافظة اإلسكندرية: ٣٨جدول رقم 
  

محطات   الحى

 المعالجة

إسلوب 

  المعالجة

الطاقة 

  التصميمية

 يوم/٣م١٠٠٠

عدد 

محطات 

 الرفع

أطوال 

مجمعة 

 )كم(

طول 

الشبكة 

 )كم(

طول 

خطوط 

)كم(الطرد 

 ٣٩ ٢٤٠ ٣٠ ٢١ -  - - منتزه

 ٣٢.٥١ ٥٩٢ ٢٣.٩ ١١ -  - - شرق

 ١٥ ٣٠٤ ٦٤ ١٧ ٦٠٧  ثانوية الشرقية وسط

 ١.٥ ١٠٧.٥ ٢٣.٣١ ٤ -  - - جمرك

 ٣.٩٦ ١٥١ ٤٤.٩ ٤ ٤٦٢  إبتدائية الغربية غرب

 ١.٤ ١٧٥٠ ١.٥٢٥ ١١ ١٨١  ثانوية وفيلالهان العامريه

 ٢٩.٩ ٣٥.١٥ ٤.٩ ١٢ ١٥  ثانوية مباركبرج العرب

 ١٩٢.٥٣٥٣١٧٩.٦٥١٢٣.٢٧ ٨٠ ١٢٦٥  - محطات ٤ االجمالى

  )شركة الصرف الصحي باإلسكندرية: المصدر(   

  :الصحي  الصرف •

 ١.٢يبلغ متوسط كمية الصرف الصحي اليومية بمحافظة اإلسكندرية نحو 

يالحظ تفاوت هذه القيمة تبعاً لتعاقب المواسم الصيفية (يوم  / ٣ن مترمليو

من عدد % ٩٩.٩؛ وتخدم شبكات الصرف الصحي بالمحافظة حوالي )والشتوية

بالمحافظة حالياً أربعة  ويوجد، م٢٠٠٥األسر طبقاً لتقرير التنمية البشرية 

الشرقية محطات عاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي هي محطات المعالجة 

والغربية وإسكان مبارك والهانوفيل ، وتتم معالجة مياه الصرف بهذه المحطات 

بإسلوب المعالجة الثانوية بإستثناء محطة المعالجة الغربية التي يستخدم فيها 

تم توفير اإلعتمادات الالزمة وجاري العمل حالياً (إسلوب المعالجة اإلبتدائية 

ويتم التخلص من مياه الصرف  ،)ثانويةعلى تحويلها إلسلوب المعالجة ال

الصحي المعالجة بصرفها على بحيرة مريوط ومن ثم يتم صرف مياه البحيرة 

الصرف فيتم معالجتها  إلى خليج المكس أما الحمأة الناتجة عن معالجة مياه

الواقع بمنطقة كينج مريوط بجوار قرية ) فدان ٣٧٠بمساحة حوالي (ن ٩بمرفق 

  .متراً شرق ترعة بهيج ٦٥٠بعد نحو لى أبو بسيسة منصور ع

 :الصرف الصناعي السائل  •

يبلغ إجمالي كمية الصرف الصناعي الناتج عن األنشطة الصناعية والتجارية 

، )لحركة األنشطةهذه القيمة متغيرة طبقاً (شهر /٣مليون متر ٢محافظة نحو بال

وكيفاً ؛  ويمثل الصرف الصناعي عبئاً على محطات تنقية الصرف الصحي كماً

حيث تزيد من كمية التصرفات السائلة على بحيرة مريوط إضافة إلى رفع نسبة 

الملوثات الكيميائية التي يؤدي بعضها إلى حدوث تأثيرات تراكمية مثل المعادن 

وتستوعب شبكة الصرف الصحي بالمحافظة جانب من الصرف الصناعي . الثقيلة

ينما تقوم معظم الصناعات الكبرى ب. حيث ال توجد شبكات خاصة لهذا الغرض 

بصورة (بمحافظة اإلسكندرية وأيضاً بمحافظة البحيرة بصرف مخلفاتها السائلة 

على بحيرة مريوط أو على البحر ) المصارف الزراعية  مباشرة أو من خالل

أو خليجي المكس وأبو قير، ويؤدي ذلك إلى رفع  ٢١المتوسط بمناطق الكيلو 

عه المختلفة بدرجة كبيرة في مواقع متعددة من ساحل البحر مستويات التلوث بأنوا

  .المتوسط بالمحافظة



  الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية المنظور البيئى

 ١٤٤                           الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  :المخلفات الصلبة  •

تشمل المخلفات الصلبة جميع المواد المتخلفة عن األنشطة البشرية المختلفة 

 – ٢٤٠٠التي يراد التخلص منها ، وينتج عن محافظة اإلسكندرية نحو 

وتقوم إحدى شركات القطاع الخاص  ،يوم تقريباً/ طن مخلفات صلبة  ٣٠٠٠

بمهام النظافة العامة وإدارة منظومة المخلفات الصلبة ؛ بينما يقتصر دور 

وتستقبل هذه الشركة . أجهزة المحافظة على التخطيط والمتابعة وإحكام الرقابة 

المخلفات الصلبة من جميع القطاعات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية 

وتتكون  طن، ١لبناء ذات األوزان األقل من ل مخلفات الهدم وا، كما تستقب

  : منظومة المخلفات الصلبة التي تدار بواسطة هذه الشركة من 

ويوجد ثالث من هذه المحطات في مناطق محرم : المحطات الوسيطة -

 .بك وأم زغيو والمنتزة

حيث يوجد ثالث وحدات لتدوير المخلفات : مصانع السماد العضوي -

بمنطقة أبيس،  ٢، أبيس  ١أبيس : ها إلى سماد عضوي وهي وتحويل

عابية لهذه ويبلغ إجمالي الطاقة اإلستي. وعزبة الزياتيين بالمنتزة 

طن  ٥١٤؛ كما يبلغ إجمالي طاقتها اإلنتاجية يوم/ طن  ٩٤٠المصانع 

 .يوم / سماد عضوي 

 ويوجد مدفنين صحيين األول يقع شمال مدينة برج: المدافن الصحية  -

نوب العرب الجديدة بمحافظة اإلسكندرية واآلخر بمنطقة علم نايل ج

 .مدينة الحمام بمحافظة مطروح

 :المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة  •

، شهر/ كجم  ٤٥٥٥ة اإلسكندرية نحو يبلغ حجم المخلفات الطبية بمحافظ

واإلسلوب المستخدم حالياً التخلص منها هو نظام المحارق الموجودة 

. محارق لهذا الغرض ٦وجد المحافظة تشفيات والمنشآت الصحية حيث يبالمس

كما قامت الشركة القائمة بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بإنشاء وحدة تعقيم 

ر المحطة الوسيطة بمنطقة بجوا" األوتوكالف"وفرم المخلفات الطبية الخطرة 

) م٢٠٠٩(شئون البيئة  تفتيش من قبل جهاز، إال أن نتائج المتابعة والمحرم بك

قد أشارت إلى وجود مخالفات بهذه الوحدة تتعلق بسوء بيئة العمل بالوحدة وسوء 

نظام التداول والتخلص حيث تقوم الشركة بالتخلص من المخلفات الطبية الخطرة 

أما المخلفات الصناعية . بدفنها في مدفن برج العرب دون معالجة وتعقيم 

طة إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة ؛ حيث يتم الخطرة فيتم إدارتها بواس

  .بمنطقة الناصرية بحي العامريةالتخلص النهائي منها في مدفن خاص 

 :المخلفات الزراعية  •

تنتج أكبر كميات المخلفات الزراعية بمحافظة اإلسكندرية من زراعة محصول 

وتتم  ،كما هو موضحالقمح ؛ بينما تنتج أقل نسبة من زراعة محصول األرز 

المخلفات الزراعية بالمحافظة بإعادة تدويرها وإستخدامها في إحدى  إدارة

  :األغراض التالية 

 .)الكمبوست(عمل الكومات السمادية كعلف أخضر للحيوانات و -

  .ل السماد البلدي كفرشة للحيواناتعم -



  الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية المنظور البيئى

 ١٤٥                           الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  )٦١(شكل رقم 



  الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية المنظور البيئى

 ١٤٦                           الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

     

  )٦٢(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٤٧                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

في صناعة الورق وعمل السيالج الذي يستخدم كعلف غير تقليدي  -

 .)مثل قش األرز(

  :مصادر التلوث بمحافظة البحيرة  ٢-١-٤

 :تلوث الهواء  •

د من أهم بؤر تلوث الهواء بمحافظة البحيرة صناعات الغزل والنسيج وموا

والمحاجر الموجودة ، وأيضاً المنطقة الصناعية الصباغة والمبيدات بكفر الدوار

لفحم  الموجودة بالمحافظة والبالغ عددها كذلك تعتبر مكامير ا. بوادي النطرون

مفحمة  ٤٥مكمورة من أهم مصادر تلوث الهواء حيث توجد نحو  ١٠٢نحو 

مفحمة بتقسيم عبد المجيد صالح بمركز  ٢٠بعزبة زكي التابعة لمركز إدكو ، 

راكز كفر الدوار وبدر وكوم الدلنجات ، كما يوجد عدد من المفاحم المتناثرة بم

د من أهم مصادر تلوث الهواء بمحافظة البحيرة مصانع الطوب كما تع. حمادة

مصنعاً تقع في مراكز المحافظة المختلفة ؛ بسبب  ١٤٥التي يبلغ عددها نحو 

إحتواء اإلنبعاثات الغازية الناتجة عنها على الملوثات الكربونية وعوادم 

الرصاص الناتجة عن إحتراق المازوت مما يؤدي إلى اإلضرار بالرفعة 

وذلك باإلضافة إلى التلوث الناتج عن الحركة . لزراعية والصحة العامة ا

 كوسيلة الصلبة المكشوف للمخلفات  الحرقكما أن . ن الرئيسيةالمرورية بالمد

وتوجد .  المحافظة نطاق في الهواء تلوث مصادر أهم أحد يشكل منها للتخلص

القومية لرصد  بمحافظة البحيرة محطات رصد نوعية الهواء تابعة للشبكة

تلوث الرئيسية لالمصادر هذا ويوضح . ملوثات الهواء في دمنهور وكفر الدوار

  .   الهواء بمحافظة البحيرة 

  

 :الصرف الصحي  •

: اً في معظم مدن المحافظة وهي مدنتتواجد خدمة الصرف الصحي حالي

هور، كفر الدوار، أبو المطامير، أبو حمص، الدلنجات، إيتاي البارود، دمن

بينما تغيب تماماً عن مدن . حوش عيسى، شبراخيت، الرحمانية، رشيد وإدكو

جاري العمل بالصرف الصحي لوادي (رئيسية وهي بدر ووادي النطرون 

المواقع المخدومة والمناطق المحرومة من  المرفقجدول ال؛ ويوضح )النطرون

وتنتهي معظم شبكات الصرف الصحي . الصرف الصحي بمراكز المحافظة 

محافظة البحيرة إلى محطات معالجة تعمل جميعها بإسلوب المعالجة الثنائية ب

  م٢٠٠٥ظة اإلسكندرية المخلفات الزراعية للمساحات المنزرعة بمحاف: ٣٩جدول رقم 
  

 

  المحصول
 

المساحة  

المنزرعة 

 )فدان(

 

المخلفات وزن 

الناتجة من الفدان 

 )طن(

  

وزن المخلفات الناتجة 

عن المساحة المنزرعة 

 )فدان/ ألف طن (
  ١٣٩.٤٨٨  ٢.١١٥  ٦٥٩٥٢ القمح
  ٩.٥٠٤  ١.٦٢٥  ٥٨٤٩ الشعير
  ١٦.٨٠٨  ١.٢٥٠  ١٣٤٤٧ الفول
  ٢٢.٧٨٢  ٠.٧٥٠  ٣٠٣٧٧ البرسيم
  ١٩.٠٩٥  ٢.٢٥٠  ٨٤٨٧ القطن

  ٥٨.٧٣٧  ٢.١٢٥  ٢٧٦٤١ذرة شامية
  ٨.٣٥٤  ٢.٠٠٠  ٤١٧٧ أرز

  )٢٠٠٨التوصيف البيئي لمحافظة اإلسكندرية ، : المصدر (



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٤٨                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

يوم ويالحظ أن بعض هذه المحطات /  ٣م ٣٣٠٠٠٠بطاقة إجمالية تبلغ نحو 

لى كامل المناطق ال تعمل بكامل طاقتها بسبب عدم توصيل شبكات الصرف إ

بينما تستقبل ) وأبو المطامير وكفر الدوارالمحمودية : مثل(المخطط خدمتها 

  . بعض المحطات تصرفات تفوق سعتها التصميمية 

ويكون المصب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة ببحيرة إدكو أو البحر 

المتوسط ، حيث يقدر إجمالي كمية مياه الصرف التي تصل إلى بحيرة إدكو 

يوم من خالل مصرف كوم بالج الذي يصب مياهه /  ٣مليون م ٤.٧٦نحو 

جزء الشرقي من البحيرة ومصرف برسيق الذي يتصل بالبحيرة في في ال

  .الجزء الجنوبي منها 

  

وعلى مستوى القرى فإنه بإستثناء بعض القرى القليلة المبينة في الجدول 

، حيث تعتمد لصرف الصحي تماماً في باقي القرىىتنعدم خدمة االمرفق 

اخل التربة من خالل معظم قرى المحافظة على الطرق البدائية للصرف إما د

الترنشات وخزانات تحليل غير مصممة بإسلوب هندسي سليم أو تجميع 

المخلفات في خطوط إنحدار يتم إنشاءها بالجهود الذاتية ثم الصرف النهائي 

وقد نتج عن وسائل . على أقرب مصرف زراعي أو ترعة دون أي معالجة 

تلوث حاد في التربة الصرف البدائية داخل التربة أو على المصارف حدوث 

الجوفية وزيادة نسبة األمالح والمياه الجوفية ؛ إلى جانب إرتفاع منسوب المياه 

، كما أدى ذلك إلى ظهور بحيرات المياه الراكدة الملوثة في العديد من بها

  .المناطق المنخفضة بقرى المحافظة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٤٩                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

  األماكن المخدومة واألماكن المحرومة من الصرف الصحي بمحافظة البحيرة: ٤٠جدول رقم 

  األماكن المحرومة من الصرف الصحي  األماكن المخدومة بالصرف الصحي  المركز

جميع القرى والعزب بإستثناء قرية سنهور واألبعادية وبني هالل قري سنهور واألبعادية وبني هالل  –مدينة دمنهور  دمنهور

  واي وبركة غطاس وأنطونيادسجميع القرى والعزب بإستثناء قرية بسنتمدينة أبو حمص وقرى بسنتواي وبركة غطاس  أبو حمص

  جميع القرى والعزب  مدينة كفر الدوار  كفر الدوار

  جميع القرى والعزب بإستثناء قريتي أرمون وفرازة  قرية أرمون وفزارة –مدينة المحمودية  المحمودية

  جميع القرى والعزب  مدينة إدكو إدكو

  جميع القرى والعزب  مدينة رشيد  رشيد

  جميع القرى والعزب بإستثناء قرية الكوم األخضر  قرية الكوم األخضر –ش عيسى مدينة حو حوش عيسى

  جميع القرى والعزب  % )٧٠بنسبة ( مدينة أبو المطامير  أبو المطامير

  جميع القرى والعزب  مدينة النوبارية غرب النوبارية

  المسينجميع القرى والعزب بإستثناء قرية   مدينة الدلنجات وقرية المسين الدلنجات

  جميع القرى والعزب بإستثناء قريتي واقد ودميتوه  مدينة كوم حمادة وقريتي واقد ودميتوه كوم حمادة

  مدينة التحرير جنوبي وجميع القرى والعزب  __ التحرير جنوبي

  جميع القرى والعزب بإستثناء قرية نكال العنب  قرية نكال العنب –مدينة إيتاي البارود  إيتاي البارود

  جميع القرى والعزب بإستثناء قرية المجد  قرية المجد –مدينة الرحمانية  لرحمانيةا

  جميع القرى والعزب بإستثناء قريتي شبرا ريس ومستناد  قرية شبرا ريس ومستناد –مدينة شبراخيت  شبراخيت

  مدينة وادي النطرون وجميع القرى والعزب  __ وادي النطرون

  )٢٠٠٨م ، خطة العمل البيئي لمحافظة البحيرة ، ٢٠٠٨لمحافظة البحيرة ، التوصيف البيئي : المصادر (

  

  
  

  
  

  

  

  
  
  

   



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٥٠                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

    

  

    

  )٦٣(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٥١                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

    

  )٦٤(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٥٢                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

  

  محطات الصرف الصحي العاملة بمحافظة البحيرة: ٤١جدول رقم 

 
  

محطات الصرف 
  

أقصى طاقة لتصريف 
  

إسلوب 
  

المصرف المستقبل 
  

  المصب النهائي

  بحيرة إدكو  الخيري  ثنائية  ١٥٠٠٠٠  دمنهور ١
  بحيرة إدكو  الحصة  ثنائية  ١٢٠٠٠  منشية الحرية ٢
  بحيرة إدكو  األمير  ثنائية  ٣٠٠٠  نكال العنب ٣
  بحيرة إدكو  شبراخيت  ثنائية  ٤٠٠٠  شبراخيت ٤
  بحيرة إدكو  إمتداد الرحمانية  ثنائية  ١٠٠٠٠  الرحمانية ٥
  البحر المتوسط  جبارس الغربي  ثنائية  ١٢٠٠٠  الكوم األخضر ٦
  بحيرة إدكو  وصلة الدلنجات  ثنائية  ١٠٠٠٠  الدلنجات ٧
  بحيرة إدكو  ١٣تحرير   ثنائية  ٣٤٠٠  دواق ٨
  البحر المتوسط  الدشوي  ثنائية  ٢٥٠٠٠  كفر الدوار ٩
  البحر المتوسط  العطف  ثنائية  ١٠٠٠٠  أبو المطامير ١٠
  بحيرة إدكو  العطف  ثنائية  ٨٠٠٠  المحمودية ١١
 بحيرة إدكو  كوم حمادة  ثنائية  ١٠٠٠٠  كوم حمادة ١٢

 بحيرة إدكو  سيدي عيسىئيةثنا  ٢٠٠٠٠  حوش عيسى ١٣

 بحيرة إدكو  إيتاي الغربيثنائية  ١٠٠٠٠  إيتاي البارود ١٤

  البحر المتوسط  أبو حمصثنائية  ٢٠٠٠٠  أبو حمص ١٥
  البحر المتوسط  الخراجثنائية  ٢٠٠٠٠  رشيد ١٦
  بحيرة إدكو  البوصيليثنائية  ٢٠٠٠٠  إدكو ١٧
  البحر المتوسط  البابليثنائية  ٢٠٠٠  أريمون ١٨
  بحيرة إدكو  فرع الغزالنثنائية  ١٠٠٠٠  بسنتواي ١٩
  بحيرة إدكو  بريسقثنائية  ١٠٠٠٠  بركة غطاس ٢٠
  بحيرة إدكو  البهيثنائية  ٥١٠٠  المسين ٢١
  بحيرة إدكو  سيدي عقب رشيدثنائية  ١٢٠٠٠  فزارة ٢٢

  )م٢٠٠٨التوصيف البيئي لمحافظة البحيرة ، : المصدر ( 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٥٣                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

 :الصرف الصناعي السائل  •

تقوم مصانع الغزل والنسيج والصباغة والمبيدات الكبرى بمركز كفر 

الدوار بصرف مخلفاتها الصناعية السائلة على مصرف دفشو المتصل 

بمصرف العامية الذي يصب في خليج أبو قير ؛ مما يؤدي إلى نقل مشاكل 

ة البحيرة إلى محافظة التلوث الناتج عن هذا الصرف خارج حدود محافظ

وتمثل مشكلة التخلص من شرش اللبن إحدى مشاكل الصرف . ريةاإلسكند

مصنع ألبان  ١٤٥الصناعي الكبرى في المحافظة ؛ حيث ينتشر بمراكزها 

) موسم / طن ١٢٠متوسط الطاقة اإلنتاجية للمصنع ( صغير الحجم نسبياً 

حيث ال يسمح لهذه المصانع بصرف مخلفاتها السائلة المحتوية على شرش 

شبكات الصرف الصحي إلحتوائها على أحمال عضوية مرتفعة اللبن على 

ولذلك تقوم معظم  ١٩٦٢لعام  ٩٣تفوق الحدود المسموح بها في القانون 

هذه المصانع بتجميع مخلفاتها السائلة في بيارات يتم كسحها وتصريفها 

  .على المجاري المائية مما يؤثر على نوعيه المياه بهذه المجاري المائية 

 :ت الصلبة المخلفا •

 بسبب قصور الصلبة من أهم مشاكل التلوث بالمحافظة المخلفات يعد تراكم

 في كبير قصور لوجود وذلك مدن المحافظة في الصلبة المخلفات جمع خدمة

 للمخلفـات  صـحية  مدافن توافر فضالً عن أن عدم. والجمع النقل معدات

 العديد عنها ينتج مفتوحة في مقالب منها التخلص أدى إلى بالمحافظة الصلبة

 بينما تكاد تنعدم خدمة جمع المخلفات الصلبة .السلبية  البيئية التأثيرات من

: مثـل قـرى  (بالقرى بإستثناء بعض الجهود الشعبية والتنفيذية المحـدودة  

ويصل حجم المخلفـات الصـلبة    ،)، المجد بالرحمانيةالغرباوي بالدلنجات

ر مركزي دمنهور وكفر الـدوا  يوم ويمثل/طن ٩١١بمحافظة البحيرة نحو 

ي وادي النطـرون  ؛ بينمـا يمثـل مركـز   أكثر المراكز توليداً للمخلفـات 

مقلب عمـومي للمخلفـات    ١٣ويتواجد بالمحافظة حالياً . والرحمانية أقلها

الصلبة تتوزع على مراكز المحافظة بإستثناء مراكـز دمنهـور ، إدكـو    

تـاج السـماد   ر مخلفات إنكما يوجد بالمحافظة ثالث مصانع تدوي. ورشيد 

بينما تم تخصيص مـوقعين  . العضوي بمراكز دمنهور، كفر الدوار وإدكو

للدفن الصحي للمخلفات بمركزي وادي النطرون وبدر، وموقع بمنطقة تل 

    .صنع جديد لتدوير المخلفاتنقالة بمركز أبو حمص إلقامة م

  :المخلفات الطبية  •

 المنشـآت  معظم في الخطرة لطبيةا المخلفات ومعالجة خدمة فصل تتوفر ال

محرقة للمخلفـات الطبيـة    ١٥وتوجد حالياً . بالمحافظة من المنبع الصحية

والتعقيم بالمستشفيات الحكومية المركزية والحميات ، كما توجد وحدة للفرم 

، وال توجد محارق بمراكـز حـوش عيسـى     في المعهد الطبي القومي،

 ١٩٠لوقت الذي توجد فيـه نحـو   ، في االرحمانية، وادي النطرون وبدر

/ كجـم  ٧٠فات طبية تبلغ حوالي منشأة طبية بحوش عيسى يتولد عنها مخل

كما ال . يوم/ كجم ٦٠در يتولد عنها حوالي مشأة طبية بب ١٢٣؛ ونحو يوم



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٥٤                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

 توجد سيارات مستوفية لإلشتراطات الواردة بقانون البيئة لنقـل المخلفـات  

  بية من مناطقالط

  

    

  )٦٥(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٥٥                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

؛ ويالحظ قيام معظم المنشآت الصحية بالتخلص من المحارقتولدها إلى 

ا يؤدي لمخاطر صحية مخلفاتها الطبية مع المخلفات البلدية الصلبة مم

  .وبيئية كبيرة

 :المخلفات الزراعية  •

 الخاطئة الممارسات هو األول شقين ، ذات بيئة مشكلة الزراعية المخلفات تسبب

 وتجهيزها األرض لتفريغ الحقول في المخلفات هذه بحرق من المزارعين

 للهواء تلوثا تسبب غازات انبعاث عنه يتولد ما الجديد وهو الزراعي للموسم

الجوي ؛ ويمثل ذلك مشكلة موسمية تظهر خالل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 

 ال ينتفع بها من خالل هذه المخلفات فهو أن  الثاني الشق أما .من كل عام 

وتشير   .الحيوي الوقود أو األعالف أو العضوية ألسمدةا إلنتاج إستغاللها

تقديرات وزارة الزراعة إلى أن وزن المخلفات الزراعية تصل إلى حوالي 

ألف طن منها ؛ ويقوم  ٣٥.٥٥مليون طن سنوياً يمثل قش األرز نحو  ٣.٥

 للتخلص مجدية بدائل لديهم حالياً يتوفر ال ألنه المخلفات هذه بحرق المزارعون

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص . بيئيا  آمنة المخلفات بطريقة هذه من

  .موقعين إلنشاء مصانع تدوير المخلفات الزراعية بأبو حمص وإدكو

  :مصادر التلوث بمحافظة مطروح  ٣-١-٤

  :تلوث الهواء  •

نظراً لخلو المحافظة من الصناعات الثقيلة وإنخفاض الكثافات السكانية 

. تخلو من وجود مصادر لتلوث الهواءحافظة فإن المحافظة بمدن وقرى الم

ولذلك فإنه ال يوجد بالمحافظة محطات رصد تابعة للشبكة القومية لرصد 

نوعية الهواء ، إال أن نتائج دراسة تقييم نوعية الهواء التي قام بإجرائها 

قد أشارت إلى أن تركيز الملوثات بالمحافظة أقل  مركز الرصد البيئي

  .١٩٩٤لسنة  ٤من الحدود المسموح بها في قانون البيئة رقم  كثيراً

 :الصرف الصحي  •

صحي بالمحافظة إلى نحو تصل نسبة األسر المتصلة بخدمة الصرف ال

، حيث ال يوجد مشروعات صرف صحي بالمحافظة سوى فقط% ٢٥.٤

مشروع متكامل للصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح تبلغ طاقته 

كما . يوم /٣م ٢٥٠٠٠يوم وطاقته الفعلية حالياً /٣م ٥٠٠٠٠التصميمية 

يجري حالياً تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي بسيوة بطاقة تصميمية 

يوم ، إلى إنشاء أربعة وحدات معالجة صرف صحي /٣م ١٨٠٠٠تبلغ 

بمنطقة كليوباترا لخدمة مجموعة المصايف والمعسكرات بهذه المنطقة فقط 

رئيسية المحرومة من خدمات الصرف الصحي بينما يبلغ عدد القرى ال. 

ومن الجدير بالذكر أنه مدرج ضمن . مدن رئيسية  ٧قرية إضافة إلى  ٥٦

خطط جهاز تعمير الساحل الشمالي إنشاء مشروعات للصرف الصحي 

؛ بينما ال ظة المحرومة من خدمة الصرف الصحيعلى مستوى مدن المحاف

بسبب تباعدها وصغر  توجد أي مشروعات مدرجة على مستوى القرى

معتمدة على الشبكات غير حجمها مما يجعل مشروعات الصرف التقليدية ال

وتعتمد األساليب المتبعة حالياً للتخلص من مخلفات الصرف . إقتصادية

السائلة على الطرق البدائية كبيارات الصرف وخزانات التحليل مما يؤدي 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية

 ١٥٦                           لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ا

 أنه نظراً للكثافات السكانية إلى تعرض التربة والمياه الجوفية للتلوث ؛ إال

  . المنخفضة فإن ذلك ال يمثل حالياً ضغوطاً بيئية تذكر 

بينما تعتمد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي على الوحدات الجاهزة 

Compact units  في الصرف الصحي، إال أنه خالل الموسم الصيفي قد

ائضة بصرفها بشكل لوحظ قيام هذه المنتجعات بالتخلص من الكميات الف

وتتولى حالياً الجمعيات التعاونية والمنتجعات  على البحر، غير قانوني

السياحية القائمة على الساحل في نطاق الحدود اإلدارية للمحافظة حتى 

مدينة مرسى مطروح إنشاء مشروع صرف صحي متكامل لها بحيث تكون 

ام في ري مياه الصرف المعالجة ضمن نظم التدوير وإعادة اإلستخد

  .الحدائق الخاصة بهذه المنتجعات 
  

 :الصرف الصناعي السائل  •

 ال يوجد بمحافظة مطروح أي نوع من أنواع الصرف الصناعي نظراً لعم

ويتم التخلص من الصرف الصناعي . وجود أي منشآت صناعية كبيرة بها

المحدود بمدينة مرسى مطروح على الشبكة العمومية أما في باقي المركز 

  .ه يتم التخلص منه بإستخدام سيارات الكسح فإن

 :المخلفات الصلبة  •

ويتم . يوم /طن  ١٩٧يقدر وزن المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة بنحو 

جمع هذه المخلفات في مدن المحافظة بواسطة الوحدات المحلية ، ويختلف 

مستوى الخدمة من مدينة إلى أخرى فهي تعد مقبولة إلى حد ما في مدن 

سى مطروح والعلمين وسيوة ؛ أما في باقي المدن فهناك قصور واضح مر

ويرجع ذلك القصور إلى النقص في العمالة الالزمة . في هذا الصدد 

بينما تقوم القرى السياحية . والحملة الميكانيكية وصناديق المخلفات 

بالتخلص النهائي من مخلفاتها الصلبة بنقلها بواسطة سيارات الوحدات 

ويتم التخلص النهائي من المخلفات بنقلها  ة طبقاً للتعاقدات المبرمة،المحلي

إلى المقالب العمومية  حيث ال يوجد حالياً بمحافظة مطروح مدافن صحية 

يالحظ أن المدفن الصحي الموجود بمركز الحمام خاص بإستخدام الشركة (

  ) . القائمة على إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة اإلسكندرية

الجدير بالذكر أنه يجري العمل على تخصيص ثالث مواقع للمدافن  ومن

كما يتم حالياً العمل في تنفيذ .  الصحية بمراكز مطروح والعلمين والحمام 

مشروع إستثماري إلدارة المخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوي وتجهيز 

 ٢.٥نحو فدان جنوب مدينة العلمين ب ٧١المواد القابلة للتدوير على مساحة 

، وهو سوف يخدم يوم/ طن مخلفات صلبة  ٥٠٠ة تبلغ كم وبطاقة تشغيلي

  .مدن العلمين والحمام وقرى الساحل الشمالي 

 :المخلفات الطبية  •

يتم التخلص من المخلفات الطبية الخطرة بواسطة المحارق الموجودة 

، أما المستشفيات التخصصية بعض المستشفيات العامة والمركزيةب

الطبية الخطرة إلى  ل التي ال يوجد بها محارق فيتم نقل مخلفاتهاوالمعام
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أما المخلفات الصلبة العادية للمستشفيات فيتم التخلص منها . هذه المحارق

بجمعها بوسطة سيارات الوحدات المحلية مع المخلفات الصلبة البلدية 

  . والتخلص منها في المقالب العمومية 

 :المخلفات الزراعية  •

محدودية اإلنتاج الزراعي بمحافظة مطروح فإن التقارير البيئية لم نظراً ل

 .تشر إلى رصد مشاكل تذكر متعلقة بالمخلفات الزراعية في المحافظة 

  :المخاطر الطبيعية في إقليم اإلسكندرية  ٢- ٤

في دراسة للبنك الدولي التابع لألمم المتحدة  عن الكوارث الطبيعية في 

ل أفريقيا ، لوحظ أن معظم هذه الكوارث الشرق األوسط ودول شما

، ويالحظ أن كثيراً من العوامل التى تسهم  ٢٠٠٠ارتبطت بالمناخ منذ عام 

 –فى الزيادة المطردة فى الخسائر هى عوامل ذات طبيعة اجتماعية 

ير وتصنيع المناطق المعرضة اقتصادية مثل الزيادة السكانية ، وتعم

  .للخطر

النمو فى مخاطر األخطار الطبيعية إلى  ويرجع قدر كبير من هذا

ارتفاع معدل حدوث الفيضان والجفاف، وهذا النوع من األخطار الطبيعية 

يمكن إخضاعه لقدر من التحكم االستراتيجى وخصوصاً فى مجال تخفيف 

، نواع الكوارث الشائعة في المنطقةوعلى وجه العموم فإن أهم أ.حدتها

من اإلعاصير ،  السريعة تتمثل في كل والتي تعرف باكوارث أو المخاطر

موجة الحر وموجة (لمتطرفة ، ودرجات الحرارة اوالزالزل األرضية

ويتضمن (، والعواصف Landslides، واالنهياالت ، والفيضانات)البرد

 .)حية والعاصفة الترابية واإلعصارالعاصفة الريا

ت فئة فالجفاف يندرج تح. مثل الجفاف " طبيعية"وهناك أحداث أخرى 

 .Slow-onset "بطيئة الحدوث"من األخطار التى يشار إليها عادة بأنها 

وتتميز هذه الفئة من المخاطر بطيئة الحدوث بمواصفات خاصة تختلف عن 

ففى حالة المخاطر . rapid-onsetمواصفات األخطار سريعة الحدوث 

فاقة بطيئة الحدوث يمكن عادة إدارة أنشطة تخفيف اآلثار واالستجابة واإل

وإلى حد كبير، عن طريق تطبيق النظم ) استعادة الوضع لما كان عليه(

السياسية والتنفيذية واإلدارية القائمة بواسطة الهيئات التى تكون من مهامها 

اليومية توفير الخدمات المدنية للوطن ولكن ال يمكن أن نطلق عليها هيئات 

ألحداث بطيئة وفى حالة ا .emergency servicesلخدمات الطوارئ 

. الحدوث ، يقل احتمال اللجوء إلى النظم والخدمات المخصصة للكوارث

باإلضافة على ذلك، يصعب تحديد متى وأين بدأ وانتهى الحدث بطئ 

وفى بعض األحوال، تكون الكوارث بطيئة الحدوث عبارة عن . الحدوث

 .حاالت حادة من الظروف البيئية العامة

 -بطيئة الحدوث والكوارث البيئية تمثل وهناك من يرى أن الكوارث 

مخاطراً عادية يواجهونها يومياً ويستطيعون تطوير  -بالنسبة لبعض الناس

  .استراتيجيات للتكيف معها والتغلب على مشاكلها
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األمراض على سبيل (وهناك أحداث أخرى مثل الكوارث البيولوجية 

