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  ٢٣  .........................................................................................................................................................................................األمطار  (١٩)شكل رقم 
  ٢٤  ................................................................................................................................................................................الرطوبة النسبية  (٢٠)شكل رقم 
  ٢٧  ...............................................................................................................................................................................الغطاء األرضى  (٢١)شكل رقم 
  ٢٨  ................................................................................................................................................................................الحدود اإلدارية  (٢٢)شكل رقم 
  ٢٩ ...................................................................................................................................................................................جهات الوالية  (٢٣)شكل رقم 
  ٣٠  ........................................................................................................................................................................... ةالتجمعات العمراني (٢٤)شكل رقم 
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  ٣٤  .......................................................................................................................................................خريطة األساس إلقليم شمال الصعيد  (٢٥)شكل رقم 
  ٣٥  .....................................................................................................................................................................شبكة النقل والمواصالت  (٢٦)شكل رقم 
  ٣٦ ..................................................................................................................................................................................شبكة الكهرباء  (٢٧)شكل رقم 
  ٣٧  ............................................................................................................................................................................... الموانى النهرية  (٢٨)شكل رقم 
  ٥٤  .........................................................................................................................................................................  محمية بحيرة قارون (٢٩)شكل رقم 
  ٥٤  ..............................................................................................................................................................مشهد من محمية بحيرة قارون  (٣٠)شكل رقم 
  ٥٥  ...........................................................................................................................................................................محمية وادى الريان  (٣١)شكل رقم 
  ٥٥  ...............................................................................................................................................................محمية وادى الريان مشهد من  (٣٢)شكل رقم 
  ٥٧  ............................................................................................................................................................................المحميات الطبيعية  (٣٣)شكل رقم 
  ٥٩  .............................................................................................................................................................................الترع والمصارف  (٣٤)شكل رقم 
  ٦٠  .............................................................................................................................................................. الطبقات الحاملة للمياه الجوفية  )٣٥(شكل رقم
  ٦٢  .......................................................................................................................................................................................... المناجم )٣٦(شكل رقم 
  ٦٣  .........................................................................................................................................................................................المحاجر  )٣٧(شكل رقم 
  ٦٤  .................................................................................................................................................................................صالحية التربة )٣٨(شكل رقم 
  ٦٨  ..............................................................................................................................................................................األراضى األثرية ) ٣٩(شكل رقم 
  ٧٢  .................................................................................................................................................................................خطوط الكنتور  )٤٠( شكل رقم
  ٧٣  ................................................................................................................................................................................... االرتفاعنقاط ) ٤١(شكل رقم 
  ٧٧  ...........................................................................................................................................................................ارتفاعات األراضى ) ٤٢(شكل رقم 
  ٧٨  ....................................................................................................................................................................................القمم الجبلية ) ٤٣(شكل رقم 
  ٧٩ ................................................................................................................................................................اتجاهات زوايا ميول األرض ) ٤٤(شكل رقم 
  ٨٢  .................................................................................................................................................................................أنواع الصخور ) ٤٥(شكل رقم 
  ٩٢  ................................................................................................................................................................................مخرات السيول ) ٤٦(شكل رقم 
  ٩٥  ................................................................................................................................................................................نطاقات الزالزل  )٤٧(شكل رقم
  ٩٧  ...............................................................................................................................................................................الفوالق األرضية ) ٤٨(شكل رقم 
  ١٠٦  ..............................................................................................................................................عوامل صالحية األراضى للتنمية الزراعية ) ٤٩(شكل رقم 
  ١٠٧ ....................................................................................................................النموذج المستخدم فى دراسة صالحية األراضى للتنمية الزراعية ) ٥٠(شكل رقم 
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  ١٠٨ ..................................................................................................................................................من مخرات السيول  عامل القربخريطة ) ٥١(شكل رقم 
  ١٠٨  .........................................................................................................................................................من نهر النيل  عامل القربخريطة ) ٥٢(شكل رقم 
  ١٠٨  .......................................................................................................................................ومخرات السيول من الوديان عامل القربخريطة ) ٥٣(شكل رقم 
  ١٠٨  ..............................................................................................................................................من الترع والمصارف  عامل القربخريطة ) ٥٤(شكل رقم 
  ١٠٩  .......................................................................................................................................................... ةالجوفيعامل توافر المياه خريطة ) ٥٥(شكل رقم 
  ١٠٩  .................................................................................................................................لالستزراع عامل صالحية الصخور السطحية خريطة ) ٥٦(شكل رقم 
  ١٠٩ ...................................................................................................................................................المائية  عامل القرب من القنواتخريطة ) ٥٧(شكل رقم 
  ١٠٩  .........................................................................................................................................................نهر النيل  عامل القرب منخريطة ) ٥٨(شكل رقم 
  ١١٠  ......................................................................................................................................خريطة عامل القرب من األودية ومخرات السيول ) ٥٩(شكل رقم 
  ١١٠  .....................................................................................................................................................خريطة  عامل الوفرة النسبية لألمطار ) ٦٠(شكل رقم 
  ١١٠  ......................................................................................................................................عامل القرب من األودية ومخرات السيول  خريطة) ٦١(شكل رقم 
  ١١١  .................................................................................................................................................................صالحية األراضى للزراعة ) ٦٢(شكل رقم 
  ١١٢  .................................................................................................................................................................صالحية األراضى للزراعة ) ٦٣(شكل رقم 
  ١١٣  ......................................................................................................................صالحية األراضى للزراعة وعالقتها بأراضى وزارة الزراعة ) ٦٤(شكل رقم 
  ١١٤  ..............................................................................................................................بواليات األراضى  األراضى للزراعة وعالقتهاصالحية ) ٦٥(شكل رقم 
  ١١٥  .......................................................................................................................صالحية األراضى للزراعة وعالقتها بمناطق التنمية المقترحة ) ٦٦(شكل رقم 
  ١١٦  ................................................................................................................................. ٦: ١درجات الصالحية للتنمية الزراعية للمناطق من ) ٦٧(شكل رقم 
  ١١٦  ............................................................................................................................... ١٠: ٧درجات الصالحية للتنمية الزراعية للمناطق من ) ٦٨(شكل رقم 
  ١١٧  ......................................................................................... ٩: ١درجات الصالحية للتنمية الزراعية بالنسبة لعامل القرب من األودية للمناطق من ) ٦٩(شكل رقم 
  ١١٧ ............................................................................................ ١٠ألودية للمنطقة رقم درجات الصالحية للتنمية الزراعية بالنسبة لعامل القرب من ا) ٧٠(شكل رقم 
  ١١٨ ....................................................................................... ٩: ١درجات الصالحية للتنمية الزراعية بالنسبة لعامل القرب من البحيرات للمناطق من ) ٧١(شكل رقم 
  ١١٩............................................................................... ٩: ١درجات الصالحية للتنمية الزراعية بالنسبة لعامل القرب من المجارى المائية للمناطق من ) ٧٢(شكل رقم 
  ١٢٠ ............................................................................................ ٧: ١درجات الصالحية للتنمية الزراعية بالنسبة لعامل القرب من النيل للمناطق من ) ٧٣(شكل رقم 
  ١٢١ ................................................................................................................................خريطة عامل القرب من مخرات السيول واألودية ) ٧٥ -٧٤(شكل رقم 
  ١٢٢ .......................................................................................................................................................عامل مالئمة الصخور خريطة ) ٧٧ -٧٦(شكل رقم 
  ١٢٣ ...................................................................................................................................................خريطة عامل تواجد المياه الجوفية ) ٧٩ -٧٨(شكل رقم 
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  ١٢٤......................................................................................................................................................عامل القرب من الطرق خريطة ) ٨١ -٨٠(شكل رقم 
  ١٢٥ ........................................................................................................خريطة الصالحية للتنمية الزراعية ومواضع أراضى وزارة اإلسكان ) ٨٣ -٨٢(رقم شكل 

  ١٢٦ ...............................................................................................................خريطة الصالحية للتنمية الزراعية ومواضع أراضى وزارة السياحة ) ٨٤(شكل رقم 
  ١٢٦ .............................................................................................................خريطة الصالحية للتنمية الزراعية ومواضع أراضى وزارة الكهرباء  ) ٨٥(شكل رقم 
  ١٢٧ .............................................................................................................خريطة الصالحية للتنمية الزراعية ومواضع أراضى وزارة الصناعة  ) ٨٦(شكل رقم 
  ١٢٨.................................................................................................................................................المعايير المحددة لمناطق التنمية العمرانية ) ٨٧(شكل رقم 
  ١٢٩ ..........................................................................................................................................................المناطق المناسبة للتنمية العمرانية ) ٨٨(شكل رقم 
  ١٣٠ ...............................................................................................................وعالقتها بأراضى وزارة اإلسكان  المناطق المناسبة للتنمية العمرانية) ٨٩(شكل رقم 
  ١٣١ ......................................................................................................................... ٣: ١من  القائمة للمناطق ةدرجات الصالحية للتنمية العمراني) ٩٠(شكل رقم 
  ١٣٢ ..................................................................................................................... ٤: ١من  المخططة للمناطق ةدرجات الصالحية للتنمية العمراني) ٩١(شكل رقم 
  ١٣٣............................................................................................................تقييم وضع المناطق التى تتبع وزارة اإلسكان مع الكثبان الرملية باإلقليم ) ٩٢(شكل رقم 
  ١٣٣ ..............................................................................ض لالنهيارات األرضية باإلقليم احتمالية التعر تقييم وضع المناطق التى تتبع وزارة اإلسكان مع) ٩٣(شكل رقم 
  ١٣٤ ............................................................................ ٣: ١آثافة الفوالق األرضية للمناطق من  تقييم وضع المناطق القائمة التى تتبع وزارة اإلسكان مع) ٩٤(شكل رقم 
  ١٣٤ ........................................................................ ٥: ١آثافة الفوالق األرضية للمناطق من  تقييم وضع المناطق المخططة التى تتبع وزارة اإلسكان مع) ٩٥(شكل رقم 
  ١٣٦ ..................................................................................................والمستخدم إلنتاج خريطة صالحية األراضى للتنمية السياحية النموذج المستنبط ) ٩٦(شكل رقم 
  ١٣٧ ............................................................................................................................................................خريطة عامل القرب من الطرق ) ٩٧(شكل رقم 
  ١٣٧ .........................................................................................................................................................خريطة عامل القرب من نهر النيل ) ٩٨(شكل رقم 
  ١٣٧ ..............................................................................................................................................خريطة عامل القرب من المحميات الطبيعية ) ٩٩(شكل رقم 
  ١٣٧................................................................................................................................................ خريطة عامل القرب من الكثبان الرملية ) ١٠٠(شكل رقم 

  ١٣٨ .......................................................................................................................................................خريطة عامل القرب من البحيرات ) ١٠١(رقم شكل 
  ١٣٨ ......................................................................................................................................................خريطة عامل القرب من المطارات ) ١٠٢(شكل رقم 
  ١٣٨ ......................................................................................................................... خريطة عامل القرب من النيل بعد التوحيد القياسى للخرائط) ١٠٣(شكل رقم 
  ١٣٨ ............................................................................................................. خريطة عامل القرب من الكثبان الرملية بعد التوحيد القياسى للخرائط) ١٠٤(شكل رقم 
  ١٣٩ ......................................................................................................................................................خريطة عامل القرب من المطارات ) ١٠٥(شكل رقم 
  ١٣٩ .......................................................................................................................................................القرب من البحيرات خريطة عامل ) ١٠٦(شكل رقم 
  ١٣٩...........................................................................................................................................خريطة عامل القرب من المحميات الطبيعية  ) ١٠٧(شكل رقم 
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  ١٤٠ .................................................................................................................................................................الصالحية للتنمية السياحية ) ١٠٨(شكل رقم 
  ١٤١ ..............................................................................................................................وعالقتها بواليات األراضى  الصالحية للتنمية السياحية) ١٠٩(شكل رقم 
  ١٤٢ .......................................................................................................................وعالقتها بأراضى وزارة السياحة  الصالحية للتنمية السياحية) ١١٠(شكل رقم 
  ١٤٣.......................................................................................................................وعالقتها بمناطق التنمية المقترحة  الصالحية للتنمية السياحية) ١١١(شكل رقم 
  ١٤٥ ........................................................................................................................................العوامل والمحددات الخاصة بالتنمية الصناعية ) ١١٢(شكل رقم 
  ١٤٦ .......................................................................................................................خريطة الصالحية للتنمية الصناعية  إلنتاجالنموذج المستخدم ) ١١٣(شكل رقم 
  ١٤٧ ...................................................................................................................................................خريطة عامل القرب من شبكة الطرق ) ١١٤(شكل رقم 
  ١٤٧................................................................................................................................................خريطة عامل القرب من السكك الحديدية ) ١١٥(شكل رقم 
  ١٤٧ ........................................................................................................................................................خريطة عامل المسافة من المناجم ) ١١٦(شكل رقم 
  ١٤٧ ............................................................................................................................................ خريطة عامل القرب من المناطق العمرانية) ١١٧(شكل رقم 
  ١٤٨ ........................................................................................................................................................خريطة عامل القرب من المحاجر ) ١١٨(شكل رقم 
  ١٤٨................................................................................................................................................. خريطة عامل القرب من مصادر الطاقة) ١١٩(شكل رقم 
  ١٤٨ ...............................................................................................................خريطة عامل القرب من شبكة الطرق بعد التوحيد القياسى للخرائط ) ١٢٠(شكل رقم 
  ١٤٨ ........................................................................................................ خريطة عامل القرب من المحميات الطبيعية بعد التوحيد القياسى للخرائط) ١٢١(شكل رقم 
  ١٤٩ .......................................................................................................... ريطة عامل البعد من المحميات الطبيعية بعد التوحيد القياسى للخرائطخ) ١٢٢(شكل رقم 
  ١٤٩ ....................................................................................................................................خريطة آثافة الطرق قبل التوحيد القياسى للخرائط ) ١٢٣(شكل رقم 
  ١٤٩ ....................................................................................................................................خريطة نوعية التربة بعد التوحيد القياسى للخرائط ) ١٢٤(شكل رقم 
  ١٤٩.....................................................................................................................خريطة القرب من مصادر الطاقة بعد التوحيد القياسى للخرائط ) ١٢٥(شكل رقم 
  ١٥٠ .................................................................................................................... خريطة عامل القرب من المحاجر بعد التوحيد القياسى للخرائط) ١٢٦(شكل رقم 
  ١٥٠ ..........................................................................................................خريطة عامل القرب من المناطق العمرانية بعد التوحيد القياسى للخرائط) ١٢٧(شكل رقم 
  ١٥٠ ....................................................................................................................................خريطة آثافة الطرق بعد التوحيد القياسى للخرائط ) ١٢٨(شكل رقم 
  ١٥١ .....................................................................................................................................................................................المحددات ) ١٢٩(شكل رقم 
  ١٥٢ ................................................................................................................................................................الصالحية للتنمية الصناعية ) ١٣٠(شكل رقم 
  ١٥٣ ................................................................................................................................................................الصالحية للتنمية الصناعية ) ١٣١(شكل رقم 
  ١٥٤ .............................................................................................................................وعالقتها بواليات األراضى  الصالحية للتنمية الصناعية) ١٣٢(شكل رقم 
  ١٥٥ ........................................................................................ ٢، ١تحليل المناطق التابعة لوزارة الصناعة على خريطة الصالحية للمناطق خريطة ) ١٣٣(شكل رقم 
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  ١٥٥ ................................................................................... ٣: ١مناظرة خريطة الصالحية للتنمية الصناعية مع أراضى وزارة اإلسكان للمناطق من ) ١٣٤(شكل رقم 
  ١٥٦ ...................................................................................................................خريطة الصالحية للتنمية الصناعية مع أراضى وزارة الصناعة ) ١٣٥(شكل رقم 
  ١٥٦ ..........................................................................................................الزراعة  مناظرة خريطة الصالحية للتنمية الصناعية مع أراضى وزارة) ١٣٦(شكل رقم 
  ١٥٧ .....................................................................................................................الصالحية للتنمية الصناعية وعالقتها بمناطق التنمية المقترحة ) ١٣٧(شكل رقم 
  ١٥٨........................................................................................................................................صالحية األراضى بالنسبة لعامل المياه الجوفية ) ١٣٨(شكل رقم 
  ١٥٩ .........................................................................................................................................إحدى محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح ) ١٣٩(شكل رقم 
  ١٦٠ .........................................................................................................التوزيع الجغرافي لشدة الرياح فى مصر وموقع إقليم شمال الصعيد منها ) ١٤٠(شكل رقم 
  ١٦١ ..........................................................................................................................عامل القرب من شبكة الطرق قبل التوحيد القياسى خريطة ) ١٤١(شكل رقم 
  ١٦٢ .........................................................................................................................................خريطة عامل المتوسط السنوى لسرعة الرياح ) ١٤٢(شكل رقم 
  ١٦٢ ..................................................................................................عامل ارتفاع األراضى باإلقليم بعد التوحيد القياسى لمقياس الصالحية خريطة ) ١٤٣(شكل رقم 
  ١٦٢ ..............................................................................................................................................خريطة عامل القرب من خطوط الكهرباء ) ١٤٤(شكل رقم 
  ١٦٢..................................................................................................................................................خريطة عامل انحدار األراضى باإلقليم ) ١٤٥(شكل رقم 
  ١٦٣..........................................................................................................................................نموذج المواقع المناسبة إلنشاء مزارع الرياح ) ١٤٦(شكل رقم 
  ١٦٥ .........................................................................................................خريطة التعرض لمخاطر االنزالقات األرضية  إلنتاجالنموذج المستخدم ) ١٤٧(شكل رقم 
  ١٦٦ .................................................................................................................................تصنيف الصخور تبعًا لحساسية االنزالقات األرضية ) ١٤٨(شكل رقم 
  ١٦٦ ....................................................................................................................................................آثافة الفوالق األرضية خريطة عامل ) ١٤٩(شكل رقم 
  ١٦٦ ...................................................................................................................................................خريطة التوزيع المكانى لشدة الزالزل ) ١٥٠(شكل رقم 
  ١٦٦ ....................................................................................................................................................تصنيف فئات آثافة الفوالق األرضية ) ١٥١(شكل رقم 
  ١٦٧ ........................................................................................................................................خريطة توزيع األمطار آمتوسط سنوى باإلقليم ) ١٥٢(شكل رقم 
  ١٦٧.....................................................................................................................خريطة التوزيع المكانى لكثافة الوديان الجافة ومخرات السيول ) ١٥٣(شكل رقم 
  ١٦٨ ..............................................................................................................................................................خطر انهيار األرض خريطة  )١٥٤(شكل رقم 
  ١٧١ ..........................................................................................................................يد استراتيجية التنمية العمرانية المقترحة إلقليم شمال الصع) ١٥٥(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 

وإقليم شمال الصعيد . التنمية العمرانية إلقليم شمال الصعيد من منظور بيئي

حيث تشمل الدراسة على . الفيوم، بنى سويف، المنيا: يشمل محافظات

  :جزئين على النحو التالي 

وفيه يتم استعراض خلفيه عامه عن محافظات  :الجزء األول  •

اإلقليم من حيث المالمح الرئيسية والطبيعية واإلدارية، المناخ 

كما ، بيئية األساسية لهاوالهيكل اإلداري، المالمح العمرانية وال

تستعرض الدراسة المالمح الرئيسية لكل محافظة ، المحميات 

، الطبيعية، الموارد المائية واألرضية، الموارد التعدينية والزراعية

الثروة الحيوانية والسمكية، الموارد األثرية والسياحية، الخصائص 

، مصادر المناخية الطبوغرافية والجيومورفولوجية والهيدرولوجية

التلوث بالمحافظات المختلفة وينتهي هذا الجزء باستعراض 

المخاطر الطبيعية بمحافظات اإلقليم، وذلك من خالل خمسة 

فصول مدعمه بالخرائط والجداول واألشكال والبيانات حتى عام 

٢٠٠٨ .   