ويمكن التحكم فيها ) أو الحيوان أو النبات(التى تنتقل فيما بين البشر ) المثال

باستخدام نظم معززة ، صحية وطبية ، في حين تتطلب الكوارث سريعة 

 –ها نظراً لسرعتها وقدرتها التدميرية وعدم إمكانية التنبؤ ب –الحدوث 

خدمات وإجراءات وتدبيرات متخصصة للتقليل من آثارها واالستجابة 

 .للطوارئ واستعادة الوضع لما كان عليه

 وقد يثار تساؤل عن معايير الكوارث وكيف يمكن تحديدها ؟

هناك العديد من التعاريف المستخدمة ولم يحظ تعريف واحد باتفاق 

بحوث علم األوبئة  والتعريف الشائع هو الصادر عن مركز. عالمى 

للكوارث والذي يلقى قدراً من إجماع اآلراء على المستوى الدولى والذى 

  :وضع المعايير التالية للكارثة 

  .وجود عشر حاالت وفاة أو أكثر مبلغة  •

  .وجود مائة حالة إصابة مبلغة  •

 .إعالن حالة الطوارئ  •

 .طلب المعونة الدولية  •

جة ، أي تلك المعرضة للكوارث وقد صنف البنك الدولي المناطق الحر

  :أو المخاطر إلى أربعة مواقع هي 

  فهي تمثل مصادراً للخدمات:  العواصم وغيرها من المدن الكبرى •

المقدمة لعدد من السكان يزيد عن سكانها وتحتوى على إمكانيات غير 

وتتضمن هذه . متكررة وال يمكن تكرارها عند المستويات األدنى 

األساسية كالموانئ والمطارات ومراكز النقل والمرافق اإلمكانيات البنية 

الصحية والطبية والمرافق التعليمية ومراكز األعمال التجارية الهامة 

وفى حالة . ومقر الهيئات الحكومية التشريعية والتنفيذية والقضائية

. إصابة هذه اإلمكانيات بالضرر، ينعكس ذلك على الدولة بأسرها

ن قصور التنمية فى كثير من المناطق العمرانية باإلضافة إلى ذلك، فإ

 .الواسعة قد يزيد من القابلية للتأثر باإلخطار لدى األفراد واألسر

قد تكون المناطق الساحلية أكثر تعرضاً ألخطار : المناطق الساحلية  •

والعواصف ) تسونامى(معينة مثل اإلعصار وموجات المد البحرى 

الدول ، هناك حركة سكانية تتجه وفى بعض . وارتفاع مستوى البحر

بينما يظل الخطر (نحو السواحل مما يزيد من القابلية للتأثر باألخطار 

وقد تمثل التنمية السياحية مخاطرة خاصة حيث توجد أعداد ). ثابتاً

ففى هذه . كبيرة من الناس ال يملكون دعماً اجتماعياً قوياً فى الدولة 

األساسية التى تم تطويرها بشكل الحالة ، قد تتعرض للخطر البنية 

مهم والبيئات الساحلية والبحرية التى شهدت تغييرات كبيرة، وصناعة 

 .السياحة كمصدر مهم للدخل األجنبى

رغم أنه قد (قد يقل عدد السكان فى المناطق النائية : المناطق النائية  •

بحيث تقل درجة التعرض والقابلية ) توجد تجمعات كثيفة السكان

ولكن فى حالة ارتفاع . باألخطار إجمالياً وبالنسبة للدولة ككل للتأثر
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قد تكون القابلية للتأثر مرتفعة ألن هذه الجماعات السكانية . المخاطرة

. إلى الخدمات األساسية والروتينيةتتصف عادة بصعوبة الوصول 

كذلك قد تتأخر معونة ما بعد الكارثة فى الوصول المناطق النائية أو 

  .ب الوصول إليها التى يصع

تملك فى كثير من األحيان خططها :  المرافق الصناعية الحرجة •

المتكاملة إلدارة الطوارئ وتوفير إمكانيات مواجهتها بحيث تكون 

ولكن . مصممة ومنفذة لمواجهة مستوى محدد من المخاطر المقبولة

المخاطرة ال تتعلق فقط بالتعرض ولكنها تتعلق أيضاً بالخسارة 

فخسارة الصناعة الحرجة يكون لها آثار مالية واقتصادية . ةالمحتمل

من خالل (مهمة تتدرج من البطالة العمالية إلى ضياع الدخل القومى 

وإلى خسارة األسواق والقدرة المستقبلية على ) الضرائب المفقودة

 .كسب الدخل 

وإذا كان أول أهداف التنمية هو تمكين المواطنين من العيش الحر 

اآلمنة التى تتيح لكل منهم أن يحقق ذاته ، وأن يحسن استخدام  والحياة

لتنمية يقتضى إمكاناته ، واالنتفاع بها إلى أقصى مدى فإن نجاح ا

، وال يتأتى هذا النجاح أصال إال فى بيئة نظيفة استمرارها وتواصلها

اب استمرار حياتنا مصانة نحرص جميعاً على حماية مواردها ألنها من أسب

  : ىمر الذى يستوجب االلتزام بما يل، األبعد جيلجيالً 

  من ترشيد استخدام المياه والطاقة االستخدام األمثل للموارد الطبيعية

، فلقد أقر برنامج األمم المتحدة للبيئة أن عاة استخدام الطاقة األقل تلوثاًومرا

مس الش(تسلسل استخدام الطاقة البد وأن يكون معتمداً على الطاقة المتجددة 

ثم طاقة المصادر الطبيعية من المياه والتحول إلى استخدامات ) والرياح

يد الطاقة بدال من الوقود الغاز الطبيعى للمحركات والمصانع ومحطات تول

، ويلى ذلك مباشرة الطاقة النووية والتى البد من الدخول إلى الحفرى

ويلى ذلك  عصرها ومسايرة الدول المتقدمة فى استخدامها ثم طاقة الفحم،

   .فى المؤخرة الطاقة الحفرية أو البترولية

 أهمية إجراء دراسات الجدوى البيئية للمشروعات واألنشطة التنموية

إلمكان معالجة الجوانب السلبية لكافة األنشطة الصناعية والزراعية والتجارية 

حيث ... قبل بدء إنتاجها ودون انتظار حدوث التلوث ثم معالجته بعد ذلك 

بر دراسات التقويم البيئى هى األسلوب األمثل الذى يتناسب مع ظروفنا تعت

وطبيعتنا فى مصر وفرض مبدأ تقويم التأثير البيئى للمصانع التى قد يجرى 

  .لها تحديث وأيضاً أثناء التشغيل لضمان منتج ذو جودة عالية وصديق للبيئة

وأهمية  فةاستخدام التكنولوجيا األقل تلوثاً أو التكنولوجيا النظي

المفاضلة بين التكنولوجيات المتنوعة واختيار األقل تلوثاً والمناسبة لطبيعة 

والخوف كل الخوف أال يكون هذا المبدأ واضحاً فيتيح الفرصة للدول  بلدنا 

المتقدمة لتصدير التكنولوجيا الملوثة للبيئة إلى مصر حيث إن الدول 

التكنولوجيا النظيفة المتقدمة اآلن تحرص كل الحرص على استحداث 

  .والتخلص من القديم بتصديره إلى بعض الدول النامية 
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حتمية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات والنفايات الغازية والسائلة 

حيث إن إعادة استخدام المياه بعد معالجتها مع االختيار األمثل  والصلبة

ل الزراعات ألنواع الزراعات التى يمكن استخدام هذه المياه فى ريها مث

الموالح أو الخضراوات التى ال تؤكل (الخشبية أو القشريات عموماً 

فإعادة استخدام المخلفات والنفايات بكافة أنواعها ينقى البيئة ) طازجة

ويحقق عائداً اقتصادياً ، ولتجنب المخاطر الصحية على األفراد يقتصر 

  .ة والزهوراستخدام مياه الصرف الصحى والزراعى فى األشجار الخشبي

حتمية توافر المعلومات البيئية عن الموارد الطبيعية والمياه واألرض 

سواء للزراعة أو البنية األساسية للصناعة والمواقع السياحية  وصالحيتها

وعناصر الطاقة وكافة الموارد الطبيعية التى يمكن استثمارها وتحقيق عائد 

  .ة واالستدامة تنموى يضمن لكافة عناصر التحديث تواصل التنمي

وتحديث  إيجاد برامج للرصد والمراجعة والمراقبة البيئية المستمرة

  مساراتها التنموية لضمان تأكيد الجودة وحماية البيئة

إيجاد برامج وآليات متكاملة لتوقعات ومكافحة المخاطر والكوارث 

وإدارة األزمات الطبيعية والصناعية لكافة القطاعات التنموية  البيئية

  .متعلقة بتحديث مصرال

  . توفير تقنيات وبرامج متكاملة ألنظـمة إدارة البيئـة الحـديثة

بما  إعادة التنظيم الهيكلى إلدارة عناصر العمل البيئى وضبط إيقاعه

يحقق كفاءة األداء على النحو الذى يعتمد على إسهامات رئيسية تنهض بها 

ية لكافة أمور وضع سائر أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية واألهل

السياسات ورسم الخطط وتقرير المعدالت وحشد قوى المشاركين وتنسيق 

مشروعات تحسين البيئة وإصحاحها (جهود إسهاماتهم واألعمال التنفيذية 

  )وصون الموارد الطبيعية وعمل شبكات األرصاد

الحيز ( عمل خريطة وطـنية جديدة السـتخدامات األرض والسـكان

التنمية من خالل ) ى ومساحته مليون كيلو متر مربعالوطنى المصر

، والتوزيع الكفء للسكان واالستخدام األمـثل البشرية للصحراء المصرية

  . قادران على تحويل الزيادة السكانية من مشكلة إلى عنصر تنمية

البيئة وأنشطة  وفيما يلى نعرض اقتراحات لبعض النماذج للربط بين

  :مقترحات متبناه من قبل الدولة ، وهي التحديث المتنوعة

  :البيئة والسكان والتنمية  .١

  :لتحقيق الربط بين البيئة والسكان والتنمية يجب مراعاة ما يلى 

حتمية االستمرار فى برامج الحد من النمو السكانى ومراقبة  •

آثار هذا النمو على الموارد وكيفية استخدام هذه الموارد على 

استثمارى على المدى القريب  وجه أفضل لتضمن تحقيق عائد

  .والبعيد

تنمية األنشطة الزراعية ، والتنويع المحصولى واستخدام المواد  •

  .العضوية كمخصبات ومحسنات للتربة 
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حتمية الربط بين البيئة والتنمية الصناعية بما يضمن تحقيق  •

التنمية الشاملة المستديمة ويكفل ترشيد استخدام الموارد 

ياه المستخدمة فى الصناعة والزراعة الطبيعية وخاصة الم

وإعادة استخدام المخلفات الصناعية بما يحقق عائد اقتصادى 

ويحمى البيئة من التلوث واستخدامات التكنولوجيا المناسبة 

للموارد البشرية المحلية وأهمية التوجه إلى المناطق الصناعية 

لضمان وتخفيف العبء عن المدن والحضر ذات الكثافة 

  . ية العاليةالسكان

وجوب التخطيط العمراني السليم ، وتعظيم الجهود المبذولة  •

، وذلك تحاشياً لمجتمعات والمدن الصغرى، والقرىلتنمية ا

ومنعاً للتضخم المتوقع وتفادياً للمشاكل المصاحبة لذلك التضخم 

  :ولهذا فإنه يلزم 

التخطيط الشامل على المدى البعيد للتجمعات العمرانية بما  -

ن زيادة المساحات الخضراء وتوفير مساكن توائم يضم

األحوال األيكولوجية ودعم الجهود المبذولة لمكافحة 

التلوث من المنبع لمعالجة عوادم السيارات وتوفير وسائل 

المواصالت الجماعية وأهمية تواجد أماكن وشوارع 

تخصص للمشاة فقط وكذلك معالجة الصرف الصحي بما 

يادته وخاصة بالمدن الساحلية يضمن تفادى المتوقع ز

وأهمية النظر إلى المعالجة والصرف على البر وإعادة 

االستخدام لمياه الصرف الصحى بعد المعالجة للتشجير أو 

  . الزراعة المفيدة

تحقيق وفورات فى الطاقة وخاصة غير الملوثة للبيئة  -

وأهمية النظر إلى استخدامات الطاقة األخرى مثل الطاقة 

  .طاقة الرياح ومالزمتها للتشييد وبناء المساكن الشمسية و

ربط التنمية السكانية بالتعليم واإلعالم والثقافة والتربية  -

السليمة فمن المعلوم أنه كلما ارتفع الوعى والثقافة كلما 

ارتقت نظرة اإلنسان إلى تحديد نسله وموائمة ذلك لتحقيق 

 .الرفاهية والتنمية الالزمة ألسرته ومجتمعه 

 :البيئة والزراعة واألمن الغذائى  -٢

التقليل من استخدام المخصبات الكيميائية، ومبيدات اآلفات التى  •

، مما قد يشكل خطراً فى السنوات األخيرة لدرجة كبيرة تزايد استهالكها

  .على حياة المواطنين ويؤدى إلى تلوث البيئة 

بغى ، وفقدان مياه الشرب فإنه ينتحاشى مخاطر التسمم الغذائى •

استخدام بدائل للكيماويات من أسمدة ومبيدات اآلفات وذلك باالستفادة من 

مخلفات المحاصيل التى عادة ما يتم حرقها مع زيادة استخدام السماد البلدى 

المكون من روث الماشية فمن المعلوم أن النفايات العضوية تزيد من 

تفاظ بالماء امتصاص المغذيات األخرى وتحسن من قدرة التربة على االح

  .ومقاومة النحر والتآكل 
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المكافحة المتكاملة لآلفات وتعظيم دور المكافحة اليديوية التى تقلل  •

الزراعية وتقلل من التكلفة الستيراد هذه من الحاجة إلى الكيماويات 

 .الكيماويات وتخلق فرص عمل جديدة

إعطاء أهمية كبرى لمصايد األسماك واالستزراع المائى لها  •

ية المياه من التلوث الصناعى والمياه الساخنة التى تفرغها محطات وحما

القوى الحرارية مما ينمى الثروة السمكية ويوفر البروتين ويخلق فرص 

 .للعمالة ويحمى الطيور التى تتغذى على اآلفات والحشرات الزراعية 

االستفادة من الموارد الطبيعية واإلمكانات المتاحة كتشجير مجرى  •

ر والمجارى باألشجار المثمرة بغية تثبيت جوانب النهر وحمايته من األنها

 .النحر والتآكل وكذلك دعما لألمن الغذائى 

زيادة المساحات الخضراء والتشجير للشواطئ وإنشاء الحدائق  •

باستخدام المياه المالحة مع خلطها بالمياه الجوفية وإعادة استخدام المياه بعد 

 .يئة نقية صالحة معالجتها حيث يوفر ذلك ب

   :البيئة والطاقة  -٣

تعتبر الطاقة الوحدة األساسية للتنمية الشاملة وبكونها كذلك فإنه  •

ليس بإمكاننا أن نتصور تحقيق التنمية المتواصلة والتحديث دون حدوث 

تغييرات فى مدى أو طبيعة تدفقات الطاقة وألن الطاقة أساسية إلى هذا 

ت تدفقات الطاقة آثاراً بيئية عميقة ومن حسن الحد فإن لكل تغير من تغيرا

الطالع أن مصر من الدول النامية وتستطيع أن توفق فى االختيار األمثل 

للطاقات المناسبة بحيث توفر مقداراً أكبر من التنمية بأقل ضرر بيئى 

 :ممكن ويعتمد ذلك على المبادئ اآلتية 

 حويل الطاقةكفاءة التصميم أو تشغيل المعدات المستخدمة فى ت •

سواء من مصادرها األولية غير المتجددة مثل النفط والغاز والفحم 

والطاقة النووية أومن المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح 

  . أو الطاقة الكهربائية من مساقط المياه أو األمواج والمدوالجزر 

ة المتولدة االعتماد على الطاقة المتولدة من الغاز الطبيعى والطاق •

من الفحم حيث من المتوقع استمرار مواردها لسنوات طويلة بينما تشير 

التنبؤات العالمية بأنه بحلول العقود األولى من األلفية الثالثة سينخفض إنتاج 

 .البترول وترتفع أسعاره إلى درجة كبيرة 

حتمية الدخول إلى عصر التكنولوجيا للطاقة النووية حيث إن  •

ية المترتبة عليها تعتبر بسيطة إذا ما قورنت باستخدام المخاطر الصح

اإلشعاع النووى الذى هو لب المشكلة اآلن للدول المتقدمة باإلضافة إلى 

العناية بالتدريب ، والتصميم على درء مخاطر الكوارث البيئية الناجمة عن 

 .الحوادث النووية 

ية الطبيعية تعظيم دور الطاقة المتجددة الناجمة عن المصادر األول •

مثل الطاقة الشمسية والرياح وطاقة المد والجزر واألمواج خاصة وأن 

 .مصر تمتع بشمس ساطعة طوال أيام السنة 
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) الطاقة الحيوية(إعادة استخدام المخلفات لتوليد طاقة البيوجاز  •

، بما يضمن نقاء البيئة عن روث الماشية، وتخمر المخلفاتالناجمة 

 .لتدوير وإعادة استخدام المخلفات العضوية وتحقـيق عائد اقتصادى 

تقليل انبعاث غازات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق  •

الوقود الحفرى الذى يلعب دوراً أساسياً فى إحداث التغيرات المناخية 

وظاهرة ارتفاع درجة الحرارة فإنه يلزم وضع سياسة بعيدة المدى تعتمد 

عية وخاصة الوسائل التى تعتمد على على استخدام وسائل النقل الجما

 .الطاقة الكهربائية 

ولهذا يمكن أن يتم تصميم برامج استراتيجية وبرامج الزمة للربط  •

بين تنمية موارد الطاقة المختلفة ، وحماية بيئة العمل حتى تستطيع أن 

تصل باإلصالح االقتصادى فى مجال تنمية الطاقة إلى التنمية الشاملة التى 

أساسها على مبادئ ومعايير سليمة مع المفاضلة الختيارات  تعتمد فى

 .الطاقة ذات المصادر المتنوعة واألقل ضرراً بالبيئة 

واعتمادا على ما سبق يمكن تلخيص أهم الكوارث والمخاطر الطبيعية 

 :في محافظات اإلقليم على الوجه التالي 

  :المخاطر الطبيعية بمحافظة اإلسكندرية  ١-٢-٤

تأتي مدينة اإلسكندرية في :  وغيرها من المدن الكبرىالعواصم 

لسكان بعد كل من المركز الثالث بين المدن المصرية من حيث عدد ا

، ولذلك فالبد أن تكون معرضة لبعض المشكالت التي قد القاهرة والجيزة

تصل إلى مخاطر، فالنمو العشوائي وانتشار العشوائيات على أطراف 

ماقد تتعرض له من مخاطر، ولكنها هنا من األخطار المدينة يعدان من أهم 

  .البشرية، غير أنها قد تكون أخطر بكثير من المخاطر الطبيعية 

تعد النوات كمظهر من مظاهر التقلبات المناخية : المناطق الساحلية 

المخاطر التي تتعرض لها التي تشهدها سواحل المحافظة من أهم 

كار المتعلقة بالتغيرات المناخية ومدى ، بضاف إلى ذلك تلك األفالمحافظة

  . ارتفاع مستوى البحر  تأثيرها على

محافظة اإلسكندرية محدودة المساحة مقارني : المناطق النائية 

قابلية للتأثر بمحافظتي اإلقليم األخرتان ولذلك تقل درجة التعرض وال

  . باألخطار إجمالياً

طق صناعية سواء في تضم المحافظة منا:  المرافق الصناعية الحرجة

، ولذلك فإن فرض في مدينة برج العرب، أو الدخيلةاإلسكندرية أو  مدينة

لك المرتبطة التعرض لبعض المخاطر الناجمة عن هذه الصناعة مثل ت

، ولذلك فإن تحديد المواقع الصناعية وتحديد أنواع بالتلوث تعتبر كبيرة

  .ة الصناعات تعد من أهم مستلزمات التنمية بالمحافظ

  :بمحافظة البحيرة  المخاطر الطبيعية ٢-٢-٤

مع  –المتوسط  تتفق المحافظة من حيث الموقع على ساحل البحر

الطبيعية التي ، ولذلك فهي غرضة لنفس المخاطر محافظة اإلسكندرية

 ، كذلك فإن محافظة البحيرة تتميز بموقعها على فرعتتعرض لها األخيرة
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 انتشار نبات ورد النيل على مساحات واسعة من مصرف وبحيرة إدكو

، هنا فيما يتعرض له النيل من تلوثطر ، ولذلك قد تكمن بعض المخارشيد

وتعتبر مدينة كفر الزيات الواقعة على البر الشرقي لفرع رشيد ضمن مدن 

، للفرع وبالتالي لمحافظة البحيرة محافظة الغربية من أهم مصادر التلوث

فتتخلص أغلب مصانع المنطقة الصناعية في كفر الزيات من مخلفاتها 

، ن أهم المحافظات الزراعية في مصررة  مالكيماوية ، كذلك فإن البحي

ولذلك فإن أهم المخاطر التي قد تتعرض لها تلك المرتبطة باستخدام 

األسمدة الكيماوية ، يضاف إلى ذلك مشكالت الصرف الزراعي ، وأخيرا 

متعلقة بتجفيف البحيرات تأتي بحيرة إدكو كموقع ألهم المشكالت ال

شار المزارع السمكية وما تسببه من افة إلى مشكلة انتض، باإلالشمالية

   تلويث لمياه البحيرة

  :بحيرة إدكو 

تعد بحيرة إدكو من أهم مصادر الدخل ألهالي مركز ادكو بمحافظة 

آالف صياد من أهالي المركز  ١٠البحيرة حيث يعمل بها أكثر من 

ألف فدان في بداية القرن العشرين  ٣٥والمحافظة وكانت مساحة البحيرة 

ألف فدان عام  ٣٢ثم تقلصت حتى وصلت مساحتها إلى  ١٩٤٧ حتى عام

حتى وصلت إلى  ١٩٥٢ألف فدان أوائل عام  ٢٧ثم تناقصت إلى  ١٩٤٨

كانت بحيرة ادكو خالية من أي  ١٩٦٠وفي عام  ١٩٥٣ألف فدان عام  ٢٢

مزارع سمكية وبالتالي كانت هذه المساحة صالحة للصيد الحر حتى عام 

  ألف فدان  ١٧انينيات وصلت مساحة البحيرة إلى ومع أوائل الثم ،١٩٨٣

آالف فدان منها لتحويلها إلى مزارع سمكية  ٩تم استقطاع مساحة 

آالف  ٨خاصة يتم تأجيرها إلى مستثمرين وتجار سنويا بمبالغ زهيدة وبقي 

فدان لجميع صيادي المحافظة ومع مصادر التلوث المتعددة التي حاصرتها 

قلل هذا من إنتاجية السمك وبالتالي أثر علي حال وتقليص مساحة البحيرة 

  . الصيادين بالمحافظة الذي يتدهور من سيئ إلى أسوأ

  :محافظة مطروح المخاطر الطبيعية ب ٣-٢-٤

توجد مدن كبيرة الحجم  ال:  العواصم وغيرها من المدن الكبرى

من  نتوقع وجود ذلك النوع بالمحافظة مقارنة بباقي المحافظات  ولذلك ال

  .المخاطر والكوارث المرتبطة بالمدن الكبرى 
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نفس ما قيل عن المناطق المتاخمة لسواحل : المناطق الساحلية 

محافظة اإلسكندرية يمكن أن ينطبق على مطروح ، فتعد النوات كمظهر 

من مظاهر التقلبات المناخية التي تشهدها سواحل المحافظة من أهم 

، بضاف إلى ذلك تلك األفكار المتعلقة ةتتعرض لها المحافظالمخاطر التي 

  . ارتفاع مستوى البحر  بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على

تتميز محافظة مطروح باتساع مساحتها ، ولذلك فهي : المناطق النائية 

تضم أجزاء واسعة تقع ضمن ما يعرف بالمناطق النائية ، بداية من 

والنطاق الرملي من الصحراء منخفض القطارة ووصوال إلى واحة سيوة ، 

  . الغربية الممتد حتى الحدود الجنوبية للمحافظة 

  :حقول األلغام 

لمناطق الداخلية تنتشر نطاقات من حقول األلغام بطول الساحل وبعض ا

، ويعد موضوع األلغام من أحرج الموضوعات من محافظة مطروح

 فظة ، فمازالتوأكثرها خطورة فيما يتعلق بأي مشروعات للتنمية بالمحا

، ومن ثم تنفيذ استراتيجية دقيقة للتخلص هذه الحقول في حاجة لتحديد دقيق

مع الوضع في االعتبار ضرورة المشاركة الدولية سواء  األلغاممن هذه 

  . ماديا أو تكنولوجية 

طق صناعية تفتقر المحافظة إلى وجود منا:  المرافق الصناعية الحرجة

لذلك فإن فرض التعرض لبعض المخاطر ، وضخمة مثل باقي اإلقليم

الناجمة عن هذه الصناعة مثل تلك المرتبطة بالتلوث قليلة غير أن وجود 

بعض المواقع البترولية داخل النطاق الصحراوي يضع هذه الواقع ضمن 

 .المرافق الحرجة بالفعل 

، الحافات الساحلية شديدة االنحداركذلك تتميز محافظة مطروح بانتشار 

لي فإن تعرض هذه المناطق ألخطار االنهيارات قائم بالفعل يضاف وبالتا

لحواف المنتشرة ، وبعض اى ذلك حواف منخفض القطارة الحادةإل

، كما تشكل الرمال المتحركة مظهر آخر من مظاهر بمنخفض سيوة أيضا

  .الخطر القائم بالمحافظة 

د كان ونظرا لعدم تعرض الصحراء الغربية لحركات تكتونية شديدة فق

  .لذلك أثره الواضح في قلة الصدوع والشقوق الممتدة داخل أراضي اإلقليم 
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  :تمهيد

سكندرية بمحافظاته الثالث إليمثلها إقليم ا ينتيجة للمساحة الشاسعة الت

لمختلف نطاقاته، فإن أهداف  يوالعمران يواالجتماع يواتساع مدى التنوع البيئ

قليم تتفاوت باختالف ظروف المأوى والعمران، وكذلك باختالف طبيعة إلتنمية ا

حين تتركز أهداف تنمية  يومثاالً لذلك، فإنه ف. تسكنها ياألرض والمجتمعات الت

 يالدلتا الخصبة ف يالنطاقات الزراعية الموجودة بالقرب من نهر النيل وأراض

عليها، إضافة  يوالحد من تدهورها واالمتداد العمران يفاظ على هذه األراضالح

األغلب مبنية على المنتجات الزراعية بحيث  يإلى توفير قاعدة اقتصادية تكون ف

سهولة تسويقه وزيادة العائد منه، فإنه  ينتاج يساهم فإلتمثل قيمة مضافة لهذا ا

خلق مناطق  يالمناطق الصحراوية ف يمن ناحية أخرى تختلف أهداف التنمية ف

النيل إلى صحراء مصر، وتوفير  يجذب السكان من واد ياقتصادية تساهم ف

  . مجاالت صناعية وبيئية ومنتجات زراعية خالية من التلوث يفرص عمل ف

  : أهداف التنمية بإقليم اإلسكندرية ١- ٥

اظ على بصورة عامة فإن تحليالت الوضع الراهن وقضايا التنمية والحف

 ييجب السع يسكندرية قد أظهرت مجموعة من األهداف الرئيسية التإلإقليم ا

  :يكالتال يإلى تحقيقها لالرتقاء بالبيئة العمرانية والطبيعية لإلقليم، وه

محافظات  يوبخاصة فالحفاظ على األراضي الزراعية  •

  .يالظهير الصحراو يجديدة ف سكندريةإلا

واالنتقال بين عناصر اإلقليم رفع درجة سهولة الوصول  •

تجمعات قائمة وتجمعات جديدة ومواقع لم يتم استغالل (المختلفة 

، وبين عناصر اإلقليم من جهة وعناصر األقاليم )مواردها بعد

  . يوالعالم يواإلقليم ياألخرى على المستوى القوم

دعم الصناعة وزيادة تدفق المعلومات فيما بين عناصر اإلقليم  •

، وكذلك على المستوى  بينها وبين األقاليم األخرىمن جهة، و

  . يوالدول يالقوم

التركيز على التنمية البشرية من خالل برامج التدريب والتعليم  •

من أطفال وشباب  يوالصحة ونشرها بين فئات المجتمع المحل

وإناث، وتطوير العالقة بين اإلنسان والموارد من خالل انتقاء 

وتقديم التكنولوجيات الحديثة والمتوافقة بيئياً واجتماعياً 

 .واقتصادياً

زيادة استغالل الموارد مع مراعاة متطلبات االستدامة من خالل  •

أراضي زراعية ومياه (الحفاظ عليها وترشيد ما يستغل منها 

واستكشاف واستغالل الموارد التى لم ) مناطق عمرانية مثالًو

  ).أراضى استصالح ومياه جوفية ومناجم(تستغل بعد 

من أجل اإلنسان ) القائم والمقترح(تهيئة المجال العمراني  •

 .واإلنتاج مع مراعاة متطلبات االستدامة 

 إعادة توزيع السكان بعيداً عن المستقرات التاريخية القائمة وعن •

  الصحراوية الغنية ياألرض الزراعية واالنتشار على األراض
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  .االقتصاديةبالموارد 

حسن استغالل المستقرات القائمة لزيادة طاقتها االستيعابية  •

  .للسكان

االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على موارد المياه  •

مناطق  يرد المهمة وخاصة فاوترشيد استخدام هذا المو

  .الجديدة ستصالحالا

ترشيد استهالك الطاقة وضرورة البحث عن مصادر بديلة فى  •

  مواجهة االستهالك المتزايد 

  .ي السيطرة على التلوث البيئ •

، مع أهمية وجود لى وجود شبكة من الطرق اإلقليميةالتأكيد ع •

، وإقامة مناطق يالموانمراكز نقل وشحن وتفريغ قريبة من 

إقامة أنشطة صناعية تقوم على  يصناعية حرة هدفها األساس

استيراد المكونات ثم إجراء عمليات تحويلية عليها تمهيداً إلعادة 

  .تصديرها 

أن تلعب التنمية الصناعية والسياحية دوراً مهماً فى اقتصاديات  •

  .الحاضر ياإلقليم فى المستقبل أكثر منه ف
    

ومما الشك فيه فإنه لتحقيق األهداف السابق ذكرها يتحتم على المخطط 

العمراني التعامل مع الموارد األرضية والمائية المتاحة بمنطقة التنمية 

بصورة رشيدة تضمن االستفادة من إمكانات المنطقة مع ضمان الحفاظ 

توسع على الموارد الهشة وغير المتجددة والتأكيد على أهمية توفير فرص ال

  .والتنمية على المدى البعيد لألجيال القادمة
  

  :أهداف مرحلة التحليل البيئي  ٢- ٥
سكندرية إلى توفير منهجية تحليلية إلإلقليم ا يتهدف مرحلة التحليل البيئ

من تحديد المالمح الرئيسية للتنمية العمرانية المتوافقة  يتمكّن المخطط العمران

مع متطلبات الموارد األرضية والمائية والبشرية للموقع المراد تخطيطه 

وبعبارة أخرى فإن . وبحيث يكون المنتج النهائى متوائماً مع البيئة المحيطة

البيئي النابعة من المنظور  يالهدف من إعداد منهجية عملية التخطيط العمران

هو توفير أدوات تحليلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية يمكن من خاللها 

الستخدامات األراضي المختلفة مع الوضع فى  ياتخاذ قرارات التوزيع المكان

المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق ذات الصالحية لالستخدامات  االعتبار

  .االستخدام  المختلفة ودرجات الصالحية لتحديد أولويات

مرحلة تحديد  –مرحلة مكملة للمرحلة السابقة  يوتعتبر هذه المرحلة ه

بحيث تعتمد على  –األوضاع الراهنة وإعداد قواعد البيانات الرئيسية 

  :التالية  يمخرجاتها من النواح

استكمال البيانات غير المكتملة من المرحلة األولى من خالل  •

ى تم تصميمها وتنفيذها خالل قاعدة البيانات الجغرافية الت

مل على مجموعة تالمرحلة األولى من هذا المشروع، وتش
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المجاالت البيئية والعمرانية  يكبيرة من البيانات المتنوعة ف

ستمكن خبراء المشروع من  ي، والتالقتصادية واالجتماعيةوا

وضع إطار للتحليالت الجغرافية والمكانية المطلوبة للوصول 

  .موية متوازنة من الناحية البيئيةإلى قرارات تن

تدقيق هيكل قاعدة البيانات الجغرافية وتجربتها، بحيث تتوافق  •

لمعلومات بالهيئة العامة مع الهيكل الشامل المقترح لنظم ا

 .العمراني للتخطيط

 ءخبراالتحصيل الخبرات البيئية والعمرانية المتنوعة من خالل  •

إضافة إلى المراجع واالشتراطات العديدة بحيث يمكن من 

تحكم أسلوب  يخاللها الوصول إلى مصفوفة من المعايير الت

  .تنفيذ أنماط التنمية المختلفة، وعالقتها بالبيئة المحيطة

عملية التحليل ومخرجاتها  يتحديد الطبقات المستخدمة ف •

 .ات الجغرافيةقاعدة البيان يالمتوقعة ثم دمج تلك المخرجات ف

يمكن تشغيلها من خالل برامج نظم  يإعداد النماذج التحليلية الت •

المعلومات الجغرافية بحيث يمكن استنباط القرارات التخطيطية 

 .منها بصورة مباشرة

ي من خالصة الدراسة والت يولذلك فإن منتجات هذه المرحلة تعتبر ه

التخطيطية من ناحية،  القراراتاتخاذ  يبنى عليها فيما بعدالمتوقع أن 

حاالت دراسية  ييمكن اتباعها ف يوستمثل من ناحية أخرى المنهجية الت

  .مناطق أخرى بجمهورية مصر العربية  يوتخطيطية ف

  يمنهجية التحليل البيئ ٣- ٥

يشتمل هذا الجزء على عرض للمنهجية التي تم اتباعها في عملية 

باستخدام تقنيات نظم المعلومات التحليل البيئي إلقليم اإلسكندرية، وذلك 

ل المرحلة الجغرافية وارتكازاً على قواعد البيانات التي تم إعدادها خال

ويعتبر هو األساس الذي ترتكز عليه عملية إعداد . األولى من هذا المشروع

التصور البيئي وصالحيات األراضي ويعبر عن المنهجية التي سيتم اتباعها 

يم األوضاع الراهنة من المنظور البيئي وكذلك في باقي الفصول بهدف تقي

بهدف صياغة توصيات عملية لكل من المخطط ومتخذ القرار تساهم في 

  .زيادة كفاءة استخدام األراضي وتطوير البيئة الطبيعية والمبنية في اإلقليم

إن مقتضيات ومتطلبات التخطيط العمراني تختلف باختالف المواقع 

محلي  –شبه إقليمي  –إقليمي  –قومي (محل الدراسة والمستوى التخطيطي 

وعليه فإن التحليالت البيئية لكل حالة من الحاالت السابقة قد ). تفصيلي –

هجية ومن هذا المنطلق فإن من. تختلف باختالف االحتياجات المطلوبة منها

التحليل المتبعة في هذه الدراسة تعترف بصعوبة تبنّي أسلوب واحد للتحليل 

، وعليه فإنها تقوم على توفير موائماً لجميع الظروف والمستوياتيكون 

، بحيث يمكن أن حليل العمراني من المنظور البيئيمجموعة من بدائل للت

، كما يمكن دمج تهاائل عملية تحليلية مستقلة بذايكون كل بديل من هذه البد

  . عملية تحليلية واحدة  ياثنين أو أكثر من هذه البدائل ف

هذه البدائل توفير المرونة الكافية لتعديل أو تبديل إحدى  يكما روعي ف

الخطوات المتبعة أو المعايير المستخدمة بحيث يكون ذلك حافزاً للمخطط 
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األساسي،  إلضافة متغيرات لم تكن موضوعة في االعتبار في البديل

وبصورة عامة فإن جميع البدائل المقترحة هنا تعتمد على خطوات منهجية 

  :موضحة كالتالىرئيسية مشتركة 

 تجميع وتجهيز البيانات: أوالَ

من المرحلة األولى والخاصة بتجميع  مرتست يوهى الخطوة الت

قاعدة  يعداده وتدقيقه و دمجه فإجراء التحليل وإلالبيانات المطلوبة 

البيانات الجغرافية النمطية المتوافقة مع متطلبات الهيئة العامة للتخطيط 

وتستمر هذه الخطوة خالل المرحلة الثانية من المشروع من . يالعمران

خالل استكمال تجميع وحصر البيانات المتاحة من الجهات والوزارات 

لى فهم المعنية ودمجها في قاعدة البيانات بهدف تحليلها والوصول إ

أكبر للوضع البيئي والطبيعي لإلقليم ، وكذا العوامل البشرية والعمرانية 

واالقتصادية واالجتماعية المؤثرة في صياغة القضايا والتوجهات العامة 

  .للتنمية والحفاظ على البيئة 

 والمعايير األنشطةتعريف الموارد و: ثانياً

فرة في منطقة اتعنى هذه الخطوة بالتعرف على الموارد المتو

الموارد وخصائص  ىالدراسة مع تحديد اإلمكانات التي تعتمد عل

الموقع معاً، كما يتم تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المحميات 

الطبيعية أو الكثبان الرملية والتي يجب استبعادها في بعض أنواع 

لملوثة على من الصناعات ا يمثل التنمية الصناعية للتأثير السلب(التنمية 

بينما تفضل في أنواع ) على سبيل المثالالحياة النباتية والبرية الطبيعية 

  .أخرى من التنمية مثل التنمية السياحية 
  

عالقة التأثير واالحتياج  –وتعتبر هذه العالقة بين المورد والنشاط 

تحليل (هي المحرك الرئيس لعمليات التحليل البيئي بأشكالها المختلفة  –

  ...)، تحليل الصالحيات، تحليل اإلمكانات والمحددات، إلخ الهشاشة

  

هذه  يف -خبراء البيئة والعمران بمختلف تخصصاتهم  يقومكما 

بتحديد المعايير المتعلقة بالتأثير المتبادل بين الموارد  -المرحلة 

أهمية اختيار مواقع جديدة لتجمعات (طة مع بعضها البعض واألنش

صناعية مثل القرب من مصادر المواد الخام أو القرب من الطرق 

وكذا األوزان النسبية التي تحكم ) الرئيسية أو وجود مصادر للطاقة

أهمية توافر التربة الخصبة عن توافر (أهمية كل مورد بالنسبة للنشاط 

  . )على سبيل المثالبة للنشاط الزراعى مصادر الكهرباء بالنس
  

وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً بالنسبة للتحليل البيئي حيث إنها 

تضع األطر واألسس التي ستقوم عليها عملية التحليل، كما توضح 

عالقة المعايير واألوزان النسبية المقترحة بالتوجهات المطلوبة سواء 

صورة أعلى على البيئة أو نحو كانت هذه التوجهات تميل نحو الحفاظ ب

 أو التنمية االقتصادية التي تدفع قاطرة التنمية العمرانية في المنطقة

  التوجه كما يمكن أن يكون.  التنمية البشرية للمجتمعات المحلية
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  .السابقة ةالمطلوب مزيج من التنمية المتوازنة بين التوجهات الثالث

 مرحلة التصميم والتقييم: ثالثاً

إن خطوة تحليل ودمج البيانات هي التي يقوم فيها محلل نظم 

المعلومات الجغرافية باستخدام مخرجات الخطوتين السابقتين في 

وذلك بناء ) مخرجات –عمليات  –مدخالت (تصميم النماذج التحليلية 

وي محددة، تنمشكل رض في ألاستخدام ا نمط على الهدف ممثال في

العوامل وخرائط المناطق المستبعدة في المعايير في خرائط تتمثل و

مثل المحميات الطبيعية والكثبان ) ن وجدتإ(بعض االستخدامات 

وإلعطاء المرونة الكافية للمخطط والمحلل المكاني في إجراء . الرملية

التحاليل البيئية تم استخدام النموذج الرقمي الشبكي في التحليل باستخدام 

لما يتمتع به من مرونة ) Raster Model(نظم المعلومات الجغرافية 

في االستخدام والتعامل مع الخرائط المتعددة في عمليات تطابق 

ويمتاز هذا . الخرائط مع إجراء العمليات الرياضية عليها بكفاءة ويسر

يل الخرائط إلى شبكة من الخاليا المتساوية والنموذج الرقمي بتح

ويتم . نات التي  تحملهاتعبر عن البيا اًالمساحة والتي تحمل أرقام

  . إجراء العمليات المختلفة على الخاليا بكل خريطة 
  

الحديثة في علم استخدام وتعد نظرية تقييم العوامل المتعددة  من النظريات 

وهي تحظى باهتمام العلماء المهتمين بدراسة التنمية المستدامة  األرض

وإنتاج  خرائط الصالحية وهي خرائط  األرضوعالقتها بتخطيط استخدام 

  .  االستخدام المقترح  حية كل موقع للتنمية تبعا لنوعصال تقيس
  

وتعتمد تلك النظرية على تحديد أهداف التنمية وعوامل تحقيقها  

ومن ثم تحديد خصائص األرض من محددات ومعوقات التنمية وترجمة 

ن خالل نظم تلك العوامل إلى خرائط مرتبطة بجداول بيانات م

ويتم إنتاج خريطة رقمية لكل عامل من العوامل . المعلومات الجغرافية 

معادالت رياضية مثل ضربها في الوزن صيغة مع إمكانية إدخالها في 

ع يالنسبي تبعا لألهمية النسبية للعامل وحساب المحصلة النهائية لجم

الستخدام  إلنتاج خرائط الصالحية) في صورة الخرائط الرقمية(العوامل 

كما يمكن إعطاء أهمية نسبية ووزن . في النشاط المحدد للتنمية  األرض

الخبراء ومتخذي القرار في  لكل عامل من العوامل بناء على وجهة نظر

حالة تعظيم األهمية النسبية ألحد العوامل ، كما يمكن التعامل مع تلك 

يتم  ك الحالة الالعوامل باعتبارها تحظى بنفس األهمية النسبية ، وفي تل

  .ها األهمية نفسبويتم التعامل معها  اً ،إعطاء العوامل أوزان
  

مثل (اص بها وبما أن لكل نوع من أنواع خرائط العوامل مقياس خ 

خريطة البعد عن تتميز ، بينما لها مقياس كمي، فخريطة  نوعية التربة

ي ممثال ف بوجود شكل آخر من أشكال المقاييسالمناطق العمرانية 

من  ةسيميول األراضي بزوايا ميل األرض مقتقاس ، والمسافة المقيسة

، ويتم ذلك فإنه يلزم التوحيد القياسي لها) ...، اتجاه الشمال الصريح
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وتتم عملية التوحيد . مقياس  جديد وهو مقياس الصالحية باستخدام

عن طريق إعادة تصنيف     standardization of mapsالقياسي

ة الواحدة تبعا للمقياس الجديد ومن ثم استخدام هذا وحدات الخريط

المقياس للمقارنة والعمليات الرياضية المختلفة والتي تتم على الخرائط 

سواء في النماذج المركبة أو في العمليات الرياضية البسيطة أو في 

  .المقارنة بين صالحية المناطق المختلفة بالخريطة الواحدة

ويتم إنتاج مجموعة من خرائط العوامل والتي تعبر عن المعايير التي 

ويتم االتفاق . تم االتفاق عليها بين المحلل البيئي والخبراء مع متخذ القرار

على األهمية النسبية لتلك المعايير أو إعطائها أهمية واحدة وذلك تبعا 

دام للسيناريو المطلوب والذي يعكس أهداف االستراتيجية الستخ

ويتم ، ثم  تترجم المعايير إلى خرائط العوامل أو اإلمكانات . األراضي

وتبعا للنموذج الكارتوجرافي لكل . وزان النسبية لخرائط العواملألتحديد ا

ذات المقياس الموحد والتي تم االتفاق (استخدام يتم إدخال خرائط العوامل 

  .Map overlayفي عملية لتطابق الخرائط ) على أوزانها النسبية

وفي تلك العملية يتم حساب الصالحية لكل  وحدة خلية بالشبكة لتعبر 

راضي لنوعية التنمية ألعن خريطة جديدة للتوزيع المكاني لصالحية ا

دة بالنموذج والتي تعتمد بدورها على العوامل التي تم تحديدها بين دالمح

  .متخذي القرار والخبراء والمحلل البيئي

توضح ) في صورة خرائط صالحية(إنتاج  بيانات مكانية وبذلك يتم 

االستعماالت المحتملة للمناطق المختلفة ، كما توضح التأثير المتبادل بين 

لك االستعماالت والموارد ت

لتنافس ، وكذلك التداخل أو االمحيطة

  .بين االستعماالت المختلفة

وفى هذه الدراسة تم استخدام 

أحد برامج نظم المعلومات 

 Arc View GIS لجغرافية ا

إلجراء التحليالت والتقييمات 

المطلوبة وإنتاج الخرائط، كما تم 

 Model Builderاستخدام وحدة 

وذلك إلعداد نماذج تحليلية يمكن 

تنفيذها بصورة آلية، وسيتم 

  .استعراض هذه النماذج فيما بعد

تقييم البدائل ودعم : رابعاً

  اتخاذ القرار

من  تقوم الخطوة األخيرة

التحليل البيئي على تجميع نتائج 

التحاليل السابقة وتقييمها مجتمعة 

بحيث يمكن من خالل هذا التقييم 

الوصول إلى أنسب المناطق التي 
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تجميع وتجهيز 
البيانات

تعريف الموارد 
والنشاطات والمعايير

مرحلة التصميم 
والتقييم

تقييم البدائل ودعم 
اتخاذ القرار

ويشارك فى . العمرانية أو الحفاظ على البيئة يمكن تخصيصها للتنمية

تقييم البدائل متخذ القرار ويؤثر عليها توجهات التنمية كما سبق 

ويالحظ هنا أن عمليات التنمية والحفاظ هي عمليتان  .عرضه

تتعارض إحداهما مع األخرى، إذ أن التنمية في ذاتها  متشابكتان ال

يمكن أن يتم تنفيذها بصورة رشيدة تحافظ على الموارد وتحسن 

ويظهر ذلك جلياً في . استغاللها وتحقق في هذه الحالة عملية الحفاظ

 تتعارض عملية الحفاظ واستغاللها ، حيث العملية تنمية المحميات 

، إذ يتم صياغة نماذج الستغالل داخل المحميات مع عملية التنمية

الموارد داخل المحمية بصورة تضمن التنمية االقتصادية واالجتماعية 

للمنطقة ولكٍل في الوقت نفسه تحديد الموارد الهشة وحسن استغاللها 

وتعتبر خرائط الصالحية . عليهابما يضمن استدامتها وعدم الجور 

بمثابة مقياس نسبي لقياس مدى صالحية المناطق المختلفة تبعا للمعايير 

  .في الفصل التالي من هذه الدراسة وذالك ما سيتم تفصيله المتفق عليها

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  المنهجية المتبعة للتحليل البيئي إلقليم اإلسكندرية): ٦٨(شكل رقم 
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   السادسالفصل 

  المراحل والنتائج: التحليل العمراني من المنظور البيئي 

  مراحل التحليل العمرانى  ١- ٦

  تحليل صالحيات األراضى لالستعماالت واألنشطة المختلفة ٢- ٦

  تحليل المخاطر ونطاقات الحفاظ ٣- ٦
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 ١مراحل التحليل العمراني  ١- ٦

وتحليل إمكانات التنمية الشاملة في إقليم اإلسكندرية بعد  دراسةتم 

. مراجعة الدراسات السابقة للمنطقة الدراسة المستفيضة للوضع الراهن و

وتم تحديد أهداف كل من استخدامات األراضي من خالل أربعة 

  . ، والصناعة العمران، السياحة، الزراعة: تخدامات تنموية رئيسية اس

ليل خاص بمناطق الحفاظ ونطاقات المخاطر التي كما تم إعداد تح

رتبطة بتوزيع يجب وضعها في االعتبار أثناء اتخاذ القرارات المكانية الم

وبصورة عامة ومبدئية يالحظ أن صالحية استعماالت األراضي، 

 يللتنمية العمرانية تتنوع باختالف طبيعة االستخدام العمران ضياألرا

الحية للعمران الحضري ذو  الكثافات العالية ، فتتركز الصوكثافته ونمطه

والمتوسطة بصورة كبيرة بطول ساحل البحر المتوسط ، وفي نطاق 

                                                 
يجب الوضع فى االعتبار أن النتائج المستخلصة من التحاليل البيئية باستخدام المنهجية  ١

والموارد المستخدمة وكذلك على المعايير واألوزان عتمد إلى حد كبير على العوامل تالمقترحة 

ولذلك . القرار ييمكن تغييرها أو تعديلها وفقاً للتوجهات التخطيطية واعتبارات متخذ يوالت –

يمكن  ييجب أن تؤخذ على أنها النتيجة الوحيدة الت يتم تحليلها اآلن ال يفإن النتيجة الت

استخدام البيانات المتاحة وتم  فيها تم محاولةتعتبر  استخالصها، ولكن على العكس من ذلك فإنها

ومن هنا تنبع قوة التحليل . تتوافق مع فرق عمل أخرى تحليلها عن طريق اختيار أوزان قد ال

ضافة العوامل المختلفة إلباستخدام نظم المعلومات الجغرافية فى أنه يحقق المرونة الكافية 

الحصول على نتائج مختلفة تعبر عن احتياجات  يلتالتغيير األوزان والمعايير وبا يوكذلك ف

  .وتوجهات التنمية المطلوبة

  

 أراضي السهل الفيضي غرب دلتا النيل ، حيث تتوافر األراضى السهلية

الميول البسيطة وشبكات المرافق والبنية األساسية ، باإلضافة إلى  ذات

ي تنوع أشكال األنشطة توافر عوامل الجذب السكاني والمتمثلة ف

، يضاف إلى ذلك تباعد تلك المناطق عن مناطق المخاطر االقتصادية

أما العمران . الرئيسية مثل الفوالق النشطة والكثبان الرملية المتحركة 

الزراعات المروية حيث تسود  فهو بطبيعة الحال ينتشر في مناطق يالريف

ويتميز العمران البدوي بإمكانية وجوده حول عيون وآبار . حرفة الزراعة 

يتعارض التوزيع  ، وقد الفية وبعض مناطق الزراعات المطريةالمياه الجو

الجغرافي للعمران البدوي بصورة كبيرة مع ميول األرض أو المخاطر 

  .بسبب أحجامه المتدنية ووجوده بصورة مبعثرة  وذلك
  

للتنمية السياحية فتختلف وفقاً لنوع السياحة  يأما صالحية األراض

وبصفة عامة فقد تم تعريف أكثر من نوع من أنواع السياحة . المختارة 

إلجراء التحليالت عليها فتمتد السياحة الشاطئية على ساحل البحر 

في المناطق ذات الطبيعة الخالبة أو المناطق المتوسط ، وتظهر أهميتها 

، )الشاطئحالة عدم تالمسها مع  يحتى ف(التي تسمح برؤية جيدة للبحر 

.  بصفة عامة تحتاج إلى توافر الخدمات والبنية التحتية الرئيسية يوه

كذلك تنتشر في اإلقليم أنماط أخرى من السياحة، فتنتشر السياحة الثقافية 

األثرية والتاريخية، وهي كثيرة في اإلقليم، وخاصة  حيث توجد المواقع

السياحة  ، كذلك تنتشر تلك المرتبطة بالعصرين اليوناني والروماني

، أما السياحة البيئية فهي من أهم مميزات إقليم اإلسكندرية  الدينية باإلقليم
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حيث يتميز اإلقليم بتنوعه البيئي الواضح، ولذلك تنتشر به بعض 

، التي تشجع على ارتيادها كشكل من معالم الطبيعية الجذابة والالمحميات 

 من العواملهذه األنواع من السياحة تعد و. أشكال السياحة البيئية 

من المعالم الموجودة  من حيث قربهالترجيح موقع عن آخر  يةالرئيس

مزارات دينية  اطق المطلوب تخطيطها سواء كانت مناطق أثرية أونبالم

 .كالمتاحف والمحميات أو معالم مهمة
  

وقد تم االعتماد في تحليل صالحية األراضى للتنمية الزراعية على 

أمطار، (أشكالها بكل مجموعة من العوامل الطبيعية أهمها توافر المياه 

) الميول(باإلضافة إلى طبيعة سطح األرض ) وسطحية ، وجوفية 

العوامل كذلك تم استخدام بعض . وتوافر التربة الصالحة للزراعة

ومدى القرب الترع والمصارف   تيالبشرية مثل توافر الطرق وشبك

أما التنمية الصناعية فهي تعتمد على . من األراضي الزراعية الحالية 

مثل ) لصناعات االستخراجيةبالنسبة ل(مناطق توافر المادة الخام 

فهي  أما الصناعات التحويلية الثقيلة ، المحاجر والتعدين والبترول

كالطرق بجميع أنواعها ( القرب من شبكات البنية التحتية تمد على تع

الالزمة إلقامة مثل هذه المشروعات ) الكهرباء شبكات ، ووالمواني 

  . مناطق االنتشار العمرانيب رتباطهااعلى مدى وكذلك  ،الصناعية

وفيما يلي المراحل المتبعة في عملية التحليل البيئي لصالحيات 

  :ة األراضي للتنمي

  تحديد أنماط استخدامات األراضي المقترحة: أوالً

تبدأ عملية تحليل صالحية األراضى بتعريف استخدامات األرض 

المطلوب توطينها في منطقة الدراسة ، وذلك للوقوف على خصائصها 

ويوضح الجدول المرفق األنماط المختلفة . ومتطلبات توطينها

الستخدامات األرض المتوقعة مستقبال فى إقليم اإلسكندرية ، نتيجة 

  . لمنطقة نتيجة للنمو العمراني المتوقع لفرص التنمية المتوافرة با
  

ويجب األخذ في االعتبار أن مجموعة االستخدامات المقترحة هنا 

تمثل إال محاولة لتطبيق مفهوم تحليل صالحية األرض باستخدام نظم  ال

المعلومات الجغرافية ، وأنه في حالة التخطيط الفعلي للمنطقة قد يتطلب 

عية واقتصادية مستفيضة من شأنها أن األمر دراسات عمرانية واجتما

  . )٤٢(التالي رقم تغير في االستخدامات المرفقة بالجدول تعدل أو
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خصائصهطبيعة النشاط   

العمران1

منطقة منبسطة من األرض تتميز بتوفر المصدر المائى ويتجمع السكان حولها على حرفة الزراعة  - تتميز التجمعات بكثافات    ريفى
سكانية متوسطة وانماط متالصقة 

تجمعات بشرية حول مصدر مائى   (أبار) يعمل أفرادها بحرفة الرعى والزراعات المطرية  - تتميز التجمعات بكثافات سكانية    بدوى
متدنية وانماط متناثرة

 حضرى 
تجمعات عمرانية حضرية تتميز بكثافات متوسطة وعالية متنوعة ويتخللها مجموعة من النشاطات السياحية والتجارية     

والصناعية المختلفة 

السياحة2

تنتشر بالقرب من السواحل وتعتمد على موقعها بالقر ب من الشواطئ الصالحة لالستحمام أو الغوص أو توافر المعالم     الشاطئية
البحرية المختلفة

شكل من أشكال السياحة تقوم على المناطق الدينية مثل ( المساجد , األديرة , ..... ) - غالبًا ماتعتمد على زيارات اليوم   الدينية
الواحد (فنادق وخدمات اليوم الواحد )

شكل من أشكال السياحة تقوم على المناطق األثرية مثل ( المعابد , المقابر , المتاحف  , ..... ) - عادة ماترتبط بأنواع أخرى  التارخية/ األثرية
من السياحة مثل الشاطئية أو الدينية أو السفارى

الزراعة3
 محاصيل

      على مياه النيل
محاصيل تزرع بأستخدام الرى على مياه نهر النيل وتتواجد إما مجاورة لنهر النيل وإما عن طريق توفر الترع والقنوات   

المائية فى المناطق المحيطة بها

    على األمطار واألبار
محاصيل تزرع بأستخدام مياه األمطار واألبار وتتوفر إما مجاورة لمناطق توفر األبار وإما فى مناطق تجمع وحصاد مياه   

األمطار
وتزرع األشجار على مياه (النيل , األمطار و األبار) ويمكن أن تزرع على أراضى ذات ميول متنوعة  . األشجار

الصناعة4

ويشمل هذا النشاط آال من الصناعات االستخراجية التى تعتمد على موارد ارضية استخراجية مثل البترول والغاز الطبيعى    
أو المحاجر أو المناجم - وهى عادة صناعات ملوثة للبيئية بدرجات مختلفة، وآذا الصناعات التحويلية ومنها الصناعات  

الخفيفة والتى يمكن أن يتم توطينها بالقرب من المدن الحالية والمقترحة، والصناعات التحويلية الثقيلة التى يتم توطينها بعيدا    
عن المناطق ذات الحساسية البيئية العالية أو المناطق السكنية و السياحية 

ة5 البيئ

المناطق المعلنة محميات طبيعية أو مناطق تراث ثقافى أو من المزمع اعالنها محمية   - وتختلف درجة ونوع الحماية وفقًا   مناطق الحماية
للمعايير البيئية والنطاقات المخططة لها 

ملة
محت
ت ال
ماال
ستع
اال

االستعماالت والنشاطات المحتملة بمنطقة الدراسة

الدراسة:٤٢رقمجدول بمنطقة المقترحة واألنشطة االستعماالت
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المقترحة والموارد  األرضتحديد العالقة بين استخدامات : ثانياً

  المتوافرة بالمنطقة

تبنى هذه الخطوة على عملية إعداد مصفوفة تتكون من استخدامات 

فرة بالمنطقة من ناحية اوالموارد المتو –المتوقعة من ناحية  ياألراض

وتشتمل المصفوفة على تفصيل للعالقة المطلوبة بين كل .  أخرى

االستخدام السكني مثال يحتاج أال (استخدام ومفردات الموارد المختلفة 

كما يتطلب استخدام  -  !!!درجة٢٠ل الطبوغرافية على تزيد الميو

نوعية معينة من الزراعة إلى توافر صالحية معينة من التربة ونوعية 

وتمثل هذه الخطوة األساس الذى يجب أن ...). محددة من المياه، إلخ

يتم االتفاق عليه بين فريق العمل التخطيطى بجميع تخصصاته ومتخذ 

، حيث توضح هذه  القرار، وذلك قبل البدء في عمليات التحليل المكانية

المقترحة  األرضاستخدامات  (Needs)الخطوة متطلبات واحتياجات 

  .من البيئة الطبيعية والبشرية المحيطة
  

تحويل العالقة بين االستخدامات والموارد إلى اشتراطات : ثالثاً

  ومعايير وأوزان نسبية

لقوة تأثير  (Weight)وفي هذه الخطوة يتم تحديد األوزان الرقمية 

 األرضمورد من الموارد الطبيعية والبشرية على استخدامات  كل

والخمسة ) اتأثيرأضعف (تتراوح من الصفر المختلفة من خالل قيمة 

ويالحظ أن بعض العناصر قد يكون له أثراً .  لكل مورد) أقوى تأثيرا(

، وهذه العناصر تم احاطتها باحزمة )مثل الطرق(ممتداً بعيداً عنه 

(Buffers)  يتراوح عرضها في حدود عدة كيلومترات وفقاً لقوة تأثير

وبنفس الطريقة تم تحديد أوزان رقمية . العامل على المنطقة المحيطة 

  . لهذه األحزمة تبعاً لتأثيرها على مجموع الموارد المختلفة
  

  ترجمة المصفوفات إلى خرائط مكانية: رابعاً

 األرضصالحيات  عداد تحليلإالخطوة الرابعة من عملية  يتأت

عن طريق استخدام المصفوفات السابقة وتطبيقها على قاعدة البيانات 

لالستخدامات الحضرية  األرضالجغرافية الستخراج خرائط صالحيات 

وقد تم استخدام الخرائط الرقمية  . والزراعية والسياحية والصناعية

تحديده تم  ات الجغرافية والمعبرة عن كل عاملالمخزنة بقاعدة البيان

وذلك الستخدامه في عمل النماذج الكارتوجرافية باستخدام عمليات 

وباستخدام عملية التحليل   Map overlayالخرائط المتطابقة 

Weighted Sum   في برنامج نظم المعلومات الجغرافيةESRI-

ArcGisومن مزايا هذه المنهجية إمكانية التحكم في األوزان .  ٩.٣

العوامل المستخدمة بحيث يمكن زيادة أهمية النسبية لكل عامل من 

عامل عن اآلخر وفقاً لمقتضيات التحليل وقرارات متخذ القرار وفريق 

  .العمل المتخصص

عملية تحليل  يتوضيح للخطوات المتبعة ف )٤٣(بجدول رقم  يوفيما يل

  :لالستخدامات المختلفة األرضصالحية 
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1 العمران
B ريفى × A × A A A A A × B A A B B A A × × A B A A B A B B ×
× بدوى × × B A A A A × × B A A B B A A A × A A A B B B B B B

 حضرى
A      آثافة عالية B A B B B B A B A A A A A B × B × × A B A A A A A A ×

B      آثافة منخفضة B A B B B B A B B A A A A B × B × × A A A A A A A A ×
2 السياحة

B الشاطئية A B A × × × B × × B B A A B × B × × A B A A B B B B B

B سفارى A B A × A A B × × B B A A B × B × × A B A × × × × B ×
B الدينية     B B A × × × B × × B B A A B × B × × A B A B B B B B A

B التارخية/  األثرية B B A × × × B × × B B A A B × B × × A B A B B B B B A

3 الزراعة
 محاصيل

على مياه النيل A B B × B A A B A A × B A B B A B A × A B B A B B B × ×
A    على األمطار واألبار B B × A A A B A A × A A A A A A A × A B B A B B × × ×

B األشجار B B × A A A B A A × A A A A A A A × A B B A B B × × ×
4 الصناعة

 التحويلية
ة )  A     ثقيلة ( ملوثة للبيئ × B B × × × × × × A A B A A × A A × A A A A A B A B ×

B     خفيفة × B B × × × × × × B × B B × × × × × A A A A A B A B ×
  إستخراجية

B        بترول × B B × × × × × A B × × × × × × A × A A A A A A A B ×
A        محاجر × B B × × × × × A B × × × × × × A × A A A A A A A B ×
A       مناجم × B B × × × × × A B × × × × × × A × A A A A A A A B ×

5 ة البيئ
× مناطق الحماية × × A B B B B × A × A A A A A A A A B B B B × × × × A

× B Aرد ليس له تأثير على النشاطورد ثانوى للنشاطورد أساسى للنشاط

  االراضى المقترحة والموارد الطبيعية والبشرية بالمنطقةالعالقة بين استخدامات : ٤٣جدول رقم 
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  :تحليل صالحيات األراضي لالستعماالت واألنشطة  ٢- ٦
توضح المراحل التالية عملية التحليل البيئي التي تمت على إقليم 

اإلسكندرية، حيث تم تقسيم عملية التحليل إلى تحليل التنمية الزراعية 

وفي كل عنصر من هذه العناصر تم . والعمرانية والسياحية والصناعية

إعداد تحليل تفصيلي لمكوناته ، فمثال تم تفصيل تحليل التنمية الزراعية 

الزراعة (إلى تحليل للزراعات المروية والزراعات على مياه األمطار

ا كما تم تحديد المخاطر ونطاقات الحساسية البيئية ومقارنته). البعلية

  .بخرائط الصالحيات
 

 يالمراحل المتبعة فى عملية التحليل البيئ  ١-٢- ٦

  لصالحيات األراضي للتنمية الزراعية

  دراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية الزراعية : أوالً

سكندرية من إلبدأت الدراسة بتحليل ودراسة الوضع الراهن بإقليم ا

السابقة والمذكورة بقائمة المراجع  خالل العديد من الدراسات المرجعية

ومن دراسة الوضع الراهن وتفهم إمكانات . للمشروع البحثي 

ومع دراسة أهداف االستراتيجية التنموية لإلقليم تم  ، ومحددات المنطقة

تحديد أهم عوامل قيام التنمية الزراعية ألراضي اإلقليم كما تم تحديد 

والتي يحظر  قانوناًراضي مثل المناطق المحمية ألمحددات ا

نتاج الزراعي وهي المحميات الطبيعية إلاستصالحها من أجل ا

النباتات الطبيعية النادرة والمناطق المنزرعة القائمة  انتشارونطاقات 

وبالمثل فقد تم تحديد .  حيث ال تخضع الختيار االستصالح الزراعي

د المياه أهم العوامل الستصالح واستزراع األراضي باإلقليم وهي وجو

السطحية أو المياه الجوفية والتربة الصالحة لالستصالح الزراعي إلى 
وتوافر ) الميول األرضية المناسبة (جانب انتشار األراضي السهلية 

  .مصادر للطاقة

وتعتبر البحيرات الساحلية الشمالية في إقليم اإلسكندرية من 

ل نشاط الثروة العوامل المهمة التي يجب وضعها في االعتبار عند تحلي

، حيث يشتمل اإلقليم على بحيرات مريوط وإدكو ، وهي السمكية

بحيرات ذات نظام بيئي إيكولوجي متميز تتاخم مناطق عمرانية ذات 

  .كثافات سكانية عالية مما يهددها بمخاطر التلوث بجميع أشكاله 
  

  : بحيرة إدكو

يرة ، بل تعتبر بحيرة إدكو أهم مظهر طبوغرافي شمالي محافظة البح

هي أهم مورد اقتصادي لسكان أحد مراكزها وهو مركز إدكو وعاصمته 

مدينة إدكو الواقعة على الساحل الشمالي للبحيرة ، وكانت البحيرة تمتد 

كيلومتراً من الشرق إلى الغرب بمتوسط عرض يبلغ نحو  ٢٢ألكثر من 

ارع سبعة كيلومترات شاملة بذلك تلك المساحات المقتطعة إلنشاء المز

السمكية ، غير أنها قد تعرضت لعمليات تجفيف مستمرة أدت إلى تقليص 

ألف فدان في بداية  ٤٧كانت مساحة البحيرة مساحتها بصورة واضحة ، ف

ثم تقلصت حتى وصلت مساحتها إلى  ١٩٤٧القرن العشرين حتى عام 

ألف فدان أوائل عام  ٢٧ثم تناقصت إلى  ١٩٤٨ألف فدان عام  ٣٢
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الموقع الجغرافي لبحيرة إدآو

، وواصلت عمليات ١٩٥٣ألف فدان عام  ٢٢وصلت إلى حتى  ١٩٥٢

التجفيف وإنشاء المزارع السمكية تقليص مساحة البحيرة لتصل إلى نحو 

خمسة آالف فدان فقط اآلن ، ولذلك تعددت الدراسات العلمية للحفاظ على 

المتبقي من البحيرة ، وإعادة تنظيم حركة المياه عبر البحيرة والبحر 

لى نوعية المياه بالبحيرة وبالتالي غناها بالثروة المتوسط للحفاظ ع

السمكية ، وخاصة أنها مصدر رزق آلالف السكان من صيادي مركز 

دكو حيث يعمل إبحيرة من أهم مصادر الدخل ألهالي مركز التعد إدكو ف

  .آالف صياد من أهالي المركز والمحافظة ١٠بها أكثر من 
   

وذلك  ،بحيرةال يالكثير من أراضنتيجة لسوء االستغالل فقد أهدرت و

البر (صة فالجهة الجنوبية للبحيرة أو مزارع سمكية غير مرخ بإنشاء

من أربعة آالف  مئات المزارع السمكية والتي تحتل أكثر اوجد بهت) يالقبل

، فدان تبدأ من كوم الطرفاية غرباً ومروراً بالكنايس، منطقة العرب

أقيمت   الجهة الشمالية للبحيرة وفي.. ، الجرف، وحتى كوم حسن برسيق

مما أدى إلى  ،فدان ٤٥٠٠أيضا مجموعة من المزارع السمكية تحتل نحو 

 من أهم اإليضاح تعد بحيرة إدكووكما سبق  ، بحيرةالتقليص مساحة 

مصادر الدخل ألهالي مركز إدكو بمحافظة البحيرة ، حيث يعمل بها أكثر 

 كانت ١٩٦٠آالف صياد من أهالي المركز والمحافظة ، وفي عام  ١٠من 

ة دكو خالية من أي مزارع سمكية وبالتالي كانت هذه المساحإبحيرة 

ومع أوائل الثمانينيات وصلت  ،١٩٨٣صالحة للصيد الحر حتى عام 

آالف فدان منها  ٩ألف فدان تم استقطاع مساحة  ١٧مساحة البحيرة إلى 

لتحويلها إلى مزارع سمكية خاصة يتم تأجيرها إلى مستثمرين وتجار 

كما تم  ،لجميع صيادي المحافظةآالف فدان  ٨وبقي ، سنويا بمبالغ زهيدة 

تخدام الزراعي دون تخطيط استقطاع مساحات من البحيرة وردمها لالس

مسبق ، يضاف إلى ذلك ترك البحيرة للتعرض لإلطماء ومن ثم ضحالة 

وصلت عمليات الردم بفضل نتيجة لعمليات الردم العشوائي فقد منسوبها 

بوغاز المعدية وهو أفضل مكان  عوامل التلوث بامتدادها العشوائي إلى

التي  فدانا ٥٠ ىعل يزيد للتحضين والفقس لألسماك فقد ردم من البوغاز ما

ومع مصادر التلوث  بالبحيرة ،بالثروة السمكية  تسببت في اإلضرار

المتعددة التي حاصرتها وتقليص مساحة البحيرة قلل هذا من إنتاجية السمك 
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 إحدى مالحات بحيرة مريوط