وفيه يتم تحليل البيانات وتحديد صالحيات  :الجزء الثاني  •

العمرانية كما يتم استعراض أهداف التنمية األراضى لالستخدامات 

الهيكل العام للتحليل البيئي والعمراني، ، إلقليم شمال الصعيد

راضي المتبعة في عمليه التحليل البيئي لصالحيات األ المراحل

كما يشمل على التحليل البيئي ، للتنمية والتنمية الزراعية

التحليل  ،التنمية السياحية، تنمية الصناعيةلصالحيات األراضي لل

إعداد خرائط  ، البيئي لصالحيات األراضي للتنمية العمرانية

  . لألراضي واالستعماالت المختلفة

وبتشغيل النموذج الكارتوجرافي المصمم يتم حساب المقياس النسبي 

كما ، لصالحية وحدات األراضي وتوزيعها المكاني بالنسبة للتنمية

 النماذج الرقمية المستخدمة بالبرنامج، مدخالت البرنامجتشمل الدراسة 

 Model"والتى من خاللها يتم إجراء عمليات التحليل حيث استخدام 

Builder " من خالل برنامج"Arc Gis " في إنشاء نموذج صالحيات

وكذلك  .العوامل المؤثرة في نموه وتوزيعهاألراضى للعمران وتحديد 

رتوجرافي وإدخال الخرائط المعلوماتية التي تعبر يتم إنشاء النموذج الكا

وإدخال خرائط المحددات ) خرائط العوامل(عن العوامل المختارة 

المتفق عليها وأيضاً إعادة توحيد مقياس الخرائط المعلوماتية إلى مقياس 

) السياحية - الزراعية -الصناعية(الصالحية النسبية لألراضي للتنمية 

  . ممثال في خريطة معلوماتيةلكل عامل من العوامل 
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  :  الهدف من الدراسة •

يهدف مشروع إعداد المنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية 

إلقليم شمال الصعيد إلى إرساء منهجية تحليلية تمكّن المخطط العمراني من 

تحديد المالمح الرئيسية للتنمية العمرانية المتوافقة مع متطلبات الموارد 

، وبحيث يكون المنتج ة والبشرية للموقع المراد تخطيطهوالمائي األرضية

  . النهائي متوائماً مع الظروف البيئية

وبعبارة أخرى فإن الهدف من إعداد منهجية لعملية التخطيط العمراني 

النابعة من المنظور البيئى هو توفير أدوات تحليلية باستخدام نظم 

اتخاذ قرارات التوزيع المكاني المعلومات الجغرافية يمكن من خاللها 

الستخدامات األراضي المختلفة، مع الوضع في االعتبار حساسية البيئة 

وقدرتها على استيعاب الدرجات المختلفة من األنشطة العمرانية والحضرية 

وال تقتصر هذه التحليالت على توزيع عملية . بدون إحداث أضرار بها

إبراز المزايا والثروات البيئية  التنمية فحسب، وإنما تهدف أيضاً إلى

  .للمنطقة بغرض الحفاظ عليها واالستفادة منها بأسلوب رشيد ) الجغرافية(

  :منهجية الدراسة  •

هذه الدراسة تقوم بمسح الحالة العمرانية والبيئية إلقليم شمال الصعيد  

وتقديم البدائل المتاحة للتنمية المتوافقة مع مقتضيات الحفاظ على البيئة 

التي تبنى فى مجملها على المزايا المكانية والخصائص البيئية والعمرانية و

  :التى يتميز بها اإلقليم عن سائر أقاليم الجمهورية من خالل 

تحصيل الخبرات البيئية والعمرانية المتنوعة من خالل الخبراء  

إضافة إلى المراجع واالشتراطات العديدة، بحيث يمكن من خاللها 

صفوفة من المعايير التي تحكم أساليب تنفيذ أنماط الوصول إلى م

  .التنمية المختلفة ، وعالقتها بالبيئة المحيطة 

تصميم وتحديد الطبقات المستخدمة فى عمليات التحليل ومخرجاتها  

  .المتوقعة ثم تخزين تلك المخرجات فى قواعد البيانات الجغرافية 

ن خالل برامج نظم إعداد النماذج التحليلية التى يمكن تشغيلها م 

المعلومات الجغرافية بحيث يمكن استنباط القرارات التخطيطية 

 .منها بصورة مباشرة 

كما روعي في هذه البدائل توفير المرونة الكافية لتعديل أو تبديل 

المعايير المستخدمة ، بحيث يكون ذلك حافزاً  إحدى الخطوات المتبعة أو

ة في االعتبار في البديل للمخطط إلضافة متغيرات لم تكن موضوع

 . األساسي 

لذا فإن الخطوات السابقة يمكن اعتبارها منهجية تصلح للتطبيق فى حاالت 

   .دراسية وتخطيطية في مناطق أخرى بجمهورية مصر العربية

 



  شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 ٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

إن مقتضيات ومتطلبات التخطيط العمراني تختلف باختالف المواقع 

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

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

ومن هذا ، الحاالت السابقة قد تختلف باختالف االحتياجات المطلوبة منها

لق فإن منهجية التحليل المتبعة فى هذه الدراسة تعترف بصعوبة تبنّى المنط

أسلوب واحد للتحليل يكون موائماً لجميع الظروف والمستويات وعليه فإنها 

تقوم على توفير مجموعة من بدائل للتحليل العمراني من المنظور البيئي، 

تقلة بذاتها، بحيث يمكن أن يكون كل بديل من هذه البدائل عملية تحليلية مس

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

وبصورة عامة فإن جميع البدائل المقترحة هنا تعتمد على خطوات 

  :منهجية رئيسية مشتركة وهى

 . تجميع وتجهيز البيانات  .١

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 .٢

ة سواء راسفى منطقة الد تعنى هذه الخطوة بالتعّرف على الموارد المتوافرة

 والمخاطر ، وتعريفها من حيث تميزها أو هشاشتهاكانت بشرية أو طبيعية

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

 .مّما يستوجب وضع خطط الحفاظ والصون تفردها

وبالمثل فإنه فى هذه الخطوة يتم دراسة األنشطة المختلفة القائمة 

  : والمحتملة فى المنطقة وهذه األنشطة تتداخل مع الموارد من ناحيتين 

مثل التأثير (من حيث تأثيرها على الموارد سلباً أو إيجاباً :  أوالً

  ) . مثالًالسلبي للصناعات الملوثة على الحياة النباتية والبرية الطبيعية 

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

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

الرئيسي لعمليات  هى المحرك –عالقة التأثير واالحتياج  –والنشاط 

ليل الصالحيات، تحليل الهشاشة، تح (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 

أهمية اختيار مواقع جديدة لتجمعات (واألنشطة مع بعضها البعض 

طرق القائمة كم من ال ٣عمرانية صغيرة على مسافات ال تزيد على 

النسبية التى تحكم أهمية كل مورد بالنسبة للنشاط  وكذا األوزان) مثالً

أهمية توافر التربة الخصبة عن توافر مصادر الكهرباء بالنسبة (

  ).للنشاط الزراعى مثالً
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البيئى حيث إنها تضع األطر وتعتبر هذه الخطوة هامةً بالنسبة للتحليل 

، كما توضح عالقة المعايير التى ستقوم عليها عملية التحليل واألسس

واألوزان النسبية المقترحة بالتوجهات المطلوبة سواء كانت هذه التوجهات 

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

ى المنطقة أو التنمية البشرية للمجتمعات تدفع قاطرة التنمية العمرانية ف

  . المحلية

كما يمكن أن يكون التوّجه المطلوب هو مزيج من التنمية المتوازنة بين 

التوجهات الثالث السابقة والشك أن التوجهات المطلوبة ستؤثر حتماً على 

المعايير واألوزان النسبية من حيث ترجيح معيار على اآلخر أو تحديد 

  .ارد والنشاطات التى ستشملها الدراسة وأهميتها النسبيةقائمة المو

 تحليل ودمج البيانات .٣

إن خطوة تحليل ودمج البيانات هي التى يقوم فيها محلل نظم 

المعلومات الجغرافية باستخدام مخرجات الخطوتين السابقتين فى إنتاج 

مجموعة من الخرائط التى تترجم المعايير واألوزان النسبية للموارد 

بيانات مكانية توضح االستعماالت المحتملة للمناطق  واألنشطة المختلفة إلى

االستعماالت والموارد  التأثير المتبادل بين تلك توضح المختلفة، كما

  .وكذلك التداخل أو التنافس بين االستعماالت المختلفة المحيطة، 

  

  تقييم البدائل ودعم اتخاذ القرار .٤

التحليل البيئي على تجميع نتائج التحاليل تقوم الخطوة األخيرة من 

السابقة وتقييمها مجتمعة بحيث يمكن من خالل هذا التقييم الوصول إلى 

العمرانية أو الحفاظ على  أنسب المناطق التى يمكن تخصيصها للتنمية

ويشارك فى تقييم البدائل متخذ القرار ويؤثر عليها توّجهات التنمية  ،البيئة

  . كما سبق عرضه 

إن مشروع إعداد المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

شمال الصعيد يعتبر امتداداً للدراسات السابقة، وهو يبنى فى ذلك على 

المنهجيات السابقة ويقوم بتطويرها وتطبيقها على حاالت دراسية أخرى 

اطق بحيث يتم تطويرها وتجويدها بحيث يمكن استخدامها فيما بعد فى من

  .وأقاليم أخرى ذات طبائع وخصائص مختلفة
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 الجزء األول

  
  شمال الصعيدخلفية عامة عن محافظات إقليم  
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  الفصل األول 

  ومحافظاته  شمال الصعيدقليم إلالمالمح الرئيسية 

  المالمح الرئيسية إلقليم شمال الصعيد ١- ١

 المالمح الرئيسية لمحافظات إقليم شمال الصعيد ٢- ١

  المؤشرات السكانية واالجتماعية لمحافظات إقليم شمال الصعيد ٣- ١
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  المالمح الرئيسية إلقليم شمال الصعيد ١- ١

ويضم  ،مصر السبعة أقاليممن  الخامسهو اإلقليم  شمال الصعيدإقليم 

إجمالية  بمساحة الفيوم والمنيا محافظتيكل من  بنى سويفبجانب محافظة 

من جملة مساحة % ٦.٩ تمثل نحو) فدانمليون  ١٦.٦٢( ٢كم ٦٩٨٢٥

للنتائج األولية وفقاً  مليون نسمة ٩كما يقطن باإلقليم نحو  .الجمهورية

 مالمحهويمكن التعرف على اإلقليم من خالل بعض  .٢٠٠٦لتعداد السكان 

  .السكانية والعمرانيةو، الطبيعية واإلدارية
  

  المالمح الطبيعية  ١-١- ١

يحده ، حيث مصر صعيدمن  الجزء الشمالى شمال الصعيدإقليم يشغل 

القطاع الشمالى من  وشرقاً أسيوط وجنوباً إقليم ،القاهرة إقليمشماالً وغرباً 

   .جنوب الصعيدإقليم 

ة التي تتكون من عازجزء من هضبة المالجزء الشرقى لإلقليم عتبر ي

 ويتكون سطح الهضبة فى ،من الطفلة والمارل تداخالتمع  ىالحجر الجير

 ةمن أشكال ووحدات مورفولوجية تكونت نتيجة عمليات جوي هذه المنطقة

  .وتآكل صخور الهضبة

وتتميز الهضبة بوجود الكهوف والفجوات وبالتربة قليلة السمك، وكلما 

  والشروخ جنوباً تزداد شبكات الصرف نتيجةً لزيادة كثافة الكسوراتجهنا 

من اإلقليم  الجزء الغربىأما . هذه الصخور فيرالمتكونة نتيجة عمليات تج

فيتميز بوجود المنخفضات مثل منخفض الفيوم ومنخفض الريان، كما يتميز 

باستواء أرضه فى الجزء الجنوبى وارتفاعها فى الجزء الشمالى من بحيرة 

  .قارون

بشكل طولى فى عروض دون مدارية ما بين دائرتى  اإلقليميمتد 

اخى الصحراوى ْ مما يجعله داخل النظام المن ٢٩ َ ٤ ـْ  ٢٧َ  ٤٠عرض

فى  المناخ، ويتسم المصرية األراضىوالتى يتسم بها الجزء األكبر من 

الصيف إلى حدودها  رهوشدرجات الحرارة خالل  اإلقليم بارتفاع

 نسبب رياح الخماسيبن زاد فى بعض فترات فصل الربيع إو ،القصوى

ئوية درجة م ٣٠إلى ٢٨ بين فتصل إلى ما القادمة من الجنوب الغربى

وفى الشتاء يتميز اإلقليم بانخفاض درجة حرارته حيث يبلغ ، فاًصي

  .درجة مئوية ١٣متوسطها باإلقليم ككل فى هذا الفصل نحو 

وتبلغ  ها،من يةتسود الرياح الشمالية معظم أنحاء اإلقليم خاصة الشمالو

عقدة فى  ٥.٨لتصل إلى سرعة لها فى شهرى يونيو ويوليو  أقلالرياح 

بينما تسجل أعلى سرعة لها فى شهر ديسمبر لتصل إلى نحو ، الساعة

عقدة فى الساعة، ويتميز اإلقليم بالجفاف النسبى حيث يتراوح معدل  ١٢.٥

  .سنة/ مم  ٢٥ -١٠ما بين  ألمطارتساقط 

  

  



 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 ٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة فى محطة أرصاد الفيوم) ١(جدول رقم 
  ديسمبرديسمبر  نوفمبرنوفمبر  أكتوبرأكتوبر  سبتمبرسبتمبر  أغسطسأغسطس  يوليويوليو  يونيويونيو  مايومايو  أبريلأبريل  مارسمارس  فبرايرفبراير  ينايريناير  الشهرالشهر

النهاية النهاية 

  العظمـىالعظمـى
٣٦.١٣٦.١  ٣٣.٨٣٣.٨  ٢٩.٩٢٩.٩  ٢٥.٤٢٥.٤  ٢٢.٢٢٢.٢  ٢٠.٣٢٠.٣  

٣٦.٣٦.

٨٨  
٢١.٨٢١.٨  ٢٦.٤٢٦.٤  ٣١.٦٣١.٦  ٣٣.٩٣٣.٩  ٣٦.٥٣٦.٥  

النهاية النهاية 

  الصغرىالصغرى
١٩.٨١٩.٨  ١٧.١١٧.١  ١٣.٢١٣.٢  ٩.٨٩.٨  ٧.٣٧.٣  ٥.٩٥.٩  

٢١.٢١.

٢٢  
٨.٤٨.٤  ١٣.٠١٣.٠  ١٧.١١٧.١  ١٩.٦١٩.٦  ٢١.٤٢١.٤  

المتوسط المتوسط 

  اليومىاليومى
٢٨.٢٢٨.٢  ٢٥.٠٢٥.٠  ٢١.٣٢١.٣  ١٧.٦١٧.٦  ١٤.٤١٤.٤  ١٢.٦١٢.٦  

٢٨.٢٨.

٦٦  
١٤.٠١٤.٠  ١٨.٩١٨.٩  ٢٣.٩٢٣.٩  ٢٧.٠٢٧.٠  ٢٨.٦٢٨.٦  

  

                           

  
  

  المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة فى محطة أرصاد الفيوم )١( شكل رقم
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النهاية العظمـى النهاية الصغرى المتوسط اليومى

  :الخصائص المناخية بمحافظات إقليم شمال الصعيد ٢-١-١
يتسم مناخ محافظة الفيوم بأنه مناخ جاف وحار صيفاً دافئ شتاًء 

ونعرض فيما . م واألمطار ضئيلة وتسقط شتاًءوسطوع الشمس طول العا

  :يلي بعض عناصر المناخ في المحافظة
  

  :الخصائص المناخية بمحافظة الفيوم:  أوالً

  درجة الحرارة •

تتباين درجات الحرارة في محافظة الفيوم بين االرتفاع صيفاً 

بلغ  واالنخفاض قليالً شتاًء، ففي فصل  الصيف ترتفع درجات الحرارة فقد

في شهر يوليو أما في فصل الشتاء  ٥م ٣٦.٢متوسط أعلى درجة حرارة 

في شهر يناير والمتوسط اليومي  ٥٢٠.٣فأدنى متوسط لدرجة الحرارة بلغ 

وأكبر درجة حرارة عظمى مطلقة .  ٥م٢١.٢لدرجة الحرارة بلغ 

 ٥م ١.٢-في شهر يونيو وأدنى درجة حرارة مطلقة  ٥م ٤٨.٤بالمحافظة 

ن أعلى وأدنى درجة حرارة في يناير وهذا يعنى ارتفاع المدى الحراري بي

  .ويرجع ذلك إلى كون المحافظة ذات ظروف صحراوية قارية 

  الضغط الجوى والرياح •

  الضغط الجوى -

، وفى ملليبار ١٠١٤.٨الجوى بالمحافظة  يبلغ المتوسط السنوي للضغط

فصل الشتاء يرتفع الضغط الجوى بالمحافظة بسبب انخفاض درجة الحرارة 

على سطح األرض ويبلغ الضغط الجوى أعاله في  مما يزيد من ثقل الهواء

ولهذا تأثيره في ) ملليبار١٠١٩.٤(ويناير ) ملليبار١٠١٩.٣(شهري ديسمبر 

  .هبوب الرياح الشمالية الباردة 

في ) ملليبار١٠٠٨.٨(أما فصل الصيف فينخفض الضغط الجوى إلى 

حرارة في شهر أغسطس نتيجة ارتفاع درجة ال) ملليبار١٠٠٩.٣(شهر يوليو  

  .ومن ثم تمدده وانخفاض وزنه مما يجعل الرياح الشمالية تتعمق أكثر جنوبا



 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 ٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  الرياح -

تعد الرياح الشمالية أكثر االتجاهات هبوباً على محافظة الفيوم حيث 

من جملة الرياح التي تهب على المحافظة ، تليها الرياح % ٣٣.٩تمثل 

الغربية والجنوبية الغربية التي ، أما الرياح  ٢٣.٧الشرقية بنسبة  الشمالية

بقليل لكل اتجاه ، والتأثير الضار % ٤تهب على المحافظة فنسبتها تتجاوز 

لهذه الرياح في أنها آتيه من الصحراء وتكون محمله بالرمال حيث زحفها 

على  التربة الزراعية فضالً عن تأثيرها الضار على المحاصيل الزراعية 

وأعلى متوسط لسرعة الرياح بالمحافظة .ق وكذلك على الحركة على الطر

  .أبريل ومايو ويونيو  في شهور

  المطر •

تسقط األمطار على المحافظة في فصل الشتاء ، وهى أمطار 

إال أنها تتركز ) ملليمتر ١٠.٧المتوسط السنوي (إعصارية ورغم ضآلتها 

  .، وتسقط على هيئة سيول في الغالب في فترة وجيزة

  الرطوبة النسبية •

، % ٥١يبلغ المتوسط السنوي للرطوبة النسبية في محافظة الفيوم 

  وتزيد

الرطوبة النسبية بالمحافظة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة 

، أما في فصل %)٦٢(ويناير %) ٦٤(شهري ديسمبر  وتصل أعالها في

الصيف فتخفض الرطوبة النسبية ألقل من المتوسط السنوي للمحافظة  

، هذا ةوذلك بسبب ارتفاع درجة الحرار%) ٤٦(غ متوسطها صيفا حيث يبل

  .باإلضافة إلى ، تأثير المسطح المائي لبحيرة قارون محدود للغاية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 ١٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  فى محطة أرصاد الفيوم(%) نسبة اتجاهات هبوب الرياح )  ٢(جدول رقم
  
  

  سكونسكون  التغيرالتغير  ش غش غ  غغ  ج غج غ  جج  ج قج ق  قق  ش قش ق  شش  االتجاهاالتجاه

  ٢.٦٢.٦  ١٣.٤١٣.٤  ١٥.١١٥.١  ٤.٢٤.٢  ٩.٩٩.٩  ٣.٥٣.٥  ٢.٨٢.٨  ٠.٩٠.٩  ٢٦.٣٢٦.٣  ٢٣.٩٢٣.٩  النسبة السنويةالنسبة السنوية

  
  ساعة فى محطة أرصاد الفيوم/ متوسط سرعة الرياح بالعقدة ) ٣(جدول رقم 

  

المتوسط المتوسط   ديسمبرديسمبر  نوفمبرنوفمبر  أآتوبرأآتوبر  سبتمبرسبتمبر  أغسطسأغسطس  يوليويوليو  يونيويونيو  مايومايو  أبريلأبريل  مارسمارس  فبرايرفبراير  ينايريناير  الشــــهرالشــــهر
 السنوىالسنوى

سرعة سرعة 
  الرياحالرياح

٤.٧٤.٧  ٣.٩٣.٩  ٤.٣٤.٣  ٤.٥٤.٥  ٥.١٥.١  ٤.٨٤.٨  ٤.٩٤.٩  ٥.٤٥.٤  ٥.٤٥.٤  ٥.٠٥.٠  ٤.٩٤.٩  ٤.٠٤.٠  ٣.٦٣.٦  

  
  

  
  

   

  

  

  

  

  

  

  
  التجاهات الرياح بمحطة أرصاد الفيومالمتوسط السنوى ) ٢(شكل رقم         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المعدالت الشهرية لسرعة الرياح بمحطة أرصاد الفيوم) ٣(شكل رقم       
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 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 ١١                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  

  فى محطة أرصاد الفيوم) مم(كمية األمطار الساقطة ) ٤(جدول رقم 
  

  المجموعالمجموع  ديسمبرديسمبر  نوفمبرنوفمبر  أآتوبرأآتوبر  سبتمبرسبتمبر  أغسطسأغسطس  يوليويوليو  يونيويونيو  مايومايو  أبريلأبريل  مارسمارس  فبرايرفبراير  ينايريناير  الشــهرالشــهر

  ١٠.٨١٠.٨  ٤.٠٤.٠  ٠.٩٠.٩  ٠.٧٠.٧  --  --  --  --  ١.٠١.٠  ٠.٦٠.٦  ١.٢١.٢  ١.٤١.٤  ١.٠١.٠  آمية المطر ممآمية المطر مم

  
  معدالت الرطوبة النسبية فى محطة أرصاد الفيوم ) ٥(جدول رقم 

  

  ديسمبرديسمبر  نوفمبرنوفمبر  أآتوبرأآتوبر  سبتمبرسبتمبر  أغسطسأغسطس  يوليويوليو  يونيويونيو  مايومايو  أبريلأبريل  مارسمارس  فبرايرفبراير  ينايريناير  الشهــــــرالشهــــــر

  ٦٤٦٤  ٦٢٦٢  ٥٤٥٤  ٥٢٥٢  ٥١٥١  ٤٧٤٧  ٤٠٤٠  ٣٩٣٩  ٤٣٤٣  ٤٩٤٩  ٥٢٥٢  ٦٢٦٢  الرطوبة النسبيـةالرطوبة النسبيـة

 

  

                         

  المعدالت الشهرية لكمية المطر بمحطة أرصاد الفيوم) ٤(شكل رقم 
 

  

  بمحطة أرصاد الفيوم للرطوبة النسبيةالمعدالت الشهرية ) ٥(شكل رقم 
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 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 ١٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  الشهرية لدرجات الحرارة فى محطة أرصاد بنى سويف المعدالت) ٦(جدول رقم                
  

  الشهر
  ديسمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فبراير  يناير

المتوسط 
  السنوى

النهاية 
  ٢٩.٥  ٢١.٠  ٢٥.٤  ٣١.٢  ٣٤.٩  ٣٦.٦  ٣٦.٩  ٣٧.٠  ٣٣.٩  ٣٠.٢  ٢٥.٤  ٢٢.٣  ١٩.٧  الصغرى

النهاية  
  ١٢.٧  ٧.٥  ١٢.٣  ١٦.٦  ٢٠.٢  ٢١.٥  ٢٠.١  ٢٠.٣  ١٧.٤  ١٣.٨  ٩.٩  ٧.٠  ٥.٥  العظمى

المتوسط 
  ٢١.٨  ١٣.٧  ١٨.٦  ٢٣.٦  ٢٧.٤  ٢٨.٩  ٢٩.١  ٢٨.٧  ٢٥.٨  ٢٢.٠  ١٧.٦  ١٤.٥  ١٢.٢  اليومى

  
  

  
  

  المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة فى محطة أرصاد بنى سويف) ٦(شكل رقم 
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يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر ديسمبر 

النهاية الصغرى النهاية  العظمى المتوسط اليومى

  الخصائص المناخية بمحافظة بني سويف : ثانياً 

يتميز المناخ في محافظة بني سويف بالقارية الجافة وارتفاع الحرارة 

طوال كما تتسم بسطوع الشمس في الصيف وانخفاضها قليالً فئ الشتاء ، 

، واألمطار قليلة جداً في الشتاء ، ونعرض فيما يلي بعض عناصر العام

  -:المناخ في المحافظة 

  درجة الحرارة  •

تتباين درجات الحرارة في المحافظة بين االرتفاع في الصيف 

واالنخفاض قليالً في الشتاء ، ففي الصيف ترتفع درجة الحرارة فقد بلغ 

ط أدنى درجة في يونيو ومتوس ٥م٣٧متوسط أعلى درجة حرارة صيفاً 

في يناير ، والمتوسط اليومي لدرجة الحرارة  ٥م ٥.٥حرارة في الشتاء 

في يونيو وأدنى درجة  ٥م ٤٧.٤، وأكبر درجة حرارة مطلقة ٥م٢١.٨

ثم فالمدى الحرارى كبير بين أدنى  في يناير ومن ٥م٠.٢حرارة مطلقة 

قوعها فى النطاق وأعلى درجة حرارة بسبب الظروف القارية لو

  . الصحراوى وبعدها عن تأثير البحر المتوسط
  

  

  

  

  
  



 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 ١٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  : الضغط الجوى والرياح •

   الضغط الجوى -

) ملليبار١٠١٣.٦(يبلغ المتوسط السنوي للضغط الجوى في المحافظة 

وفى فصل الشتاء يرتفع الضغط الجوى في محافظ بني سويف بسبب 

انخفاض درجة الحرارة حيث يبلغ أعاله في شهري ديسمبر 

، ويؤدى ذلك إلى ) ملليبار١٠١٨.٦(هر يناير شوفى ) ملليبار١٠١٩.٢(

الضغط الجوى  ض، أما في الصيف فينخف هبوب الرياح الشمالية الباردة

بسبب ارتفاع درجة الحرارة حيث يصل أدنا في شهري يوليو 

ولهذا أثره في هبوب ) ملليبار١٠٠٨.٤(وأغسطس ) ملليبار١٠٠٨.١(

  .الرياح الشمالية وتعمقها جنوبا 

  الرياح -

% ٤٤.٨تعتبر الرياح الشمالية أكثر الرياح هبوباً على المحافظة بنسبة 

، أما الرياح الغربية القارية من % ١١.٨الرياح الشمالية الغربية تليها 

وهى تهب في فصل الربيع حيث رياح % ٤.١الصحراء الغربية فتمثل 

زراعية والمحاصيل الخماسين المثيرة للرمال التي تؤثر سلباً على التربة ال

عن النقل على الطرق ، وأعلى متوسط لسرعة الرياح في الزراعية فضالً 

  .ويونيو ويوليومحافظة في شهور مايو ال

  

  

  المطر •

، وهى أمطار إعصارية مطار على المحافظة في فصل الشتاءتسقط األ

إال أنها تتركز في فترة ) ملليمتر ١٠.٧المتوسط السنوي (ورغم ضآلتها 

  .، وتسقط على هيئة سيول في الغالب وجيزة

  الرطوبة النسبية •

، % ٥١النسبية في محافظة الفيوم يبلغ المتوسط السنوي للرطوبة 

وتزيد الرطوبة النسبية بالمحافظة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة 

، أما في %)٦٢(ويناير  %)٦٤(الحرارة وتصل أعالها في شهري ديسمبر 

فصل الصيف فتخفض الرطوبة النسبية ألقل من المتوسط السنوي للمحافظة  

، هذا ةبب ارتفاع درجة الحراروذلك بس%) ٤٦(حيث يبلغ متوسطها صيفا 

  .تأثير المسطح المائي لبحيرة قارون محدود للغاية  باإلضافة إلى

  
  
  

  

  

  
  

  



 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 ١٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  النسب المئوية الشهرية التجاهات الرياح وسرعتها فى محطة أرصاد بنى سويف) ٧(جدول رقم 
  

  الشهر
  ( % )االتجاهات  

سرعة 
الرياح   

/ عقدة (
  سكون  ش غ  غ  غج   ج  ج ق  ق  ش ق  ش  )ساعة

  ٦.٠  ٢٩.٩  ٧.٠  ٩.٤  ٦.١  ١٠.٨  ١.٤  ١.١  ٣.٢  ١٣.٧  يناير

  ٧.٧  ٢٣.٧  ٦.٨  ٧.٤  ٤.٤  ١٠.٧  ١.٣  ٠.٦  ٤.٦  ٢٣.٩  فبراير

  ٩.٤  ١٦.٧  ٧.٩  ٧.٦  ٤.٢  ٧.٢  ١.٦  ٠.٧  ٤.٨  ٣١.٨  مارس

  ١٠.٦  ١١.٩  ٨.٤  ٥.٨  ٢.١  ٤.١  ٠.٩  ١.١  ٨.٣  ٤١.٧  أبريل

  ١١.٥  ٨.٥  ٧.٢  ٢.٨  ١.٠  ١.٤  ٠.٤  ٠.٧  ١٠.٣  ٥٧.٤  مايو

  ١٢.٤  ٦.٤  ٩.٥  ١.٣  ٠.٣  ٠.٥  ٠.١  ٠.٢  ٧.٤  ٦١.٧  يونيو

  ١٢.٤  ٥.٢  ١٢.٠  ١.٥  ٠.١  ٠.٢  ٠.١  ٠.٣  ٥.٠  ٦٢.٠  يوليو

  ١١.٣  ٥.٤  ١٢.٦  ١.١  ٠.٢  ٠.١  ٠.١  ٠.٢  ٣.٥  ٦٠.٥  أغسطس

  ١١.٨  ٥.٦  ٩.٣  ٠.٦  ٠.٣  ٠.٣  ٠.١  ٠.٣  ٦.٥  ٦٤.٤  سبتمبر

  ٩.٧  ١٣.١  ٦.٧  ٢.٤  ١.٢  ١.٥  ٠.٢  ٠.٣  ٥.٩  ٥٥.٨  أآتوبر

  ٨.٤  ٢١.٩  ٧.٥  ٣.٧  ٢.٢  ٢.٧  ٠.٣  ٠.٢  ٥.٧  ٤٣.١  نوفمبر

  ٥.٨  ٣٢.٦  ٥.٧  ٥.٤  ٦.٩  ٩.٠  ٢.٩  ٠.٣  ٤.٧  ٢١.٦  ديسمبر

  ٩.٧  ١٥.١  ٨.٤  ٤.١  ٢.٠  ٤.٠  ٠.٦  ٠.٥  ٤.٧  ٤٤.٨  المتوسط

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  المعدالت الشهرية لسرعة الرياح بمحطة أرصاد بنى سويف) ٧(شكل رقم           

  

  
  

  المتوسط السنوى التجاهات الرياح بمحطة أرصاد بنى سويف) ٨(شكل رقم 
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 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 ١٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  

  فى محطة أرصاد بنى سويف) مم(كمية األمطار الساقطة ) ٨(جدول رقم 
  

  المجموعالمجموع  ديسمبرديسمبر  نوفمبرنوفمبر  أآتوبرأآتوبر  سبتمبرسبتمبر  أغسطسأغسطس  يوليويوليو  يونيويونيو  مايومايو  أبريلأبريل  مارسمارس  فبرايرفبراير  ينايريناير  الشــهرالشــهر

آمية المطر آمية المطر 
  مممم

١٠.٨١٠.٨  ٤.٠٤.٠  ٠.٩٠.٩  ٠.٧٠.٧  --  --  --  --  ١.٠١.٠  ٠.٦٠.٦  ١.٢١.٢  ١.٤١.٤  ١.٠١.٠  

  
  معدالت الرطوبة النسبية فى محطة أرصاد بنى سويف ) ٩(جدول رقم 

  ديسمبرديسمبر  نوفمبرنوفمبر  أآتوبرأآتوبر  سبتمبرسبتمبر  أغسطسأغسطس  يوليويوليو  يونيويونيو  مايومايو  أبريلأبريل  مارسمارس  فبرايرفبراير  ينايريناير  الشهــــــرالشهــــــر

  ٦٤٦٤  ٦٢٦٢  ٥٤٥٤  ٥٢٥٢  ٥١٥١  ٤٧٤٧  ٤٠٤٠  ٣٩٣٩  ٤٣٤٣  ٤٩٤٩  ٥٢٥٢  ٦٢٦٢  الرطوبة النسبيـةالرطوبة النسبيـة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             
  

  بنى سويفبمحطة أرصاد  للرطوبة النسبيةالمعدالت الشهرية ) ١٠(شكل رقم                   بنى سويفالمعدالت الشهرية لكمية المطر بمحطة أرصاد ) ٩(شكل رقم   
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  ١٦                       الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  :الخصائص المناخية بمحافظة المنيا : ثالثاً

، كما ه مناخ قاري جاف معظم أيام السنةيتميز مناخ محافظة المنيا بأن

يتسم بسطوع الشمس طوال السنة واألمطار الشتوية نادرة الحدوث، 

  :بعض عناصر المناخ في المحافظة  يونعرض فيما يل

  درجة الحرارة  •

تتسم درجات الحرارة في المحافظة بالتباين الكبير بين أعلى وأدنى   

في يونيو ومتوسط  ٥م٣٦درجة حرارة ، فمتوسط أعلى درجة حرارة بلغت 

في يناير المتوسط اليومي لدرجة الحرارة  ٥م٤.٦درجة حرارة بلغ أدنى 

في يونيو وأدنى  ٥م٤٨.٦وأعلى درجة حرارة مطلقة بلغت  ٥م ١٠.٩

في ديسمبر وبالتالي التباين كبير بين اعلي  ٥م٥.٢-درجة حرارة مطلقة 

وأدنى درجة حرارة بالمحافظة بسبب ظروفها القارية وبعدها عن ساحل 

  .ط البحر المتوس

  :الرياح  •

 ٤١.٨أكثر االتجاهات هبوباً على المحافظة بنسبة  ةتعد الرياح الشمالي

، وبالنسبة للرياح القادمة من %١٩يها الرياح الشمالية الغربية تل% 

الصحراء الغربية فهي أقل هبوباً بالمقارنة بكل من الفيوم وبني سويف 

ولذلك تعد أقل %  ١.٢والجنوبية الغربية % ٢.٥فالرياح الغربية تمثل 

  .ضرراً عن المحافظين السابقتين 

  

 األمطار •

 للغاية قليلة األمطار التي تسقط على المحافظة في فصل الشتاء

، ملليمتر ٠.٣ط سقوط المطر السنوي ، فمتوسنادرة السقوطو

  .وتسقط األمطار على هيئة سيول غالباً وتكون في فترة وجيزة 

  الرطوبة النسبية •

، وفى فصل %)٥٠(السنوي للرطوبة النسبية بالمحافظة يبلغ المتوسط 

ب انخفاض درجة بسب%) ٥٧.٧(الشتاء ترتفع الرطوبة النسبية قليال إلى 

، أما في فصل الصيف فتنخفض الرطوبة النسبية حيث يصل الحرارة

  .رجع ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارةوي%) ٤٥(متوسطها إلى 

افظة عامة إلى اثر ظروف انخفاض الرطوبة النسبية بالمحويرجع 

لمحدود للمسطح المائي المناخ الصحراوي الجاف باإلضافة إلى التأثير ا

  .لنهر النيل
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  ١٧                         الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  

  
  

  المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة بمحطة أرصاد المنيا) ١١(شكل رقم 
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النهاية الصغرى النهاية  العظمى المتوسط اليومى  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة فى محطة أرصاد المنيا) ١٠(جدول رقم 

المتوسط   ديسمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فبراير  يناير الشهر
  السنوى

النهاية 
  ١٣.٤  ٥.٩  ١٠.٤  ١٥.٩  ١٩.٨  ٢١.٤  ٢٠.٨  ١٩.٦  ١٦.٩  ١٢.٧  ٨.٤  ٥.٣  ٤.٣  الصغرى

النهاية  
  العظمى

٢٩.٦  ٢١.٢  ٢٥.٨  ٣١.٤  ٣٤.٤  ٣٦.٠  ٣٦.٨  ٣٧.٠  ٣٣.٥  ٣١.١  ٢٥.٥  ٢٢.١  ٢٠.٣  

المتوسط 
  ٢٢.٠  ١٣.٠  ١٧.٦  ٢٢.٢  ٢٦.٥  ٢٨.٢  ٢٨.٩  ٢٨.٦  ٢٦.٢  ٢١.٩  ١٦.٨  ١٣.٤  ١١.٨  اليومى
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  المعدالت الشهرية للمطر فى محطة أرصاد المنيا) ١١(جدول رقم 
  

  المجموع  ديسمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فبراير  يناير  الشهر

ة المطر   آمي
  )ملم ( 

٤.٤  ٠.٣  ٠.٧  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٣  ٠.٠  ١.٦  ١.١  ٠.٤  

  

  المعدالت السنوية للنسب المئوية التجاهات الرياح فى محطة أرصاد المنيا) ١٢(جدول رقم 
  

شمال   شمال  االتجاه
جنوب   شرق  شرق

جنوب   جنوب  شرق
شمال   غرب  غرب

  سكون  غرب

  %٥.٧  %١٩.٦  %٢.٢  %٢.٧  %٣.٢  %٤.٥  %٠.٤  %١٤.٨  %٤٦.٩  المتوسط السنوي
  

  أرصاد المنيا متوسط سرعة الرياح فى محطة ) ١٣(جدول رقم 
  

المتوسط ديسمبر نوفمبر أآتوبر سبتمبر أغسطس  يوليو يونيو  مايو  أبريل مارس فبراير  يناير الشهر
 السنوي

  ١١.٨  ١١.١  ١١.٤  ١١.٩  ١٢.٢  ١٢.٠ ١٢.١ ١٢.٢ ١٢.٠ ١٢.٠  ١١.٩ ١١.٥ ١١.١ المعدل

  

  المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية فى محطة أرصاد المنيا ) ١٤(جدول رقم 
  

المتوسط  ديسمبر نوفمبر أآتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير  الشهر
  السنوي

  ٥٣  ٦٨  ٦٣  ٥٦  ٥٣  ٥٢  ٤٨  ٤١  ٣٨  ٤٤  ٥٣  ٥٧  ٦٥  المعدل
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  الشهرية للمطر بمحطة أرصاد المنياالمعدالت ) ١٤(شكل رقم 

  
  
 

      %  

   

  المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية بمحطة أرصاد المنيا) ١٥(شكل رقم 
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  الهيكل اإلدارى إلقليم شمال الصعيد ٣-١- ١
: ىمحافظات ه ثالثمـن  شمال الصعيدإلقليم  ىدارالهيكل اإليتكون 

 ةمدين ٢٤مركزاً تضم ٢٢عدد  ى، بإجمال)الفيوم، بنى سويف، المنيا(

الجديدة و بنى سويف  المنيا[مدينة قائمة باإلضافة إلى مدينتين جديدتين ٢٢(

  ).تابعةقرية  ٥٨٢رئيسية،  يةقر ١٥٨(قرية  ٧٤٠و) ]الجديدة 

  المالمح العمرانية •

دراسات اإلقليم حيث أنها  ىتمثل المالمح العمرانية محوراً هاما ف

والمالمح السكانية، ) ىالبعد المكان( ةواإلداري الطبيعيةتربط بين المالمح 

بمحافظات  ىاألراض استخداماتتوزيع  ىوتشتمل المالمح العمرانية عل

والفئات الحجمية بمدن ، الكثافات السكانية العمرانية، شمال الصعيدإقليم 

  .قليماإل

من % ٧.٦بنسبة  ٢كم ٥٢٩٣.٨٨وتبلغ المساحة المأهولة لإلقليم 

شمال بمحافظات إقليم  ىاألراض استخداماتبتحليل و ،إجمالى مساحته

المناطق الزراعية داخل يتضح أن  وفقاً آلخر البيانات المنشورة ـالصعيد 

مسطح نحو حيث تشغل  المساحة المأهولةمن  األكبرتشغل المسطح الزمام 

بينما يتمثل أقل  ،من إجمالى المساحة المأهولة %٨٦بنسبة  ٢كم ٤٥٥٣

داخل المساحة المأهولة  ٢كم ١٤٠.٧مسطح فى األراضى البور بنحو 

  . منها% ٢.٦باإلقليم وبنسبة 

 ١٢٢ى إلبإقليم شمال الصعيد  الكثافات السكانية اإلجمالية وتصل

الكثافات اإلجمالية فى كافة  انخفاض، ويالحظ )فدان/نسمة ٠.٥( ٢كم/نسمة

كل من الكثافة السكانية اإلجمالية  تباينظ محافظات اإلقليم، كما يالح

بالمساحة الكلية والمأهولة فى كل محافظات اإلقليم، مما يدل على ارتفاع 

  .قدرة هذه المحافظات على االستيعاب المستقبلى للسكان

  الموارد العمرانية -

 زراعية، الصناعية والعمرانية الموارد العديد من اليحظى اإلقليم ب

تكتالت من  قاعدة صناعية اإلقليم ، يضمللموارد الصناعيةفبالنسبة 

تتمثل فى الصناعات الغذائية، صناعات الغزل صناعية قائمة وجديدة 

والنسيج، صناعات الخشب ومنتجاته، الصناعات الكيماوية، وصناعة مواد 

البناء والحراريات، الصناعات المعدنية األساسية، الصناعات الهندسية 

  .والكهربائية

تم تجهيز مواقع األراضى الالزمة للمصانع والمنشآت  دقو اذه

المختلفة ومد بعضها بالمرافق المطلوبة من مياه وكهرباء وطرق 

  .الخ وهناك الكثير من العمل الذى يجرى فى هذه المناطق.. وصرف

فى محافظة بنى  مناطق ٧منها  منطقة صناعية ١١ويوجد باإلقليم 

 ، باإلضافة إلىالفيوم والمنيا افظتىفى كل من مح منطقتانسويف و

بالمدن الجديدة بكل من بنى سويف والمنيا صناعيتين جديدتين ن يمنطقت

مشروع منتج  بخالف  ١١٧، وتضم هذه المناطق الصناعية نحو الجديدتين

  .مشروع مخطط إلقامتها ١٤٩مشروع تحت التنفيذ، وكذلك عدد  ٧٣
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  ٢٠٠٥  -إلقليم شمال الصعيد  اإلداريالهيكل )  ١٥(جدول رقم 

عدد  المساحة الكلية   المحافظة
 ** عدد القرى * عدد المدن المراآز

 الرئيسية
عدد القرى 

 % النسبة فدان ٢آم التابعة
١٠٣  ٥٩ ٦٦ ٨.٧  ١٤٤٤٧٦١.٩١  ٦٠٦٩  الفيوم 

١٨١  ٣٨ ٧٨ ١٠.٣  ٧١٦٩١٧٠٦٢٢٢.٠٠  يفبني سو

٢٩٨  ٦١ ٩١٠ ٨١  ٥٦٥٨٧١٣٤٦٧٧٠.٦  المنيا

٥٨٢  ١٥٨ ١٠٠٢٢٢٤  ٦٩٨٢٥١٦٦١٨٦٨٩.٩١  اإلجمالي

 وحدات محلية**        )مدينة وهى بني سويف الجديدة ، المنيا الجديدة ٢( باإلقليم  الموجودةالجديدة  بإضافة المدن *

  )٢المساحة بالكم(بمحافظات إقليم شمال الصعيد  األراضى استخدامات)  ١٦(رقم جدول 

مساكن المحافظة
 ومتناثرات

األراضى المنافع والجبانات
 البور

األراضى الزراعية
 داخل الزمام

 األراضى الزراعية
 خارج الزمام

المساحة المأهولة 
  )٢كم(

 لكليةاالمساحة
 )٢كم(

  ٦٠٦٩  ١٨٤٩.٦٤ ٦٩.٢٩ ١٦٠٩.٣٤ ٧٦.٦٢ ١٧.٩ ٧٦.٤٩ الفيوم
 ٧١٦٩  ١٣٢٦.١٤ ١٦.٥ ١١٠٥.٧٧ ٣٣.٩٢ ١٢١.٨٨ ٤٨.٠٧ بنى سويف

 ٥٦٥٨٧  ٢١١٨.١ - ١٨٣٧.٨ ٣٠.١٦ ١٦٨.٢٩ ٨١.٨ المنيا

 ٦٩٨٢٥  ٥٢٩٣.٨٨ ٨٥.٧٩ ٤٥٥٢.٩١ ١٤٠.٧ ٣٠٨.١٢ ٢٠٦.٣٦ اإلجمالى
  

  

  ٢٠٠٥ –شمال الصعيد الكثافات السكانية بمحافظات إقليم ) ١٧(جدول رقم 
  

 المحافظة
 المساحة الكليةبالكثافة السكانية  المأهولةالمساحة ب الكثافة السكانية

 فدان/نسمة ٢كم/نسمة فدان/نسمة ٢كم/نسمة

 ١.٥ ٣٤٦ ٤.٨ ١١٣٤ الفيوم
 ١.٢ ٢٧٩ ٦.٤ ١٥١٧ بنى سويف
 ٠.٣ ٦٢ ٦.٩ ١٦٥٤ المنيا

 ٠.٥ ١٢٢ ٦.٨ ١٦١١ اإلقليم

  ٢٠٠٦ –إقليم شمال الصعيد  –إستراتيجية التنمية لمحافظات جمهورية مصر العربية  –الهيئة العامة للتخطيط العمرانى : المصدر    
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  المناطق الصناعية والمشروعات بإقليم شمال الصعيد) ١٨(جدول رقم 
  