أكبر المالحات المنتجة لملح الطعام في  من مالحة ويوجد بالبحيرة

مصر ، وقد فصلت عن بقية البحيرة بإنشاء خط سكة حديد مريوط 

والمالحة عبارة عن بحيرة ضحلة ذات قاع منخفض وتصل .  العامرية

أهم  ومن. ألف فدان عند منسوب الصفر  ١١مساحتها إلى نحو 

وجود صناعة األسمنت في  المشاكل البيئية المتعلقة بمالحة مريوط

موقع مجاور مما يؤدي إلى تساقط أتربة األسمنت فوقها وتكون طبقة 

صلبة سميكة من هذه األتربة على سطحها تعوق عملية تكرير الملح 

تأثرها باإلنبعاثات الصادرة ، باإلضافة إلى وترفع من تكاليف إنتاجه 

شركة مصر للكيماويات المحتوية على كميات من السناج عن 

والقطران مما يؤدي إلى تلوث ملح الطعام ويرفع كذلك من تكاليف 

  .اإلنتاج 

وتشير نتائج متابعة نوعية المياه في البحيرة في الفترة من مايو 

درجتي قلوية وعسرة المياه بدرجة  ارتفاعإلى   ٢٠٠٦أكتوبر  -٢٠٠٥

المناسبة بصفة خاصة في أشهر ركود مياه البحيرة كبيرة عن الحدود 

خاصة مع قيام الشركة المصرية للصيد ومعداته بتسميد مياه البحيرة ،و

ستخدام أسمدة اليوريا والسوبر فوسفات  إلتاحة الظروف المالئمة اب

بالنكتون الالزمة لغذاء األسماك ،  بالنكتون والزو لنمو طحالب الفيتو

ة البحيرة تعتبر منخفضة خاصة مع توقف ورغم ذلك فإن إنتاجي

  .عمليات الصيد أحياناً في البحيرة ألسباب إنتاجية 

ستقبل تصرفات قناة النوبارية ت ومن أهم مشكالت البحيرة أنها

المحتوية على بقايا المبيدات واألسمدة الناتجة من الصرف الزراعي 

مباشر ال وأيضاً الصرف الصناعي المباشر وغير ،بمنطقة النوبارية 

العامرية لتكرير البترول ومجمع خلط الزيوت : لبعض الشركات مثل 

لشركة مصر للبترول ، البتروكيماويات المصرية ، العامرية للغزل 

إضافة إلى الصرف الزراعي ، والنسيج والعامرية للملح والصودا 

والصحي غير المعالج من اإلسكندرية والبحيرة الذي ينتقل عبر 

  .اعيةالمصارف الزر
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  األضرار الناجمة عن تدهور الظروف البيئية بالبحيرة

تناقص الثروة السمكية كماً ونوعاً بالبحيرة بدرجة كبيرة  •

ستنزاف مساحات متزايدة من مسطحها وتدني نوعية ابسبب 

مما يؤدي  ،يائي والبيولوجيالمياه بها بسبب التلوث الكيم

  . هم مإلى فقدان مورد غذائي 

المعيشي لصيادي البحيرة وأسرهم كنتيجة تدني المستوى  •

نخفاض في اإلنتاج السمكي ، وتشير بعض اللذلك ا

التقديرات إلى أن إجمالي عدد األفراد المتعايشين على بحيرة 

صياد  ٥٠٠٠ألف مواطن منهم حوالي  ٧٥مريوط يبلغ نحو 

مواطن  ١٠٠٠٠، ) نسمة  ٢٥٠٠٠يمثلون بأسرهم ( 

د وتجارة أدوات الصيد يعملون في إنشاء مراكب الصي

مثلون بأسرهم حوالي ي.. ( والثلج والنقل وتجارة األسماك 

 .)نسمة  ٥٠٠٠٠

إهدار فرص التنمية لموقع ساحلي متميز أيكولوجياً ؛ حيث  •

ستخدامات غير اتشغل األراضي المحيطة بالبحيرة حالياً 

مستدامة كالسكن غير الرسمي أو الصناعات الملوثة أو 

 ..شغلها المخلفات مناطق مهجورة ت

التأثير على التوازن البيئي في المنطقة ، حيث يؤدي التعدي  •

على الجسم المائي للبحيرة إلى التأثير على منسوب المياه 

  .الجوفية وعلى المناخ المحلي والتنوع األحيائي بالمنطقة
    

استخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في إنتاج خرائط : ثانياً

تحديد العالقة بين استخدامات األراضي المقترحة والموارد ( العوامل

  )المتوافرة بالمنطقة

 يتم عرضها ف يتبنى هذه الخطوة على نتائج المصفوفات السابقة الت

الفصل السابق، حيث يتم استخدام قاعدة البيانات الجغرافية في تحويل هذه 

وزيع الجغرافى التالبيانات إلى خرائط مكانية تعبر كل واحدة منها على 

وقد تم تطبيق نموذجين للتنمية . التنمية الزراعية يعامل واحد مؤثر فل

التنمية الزراعية المبنية على الري السطحي والتى : أولهما  ،الزراعية

نطاق الدراسة ترع المحمودية  يهمها فأ، و تعتمد على مصادر مياه النيل

اعية القائمة على مية الزرالتن: لثانيوالنصر والحمام وامتداد الحمام، وا

أهم العوامل  يه وتعتبر العوامل المجمعة في الشكل التالي. المياه الجوفية

  .المؤثرة على صالحيات األراضى للتنمية الزراعية بصورة عامة

ومياه الري بالمياه الجوفية  -التوسع الزراعيمكانات إدراسة : ثالثاً

  األمطار

راضي ألوالمحددات الستصالح ا) العوامل(تم تحديد اإلمكانات 

باستخدام المياه الجوفية واستخدام الخرائط المعدة من خالل قاعدة البيانات 

عن تلك العوامل وهي عامل وجود المياه الجوفية  ةالجغرافية والمعبر

، باإلضافة إلى العوامل األخرى وهي مالئمة )اآلبار والخزانات الجوفية(

كلما ازدادت (ئمة ميول األراضي التربة لالستصالح الزراعي ومال

 . إلى جانب توافر مصدر مناسب الطاقة ) الميول قلت درجة المالئمة
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  العوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات األراضى للتنمية الزراعية)  ٦٩(شكل رقم 
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 العوامل المؤثرة فى اختيار صالحيات األراضى للتنمية الزراعيةتابع 
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تخضع للتنمية الزراعية  تحديد المحددات وهي األراضي التي ال كما تم

مثل المحميات الطبيعية القائمة والمستقبلية والمناطق التي تنمو فيها 

النباتات الطبيعية وهي نباتات ذات قيمة بيئية وطبية وكذا المناطق 

العوامل المختلفة  )٦٩(رقم  ويوضح الشكل  .المنزرعة من الوادي

فى عملية التحليل ومراحل التحليل وكذلك الصورة النهائية المستخدمة 

كما يوضح الشكل المرفق النتيجة األولية، وذلك قبل . المستخلصة منه

 .مقارنتها بخرائط المخاطر ومناطق الحساسية البيئية
  

  الري بالمياه السطحية  -دراسة إمكانات التوسع الزراعي : رابعاً

والمحددات الستصالح األراضي ) العوامل(تم تحديد اإلمكانات 

وبعض  -فرع رشيد  –وهي نهر النيل (  السطحيةباستخدام المياه 

ة والنصر والحمام وامتداد الترع بمنطقة الدراسة مثل ترعة المحمودي

كما استخدمت الخرائط المعدة من خالل قاعدة البيانات ) الحمام

تلك العوامل وهي عامل القرب من المياه  الجغرافية والمعبرة عن

السطحية المتوافرة  باإلضافة إلى العوامل األخرى وهي مالئمة التربة 

كلما ازدادت الميول (لالستصالح الزراعي ومالئمة ميول األراضي 

. إلى جانب عامل وجود وتوافر مصدر للطاقة ) درجة المالئمة قلت

تحليل البيئي لدراسة مراحل إعداد ال )٧٢( الشكل رقمويوضح 

باستخدام الري السطحي وذلك قبل مقارنتها  يصالحيات التوسع الزراع

 .على البيئة الحماية والحفاظ بالمخاطر ونطاقات
 

  النتائـج: خامساً

من دراسة الوضع الراهن للمنطقة ومن خالل استنباط عوامل 

الجوفية أو عية المروية سواء بالمياه اصالحية األراضي للتنمية الزر

  :المياه السطحية أو كالهما معا تم استنباط النتائج التالية

تقل  :بالنسبة الستصالح األراضي في منطقة الدراسة  .١

منطقة ، وذلك لعدة الالصالحية في األجزاء الجنوبية من 

 :محددات تتمثل فيما يلي 

الميله  –مطار مياه األ(جميع أنواعها بندرة المياه  •

 ) جوفيةالمياه ال –سطحية ال

 –كثبان (انتشار التكوينات الرملية بجميع أشكالها  •

 .)بحار الرمال –غطاءات رملية 

حة التربة الصالحة للزراعة تحت ندرة مسا •

 .ظروف التقنية الحالية

عدم استواء السطح ووجود تضرس واضح  •

يتراوح بين انتشار بعض التالل فوق منسوب 

المقابل انتشار سطح البحر لعشرات األمتار، وفي 

 عدد من المنخفضات تحت منسوب سطح البحر

 .مثل منخفض القطارة

تزداد صالحية األراضي لالستصالح الزراعي بالمياه  .٢

السطحية حول المجاري المائية المتمثلة في مجموعة الترع 
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الممتدة غرب الدلتا والممتدة إلى بعض أجزاء الساحل 

 .الشمالي

المياه الجوفية العذبة في تزداد صالحية األراضي للري ب .٣

بعض المناطق بوسط منطقة الدراسة والتي توجد بها 

 .خزانات جوفية مالئمة نسبيا

اإلمكانات المتوافرة في المنطقة والمتمثلة في  )٧٥(رقم شكل الوضح يو

األنظمة التقليدية لحصاد مياه األمطار والتي يمكن التوسع في استغاللها 

كما توضح . ة وفوكة والنجيلة وبرانيوبخاصة في مناطق رأس الحكم

توافر المياه الجوفية الصالحة لالستغالل الزراعي وبخاصة في النطاق 

  .الغربي من منطقة الدراسة والممتدة حتى حدود مصر مع ليبيا

كما تتوافر إمكانات للتنمية الزراعية على المياه الجوفية في منخفضات  

سيوة والواحات المندثرة ، على أن يتم معالجة مشكلة ارتفاع ملوحة 

األرض وارتفاع منسوب المياه الجوفية مما يهدد الواحة ويضعف من 

  .قدراتها الزراعية واإلنتاجية
  

الزراعية المعتمدة على الري كما توضح األشكال نطاقات التنمية 

، ا وتمتد غرباً حتى  مدينة الضبعةغرب الدلت يالسطحي والتي توجد ف

وضح يو. هاوهي المنطقة التى تمتد فيها البنية التحتية لترعة الحمام وامتداد

في النطاقات  وسائل وأنظمة الري السطحي المستخدمة  )٧٤(رقم الشكل 

ويالحظ أن عملية توصيل المياه إلى امتداد ترعة  ،الصحراوية بالمنطقة

الحمام تواجه مجموعة من المشكالت من أهمها عدم استكمال البنى التحتية 

المنطقة من ترع فرعية ومصارف، إضافة إلى وجود مشكالت متعلقة  يف

والشك أن سياسات التنمية الزراعية . بالمخصصات المائية للمنطقة 

ب أن تضع في االعتبار المستجدات الحديثة من بالمناطق الصحراوية يج

حيث إمكانية توافر المياه المنقولة وكذلك نمط الزراعة وطبيعة المحاصيل 

  .التي تتم زراعتها

عالقة األراضي األكثر )  ٧٦،٧٧(األشكال المرفقة رقم كما توضح 

صالحية للتنمية الزراعية بوالية وزارة الزراعة وفقاً للمخصصات 

  .ي بيانات المركز الوطني الستخدامات أراضي الدولةالواردة ف
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 مراحل إعداد خرائط صالحيات األراضى للتنمية الزراعية المعتمدة على مياه األمطار واآلبار) ٧٠(شكل رقم 
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 )٧١(شكل رقم 
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 المرويةمراحل إعداد خرائط صالحيات األراضى للتنمية الزراعية ) ٧٢(شكل رقم 
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 )٧٣(شكل رقم 
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 النموذج المستخدم فى دراسة صالحية االراضى للتنمية الزراعية  القائمة على الزراعه بالمياه الجوفية ومياه االمطار) ٧٤(شكل رقم 
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 صالحية األراضى للتنمية الزراعية التقليديةالنموذج المستخدم فى دراسة ) ٧٥(شكل رقم 
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 )٧٦(شكل رقم 
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 )٧٧(شكل رقم 
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لصالحيات  يعملية التحليل البيئ يالمراحل المتبعة ف  ٢-٢- ٦

  العمرانيةاألراضي للتنمية 

   العمرانيةدراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية : أوالً

الراهن وتفهم إمكانات ومحددات المنطقة دراسة الوضع بناء على 

موية لإلقليم تم تحديد أهم العوامل التي ودراسة أهداف االستراتيجية التن

 تعيينأراضي اإلقليم كما تم تسهم في اختيار مواقع التنمية العمرانية ب

إقامة راضي مثل المناطق المحمية قانونا والتي يحظر ألمحددات ا

وهي المحميات الطبيعية والمناطق المنزرعة  األنشطة العمرانية عليها

والتي تختلف باإلقليم  للعمرانوبالمثل فقد تم تحديد أهم العوامل . القائمة

  .وفقاً لنمط العمران كما سيرد الحقاً
  

استخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في إنتاج خرائط : ثانياً

  العوامل

السابقة حيث يتم استخدام تبنى هذه الخطوة على نتائج المصفوفات 

قاعدة البيانات الجغرافية في تحويل هذه البيانات إلى خرائط مكانية 

وقد . العمرانيةالتنمية  يتعبر كل واحدة منها على عامل واحد مؤثر ف

، العمران الحضري: العمرانية، أولهاللتنمية  ثالثة نماذجتم تطبيق 

  . العمران الريفي: هوالعمران البدوي، والنموذج الثالث : والثاني

  

  

  )العمران الحضري( التوسع العمرانيمكانات إدراسة : ثالثاً

العمراني الحضري  للتوسعوالمحددات ) العوامل(تم تحديد اإلمكانات 

كما تم استخدام الخرائط المعدة من خالل قاعدة . بمنطقة الدراسة

البيانات الجغرافية والمعبرة عن تلك العوامل وهي عامل القرب من 

 باإلضافة إلى العوامل األخرى وهي الطرق والموانيء والمطارات ،

كلما (مالئمة ميول األراضي العمران الحالي وخط الساحل و القرب من

 .والقرب من الطرق الرئيسية )المالئمةازدادت الميول قلت درجة 
 

   )العمران البدوي( التوسع العمرانيمكانات إدراسة : رابعاً

للعمران البدوي باإلقليم، والمحددات ) العوامل(تحديد اإلمكانات كما تم 

استخدام الخرائط المعدة من خالل قاعدة البيانات الجغرافية ب وذلك

 الطرق الفرعيةوالمعبرة عن تلك العوامل وهي عامل القرب من 

ر والوديان وجود اآلباباإلضافة إلى العوامل األخرى وهي 

كلما (ومالئمة ميول األراضي  المياه الجوفيةوالمنخفضات المنتجة و

  . )مةازدادت الميول قلت درجة المالئ

   )العمران الريفي( التوسع العمرانيمكانات إدراسة : خامساً

كما . للعمران الريفيوالمحددات ) العوامل(تحديد اإلمكانات  كذلك تمو

تم استخدام الخرائط المعدة من خالل قاعدة البيانات الجغرافية والمعبرة 

الطرق والترع واألراضي عن تلك العوامل وهي عامل القرب من 

مالئمة ميول أيضاً والزراعية الحالية واألراضي الصالحة للزراعة 

 ) .كلما ازدادت الميول قلت درجة المالئمة(األراضي 
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  النتائـج: سادساً

من دراسة الوضع الراهن للمنطقة ومن خالل استنباط عوامل صالحية 

  :التالية  ستنباط النتائجااألراضي للتوسع العمرانى  فقد تم 
  

الصالحية في  ترتفعفي منطقة الدراسة   للعمران الحضريبالنسبة  .١
 :تتمثل فيما يلي  ، وذلك لعدة محددات منطقةالمن  الشماليةجزاء األ

الترآز الحالي للعمران في المدن الرئيسية بشكل خاص وعلى  •
 . امتداد الساحل بشكل عام 

 . جاذبية المنطقة الساحلية  •

 . لميل ألراضي المنطقة الساحليةمالئمة زوايا ا •

  . ترآز الموانيء والمطارات والطرق الرئيسية •

بمنطقة سيوة بشكل خاص  للعمران البدويتزداد صالحية األراضي  .٢
عيون المياه المنتشرة في الصحراء الغربية وآذلك حول المدقات  حولو

واحة المغرة ، الواحات المندثرة ، قارة (ومجموعة المنخفضات المنتجة 
   ..). أم الصغير ، بئر آيفار ، بئر النصف ، إلخ

للعمران الريفي في معظم أنحاء محافظة تزداد صالحية األراضي  .٣
وانتشار حرفة  ة الخصبة الحاليةالبحيرة لوجود األراضي الزراعي

، وآذلك في األجزاء الشمالية من حي العامرية وفي مرآز  الزراعة
آما ترتفع صالحية .  للسبب نفسه برج العرب بمحافظة اإلسكندرية

ي الحمام األراضي للعمران الريفي ولكن بدرجة أقل نسبيًا بمرآز
في باقي  ، بينما تنخفض بدرجة ملحوظةوالعلمين بمحافظة مطروح

 .أنحاء محافظة مطروح وفي جنوب محافظة اإلسكندرية 

  

األوضاع العمرانية ) ٩٠،٨٩،٨٨رقم ( كماتوضح األشكال المرفقة 

وأنماطها المختلفة بإقليم اإلسكندرية ، كما توضح عالقة خرائط 

صالحيات األراضي للتنمية العمرانية بواليات وزارة اإلسكان وفقاً لما 

  .المركز الوطني الستخدامات أراضي الدولةجاء في بيانات 
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 عامل العمران الحالى

 )العمران الحضرى(فى اختيار األراضى للتنمية العمرانية  ةالعوامل المؤثر) ٧٨(شكل رقم 

 العد عن خط الساحلعامل عامل الطرق

 امكانية رؤية الساحلعامل
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 )العمران الحضرى(فى اختيار األراضى للتنمية العمرانية  ةالمؤثرتابع العوامل 

 عامل الموانى

 عامل المطارات
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 العمران الحضرىمراحل اعداد خرائط صالحيات األراضى للتنمية ) ٧٩(شكل رقم 
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Exiting 
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Apply weight
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roads
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 )٨٠(شكل رقم  العمران الحضرىمراحل إعداد خرائط صالحيات األراضى للتنمية ) ٨٠(شكل رقم 
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 )العمران البدوى(فى اختيار األراضى للتنمية العمرانية  ةالعوامل المؤثر) ٨١(شكل رقم 

 الوديانعامل

  الطرقعامل  اآلبارعامل

  المياه الجوفيةعامل
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 العمران البدوىمراحل إعداد خرائط صالحيات األراضى للتنمية ) ٨٢(شكل رقم 
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) ٨٣(شكل رقم 
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  الطرقعامل  التربةعامل

  الترععامل  االراضى المزروعةعامل

 )العمران الريفى(العوامل المؤثرة فى اختيار االراضى للتنمية العمرانية ) ٨٤(شكل رقم 
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  العمران الريفىمراحل إعداد خرائط صالحيات األراضى للتنمية ) ٨٥(شكل رقم 
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 )٨٦(شكل رقم 
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 )٨٧(شكل رقم 
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 )٨٨(شكل رقم 
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 )٨٩(شكل رقم 
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 يعملية التحليل البيئ يالمراحل المتبعة ف  ٣-٢- ٦

  السياحيةلصالحيات األراضي للتنمية 

   السياحيةدراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية : أوالً

دراسة الوضع الراهن وتفهم إمكانات ومحددات المنطقة بناء على 

ودراسة أهداف اإلستراتيجية التنموية لإلقليم تم تحديد أهم عوامل 

لف وفقاً لنمط السياحة كما التي تختأراضي اإلقليم التنمية السياحية ب

  .سيرد الحقاً
    

استخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في إنتاج خرائط : ثانياً

  : العوامل

تبنى هذه الخطوة على نتائج المصفوفات السابقة حيث يتم استخدام 

قاعدة البيانات الجغرافية في تحويل هذه البيانات إلى خرائط مكانية 

وقد . السياحية التنمية  يعلى عامل واحد مؤثر ف تعبر كل واحدة منها

السياحة : ا السياحية في اإلقليم ،  أولهللتنمية  ثالثة نماذجتم تطبيق 

السياحة : سياحة السفاري ، والنموذج الثالث هو :  والثاني،  الثقافية

هم العوامل أ األشكال التاليةوتعتبر العوامل المجمعة في .  الساحلية

  . بصورة عامة لعمرانيةللتنمية ا يصالحيات األراض المؤثرة على
  

السياحة الثقافية ( التنمية السياحيةدراسة إمكانات : ثالثاً

  )والتراثية

للتنمية السياحية الثقافية والمحددات ) العوامل ( تم تحديد اإلمكانات 
آما تم استخدام الخرائط المعدة من خالل قاعدة البيانات . بمنطقة الدراسة

المناطق األثرية الجغرافية والمعبرة عن تلك العوامل وهي عامل القرب من 
المدن القائمة ( العمران الحالي باإلضافة إلى العوامل األخرى وهي  ،

وعامل القرب من الطرق الرئيسية والمواني )  والتجمعات البدوية 
 .ونهر النيل ، وذلك باإلضافة للمناطق المحمية باإلقليم والمطارات 

  

سياحة السفاري (دراسة إمكانات التنمية السياحية : اًرابع

  )والمحميات الطبيعية

لتنمية سياحة السفاري والمحددات ) العوامل ( تم تحديد اإلمكانات   
آما تم استخدام الخرائط المعدة من خالل قاعدة البيانات . بمنطقة الدراسة 

وجود المحميات الطبيعية الجغرافية والمعبرة عن تلك العوامل وهي عامل 
وجود أخرى وهي عوامل عدة باإلضافة إلى  والمناطق التذآارية واألثرية ،

التجمعات البدوية ، الكثبان الرملية ، المنخفضات ، وعامل القرب من 
  .الرئيسية والمدقات والطرق الفرعيةالطرق 

  

  )السياحة  الشاطئية(التنمية السياحية مكانات إدراسة : اًخامس
لتنمية السياحة الشاطئية والمحددات ) العوامل(تم تحديد اإلمكانات 

آما تم استخدام الخرائط المعدة من خالل قاعدة البيانات . بمنطقة الدراسة 
وآذلك  ،خط الساحل، البحيراتالجغرافية والمعبرة عن تلك العوامل وهي 

انتشار األماآن السياحية بالقرب من الساحل ،  إلى جانب عامل القرب من 
 .الطرق الرئيسية والمواني والمطارات 
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  النتائـج: سادساً

من دراسة الوضع الراهن للمنطقة ومن خالل استنباط عوامل صالحية 

  :ستنباط النتائج التالية ااألراضي للتنمية السياحية  فقد تم 

ترتفع صالحية األراضي للتنمية السياحية الثقافية والتراثية بصفة  .١

خاصة في شمال ووسط محافظة البحيرة ومنطقة وادي النطرون 

واحة سيوة وغيرها من الواحات وكذلك بمنطقة العلمين و

 .بالصحراء الغربية 

ترتفع صالحية األراضي لتنمية سياحة السفاري في معظم أنحاء  .٢

النطاق الصحراوي باإلقليم وبصفة خاصة على امتداد المدقات 

لواحات ا: ة وبالواحات ومن أهم هذه المناطقوالطرق الفرعي

، منخفض )المتحجرة الغابات(، المغرة المندثرة، قارة أم الصغير

 ...القطارة ورأس القطارة 

ترتفع صالحية األراضي لتنمية السياحة الساحلية على إمتداد  .٣

الساحل الشمالي الغربي وخاصة بالقرب من المراكز العمرانية 

 .الرئيسية 
  

اإلمكانات  )١٠٥،١٠٤،١٠٣(م ارقأالمرفقة آما توضح األشكال 
سكندرية، آما توضح عالقة خرائط إلانماطها المختلفة بإقليم أو السياحية

السياحة والهيئة بواليات وزارة  السياحيةللتنمية  يصالحيات األراض
 يبيانات المرآز الوطن يوفقًا لما جاء ف العامة للتنمية السياحية

  .الدولة يراضأالستخدامات 
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 لساحليةالعوامل المؤثرة فى اختيار األراضى للتنمية السياحة ا) ٩٠(شكل رقم 

  المطاراتعامل   الموانئعامل

  خط الساحلعامل  امكانية رؤية خط الساحلعامل
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 تابع العوامل المؤثرة فى اختيار األراضى للتنمية السياحة الساحلية

  الطرقعامل

  االماكن السياحية القريبه من الساحلعامل 
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 السياحة الساحليةمراحل إعداد خرائط صالحيات األراضى للتنمية ) ٩١(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٢٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )٩٢(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٢١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 العوامل المؤثرة فى اختيار األراضى للتنمية السياحة الثقافية) ٩٣(شكل رقم 

  المحمياتعامل

  التجمعات البدويةعامل  المدنعامل

  المناطق االثريةعامل
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 تابع العوامل المؤثرة فى اختيار األراضى للتنمية السياحة الثقافية

  الموانىعامل 

  المطاراتعامل
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خرائط صالحيات األراضى للتنمية السياحة الثقافية إعدادمراحل ) ٩٤(شكل رقم   



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٢٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )٩٥(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٢٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 العوامل المؤثرة فى اختيار األراضى للتنمية السياحة السفارى) ٩٦(شكل رقم 

  البعد عن المحمياتعامل  المنخفضاتعامل

  الطرق والمدقات الفرعيةعامل  الكثبان الرمليةعامل



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٢٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 تابع العوامل المؤثرة فى اختيار األراضى للتنمية السياحة السفارى

  المناطق التذكارية االثريةعامل

  التجمعات البدويةعامل



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٢٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

السفارىمراحل اعداد خرائط صالحيات األراضى للتنمية السياحة ) ٩٧(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٢٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )٩٨(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٢٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )السياحة الثقافية( النموذج المستخدم فى دراسة صالحية األراضى للتنمية السياحية ) ٩٩(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )السياحة السفارى( النموذج المستخدم فى دراسة صالحية االراضى للتنمية السياحية ) ١٠٠(رقم شكل 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )السياحة الساحلية( النموذج المستخدم فى دراسة صالحية االراضى للتنمية السياحية ) ١٠١(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )١٠٢(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )١٠٣(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )١٠٤(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 يعملية التحليل البيئ يالمراحل المتبعة ف  ٤-٢- ٦

  :الصناعيةلصالحيات األراضي للتنمية 

   الصناعيةدراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية : أوالً

دراسة الوضع الراهن وتفهم إمكانات ومحددات المنطقة بناء على 

ودراسة أهداف اإلستراتيجية التنموية لإلقليم تم تحديد أهم عوامل 

التي تختلف وفقاً لنمط السياحة كما سيرد الحقاً اإلقليم ب التنمية الصناعية

.  
    

استخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في إنتاج خرائط : ثانياً

  العوامل

تبنى هذه الخطوة على نتائج المصفوفات السابقة حيث يتم استخدام 

قاعدة البيانات الجغرافية في تحويل هذه البيانات إلى خرائط مكانية 

وقد . السياحيةتعبر كل واحدة منها على عامل واحد مؤثر فى التنمية 

الصناعات : الصناعية في اإلقليم،  أولهماللتنمية  نموذجينتم تطبيق 

وتعتبر . الصناعات الثقيلة واالستخراجية:  والثاني،  فة والحرفيةالخفي

العوامل المجمعة في الشكل التالي هى أهم العوامل المؤثرة على 

  .بصورة عامة لعمرانيةصالحيات األراضى للتنمية ا
  

الصناعات الخفيفة  -التنمية الصناعيةدراسة إمكانات : ثالثاً

  والحرفية

  الخفيفة الصناعاتلتنمية والمحددات ) العوامل(تم تحديد اإلمكانات 

كما تم استخدام الخرائط المعدة من خالل . بمنطقة الدراسة والحرفية

: عوامل قاعدة البيانات الجغرافية والمعبرة عن تلك العوامل وهي 

التجمعات العمرانية القائمة ، كثافة المدن ، القرب من الطرق الرئيسية 

( والمواني والمطارات ، القرب من خط الساحل وزوايا ميل األراضي 

 .) كلما قلت زوايا الميل ارتفعت صالحية األراضي
  

الصناعات  – التنمية الصناعيةدراسة إمكانات : رابعاً

   االستخراجية والثقيلة

للتنمية السياحية والمحددات ) العوامل ( تم تحديد اإلمكانات وكذلك 

كما تم استخدام الخرائط المعدة من خالل . الثقافية بمنطقة الدراسة 

قاعدة البيانات الجغرافية والمعبرة عن تلك العوامل وهي عامل القرب 

والقرب من خط الساحل الطرق الرئيسية والمواني والمطارات من 

وذلك  ، ، وجود المعادن والمحاجر والمناجم لكهرباءوخطوط ا

تزداد الصالحية تدريجياً مع االبتعاد عن (للعمران القائم باإلضافة 

العمران القائم حتى مدى معين ثم تنخفض بعد ذلك مع الخروج من 

هذا إلى جانب عوامل الخزانات الجوفية  .)منطقة التأثير العمراني

Aquifers  والتربةLithology  . 
 

  النتائـج: خامساً

من دراسة الوضع الراهن للمنطقة ومن خالل استنباط عوامل صالحية 

  :ستنباط النتائج التالية افقد تم   الصناعيةاألراضي للتنمية 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

ترتفع صالحية األراضي لتنمية الصناعات الخفيفة والحرفية في  .١

محافظة البحيرة وبمنطقة وادي النطرون وكذلك غرب محافظة 

اإلسكندرية وعلى امتداد الساحل الشمالي الغربي وفي واحة سيوة 

 .وعلى امتداد الطرق الرئيسية بالصحراء الغربية 

ترتفع صالحية األراضي لتنمية الصناعات الثقيلة واالستخراجية  .٢

في الظهير الصحراوي للساحل الشمالي الغربي وحول مواقع 

 ق المحميات الطبيعيةستثناء مناطامع التعدين بالصحراء الغربية، 

.  