  اإلقليم  المنيا  بنى سويف  الفيوم  البيان

  ١١  ٢  ٧  ٢  عدد المناطق الصناعية

  ١١٧  ٥٣  ٣٩  ٢٥  عدد المشروعات المنتجة

  عدد المشروعات 
  تحت التنفيذ

٧٣  ٤٥  ٥  ٢٣  

  عدد المشروعات 
  إلقامتهاالمخطط 

-  ١٤٩  ٨٧  ٦٢  

  :بمحافظات اإلقليمأهم الصناعات وعن 

 بنسبةتتركز مشروعات الصناعات الغذائية بالمناطق الصناعية الجديدة  -

، ويرجع ذلك لطبيعة المشروعات المنتجة فعالً إجمالىمن % ٢٥.٦

  .الريفية بالدرجة األولى –الزراعية  اإلقليم

 إجمالىمن % ٢١.٣تشكل مشروعات الصناعات الكيماوية األساسية  -

 .المشروعات

مثل تأتى المشروعات القائمة على المواد الخام التعدينية غير المعدنية  -

من جملة % ١٨.٨مواد البناء والحراريات فى المرتبة الثالثة لتشكل 

 .المشروعات

 باإلقليمصناعات جديدة  إقامةتساهم المناطق الصناعية الجديدة فى  -

وخاصة الصناعات المعدنية األساسية والصناعات الهندسية والكهربائية 

 .على التوالى% ٥.١٣، %١٣.٦٨وتشكل المشروعات بهما 

يلى ذلك مجموعتى صناعات الغزل والنسيج وصناعات األخشاب  -

 %.٦ا حوالى فى كل منه ةنسبة مشروعات عاملب
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  البنية األساسية ٤-١- ١
شبكات الطرق القومية  كل منالبنية األساسية باإلقليم  اتشبك تضم

باإلضافة إلى شبكات ، ، والطرق النهريةالحديديةواإلقليمية والسكك 

  . والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى االتصاالت

بوجود شبكة جّيدة ومتكاملة من الطرق  لصعيداشمال ويتمّيز إقليم 

ومعظم العواصم  األقاليم المحيطةوالسكك الحديدية التى تربط بينه وبين 

مع قصور فى المحاور جهة  والمدن الرئيسية بالمحافظات المجاورة

، وكذلك تمكّن الشبكة المحلية من الوصول إلى جميع القرى والتوابع الغرب

   اإلقليمبمحافظات 

طريق تتكون من  الطرق اإلقليميةم اإلقليم شبكة من ويض

بطول  ىالزراع أسوان/ق القاهرة ـطري،  كم ٨٩الفيوم بطول /القاهرة

طريق ، كم فى نطاق إقليم شمال الصعيد ٢٥٠منها  يمركم  ٩٠٥

أسيوط /ةلجيزا طريق، كم ٨٥٠أسوان شرق النيل بطول /القاهرة

سويف بطول  ىبن/الفيومطريق ، كم ٥٩٠غرب النيل بطول ىالصحراو

 / طريق رأس غارب، كم١٦٥بطول  ةالزعفران/ طريق الكريمات، كم ٤٥

  .كم ٢٤٠بطول  الشيخ فضل

: الهامة وهى الكبارى عدد من يقع فى نطاق إقليم شمال الصعيدكما 

بمدينة بنى  األم كوبرى بنى سويف ويقع فى مدينة بنى سويف ويربط المدينة

كوبرى المنيا ، ١٩٨٥ه عام ؤسويف الجديدة والواقعة شرق النيل وتم إنشا

بمدينة المنيا الجديدة مع وجود األم ويقع عند مدينة المنيا ويربط المدينة 

 /جيزة وال ،أسوان شرق النيل /عرضية بامتداده إلى طريق القاهرة  وصالت

 ىبنى سويف وكوبروتصل المسافة بين كوبرى . أسيوط غرب النيل

والمسافة بين كوبرى بنى سويف  ،كم ٨٠ ىالمرازيق فى الشمال إلى حوال

أسيوط فى  ىوالمسافة بين كوبرى المنيا وكوبر ،كم ٩٠المنيا  ىوكوبر

  .كم ١٢٥نحو الجنوب 

فى نطاق إقليم شمال الصعيد خطوط  الحديديةالسكك وتضم شبكة 

  :السكك الحديدية اآلتية

 ٢٤٠الساعة ويوجد منه /كم ١٣٠-١١٠أسوان وسرعته / خط القاهرة -

  .كم فى نطاق إقليم شمال الصعيد

/ كم ٩٠الفيوم وهو خط مفرد وسرعته التصميمية /خط الواسطى -

  .كم ٤٥ ىالساعة وطوله حوال

نقل  لةيمثل نهر النيل وسيداخل اإلقليم ف لطرق النهريةل وبالنسبة

فى نطاق اإلقليم ومعظم  كم٢٥٠وبطول  شمال الصعيد إقليم أساسية فى

 مدنية مطاراتيوجد ، وال ومنتجات المحاجر من البضائع عليه المنقول

  .باإلقليم

باإلقليم فتشير البيانات أن أفضل خدمة  شبكة اإلتصاالتأما عن 

خط لكل  ٢٠.٥بمعدل  ة بنى سويفتليفونية متوافرة فى حضر محافظ

 المنيانسمة، أما أفضل خدمة بريدية بالحضر فتوجد فى محافظة  ١٠٠
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 الفيومريف محافظة  ىوف ،نسمةألف   ٢٠.٥حيث يتواجد مكتب بريد لكل 

  .نسمة ١٦٠٠٠حيث يوجد مكتب بريد لكل 

تبين أن ي ىلمياه الشرب والصرف الصح ٢٠٠٣وطبقاً لبيانات عام 

يوجد فى حضر محافظة لمياه الشرب  بالنسبةأعلى معدل إستهالك للفرد 

، أما عن )يوم/ ترل ٩٢(، وكذلك فى ريف المحافظة )يوم/لتر ٢٥٠( الفيوم

 حضر فى فنجد أن أقصى معدل للتصرف اليومى يوجد الصرف الصحى

 الصحىصرف الخدمة حين أن فرد، فى /يوم/ لتر ١٧٠بمتوسط  الفيوم

  . الثالثشبه منعدمة فى ريف اإلقليم كله بمحافظاته 

موزعة بنسبة ما محطة كهرباء  ٣٣شمال الصعيد عدد ويضم إقليم 

في كل من محافظتي % ٣٠في محافظة المنيا ونحو % ٤٠يقرب من 

ويبلغ أعلى معدل لنصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة . الفيوم وبنى سويف

سنوياً، يليه بفارق . س.و.ك ٥٩٨لإلنارة في محافظة الفيوم إذ يسجل 

وعلى الرغم من . سنوياً.س.و.ك ٥٣٦محافظة بنى سويف ليسجل  طفيف

وجود أكبر عدد من محطات الكهرباء في محافظة المنيا، إال أنها تسجل 

 ٤٩٤باء المستهلكة لإلنارة لتسجل أقل معدل لنصيب الفرد من الكهر

  .سنوياً. س.و.ك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ٢٠٠٥ -بإقليم شمال الصعيد ومحافظاته  االتصاالتشبكة ) ١٩( جدول رقم

 نوع الخدمة
 المنيا بنى سويف الفيوم

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 ٦٤ ١١ ٣١ ٨ ٥٢ ٧ عدد السنتراالت

 ١٠٦ ١٤٤ ٥٩.٩ ١٠٦.٠ ١٠٠.٣ ٩٣.٦ عدد الخطوط باأللف

 ٣.٣ ١٨.٩ ٣.٥ ٢٠.٥ ٥.٤ ١٧.٧ نسمة ١٠٠/خط

 ١٨١ ٣٧ ١٠٠ ٢٠ ١١٥ ١٩ مكاتب البريد

 ١٧.٧ ٢٠.٥ ١٦.٩ ٢٥.٩ ١٦.٠ ٢٧.٨ مكتب بريد/ نسمة ١٠٠٠
  

  ٢٠٠٥الطاقة الكهربائية بإقليم شمال الصعيد ) ٢٠( جدول رقم

 المحافظة
محطاتعدد

 الكهرباء
 النسبة

 نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة
 )فرد/سنويا٠س٠و٠ك(لإلنارة 

 ٥٩٨ %٣٠.٣ ١٠ الفيوم
 ٥٣٦ %٣٠.٣ ١٠ بني سويف

 ٤٩٤ %٣٩.٤ ١٣ المنيا
  )متوسط(٥٣٦ %١٠٠ ٣٣ اإلقليم إجمالي

  

  ٢٠٠٥ –مياه الشرب والصرف الصحي بإقليم شمال الصعيد ) ٢١( جدول رقم

 
 المنيابني سويف الفيوم

 ريف حضر ريف حضر
ح
 ضر

  ريف

 ١٢٩.٨٥.١٧١٢٨ ٢٢٨.٢٢١.٠ )يوم/مليون لتر(الشرب المنتجةمياه

٥٥.١٠ ٩٢.٨ ١٣٢.١٦٩.٠ )يوم/مليون لتر(الشرب المستهلكةمياه
٦

٨٤ 

 ١٤٢٦ ٣٣ ١٧٩ ٩٢ ٢٥٠ )يوم/لتر(المياه المستهلكةنصيب الفرد من

٢٢ ٥٠ ٢٥٠ ١٢٠ ٤٣١ )يوم/لتر(جةالمنتالمياهنصيب الفرد من
٤

٤٣ 

 ١١ ٧١ ٠.١ ٢٤ ٢٥ ٩٠ )يوم/مليون لتر(الصحيطاقة الصرف

الصحيالصرفنصيب الفرد من طاقة
)يوم/لتر(

٣ ٩٤ ٠ ٦٦ ١٤ ١٧٠ 
  

  

إقليم شمال  –إستراتيجية التنمية لمحافظات جمهورية مصر العربية  –الهيئة العامة للتخطيط العمراني : المصدر
٢٠٠٦ –الصعيد 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) ٢٧(شكل  رقم 
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 )٢٨(شكل  رقم 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٧                         الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  لمحافظة الفيوم اإلداريالتقسيم ) ٢٢(جدول رقم 

  ٢مكمساحة لا  ركزملا
وحدات المحلية لا

 قرية رئيسية/ 
  القرى التابعة

 ١٩ ٩ ١٢٨٥.٨٨ ةطامي

 ٣٨ ١٣ ١٠٥٦.٤٢ ومالفي

 ٤٦ ١٢ ١٣٩٧.٧٢ إطسا

 ٢٤ ١٢ ١١١٩.٩٧ سسنور

 اىبشوإ
١٠٢٨.٧١ 

١٦ ٦ 

  ١٩  ٧  يوسف الصديق

  ١٦٢ ٥٩ ٦٠٦٩  الى المحافظةمإج

  ٢٠٠٦ -إقليم شمال الصعيد  –إستراتيجية التنمية لمحافظات جمهورية مصر العربية  –الهيئة العامة للتخطيط العمراني : المصدر     

  المالمح الرئيسية لمحافظات إقليم شمال الصعيد ٢- ١

   محافظة الفيومالمالمح الرئيسية ل ١-٢-١

قليم شمال المكونة إلإحدى المحافظات الثالث  محافظة الفيوم هى

كن التعرف على يمو .سويف من محافظتى المنيا وبنى كلالصعيد بجانب 

 عمرانيةالو ،داريةمالمح الطبيعية واإلالخالل بعض  منمحافظة ال

  -:التالية

 المالمح الطبيعية واإلدارية  •

ى ف وتمتدة، قاهرفى الجنوب الغربى لمحافظة ال مومحافظة الفيتقع 

ومحافظة ) من جهتى الشمال والغرب(من محافظة الجيزة حدودها مع كل 

  ).من جهتى الشرق والجنوب(بنى سويف 

وتشغل محافظة الفيوم منخفضاً تاريخياً يقع بغرب النيل يستمد مياهه 

) شمال أسيوط(روط تخرج من النيل عند ديى من ترعة بحر يوسف الت

  . فى النهاية فى هذا المنخفض وتصب

° ٢٩َ  ٤٠، °٢٩َ  ٠٠الفيوم بين دائرتى عرض فظة حاكما تمتد م

  .شرقاً° ٣١َ  ١٠، °٢٩َ  ٥٠شماالً، وبين خطى طول 

ألف فدان  ١٤٤٤أى  ٢كم ٦٠٦٩تبلغ مساحة محافظة الفيوم حوالى 

% ٠.٦تقريباً من جملة مساحة إقليم شمال الصعيد، ونحو % ٨.٧تمثل 

سكان المحافظة وفقاً ويبلغ إجمالى عدد تقريباً من جملة مساحة الجمهورية، 

والمحافظة  ،مليون نسمة ٢.٥حوالى  ٢٠٠٦للنتائج األولية لتعداد السكان 

تعتبر بذلك الثانية فى إقليم شمال الصعيد من حيث عدد السكان واألخيرة 

 –طامية (مراكز إدارية  ٦ وتتكون محافظة الفيوم من. من حيث المساحة

تضم كل منها ) الصديقيوسف  –إبشواى  –سنورس  –إطسا  –الفيوم

وحدة محلية  ٥٩مدينة عاصمة للمركز بذات المسمى، كما تضم المحافظة 

  .قرية ١٦٢قروية يتبعها 

 المالمح العمرانية •

من مساحتها % ٣٠.٥بمحافظة الفيوم نحو المساحة المأهولة تمثل 

بالمساحة  االستعماالت وزعفقاً ألحدث البيانات المنشورة تتالكلية، وو

ل االستعماالت الزراعية غشتب متباينة، حيث لمحافظة الفيوم بنس المأهولة



 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٨                         الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  الفئات الحجمية السكانية لمدن محافظة الفيوم) ٢٣(جدول رقم 
  

  محافظةلابمدن المتواجدة لا عدد مدن المحافظة د المدن باإلقليمدع ئات الحجميةفلا

  -  -  - دن المليونيةملا
  الفيوم  ١  ١ مليون-فلأ٢٥٠
  -  -  ٣ فلأ٢٥٠-١٠٠
  سنورس  ١  ٧ فلأ١٠٠-٥٠
  إطسا  –إبشواى  –طامية   ٣  ٩ فلأ٥٠-٢٥
  -  -  ١ فلأ٢٥-١٠

  يوسف الصديق  ١  ٣ آالف١٠منلقأ

    ٦  ٢٤ اإلجمالي

  ٢٠٠٦ -إقليم شمال الصعيد  –إستراتيجية التنمية لمحافظات جمهورية مصر العربية  –الهيئة العامة للتخطيط العمراني : المصدر   

، كما أن %٤البور حوالى  واألراضي، %٩٠.٧المسطح األكبر بنسبة 

من جملة المساحة % ٤العمرانية تصل أيضاً إلى  االستعماالتنسبة 

  .للمنافع والجبانات% ٠.٩المأهولة فى مقابل نسبة 

ل الزمام أعلى نسبة من األراضى وتسجل االستعماالت الزراعية داخ

، بينما توجد أقل %٨٨.٧ المأهولة فى مركز سنورس حيث بلغت نحو

أما األراضى البور فتوجد  .%٨٣.٥نسبة فى مركز طامية وتقدر بنحو 

بينما سجل مركز طامية % ٨أكبر نسبة لها بمركز إطسا حيث بلغت نحو 

  %.١.٣أقل نسبة وبلغت نحو 

تضم  لفيوم فى وجود ستة مراكزافظة احملالعمرانى  الهيكلويتمثل 

، مدينة على مستوى إقليم شمال الصعيد ٢٤إجمالى  دن منم ٦ بالتبعية

وى كل تويح. مهوريةجلامدينة على مستوى  ٢١٨إجمالى عدد  نم وهى

مركز بجانب مدينة عاصمته على مجموعة من الوحدات المحلية والقرى 

 ١٦٢وعدد ) قرية رئيسية(وحدة محلية  ٥٩التابعة بلغت فى مجموعها 

  .قرية تابعة

للمدن الست التى تضمها  ت الحجمية السكانيةللفئاأما بالنسبة 

محافظة الفيوم، فال يوجد بالمحافظة أى مدينة مليونية، ويوجد مدينة واحدة 

، وهى مدينة الفيوم) من مليون نسمةأقل  –ألف  ٢٥٠(فى الفئة الحجمية 

، ومدينة واحدة فقط )ألف نسمة ٥٠-٢٥(مدن فى الفئة الحجمية  ٣وعدد 

، بينما تسجل مدينة يوسف )ألف نسمة ١٠٠-٥٠(فى الفئة الحجمية 

  .آالف نسمة ١٠الصديق أقل الفئات الحجمية إذ يبلغ حجم سكانها أقل من 

يحكم إنتشار التجمعات العمرانية فى  اًمميز هناك نمطاًوبوجه عام 

المأهولة فى مساحة الحيث تنتشر التجمعات العمرانية بكامل  ،المحافظة

فى ذلك مع نمط إنتشار التجمعات العمرانية فى  متشابهةً منخفض الفيوم

ورغماً عن كون الفيوم منخفض مثل باقى المنخفضات فى الصحراء  .الدلتا

الغربية إال أن اتصالها بنهر النيل عن طريق بحر يوسف قد أدى إلى 

المناطق الصحراوية مثل سيناء والصحراء الغربية غيرها من اختالفها عن 

عتماد على المياه الجوفية واآلبار اعتماداً كلياً مما حيث ندرة المياه واإل

يؤدى إلى توزيع انتشار التجمعات العمرانية بصورة أقرب إلى البعثرة 

أما فى الفيوم فهذا التوزيع يرتبط  ،بمصادر المياه الجوفيةإلرتباطها 

  .بشبكات الرى من ترع ومصارف تماماً كما فى دلتا النيل 
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  ٣٩                         الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  )٢كم(بمراكز ومحافظة الفيوم وإقليم شمال الصعيد  األراضىاستخدامات ) ٢٤(جدول رقم 
  

ة من المساحة والنسب ستخدام األرضا

  المأهولة
  محافظة الفيوم  إبشواى  سنورس  إطسا  الفيوم طامية

إقليم شمال 

  الصعيد

  ٢٠٦.٣٦  ٧٦.٤٩  ١٧.٣٥  ١١.٣٤  ١٩.١٩  ١٥.٩٩ ١٢.٦٢ كن ومتناثراتاسم

  %٣.٩  % ٤.١  % ٣.٩  % ٤.٥  %٤  % ٤.٦ %٣.٧  سبةنلا

  ٣٠٨.١٢  ١٧.٩٠  ٥.٩٩  ٢.٧٠  ٠.٦٦  ٤.٥٧ ٣.٩٨  فع وجباناتانم

  %٥.٨  % ٠.٩  % ١.٣  % ١.١  % ٠.١  % ١.٣ % ١.٢  سبةنلا

  ١٤٠.٧  ٧٦.٦٢  ١١.٦٦  ٨.٥٣  ٣٨.١٩  ١٣.٩٧ ٤.٢٧  راضى البورألا

  %٢.٦  % ٤.١  % ٢.٦  % ٣.٤  % ٨  % ٤ % ١.٣  سبةنلا

  ٤٥٥٢.٩١  ١٦٠٩.٣٤  ٣٨٧.٠٤  ٢٢٤.٠٩  ٤١٢.٠٧  ٣٠٤.٦٧ ٢٨١.٤٧  مامزلال خاداألراضى الزراعية 

  %٨٦  %٨٧  % ٨٧.٢  % ٨٨.٧٦  %٨٧.٤  % ٨٨.٤ % ٨٣.٥  سبةنلا

  ٨٥.٧٩  ٦٩.٢٩  ٢١.٨٠  ٥.٧٨  ١.٥٥  ٥.٢٧  ٣٤.٨٩  رج الزماماخ االراضي الزراعية

  %١.٦  % ٣.٧  % ٤.٩  % ٢.٣  % ٠.٣  % ١.٥  % ١٠.٤  سبةنلا

  ٥٢٩٣.٨٨  ١٨٤٩.٦٤  ٤٤٣.٨٤  ٢٥٢.٤٤  ٤٧١.٦٦  ٣٤٤.٤٧  ٣٣٧.٢٣ المساحة المأهولة

  %٧.٥  %٣٠.٥  %٣٦.٧  %٢٢.٥  %٣٣.٧  %٣٢.٦  %٢٦.٢  نسبة المساحة المأهولة إلى الكلية

  ٦٩٨٢٥  ٦٠٦٩  ١٢٠٨.٧١  ١١١٩.٩٧  ١٣٩٧.٧٢  ١٠٥٦.٤٢  ١٢٨٥.٨٨  ساحة الكليةملا

  ٢٠٠٦ -إقليم شمال الصعيد  –إستراتيجية التنمية لمحافظات جمهورية مصر العربية  –الهيئة العامة للتخطيط العمرانى : المصدر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤١                       الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  لمحافظة بنى سويف التقسيم اإلدارى ) ٢٥(جدول رقم 
  

  ٢مكمساحة لا  ركزملا
وحدات المحلية     لا

 قرية رئيسية/ 
  القرى التابعة

  ٢٩  ٦  ١٠٤٧.٥٧ الواسطى
  ٢٠  ٥  ٩٧٢.٨٣ ناصر

  ٣٤  ٧  ١٠٦١.٢٧ بنى سويف

  ٣٦  ٥  ١٠٠٧.٥٥ إهناسيا

  ٤٦  ٦  ١٠١٠.٢٣ ببا

  ٢١  ٤  ١٠٥٦.٨٨ سمسطا

  ٣٣  ٥  ١٠١٢.٦٧ الفشن

  ٢١٩  ٣٨  ٧١٦٩.٠٠ المحافظةإجمالى
إقلـيم   –إستراتيجية التنمية لمحافظات جمهورية مصر العربية  –الهيئة العامة للتخطيط العمرانى : المصدر 

  المالمح الرئيسية  لمحافظة بنى سويف ٢-٢-١

هى إحدى المحافظات الثالث المكونة إلقليم شمال  محافظة بنى سويف

كن التعرف على يمو ،المنيا والفيوم ىالصعيد بجانب كل من محافظت

 :التالية عمرانيةالو ،داريةواإل الطبيعيةمالمح الخالل  منمحافظة ال

 المالمح الطبيعية واإلدارية •

 وتحدها جنوباً ،وادى النيلشريط ظة بنى سويف ضمن تقع محاف

 اًوشرقفيوم والجيزة محافظة ال اًوغربجيزة محافظة ال وشماالً منيامحافظة ال

  .بحر األحمرمحافظة ال

ْ  ٢٩َ  ٢٠ْ، ٢٨َ  ١٠سويف بين دائرتى عرض فظة بنى حاوتمتد م

  .ْ شرقاً ٣٢َ  ٢٠ْ،  ٢٩َ  ٤٥شماالً، وبين خطى طول 

ألف  ١٧٠٦أى  ٢كم ٧١٦٩بنى سويف حوالى  فظةاحمغ مساحة لبتو

تقريباً من جملة مساحة إقليم شمال الصعيد، ونحو % ١٠.٣فدان تمثل 

عدد سكان  ويبلغ إجمالىتقريباً من جملة مساحة الجمهورية، % ٠.٧

مليون  ٢.٣حوالى  ٢٠٠٦المحافظة وفقاً للنتائج األولية لتعداد السكان 

 ، والمحافظة تعتبر بذلك األخيرة فى إقليم شمال الصعيد من حيث عددنسمة

 ٧ بنى سويف من افظةمحوتتكون السكان والثانية من حيث المساحة 

 –ببا  –إهناسيا  –بنى سويف  –ناصر  –الواسطى (مراكز إدارية هى 

تضم كل منها مدينة عاصمة للمركز بذات المسمى ) الفشن -سمسطا 

وهى المدينة الوحيدة الواقعة باإلضافة إلى مدينة بنى سويف الجديدة 

وحدة محلية  ٣٨، كما تضم المحافظة بالمحافظة فى الضفة الشرقية للنيل

  .قرية ٢١٩قروية يتبعها 

  المالمح العمرانية  •

لمحافظة بنى سويف بنسب لمساحة المأهولة اب اإلستعماالت تتوزع

الزراعية المسطح األكبر منها بنسبة  اإلستعماالتل غشت، حيث تباينةم

العمرانية  اإلستعماالت، كما أن %٢.٥البور حوالى  ىواألراض% ٨٤.٦

للمنافع % ٩.٢فى مقابل من جملة المساحة المأهولة % ٣.٦لى إتصل 

  .% ٥.٨ ةالنسبة على مستوى المحافظمتفوقة بذلك على ذات والجبانات 

وتسجل اإلستعماالت الزراعية داخل الزمام أعلى نسبة من األراضى 
  نسبة فى بينما توجد أقل ،%٨٦.٣فى مرآز إهناسيا حيث بلغت نحو المأهولة
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  ٤٢                         الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  الفئات الحجمية السكانية لمدن محافظة بنى سويف) ٢٦(جدول رقم 
  

  ئات الحجميةفلا
د المدن دع

 باإلقليم
عدد مدن 

  المحافظة
  محافظةلابمدن المتواجدة لا

  -  -  - دن المليونيةملا

  -  -  ١  مليون-فلأ ٢٥٠

  سويف ىبن  ١  ٣  فلأ ٢٥٠-١٠٠

  ناصر -الفشن   ٢  ٧  فلأ ١٠٠-٥٠

  سمسطا -ببا  –الواسطى –إهناسيا  ٤  ٩  فلأ ٥٠-٢٥

  -  -  ١  فلأ ٢٥-١٠

  بنى سويف الجديدة  ١  ٣  الفآ ١٠من  لقأ

    ٨  ٢٤ ىجمالإلا
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البور فتوجد  ىأما األراض %.٧٨.٩مركز بنى سويف وتقدر بنحو 

، بينما سجل مركز %٣.٥ حيث بلغت نحو منها بمركز الفشن نسبةكبر أ

   %.١.٤ناصر أقل نسبة وسجلت نحو 

تضم  مراكز ٧سويف فى وجود  بنىفظة احملالعمرانى  الهيكليتمثل و

 منوذلك  )لى جانب مدينة بنى سويف الجديدةباإلضافة إ(دن م ٧ بالتبعية

عدد جمالى إ نمو، إقليم شمال الصعيد مدينة على مستوى ٢٤عدد  إجمالى

جانب مدينة كل مركز ب وىتويح ،مهوريةجلامدينة على مستوى  ٢١٨

ية والقرى التابعة بلغت فى محلمجموعة من الوحدات ال على عاصمته

  .قرية تابعة ٢١٩وعدد ) رئيسيةقرية (ية محلوحدة  ٣٨مجموعها 

، فهو يتبع النمط مكانياً المحافظةأما بالنسبة لتوزيع مدن ومراكز 

من الجيزة الشريطى الذى يعتبر النمط السائد فى كافة محافظات الصعيد 

وتوجد التجمعات العمرانية بمحافظة بنى سويف  شماالً وحتى أسوان جنوباً،

مباشرة على النيل أو على الترع الرئيسية وغالباً ما تأخذ هذه التجمعات 

أما التجمعات العمرانية فى  .النمط الشريطى أيضا فى التشكيل العمرانى لها

الظهير الزراعى المتاح فى  داخل نطاق األراضى الزراعية التى يسمح بها

لعادة النمط المتمركز أو فإن تشكيلها العمرانى يأخذ فى ا وادى النيل،

بها ظهر ت، كما ز ممكن من األرض الزراعيةحتى تشغل أقل حي المتضام

  . كالعزب والكفورالتجمعات الهامشية  بعض

 ٢٥٠تقع جميع المدن بمحافظة بنى سويف فى الفئة الحجمية أقل من

نسمة، ومن ثم فإن أعلى فئة حجمية على مستوى المحافظة هى الفئة ألف 

التى توجد بها مدينة بنى سويف التى تمثل أكبر ) ألف نسمة ٢٥٠–١٠٠(

-٥٠(أما فى الفئة الحجمية التالية . تجمع سكانى على مستوى المحافظة

وفى الفئة الحجمية . فتوجد مدينتين فقط هما الفشن وناصر) ألف ١٠٠

  مدن بالمحافظة وهى إهناسيا، الواسطى، ببا،  ٤يوجد ) ألف نسمة ٥٠- ٢٥(

وسمسطا، بينما تأتى مدينة بنى سويف الجديدة فى الفئة الحجمية األخيرة 

   ألف  ٢٥ -١٠(مخلفة قبلها الفئة الحجمية  )آالف نسمة ١٠أقل من (

  .دون أى تمثيل بالمحافظة) نسمة
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  ٤٣                         الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

    

  )٢كم(بمراكز محافظة بنى سويف وإقليم شمال الصعيد استخدامات األراضى ) ٢٧(جدول رقم 
  

والنسبة من المساحة  ستخدام األرضإ

  المأهولة
  محافظة بنى سويف  ناصر  سمسطا  ببا  إهناسيا  الواسطى  الفشن  بنى سويف

إقليم شمال 

  الصعيد

  ٢٠٦.٣٦  ٤٨.٠٧  ٤.١  ٥.٥  ٨.٠٧  ٥.١٥  ٦.٠٥  ٧.٨  ١١.٤  ومتناثرات كناسم

  %٣.٩  %٣.٦  %٢.٣  %٤  %٤.٧  %٢.٤  %٢.٨  %٣.٢ %٦.٥ سبةنلا

  ٣٠٨.١٢  ١٢١.٨٨  ٢٠.٢  ١١.٢  ١٣.٤  ١٨.٠٥  ٢٣.٥  ١٧.٠٣  ١٨.٥  فع وجباناتانم

  %٥.٨  %٩.٢  %١١.٥  %٨.٣  %٧.٨  %٨.٣  %١١.٢  %٧ %١٠.٦  سبةنلا

  ١٤٠.٧  ٣٣.٩٢  ٢.٤  ٤.١٤  ٤.٤  ٦.٧٨  ٤.٣  ٨.٤  ٣.٥  راضى البورألا

  %٢.٦  %٢.٥  %١.٤  %٣.١  %٢.٦  %٣.١  %٢  %٣.٥ %٢  سبةنلا

  ٤٥٥٢.٩١  ١١٠٥.٧٧  ١٤٨  ١١٤  ١٤٤.٠٢  ١٨٨.٩  ١٧٥.٥  ١٩٧.٩ ١٣٧.٤٥  مامزلال خادراضى الزراعية ألا

  %٨٦  %٨٣.٤  %٨٤.٧  %٨٤.٤  %٨٤  %٨٦.٣  %٨٣.٨  %٨١.٥ %٧٨.٩  سبةنلا

  ٨٥.٧٩  ١٦.٥٠  ٠.٠٣  ٠.٢١  ١.٢٤  ٠  ٠  ١١.٥٨  ٣.٤٣  رج الزماماخ راضى الزراعيةألا

  %١.٦  %١.٢  %٠.٠١  %٠.٢  %٠.٧  -  -  %٤.٨  %١.٩  سبةنلا

  ٥٢٩٣.٨٨  ١٣٢٦.١٤  ١٧٤.٧٣  ١٣٥.٠٥  ١٧١.٣١  ٢١٨.٨٨  ٢٠٩.٣٥  ٢٤٢.٧١  ١٧٤.٢٨  المساحة المأهولة

  %٧.٥  %١٨.٥  %١٧.٩  %١٢.٨  %١٦.٩  %٢١.٧  % ٢٠  % ٢٣.٩٥  %١٦.٤  الكليةالمأهولة إلى نسبة المساحة 

  ٦٩٨٢٥  ٧١٦٩  ٩٧٢.٨  ١٠٥٦.٨٨  ١٠١٠.٢٣  ١٠٠٧.٥٥  ١٠٤٧.٥٧  ١٠١٢.٦٧  ١٠٦١.٢٧  ساحة الكليةملا

  ٢٠٠٦ -إقليم شمال الصعيد  –إستراتيجية التنمية لمحافظات جمهورية مصر العربية  –الهيئة العامة للتخطيط العمرانى : المصدر         



 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٤                         الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  لمحافظة المنيا اإلداريالتقسيم ) ٢٨(جدول رقم 
  

  ٢مكمساحة لا  ركزملا
قرية / وحدات المحلية لا

  رئيسية
  القرى التابعة

 ٢٦ ٤ ٣٧٢٥.٠  وةعدال

 ٤١ ٦ ٧٠٥٠.٠ ةاغمغ
 ٤٤ ٧ ٧٠٧٥.٠ ارمزىبن

 ٢٦ ٥ ٤٣٠٠.٠ اىمط
 ٥٤ ٩ ٩١٠٠.٠ وطالسم
 ٤٣ ٨ ٦١٠٠.٠ يامنال
 ٤٧ ٨ ٦٩٠٠.٠ قاصقروأب

 ٤٩ ٩  ٨١٧٥.٠ وىمل
 ٢٩ ٥ ٤١٦٢.٠ اسموردي

 ٣٥٩ ٦١ ٥٦٥٨٧.٠ الى المحافظةمإج
  ٢٠٠٦ –إقليم شمال الصعيد  –إستراتيجية التنمية لمحافظات جمهورية مصر العربية  –الهيئة العامة للتخطيط العمرانى : المصدر    

  المالمح الرئيسية لمحافظة المنيا ٣-٢-١

هى إحدى المحافظات الثالث المكونة إلقليم شمال  محافظة المنيا

كن التعرف على يمو .الصعيد بجانب كل من محافظتى بنى سويف والفيوم

  :التالية عمرانيةالو ،مالمح الطبيعية واإلداريةالخالل بعض  منمحافظة ال

  المالمح الطبيعية واإلدارية •

محافظة  وتحدها شماالً ،ل طولياًالنيوادى شريط ظة المنيا محاف يقطع

 ىأسيوط والواد ىمحافظت وجنوباً الجيزة،محافظة غرباً بنى سويف و

المحافظة فهى مدينة أما عاصمة  األحمر،محافظة البحر شرقاً و الجديد،

  .المنيا التى تسمى عروس الصعيد

ماالً، ْ ش ٢٨َ  ٤٥ْ،  ٢٧َ  ٤٠ائرتى عرضة المنيا بين  دتمتد محافظ

ْ شرقاً، وتبلغ مساحة المحافظة  ٣٢َ  ٣٠ْ،  ٢٨َ  ٤٠وبين خطى طول

تقريباً من جملة % ٨١ألف فدان تمثل  ١٣٤٦٨أى  ٢كم ٥٦٥٨٧حوالى 

مساحة  تقريباً من جملة% ٥.٥ونحو  مساحة إقليم شمال الصعيد،

ويبلغ إجمالى عدد سكان المحافظة وفقاً للنتائج األولية لتعداد الجمهورية، 

، والمحافظة بذلك تعتبر األولى  مليون نسمة ٤.٢حوالى  ٢٠٠٦السكان 

  .فى إقليم شمال الصعيد من حيث عدد السكان والمساحة

العدوة ، مغاغة ، بنى (ارية مراكز إد ٩وتتكون محافظة المنيا من 

تضم ) ، ملوى ، دير مواس ، أبو قرقاص ، سمالوط، المنيا ، مطاىمزار

كل منها مدينة عاصمة للمركز بذات المسمى باإلضافة إلى مدينة المنيا 

  .قرية ٣٥٩وحدة محلية قروية يتبعها  ٦١الجديدة، كما تضم 

  المالمح العمرانية  •

من مساحتها % ٣.٧لمحافظة المنيا نحو  المساحة المأهولةتمثل 

ووفقاً ألحدث . الكلية، بما يعكس إتساع الظهير الصحراوى للمحافظة

لمحافظة المنيا بنسب متباينة،  المساحة المأهولة البيانات المنشورة تتوزع

، بينما %٨٦.٧ل اإلستعماالت الزراعية المسطح األكبر بنسبة غشتحيث 

% ٣.٨٦، فى مقابل نسبة %١.٤٢حو تسجل نسبة األراضى البور ن



 شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٥                         الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  الفئات الحجمية السكانية لمدن محافظة المنيا) ٢٩(جدول رقم 

  محافظةلابمدن المتواجدة لا  عدد مدن المحافظة  د المدن باإلقليمدع  ئات الحجميةفلا

  -  -  -  دن المليونيةملا

  -  -  ١  مليون-فلأ ٢٥٠

  ملوى -المنيا   ٢  ٣  فلأ ٢٥٠-١٠٠

  مغاغة –سمالوط  –بنى مزار  - * الفكرية  ٤  ٧  فلأ ١٠٠-٥٠

  مطاى –دير مواس   ٢  ٩  فلأ ٥٠-٢٥

  العدوة  ١  ١  فلأ ٢٥-١٠

  المنيا الجديدة  ١  ٣  آالف ١٠من  لقأ

    ١٠  ٢٤  جمالىإلا
  .الفكرية هى عاصمة مركز أبو قرقاص*    

  ٢٠٠٦ -إقليم شمال الصعيد  –إستراتيجية التنمية لمحافظات جمهورية مصر العربية  –الهيئة العامة للتخطيط العمرانى : المصدر 

بإضافة المنافع % ١١.٨٦إلستعماالت المساكن والمتناثرات ترتفع إلى 

  .والجبانات

ت زراعية فى مركز ملوى وتبلغ الوتوجد أكبر مساحة إستعما

بينما تتواجد أكبر نسبة لإلستعماالت الزراعية فى مركز  ٢كم ٢٧٤.٨

مأهولة، وفى مركز بنى مزار من إجمالى المساحة ال% ٩٥.٨مطاى بنسبة 

، بينما تتواجد أقل %٨٧.٣، ثم مركز أبو قرقاص بنسبة %٨٨.٨بنسبة 

، أما األراضى %٨٣.٦مساحة إستعماالت زراعية فى مركز المنيا بنسبة 

، بينما سجـل %٢بلغت البور فتوجد أكبر نسبة منها بمركز سمالوط حيث 

وكذا أقل نسبة وبلغت  ٢كم٠.٤٦مركز العدوة أقل مساحة لألراضى البور 

  %.٠.٣٩نحو 

تضم  مراكز ٩فظة المنيا فى وجود احمبالعمرانى  الهيكلويتمثل 

مدينة  ٢٤إجمالى  من) باإلضافة إلى مدينة المنيا الجديدة(دن م ٩ بالتبعية

مدينة على  ٢١٨إجمالى  نم وهى، على مستوى إقليم شمال الصعيد

وى كل مركز بجانب مدينة عاصمته على تويح. مهوريةجلامستوى 

وحدة  ٦١مجموعة من الوحدات المحلية والقرى التابعة بلغت فى مجموعها 

  .قرية تابعة ٣٥٩وعدد ) قرية رئيسية(محلية 

تى تضمها محافظة أما بالنسبة للفئات الحجمية السكانية للمدن التسع ال

دن ذات الفئات الحجمية الصغيرة تراجعاً، كما فقد شهدت أعداد الم المنيا،

ألف  ١٠٠-٢٥(يقع نحو نصف عدد مدن المحافظة داخل الفئة الحجمية 

ألف  ٢٥٠-١٠٠(بينما تتوزع باقى المدن ما بين الشريحة األعلى) نسمة

باستثناء مدينة المنيا الجديدة ) ألف نسمة ٥٠- ٢٥(والشريحة األقل ) نسمة

  .آالف نسمة ١٠ى ال يزال حجم سكانها أقل من الت

يحكم إنتشار التجمعات العمرانية فى  هناك نمط مميزوبوجه عام 

وفى واقع األمر  ،وهو النمط المنتشر على طول إمتداد نهر النيل المحافظة

محافظة المنيا بهذا النمط عن باقى محافظات الصعيد ولكنها  تنفردال 

بدءاً من  بمحاذاة نهر النيل ه الواقعةتتماثل فى ذلك تماماً مع جميع محافظات

لعصب الرئيسى وشريان حيث يمثل نهر النيل ا ،الجيزة وصوالً إلى أسوان

  . ان الذين مازال معظمهم يعمل بالزراعةالحياة للسك

  



 شمال الصعيدالمنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ٤٦                    الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  )٢كم(األراضى بمراكز ومحافظة المنيا وإقليم شمال الصعيد  استخدامات) ٣٠(جدول رقم 
    

  دام األرضإستخ

  ةوالنسبة من المساحة المأهول
  ملوى  مغاغة  مطاى  سمالوط  دير مواس  بنى مزار  العدوة أبو قرقاص المنيا

محافظة 

  المنيا

 إقليم شمال

  الصعيد

  كن ومتناثراتاسم
١٤.٤

٦  
٢٠٦.٣٦  ٨١.٨٠  ١٣.٣٦  ٨.٧٠  ٤.٦٠  ١٣.٣٨  ٥.٦٨  ٨.٦٠  ٣.٩٩  ٩.٠٣  

  %٣.٩  %٣.٨٦  %٤.١  ٤.٠١  %٣.٢  %٤.٣  %٣.٣  %٣.٣  %٣.١  %٣.٥ %٤.٨ سبةنلا

  فع وجباناتانم
٢٩.٧

١  
٣٠٨.١٢  ١٦٨.٢٩  ٣١.٨٠  ١٦.٣٣  ٣.٥٢  ٢٧.٥٩  ١٥.١٢  ١٦.٣٤  ٨.٢٢  ١٩.٦٦  

  %٥.٨  %٨  %٩.٨  %٧.٦  %٢.٤  %٨.٨  %٨.٧  %٦.٢  %٦.٤  %٧.٦%١٠ سبةنلا

  ١٤٠.٧  ٣٠.١٦  ٤.١٢  ٢.٢٦  ١.٣٩  ٦.١٤  ٢.٤٣  ٤.٣٥  ٠.٤٦  ٤.١١  ٤.٩٠  راضى البورألا

  %٢.٦  %١.٤  %١.٣  %١.٠١  %١  %٢  %١.٤  %١.٧  ٠.٣٩  %١.٦%١.٦ سبةنلا

  مامزلال خادراضى الزراعية ألا
٢٥٠.

٤ 
٤٥٥٢.٩١  ١٨٣٧.٨  ٢٧٤.٨  ١٨٧.٢  ١٣٥.٩  ٢٦٥.٧  ١٥٠.٩  ٢٣٢.٢  ١١٥.٧  ٢٢٤.٩  

  %٨٦  %٨٦.٧  %٨٤.٨  %٨٧.٣  %٩٥.٨  %٨٤.٩  %٨٦.٦  %٨٨.٨  %٩٠.٢  %٨٣.٦٨٧.٣ سبةنلا

  ٨٥.٧٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  رج الزماماخ الزراعيةراضى ألا

  %١.٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ سبةنلا

  المأهولةالمساحة 
٢٩٩.