   



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

  الطرقعامل  كثافة المدنعامل

  البعد عن الساحلعامل

 العوامل المؤثرة فى اختيار األراضى للتنمية الصناعات التقليدية والخفيفة) ١٠٥(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )الصناعات التقليدية والخفيفة( خرائط صالحيات األراضى للتنمية الصناعية  إعدادمراحل ) ١٠٦(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٣٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )١٠٧(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

  المياه الجوفيةعامل  التجمعات العمرانية البعد عامل

  البعد عن الساحلعامل  التربةعامل 

 الصناعات االستخراجية العوامل المؤثرة فى اختيار األراضى للتنمية) ١٠٨(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

  الطرقعامل   المطاراتعامل

  الموانىعامل  خطوط الكهرباءعامل

 االستخراجيةللتنمية الصناعات  األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار تابع 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

  المناجمعامل

  محاجرعامل

  المعادنعامل

 االستخراجيةللتنمية الصناعات  األراضىالعوامل المؤثرة فى اختيار تابع 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

  )الصناعات االستخراجية( خرائط صالحيات األراضى للتنمية الصناعية  إعدادمراحل ) ١٠٩(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )١١٠(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 الصناعات التقليدية والخفيفةالنموذج المستخدم فى دراسة صالحية االراضى لتنمية ) ١١١(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 النموذج المستخدم فى دراسة صالحية األراضى لتنمية الصناعات االستخراجية) ١١٢(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 :تحليل المخاطر ونطاقات الحفاظ   ٣- ٦

  سكندريةإلدراسة وتحليل المخاطر بإقليم ا  ١-٣- ٦

استخدام قاعدة البيانات  تمنتائج المصفوفات السابقة  بناء على

الجغرافية في تحويل هذه البيانات إلى خرائط مكانية تعبر كل واحدة 

مؤثر كأحد المخاطر بإقليم اإلسكندرية والتي منها على عامل واحد 

يمكن أن تكون عائقاً لبعض صالحيات األراضي لألنشطة المقترحة 

  . وبالتالي للتنمية
    

كما تم . للمخاطر بمنطقة الدراسة محددات لوا واملعال تم تحديد

استخدام الخرائط المعدة من خالل قاعدة البيانات الجغرافية والمعبرة 

  : التي تضم وامل ععن تلك ال

 .مناطق انتشار األلغام األرضية •

 .الشروخ والشقوق  •

 .الفوالق األرضية  •

 .األودية  •

  . زوايا الميول •

  . الكثبان المتحركة •

من مياه البحر في حالة ارتفاع  األراضي المعرضة للغرق •

  .متر١منسوبه بمقدار 

من أعلى وبتطبيق هذه العوامل كانت منطقة العلمين بالساحل الشمالي 

النتشار األلغام األرضية بصورة (  .المناطق تعرضاً للمخاطر األولية

خاصة  وكذلك بعض المناطق األخرى المتفرفة بالساحل الشمالي) مكثفة

  السلوم / أم الرخم  وسيدي براني / سى مطروح مر/ بمناطق فوكة 

وتعتبر قضيتا األلغام وارتفاع مستوى منسوب مياه البحر نتيجة 

للتغيرات المناخية المتوقعة أهم المخاطر التى تتعرض لها المنطقة 

وبخاصة مناطق التنمية الجديدة بالساحل الشمالى الغربى وظهيره 

المناطق تعرضاً للمخاطر وكما سبق ذكره فإن أكثر . الصحراوى 

بسبب األلغام هى مناطق العلمين والتي تحتوي على أكبر مساحة من 

النطاقات الملوثة باأللغام واألجسام القابلة لالنفجار، يليها في ذلك منطقتا 

جنوب مرسى مطروح ورأس الحكمة ، ثم منطقة السلوم وسيدى 

  . برانى
  

على الرغم من غناها الواضح  –والشك أن تلوث هذه المناطق 

تمثل مخاطر كبيرة لتنميتها  –بالموارد الطبيعية والبشرية العديدة 

  . اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً، كما تهدد الحياه البشرية وبخاصة للبدو
  

وبصورة عامة فإن تنمية هذه المناطق تتطلب تطهير المساحات 

د الذي يمثل تكلفة إضافية ، وهو المجهو المطلوب تنميتها من األلغام

يجب وضعها في االعتبار عند دراسة جدوى المشروعات واألنشطة 

  .المقترحة



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 

   

 األراضى التى تتعرض لخطورة طبيعيةالعوامل المؤثرة فى ) ١١٣(شكل رقم 

  الرمال الغير ثابتهعامل  االلغامعامل

  االوديةعامل  الفوالق االرضيةعامل



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٤٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 األراضى المعرضة لخطورة طبيعيةالعوامل المؤثرة فى تابع 

  الميول الشديدةعامل  الشقوقعامل

الكثبان الرملية عامل  االراضى المعرضة للغرقعامل

  المتحركة



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٥٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 المعرضة لخطورة طبيعية األراضىخرائط  إعدادمراحل ) ١١٤(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٥١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 )١١٥(شكل رقم 



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 

 ٢٥٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  دراسة وتحليل نطاقات الحفاظ والحساسية البيئية  ٢-٣- ٦

 لنطاقات الحفاظ والحساسية البيئيةمحددات لوا واملعال تم تحديد

كما تم استخدام الخرائط المعدة من خالل قاعدة .  بمنطقة الدراسة

  :امل عووامل وهي عالبيانات الجغرافية والمعبرة عن تلك ال

 .الحالية والمستقبلية وجود المحميات  •

 . مناطق انتشار النباتات الطبيعية والسالحف البحرية  •

  .مناطق الكثبان الرملية  •

وبتطبيق هذه العوامل فإن معظم نطاقات الحفاظ والحساسية البيئية 

/ ، والحمام السلوم/ القطارة، سيدي براني / تتركز في مناطق سيوة 

  .العلمين 
  

عن نطاقات الحفاظ ومناطق الحساسية  وتعتبر الخريطة التي تعبر

البيئية العالية من أهم الخرائط التي تعبر مكانياً عن المناطق التي يجب 

أن يتم التعامل معها بصورة رشيدة لضمان استمرارية وجود الموارد 

وتعتبر الموائل الصحراوية بصورة عامة ذات . الهشة وعدم استنفادها

ورة واعية نتيجة للظروف البيئية طبيعة خاصة يجب التعامل معها بص

القاسية والمتمثلة في ندرة الموارد المائية وغلبة الغطاء النباتي الفصلي 

  .وقلة الموارد البشرية بها
  

وتشير خرائط الحساسية البيئية ألهمية المناطق المنخفضة وبخاصة 

الحد الشمالي من منخفض القطارة وكذلك منخفضات سيوة وتبغبغ 

وترجع حساسية هذه المناطق إلى أنها تعتبر مناطق . ندثرةوالواحات الم

ذات موارد مائية وطبيعية مهمة متوازنة داخل البيئة الصحراوية 

. ويجب التعامل معها بصورة واعية حتى اليتم تدمير هذا التوازن

وتوضح مؤشرات النمو العمراني واألنشطة االقتصادية داخل منخفض 

إلى تدهور في التوازن المائي به نتيجة سيوة إلى تعرض هذا المنخفض 

لضعف عملية اإلدارة المتكاملة للواحة والضغوط العمرانية المتزايدة 

  .عليها بما يتخطى طاقتها االستيعابية
  

وتجدر اإلشارة هنا أن المقصود من عملية تحديد مناطق الحساسية البيئية 

العكس من ذلك هو ليس منع األنشطة العمرانية واالقتصادية بها ولكن على 

إدارة هذه المناطق بصورة رشيدة متفهمة لمتطلبات التنمية ومدركة 

  .ألبعادها وكيفية تحقيق التوازن مع هذه الموارد الهشة

  
  
  
  

   



  العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية 
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 التى تتعرض لخطورة طبيعية األراضىالعوامل المؤثرة فى ) ١١٦(شكل رقم 

  الغابات المتحجرةعامل

  الكثبان الرمليةعامل  تواجد السالحفعامل
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 ٢٥٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 ذات الحساسية البيئية والحفاظ األراضىخرائط  إعدادمراحل ) ١١٧(شكل رقم 
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  السابعالفصل 

  تقييم توجهات التنمية الحالية من المنظور البيئي

  تقييم مخططات واستراتيجيات التنمية لمحافظات اإلقليم ١- ٧

 واليات األراضى الحالية وتوصيات لتطوير كفاءة استغالل األراضى ٢- ٧
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 ٢٥٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

تقييم مخططات واستراتيجيات التنمية لمحافظات  ١- ٧

  اإلقليم
يتم عرض المخططات اإلستراتيجية والعامة واإلقليمية التى تم 

صياغتها وتبنيها لإلقليم ومحافظاته، ثم تقييم التوجهات العامة لهذه 

المخططات مقارنة بما تم استنتاجه من تحليالت بيئية ومقترحات صالحيات 

ويخلص هذا الفصل . أراضى اإلقليم لتوطين األنشطة العمرانية المختلفة

ى تقديم توصيات فيما يخص مدى مالئمة التوجهات التخطيطية مع إل

  . إمكانات األراضى وصالحياتها
  

ويتعرض هذا الفصل أيضاً لموضوع واليات أراضى الدولة، من 

خالل استعراض الواليات الحالية ، وفقاً لبيانات المركز الوطني لتخطيط 

يات األراضي، استخدامات أراضى الدولة ، ثم مقارنتها بخرائط صالح

وانتهاء بصياغة توصيات عامة لألسلوب األمثل الستغالل هذه األراضي 

بما يضمن تحقيق الكفاءة في االستخدام والحفاظ على الموارد الطبيعية 

  .والبيئية والعمرانية المتوافرة 
  

سكندرية إلالوضع الراهن لمخططات التنمية إلقليم ا  ١-١- ٧

  ومحافظاته

  :التنمية باإلقليم عامة توجهات : أوال 

  على أن هذاالتي دارت حول إقليم اإلسكندرية تؤكد أغلب الدراسات 

، يضم أغلب أنواع البيئات المصرية حيث متنوعا بيئيا، إقليما اإلقليم يعد

 نطاق الجنوب إلى ليهاي ثم ،الساحلية البحرية البيئة فتمتد في الشمال

 أن يمكن التى الشتوية األمطار من كميات لتساقط نظرا معتدل صحراوى

 إقليم ذلك يويل فصلية، زراعة عليها تقوم أو نباتية حياة عليها تقوم

لإلقليم، بل ويستمر في  الجنوبية الحدود حتى يمتد جاف يصحراو

 الجزء يخلو هذاو السودان، مع لمصراالمتداد حتى الحدود الجنوبية 

 إال للمياه موارد به توجد وال ،األمطار فيه وتندر النباتية الحياة من األخير

 البشرية الحياة على يالبيئ التنوع هذا انعكس وقد .الواحات منخفضات يف

  .ياالقتصاد نشاطهم أو توزيعهم أو السكان نمو حيث من سواء

 المناطق من يعتبر اإلقليمكذلك أكدت أغلب الدراسات على أن معظم 

 مصر سكان من حصته فإنولذلك  واالقتصادية البيئية لظروفه الحدية

 توجد وال – المصريةي الصحار أجزاء بقية مثل ذلك يف مثله - محدودة

يتركز أغلبها في النطاق الساحلي  مصر سكان من محدودة نسبة سوى به

  .ة البحيرة ظالشمالي، والنطاق الدلتاوي الفيضي الواقع ضمن محاف

أكدت هذه الدراسات لتي ا العامة والسياسات االقتراحات أهم ومن

  :ييل ما االعتبار بعين أخذها على ضرورة

 التجمعـات  بـبعض  حاليـا  المتاحة الخدمات معدالت من إلفادةا •

 التجمعـات  وخاصـة  السـكان  من المزيد استيعاب على وقدرتها

 .خدمة  كمراكز اإلقليم داخل جغرافيا المؤهلة
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 ومعدالت تخطيطية وحدة بكل السكان داعدأ بين التوازن تحقيق •

 تقوم التى التجمعات فى التميز يكون بحيث ، المتاحة الخدمات

   .خدمات كمراكز التميز يف متدرجة مستويات وعلى يإقليم بدور
  

، لمتنوع فيما بين الساحل والصحراءا وتكوينه قليماإل لطبيعة ونظرا

 إلى اإلقليم تقسيم يتراع أن يجب المقترحة الخدمة مراكز مستويات فإن 

 والكثافات الخدمات، مراكز بين المسافات يتراع تخطيطية مناطق

 اإلقليمية األهمية مع متوافق التقسيم ويكون والمقترحة، القائمة السكانية

 . والوظيفة الحجم حيث من القائمة للتجمعات

سة الستراتيجية التنمية الحالية بمختلف اوتتناول الصفحات التالية در

  :الدراسات التي أجريت على اإلقليمأشكالها في اإلقليم بناء على تلك 

ضرورة التعامل مع " والمالحظ أن أغلب الدراسات تؤكد على  •

اإلقليم تخطيطيا بشكل اليعارض لما تتبعه الدولة في تعاملها مع 

النظر إلى مالمح  الموارد القومية المختلفة ، وعلى هذا فإن

استراتيجيات الدولة يصبح حتميا للوصول إلى التناغم بين 

المدخل اإلقليمي لمشروعات تنمية اإلقليم وجهود الدولة المختلفة 

  "في التنمية اإلقليمية 

كذلك تؤكد أغلب الدراسات على ضرورة األخذ في االعتبار  •

ليم ، ولذلك المنظور البيئي عند التخطيط لإلقليم وغيره من األقا

اهتمت هذه الدراسات بإبراز مصادر التلوث الشائعة في اإلقليم 

والتي يمكن تلخيصها فيما يلي ألخذها في االعتبار في 

 :مشروعات التخطيط العمراني من منظور بيئي 
  

 :باإلقليم  المياه تلوث مصادر

اهتمت معظم الدراسات الخاصة باستراتيجيات التنمية العمرانية 

، ومن ثم اقتراح األخرى بتحديد أهم مصادر التلوث باإلقليم وباألقاليم

مجموعة من سبل الوقاية والحماية منها ، وفيما يلي ملخص ألهم 

  .بإقليم اإلسكندرية وسبل الحمايةمصادر التلوث 

 الدراسة، منطقة في التنموية األنشطة من العديد فالمعروف أن هناك

   -فوائده العديدة  من الرغم على -  األنشطة هذه من نشاط كل أن إال

 أو صلبة أو سائلة كانت سواء الملوثات حجم فى زيادة سوف يواكبه

 على عالوة ، عامة بصفه البيئة على تؤثر أن الممكن من والتي غازية

 والخدمية األساسية البنية توفير يواكبها أن يجب هذا اإلقليم تنمية فإن ذلك

 مياه على الحفاظ يستلزم معه مما الصحي والصرف الشرب مياه مثل

 الصحي الصرف مياه لتنقية الطرق الفعالة وإيجاد التلوث من الشرب

 حسب المياه تلوث ويمكن تلخيص مصادر الزراعة فى استخدامها وإعادة

 : المختلفة فيما يلي التنموية األنشطة

 السكانية التنمية .١

 التجمعات في التلوث مصادر أهم من الصحى الصرف مياه تعد

   استخدامها إعادة أو منها التخلص قبل معالجتها يجب والتى السكانية
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 قوانين في عليها المنصوص المعايير مع تتناسب مواصفاتها حتى

 إما للشرب صالحه مياه توفير يجب أيضا . التلوث من البيئة حماية

 نهر مياه طريق عن أو الجوفية المياه البحر أو مياه تحلية طريق عن

 . النيل

 الزراعية التنمية .٢

 مخصبات حجم في زيادة الزراعي التوسع يواكبمن المتوقع أن 

 أن يمكن والتي ) اآلفات ومبيدات والمبيدات الحشرية األسمدة ( التربة

 المياه تلوث ترتفع نسبة وبالتالي الزراعي مياه الصرف إلى تصل

 بعض إنشاء التنمية الزراعيةكما يواكب  ، الجوفية والمياه السطحية

 وحفظ الزيتون مثل عصر الزراعية المنتجات على القائمة الصناعات

  . والفواكه الخضراوات وتعبئة

 المياه لتلويث رئيسيا مصدرا الزراعي الصرف مياه وتعتبر

 صرف بجانب الزائدة األمالح على الحتوائها نظرا والجوفية السطحية

 ، معالجتها يتم ال التى والقرى المدن من الصرف الصحي مخلفات

 من البد ولذلك . والمخصبات الحشرية المبيدات على احتوائها أيضا

 القاء عدم على عالوة كبيرة بدرجة األسمدة والمبيدات استخدام ترشيد

 . الزراعى الصرف مياه فى آدمية مخلفات أي

 بمياه العموم مصرف مياه لخلط الدراسة منطقة يف اتجاه وهناك

 يف المياه لتلوث رئيسيا مصدرا المصرف هذا ويعتبر النوبارية، ترعة

 وقرى لمدن الصحي الصرف مخلفات تصريف بسبب ترعة النوبارية

 ترعة مع العموم مصرف مياه خلط مشروع ويقف ، البحيرة محافظة

 بحوالي تقدر والتي الصرف مياه استخدام إعادة حائال دون النوبارية

 األراضي ري مشروعات عليها تعتمد والتي سنويا مكعب متر مليار

 . الغربي الشمالي بالساحل

 صرفها قبل مخلفاتها معالجة فيجب الغذائية للصناعات بالنسبة أما

 . الصحي  الصرف شبكة أو المائية المسطحات في

 الحيوانية الثروة تنميه .٣

 لحفظ المصانع بعض إنشاء الحيوانية الثروة تنمية يواكب سوف

 المجازر عدد وزيادة ، اللحوم حفظ كذلك منتجاتها، وصناعة األلبان

 على تحتوي صناعي صرف مياه ذلك عن ينجم عليه سوف وبناَء

 معالجتها يجب والتي العضوية وغير العضوية الملوثات من العديد

 . الصحى الصرف شبكة أو المائية إلى المسطحات وصولها قبل

 السمكية الثروة .٤

 السمكية المزارع زيادة النشاط هذا عن ينشأ أن يمكن

 إنشاء المتوقع من إنه حيث عليها تقوم أن يمكن يالت والمشروعات

 مخلفات منه يصرف عادة والذي األسماك وتعبئتها لتصنيع مصانع

 أيضا . منها التخلص قبل ومعالجتها فيها التحكم يجب وصلبة سائلة
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 الزيوت ببعض المياه لتلوث مصدرا آخر الصيد مراكب تسبب سوف

  . البحر إلى اآلدمية المخلفات وإلقاء والشحومات

 البحري والنقل البحرية الموانئ إنشاء .٥

 التي للمخلفات نتيجة البحرية المياه تلويث الموانئ إنشاء عن ينتج

 المياه تلويث على عالوة الميناء إلى دخولها أثناء في السفن تلقيها

  . بالزيوت والشحومات

 والتعدينية الصناعية التنمية .٦

 مثل عديدة صناعات إلقامة األساسية الموارد لوجود نظرا

 استخراج مشروعات على عالوة والمحاجر واألسمنت الملح صناعة

 يجب صناعية ملوثات النشاط هذا عن ينشأ فسوف ، البترول وتكريره

  . منها التخلص قبل ومعالجتها فيها التحكم

 البحر مياه لتحليه نوويه محطة إنشاء .٧

 من تؤخذ المياه من كبيرة كميات إلى النووى المفاعل يحتاج عادة

 المياه ، وهذه الماكينات تبريد بعد البحر إلى تعود ثم مباشرة البحر

 الحراري التلوث تسبب عالية حرارية طاقة البحر بها إلى العائدة

 . المفاعل  منطقة فى للمياه

 السياحية التنمية .٨

 من المصيفين مخلفات على عالوة الصحي الصرف مياه تعتبر

 مياه في تلقى عادة والتي الشاطئية في القرى التلوث مصادر أهم

 المحطات معظم أن بالذكر وجدير . معالجة غير معالجة أو إما البحر

 هي حاليا الساحلية القرى في الصحي الصرف لمعالجة المستخدمة

 في يؤخذ لم أيضا ، ةوالصيان التشغيل مشاكلها فى لها جاهزة وحدات

 أشهر ثالثة تتجاوز ال لمدة موسميا تعمل الساحلية القرى أن االعتبار

 الشرب لمياه صالح مصدر يجب توفير ذلك على عالوة . السنة في

 .القرى بهذه

 : والحماية الوقاية طرق

في  التلوث مصادر نلخص أن يمكن سابقا سرده تم ما مجمل من

 : يلى فيما التنمية اإلقليم نتيجة الستراتيجية

 المستوطنات إنشاء عن الناجمة الصحي الصرف مياه –

  السياحية والقرى السكنية

 . الزراعى  الصرف مياه –

 .  الحشرية والمبيدات اآلفات ومبيدات التربة مخصبات –

 ترعة مياه مع خلطه والمزمع العموم مصرف مياه –

 .النوبارية

 تحلية محطات صرف عن الناتجة الساخنة التبريد مياه –

 . )بالضبعة المتوقعة النووية المحطة(المياه 

 والتجارية البحرية الموانيء إنشاء عن الناتج التلوث –

 . والبترولية
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 بعض وإنشاء تنمية عن الناتجة الصناعي الصرف مياه –

 . الخ .… والمعدنية والبترولية الغذائية الصناعات
  

 إلى تصل قد التي الملوثات من والحماية الوقاية طرق يلي وفيما

  . الدراسة بمنطقة المختلفة المياه مصادر

 : الصحى الصرف .٩

 عالية تركيزات من تحتويه لما الصحى الصرف مياه لخطورة نظرا

 لها والتي العضوية وغير العضوية والفيروسات والمواد البكتيريا من

 : ي اآلت توصي الدراسة بعمل المائية المسطحات على آثارها الضارة

الصغيرة  السكانية التجمعات في الصحي للصرف بالنسبة -

 التحليل، خزانات مثل موقعية ذاتية طرق استعمال يقترح

 . الخزان مرحاض أو بيارات

 الكبيرة السكانية التجمعات في الصحي للصرف بالنسبة -
 

 ويمكن متكاملة صحي صرف مشروعات إنشاء من البد

 التنقية عملية في األكسدة بحيرات تكنولوجيا استخدام

 الطاقة وقلة استخدام بسهولة تشغيلها تتصف إنها حيث

 تصلح المياه من نوعية إنتاج على عالوة للتشغيل الالزمة

 طرق المعالجة استخدام يمكن أيضا . استخدامها إلعادة

 األقراص أو المنشطة الحمأه مثل الهوائية البيولوجية

 . البيولوجية المرشحات أو الدوارة

 الساحلية نظرا القرى في الصحي للصرف بالنسبة -

 زمنية فترة فى القرى وتشغيل وسياحية بيئية العتبارات

 إنشاء يتم أن يفضل فانه السنه فى أشهر ثالثة تتعدى ال

 مرسى - اإلسكندرية جنوب طريق معالجة محطات

 تقع سياحية قرى عده محطة كل تخدم أن على مطروح

المياه  من االستفادة ويمكن مثال كيلومتر ثالثين نطاق في

 بعد مواصفاتها تتوافق أن بشرط الزراعة في المعالجة

 إعادة قوانين في عليها المنصوص المعايير مع المعالجة

  . الزراعة الصحي في الصرف مياه استخدام

 )العموم  مصرف ( النوبارية ترعة مياه تلوث .١٠

 النوبارية ترعة تلويث مصادر أهم من العموم مصرف يعتبر

 من الصحي الصرف مياه به تلقى حيث ، بمياهها خلطه تم إذا

 :اآلتى تنفيذ يجب لذلك البحيرة وقرى محافظة مدن

 محافظة ومدن قرى من الصحى الصرف مياه معالجة –

  العموم مصرف فى تلقى أن قبل البحيرة

 بصرف والخاص بحزم ١٩٨٢ لسنه ٤٨ القانون تطبيق –

  المائية المسطحات الى السائلة المخلفات

 موقع خلف الشرب ألغراض المياه بسحب الترخيص عدم –

 الشرب مياه محطات مآخذ وتنقل على الترعة الخلط

 . الموقع  أمام الخلط إلى موقع خلف الموجودة الحالية
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 فقط الزراعة أغراض في المخلوطة المياه استخدام –

 بالمياه ال تتأثر التى المحاصيل معينة من ولنوعيات

 .الملوحة  نسبة تحديد مع المخلوطة

 ترعة امتداد على المياه لنوعية والرصد المستمرة المتابعة –

  . المياه سالمة من الدورية للتأكد التحاليل وإجراء النوبارية

 فى إلقائه يتم والذى الصناعي التلوث مصادر على القضاء –

 . رشيد  فرع
 

 الصناعية المخلفات .١١

 مصانع مثل الدراسة منطقة فى المصانع بعض إنشاء المزمع من

 البترول وتكرير واستخراج الزيتون وعصر واأللبان واألسمنت الملح

 المجازر، عدد زيادة احتمال على عالوة . األسماك وحفظ وتعبئة

 .يالبيئ يميلتقل دراسة عمل من البد ولذلك

 تتطابق حتى عنها الناتجة السائلة المخلفات معالجة يجب كذلك

 الخاصه البيئة قوانين يف عليها المنصوص المعايير مع مواصفاتها

 أو(١٩٦٢ لسنه ٩٣ قانون ) يالصح الصرف شبكة على(بالصرف 

 ١٩٨٢ لسنه ٤٨ قانون ) المائية المسطحات

 يمكن ما أقصى يعتمد للصناعة نمط إيجاد يجب ذلك على عالوة

المتجددة  غير الخامات استخدامات من ويقلل المتجددة الخامات على

 المياه تلوث من تحد أن يمكن حتى ممكن حد ألقصى والكيماويات

  . الجوفية أو السطحية المياه فى الكيماوية المخلفات وصرف

 وتحلية الطاقة توليد محطات عن الناتج الحراري التلوث .١٢

 المياه

 هذه من المنصرفة الحرارة درجة ارتفاع على التغلب يمكن

 إلى توصلها التى المائية المجاري فى العوائق بوضع وذلك المحطات

 وصولها ةمد إلطالة وذلك البحر على الصرف أو قنوات الصرف

  . المطلوب المعدل إلى حرارتها درجة تنخفض وبذلك

 الزراعية التنمية عن الناتجة المخلفات .١٣

 المبيدات على عالوة والفوسفاتية النيتروجينية األسمدة وتشمل

 الصرف مياه إلى تصل قد والتي اآلفات ومبيدات الحشرية

 بقدر والمبيدات األسمدة استخدام ترشيد البد من لذلك الزراعى،

  . المستطاع

 أخرى ملوثات  .١٤

 والبترولية والبحرية الموانئ التجارية إنشاء عن تنتج قد يوالت

 والشحومات بالزيوت المياه تسبب تلوث ي، والت الصيد ومراكب

 ١٩٩٤ لسنه ٤ القانون تطبيق يجب لذلك البحر المخلفات بمياه وإلقاء

 .  وشدة بحزم  الثالث الباب
  

   المائية الموارد لتنمية التقليدية غير الطرق

 عليها الحفاظ من بد ال فإنه الدراسة منطقة فى المياه لندرة نظرا

 : يلى فيما نوجزها لتنميتها تقليدية غير طرق إيجاد على عالوة
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  الزراعة فى الصحى الصرف مياه استخدام إعادة .١٥

 مراعاة مع الزراعة في الصحي الصرف مياه استخدام يمكن

 المياه من نوعية تضمن التي عليها المتعارف التنقية طرق اتباع

 فى استخدامها إعادة قبل العالمية للمواصفات واالشتراطات مطابقة

 أن يجب الزراعة من نوع لكل أن بالذكر وجدير المختلفة، الزراعات

   .المعالجة الصحى الصرف مياه معينة من مواصفات تتوافر له

 يالزراع الصرف مياه استخدام إعادة .١٦

 لتنمية التقليدية غير المصادر قائمة على المصدر هذا يعتبر

 مواده فى ١٩٨٢ لسنه ٤٨ القانون اتباع بشرط المياه مصادر

 إعادة عند الزراعية المصارف والخاصة بمياه ١٠ ، ١١ ،١٢

 .استخدامها

 المياه تحليه .١٧

 المناطق في الشرب مياه مصادر أهم من البحر مياه تحلية تعتبر

 تحلية ويمكن . للشرب عذبة مياه مصادر فيها تتوافر ال التي النائية

 العكسي، األسموزي الضغط ، التقطير بطرق عديدة مثل البحر مياه

 التقنية اختيار ويعتمد . بالتبريد الفصل ، الكهربي الغشائي الفصل

  . لها الالزمة وتوافر الطاقة تكلفتها على المناسبة

 منطقة فى وتنميتها المائية الموارد على للحفاظ أخرى توصيات

 :الدراسة 

 . والسيول  األمطار مياه من االستفادة -

 . والمصارف الترع شبكة تأهيل -

 .البحر مياه من بدال العميقة اآلبار مياه تحلية -

 كانت سواء جديدة منشأة أى على البيئى األثر تقييم دراسة -

  … تجارية أو صناعية

 والترع النوبارية ترعة على البيئي للرصد محطات إنشاء -

 . منها المتفرعة

 . التلوث من البيئة حماية قوانين تطبيق ضرورة -

  . والمؤسسات والهيئات األفراد بين البيئي الوعي نشر -

  مخططات محافظة اإلسكندرية: ثانياً

يقرب من القرن تم إعداد عدة مخططات لإلسكندرية كان على مدى ما 

تخطيط اإلسكندرية الشامل لتوجيه عملية التنمية حتى عام : من أهمها

، )م١٩٩( م ٢٠١٧إلسكندرية حتى عام المخطط العام ل) م١٩٨٥(م ٢٠٠٥

رؤية مستقبلية :  ٢٠٥٠واستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة اإلسكندرية 

  :يلي أهم التوجهات التي وردت بهذه المخططات وفيما  ،)م٢٠٠٤(
  

تخطيط اإلسكندرية الشامل لتوجيه عملية التنمية حتى عام  •

  ) : م ١٩٨٥( م ٢٠٠٥

، ٢كم ٦٠٠امتدت الرقعة العمرانية للدراسة في هذا المخطط على مساحة 

 اليم المجاورة وعالقتها بالمدينة،وقد تناول هذا المخطط الشامل للمدينة األق

 :انت من أهم التوصيات الرئيسية لهوك
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 بين العالقة تأكيد مع الغرب نحو العمرانية التنمية عمليات توجيه –

 للواجهه السياحية والتنمية الجديدة العرب برج ومدينة النمو مناطق

  . مريوط ببحيرة المحيطه والمناطق الساحلية

 الزراعية األراضى لحماية الجنوب من أخضر بحزام النمو تحديد –

 .العمرانى النمو فى والتحكم

  . مستقبالً المقترحة للصناعات الدخيلة ميناء جنوب منطقة تخصيص –
 

  ) :م ١٩٩٧( م ٢٠١٧المخطط العام لإلسكندرية حتى عام  •

 تنمية استراتيجية بوضع المخطط قام وقد ، م ٢٠٠٥ لمخطط امتداد وهو

وكانت .  ) والعمراني السكاني  ( للنمو وأقطاب محاور إيجاد خالل من شاملة

 وقد ركز هذا المخطط.  ٢ كم ٢٦٧٩ التي شملهاالعمرانية  المنطقة مساحة

 ١,٣ بنحو المتوقعة الكلية الزيادة الستيعاب للتنمية وأقطاب محاور إيجاد على

 : يلى كما ة نسم مليون

 .نسمة ألف ٣٠٠ نحو وتستوعب الحالية بالكتلة العمرانية الفراغات   - 

 .نسمة ألف ٥٠٠ نحو وتستوعب الجديدة العرب برج مدينة    -

 .نسمة ألف ١٥٠ نحو وتستوعب مريوط ببحيرة المحيطة المناطق   -

 فى. نسمة ألف ٢٥٠ نحو وتستوعب المحافظة بجنوب المقترحة التجمعات -  

 التجمعات وبعض العلمين / النطرون وادى محور على جديدة تنموية أقطاب

  . االستصالح بأراضى الريفية

 ثالثية منظومة إيجاد على ٢٠١٧ لإلسكندرية العام المخطط فكرة وتقوم

 : هى الشكل ومثلثة األقطاب

 . الشرق فى الحالية العمرانية الكتلة وتمثله األول التنموى القطب -

 العمرانية واالمتدادات العرب برج مدينة وتمثله الثانى التنموى القطب -

  . الغرب فى المقترحة

 أقصى فى المقترح العمرانى القطب ويمثله الثالث التنموى القطب -

  .الهدهد بمنقار المحافظة جنوب

 الرأسية (Development Corridors)التنموية  المحاور إلى باإلضافة هذا

 صياغة على يعتمد الغربى االتجاه فى النمو وإن ، والمحلية اإلقليمية واألفقية،

 العمق وحتىالً شما الساحل حدود من النشاط متدرجة تنموية لمحاور نمط

  .المقترحة  بالرؤية التنموى
  

  م  ٢٠٥٠استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة اإلسكندرية  •

 المواقع ٢٠٥٠ لإلسكندرية عام المستقبلية التوسعات هذا المخطط وقد تناول

 والعلمين والعميد كالحمام اإلسكندرية غرب وجنوب غرب القائمة الحضرية

 الزيادة الستيعاب تدريجيا تتسع حضرية نوي شكل في القطارة منخفض وحتى

 المناطق تنمية مع ، إضافيين كسكان نسمة مليون ٤  بنمو المتوقعة السكانية

 القائم الريف بتنمية ذلك كان سواء ، أم لقرى توابع صغيرة قرى في الريفية

 المقترح الجديدة باألراضى أو السكر بنجر وقرى والناصرية ومريوط بالنهضة

 . عمل فرصة ألف ١٠٠ نحو تولد أن والمقدر المنتظرة بالتوسعات استصالحها

 المقترح المدينة جنوب أقصى المتوقع الجديد الصناعى الحى إلى باإلضافة هذا
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 ٢٦٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 الهدهد منقار بمنطقة العلمين / النطرون وادى محور على ٢٠١٧ مخطط فى

 فرص من المزيد وإلتاحة بيئيا ومتوافق الخدمات متكامل صناعى كمجتمع

فى  المتوقعة السكانية الزيادة الستيعاب المستهدفة المساحة تصبح حيث. العمل

 مقترحة جديدة بإضافة نوي عمرانية وذلك )٢كم ٢٥٨٩٠(م هي  ٢٠٥٠عام 

  : كاآلتي

 ٦ عدد على تشتمل والتي ٢كم ١٣٠٠٠ الحمام ومدينة مركز مساحة -

  .قروية محلية وحدات

 ٢ عدد على تشتمل والتي ٢كم ١٠١١٢ العلمين ومدينة مركز مساحة -

 . قروية وحدة
 

 يمثل والذي اإلعتبار في القطارة منخفض وضع وقد اقترح هذا المخطط

 البشرية للتنمية استثماري كمورد منه لإلفادة ٢ كم ١٩٥٠٠ مسطحه

 م٢٠٥٠ لإلسكندرية مستقبلية كرؤية ) نسمة مليون ٨(  الكبرى لإلسكندرية

  : يلي فيما العريضة خطوطها التي تتضح

 الغربي والجنوب الغرب اتجاه في المقترحة العمرانية مجتمعاتال نشر .١

 االقتصادية الكفاءة وتحقيق األراضي الزراعية على الحفاظ بهدف

 . التحتية البنية وكفاءة

 بجعلها المقترحة العمرانية القطاعات بين المكاني الفصل مبدأ اتخاذ .٢

 لكل مميز اقتصادى نمط الخدمات وإعطاء متكاملة عمرانية تجمعات

والمراكز  المراكز تلك بين والتكامل األنشطة في التنوع لتحقيق تجمع

 .المحيطة  اإلقليمية

 سنة الكبرى اإلسكندرية اسم تحت جديد إداري تنظيم عمل مقترح .٣

 المراكز تضم بحيث للمحافظة الحدود اإلدارية زيادة وبعد ٢٠٥٠

 :الجديد كاآلتى التنظيم ويصبح والعلمين كالحمام المضافة والمدن
 

 استيعابية بسعة (العرب برج ومدينة مركز + أحياء ستة: اإلسكندرية مدينة  -

 .حالياً )نسمة مليون ٤

 مليون ٤ إضافية استيعابية سعة ذات جديدة عمرانية قطاعات خمسة عدد  -

 :وهى نسمة

 مليون نحو وتستوعب العرب برج ومدينة مركز :األول  القطاع -١

 ثقيلةال الزراعة، الصناعات التحويلية، بالصناعات وتختص نسمة

 .المكملة نشطةاألو

 نسمة مليون نحو وتستوعب الحمام ومدينة مركز  :الثاني القطاع -٢

 .مكملةالواألنشطة  الصناعة ، الزراعة ، اإلقليمية بالجامعة وتختص

 نسمه مليون نحو وتستوعب العلمين ومدينة مركز :الثالث  القطاع -٣

 .النظيفة والصناعات العالمي السياحي بالنشاط وتختص

 مليون نحو نصف ويستوعب ومريوط النهضة قطاع : الرابع القطاع -٤

 .والتصنيع الزراعي والحيواني الزراعي بالنشاط ويختص نسمه

 نحو ويستوعب يالصناع الهدهد منقار مركز  :الخامس القطاع -٥

 ثقيلة صناعات( الصناعي بالنشاط ويختص نسمة مليوننصف 

 ).والصناعات التي تتسبب في تلويث البيئة
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وكذلك فقد جاءت استراتيجية التنمية لمحافظة اإلسكندرية التي أعدت في 