٥  
٥٢٩٣.٨٨  ٢١١٨.١  ٣٢٤.١  ٢١٤.٥  ١٤٥.٤  ٣١٢.٨  ١٧٤.١  ٢٦١.٥  ١٢٨.٤  ٢٥٧.٧  

ة المساحة المأهولة إلى نسب
 الكلية

٧.٥  %٣.٧  %٤  %٣  %٣.٤  %٣.٤  %٤.٢  %٣.٧  %٣.٤  %٣.٧  %٤.٩%  

  ٦٩٨٢٥  ٥٦٥٨٧  ٨١٧٥  ٧٠٥٠  ٤٣٠٠  ٩١٠٠  ٤١٦٢  ٧٠٧٥  ٣٧٢٥  ٦٩٠٠  ٦١٠٠  ساحة الكليةملا

  
   



 شمال الصعيدالمنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ٤٧                    الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  )٢٠٠٦تعداد (حجم السكان ومعدل الزيادة الطبيعية في محافظة الفيوم ) ٣١(جدول رقم 
  

  إجمالي ريف  حضر الوحدة البيان
  ٢٥١٢.٨  ١٨٤٨.٢  ٥٦٤.٦  ألف نسمة  عدد السكان 
  ٤٨.٣  ٤٨.٢  ٤٨.٧  %  نسبة اإلناث 

  ٤.٥  ٤.٦  ٤.١  فرد  متوسط حجم األسرة 
  ٢٧.٥  ---   ---   ألف نسمة/ مولود   معدل المواليد 
  ٥.٤  ---   ---   ألف نسمة/ متوفي   معدل الوفيات 

  ٢٢.١  ---   ---   لكل ألف نسمة  معدل الزيادة الطبيعية 
  ٢٠٠٩وصف مصر بالمعلومات  –مركز دعم و اتخاذ القرار  –رئاسة مجلس الوزراء : المصدر 

  المؤشرات السكانية واالجتماعية لمحافظات اإلقليم  ٣-١

  المؤشرات السكانية واالجتماعية لمحافظة الفيوم ١-٣-١

يعد النشاط الزراعي الهيكل االقتصادي األساسي للمحافظة، وتشتهر 

المحافظة بزراعة القمح والقطن وبنجر السكر والخضراوات والفواكه 

  . باإلضافة إلي الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية

ويوجه االهتمام بالمحافظة إلي التصنيع بجانب الزراعة وذلك من 

خالل تشجيع االستثمار حيث أقامت المناطق الصناعية مثل منطقة كوم 

وقد ساعد ازدواج . أوشيم والمنطقة الصناعية في مدينة الفيوم الجديدة

 الطريق الذي يربط المحافظة بإقليم القاهرة الكبرى إلي توجيه االهتمام إلي

وتضم محافظة العديد من المناطق . مزيد من التنمية االقتصادية بالمحافظة

األثرية والسياحية، مثل السع سواقي مثل المحمية الطبيعية للديناصورات 

  . وبحيرة قارون ووادي الريان

  : الخصائص الديموغرافية •

 ٢.٤١٣حوالي  ٢٠٠٦وصل عدد سكان محافظة الفيوم طبقا لتعداد 

يتركز معظم السكان في الريف حيث بلغ عددهم حوالي مليون نسمة، و

من إجمالي السكان، في حين أن % ٧٦.٦مليون نسمة يمثلون  ١.٨٤٨

% ٢٣.٤ويمثلون ) مدن ٦(ألف نسمة يعيشون في الحضر  ٥٦٤.٦حوالي 

 ٢.٦من إجمالي سكان المحافظة وقد بلغ عدد سكان المحافظة حوالي 

  . ٢٠٠٨مليون نسمه في يناير 

في اآللف عام  ٢٤.٩يتعلق بالزيادة الطبيعية فقد بلغ المعدل  وفيما

 ٥.٠في اآللف أما معدل الوفيات فبلغ  ٢٩.٩وبلغ معدل المواليد ( ٢٠٠٧

  ). في األلف

  

  : قوة العمل •

ألف نسمة طبقا لتعداد  ٧٤٣.٥بلغت قوة العمل بالمحافظة حوالي  

من إجمالي السكان، ويقدر عدد % ٣٠.٨وهو ما يمثل حوالي  ٢٠٠٦

أما عدد ) من اإلناث% ٩.٧منهم (ألف نسمة  ٧١٨.١المشتغلين بحوالي 

ألف نسمة متعطل عن العمل ويمثلون حوالي  ٥١.٢المتعطلين فيبلغ حوالي 

ومما يجدر ذكره أن قطاع الزراعة يضم . وة العملمن جملة ق% ٦.٩

  . من إجمالي قوة العمل بالمحافظة% ٤١.٦حوالي 

  



 شمال الصعيدالمنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ٤٨                    الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  ٢٠٠٦وضع سوق العمل في تعداد ) ٣٢(جدول رقم 
  

 إجمالي ريف حضر الوحدة البيان
  ٧٤٣.٥٤  ٥٦٦.٦  ١٧٦.٩٥  ألف نسمة  قوة العمل 

  ٧١٨.١١  ٥٥٢.٠٥  ١٦٦.٠٦  ألف مشتغل  عدد المشتغلين 
  ٢٥.٤٣  ١٤.٥٥  ١٠.٨٩  ألف متعطل  عدد المتعطلين 

نسبة قوة العمل إلي جملة 
  السكان 

%  ٢٩.٦  ٢٩.١  ٣١.٣  

  ٣٤  ٢.٦  ٦.٢  %  معدل البطالة 
  ٩.٩  ١٠.٢  ٩.٠  %  معدل نمو قوة العمل 

  

  : التعليم والبحث العلمي •

 ١.٩١٠حوالي ) سنوات فأكثر ١٠(يبلغ عدد المتعلمين بمحافظة الفيوم 

من إجمالي السكان في المقابل ال يمثل % ٧٩.٢مليون نسمة يشكلون نحو 

من إجمالي % ٣٢.٤ألف نسمة بنسبة نحو  ٧٨١األميين سوي حولي 

السكان وهي نسبة مرتفعة عن كل من بني سويف والمنيا، ويشكل اإلناث 

من إجمالي األميين ورغم ذلك فإن نسبة اإلناث المتعلمات % ٥٩.١حوالي 

  . من إجمالي المتعلمين% ٤٨.٢تبلغ حوالي 

 ١٣(مؤسسة تعليمية تتبع التعليم العالي  ١٤وتضم محافظة الفيوم عدد 

ألف طالب تصل نسبة  ٢٢يوجد بها  ٢٠٠٥/٢٠٠٦عام ) كلية ومعهد واحد

تفاع نسبة تعليم اإلناث وهذا يعني ار% ٥٧.٧اإلناث بينهم حوالي 

مراكز بحثية تتبع  ١٠وباإلضافة إلي ذلك تضم المحافظة . بالمحافظة

  . وزارة التعليم العالي

 : الصحة •

 ٢١٧٨مستشفي حكومي تحتوي علي  ٢٢تضم محافظة الفيوم 

مستشفي تتبع القطاع الخاص تمثل حوالي  ١٧باإلضافة إلي  سريراً

من إجمالي عدد المستشفيات بالمحافظة، وتضم % ٤٣.٦

من % ١٣.٧سريراً تمثل حوالي  ٣٤٥مستشفيات القطاع الخاص 

ويبلغ عدد المستشفيات العامة . إجمالي عدد األسرة بالمحافظة

  . مستشفيات ٩المركزية والتخصصية 

  : عيةالخدمات االجتما •

يعد توفر الخدمات االجتماعية في المراكز العمرانية بالمحافظة مؤشراً 

  . مهما يفيد في الوقوف علي مدي توافر الخدمات للسكان

وتتمثل الخدمات االجتماعية بالمحافظة في الخدمات الثقافية في قصور 

وبيوت الثقافة والمكتبات والمتاحف والمسارح ودور السينما كما تضم أيضا 

لخدمات الترفيهية كالنوادي الرياضية ودور السينما والمسارح ومراكز ا

قصور وبيت ثقافة  ٥فيما يتعلق بالخدمات الثقافية ال تضم سوي و. الشباب

  . تقع كلها في المدن، كما تضم متحف واحد

ألف  ١١٢.٩ويبلغ نصيب السكان من هذه القصور والبيوت الثقافية 

مكتبة ما بين مكتبة متخصصة وأكاديمية  ٢٢قصر، كما تضم / نسمة

مكتبة بمراكز الشباب وبالنسبة للخدمات الترفيهية  ٨١باإلضافة إلي 

  . ناديا رياضيا ٤٠مركزا للشباب و  ١٩٥فالمحافظة تضم 



 شمال الصعيدالمنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ٤٩                    الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  حجم السكان ومعدل الزيادة الطبيعية في محافظة بني سويف) ٣٣(جدول رقم 

  )٢٠٠٦تعداد ( 
  

  إجمالي ريف حضر  الوحدة البيان
  ٢٢٩١.٧  ١٧٥٩.٠  ٥٣٢.٧  ألف نسمة  عدد السكان 
  ٤٩.١  ٤٩.٠  ٤٩.٦  %  نسبة اإلناث 

  ٤.٦  ٤.٧  ٤.٢  فرد  متوسط حجم األسرة 
  ٢٧.٧  ---   ---   ألف نسمة/ مولود   معدل المواليد 
  ٥.٨  ---   ---   ألف نسمة/ متوفي   معدل الوفيات 

  ٢١.٩  ---   ---   لكل ألف نسمة  معدل الزيادة الطبيعية 
  ٢٠٠٩وصف مصر بالمعلومات  –مركز دعم و اتخاذ القرار  –رئاسة مجلس الوزراء : المصدر   

  محافظة بني سويف لالمؤشرات السكانية واالجتماعية  ٢-٣-١

يعد النشاط الزراعي الهيكل االقتصادي األساسي للمحافظة وتشتهر 

المحافظة بزراعة القمح والقطن والخضراوات وعلي رأسها البصل، 

  . باإلضافة إلي الثروة الحيوانية والداجنة

حافظة اهتمامها بالتصنيع إلي جانب الزراعة وذلك بتشجيع وتوجه الم

االستثمار حيث أقامت المناطق الصناعية كما في منطقة بياض العرب 

شرق النيل بالمحافظة وفي مدينة بني سويف الجديدة، ويوجد بالمحافظة 

  . مصنع لألسمنت ومصنع لتجفيف البصل في مدينة بني سويف الجديدة

الذي أنشئ  –) بني سويف –القاهرة (لنيل وسيساعد طريق شرق ا

حديثاً وطبقا للمواصفات العالمية علي مزيد من التنمية االقتصادية 

  . بالمحافظة

وتضم محافظة بني سويف العديد من المناطق األثرية من أهمها هرم 

ميدوم والمنطقة األثرية في مركز أهناسيا ومنطقة آثار أبو صير ومنطقة 

  . مناطق سياحية مهمةآثار الحيبة، وهي 

  : الخصائص الديموغرافية •

 ٢.٢٩٢حوالي  ٢٠٠٦بلغ عدد سكان محافظة بني سويف طبقا لتعداد 

مليون نسمة يعيشون في الريف  ١.٧٥٩مليون نسمة منهم ما يقرب من 

من جملة سكان المحافظة، في حين أن حوالي % ٧٦.٨يمثلون حوالي 

% ٢٣.٢مدن المحافظة ويمثلون حوالي  ٨ألف نسمة يعيشون في  ٥٣٣

مليون  ٢.٣٤٣لغ عدد سكان المحافظة حوالي من سكان المحافظة وقد ب

  .  ٢٠٠٨نسمه في يناير 

 ٢٠٠٧في األلف عام  ٢٢.٦وفيما يتعلق بالزيادة الطبيعية فقد بلغ 

في  ٦.٠في اآللف، أما معدل الوفيات فبلغ  ٢٨.٦وبلغ معدل المواليد (

  ). األلف

  : قوة العمل •

ألف نسمة  طبقا لتعداد  ٧٦٩بلغت قوة العمل بالمحافظة حوالي  

من جملة السكان، ويقدر عدد % ٣٣.٦وهو ما يمثل حوالي  ٢٠٠٦

وهذا ) من اإلناث% ٢٤.٨منهم نحو (ألف نسمة  ٧١١المشتغلين بحوالي 

% ٨.٢ألف نسمة متعطل عن العمل ويمثلون حوالي  ٥٨يعني أن حوالي 



 شمال الصعيدالمنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ٥٠                    الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ٢٠٠٦وضع سوق العمل في تعداد ) ٣٤(جدول رقم 
 إجمالي ريف حضر الوحدة البيان

  ٧٥٣.٥٠  ٥٨١.٩٣  ١٧١.٥٧  ألف نسمة  قوة العمل 
  ٧٢٥.٧٤  ٥٧.٩٦  ١٥٧.٧٨  ألف مشتغل  عدد المشتغلين 
  ٢٧.٧٦  ١٣.٩٧  ١٣.٧٩  ألف متعطل  عدد المتعطلين 

نسبة قوة العمـل إلـي جملـة    
  السكان 

%  ٣٢.٩  ٣٣.١  ٣٢.٢  

  ٣.٧  ٢.٤  ٨.٠  %  معدل البطالة 
  ٣.٠ -  ٢.٥ -  ٤.٦ -  %  معدل نمو قوة العمل 

من إجمالي قوة % ٤٢.٢ما يجدر ذكره أن حوالي وم. من جملة قوة العمل

  . بالمحافظة تقع في قطاع الزراعةالعمل 

  : التعليم والبحث العلمي •

إلي حوالي ) سنوات فأكثر ١٠(يرتفع عدد المتعلمين بالمحافظة 

من إجمالي السكان في حين ال % ٧٦مليون نسمة يمثلون حوالي  ١.٧٤٤

من إجمالي % ٣٠.٨ألف نسمة بنسبة  ٧٠٧يمثل األميين سوي حوالي 

والفيوم،  السكان وهي تعد نسبة منخفضة قليال عن كل من محافظتي المنيا

من إجمالي األميين إال % ٦٣.٤رغم ارتفاع نسبة األمية بين اإلناث حوالي 

%) ٤٩.٣(أن نسبة اإلناث المتعلمات تمثل ما يقرب من نصف المتعلمين 

  .من إجمالي المتعلمين

كلية  ١١(مؤسسة تعليمية للتعليم العالي  ١٤وتضم محافظة بني سويف 

ألف طالب تصل نسبة  ٥٠.٥لي تضم حوا ٢٠٠٥/٢٠٠٦عام ) معاهد ٣و 

  %. ٤٤.٥اإلناث بينهم حوالي 

  : الصحة •

 ٢٢٧٤مستشفي حكومي تحتوي علي  ٢٨تضم محافظة بني سويف 

مستشفيات تتبع القطاع الخاص تمثل ما يقرب من  ٩سريراً باإلضافة إلي 

 ١٧٩في حين تضم %) ٢٤.٣(ربع إجمالي المستشفيات في المحافظة 

من إجمالي عدد األسرة بالمحافظة % ٧.٣لي سريراً ال تمثل سوي حوا

ويتساوي عدد المستشفيات العامة والمركزية مع عدد المستشفيات 

  . المتخصصة ثمانية لكل نوع

  : الخدمات االجتماعية •

فبالنسبة للخدمات الثقافية فالمحافظة تعاني من القصور في هذه الخدمة 

 ٤(الحضر  قصور وبيت ثقافة تتركز في  ٦حيث ال تضم سوى عدد 

مكتبة  ٣٤، كما ال تضم سوي متحف واحد، وتضم )قصور في المدن

، وبالنسبة ) مكتبة ١٢٩(باإلضافة إلي المكتبات داخل مراكز الشباب 

ناديا  ٢٤مركزاً للشباب و  ١٨٣للخدمات الترفيهية فالمحافظة تضم 

  . نزل للشباب ٣رياضيا باإلضافة إلي 

  

  



 شمال الصعيدالمنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ٥١                    الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  )٢٠٠٦العام (حجم السكان ومعدل الزيادة الطبيعية في محافظة المنيا ) ٣٥(جدول رقم 
  

  يإجمال ريف  حضر الوحدة البيان
  ٤١٧٩.٣  ٣٣٩٢.٧  ٧٨٦.٦  الف نسمة  عدد السكان 
  ٤٩.٠  ٤٨.٨  ٤٩.٥  %  نسبة اآلناث 

  ٤.٦  ٤.٦  ٤.٢  فرد  متوسط حجم األسرة 
  ٢٨.٧  --  --  ألف نسمة/ مولود  معدل المواليد 
  ٥.٩  --  --  ألف نسمة/ متوفي  معدل الوفيات 

  ٢٢.٨  --  --  لكل ألف نسمة  معدل الزيادة الطبيعية 
  ٢٠٠٩وصف مصر بالمعلومات  –مركز دعم و اتخاذ القرار  –رئاسة مجلس الوزراء : المصدر   

  )٢٠٠٦(وضع سوق العمل في معدل ) ٣٦(جدول رقم 
  

  يإجمال ريف  حضر  الوحدة البيان
  ١٢٢١.٤  ٩٧٨.١  ٢٤٣.٣  ألف نسمة  قوة العمل 

  ١١٥١.٢  ٩٣٤.٣  ٢١٧.٠  ألف مشتغل  عدد المشتغلين 
  ٧٠.٢  ٤٣.٨  ٢٦.٤  ألف متعطل  عدد المتعطلين 

نسبة قوة العمل إلى جملـة  
  ٢٩.٢  ٢٨.٨  ٣٠.٩  %  السكان 

  ٥.٧  ٤.٥  ١٠.٨  %  معدل البطالة 
  ٩.٩-  ٩.٧ -  ١٠.٥ -  %  معدل نمو قوة العمل 

  ٢٠٠٩وصف مصر بالمعلومات  –مركز دعم و اتخاذ القرار  –رئاسة مجلس الوزراء : المصدر  

  :محافظة المنيالالمؤشرات السكانية واالجتماعية  ٣-٣-١

يشكل النشاط الزراعي الهيكل االقتصادي األساسي للمحافظة، 

وتشتهر المحافظة بزراعة القمح والقطن والخضراوات وعلى رأسها 

  . البطاطس والبصل هذا باإلضافة إلى الثروة الحيوانية والداجنة

إلى جانب الزراعة وذلك  وتوجه محافظة المنيا اهتمامها بالتصنيع

بتشجيع االستثمار حيث أقامت المناطق الصناعية كما في مدينة المنيا 

الجديدة حيث خصصت منطقة للصناعات جنوب المدينة كما تضم مصنع 

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق األثرية كما . لالسمنت في سمالوط

  . فى شرق النيل بالمحافظة 

  : فيةالخصائص الديموغرا •

 ٤.١٧٩، حوالي ٢٠٠٦بلغ عدد سكان محافظة المنيا طبقا لتعداد 

% ٨١.٢نسمة بنسبة نحو مليون  ٣.٣٩٣مليون نسمة منهم ما يقرب من 

 ٧٨٦من جملة سكان المحافظة أي تركز عدد كبير في الريف، في حين أن 

من إجمالي % ١٨.٨ألف نسمة يعيشون في مدن المحافظة ويمثلون نحو 

مليون  ٤.٢٦٠سكان المحافظة وقد بلغ عدد سكان المحافظة ما يقرب من 

  . ٢٠٠٨نسمه في يناير 

م، ٢٠٠٧في األلف عام  ١٩.٨ة فقد بلغ وفيما يتعلق بالزيادة الطبيعي

  ).في األلف ٥.٨في األلف ومعدل الوفيات فبلغ ٢٥.٦معدل المواليد  وبلغ(

  
 

  : قوة العمل •

مليون نسمة  ١.٢١٦وصل حجم قوة العمل في المحافظة حوالي 

من جملة السكان، ويقدر % ٢٩.١م وهو ما يمثل حوالي ٢٠٠٦طبقا لتعداد 

) من اإلناث% ١٦.٥منهم نحو (نسمة  ١.١٤٩عدد المشتغلين بحوالي 

ألف نسمة متعطل عن العمل ويمثلون حوالي  ٦٧وهذا يعني أن حوالي 

من % ٢٦.٩مل، ومما يجدر ذكره أن حوالي من جملة قوة الع% ٥.٥

  . إجمالي قوة العمل بالمحافظة تقع في قطاع الزراعة
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  ٥٢                    الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  : التعليم والبحث العلمي •

 ٣.١٥٩حوالي ) سنوات فأكثر ١٠(يبلغ عدد المتعلمين بالمحافظة 

م في ٢٠٠٦من جملة السكان عام % ٧٥.٦مليون نسمة يمثلون حوالي 

وهي % ٣١.٢مليون نسمة بنسبة  ١.٣٠٤حين ال يشكل األميين سوي نحو 

نسبة منخفضة عن محافظة الفيوم لكنها أعلي من محافظة بني سويف، 

من جملة % ٦٣في المحافظة حوالي  اإلناثوتصل نسبة األمية بين 

األميين وهذا يعني أن األمية ترتفع أكثر بين اإلناث في المحافظة في حين 

  . ة المتعلمينمن جمل% ٤٩.١نسبة المتعلمات تمثل حوالي 

 ٦١كلية و ١٦(مؤسسة للتعليم العالي  ٧٧وتضم محافظة المنيا 

ألف طالب تصل نسبة اإلناث  ٤٣.٤يوجد بها  ٢٠٠٥/٢٠٠٦عام ) معهداً

وهذا مؤشر جيد على ارتفاع نسبة الملتحقات بالتعليم % ٥٢بينهم حوالي 

  .العالي بالمحافظة

  : الصحة •

سريرا  ٥٦٨٧تحتوي على مستشفي حكومي  ٦٢تضم محافظة المنيا 

من % ٢٢.٦مستشفي تتبع القطاع الخاص تمثل حوالي  ٢١باإلضافة إلى 

 ٥٥٠إجمالي المستشفيات في المحافظة، وتضم مستشفيات القطاع الخاص 

، أما مستشفيات ٩يات العامة والمركزية سريراً، ويبلغ عدد المستشف

  . مستشفي ١٨المستشفيات التخصصية فيبلغ عددها 

  

  : ات االجتماعيةالخدم •

يعد توفر الخدمات االجتماعية على درجة كبيرة من األهمية للسكان 

بالمحافظة، وتتمثل الخدمات االجتماعية في الخدمات الثقافية، كالمكتبات 

وقصور وبيوت الثقافة والمتاحف والنوادي الرياضية ومراكز الشباب 

  . والمسارح ودور السينما وغيرها من الخدمات االجتماعية

قصر  ١٤وفيما يتعلق بالخدمات الثقافية في المحافظة فال تضم سوي 

كما تضم %) ٧٨.٦بنسبة حوالي (وبيت للثقافة معظمها في المدن 

مكتبة باإلضافة إلى  ٣٥المحافظة عدد متحفين لآلثار، كما تضم المحافظة 

مكتبة داخل مراكز الشباب، وبالنسبة للخدمات الترفيهية فالمحافظة  ٧٦

نزل  ٥ناديا رياضيا باإلضافة إلى  ٢٧مركزاً للشباب و  ١٦٦تضم 

  . للشباب
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  الثانىالثانىالفصل الفصل 

  واألرضية باإلقليمالموارد الطبيعية 

 المحميات الطبيعية ١- ٢

 الموارد المائية ٢- ٢

 الموارد األرضية ٣- ٢

 الزراعيةالموارد  ٤- ٢

 الموارد األثرية والسياحية ٥- ٢
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  )٢كم ١٣٨٥المساحة  -١٩٨٩ عام تأعلن -محمية أراضى رطبة (    