التي (م ٢٠٠٨سياق دراسة إستراتيجيات التنمية لمحافظات اإلقليم عام 

م  لتضع أبعاداً ٢٠١٧مخطط العام للمحافظة حتى عام صيغت بناء على ال

  : عامة ترتكز على مجموعة من اإلعتبارات األساسية التي من أهمها 

 حيث ، الحالية العمرانية الكتلة خارج العمرانى للنمو بدائل إيجاد -

 تقدر والتى ٢٠١٧عام  حتى المتوقعة السكانية الزيادة استيعاب يمكن

  . نسمة مليون ١,٢ بنحو

 تسببها التى للمشاكل نظرا الحالية بالمواقع الصناعى التوسع وقف -

 الصناعى بديلة للنشاط مواقع تخصيص يتم أن على العمرانية، للكتلة

 .العلمين / النطرون وادى طريق على و الجديدة بالمدن

 المحافظة ألراضى العشوائى اإلستخدام من للحد متكاملة خطة وضع -

 والخدمات وامدادها بالمرافق الحالية العشوائية المناطق تطوير مع

 .العامة

 بالمحافظة الحالى العمران داخل الفضاء لألراضى أولوية إعطاء -

 .)والصحية التعليمية(للخدمات لتخصيصها

 وخارج داخل الحالية الطرق شبكات لتطوير متكاملة خطة وضع -

 . بالمحافظة العمرانية التجمعات

 . بالمحافظة المختلفة المناطق على للحفاظ عامة إشتراطات وضع -

 . التلوث من والحد البيئة على الحفاظ تدابير إتخاذ -

 والسياحية التاريخية المناطق وتطوير على للحفاظ خطة وضع -

 . بالمحافظة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
التخطيط العام ) ١١٩(شكل رقم 

  ٢٠١٧لمحافظة اإلسكندرية حتى عام 
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في التنمية استراتيجية عناصر تمثلت فقد ،السابقة األبعاد على وبناء 

 :يلي  فيما المحافظة

 ٢٠١٧ عام حتى بالمحافظة المتوقعة السكانية الزيادة استيعاب -

 العمرانية التجمعات إلى وتوجيهها الحالية العمرانية الكتل خارج

 . للمحافظة الصحراوي الظهير في الجديدة

 الحالية العمرانية للتجمعات التحتية البنية شبكات كفاءة رفع -

 الجديدة العمرانية التجمعات بمواقع جديدة شبكات وإنشاء بالمحافظة

 .بالمحافظة الواعدة التنمية ومناطق

 الجديدة بالمناطق الصناعى النشاط مجال فى اإلستثمار تشجيع -

 )العلمين/النطرون وادى طريق – العرب برج(

 وتشجيع الغرب باتجاه الجديدة المناطق فى السياحى النشاط دعم -

 المواقع زيارة – المؤتمرات سياحة( السياحة من جديدة أنماط

 . الشاطئية السياحة بجانب) ...والدينية األثرية

 المختلفة اإلقتصادية األنشطة بين التوازن تحقيق على العمل -

 . بالمحافظة
 من مزيد لتوفير الحرفية واألنشطة الصغيرة المشروعات تنمية -

 . والمستقبلية الحالية العمل فرص

 اإلنتاجية كفاءتها بالمحافظة ورفع الزراعية األراضى على الحفاظ -

  روعاتمش ،يةالزراع الرقعة وزيادةي و الرأسالنم روعاتمش(

 .) أراضي استصالح

 ورفع القائمة بالتجمعات العمرانية العشوائية بالمناطق اإلرتقاء -

من  الحد مع بها المحيطة البيئة بها وتحسين الخدمات كفاءة

 . بالمحافظة جديدة أراضٍ على العشوائى اإلنتشار

  

  

 
 

 
   



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 ٢٦٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 

 ٢٠١٧حتى عام لمدينة اإلسكندرية  العامالمخطط ) ١٢٠(شكل 

 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 ٢٦٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

   

 ٢٠٥٠االسكندرية  - رؤية التنمية المتكاملة ) ١٢١(شكل رقم 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 ٢٧٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 ٢٠٢٢المخطط العام لمدينة دمنهور ) ١٢٢(شكل 

  مخططات محافظة البحيرة : ثالثا 

على الرغم من عدم وجود مخططات شاملة لمحافظة البحيرة ؛ إال أنه قد  

المخطط العام : أعدت  بعض المخططات العامة لبعض مدنها من أهمها 

م، المخطط العام لمدينة رشيد القائمة وتحديثه ٢٠٢٢لمدينة دمنهور حتى عام 

ومن ثم . ط العام لمدينة إدكو السياحية الجديدة م ، والتخطي٢٠٢٢حتى عام 

صيغت إستراتيجية التنمية لمحافظة البحيرة في سياق دراسة استراتيجية 

 الستراتيجية العامة األبعاد ترتكزو، )م٢٠٠٨(التنمية إلقليم اإلسكندرية 

  :وهي األساسية االعتبارات من مجموعة على البحيرة لمحافظة التنمية

 تحديد خالل من عليها التعدي وعدم الزراعية األراضي على الحفاظ

 .المحافظة لقرى العمرانية األحوزة

 في والمتمثلة المتاحة المحافظة إمكانيات من االستفادة تعظيم - 

 .األساسية، والخدمات ، البنية القائمة العمرانية التجمعات

 السكاني الفائض توجيه مع للسكان العمرانية بالبيئة االرتقاء -

 – النطرون يواد( للمحافظة الصحراوي الظهير باتجاه مستقبالُ

 أفاق وفتح الواعدة التجمعات تلك تنمية خالل من )الجديدة النوبارية

 .المناطق بتلك للتنمية  جديدة

  .وتطويرها واألثرية التاريخية المناطق علي للحفاظ خطة وضع  -

 األنشطة تطوير خالل من للمحافظة االقتصادي الهيكل تدعيم  -

  .بينها التكامل وتحقيق االقتصادية



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 ٢٧١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

فتح آفاق جديدة لالستثمار من خالل التوسع فى األنشطة  -

  .ةاالقتصادية المختلف

 محاور  عدة على البحيرة بمحافظة للتنمية اإلستراتيجية هذهكما ترتكز 

  :يلي كما رئيسية

 ٢٠٢٢ عام حتي بالمحافظة المتوقعة السكانية الزيادة استيعاب - 

 التجمعات استغالل طريق عن الحالية العمرانية التجمعات خارج

 عمرانية تجمعات وإنشاء للمحافظة الصحراوي بالظهير العمرانية

 .جديدة

 خالل من زيادتها علي والعمل الزراعية الرقعة على الحفاظ - 

 .الجديدة بالمناطق األراضي استصالح

 وإقامة جديدة مناطق إنشاء خالل من الصناعي االستثمار تشجيع - 

  .والحيواني الزراعي اإلنتاج قائمة على صناعية مشروعات

 .جديدة سياحية مراكز وإنشاء السياحية المناطق تطوير - 

 المختلفة االقتصادية األنشطة بين التوازن تحقيق على العمل - 

   بالمحافظة

  مخططات محافظة مطروح: رابعا

 يتشمل محافظة مطروح والساحل الشمال يالتمن المالحظ أن المنطقة 

قد شهدت منذ بدايات الستينيات العديد من الدراسات والمشروعات  يالغرب

إطار الخطط القومية للدولة وبتكليف  يمنها ما يخص التنمية الشاملة ف

لبعض الوزارات كوزارة اإلسكان والمرافق ووزارة التخطيط، ومنها ما 

 يوالت..) بيئية، اجتماعية، اقتصادية،(لقطاعية يخص بعض برامج التنمية ا

غالبا ما تكون بالتعاون بين بعض الجهات الحكومية المختصة والمراكز 

تستهدف هذه األنشطة وضع خطط وبرامج لتنمية . البحثية ومنظمات دولية

 .  هذه المنطقة أو االرتقاء ببعض الجوانب الملحة فيها

 ساهمت قد اإلنمائية والخطط المشروعات هذه جميع أن فى والشك

 يالذ العام االتجاه وتحديد التنمية رؤى تطوير يف أخرى أو بصورة

 والخطط المشروعات هذه أهم من. للمنطقة التنمية نواة يمثل أن يمكن

 : ي مايل يالحال العقد خالل أعدت يالت اإلنمائية

مشروع المخطط االستراتيجى لتنمية الساحل الشمالى الغربى  

 بإعدادهقامت  يوالت – ٢٠٢٧ -وظهيره الصحراوى حتى عام 

  ٢٠٠٧عام  يالهيئة العامة للتخطيط العمران

 يوه –) محور االسكندرية(دراسة الجدوى األولية لمحاور التنمية  

فاروق الباز /تمت استنادا على عملية تقييم مقترحات د يالدراسة الت

 .ولية لهاأعداد دراسة جدوى إو

خطة تنمية  –التخطيط االقتصادى واالجتماعى للتنمية المكانية  

وزارة التخطيط (الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى 

 ) ٢٠٠٢ - ينمائإلوبرنامج األمم المتحدة ا

 ٢٠١٧حتى عام  يالغرب يساحل الشماللتنمية ال يالمخطط اإلقليم 

وزارة اإلسكان  – ١٩٩٨ –الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (

 )والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 ٢٧٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

محافظات اإلسكندرية، (المشروع القومى لتنمية إقليم اإلسكندرية  

  .)وزارة التخطيط( ٢٠١٧-١٩٩٧، )البحيرة، مطروح

لية التى قامت بها الهيئة العامة للتخطيط المخططات الهيكلية والتفصي 

 – ٢٠٠٤ -١٩٩٢(العمرانى للتخطيط الشامل لمدينة مطروح 

، )١٩٩٧(، التخطيط العام للمدينة الصناعية )جارى التحديث

). جارى التحديث – ١٩٩٨( ومخطط التنمية الشاملة لواحة سيوة 

راضى واستهدفت هذه الدراسات توجيه النمو وتنظيم استعماالت األ

  . وتطوير الهياكل العمرانية القائمة، مع تخطيط مناطق جديدة لالمتداد

وزارة  -الهيئة العامة للتنمية السياحية (استراتيجية التنمية السياحية  

وتركز على التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة مع خلق ) السياحة

لساحل أنماط سياحية متنوعة فى ثمانية مراكز تنمية موزعة بطول ا

 . من الحمام وحتى السلوم

بإعداد ) ٢٠٠٠صبور، (كما قامت الهيئة من خالل المكتب الهندسى  

يقوم هذا التصور على تركيز . تصور التنمية السياحية لواحة سيوة

االستفادة من عناصر الجذب من سياحة أثرية وبيئية متميزة، وتحديد 

ة ومواقعها الطلب السياحى للواحة، بهدف تحديد نوعية السياح

 .وأحجامها والطاقات الفندقية المطلوبة لها
  

: ططات بمحافظة مطروح كان من أهمهاكذلك فقد أعدت مجموعة مخ

المخطط الهيكلي لمدينة سيوة ، ٢٠٢٢التنمية الشاملة لواحة سيوة استراتيجية 

مرسى ، المخطط العام لمدينة ٢٠٢٢، المخطط العام لمدينة سيوة ٢٠٢٢

، المخطط اإلقليمي لتنمية الساحل الشمالي ٢٠٢٢حتى عام مطروح وتحديثه 

   .م٢٠١٧الغربي لعام 

 :م ٢٠٢٢المخطط الهيكلي لمدينة سيوة  •

 مع حولها بما جيدا الواحة ربط في اإلستراتيجية مخطط فكرة تتلخص

 الواحة، طابع على يحافظ بما والسكانية االقتصادية التنمية معدل في التحكم

 الناحية إلى األولى المرحلة في التنموية األعمال توجيه إلى المخطط ويتجه

 ويعتبر (وتميرة والمعاصر الزيتون بحيرات حول )الواحة من الشرقية

 كافة سيغذي والذي البحرية بالواحات الواحة يربط الذي اإلقليمي الطريق

 المستجدة والصناعية والسكنية الزراعية المناطق تخدم التي الفرعية الطرق

  . التنمية ستدفع التى األساسية المتطلبات أهم من

  :م ٢٠٢٢مطروح  مرسى لمدينة العام المخطط تحديث •

 المدينة تقسيم فىم  ٢٠٢٢ عام للمدينة المقترح العام المخطط فكرة تتلخص

 موازية بطرق عليها والتخديم البحر لشاطئ موازية سكنية مناطق إلى

 إلى الوصول لتسهيل الشاطئ على عمودية محاور خلق مع للشاطيء ،

  . للمدينة البصري التشكيل لتأكيد السياحية المنطقة
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 ٢٧٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 م٢٠٢٢المخطط الهيكلي لمدينة سيوة ) ١٢٣(شكل 

   



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 ٢٧٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 ٢٠١٧ لعام الغربي الشمالي الساحل لتنمية ياإلقليم المخطط •
 

 الغربى الشمالى للساحل اإلقليمية العمرانية للتنمية المقترح الحل فكرة جاءت

 اإلتجاهات ضوء فى و اإلقليم لتنمية طرحها تم التى القضايا على استنادا

 إلى باإلضافة الشاطئية السياحية القرى مجال فى خاصة للتنمية العشوائية

 للتنمية المقترح العام اإلطار ويشمل، العمرانية التنمية بمتطلبات الوفاء

 إلى الغربى الشمالى الساحل وتقسيم للتنمية، المكانية النطاقات اإلقليمية

 الرئيسية، العمرانية التجمعات أحجام توزيع وتخطيطية، تنموية قطاعات

 إلى باإلضافة اإلقليمي العمرانى النسق ضمن العمرانية التجمعات أدوار

  .المقترحة اإلقليمية الطرق شبكة

 بالمستويات المتحققة والتنموية التخطيطية الجهود مجموعة وبناء على

 لمحافظة التنمية استراتيجية دراسة ، جاءت بالمحافظة ذكرها السابق المحلية

التي صيغت في إطار دراسة استراتيجية التنمية في إقليم ( مطروح

 تناولتها يالت الجوانب لكافة كإضافة) ٢٠٠٨اإلسكندرية  التي أعدت عام 

 الحالية المتغيرات مع التجاوب ضوء على صيغت كما السابقة ، الدراسات

 ،االقتصادية بالمحافظة التنمية اتجاهات على بدورها تنعكس يالت والمستقبلية

 وقد تركزت .أبعادها بكافة والقومية اإلقليمية التنمية أهداف مع يتوافق بما

 مجموعة على مطروح لمحافظة العمرانية التنمية الستراتيجية العامة األبعاد

 يصل مرتفع اقتصادى نمو معدل تحقيق المستهدفة األساسية االعتبارات من

 المعيشية الخدمات من مناسب حد ضمان مع يالقوم المعدل ضعف الى

 االستقرار على وتحفيزه األساسية بحاجاته الوفاء يكفل بما المحلي للمجتمع

 ، وذلكالسكانية التجمعات مختلف بين الداخلية التفاوتات من والحد يالمكان

  :خالل من

 الموارد وإدارة استغالل كفاءة يضمن بالمنطقة بيئي توازن تحقيق -

 الغالب السياحي للقوام بالنظر أنه حيث .بها والبشرية الطبيعية

 موسم فى للترفيه الوافدين أن يالحظ الغربي الشمالي الساحل بمنطقة

 لها نسبة أن ذلك ويعنى المستقرين السكان بأضعاف يقدرون الصيف

 خالل طويلة مددا عاطلة تظل العامة والخدمات المرافق من أهميتها

  . الصيفي الموسم خالل اال تستغل وال العام

 من والكامنة لمتاحة اإلمكانيات واستغالل االقتصادى النمو تدعيم -

 اإلقامة واستقرار السكاني الجذب تضمن أنشطة اقتراح خالل

  .بالمحافظة

 والذى للمنطقة االقتصادى القوام مكونات من توازن استحداث -

 وتحقيق المحلى، الطابع ذو المصيفى اإلسكان نشاط فى حاليا يتركز

 االقتصادية لألنشطة النسبية باألهمية االرتفاع يستلزم التوازن هذا

 .ونقل وصناعة زراعة من األخرى

 واسعة مساحات على واالستثمارات التنمية موارد تشتيت تفادى - 

 من المثلى االستفادة مع مناسب، اقتصادى عائد دون المحافظة فى

 .وتطويرها المتاحة البشرية والموارد والخدمات االساسية البنية

 التجمع بوفورات واالنتفاع االقتصادية للموارد الكفء االستخدام - 

 .االقتصادية لالنشطة المكانى



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم اإلسكندرية

 ٢٧٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 واالستفادة المتجددة الطبيعية الموارد على األمثل االعتماد  -

 .الدراسة لمنطقة اإلنتاجية القاعدة تدعيم في منها الشاملة

تقسيم إعتمدت على بالمحافظة العمرانية التنمية خطةفإن  سبق ما على وبناء 

 الراهن الوضع خصائص ضوء في نطاقات لثالثة مكانيا مطروح محافظة

  :وهي القطاعية التنمية وخطط المكانية التنمية ومقومات

 جنوبا الحديد السكة وخط شماال الساحل خط بين وينحصر :سياحي نطاق - 

 السياحية القري من كبيرة اعداد في متمثلة السياحية األنشطة به وتتركز

 .شريطى بشكل

 وحتي السياحي النطاق من جنوبا ويمتد  :الصناعي/ الزراعي النطاق - 

 الزراعية التنمية مشروعات به وتتركز المقترح الدولي الطريق محور

 مع يتكامل بحيث النطاق بهذا المتاحة الموارد علي تعتمد التى والصناعية

 .االول النطاق في السياحى النشاط مقدمتها وفى االنشطة باقي

 شماال المقترح الدولي الطريق محور بين وينحصر :المراعي نطاق - 

 نشاط المحليين السكان فيه ويمارس مطروح لمحافظة الجنوبية الحدود وحتي

   .الرعي
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 ٢٧٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  م٢٠٢٢تحديث المخطط العام لمدينة مرسى مطروح ) ١٢٤(شكل 
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 ٢٧٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 م٢٠١٧المخطط اإلقليمي لتنمية الساحل الشمالي الغربي لعام ) ١٢٥(شكل 
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 ٢٧٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 
   

  النطاقات المكانية للتنمية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح) ١٢٦(شكل 
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 ٢٧٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  والتوجهات الرئيسية لتخطيط اإلقليمالصورة الكلية   ٢-١- ٧

الخاصة بمحافظات  من خالل الدراسة السابقة للمخططات واإلستراتيجيات

 ضوء فى لإلقليم العمرانية التنمية إستراتيجية تلخيصإقليم اإلسكندرية يمكن 

 الزراعة قطاع متضمنة اإلقتصادية القطاعات خالل من العامة األهداف

 السياحة، بحيث وقطاع) والحرفية المكملة اتالصناع( الصناعة وقطاعات

 خطة تجسد ، بحيث لإلنتاج العمرانى المجال تهيئة على التنمية فكر يعتمد

وذلك  واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط من كال لإلقليم العمرانية التنمية

  : خالل من
    

 دورها لتؤدى باإلقليم الرئيسية العمرانية التنمية مراكز تطوير -

 . نسمة ماليين ثالثة ولتستوعب والسكان لألنشطة جذب كمراكز

 مثل باإلقليم العمرانية التنمية متطلبات بين المطلوب التكامل تحقيق -

 ومصادر الساحلى التكوين ،األرض طبيعة ،المناخ الطبوغرافيا،"

 . المياه

 وخصائص طابع منطقة كل تعكس فرعية لمناطق الساحل تقسيم -

 وخاصة األنشطة لتلك المرغوب التنوع لتحقيق بها والسكان األنشطة

 .باإلقليم السياحى النشاط

 وموارده اإلقليم ظروف مع يتناسب متزن عمراني هيكل إنشاء -

 ٠ والبيئية الطبيعية

 والمراكز الرئيسية بالمراكز الخدمات من المختلفة المستويات توفير -

 . محددة أماكن فى تركيزها وعدم الفرعية

 للمناطق صحراويا ظهيرا تمثل التى و باإلقليم الخلفية المناطق تنمية -

 . منه الغربية بالمنطقة وخاصة الساحلية

 لربط والعرضية الطولية الحركة محاور من متكاملة شبكة خلق -

 الرئيسية مناطق التنمية بين الربط طريق عن اإلقليم محافظات

 الصحراوية المناطق ،الجديدة التنموية األقطاب فى المتمثلة

 .القائم العمران المستصلحة،

 . العمرانية للتجمعات المناسبة السكانية حجامألا اختيار -

 المبعثرة الصغيرة السكانية التجمعات مناطق في خدمة مراكز إيجاد -

 لتسمح التجمعات تلك السكان في لتوطين كنواة الصحراوية بالمناطق

 من الغربي الشمالى الجزء في خاصة األساسية الخدمات بتوفير

 . اإلقليم

من خالل دراسة خطط واستراتيجيات التنمية التى تم اعدادها خالل و

العشر أعوام السابقة يمكن القول أن هذه الخطط تعمل على توجهين 

  : رئيسيين

هوتطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى وتوفير مجتمعات عمرانية  :األول

 ٤٠و ٢٠على محور يمتد من الشرق إلى الغرب وبعمق يتفاوت مابين 

  ويعتمد هذا التوجه على االستغالل األمثل ،كم فى اتجاه الجنوب
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 إستراتيجية التنمية العمرانية لإلقليم) ١٢٧(شكل 

ويتبنى . ن حيث السياحة والزراعة والصناعةمكانات الشريط الساحلى مإل

وكذلك دراسة  يهذا االتجاه كل من دراسات الهيئة العامة للتخطيط العمران

 .اعدته وزارة التنمية االقتصادية يمحاور التنمية فى مصر والت

تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى ويعتمد فى :الثانى

رئيسية للتنمية تم اختيارها بناء على اعتبارات ) نطاقات( نويذلك على 

من حيث  النوياقتصادية واجتماعية بحيث تترابط وتتكامل هذه ا

والتنمية فى هذه الحالة تشمل عمق صحراوى أكبر، وباألخص . الوظيفة

مكانات التنموية فى سيوة والواحات إلفى مناطق المنخفضات ذات ا

االتجاه الخطة المعدة من خالل وزارة ويتبنى هذا . المتناثرة فى مجالها

 ).التخطيط سابقاً(التنمية االقتصادية 
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 ٢٨١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

التخطيط لتنمية المجتمعات العمرانية اجتماعياً واقتصادياً : التوجه األول

  ) غربية-محاور شرقية(بطول الساحل الشمالى الغربى 

  :ويدعم هذا التوجه الدراسات التالية

ية الساحل الشمالى الغربى مشروع المخطط االستراتيجى  لتنم 

والتى قامت باعداده  – ٢٠٢٧ -وظهيره الصحراوى حتى عام 

  ٢٠٠٧الهيئة العامة للتخطيط العمرانى عام 

وهى  –) محور االسكندرية(دراسة الجدوى األولية لمحاور التنمية  

فاروق الباز /الدراسة التى تمت استنادا على عملية تقييم مقترحات د

 .ى اولية لهاواعداد دراسة جدو

 ٢٠١٧المخطط اإلقليمى لتنمية الساحل الشمالى الغربى حتى عام  

وزارة اإلسكان  – ١٩٩٨ –الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (

 ).والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

وفقاً لدراسات الهيئة العامة  يالغرب يل الشمالللساح يور اإلنمائويرتكز التص

رار ستقاللتهيئة ظروف ا يرة التطور التدريجعلى فك يللتخطيط العمران

وعليه فقد تم اقتراح تقسيم الساحل . جتماعى بالمنطقة القتصادى واالا

/ قتصاديةالإلى قطاعات تنموية لتحقيق أهداف التنمية ا يالغرب يالشمال

ونظرا لالمتداد الشاسع لمنطقة . يإطار مكان يالعمرانية ف/ جتماعيةالا

تساع ا -طبوغرافيا(الخصائص الطبيعية  يف اين مكوناتها نسبياًة وتبالدراس

توزيع (والعمرانية ) قتصاديةالتوزيع األنشطة ا(قتصادية الوا) عمق الساحل

، فإن ذلك يتطلب تقسيم الساحل )الكثافات السكانية وأحجام التجمعات العمرانية

سات مناسبة لكل سياإلى مناطق تخطيطية فرعية يتم تنميتها ب  يالغرب يالشمال

مجموعة  يقتحق يعلى األسس المذكورة ، ويساهم هذا التقسيم ف منطقة بناء

ل بالساح يوسكان يتزان عمرانادة على تحقيق من األغراض أهمها المساع

يتبعه  يبكل قطاع تنمو ية رئيسمن خالل وجود مركز تنمي يالغرب يالشمال

، والتأكيد على الشخصية المتميزة لكل من مناطق التنمية  ةمراكز تنمية فرعي

  .  الفرعية وفقا للنشاط الرائد للمنطقة وطبقا للمؤشرات األولية للدراسة

المقترح الذى يحقق هذا التوجه فيعتمد على تقسيم  يأما الهيكل العمران

  :إلى القطاعات التالية يالغرب يالساحل الشمال

  القطاعات الساحلية

  يالشرقي الساحل القطاع 

  االوسط يالقطاع الساحل 

  يالغرب يالقطاع الساحل 

  المناطق التخطيطية

إلى عدة مناطق ) ا سابقاالمشار اليه(تنقسم القطاعات الساحلية الثالثة 

وتشمل كل منطقة ، )كم ٧٥-٥٠(اوح طول كل منها بيـن يتر، تخطيطية

  ).كم ١٥ -  ١٠بأطوال من (تخطيطية عددا من الوحدات الساحلية 
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  يالشرق يالقطاع الساحل

o ينالعلم/ الحمام -طقة التخطيطية المن .  

o ة الضبع/ العلمين –قة التخطيطية المنط  .  

o  رأس الحكمة/الضبعة –المنطقة التخطيطية  

  االوسط يالقطاع الساحل

o علم الروم / رأس الحكمة-المنطقة التخطيطية 

o عجيبة /المنطقة التخطيطية ـ علم الروم.  

o  النجيلة /ةعجيب –المنطقة التخطيطية.  

  يالغرب يالقطاع الساحل

o سيدى برانى /المنطقة التخطيطية ـ النجيلة .  

o السلوم/يبران يالمنطقة التخطيطية ـ سيد.  

 يوه –) محور االسكندرية(أما دراسة الجدوى األولية لمحاور التنمية 

عداد إفاروق الباز و/تمت استنادا على عملية تقييم مقترحات د تيالدراسة ال

ولية لها، فهى تتشابه مع ماتم عرضه من حيث اهتمامها أدراسة جدوى 

العلمين وامتداده غرباً /سكندريةإلوهو محور ا – يبالتنمية على محور عرض

وبناء على هذه الدراسة يتم تقسـيم التجمعـات العمرانيـة . حتى السلوم

  : إلى المراكز التالية - بحسب وظائفها  –لرئيسية ا

وهى عبارة عن أقطاب تنموية مستقلة  : مراكز تنمية رئيسية 

جاذبة لالستثمارات القومية والدولية وتمثل محطات الربط االقليمية 

للمنطقة ككل مع باقى محافظات الجمهورية وأيضاً مع الدول 

وتحتوى . لمتوسطالمحيطة فى المغرب العربى وشمال البحر ا

قليمية إلدارية واإلمراكز التنمية الرئيسية على كافة الخدمات ا

كما تمثل .  المتميزة والتجارية الجاذبة لالستثمارات القومية والدولية

وتضم .  هذه المراكز المحفز الرئيس للتنمية المتكاملة لمحور التنمية

إلى مدينة  ، إضافة مراكز التنمية الرئيسية العلمين وبرج العرب

شعاع إلسكندرية الجديدة، وسوف تمثل هذه المدن مراكز لإلا

الحضاري في كافة المجاالت اإلقليمية للتجمعات السكانية التي غالباً 

 .كيلو متر من هذا المركز ١٠٠ما تقع فى نطاق 
  

مدن متكاملة الخدمات واألنشطة مستقلة  يوه :المدن المستقلة 

نطاق دائرة نصف  يانية المنتشرة فذاتياً وتخدم التجمعات السك

قليمية إلوتمثل هذه التجمعات مراكز للخدمات ا. كم ٥٠قطرها 

وتضم . الثانوية ، وأيضاً للنشاط الصناعي والخدمات المصاحبة له

: المدن المستقلة المقترحة على المحور تجمعين عمرانين وهما

المدي  مل هذه المراكز على الخدمات ذاتتالحمام والضبعة ، و تش

 .الطويل والمتوسط 
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  ٢٠٢٢ة تنمية الساحل الشمالى الغربى حتى عام ياستراتيج) ١٢٨(شكل رقم 
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تعتمد المدن نصف التابعة بصورة جزئية على  : المدن نصف التابعة

فر فيها الخدمات االمراكز العمرانية الرئيسية والمدن المستقلة، فيتو

تربطها  يشبكات المواصالت المحلية التاليومية واألسبوعية وكذلك 

ويمتد نطاق تأثير المدن نصف التابعة إلى . بالمدن ذات المستوى األعلى

كم ويعتمد عليها الوحدات المحلية والقرى والتوابع المنتشرة فى  ٢٥نحو 

العميد :  ية التاليةوتضـم المدن نصف التابعة التجمعات العمران. نطاقها

مريوط والنهضة والعامرية، ويمكن  -نلرحمسيدي عبد ا -جالل  –

  .إضافة تجمعات أخرى عديدة إليها ترقى مستقبالً ألداء هذا الدور

فادة من الموارد إلسكندرية على اإلوتقوم رؤية التنمية المتكاملة لمحور ا

فرة بالمنطقة وذلك لتوفير فرص جديدة لجذب السكان امكانات المتوإلوا

 يرية ولكن من التجمعات المكدسة بالوادسكندإلليس فقط من مدينة ا

وتشمل األنشطة المقترحة بالمنطقة على مجموعة متكاملة من . والدلتا

األنشطة الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية وكذلك الخدمات 

كما تتميز التجمعات المختلفة على طول المحور . المرتبطة بها

، سواء كانت تلك  من مقوماتفر فيه ابخصائص مختلفة كل وفقاً لما يتو

تنفيذ المشروعات  ةحال يمن المتوقع أنه فو. المقومات طبيعية أو بشرية

اقتصادية، بنية تحتية، (المجاالت المختلفة  يوالبرامج المقترحة ف

مليون  ٧,٣يقدر بنحو  يأن يقوم المحور باستيعاب حجم سكان) اجتماعية

 ٢٠٥٠نسمة حتى عام 
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 ٢٠٥٠عات النمو العمرانى حتى عام دراسة التنمية على محور اسكندرية وتوق) ١٢٩(شكل رقم 
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اقتصادية واجتماعية ذات ) نطاقات(التخطيط لتنمية أنوية : التوجه الثانى

  الصحراوى) الظهير(سمات مميزة على الساحل والعمق 

  :ويدعم هذا التوجه الدراسة التالية

خطة تنمية  –للتنمية المكانية  يواالجتماع يالتخطيط االقتصاد 

وزارة التخطيط ( يوظهيره الصحراو يالغرب يالساحل الشمال

 ) ٢٠٠٢ - يوبرنامج األمم المتحدة االنمائ

استراتيجية متوازنة تراعي تلبية وتهدف هذه الخطة إلى تبنى 

االحتياجات المحلية واإلقليمية مع التركيز األساسي على التوجه 

وتستهدف . لنشاطات ذات اإلمكانات التصديريةالخارجي لتنمية ا

االستراتيجية المرجحة تحقيق االنتشار المركّز فى مناطق تنمية متكاملة 

لتفادي تشتيت موارد التنمية واالستثمارات على مساحات واسعة في 

اإلقليم دون عائد اقتصادي مناسب، مع االستفادة المثلى من البنية 

وتعطى . د البشرية المتاحة وتطويرهااألساسية والخدمات والموار

االستراتيجية أولوية لألنشطة ذات التوجه التصديرى، مثل السياحة 

الدولية والزراعات والصناعات ذات الميزة التنافسية فى أسواق التصدير 

ونظراً ألهمية . مع تحقيق التكامل بين النشاطات االقتصادية المختلفة

رتكز االستراتيجية على تطوير وتنمية توفير خدمات المرافق العامة، ت

شبكات البنية األساسية الداعمة لألنشطة ذات التوجه التصديرى 

وتصبو االستراتيجية إلى تكثيف االستثمارات . والمجاالت الرائدة للتنمية

فى المجاالت الرائدة التى تتسم بقوة الروابط األمامية والخلفية لتعظيم 

سها الزراعة على موارد مائية مستقرة، مضاعف االستثمار، وعلى رأ

والسياحة الدولية فى مجال المنتجعات السياحية الشاطئية وسياحة 

السفارى والمغامرات، والجامعات المتخصصة فى مجال الدراسات 

ارد األرضية والمائية بما كما تستهدف االدارة الكفء للمو. الصحراوية

السريع لها وحمايتها من كافة  وارد أو االستنزافيكفل الحد من هدر الم

وتبدى إهتماماً خاصاً بتوفير الخدمات األساسية . مظاهر التلوث

للتجمعات المحلية وتنمية الوعى البيئى لدى األهالى وتحفيزهم على 

  .المشاركة اإليجابية فى مشروعات التنمية

تكون  يرئيس يوقد تم اختيار ثالثة نطاقات ساحلية رئيسية ونطاق داخل

ات أولوية للتنمية بحيث تشكّل الركائز االقتصادية المقترحة لإلقليم ذ

أم / مرسى مطروح /الضبعة، نطاق فوكة/العلمين/ نطاق الحمام: وهى

. السلوم، ونطاق سيوه والواحات الداخلية/ الرخم، نطاق سيدى برانى 

بوجود القاعدة البشرية  - خاصة األولى والثانية  –وتتميز تلك النطاقات 

والبنية األساسية والخدمات التى تصلح لتكون نواة للتطوير، باإلضافة 

. إلى وجود ميزة القرب من المراكز العمرانية الرئيسية فى الجمهورية

والمالحظ أن النطاقات الثالثة الساحلية بها إمكانات ومزايا من حيث 

جسام انتشار األلغام واأل هاالموارد الكامنة، غير أنه يحول دون استخدام

  .الصلبة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
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  الضبعة/ العلمين / نطاق الحمام : أوالً

باإلضافة إلى المزايا المكانية العامة للنطاقات الثالثة والتى سبق ذكرها، 

يتميز هذا النطاق بوجود مياه النيل المنقولة فى امتداد ترعة النصر، 

. ليكون مركزاً أساسياً فى اإلقليموبوفرة الثروات التعدينية، مما يؤهله 

وتضم أهم المجموعات االقتصادية المرشحة للتوطين بهذا النطاق ما 

  :يلى

على مياه  مجموعات قائمة علي النشاط الزراعي و الرعي .١

ترعتى الحمام وامتدادها وتحتوى على تحسين واستصالح 

أراضى زراعية وانتاج تقاوى لخدمة باقى النطاقات، وحاصالت 

 .ية ومشروعات ثروة حيوانية متكاملةرعو

فى مناطق صناعات ثقيلة، مجموعة قائمة علي الموارد التعدينية  .٢

مشروع متكامل يعتمد على الطفالت المتوفرة بالمنطقة منها 

إلنتاج البنتونيت الالزم لسوائل الحفر وعمليات الحفر فى 

المنشآت المدنية واألنفاق، والزلط الخفيف المستخدم فى 

. سانات، والطوب الطفلي، باإلضافة إلى قرميد األسقفالخر

ومشروع إنتاج الجبس،  حيث يوجد بوفرة فى جنوب الحمام، 

ويمكن التوسع فى استخدام الجبس فى تصنيع الحوائط و األلواح 

  .الجبسية الحديثة التى تالئم نماذج البناء بالمنطقة

مكن مجموعة قائمة علي الصناعات البتروكيماوية، والتى ي .٣

توطينها بهذا النطاق فى مرحلة متقدمة وفقاً لتطورات إنتاج 

اإلقليم من البترول والغاز الطبيعى، وبعد تحقيق االستغالل 

الكامل لطاقات المجمعات البتروكيماوية القائمة فى نطاق 

  .محافظة اإلسكندرية

مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الحرة، ويتمثل هذا النموذج فى  .٤

ة متكاملة الخدمات تجمع بين التيسيرات الجمركية إقامة منطق

  .للمناطق الحرة واالمتيازات الضريبية للمناطق الصناعية

خدمات تجارية، مراكز مؤتمرات، حدائق (خدمات سياحية  .٥

لخدمة القرى السياحية المنتشرة ...) ومتاحف، نشاطات رياضية،

 .على الساحل بهدف إطالة الموسم السياحى

  أم الرخم / مرسى مطروح / نطاق فوكة : ثانياً

يتميز هذا النطاق بأنه يضم أكبر تمركز سكانى للمنطقة متمثالً بصفة 

أساسية فى مدينة مرسى مطروح، باإلضافة إلى توفر مقومات اقتصادية 

مجارى هامة تشمل الثروات التعدينية ومقومات طبيعية من الوديان و

  :لنطاق على المجموعات االقتصادية التاليةيحتوى  هذا او. سيول متعددة

مجموعات قائمة علي النشاط الزراعي والرعي في إطار النطاق  .١

، ويحتوى على عدة مجاالت مثل )Bioregion(الحيوى 

والصناعات ) طبية -نباتات عطرية(زراعات متخصصة 

التكميلية الخاصة بها، حاصالت بستانية خالية من التلوث 

ائمة عليها، حاصالت رعوية ومشروعات وصناعات تحويلية ق
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ثروة حيوانية متكاملة، مشروعات تنمية الثروة السمكية 

  .واالستزراع السمكى

على مشروعات  يالموارد التعدينية تحتو ىمجموعة قائمة عل .٢

متكاملة تعتمد على وجود الصخور الكربونية، مثل مشروعات 

منطقة رأس الحكمة،  ياألسمنت وإنتاج دبش الدلوميت ف

  .مالحألنتاج اإومشروع 

تعتمد على مراكز السياحة الشاطئية  يالسياحة الدولية الت .٣

  .والتاريخية ونقاط بداية لسياحة السفارى

  الصناعات البيئية واليدوية الصغيرة  .٤

مجموعة التعليم العالى والبحث العلمى المتخصص فى دراسات  .٥

تكنولوجيا لدعم المهارات الصحراء ويتمثل فى إنشاء اكاديمية 

 واألبحاث التطبيقية 

  السلوم /  يبران ينطاق سيد:  ثالثاً 

، وبوفرة ييتميز هذا النطاق بوجود مناطق صالحة للزراعة والرع

السيول الطبيعية التى يمكن االستفادة منها فى مشروعات  يومجار األودية

زراعية وفى تصنيع منتجات أشجار الفواكه وتحسين المراعى، باإلضافة إلى 

وجود اإلسفنج والنباتات العطرية والطبية التى يمكن إقامة مشروعات 

ذكرها  متكاملة عليها، على غرار المشروعات المجمعة فى عناقيد والسابق

وتعزيزا لمشروعات الربط مع دول المغرب العربى، . اقات األخرىفى النط

وشبكة الكهربائية الموحدة، يقترح على  يالساحل يالطريق الدول يوالمتمثلة ف

  .المدى البعيد دراسة إنشاء منطقة تجارية حرة فى السلوم

  نطاق سيوه والواحات الداخلية: رابعا

اذبة للسياحة البيئية الدولية يتميز هذا النطاق بوجود مناطق التراث الج

وسياحة المغامرات باإلضافة إلى الطابع المميز من زراعات النخيل 

ويراعى الخصائص . يمكن تطوير صناعات صغيرة عليها يوالزيتون الت

. المتميزة لهذا النطاق والبيئة الهشة لها فى إعداد سياسات الحفاظ والتنمية

  : تاليةهذا النطاق على النشاطات ال  يويحتو

السياحة الدولية التى تعتمد على مراكز السياحة البيئية والسفارى فى  .١

سيوه والواحات المحيطة، باإلضافة للمعالم السياحية الشاطئية 

 .والتاريخية بالمنطقة

  الصناعات البيئية الصغيرة واليدوية بواحة سيوه وقارة أم الصغير .٢
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  واحجام التجمعات العمرانيةالنطاقات ذات األولوية ) ١٣٠(شكل رقم 
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 ٢٠٢٢ى وظهيره الصحراوى حتى عام خطة التنمية الشاملة للساحل الشمالى الغرب) ١٣١(شكل رقم 
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تقييم الصورة الكلية للمخططات وفقاً لتحليالت   ٣-١- ٧

  صالحيات األراضي لالستخدامات المخلتفة
مرحلة تحليل صالحيات قام فريق العمل بالمشروع بمقارنة النتائج من 

األراضي لألنشطة واالستخدامات المختلفة بالصورة الكلية للمخططات والتى 

وتوضح األشكال التالية مدى توافق وتعارض . تم عرضها وتفصيلها سابقاً

صالحيات األراضي لالستخدامات من المنظور البيئي مع مخططات ورؤى 

  .التنمية الشاملة لإلقليم ومحافظاته الثالث

  التنمية الزراعية: أوالً

  :إلى يالغرب يتستهدف استراتيجية التنمية الزراعية بالساحل الشمال

  زيادة اإلنتاج الزراعى •

  زيادة نصيب الفرد من الدخل الزراعي  •

  من المنتجات الزراعي        تيالمساهمة فى زيادة االكتفاء الذا •

  توفير فرص عمل جديدة •

  ديدةمناطق االستصالح الج يالتوطين ف •

حسب  – باإلقليميتوقف تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية و

الدراسات المعدة ، مع الوضع في االعتبار خصائص النظام البيئي 

على تنفيذ مجموعة من السياسات فى مجال النشاط  - لإلقليم 

  : يالمختلفة تتمثل فيما يل يالزراع

ظل  يصيانة الموارد األرضية لزيادة كفاءة استخدامها ف •

  يميز اإلقليم  يالهش الذ يالنظام البيئ

  .تعميم زراعة األنواع واألصناف عالية اإلنتاج  •

  .تشجيع زراعة المحاصيل باألراضي الجديدة المروية  •

  .التوسع فى برامج استصالح األراضى على مياه النيل  •

  .الطبيعية باإلقليم  يتنمية المراع •

ن خالل تشجيع إنشاء تنمية الثروة الحيوانية باإلقليم وذلك م •

تعتمد  يالت يمناطق استصالح األراض يمزارع مناسبة ف

على مياه النيل وإدخال السالالت المحسنة لإلرتفاع بإنتاج 

  . السالالت المحلية

  تنمية الثروة السمكية •

وتشتمل مخططات التنمية باإلقليم على مجموعة من النطاقات الموزعة 

وبمراجعة مخططات . بمناطق العلمين، مرسى مطروح، السلوم، وسيوة

التنمية ومشروعاتها فى هذه النطاقات يتضح أن نطاق العلمين يتم التركيز 

فيه على الزراعات المروية على المياه السطحية المنقولة من خالل ترعة 

. لحمام وامتدادها، إضافة إلى بعض المراعى والزراعات المطرية البسيطةا

أما الزراعات المطرية والمروية على مياه اآلبار فهى مركزة بصورة 

واضحة فى النطاقات الثالث المتبقية وتحوى على مجموعة األنشطة 

الزراعية جنوب مرسى مطروح وفوكه والنجيلة ، إضافة إلى مشروعات 

أما نطاق سيوة والواحات . الطبية والعطرية في سيدي براني النباتات 
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المندثرة فتعتمد على مياه اآلبار فى عملية زراعة األشجار المثمرة والنخيل 

ويتوافق ذلك مع صالحيات . وبعض المحاصيل المقاومة للحرارة والجفاف

األراضي للتنمية ، مع مالحظة أنه يمكن التوسع في عملية استصالح 

ي وزراعتها على مياه األمطار بطول الساحل وبعمق يتراوح بين األراض

  .كم نحو الجنوب ٤٠كم وحتى  ١٠
  

  التنمية العمرانية: ثانياً

للتنمية العمرانية تتنوع باختالف طبيعة  ييالحظ أن صالحية األراض

األعداد ، فتتركز الصالحية العمرانية الحضرية ذات   االستخدام العمرانى

بطول ساحل البحر العالية والمتوسطة بصورة كبيرة  السكانية الكثافاتو

ذات الميول البسيطة وشبكات المرافق  يفر األراضا، حيث تتوالمتوسط 

  .  ية التى تؤهلها لذلكنمن األحجام السكا لقربوالبنية األساسية وا

كما تتباعد تلك المناطق عن مناطق المخاطر الرئيسية مثل الفوالق 

   والكثبان الرملية المتحركةالنشطة 

مناطق  وسط  ينتشرفهو بطبيعة الحال  يأما العمران الريف

 ،، وبعض مناطق الزراعة المطريةترعالالزراعات المروية على مياه 

د ومناطق وج داخل انتشارهمكانية إب يالعمران البدوفي حين يتميز 

المتدنية  وذلك بسبب كثافاته، يةمطربعض المناطق الالمياه الجوفية و

على أال تتعارض مواقع هذه التجمعات وانتشاره بصورة مبعثرة، 

السابق ذكرها وأهمها بصورة كبيرة مع ميول األرض أو المخاطر 

  .زحف الرمال

وتشتمل التنمية العمرانية وفقاً للمخططات الكلية لإلقليم على التوسع 

لجديدة في بعض التجمعات الحالية إضافة إلى مجموعة من التجمعات ا

وباألخص في منطقة ) مدن مليونية(ذات االحجام السكانية الكبيرة 

العلمين وجنوب مرسى مطروح ، إضافة إلى التوسع في أحجام 

كما تقوم الخطط على التوسع في العمران . التجمعات العمرانية غرباً

برج (القائم ، وبخاصة في المدن الصغيرة والمجتمعات العمرانية الجديدة 

، إضافة إلى استغالل المخزون القائم من الوحدات السكنية )مثالًالعرب 

بالقرى السياحية الساحلية في أنشطة اقتصادية سياحية وتعليمية ممتدة 

  .طوال العام
  

وتوضح خرائط صالحيات األراضى إلى توفر إمكانات التوسع 

العمراني بالمناطق الساحلية وعلى امتداد الطرق الرئيسية الحالية 

والمتوقعة، وهو مااليتعارض مع المخططات الحالية على أن يتم األخذ فى 

االعتبار عدم التعارض مع االنشطة الساحلية السياحية والزراعية والتعامل 

  .بصورة متوازنة مع الموارد الطبيعية والمخاطر األولية والثانوية
  

  التنمية السياحية: ثالثاً

إلقليم أى تنمية سياحية تؤكد أغلب الدراسات أن استراتيجية 

السياحة األجنبية فالبد أن تشمل السياحة المحلية واألجنبية ،  اإلسكندرية

لوجود مجموعة من  المرجوة باإلقليمها تتأخذ مكان في الوقت الراهن ال

  .المحددات
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وجعلها على مدار العـام ،  لإلقليمولكن لتنمية وجذب السياحة 

ت جديـدة ، واختيـار المكان المناسب البـد من إقامة وسائل أو إمكانا

يعمل ، وإلقامتهـا ، والعمل على تسويقها جيدا طبقا لبرنامج مدروس 

 ينالمتوافدانب من السياح األجالبأس به هذا البرنامج على جذب عدد 

  .إلى مصر زيادة المغريات الفريدة المنشأة به خصيصا لذلك 

على إقامة هياكل  باإلقليمتعتمد التنمية السياحية المقترحة ولذلك 

البيئة والمناخ والترفيه على مدار السنة وتسع  يفراغية سياحية للتحكم ف

معظم  يوقد تم تنفيذ هذا النظام بنجاح ف، غرفة  ٦٠٠ – ٢٠٠مابين 

 مالئم مثل مناخ الساحل الشمالىالدول شمال أوربا ذات المناخ غير 

ت المساحة بهذه الهياكل كلما ، ومن الجدير بالذكر أنه كلما زاد لإلقليم

زدادت الخدمات السياحية وأصبحت أكثر جذبا ، باإلضافة إلى أن بعد ا

مواقعها عن التجمعات العمرانية سوف يعمل على زيادة جذب السياحة 

ويوصى % . ٨٠إليها ومن المتوقع أن تزيد نسبة اإلشغال بها على 

مرسى مطروح  نطاق مدينة يبإقامة مثل هذا النوع من السياحة ف

فدانا  ،  ٣٧٥بالقرب من مطار مطروح وخلف البحيرة وعلى مساحة 

ولقد اختيرت مدينة مرسى مطروح إلقامة هذا النوع من السياحة لعدة 

  :أسباب هى

ها المتوسط للمنطقة الممتدة من رأس الحكمة وحتى عموق •

  .النجيلة 

 يفر وسائل المواصالت المختلفة ووجود المطار بها والذاتو •

العمق  يكيلو متر جنوبا ف ٢٠إلى  ١٠يوصى بنقله من 

ضوضائى مما يؤهله ألن إلعتبارات األمان والتلوث ال يالصحراو

منه وإليه  ييسمح بحركة الطيران األوربدولياً جويا  يصبح ميناء.  

  .توافر الخدمات والبنية األساسية  •

 مراكزافر ولجذب السياحة األجنبية لهذا النمط السياحى البد من تو  

إلى جانب أماكن الترفيه  ٢م ٢٥٠٠تبلغ مساحتها ) health spa(صحية 

  ) . حجرة ١٥٠نجوم بطاقة  ٤فندق (مع إقامة 
  

وتوضح مخططات التنمية لإلقليم االهمية الكبرى التي توليها هذه 

..) ، دينية،شاطئية، ثقافية، سفاري(المختلفة المخططات بالسياحة بأنواعها 

حيث تعتمد محافظة اإلسكندرية على التنوع الكبير في الخدمات السياحية 

التي تقدمها في مجال السياحة الشاطئية والثقافية، وتعتمد محافظة البحيرة 

على السياحة الدينية في دمنهور ووادي النطرون ورشيد، أما محافظة 

حة وفقاً لمواقع مناطق مطروح فتتنوع بها أنماط السياحة الحالية والمقتر

ففي حين تتركز السياحة الشاطئية بطول الساحل في شكل مراكز . التنمية

سياحية ، فإن نطاقات العلمين ومرسى مطروح تختص بالسياحة الثقافية 

واألثرية ، أما سياحة السفاري والسياحة الثقافية فتتركز في منخفض سيوة 

  . المغرة والقطارة وسلسلة الواحات المندثرة وواحة
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ومن خرائط صالحيات األراضى لألنشطة السياحية يتضح أن 

السياحة الشاطئية تمتد بطول الساحل الشمالى الغربى بطول نطاق 

الدراسة، أما السياحة الثقافية فتتركز فى بعض التجمعات العمرانية مثل 

مدينة االسكندرية ووادى النطرون والعلمين ومرسى مطروح، وهو 

ويمكن التوسع فى سياحة . الخططات االقليمية للمنطقة مايتوافق مع

السفارى لتشمل نطاقات اضافية تمتد من وادى الفارغ جنوب وادى 

  .النطرون وتشمل واحة المغرة والكثبان الرملية جنوب محافظة مطروح

  التنمية الصناعية: رابعاً

المعطيات الجيولوجية والمناخ (بخصائص بيئية  اإلقليمتميز ي

خاص  يتميز بنمط حضاريوموقع فريد، كما ) إلخ… اء النباتى والغط

بها لما لهذه  يالسكان يبه حيث تشكل قبائل أوالد على العامود الفقر

القبائل من جذور تصلها بالجزيرة العربية ومايخلق صلة قوية بين هذه 

والمطلوب أن يمثل التخطيط محاولة إلعادة . المنطقة وبين ليبيا الشقيقة 

ويتضمن ذلك تأكيد الرؤية الحضارية التى تتميز . ف هوية المنطقة اكتشا

: بها المنطقة وتجسيدها من خالل المعطيات العلمية والتكنولوجيا الحديثة

أى أن يقدم التخطيط طبعة جديدة للنمط الحضارى الذى تتميز به المنطقة 

  .مع تحقيق التناغم مع البيئة

ل لتنمية المنطقة تربط بشك متكاملةق رؤية المطلوب وفقا لما سب

  .اور التنمية بين مختلف مح يعضو

  :للعمران إلى ينتشارالفكرة النمط ا يتبن يومثاال على ذلك يؤد

  . ييتميز بها المسكن البدو يتأكيد قيمة الخصوصية الت •

البناء من قبل أبناء كل مجتمع  يتشجيع المشاركة الشعبية ف •

 يبها النمط الحضار يبالمنطقة وكذلك قيمة الجماعية الت

  .بالمنطقة 

سوف ينشأ طلبا محليا  يتأكيد استخدام الخامات المحلية الت •

 يتتعلق بها مثل الحجر الجير يكبيرا على الصناعات الت

  .فر بالمنطقة االمتو

كميزة نسبية  يوبين الطابع المحل يالربط بين النشاط السياح •

  .تتمتع بها المنطقة مما يدعم قطاع السياحة وهكذا 

… الطرق، المرافق (االنتهاء من أعمال البنية األساسية  •

  ) .  إلخ

ووفقاً للمخططات الكلية تتركز مناطق التنمية الصناعية في نطاق 

العلمين وغرب مدينة اإلسكندرية، وهي تعتمد على الصناعات 

ية، إضافة إلى مناطق استخراج البترول والغاز االستخراجية والتحويل

وبمقارنة ذلك مع خرائط صالحيات . الطبيعي في الصحراء الغربية 

األراضي ، فإن توزيع مناطق الصناعات في نطاق العلمين يتوافق مع 

هذه الصالحيات، ويمكن التوسع في هذه األنشطة جنوب رأس الحكمة 

ية التي يمكن استغاللها إلقامة حيث تتوافر الخامات الحجرية والمعدن
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كما يقترح أن يتم استغالل موقع مدينة السلوم في . صناعات تحويلية 

  .إنشاء منطقة تجارة حرة 

أما بالنسبة للصناعات الخفيفة والحرفية فيقترح المخطط إقامتها حول 

المدن القائمة والمقترحة إضافة إلى بعض التجمعات البدوية والواحات 

  .و مايتوافق أيضا مع خرائط الصالحياتالداخلية وه

  مناطق الحفاظ ومناطق المخاطر البيئية: خامساً

توضح خرائط تحليل مناطق الحفاظ على وجود بعض المناطق التي 

تحتوى على مجموعة من الموارد المهمة والحساسة التي يجب التعامل 

مية وتشمل هذه المناطق مح. معها عن طريق اإلدارة الرشيدة للتنمية 

العميد والتي تقع بين تجمعات حالية ومقترحة كبيرة يتوقع أن تجتذب 

كما يمر بالمحمية ترعة الحمام ويتعارض في . أحجام كبيرة من السكان

بعض اجزائها مبدأ تنمية الموائل الطبيعية مع عملية االستصالح 

ويهدد المحمية التوسعات العمرانية غير المنظمة والجور على . الزراعى

نباتات الطبية والعطرية التي تنمو بالمحمية والتي تعرضها للتناقص ال

  .واالنقراض

كما يجب مراعاة الحفاظ على موارد محمية سيوة من خالل تنمية 

منظومة من األنشطة السياحية والزراعية والحرفية المتوافقة مع طبيعة 

  .المنطقة والتي تساهم فى تنمية المحمية وتطويرها

لمخاطر، فالشك أن أهم هذه المخاطر وأكثرها تعارضاً أما بالنسبة ل

مع التنمية بجميع صورها هي األلغام ، ويتضح ذلك في التعارض 

الواضح بين التنمية فى نطاق العلمين والتي تعول على جذب أحجام 

كبيرة من سكان وادي النيل في تجمعات عمرانية جديدة وأنشطة 

مة، وبين مساحات األلغام اقتصادية صناعية وسياحية وزراعية ضخ

  . الشاسعة بها

وتتضح المشكلة نفسها في نطاق مرسى مطروح حيث يتمد العمران 

بها جنوباً في مساحات ملوثة من األلغام ومخاطر األجسام القابلة 

كما تعتري هذه المناطق مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر . لالنفجار

قد تؤثر على مساحات كبيرة من نتيجة للتغيرات المناخية المتوقعة والتي 

خط الساحل والشواطيء ابتداء من سواحل رشيد واإلسكندرية حتى 

  .براني والسلوم
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توصيات لتطوير كفاءة : حاليةال يواليات األراض ٢- ٧

  ياستغالل األراض

  سكندريةإلبإقليم ا يالوضع الراهن لواليات األراض  ١-٢- ٧

في ) الواليات( تتعدد المناطق الواقعة ضمن نفوذ بعض الوزارات 

، وهو أمر مفيد إليجاد استراتيجية تنموية موحدة داخل إقليم اإلسكندرية

، شريطة أال تتعارض األنشطة المقنرحة طية لمصراألقاليم التخطي

بواسطة الوزارات المختلفة مع االشتراطات البيئية وتوجهاتها المستمدة 

، أما تداخل مية العمرانية من المنظور البيئي من استراتيجيات التن

الوظائف واألنشطة داخل الواليات المختلفة فهي أمر وارد ، بمعنى أن 

، واالستخدام الصناعي في آن واحد تصلح منطقة ما لالستخدام الزراعي 

يرتبط باحتياجات اإلقليم ، وفي هذه الحالة فإن اختيار االستخدام األمثل 

لويات التخطيط ، لذا فمن الضروري في هذه الحالة تحديد أووالدولة

  .داخل نطاق اإلقليم واختيار األنسب حسب ظروف كل منطقة 

، يم داخل واليات الوزارات التاليةوتقع مساحات واسعة من اإلقل

، ومن ثم تنوع الموارد الطبيعية باإلقليم ويدل تنوع الواليات على مدى

  :بيان مدى أهميته ضمن األقاليم التخطيطية على المستوى القومي

 .الكهرباء والطاقة  وزارة •

 .وزارة السياحة  •

 .وزارة الزراعة  •

 .وزارة الصناعة  •

 .وزارة البترول والثروة المعدنية  •

 .وزارة اإلسكان  •

 .وزارة الدولة لشؤون البيئة  •

ت الطبيعية والمحددات في ومن خالل دراسة اإلمكانيا •

، وربطها بخرائط األوزان النسبية الستراتيجية اإلقليم

العمراني من منظور بيئي ، نلحظ وجود شبه التخطيط 

تطابق بين أغلب الواليات باهتماماتها المحددة ، وبين أغلب 

المقترحات الناتجة عن استراتيجية التخطيط العمراني من 

المنظور البيئي ، وتأتي بعض االختالفات بين 

االستراتيجيات والواليات نتيجة اختالف األوزان النسبية 

مقترحة أو عدم وضع الظروف البيئية في لالستخدامات ال

  .االعتبار من جهة الوالية المعنية

لذا فمن الضروري وضع الخصائص البيئية وضرورة  •

، ر عند التخطيط للتنمية العمرانيةالحفاظ عليها في االعتبا

ولذلك يجب االلتزام بالمباديء التالية في التخطيط العمراني 

رض له البيئة من آثار سلبية بمختلف أنماطه تفاديا لما فد تتع

 .نتيجة لسوء االستخدام في حالة وقوعه
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توصيات استغالل األراضي بنطاقات الواليات وفقاً   ٢-٢- ٧

  لتحليالت صالحيات األراضي لالستخدامات المخلتفة

  التنمية الزراعية: أوالً

ترعة الحمام تشمل واليات وزارة الزراعة مناطق االستصالح على 

وامتدادها، ويقترح أن تشتمل أيضاً على بعض المساحات التي تعتمد 

على أنماط زراعية صحراوية على مياه األمطار بحيث تتبنى الوزارة 

توجهات تتواءم مع المتغيرات الجديدة من حيث توافر مياه النيل بالمنطقة 

مل مع والحاجة إلى استحداث أنماط زراعية وأساليب ري جديدة تتعا

ولذلك يوصى بوضع دراسة تفصيلية . واقع قلة المياه وندرتها بالمنطقة

للمنطقة يتم من خاللها تحديد المواقع المقترحة لمراكز التنمية العمرانية 

 –ومحاور االمتداد المستقبلي لها وكذلك تحديد مناطق التنمية الزراعية 

عدم تداخل  لضمان –التي تعد أحد أهم ركائز التنمية في المنطقة 

  .االستعماالت وإهدار الموارد
  

  التنمية العمرانية: ثانياً

تشمل واليات وزارة اإلسكان مساحات شاسعة  بطول الساحل 

، ويتخلل هذه المساحة كردونات متر٢٠٠شمالي الغربي وحتى كونتور ال

المدن التابعة لإلدارات المحلية، كما يتخللها بعض الواليات األخرى مثل 

كما تشمل واليات وزارة اإلسكان . والية وزارة السياحة والكهرباء

بعض المواقع المقترحة لتجمعات عمرانية جديدة والتى يقترح مراجعتها 

  .الحديثة لإلقليم ومطابقتها مع التوجهات وخطط التنمية
  

  التنمية السياحية: ثالثاً

تقع واليات التنمية السياحية على شكل شرائط على الساحل الشمالي 

الغربي إضافة إلى مساحات بالظهير الصحراوي وهي المناطق التي 

وتتطابق هذه الواليات مع خرائط صالحيات . تصلح لسياحة السفاري

مناطق الحفاظ بصورة أكبر من األراضي ويقترح أن يتم استغالل بعض 

  .الناحية السياحية من خالل تنمية السياحة الثقافية والتراثية

  التنمية الصناعية: رابعاً

تقع والية وزارة الصناعة في مناطق محدودة بالظهير الصحراوي 

ويراعى . في نطاقات بعيدة عن العمران والطرق الرئيسية بصورة كبيرة

أن يتم مراجعة نطاقات المناطق الصناعية  من خالل الدراسات التي تمت

المقترحة بحيث يسهل الوصول إليها من الطرق الرئيسية وأن تكون 

، مما يمكنها من زيادة كفاءتها التجمعات القائمة ونقاط التوزيع قريبة من

  .وجدواها االقتصادية
  

  مناطق الحفاظ ومناطق المخاطر البيئية: خامساً

تتداخل بعض مناطق الحفاظ ومناطق المخاطر مع واليات 

والتعتبر هذه المناطق عائقاً للتنمية ولكن هى مناطق يجب . الوزارات

اعتبارها تخطيطياً كنطاقات ذات طبيعة خاصة عند تخطيطها 
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وتوضح األشكال المرفقة تداخل بعض مناطق الحفاظ . واستغاللها

عة ، وهى فى أغلبها مناطق تحتاج والمخاطر مع واليات االسكان والزرا

إلى تطهيرها من األلغام واألجسام القابلة لالنفجار فى سبيل استغاللها 

وتتركز أغلب هذه المناطق فى نطاق العلمين حيث . عمرانياً واقتصادياً

تتداخل المخاطر من األلغام مع مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر لتمثل 

عند استغالل هذه المنطقة وتنفيذ مخططات تحدياً يجب أخذه في االعتبار 

  .التنمية بها
  

أما مناطق الحفاظ شمال منخفض القطارة فهي تتداخل مع واليات وزارة 

السياحة وهو تداخل متوافق حيث تزمع الوزارة في استغاللها كمسارات 

 .سفاري ومزارات طبيعية
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   الثامنالفصل 

  باستخدام سيناريوهات استخدامات األراضي

  نتائج تحليل الصالحية والنمذجة الكارتوجرافية 
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  سيناريوهات استخدامات األراضي

مراحل السابقة التقوم هذه المرحلة على دمج التوصيات والنتائج من 

وصون الموارد للوصول إلى حل متوازن يضمن الحفاظ على البيئة 

ذات الحساسية البيئية العالية بها، مع عدم إغفال متطلبات التنمية 

العمرانية فى المواقع الصالحة لذلك وبما يضمن تحقيق مفاهيم 

ومع وضع أطر واشتراطات للتنمية لضمان  -الحفاظ واالستدامة 

اختيار انسب المواقع لها من الناحية االقتصادية واالجتماعية 

  .والبيئية

تعطي خرائط صالحية األراضي لالستخدامات المختلفة بمقاييسها و

المتدرجة رؤى أكثر تكامالً وعمقاً لألراضي المرشحة للتنمية وإقامة 

وعند استخدام تلك الخرائط في وضع . المشروعات الجديدة بأنواعها

نه يمكن الوصول ألكثر من إمخطط االستخدامات المشتركة لألراضي ف

وقد تم . لمتخذي القرار ستراتيجيةإلالألهداف والرؤى سيناريو تبعا 

االستعانة بخرائط الصالحية والتحليالت التي نتجت عن هذا المشروع 

إلنتاج سيناريوهات لالستخدامات المشتركة والتنمية المتكاملة إلقليم 

 : عن طريق تنفيذ الخطوات التاليةسكندرية إلا

ستعماالت المقترحة بين اال) التنافس(التعرف على التعارض  

  :ي على األراض

ويتم هنا دمج الطبقات الخاصة بمقترحات توزيع االستعماالت 

أو  (Vector) يالنموذج الخط يسواء كان ذلك ف –المكانية 

وعند تنفيذ هذا الدمج سوف يتضح أن  ،(Raster)النموذج 

  :التنمية يأوضاع ألراض ٣هناك 

،  أنواع التنميةتصلح ألي نوع من  ال يالمناطق الت -

 تشغلها أية استعماالت مقترحة على الخرائط ال يوبالتال

تسبب مشكلة  وهذه المناطق ال. في الوقت الحالي 

 نشطة التنميةألتصلح  نها الألللمخطط أو متخذ القرار 

أو يحذر أن يقوم عليها نشاط ( حسب المتطلبات الراهنة

  )التنمية لحساسيتها أو أهميتها البيئية

    يالمناطق التى يشغلها استعمال واحد فقط مقترح وبالتال -

وهذه المناطق .  توظيفها لهذا االستخدام فقطإال ليرجح  ال

تسبب مشكلة للمخطط إذ أنه يحدد فيها استعمال  أيضاً ال

 .حسب الوضع الراهن  واحد يمكن توطينه بها

فنجدها  –المناطق التى تتعارض فيها االستخدامات  -

 نفسه الوقت يوف يتصلح لالستخدام الزراعمثالً 

، أو تكون أساساً محميات يالسكن يلالستخدام العمران

األخرى ومنها طبيعية ويتعارض معها االستخدامات 

وبطبيعة الحال فإن المشكلة الرئيسية فى هذه ، الصناعية
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المناطق  يف يكيفية تخصيص األراض يالحالة تكمن ف