  محمية بحيرة قارون) ٢٩(شكل 
 

  واألرضية باإلقليمواألرضية باإلقليمالموارد الطبيعية الموارد الطبيعية   --٢٢

هى و والتنمية، لالستثمار حد المقومات الرئيسيةأتمثل الموارد الطبيعية 
 باإلضافة األرضيةوارد ــوالم المائيةوالموارد  تشمل المحميات الطبيعية

  .والسياحية األثريةالموارد  إلى

  المحميات الطبيعية ١-٢

  الفيوممحمية بحيرة قارون بمحافظة  •

لمنخفض وادى الريان، وتعتبر من أقدم  تقع فى الجزء الشمالى الغربى
وتبلغ البحيرات الطبيعية فى العالم وهى البقية من بحيرة موريس القديمة 

م ومنسوب سطح  ١٢-٥ويتراوح عمقها بين  ،٢كم ٢١٥حوالى  مساحتها
ويصرف  ،لتر/جم ٣٥-٣٢وتتراوح نسبة الملوحة فيها بين  ،م ٤٥ بهاالمياه 

  .فيها جزء كبير من مياه الصرف الزراعى باإلضافة إلى وادى الريان

ويشتمل الجزء الشمالى للبحيرة على منطقة جبل قطرانى وهى منطقة 
ى حفريات ثدييه هامة عمرها حوالى صخرية من الحجر الجيرى تحتوى عل

قرد (وظهرت فيها حفريات أقدم قرد فى العالم  ،مليون سنة ١٠- ٣
توجد بعض التكوينات الجيولوجية ، ووبعض األشجار المتحجرة) االيجبتيوس

فى شمال شرق البحيرة وكذلك بعض المستنقعات  وتاريخياًالهامة علمياً 
ية متنوعة تتوافد إليها كثير من المائية التى تحتوى على مجموعات نبات
كما توجد منطقة بطن البقرة فى  ،الطيور المهاجرة والمقيمة فى فصل الشتاء

، ٢كم ٣٦منتصف الساحل الشمالى للبحيرة وهى ساحل رملى تبلغ مساحتها 
  .٢كم ١.٥وجزيرة القرن وتقع فى منتصف البحيرة ومساحتها 

  

  

  

  

  

  
  

  قارونمحمية بحيرة مشهد من ) ٣٠(شكل 
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كما توجد بعض المناطق األثرية الموجودة على سواحل البحيرة منها 

الفرعونية والرومانية مثل منطقة الكنائس ومعبد الصاغة ومعبد قصر 

قارون ومنطقة أهريت ودير أبو ليفه وغيرها وكذلك بعض المناطق 

توجد بعض المنشآت وبها حفريات نباتية وحيوانية، والجيولوجية القديمة 

 –موتيل الراحة  - مثل فنادق أوبرج الفيوم السياحية حول واحل البحيرة

جزيرة البط وبعض المنشآت السياحية األخرى مثل  –بانوراما شكشوك 

  .قرى إيزيس والربوع ومصر للتعمير

كما يوجد حول سواحل البحيرة أيضاً عدد من القرى التى يشتغل أهلها 

برعى األغنام واإلبل فى بالصيد وبعض البدو الرحل حيث يقومون 

  .المناطق التى بها مراعى نتيجة سقوط األمطار الموسمية

  محمية وادى الريان •

عبارة  جزء الجنوبى الغربى من الفيوم، وهىوادى الريان فى المحمية قع ت

منخفض عميق من الحجر الجيرى األيوسينى ويصرف فيه جزء من عن 

محمية تنمية موارد وأثر قومى ، وتصنف كالصرف الزراعى بالفيوم

ويتكون وادى الريان ، ٢كم ١٧٥٩ومساحتها  -١٩٨٩طبيعى أعلنت عام 

  -:من 

هكتار ونسبة الملوحة بها حوالى  ٥٠٩٠البحيرة العليا ومساحتها حوالى  -

  .م  ٥-م ومنسوب سطح المياه  ٢٢لتر وأقصى عمق لها حوالى /جم ١.٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  محمية وادى الريان) ٣١(شكل 

  

  
  

  

  

  مشهد من محمية وادى الريان) ٣٢(شكل 
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هكتار ونسبة الملوحة بها  ٦٢٠٠البحيرة السفلى ومساحتها حوالى  -

م ومنسوب سطح المياه  ٣٤لتر وأقصى عمق لها حوالى /جم ٢.٨حوالى 

  .م  ٢٥-

يبلغ فرق المنسوب  منطقة الشالالت وهى التى تصل بين البحيرتين حيث -

  .م وتتميز بكثافة األسماك ٢٠حوالى 

منطقة عيون الريان وتقع جنوب غرب البحيرة السفلى وتتكون من كثبان  -

رملية كثيفة متحركة ويوجد بها ثالث عيون كبريتية طبيعية، كما تتميز 

بوجود مجموعات من النباتات الصحراوية النادرة كالعاقول واألتل 

نوع من الحيوانات البرية أهمها الغزال األبيض  ١٥ى وحوال والغردق،

  .والغزال المصرى والفنك ومجموعة من الزواحف والطيور

وهى المنطقة المحيطة بالمنطقة " مناقير الريان" منطقة جبل الريان  -

الجنوبية والجنوبية الغربية لمنطقة العيون ويوجد بها أنواع مختلفة من 

، وكذلك بعض كالصقر الحر وصقر شاهينالطيور المهاجرة والمقيمة 

  .اآلثار والحفريات البحرية الهامة

  منطقة جبل المدوره وهى المنطقة التى تقع بالقرب من البحيرة السفلى -

محمية للتراث الطبيعى  ٢٠٠٥كما يقع وادى الحيتان الذى أعلن فى يوليو 

طقة قارة العالمى ويقع بالطرف الشمالى الغربى لمحمية وادى الريان بمن

  . جهنم

  

  

  محمية كهف وادى سنور •

، ٢كم ١٢ومساحتها  ١٩٩٢ محمية جيولوجية وأثر قومى أعلنت عامهى 

على بعد  الباستر بالصحراء الشرقية لمحافظة بنى سويف ٥٤بالمحجر  تقع

توجد عدة محاجر منها ما هو  ، حيثكم جنوب شرق مدينة بنى سويف ٧٠

ث يجرى فى عهد الفراعنة ومنها ما هو حدي واستغالله اكتشافهقديم تم 

األلباستر المستمر  استخراجونتيجة لعمليات فى الوقت الحالى،  استغالله

ر فجوة كبيرة تؤدى إلى كهف فى باطن األرض يمتد جظهرت فى قاع المح

الصواعد  باسممساحة كبيرة ويحتوى على تراكيب جيولوجية معروفة 

نتيجة تسرب  تكونت عبر ماليين السنين والهوابط فى صورة مثالية جميلة

كربونات الكالسيوم خالل سقف الكهف ثم  بأمالحالمحاليل المائية المشبعة 

تبخرت تاركة هذه األمالح المعدنية التى تراكمت على هيئة رواسب من 

م، ١٥م وعمق  ١٥ واتساعم  ٧٠٠مسافة ليمتد الكهف . الصواعد والهوابط

تلقى الضوء و ،وترجع أهمية الكهف إلى ندرة التكوينات الطبيعية فى العالم

  . على ظروف المناخ القديم فى تلك المنطقة وعلى عصر تكوينها

  

  

  

  

  
كهف وادى سنور
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  الموارد المائية ٢-٢

قليم إلى المياه السطحية النيلية، اإلب لموارد المائيةا يمكن تقسيم  

 للمياه السطحيةبالنسبة . الجوفية هالمياواألمطار،  هالصرف، وميا هوميا

فى  الذى يمرعلى مياه النيل  األولىبالدرجة  شمال الصعيديعتمد إقليم 

ذلك بحر  إلىيضاف  ،كم ٢٢٠ بطول نحو محافظتى المنيا وبنى سويف

بحيرة قارون  إلىهذا باإلضافة  ،يوسف بمحافظتى بنى سويف والفيوم

 نتاجاً لإلعظيم اًويمثل المصدران مورد .٢كم ٢١٥ بإجمالى مساحة

  .السمكى

أحد المصادر الرئيسية لتلوث مياه  مياه الصرف الزراعىوتمثل 

من المياه  ٣ممليون  ٣٥٠تستقبل البحيرة سنوياً حوالى بحيرة قارون حيث 

تمثل أهم تو ،مصرف البطس ومصرف الوادى رئيسيين هما نمن مصرفي

البحيرة يات الترسيب فى قاع لستمرار عمإاآلثار السلبية لمياه الصرف فى 

نحو (وزيادة معدالت القلوية بما يضاف إليها من أمالح مختلفة األنواع 

الثقل النوعى (وكذلك التأثير فى الكثافة النوعية  ،)نصف مليون طن سنوياً

 حيثويبدو أثر هذه المكونات واضحاً عندما تنكمش البحيرة  .)لمياه البحيرة

فى زيادة معدالت الملوحة  تترك مسطحات شاطئيه ملحية لها آثارها السلبية

إلى جانب تأثيرها فى  ،فى التربة بالمناطق المتاخمة حيث تذريها الرياح

الملحية وآثارها السلبية الخطيرة على تقطع الطرق  التربةزيادة فعالية 

. سنة/مم١٤.٩باإلقليم مياه األمطار ويبلغ متوسط كميات  .وتشقق المبانى

وهو الخزان واحد،  ىوفجخزان  قليماإلجد بفيو للمياه الجوفيةأما بالنسبة 

فى المسافة الواقعة بين ديروط ويقع الخزان  الجوفى بوادى النيل،

  .وسمالوط

من طبقات من الرمال والزلط المتدرج  ىيتكون الخزان الجوفو

تعتبر الطبقة الطينية أما عن مصادر التغذية للخزان ف. مختلفبسمك 

حيث تتلقى هذه  ىلمياه الخزان الجوف ىرئيسالتغذية الالسطحية مصدر 

، تليها عملية تسرب مجارى الطبقة كميات هائلة من مياه الرى كل عام

  .ىلخزان الجوفامن جوانب وقاع غذية التالرى والصرف ثم أخيراً 

  الموارد األرضية ٣-٢
  

باإلقليم إلى موارد تعدينية وبترولية  األرضيةالموارد يمكن تقسيم 

  . وكذلك الموارد المحجرية

تتمثل فى البنتونيت، الرمال البيضاء، الطفالت، مناطق : الموارد التعدينية 

مواد ، دياتوميةاإلمتياز البترولية والغازية شمال محافظة الفيوم، طينة 

  . البناء وصناعة االسمنت، أحجار الزينة، الحجر الجيرى الصلب

الرمال ، لباستر والجبسألالرخام وا، ةالطفلتتمثل فى : المحجريةالموارد 

  .البازلت والسن الطبيعى رى،والزلط والحجر الجي
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  الموارد األرضية بمحافظة الفيوم ١-٣-٢ 

حيث يوجد  المعدنية المحجريةالموارد عديد من لتتميز محافظة الفيوم با

تستخدم فى  طن سنوياً ٦٠٠٠حوالى منه  بنتونيت وتنتجخامات بها 

 كما يوجد بالمحافظة رمال بيضاء، المسابك وفي عمليات حفر اآلبار

حجر متمثلة فى (مواد بناء و ،شمال بحيرة قارون فىلصناعة الزجاج 

  .)جبس ،طفلة ،زلط ،رمل ى،جير

وكذلك توجد طينة دياتومية وتستخدم فى عمل خليط المنظفات 

كما . طن سنوياً ٥٠٠٠ى الصناعية ويصل إنتاج المحافظة منها إلى حوال

 ىالطفالت التورون ة من مياه بحيرة قاقتصاديإأمالح  ةتوجد بالمحافظ

، فتقع حول للموارد البتروليةأما بالنسبة .ىتستخدم فى صناعة الطوب الطفل

بحيرة قارون ووادى الريان بعض آبار البترول التى يبلغ إنتاجها اليومى 

  .مليون برميل ٥.٦برميل، كما يقدر إحتياطى المنطقة بنحو  ٣٠٠٠نحو 

  الموارد األرضية بمحافظة بنى سويف ٢-٣-٢

ات حافظة بنى سويف فى خامداخل موارد التعدينية الم تتمثل

مواد البناء وصناعة ، طينة دياتومية، الطفالت اء،ال البيضالبنتونيت، الرم

 من كما يوجد بالمحافظة أحجار زينةاألسمنت، الحجر الجيري الصلب، 

  .سنور ىفى واد ىاأللباستر المصر

 ىستغالل أحجار الزينة تغطإل ؤهلةمناطق م ٩ عدد ويوجد بالمحافظة

 ى لإلستغاللولأبمناطق ذات أولوية  ٢كم ١١٩٩منها  ٢كم ١٢٣٧مساحة 

تتنوع و .كم ٢بمسافة تقل عن داخل المحافظة تبعد عن الطرق الرئيسية 

هى الصخور  ثالثة أنواع إلى سويف ىأحجار الزينة الموجودة ببن

والحجر  ،المتداخل ىوالجرانيت األحمر الورد،  رةـة المتبلـالبركاني

  .المتبلر ىالجير

، لباستر والجبسألالرخام واة، الطفل: فتتمثل فى الموارد المحجريةأما 

  .البازلت رى،ر الجيالرمال والزلط والحج

  الموارد األرضية بمحافظة المنيا ٣-٣-٢

امات البنتونيت، الرمال فتتمثل فى خ للموارد التعدينية بالنسبة

، أحجار ة األسمنتمواد البناء وصناع، الطفالت ، طينة دياتومية ، البيضاء

  .الزينة

ى المحافظة حتياطويبلغ إ ةالطفل: فتتمثل فى الموارد المحجريةأما 

، الرمال والزلط، والجبس الرخامكذلك  ،مكعبمليون متر  ١٢٩ منها

، العديد من محاجر مواد البناء بالمحافظةيوجد و .البازلت والسن الطبيعى

 ،بنى خالد وزاوية سلطانمنطقتى فى  ىالنق ىكما يوجد بها الحجر الجير

مصانع األسمنت فى حلوان وفى ويستخدم فى مصانع الحديد والصلب 

فى صناعة البالستيك والكاوتشوك أيضاً ستخدم يكما  ،األبيض بسمالوط

الذى الصلب  ىالحجر الجيرو األلباستر ويوجد بالمحافظة كذلك. والبويات

مليون متر مكعب ويستخدم بديالً عن  ٥٧١ ى المحافظة منهحتياطيبلغ إ

  .إنتاج مصرجملة من % ٨٠تنتج المحافظة منه و ىالمبان ىالرخام ف
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شكل  رقم 
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  مساحة األراضى الزراعية بإقليم شمال الصعيد ومحافظاته) ٣٧(جدول رقم 
  

  األراضى المنزرعة  المحافظة

 )ألف فدان (

النسبة

لإلقليم
 النسبة للجمهورية

 %٣٦.٤٥.٣ ٤٣٤.٦ الفيوم

 %٢٢.٤٣.٣ ٢٦٧بنى سويف
 %٤١.٢٦.١ ٤٩٢.٦المنيا

 %١٠٠١٤.٧ ١١٩٤.٢ إجمالى اإلقليم

 ١٠٠ - ٨١١٤ إجمالى الجمهورية
  

  درجات األراضى بمحافظات إقليم شمال الصعيد بالفدان) ٣٨(جدول رقم 

المحافظة
جملة  منزرعة من الدرجة ىراضأ

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية ىولاأل الزمام

 ٤٢٩٠٧٦ ٥١٩١٨ ١٨٦٦٤٨٤٩٧٧٣٥٢٧٧٦ ١٢٨٧٣٧٥٠٨٨ الفيوم

بنى 

 سويف
٣١٨٨٥٧ ٣٣٤٨٠ ١٨٨١٣١٢٤٣٥ ٢٦٧٨٤١٣٣٩٢٠٩٣٤٢٥ 

 ٥٤٣٠١٤ ٥٢٦٧٢ ٢٨٢٣٧٣٨٠١٢ ٥١٠٤٣٢٧٩١٠٩٩٣٩٤١ المنيا

٩٠٧٠٠٤٨٨١١٧٣٧٤٠١٤٩٦٨٢٣١٠٣٢٢٣١٣٨٠٧٠١٢٩٠٩٤٧ اإلقليم

  :الزراعيةالموارد  ٤-٢

ويعد اإلقليم  من السكان، لنسبة كبيرةالنشاط الرئيسى  الزراعةتعتبر 

حيث تشغل المساحات مركزاً للنشاط الزراعى على المستوى القومى، 

مليون فدان تمثل  ١.١٩نحو  البيانات المنشورة ــ وفقاً آلخر  المنزرعة به

األراضى القديمة (من جملة المساحة المنزرعة بالجمهورية % ١٤.٧نحو 

  .المنيا ةمن هذه المساحة فى محافظ%  ٤١.٢ ىويقع حوال ،)والمستصلحة

 فدان بنسبة ألف ٢١٩٣ وتصل المساحة المحصولية باإلقليم إلى نحو

كمتوسط ) ١.٨(الجمهورية بمعامل كثافة محصولية  ىمن إجمال% ١٥.٢

قصب السكر من أكبر المحاصيل و قطن الزهرالقمح والتعتبر محاصيل و.عام

، )فدان/ أردب ( ٥٨.٦٤إنتاجية على مستوى اإلقليم وتقدر بـ 

، وخاصة فى على التوالى) فدان/ طن ( ٨١.٢، )فدان/ قنطار(١٨.٥١

ل على مستوى يصاالمح هلرئيسى إلنتاج هذالتى تعد المركز االمنيا محافظة 

  .اإلقليم

تتركز  قابلة لإلستصالح ىاألراض فدان من ٨١٥٥٠ ىوتنتشر باإلقليم حوال

بنسبة فدان  ٤٧٥٠٠بمساحة تصل إلى  الفيومفى محافظة  ىبشكل أساس

  .من إجمالى أراضى اإلقليم القابلة لإلستصالح% ٥٨.٢

فتساهم محافظات اإلقليم بجزء ضئيل جداً  للثروة السمكية،أما بالنسبة 

لكل من المنيا والفيوم % ٠.٦، %٠.٧، %٠.٥ال يزيد فى مجموعه عن 

   وبنى سويف على الترتيب من جملة إنتاج الجمهورية من األسماك

 الموارد األثرية والسياحية ٥-٢

تتمتع حيث  والسياحية األثريةالموارد ويضـم اإلقليم العديد من 

التى تساعد على وضعها على خريطة  األساسيةبالمقومات  محافظات اإلقليم

 فعلى سبيل المثال تضم محافظة الفيوم مناطق كوم. االستثمار السياحى

بحيرة كما توجد بها أوشيم والالهون وهوارة التى تزخر بالعديد من اآلثار،
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  . معالم السياحية الهامة للمحافظةقارون التى تعد من ال

محافظة بنى سويف، فهى تضم مناطق إهناسيا، وسدمنت بالنسبة لأما 

وفى محافظة المنيا، . الجبل، وميدوم التى يوجد بها هرم ميدوم المدرج

لعمال فى عهد الفراعنة، توجد منطقة تل العمارنة التى تعد أقدم مدينة ل

ومنطقة تونة الجبل التى تزاوجت على أرضها الحضارات المصرية 

القديمة واليونانية والرومانية،  كما توجد مقابر بنى حسن التى سجلت 

   .جدرانها سجالً شامالً لكافة جوانب الحياه فى العصر الفرعونى

  الموارد األثرية والسياحية بمحافظة الفيوم ١-٥-٢

 ىعل داعتسبمقومات ومالمح طبيعية خاصة  ومالفي ظةافمح عتمتت

 تىالو فيةراجغال اتوممقالمنها  ىاحسيال مارتثساإل ةيطخر ىعل اعهوض
 دجولو يةيعطبال ةاحسيال يعشجوت حيةويترال ةاحسيال بجذ لامعو من رتبتع
باإلضافة إلى  ،)انريال دىوا ةميمح ن،روقا ةيربح ةيمحم(ية يعطب اتميمح

العديد من المناطق األثرية والسياحية مثل منطقة جبل القطرانى، بطن 

البقر، جزيرة القرن الذهبى، وادى الحيتان ومنطقة الشالالت وعيون 

  -:الريان، ومن أهم المقومات السياحية التى تتمتع بها المحافظة

 ـقاطمنال من يدعدال دجوبو مويفلاظة افمح زيمتت:  األثرية سياحةال -أ
ى بطلقوا انىوملروا انىونليوا نىعوفرال خريتاال التى تمثل ـةريثاأل

 - أبجيج  - سيالوذلك بكل من ب الدينية اتارمزال ىإل فةضاإلبامى، سالإلوا

 كوم -  الفيوم مدينة -ة الصاغ قصر - ىماض مدينة - هوارة – الالهون
  .وغيرها غراب

 - نييلسين الويع -ى اقسوالاطق منوتتمثل فى : هيةفيترال ةحايسلا -ب

 اهصئا خصاهق لطنام ىه، ونايرى الدائ وطاوش -ن وراة قريحئ بطاوش

ت ومتطلبات السائحين لمستواها ابغرة يبل ترقى لتإال إنها ال دةيرفلا يةعيبطلا

   .ةيفاكر اليغو دةودحملا يهفرتلا اتيناالمتواضع من حيث الخدمات وإمك

بجانب توافر العديد  -ظة افمحالز تتمي:  والمحميات ىارسفال ةحايس -جـ

 -من المحميات الطبيعية مثل بحيرة قارون، وادى الريان، وادى الحيتان 

 ةيدعد ةفيراجغ مظاهرو داهمش ذات ىارصحال من ةسعشات حاسامبوجود 
  .ة، الجبال، واألوديةليرمال نباكثال ما بين

  :الموارد األثرية والسياحية بمحافظة بنى سويف ٢-٥-٢

التى تساعد على وضعها على خريطة  المقوماتتمتلك المحافظة العديد من 
اإلستثمار السياحى وتزيد من أهمية تنمية القطاع السياحى بها، وهى 