 يوهنا يجب األخذ ف. االستخداماتتتعارض فيها  يالت

  :االعتبار عدة عوامل أهمها

هذه  يتحدد أهمية االستعمال ف ياألوزان النسبية الت -

 يوالزراع الصناعي انالمنطقة، فمثالً قد يتعارض النشاط

مثالً في  ييرجح االستخدام الزراعقد منطقة ما، ولكن  يف

النسبية عن األوزان النسبية  وزانهأهمية أتعاظم حال 

الصناعي في بعض النطاقات، وفقاً ألولويات للنشاط 

وقد يرجح النشاط الصناعي وفقاً . التنمية ومتطلباتها

  .لوضعية المنطقة ومتطلباتها أيضاً

التوجه العام التخطيطى أو لمتخذ القرار فى ترجيح كفة  -

قتصادى حالة التوجه ذو البعد اال يف(التنمية االقتصادية 

حالة التوجه  يف(أو كفة التنمية البيئية ) لدفع عجلة التنمية

، أو أية )لترجيح الحفاظ وصون الموارد ئيذو البعد البي

تنمية منطقة ما قد  يتوجه آخر يرى متخذ القرار أولويته ف

 .قليمية أو القومية أو الدوليةإلبعاد األيرتبط با

أثناء عملية  االعتبار يشروط وعوامل أخرى لم تؤخذ ف -

، مثل المساحات المطلوبة لالستخدام أو التوجيه أو  التحليل

 . المقترحة والحالية األنشطةالعالقات التبادلية بين 

نموذج للدمج مابين  )١٦٠،١٥٩،١٥٨(أرقام التالية وتوضح األشكال 

، بحيث توفر النتيجة مؤشراً ي لالستخدامات المختلفة صالحيات األراض

 فيالمختلفة  االستخداماتلكل من المخطط ومتخذ القرار لمردودات توطين 

، )بدائل(وقد تم عرض هنا ثالث سيناريوهات  .منطقة الدراسة على البيئة

أولها بديل يعتمد على تعظيم االستفادة االقتصادية من المنطقة وترجيح 

ى مناطق التداخل عن األنشطة التي األنشطة ذات المردود االقتصادي ف

وثاني هذه البدائل هو بديل الحفاظ . تقوم على عمليات الحفاظ البيئي

وأنشطة التنمية البيئية، بحيث ترجح هذه األنشطة عن تلك التى تعنى 

أما البديل الثالث وهو الذى يقوم . بالتنمية االقتصادية وبخاصة الصناعية

طة وصالحيات األراضي بحيث يحقق كل بإحداث توازن في اختيار األنش

من تعظيم الفوائد االقتصادية للمنطقة مع وضع في االعتبار عملية احترام 

التراث البيئي والثقافي للمنطقة والحفاظ على تميزها  النسبي من حيث 

   ..األنشطة والموارد

وكما ذكر من قبل، فإن توجهات التنمية قد ترجح توطين استخدام على 

هذا النموذج من التحليل حيث يتم دمج  المرفقةوتوضح األشكال .  استخدام

للحصول على  يالطبقات المختلفة من صالحيات استعماالت األراض

، ترجح دائما ي فمثالً من المنظور االقتصاد. سيناريوهات مختلفة للتنمية

سياحة، زراعة، صناعة، (االستعماالت ذات المردود االقتصادى القوى 

وذلك فى مناطق تعارض (تشجع على الحفاظ  يتلك الت على..) إلخ

هذه الحالة عن بعض التداخالت  يف يولذلك تم التغاض). االستعماالت فقط
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بين بعض األنشطة ومناطق المحميات المستقبلية بحيث يمكن تضمين تلك 

أما المنظور . والحماية ااألنشطة كنموذج للدمج بين التنمية المتوافقة بيئي

مناطق التعارض بين االستعماالت عملية الحفاظ  يرجح دائماً ففي يالبيئ

كما تم اقتراح بديل ثالث .  ية أنشطة أخرىأيسمح فيها ب على البيئة وال

وكما سبق .  تتوازن فيه متطلبات الحفاظ مع متطلبات التنمية االقتصادية

 يوالتوجهات التخطيطية القومية أو حتى الدولية ه اإلستراتيجيةذكره فإن 

يمكن أن تؤثر على طبيعة القرار المتعلق بنوعية التنمية المرجحة،  يالت

 توقد أد .ي راضألعلى أساسها يتم توطين االستعماالت المختلفة ل يوالت

راضي فيما سبق وعدم ألفي بعض توزيع استخدامات االبيئي قلة الوعي 

دارة بيئية لحماية إحتمية وضع خطط  ىلإفي القرار   يئيبدمج المنظور ال

التي قد  ةثار السلبيآلسواء من ا حد ىالبيئة العمرانية والبيئة الطبيعية عل

  .تنتج عن تلك العالقة
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  الخالصة والتوصيات
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مع ظهور األهمية المتزايدة للبيئة وضرورة الحفاظ على األنظمة 

والمحيط ) البيئة الطبيعية( ية الثالثة والمتمثلة فى المحيط الحيويالبيئ

) البيئة االجتماعية( يوالمحيط االجتماع) البيئة المشيدة(المصنوع 

أصبح من الواجب البحث عن فكر تخطيطى للمجتمعات العمرانية من 

يهدف إلى تحديد وتقليل كل التأثيرات البيئية السلبية  يمنظور بيئ

، التجمع الجديد يف الناتجة عن األنشطة السكانية والصناعية والخدمية

وذلك بتصميم وإدخال تحسينات على دورة تلك األنشطة لتجنب ولتالفى 

صبح من األهمية عند اتخاذ الخطوات أتأثيرات سلبية على البيئة، و يأ

يجب  يالذ يالبيئ النظامإلنشاء وتنمية أى مجتمع عمرانى جديد مراعاة 

، حيث إن للبيئة حد معين من الطاقة االستيعابية تتحمله المنطقةأن 

أى مستوى محدد من التلوث الذى يمكن . لمدى التأثير عليها تأثرا سلبيا

قادرة على التخلص منه، وذلك حتى في الوقت نفسه تكون أن تتحمله و

ال تشكل التجمعات العمرانية بأنشطتها االستيطانية عبئاً على البيئة، 

لب إنشاء العديد من المشروعات أو الخدمات المكلفة قد يتط ياألمر الذ

وذات تكنولوجيا عالية للحد من وتقليل حجم ونوعية الملوثات الناتجة 

  .عن تلك األنشطة االستيطانية

 تقييم األثر البيئي هو آلية مصممة للتنبؤ بآثاروعلى كل حال فإن 

 وعلى صحة ةوالعمليات المختلفة على البيئالتنمية العمرانية مشروعات 

وسالمة اإلنسان، باإلضافة إلى ترجمة هذه المعلومات في صورة 

  .مفهومة

تقييم األثر البيئي إلى إدخال االعتبارات البيئية  اتتهدف عمليكذلك 

ويمكن  العمرانية، ضمن عملية اتخاذ القرار في خطط مشروعات التنمية

وبشكل عام  ،وصفهاتطبيق هذه اآللية على أي نشاط للتنبؤ بآثاره البيئية و

تطبيقه على األنشطة الجديدة أو األنشطة التي تخضع لعمليات تغيير  ييجر

على أنه ليست جميع األنشطة تتطلب تقييم لألثر البيئي، . وتعديل أو توسعة

لألثر البيئي أم  اًما إذا كان المشروع يتطلب تقييمولذا يتم في البداية تحديد 

البيئي يجب وجود بدائل مختلفة للقيام بالنشاط  ولنجاح عملية تقييم األثر ،ال

  .محل الدراسة

ربعة أدراسة صالحيات األراضى للتنمية من خالل  تتمهذا وقد 

 ، العمران، السياحةو الزراعة،، والصناعة: استخدامات تنموية رئيسية

كما تم تصنيف كل استخدام من هذه االستخدامات األربعة بصورة أكثر 

 يوبدو يتم تفصيل العمران إلى عمران ريف يل المثالفعلى سبتفصيالً، 

دينية، وكذا /أثرية/، والسياحة إلى سياحة شاطئية وتاريخية يوحضر

  .، وزراعات مروية الزراعة إلى زراعات مطرية

تعتبر نتائج هذه الدراسة خالصة التقنية الحديثة التي يتم فيها و

علومات الجغرافية في توظيف للنمذجة  الكارتوجرافية وتقنيات نظم الم

لتدرجها النسبي للصالحية  عمل تغطية بيئية شاملة لألراضي وصوالً

والتي  يمكن إن تكون قاعدة تدعم قرارات التخطيط واستخدامات 

األراضي لما توفره من إمكانات واسعة لرؤى شاملة مع دراسة عدة 

  .بدائل وسيناريوهات للتنمية
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تباعها في حاالت اعرضت الدراسة المنهجية التي يمكن وقد 

دراسية وتخطيطية لتغطية جميع مناطق الجمهورية مع اعتبار بعض 

  .المتغيرات البيئية  في ظروف المنطقة كعوامل أو كمحددات
  

يمكن استخدام المنهجية والخرائط الناتجة عنها للتقييم البيئي و

 ،تقييم موضع طريق سريع:  االستراتيجي لمقترح مشروع تنموي مثل

وهنا يلزم , ...اختيار موضع مدفن صحي  أو المدن  الجديدة وغيرها

  .استكمال الدراسة التفصيلية باستخدام خرائط بمقياس أكثر تفصيال
  

  :الرؤية البيئية لتنمية اإلقليم: أوالً
 

أهمية الحاجة إلى مدخل بيئى لتخطيط  تؤكد الدراسات العلمية

هدف الحفاظ على البيئة ب بجميع أنواعها التجمعات العمرانية الجديدة

الحيوية لإلنسان والتى يصعب تعويضها إذا ما أهملت أو لوثت، 

فرة اإلى حسن استثمار واستغالل المصادر الطبيعية المتو والسعي

 ييق أعلى عائد مادعمل على تحقاللألجيال القادمة دون إهدار، و

    .الحفاظ على البيئةبمبدأ  دون اإلخاللمباشر وغير مباشر  ياستثمار

ويعد تقييم األثر البيئي آلية مصممة للتنبؤ بآثار المشروعات 

، باإلضافة البيئة وعلى صحة وسالمة اإلنسان والعمليات المختلفة على

، وإذا رهاإلى ترجمة هذه المعلومات في صورة مفهومة للعامة ونش

كانت عملية تقييم األثر البيئي تهدف إلى إدخال االعتبارات البيئية 

فكان من . ذ القرار في خطط مشروعات التنميةضمن عملية اتخا

الضروري تطبيق هذه اآللية على أي نشاط للتنبؤ بآثاره البيئية وتقييمها 

على كل أنواع األنشطة سواء الجديدة أو تلك التي تخضع لعمليات 

  . تغيير وتعديل أو توسعة

ولنجاح عملية تقييم األثر البيئي يجب إيجاد بدائل مختلفة للقيام 

بالنشاط محل الدراسة  ويتم دراسة اآلثار البيئية المتوقعة لكافة البدائل 

ومقارنتها واختيار البديل األفضل حتى لو كان هذا البديل االستغناء عن 

  .المشروع نهائيا 

، يئي على أنه آلية رسمية ، منهجيةتقييم األثر البويمكن تعريف 

شاملة لتقييم اآلثار البيئية لسياسة ، أو مخطط ، أو برنامج ، وبدائلهم 

المختلفة ، باإلضافة إلى إعداد تقرير عن نتائج عملية التقييم ، 

واستخدام هذه النتائج في دعم اتخاذ القرار مع التأكيد على أهمية وجود 

، ومع الوضع في االعتبار ضرورة مراعاة الشفافيةن مستوى عاٍل م

االحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية المعنية وعدم تعارضها مع 

   .)المستويين القومي واإلقليمي(ية اتجاهات التنم
  

لذا فإن الصفحات التالية تهتم بتلخيص الرؤية البيئية لتنمية  اإلقليم 

  :من منظور بيئي  حسب أشكال األنشطة المطلوب تخطيطها
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  -:للمناطق الصناعية يالتخطيط البيئ -١

وهو  يوهو يعرف بصفة عامة بالتخطيط األيكولوجى أو البيئ

ولكن  ،يمجال التخطيط الصناع يأحد التوجهات البيئية الحديثة ف

للمناطق الصناعية اليمثل  ييجب أن يكون معروفاً أن التخطيط البيئ

وكذلك  يقتصادحال بديال عن كل من التخطيط االجتماعى واال

  . التخطيط العمراني بل على العكس من ذلك فإنه يعتبر مكمالً لهما
  

الصناعات (تعتمد التنمية الصناعية على مناطق االستخراج و

، وكذلك فى مناطق  مثل المحاجر والتعدين والبترول) االستخراجية

قامة إلاالنتشار العمرانى وبالقرب من شبكات البنية التحتية الالزمة 

قد أكدت دراسة الوضع الراهن و.  مثل هذه المشروعات الصناعية

اطق بمنتوجد لإلقليم أن أشهر المناطق الواعدة للتنمية الصناعية 

بموارد  ، أو المناطق الداخلية الغنيةمتفرقة سواء بالنطاق الساحلي 

الثروة المعدنية مع تميزها بشبكة نقل جيدة والقرب من التجمعات 

  .السكانية بما توفره من عمالة الزمة 

 ات الخفيفة والحرفيةصناعالطق اإنشاء منولذلك تقترح الدراسة 

بالقرب من التجمعات العمرانية القائمة والمقترح تنميتها بالظهير 

الصحراوي للساحل الشمالي ، وكذلك بالواحات حيث الحرف 

التقليدية ، في حين تقترح تنمية الصناعات الثقيلة بالظهير 

الصحراوي للساحل وبالقرب من مواقع التعدين والمناجم والمحاجر 

عالقة بينها وبين مناطق العمران بمحافظة مطروح ، مع مراعاة ال

وغير ذلك .. من حيث المسافات الفاصلة واتجاهات الرياح السائدة 

من المعايير البيئية لتوطين هذه النوعية من الصناعات ، ويتطلب 

 ذلك إجراء دراسات تفصيلية لكل نشاط صناعي مقترح مع الوضع

 :في االعتبار االعتبارات التالية

وذلك ألن :  إدارة الموارد البيئية بكفاءة يالتحكم فضرورة  •

ستهداف التنمية الصناعية السريعة قد يترتب عليه ا

متجددة أو الستنزاف للموارد البيئية المختلفة خاصة غير ا

إلى اإلخالل بتوازن البيئة على  يمما يؤد, البطيئة التجدد

 . المدى المتوسط أو البعيد

قتصادية لمخططات المناطق الجتماعية واالدراسة العوامل ا •

وذلك ألن تلك العوامل تؤثر بشكل ملموس , الصناعية 

جتماعى والقوى الفمن خالل السلوك ا, البيئةعلى 

كيفية التعامل مع  يتجاهات المختلفة فالقتصادية تحدد االا

 .ستغاللهااالموارد البيئية وحسن 

تتعامل مع  يدراسة الهيكل الحكومى والنظم اإلدارية الت •

باإلضافة إلى خرائط مخططات المناطق الصناعية 

وذلك نظراً ألن القرارات والتشريعات الحكومية  الواليات،

نعكاس واضح على اهذه المجاالت غالباً ما يكون لها  يف

 .القضايا البيئية
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  -:زراعية والرعوية للمناطق ال يالتخطيط البيئ -٢

للزراعات التقليدية بالنسبة  تتركز المناطق المقترح تنميتها زراعياً

جنوب غرب محافظتي البحيرة واإلسكندرية وتمتد في  )المروية ( 

غرباً حتى مركز الضبعة بمحافظة مطروح ، أما الزراعات المعتمدة 

والمياه الجوفية فيقترح تنميتها بمحافظة ) البعلية ( على مياه األمطار 

  .سيدي براني وسيوة / مطروح بقطاع مطروح 
 

للتنمية الزراعية  يتحليل صالحية األراض يتماد فاالع وقد تم

  :التي تتمثل فيما يلي على مجموعة من العوامل 

والمتمثلة في تلك المياه المنقولة من : توافر المياه السطحية •

 )فرع رشيد(نهر النيل 

 .مياه األمطار، وخاصة في نطاق الساحل الشمالي  •

الواضح بهذه النوعية ، ويتميز اإلقليم بغناه المياه الجوفية •

 .من المياه 

أشكال سطح األرض وخاصة تلك المرتبطة باستواء السطح  •

 ) .الميول ( 

  :والتي تتمثل فيما يلي كذلك تم استخدام بعض العوامل البشرية 

وخاصة السريعة تشجع على  الطرقشبكة جيدة من ر يتوف •

تيسير عمليات نقل المنتجات الزراعية وخاصة سريعة 

 .التلف من المزارع إلى األسواق 

فى حالة الزراعة (الترع والمصارف جيدة من شبكة توفير  •

والتقارب ) يعرف بالزراعة المروية الترع أو ماعلى مياه 

 .من الزراعات الحالية

يجب الوضع فى االعتبار أن النتائج المستخلصة من ، وهذا

التحاليل البيئية باستخدام المنهجية المقترحة يعتمد إلى حد كبير على 

  :مجموعة من المحددات نوجزها فيما يلي 

 .العوامل والموارد المستخدمة  •

والتى يمكن تغييرها أو تعديلها وفقاً  –المعايير واألوزان  •

 . القرار تبارات متخذىللتوجهات التخطيطية واع

يجب أن تؤخذ على  ولذلك فإن النتيجة التى يتم تحليلها اآلن ال

أنها النتيجة الوحيدة التى يمكن استخالصها، ولكن على العكس من 

ذلك فإنها تعتبر تجربة تم فيها استخدام البيانات المتاحة وتم تحليلها 

أو  أخرىتتوافق مع فرق عمل  عن طريق اختيار أوزان قد ال

يعرف  ، ويقع تحت هذا المضمون مامخططات ورؤى أخرى

 . بخرائط الواليات
  

من هنا تنبع قوة التحليل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية فى 

ضافة العوامل المختلفة وكذلك فى تغيير إلأنه يحقق المرونة الكافية 

ن األوزان والمعايير وبالتالى الحصول على نتائج مختلفة تعبر ع

  .احتياجات وتوجهات التنمية المطلوبة



  اإلسكندرية إلقليمالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية 

 ٣٣٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  

  -:عمران الحضري التخطيط البيئى لمناطق ال -٣

يتمحور التخطيط الحضري من منظور بيئي حول تقديم هواء 

، وتوفير كل ذلك بالجودة وفراغات معيشية صحية لسكان المدنومياه 

وهو الهدف . التي ال تعرض صحتهم وعافيتهم للخطر في المستقبل

فإن وجود إطار ما يجمع هذه  .تحدي كبير ألي مدينة  الذي يمثل

المكونات سوًيا في منظومة فعالة لتحقيق هذا الهدف يمثل أمًرا بديهًيا 

  : ية والتي تنحصر أهدافها فيما يلي، ويعرف هذا اإلطار باإلدارة البيئ

حماية صحة وسالمة اإلنسان من ملوثات البيئة المشيدة،  •

ئة الحضرية بمكونيها الطبيعي واألخطار المحتملة للبي

  .والبشري 

الحفاظ على البيئة الطبيعية من التدهور الناتج عن استهالك  •

 .البيئة المشيدة لمواردها والتخلص من مخلفاتها بها

 تحسين البيئة المبنية بترشيد استهالكها للموارد الطبيعية، •

والتعامل مع مخلفاتها بالشكل الذي ال يلوث الوسائط 

 . ، وحمايتها من األخطار المحتملة للبيئة الطبيعية بيعيةالط

، وهو ما المدن تواجه مشكالت بيئية كثيرة وإذا كانت معظم

يعني ضرورة وضع أولويات بيئية يمكن من خاللها تحديد أنسب 

فإن التخطيط . المواقع الالزمة إلقامة مشروعات حضرية جديدة 

سس والقواعد الحضري لإلقليم يجب أن يراعي مجموعة من األ

  .ا لتنفيذ تلك التوجهات بشكل ناجحالبيئية الواجب اتخاذه
  

للتنمية العمرانية تتنوع باختالف  ييالحظ أن صالحية األراضو

، فتتركز الصالحية المرغوب فيه طبيعة االستخدام العمرانى

العالية  السكانية الكثافاتاألعداد والعمرانية الحضرية ذات 

، وفي حالة إقليم في المناطق المؤهلة لذلكوالمتوسطة بصورة كبيرة 

متوسط أنسب اإلسكندرية يعتبر النطاق الممتد بطول ساحل البحر ال

ذات  السهلية المنبسطة يفر األراضا، حيث تتوالمواقع المؤهلة لذلك

، والبعيدة عن مناطق المخاطر التقليدية السائدة المناخ المعتدل

، كثبان الرملية المتحركة من ناحية، والنشطةقليم كالفوالق الباإل

من  لقربشبكات المرافق والبنية األساسية واباإلضافة إلى توافر 

، مع توافر المقومات اكز الجذب السكاني من ناحية أخرىمر

   .االقتصادية المشجعة على قيام نشاط اقتصادي جاذب للسكان 
  

 -:عمران الريفي والبدوي التخطيط البيئى لمناطق ال -٤

أما العمران الريفي والذي تنصح الدراسة به في مناطق 

االستصالح الزراعي جنوب وجنوب غرب محافظتي البحيرة 

فهو بطبيعة الحال ، سكندرية وشمال شرق محافظة مطروحواإل

، ترع الالمروية على مياه المستصلحة ومناطق الزراعات ب يرتبط 

، في حين ُيقترح تنمية العمران مطريةوبعض مناطق الزراعة ال
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 داخلالبدوي بواحة سيوة وغيرها من الواحات بمحافظة مطروح 

وذلك بسبب ية ، مطربعض المناطق الد المياه الجوفية وومناطق وج

على أال تتعارض مواقع كثافاته المتدنية وانتشاره بصورة مبعثرة، 

السابق اطر بصورة كبيرة مع ميول األرض أو المخهذه التجمعات 

، يضاف إليها ضرورة التأكد من انتظام ذكرها وأهمها زحف الرمال

موارد المياه وبكميات مالئمة لألحجام السكانية المتوقعة داخل هذه 

  .تجمعات سواء كانت ريفية أو بدويةال

 -:التنمية السياحية التخطيط البيئى لمناطق  -٥

للتنمية السياحية فتختلف وفقاً لنوع  يأما صالحية األراض

 .السياحة المختارة 

وبصفة عامة فقد تم تعريف أكثر من نوع من أنواع السياحة 

  : إلجراء التحليالت عليها 

  )وهى توجد على ساحل البحر المتوسط(السياحة الشاطئية ف •

المناطق ذات الطبيعة الخالبة أو المناطق  يتظهر أهميتها ف

حالة عدم تالمسها  يحتى ف(تسمح برؤية جيدة للبحر  يالت

ر الخدمات يبصفة عامة تحتاج إلى توف ي، وه )مع الشاطئ

 .  والبنية التحتية الرئيسية

الدينية فإن العامل /األثرية/حالة السياحة التاريخية يوف •

الرئيسى لترجيح موقع عن موقع آخر هو تقاربها من 

 ثرية أوأء كانت مناطق المعالم الموجودة بالمنطقة سوا

 . همة كالمتاحف والمحمياتمأو معالم  ،مزارات دينية

واقع أما السياحة الثقافية فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الم •

 .يتميز به اإلقليم  ، وذلك ماالتاريخية عبر مختلف العصور

لترجيح  يالعامل الرئيس تعتبركل هذه األنواع من السياحة 

اطق نموقع عن موقع آخر بها هو تقاربها من المعالم الموجودة بالم

مزارات دينية أو  المطلوب تخطيطها سواء كانت مناطق أثرية أو

  .معالم مهمة كالمتاحف والمحميات

  : يتقييم توجهات التنمية الحالية من المنظور البيئ: ثانيًا

اإلسكندرية  على أن هذا تؤكد أغلب الدراسات التي دارت حول إقليم 

، يضم أغلب أنواع البيئات المصرية حيث متنوعا بيئيا، إقليما اإلقليم يعد

 نطاق الجنوب إلى ليهاي ثم ،الساحلية البحرية البيئة فتمتد في الشمال

 أن يمكن يالت الشتوية األمطار من كميات لتساقط نظرا معتدل يصحراو

 إقليم ذلك يويل ، فصلية زراعة عليها تقوم أو نباتية حياة عليها تقوم

، بل ويستمر في االمتداد لإلقليم الجنوبية الحدود حتى يمتد جاف يصحراو

 من األخير الجزء يخلو هذاو ، السودان مع لمصرحتى الحدود الجنوبية 

 فى إال للمياه موارد به توجد وال ، األمطار فيه وتندر النباتية الحياة

 البشرية الحياة على يالبيئ التنوع هذا انعكس وقد . الواحات منخفضات

 . ياالقتصاد نشاطهم أو وزيعهمت أو السكان نمو حيث من سواء



  اإلسكندرية إلقليمالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية 

 ٣٣٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

 المناطق من يعتبر اإلقليمكذلك أكدت أغلب الدراسات على أن معظم 

 مصر سكان من حصته فإنولذلك  واالقتصادية البيئية لظروفه الحدية

 به توجد وال – المصريةي الصحار أجزاء بقية مثل ذلك فى مثله - محدودة

يتركز أغلبها في النطاق الساحلي  مصر سكان من محدودة نسبة سوى

  .ة البحيرة ظالشمالي، والنطاق الدلتاوي الفيضي الواقع ضمن محاف

لتي أكدت هذه ا العامة والسياسات االقتراحات أهم ومن

  :ي مايل االعتبار بعين أخذها الدراسات على ضرورة

 التجمعات ببعض حاليا المتاحة الخدمات معدالت من إلفادةا •

 التجمعات وخاصة السكان من المزيد استيعاب على وقدرتها

 .خدمة كمراكز اإلقليم داخل جغرافيا المؤهلة

 ومعدالت تخطيطية وحدة بكل السكان داعدأ بين التوازن تحقيق •

 تقوم التى التجمعات فى التميز يكون بحيث المتاحة، الخدمات

 كمراكز التميز يف متدرجة مستويات وعلى يإقليم بدور

   .خدمات

المتنوع فيما بين الساحل والصحراء ،  وتكوينه قليماإل لطبيعة ونظرا

 إلى اإلقليم تقسيم يتراع أن يجب المقترحة الخدمة مراكز مستويات فإن 

 السكانية والكثافات ، الخدمات مراكز بين المسافات يتراع تخطيطية مناطق

 للتجمعات اإلقليمية األهمية مع متوافق التقسيم ويكون والمقترحة، القائمة

 . والوظيفة الحجم حيث من القائمة

والمالحظ أن أغلب الدراسات تؤكد على ضرورة التعامل مع اإلقليم 

عارض لما تتبعه الدولة في تعاملها مع الموارد القومية تي تخطيطيا بشكل ال

النظر إلى مالمح استراتيجيات الدولة يصبح المختلفة ، وعلى هذا فإن 

حتميا للوصول إلى التناغم بين المدخل اإلقليمي لمشروعات تنمية اإلقليم 

مثلث وادي : من مشروع "  وجهود الدولة المختلفة في التنمية اإلقليمية 

  .العلمين/ اإلسكندرية / النطرون 

ويخلص هذا التقرير إلى أهمية التحليل البيئى وقدرته على استنباط 
منظومة متكاملة للتحليل العمرانى المتوافق بيئياً مع متطلبات الموقع 

وعليه فيوصى أن يتم إدماج عملية اختيار أنسب المواقع . والموارد المتاحة
ظور ما يسمى بتحليل صالحيات األراضى  من من أو –لألنشطة المختلفة 

المحلية  اإلستراتيجيةالمخططات العمرانية  إعدادفي مراحل  - بيئى 
وترجع أهمية تبنى هذه المنهجية فى العمل إلى أنها توفر بدائل . واإلقليمية

واقعية للتنمية والتطوير بصورة تتوافق مع معطيات الموقع وظروفه 
من  وهى كذلك توفر سيناريوهات مختلفة للتنمية يستطيع. بصورة مرنة

خاللها المخطط أو متخذ القرار من اختبار وتقييم اختياراته التنموية 
والعمرانية المكانية وتحديد أولوياته باألسلوب األمثل الذي يعظم الفوائد من 

 .موارد الموقع ومزايا المكان
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  عراجالم
  التقارير - ١

  .٢٠٠٨، وتقديرات عام ٢٠٠٦،  التعداد العام للسكان والمنشآت للجمهورية -واإلحصاء العامة للتعبئة يالجهاز المركز •

 .محافظات إقليم اإلسكندريةاإلطار اإلقليمي لتنمية  –ي الهيئة العامة للتخطيط العمران •

 .٢٠٠٢، م٢٠١٧اإلسكندرية حتى عام  لمدينةالتخطيط العام  –ي الهيئة العامة للتخطيط العمران •

الدراسات البيئية والطبيعية في مخطط التنمية الشاملة لواحة  -  حوث والدراسات البيئية والطبيعية، اإلدارة العامة للبالعمرانىالهيئة العامة للتخطيط  •

  .محمود محمد نصر اهللا ، المركز القومي للبحوث: إعداد  - سيوة 

 .م٢٠٠٢لمدينة مرسى مطروح الهيكلي والعام المخطط  –ي الهيئة العامة للتخطيط العمران •

 .٢٠٠٧أغسطس  -المخطط االستراتيجي لتنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، التقرير النهائي  –ي الهيئة العامة للتخطيط العمران •

 .م٢٠٠٧وصف مصر بالمعلومات اإلصدار السابع ،  –رئاسة مجلس الوزراء  –القرار  اتخاذمركز المعلومات ودعم  •

  ٢٠٠٧، مايو  الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، مركز معلومات الخرائط الصناعية •

 .م٢٠٠٨، اإلسكندريةالتوصيف البيئى لمحافظة  –جهاز شئون البيئة  –شئون البيئة الدولة لوزارة  •

 .م٢٠٠٨، البحيرةالتوصيف البيئى لمحافظة  –جهاز شئون البيئة  –شئون البيئة الدولة لوزارة  •

 .م٢٠٠٨، مطروحة التوصيف البيئى لمحافظ –جهاز شئون البيئة  –شئون البيئة الدولة لوزارة  •

 .٢٠٠٨خطة العمل البيئي لمحافظة البحيرة ، -، الوكالة الدنمركية للتعاون الدولي جهاز شئون البيئة  –شئون البيئة الدولة لوزارة  •

 .٢٠٠٨،  اإلسكندريةخطة العمل البيئي لمحافظة -، الوكالة الدنمركية للتعاون الدولي جهاز شئون البيئة  –شئون البيئة الدولة لوزارة  •

 .٢٠٠٥دليل إرشادات تقييم التأثير البيئي لمشروعات التنمية العمرانية ،  -جهاز شئون البيئة  –شئون البيئة الدولة لوزارة  •

 .م٢٠٠٥التنوع البيولوجي ،  اتفاقيةالتقرير الوطني المصري الثالث عن  –جهاز شئون البيئة  –شئون البيئة الدولة لوزارة  •
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  ، سنوات مختلفة "دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئى"،  القاهرة –قطاع اإلدارة والبيئة  –جهاز شئون البيئة  –شئون البيئة الدولة لوزارة  •

 .١٩٩٤الخريطة الجيولوجية لمصر ،  - والمشروعات التعدينية يئة العامة للمساحة الجيولوجية اله •

 .خريطة الخصائص الطبيعية المؤثرة على صالحية األراضي للتنمية في مصر  - والمشروعات التعدينية الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية  •

لقرار، وزارة اإلسكان ، وزارة الزراعة ، وزارة الصناعة ، وزارة السياحة ، جهاز شؤون البيئة ، هيئة المساحة ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ ا •

  .خريطة استخدام األرض في مصر 

جامعة عين  - كلية الهندسة  -، اإلدارة البيئية للعمران الحضري ، قسم التخطيط العمرانى عبد المنعم أحمد الفقى. م –هيم عبد الباقى محمد إبرامحمد  •

  .٢٠٠٣القاهرة   –شمس 

قسم  –حنان عبد الرؤوف على / م -)"  إقليم القاهرة الكبرى (من منظور بيئى فى مصر " إدارة تنمية المناطق الحضرية المتدهورة "رسالة ماجستير  •

 .١٩٩٨جامعة عين شمس  –كلية الهندسة  –التخطيط العمرانى 

  . ١٩٩٢ -ة سكندريإلا -دار المعرفة الجامعية  -جيومورفولوجيـة مصر  -جوده حسنين جوده  •

  .  ١٩٥٦عام  -جامعة القاهرة  -كلية اآلداب  -ماجستير  - الجغرافيـا اإلقليمية لواحة سيوه  -محمود طـه أبو العال  •

  . ١٩٨٠عام  -القاهره  - كلية البنات جامعة عين شمس  -ماجستير  -منخفض سيوة دراسة فى الجغرافيا الطبيعية  -حسين محمد حسن القالوى  •

  . ١٩٨٩عام  -ه القاهر - الجهة المنفذة معهد بحوث الصحراء  - أربعة أجزاء  -موسوعة الصحراء الغربية  - أكاديمية البحث العلمى  •

 .٢٠٠١ –دار الفكر العربي  - القاهرة  - أسس الجغرافيا االقتصادية  - علي أحمد هارون  •

 .١٩٩٢ –مطابع األهرام  -القاهرة  -تنمية الصحارى العربية  -طه محمد جاد  •

 .٢٠٠٥ –دار العبير  -القاهرة  - موضوعات في جغرافية الزراعة  -مجدي عبد الحميد السرسي  •

 .١٩٩٨ –األنجلو المصرية  -القاهرة  -أسس جغرافية النقل  - سعيد أحمد عبده  •
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  المراجع األجنبية -٢
 

• United States Environmental Protection Agency، "The Small Business Source Book on Environmental Auditing"، 

EPA، ٢٠٠٠ 

• “Environmental Impact Assessment, Were to From Here?” United Nation Environment Programs (UNEP), Nairobi, 

Kenya ١٩٨٧. 

 

  مواقع إليكترونية -٣

  eg.gov.idsc.www  –القرار  اتخاذمركز المعلومات ودعم  –بوابة معلومات مصر  •

 eg.gov.eeaa.www- ) جهاز شئون البيئة( موقع وزارة الدولة لشئون البيئة •



  التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندريةالمنظور البيئى الستراتيجية 

  ٣٤٢                                                                         الهيئة العامة للتخطيط العمرانى    

 الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  س اإلدارةرئيس مجل     مصطفى كمال مدبولى/ م.د.أ

  نائب رئيس مجلس اإلدارة       أيمن كامل الحفناوى/ م.د

  للبحوث والدراسات والتخطيط اإلقليمى

  اإلدارة العامة للبحوث والدراسات البيئية

  والطبيعية 

  مدير المشروع -ام المدير الع  أميرة محمد مصطفى/ م

  باحث دراسات بيئية وطبيعية   عالء محمد السيد الحفناوى          / أ

  باحث دراسات بيئية وطبيعية     عماد حمدى عبد الحافظ           / أ

  مهندس تخطيط ثالث   شيرين سعيد عبد الفتاح             / م

  السادة االستشاريون والخبراء

  منسق المشروعو ران البيئىاستشارى العم                  ماجدة إكرام عبيد/ م.د.أ

  نظم المعلومات الجغرافية لتحليل التخطيط البيئى استشارى     هانى محمد عياد/ م.د.أ

  خبير الجغرافية الطبيعية والبشرية           مجدى عبد الحميد السرسى/ د.أ

   المخاطر البيئية والطبيعية والعمران البيئىخبير                    منى صالح الباشا/ م.د

  اعد خبير نظم المعلومات الجغرافيمس            مصطفى عوض إسماعيل/ أ
  