  .مقومات السياحة األثرية والسياحة الترفيهية وسياحة السفارى

حافظة بنى سويف مجموعة من المواقع األثرية مضم ت:  ةريثاألالسياحة   - أ
ريخ مروراً ل التاا قباستيطان اإلنسان فيها منذ عصور مالهامة التى تشير إلى 

  .والعصرين اليونانى والرومانىة، ة القديمبعصور الحضارة المصري
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 –شة دشا –الحيبة  -ير الملق صبو أ: مناطق وتتمثل هذه المواقع فى

  .ميدوم وغيرها –سد منت الجبل  - إهناسيا

لنيل العظيم عالوة على ابشاطئ  ةمحافظتتمتع ال: هيةفيترال ةحايسلا -ب

ب شهور السنة، وبالتالى لغفاف أهدوء ونقاء الطبيعة واعتدال المناخ والج

من المحافظات التى  وغيرها ةتتوافر إمكانية السياحة النيلية بين المحافظ

  .على النيل  لتط

النمط هواة الرحـالت هذا  ذبيج:  ىارسفال ةحايس -جـ 

حات شاسعة فى الصحارى تالئم اسم، وتمتاز المحافظة بوالمغامـرات

هذا النمط لما يتاح من ظواهر جغرافية عديدة ممثلة فى الكثبان الرملية 

وات األخيرة، السن ى فىوقد تزايد اإلقبال على هذا النمط السياح ،ووديانها

  . ولكنه يتطلب إقامة العديد من مراكز الخدمة
  

  الموارد األثرية والسياحية بمحافظة المنيا ٣-٥-٢

وضعها على تساعد على  ىتمتلك المحافظة العديد من المقومات الت

خريطة اإلستثمار السياحى وتزيد من أهمية تنمية القطاع السياحى بها، 

  :ومن أهم هذه المقومات

تعتبر محافظة المنيا من أكثر محافظات مصر تنوعاً   :ياحة األثريةالس -أ

فى الموروثات التاريخية، التى تجمع بين اآلثار المصرية القديمة واليونانية 

بمركز دير (وتعتبر منطقة تل العمارنة . والرومانية والقبطية واإلسالمية

كمدينة متميزة من أشهر المناطق األثرية بالمحافظة، والتى شيدت ) مواس

الطراز ومتكاملة من حيث وجود المعابد والقصور الملكية واألحياء السكنية 

والتى ) بمركز أبو قرقاص(كذلك منطقة جبانات بنى حسن . والمقابر

سجلت على جدرانها مشاهد الحياه اليومية للمصرى القديم، باإلضافة إلى 

ل قيمة تراثية عالية ، والتى تمث)بمركز ملوى(منطقة جبانات تونة الجبل 

  .إلمتزاج الفن المصرى القديم والفن اليونانى بها

تتمتع المحافظة بشاطئ النيل العظيم على طول : هيةفيترال ةحايسلا -ب

، بما يوفر إمكانية التنزه والسياحة النيلية بين المحافظة وغيرها من امتدادها

تمتع المحافظة المحافظات الواقعة على نهر النيل، هذا باإلضافة إلى 

   .باعتدال المناخ أغلب شهور السنة

تمتلك المحافظة مساحات شاسعة من الصحارى : ىارسفال ةحايس -جـ
تقع فى شرق وغرب وادى النيل، تزخر بالعديد من مواقع المزارات 
التاريخية، والمشاهد الطبيعية المتمثلة فى تشكيالت الكثبان الرملية والوديان 

رب المحافظة من منخفض الواحات البحرية الذى له والمنخفضات، وكذا ق
  .أهميته فى مجال سياحة السفارى لتنوع أشكال الحياه البرية
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  )٣٩(شكل  رقم 
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  الثالثالفصل 

  إقليم شمال الصعيدالخصائص الطبيعية لمحافظات 

  قليم الخصائص الطبوغرافية لمحافظات اإل ١- ٣

  قليم الخصائص الجيومورفولوجية لمحافظات اإل ٢- ٣

  قليم الخصائص الجيولوجية لمحافظات اإل ٣- ٣

  قليم اإللمحافظات الخصائص الهيدرولوجية  ٤- ٣
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  :افية بمحافظات إقليم شمال الصعيدالخصائص الطبوغر ١- ٣
  :الخصائص الطبوغرافية بمحافظة الفيوم  ١-١-٣

ص الصحراء بأنها تجمع بين خصائتتميز أراضى محافظة الفيوم 

، فمنخفض الفيوم كونه منخفض صحراوى وخصائص الوادى والدلتا

منسوبة دون مستوى سطح البحر كبقية منخفضات الصحراء الغربية تحيط 

، كما أن م الجهات ةيتسم بالتصريف الداخلىبه حواف مرتفعة فى معظ

السطحية المنخفض يجمع بين خصائص الوادى والدلتا حيث المياه 

  .مصدرها نهر النيل والتربة الخصبة التى كونها النيل 

، حت سطح البحرومنخفض الفيوم يقع الكثير من سطحها ت

العام  واالنحدارتحت مستوى سطح البحر  ٤٥–ومنسوب بحيرة قارون

، ويترواح منسوب سطح المنخفض ألراضى المنخفض صوب الشمال

متر عند مدينة  ٢٢.٥+و متر عند مخل بحر يوسف  ٢٦+المعمور بين 

  .متر  ٤٥- حتى بحيرة قارون عند منسوب  االنحدارالفيوم ويستمر 

ويتصل منخفض الفيوم بالوادى عن طريق وصلة ضيقة طولها 

، ويجرى كم ٣.٥ – ٠.٥كم وعرضها يتراوح بين  ١٠ – ٩يتراوح بين 

حسن واصف يحمالن ) بحر(فى هذه الوصلة ترعة بحر يوسف وترعة 

  .النيل إلى المنخفض مياه 

الجيزة وبنى (فيوم ببقية محافظات مصر الوسطى محافظة ال وترتبط

باإلضافة إلى القاهرة والوجه القبلى بمجموعة من الطرق ) سويف والمنيا

الفيوم المزدوج باإلضافة إلى الطرق التى  –على رأسها طريق الجيزة 

 –حديد الواسطى تربطها بمحافظة بنى سويف هذا باإلضافة إلى خط سكة 

الفيوم الذى يربطها بخط سكة حديد الوجه القبلى ، كما تنتشر الطرق 

وتتفرع فى المحافظة وتربط المراكز العمرانية ببعضها البعض وتربط 

  .مدينة الفيوم بهذه المراكز العمرانية 

ويجرى على سطح منخفض الفيوم مجموعة كبيرة من الترع 

بحر حسن واصف وتتفرع منها والمصارف على رأسها بحر يوسف و

  .مجموعة كبيرة من الترع باإلضافة إلى المصارف مثل مصرف البطس 

متراً  ٢٥خط كنتور  باعتبارويبلغ مساحة المنخفض المعمور بالزراعة 

  .من مساحة المنخفض %  ٣.٣كم  أى ما يمثل  ١٩٠٠حوالى 

  :الخصائص الطبوغرافية بمحافظة بنى سويف  ٢-١-٣

 –الموازى لنهر النيل   -يعد الجزء الغربى من محافظة بنى سويف 

النطاق الرئيسى المعمور واآلهل بالسكان حيث التربة الفيضية الطميية 

الرئيسى للمحافظة، فالسهل الفيضى  االقتصادالخصبة لذلك تعد الزراعة 

 أتساع له فى المحافظة والسطح مستوى تقريبا أقصىفى الوادى يصل إلى 

متر  ٣٢العام من الجنوب إلى الشمال حيث ينحدر من منسوب  نحدارهوا

  .متر فى الشمال  ٢٤من الجنوب إلى منسوب 

كلما اتجهنا غرباً نحو الصحراء حيث  االرتفاعوتأخذ األرض فى 

  .الحافة الشرقية للصحراء الغريبة 

لمحافظة وقوع معظم مراكز ومن المالمح الطبوغرافية األخرى با

، وتضم المحافظة فى الجانب الغربى من الوادى) مدنالقرى وال( العمران
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شبكة من الطرق الطولية والعرضية التى تربط مناطق المحافظة المختلفة 

 أهمكما تربطها بالمحافظات المجاورة لها فى الشمال وفى الجنوب ومن 

ى أسيوط الزراعى والطريق الصحراو –هذه الطرق طريق القاهرة 

الغربى ، باإلضافة إلى خط سكة حديد الوجه القبلى الذى يربط المحافظة 

  .ببقية محافظات الوجه القبلى والوجه البحرى باإلضافة إلى مدينة القاهرة 

ويجرى على أرض المحافظة مجموعة من الترع والمصارف 

الطولية والعرضية وأهمها ترعة اإلبراهيمية وبحر يوسف باإلضافة إلى 

  .المصارف 

  :الخصائص الطبوغرافية بمحافظة المنيا  ٣-١- ٣

السهل  –الموازى لنهر النيل  –يشغل الجزء الغربى بمحافظة المنيا   

، وهذه المنطقة تمثل المعمور الرئيسى الفيضى الرئيسى غرب الوادى

الرئيسى متمثالً فى الزراعة  االقتصادىواآلهل بالسكان حيث الثقل 

مثل مصانع قصب السكر كما  نشطة االقتصادية كالصناعةباإلضافة إلى األ

  .قرقاص فى أبو 

العام من الجنوب إلى  وانحدارهبالمحافظة مستوى  األرضوسطح 

المحافظة يبلغ  متر وفى شمال ٤٦الشمال حيث المنسوب من الجنوب 

كلما  االرتفاع، وأراضى السهل الفيضى تأخذ فى متراص ٣٣المنسوب 

  .غرباً حتى الحافة الشرقية للصحراء الغربية  اتجهنا

ويمر بالمحافظة ثالثة محاور رئيسية طولية من الجنوب للشمال 

والطريق الصحراوى ) يوطأس –القاهرة (طريق الصعيد الزراعى  أهمها

، هذا باإلضافة إلى مجموعة الطرق الوضعية )أسيوط –القاهرة (الغربى 

، كما يمر بالمحافظة خط عضها البعضقرى ومدن المحافظة بب التى تربط

سكة حديد الوجه القبلى الذى يخدم مراكز المحافظة ويربطها ببقية 

  .محافظات الوجه القبلى ويربطها أيضا بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى 

ويجرى على ارض المحافظة شبكة من ترع الرى والصرف وأهم 

ها من الجنوب إلى هذه الترع ترعتى اإلبراهيمية وبحر يوسف ومحور

  .الشمال 
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  :الخصائص الجيومورفولوجية بمحافظات شمال الصعيد  ٢-٣

  -:بمحافظة الفيوم الخصائص الجيومورفولوجية ١-٢-٣

وتتكون من دلتا  ،وحدات جيومورفولوجية في المحافظةيمكن تتميز عدة 

الهوامش الصحراوية وحوض  ،ريةالهوامش البح، )دلتا بحر يوسف( الفيوم

  :ونعرض فيما يلي للوحدات الجيومورفولوجية بالمحافظة  .الغرق السلطاني
 

  )دلتا بحر يوسف(دلتا الفيوم   - أ

مدينه  هوقاعدت )قلب المنخفض(سط من منخفض الفيوم تشغل الجزء األو

وتشغل ما يقرب من ثلث مساحة المنخفض ،وتتكون من رواسب  ،الفيوم

فيضية من الطمي والطين تتبع عصر الهولوسين جلبها بحر يوسف مكونة دلتا 

الفيوم ، فالدلتا محصلة لتراكم الرواسب النيلية رسبت أوال الحصي الحصباء 

  .وانحدار السطح نحو بحيرة قارون  ،رواسب الفيضيةثم تعلوها ال

ويجري فوق سطح الدلتا مجموعة من األخوار أو األودية العميقة التي 

وتنتشر  ،ي من أهمها خور ترسا ومصرف البطستجري في قيعانها ترع الر

بعض الشطوط واألكوام الرملية من اإلرسابات النيلية القديمة البارزة في 

  . ثة في سطح الدلتا مثل شط العدوة وأكوام الكعابي الجديدة اإلرسابات الحدي
 

 -:الهوامش البحيرية   - ب

 الجزء وتنحصر بين ،ي المنطقة الساحلية جنوب البحيرةوتتمثل ف

  تسع السهل في الشرق عنهوي الشمالي الغربي للدلتا والشاطئ الجنوبي للبحيرة،

ومنسوب األرض  ،من اإلرسابات الصلصالية الطفلية ويتكون ،في الغرب

، وانحدار السطح سريع نحو البحيرة وتوجد تحت مستوي سطح البحر بالمنطقة

  .يتجه الصرف بالمنخفض نحو البحيرةو ،عليه بعض الشطوط الجيرية الحديثة
  

  :الهوامش الصحراوية  -ج

وهي الهوامش الشمالية الشرقية والشرقية ،والهوامش الجنوبية الشرقية 

تطون ثم الهوامش الغربية  –ويطلق علي جزء منها اسم تجويف قلمشاه 

العام  باالنحداريرتبط  ،وانحدارات األرض في هذه الهوامش الصحراوية ال

تا علي منه في الدلاألرض أ ومنسوب، للمنخفض إنما ذات انحدارات محلية

، والتربة تجمع بين الطين في بعض الجهات والرمال وشاطئ البحيرة

  .الصحراوية في جهات أخري أو قد تكون مختلطة من الطين والرمال 
  

  :حوض الغرق  -د

عن حوض ، وهو عبارة عن منخفض صغير له حدوده الواضحة عبارة

الجنوبية الغربية لمنخفض  ، ويقع في األجزاءصغير داخل المنخفض الكبير

 ،متر ٢-وسط حيث يتراوح بين صفر و ، وانحدار األرض نحو الالفيوم

ويظهر الحجر الجيري األيوسيني في كثير من  ،وتغطيه إرسابات نيلية حديثة

  .الجهات وقد يحيط باألرض الزراعية فيما بالحمراوات 
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 ٧٥                     الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  :الخصائص الجيومورفولوجية بمحافظة بني سويف   ٢-٢-٣

  :يمكن تمييز ثالث وحدات جيومورفولوجية في المحافظة هي كما يلي 

  :الهضبة الجيرية   - أ

تعد وادي النيل محفور في صخور الهضبة الجيرية اإليوسينية التي 

هضبتين إحداهما  إليويقطع نهر النيل الهضبة  ،األساسي الذي حفر فيه الوادي

  .شرق النيل واألخري غرب النيل 
  

  : الهضبة الغربية  -

تقع غرب الوادي وتبعد عنه بمسافة كبيرة حيث يتسع السهل في 

كم بسبب ابتعاد الحافة  ٢٣المحافظة ويصل أقصي اتساع له علي الوادي 

غرب  الشرقية للهضبة الغربية الي أقصي حد ، وتنتشر بعض الكثبان الرملية

ية الغربية من امشوتستغل بعض المناطق اله ،المحافظة علي الهامش الفيضي

  .الوادي في الزراعة
  

  :الهضبة الشرقية  -

، وتقترب الحافة الغربية للهضبة من النهر حيث تكاد تقع شرق الوادي

تختفي الضفة الشرقية باستثناء المناطق التي تتراجع فيها الحافة الغربية 

) أحواض(ة للهضبة عند مصبات األودية حيث تظهر علي شكل جيوب متقطع

ت صغيرة ، وقد قطعت الجافة الهضبة الي هضيبانشاط الزراعة تستغل في

وتنحدر األودية نحو النيل حيث تصرف مياه  تبدو علي شكل قمم منعزلة،

  . السيول فيه 
  

  :السهول الغرينية  القديمة   - ب

تقع السهول الغرينية القديمة بين الهضاب الجيرية علي جانبي وادي 

الفيضي حيث التقاء تي تقع عند الهامش النيل والسهول الغرينية الحديثة ال

وكان للتعرية  متصلة، وتظهر علي شكل مناطق متقطعة غير الطمي بالرمال

السبب في ذلك ،وهذه السهول تظهر علي شكل مصاطب ،وتختفي في 

 اب الحافة الغربية بشده من النهر،مناطق كثيرة في شرق الوادي بسبب اقتر

  .من الرمل المختلط بالطمي وتتكون السهول الغرينية القديمة 
  

  :السهول الغرينية الحديثة   - ج

تقع السهول الغرينية علي امتداد الوادي في المحافظة ويتمثل في  

الطمي الحديث الذي رسب في عصر الهولوسين، واألرض مستويه وذات 

، ومتوسط اتساع )متر ١٠٣متر لكل ( ١٠٣٠٠:  ١خفيف معدله  انحدار

  . كم ٢٣كم وأقصي اتساع عند الواسطي  ١٧.٢ السهل في المحافظة حوالي
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 ٧٦                     الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  :الخصائص الجيومورفولوجية بمحافظة المنيا   ٣-٢-٣

  :يمكن تمييز ثالث وحدات جيومورفولوجية في المحافظة هي كما يلي 

  :الهضبة الجيرية   - أ

وادي النيل محفور في صخور الهضبة الجيرية اإليوسينية التي  تعد  

األساس الذي حفر فيه الوادي، ويفصل نهر النيل الهضبة التركيبية الجيرية 

  .الي هضبتين إحداهما شرق النيل واألخري غرب النيل 
  

  :الهضبة الغربية  -

ل تقع غرب وادي النيل وتبعد عنه حيث يتسع السهل الفيضي الذي يص

وتطل الحافة الشرقية للهضبة الغربية علي  كم، ١٥.٣متوسط اتساعه الي 

متر فوق مستوي سطح  ١٢٥ر و مت ٥٠السهل الفيضي بارتفاع يتراوح بين 

وتنتشر الكثبان الرملية غرب  ،الشرق إليمن الغرب  واالنحدار، البحر

  .المحافظة كما في مراكز المنيا وسمالوط وملوي 
  

  :الهضبة الشرقية  -

وتقترب الحافة الغربية للهضبة من وادي النيل  تقع شرق وادي النيل،

متر  ١٠٠حيث تطل علية بحافات شبه رأسيه في مناطق كثيرة فخط كنتور 

تر م ١٠٠يقترب كثيرا من مجري النهر، ويتراوح ارتفاع الهضبة بين 

 الغرب، إليمن الشرق  واالنحدار، متر فوق مستوي سطح البحر ٢٠٠و

ح الهضبة العديد من األودية الجافة التي تنحدر غربا نحو النيل ويقطع سط

، ومن هذه األودية وادي ياه السيول التي تحدث في المنطقةوتصرف فيه م

  .طرفة ووادي المرعي 
  

  :السهول الغرينية القديمة   - ب

تقع السهول الغرينية القديمة عند هوامش الوادي في محافظة المنيا 

، حيث تظهر فوق الطمي الحديث الصحراوية اصة عند مصبات األوديةخ

، كما في شرق مراكز وليست متصلة بسبب عوامل التعرية بصورة متقطعة

كما يظهر مرتبطا عند بعض المناطق المرتفعة  المنيا وبني مزار وملوي،

  . متر  ٣٠متر أو مرتبط بمدرج  ٢٥عند منسوب 

ه وتماسكا وهذه السهول الغرينية القديمة أكثر خشونه وأشد صالب

  .ونسبه الرمل أعلي من الطمي 

  

  :السهول الغرينية الحديثة   - ج

توجد السهول الغرينية الحديثة علي أمتداد الوادي في محافظة المنيا 

، وتتمثل في حديث التي رسبت في عصر الهولوسينممثلة في الطمي ال

السهل الفيضي الذي يمارس فيه الزراعة وتتسم األرض بألستواء واالنحدار 

) متر ١٠٣متر لكل  ١( ١٠٣٠٠: ١الخفيف حيث يبلغ معدل اإلنحدار 

كم  ٢٠كم وأقصي عرض حوالي  ١٥.٣ومتوسط اتساع السهل يبلغ نحو 

  .عند بني مزار
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 ٧٧                     الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
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 ٧٨                     الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

   

  ) ٤٣(شكل  رقم 
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 ٧٩                     الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
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 ٨٠                     الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  الخصائص الجيولوجية بمحافظات شمال الصعيد ٣-٣

  :الخصائص الجيولوجية لمحافظة الفيوم  ١-٣-٣

الوحدات الجيولوجية على السطح فى محافظة الفيوم ذات أصل 

  :بين الزمن الرابع إلى األيوسين  رسوبى يتراوح عمرها ما

  :ونعرض فيما يلى وصفا للوحدات الجيولوجية الظاهرة بالمحافظة 

تتكون رواسب هذا الزمن من الرمل والطين  :رواسب الزمن الرابع   - أ

متراً، وتكون األجزاء  ٦٠والغرين، ويتراوح سمكها ما بين عدة أمتار إلى 

ة الخصبة واألجزاء السفلية منها العلوية من هذه الرواسب التربة الزراعي

  .توجد فوق صخور األيوسين

ال تظهر رواسب الزمن الرابع  :باليستوسين  -رواسب عصر الباليو  - ب

إال مع أسفل منحدرات الهضاب التى تحيط بالمنخفض مكونة المصاطب 

النيلية القديمة، وتتكون أساسا من الرمل والزلط المتداخالن مع طبقات من 

  .متراً ١٥٠ويتراوح سمك الرواسب ما بين عدة أمتار وحتى الطمى، 

وتتكون أساسا من الرمل والطين ذات األصل  :رواسب الباليوسين   - ت

متر وتظهر الرواسب على سطح  ١٠٠البحرى ويصل سمك الرواسب إلى 

  .األرض

توجد الرواسب فى  :والميوسين  –رواسب عصر األوليجوسين   - ث

شمال منخفض الفيوم، تتكون الرواسب  األجزاء العليا من جبل قطرانى

أساسا من طبقات متتابعة من الحجر الرملى والمارل والطين، كما يوجد 

مترا، والسمك الكلى للطبقات  ٢٥البازلت والدوليرايت بسمك حوالى 

  .متر ٢٧٠المتتابعة حوالى 

تكون هذه الرواسب أجسام الهضاب الجيرية  :رواسب األيوسين   - ج

يط بمقطع الهوارة ومنخفض الفيوم ووادى الريان وتمتد التركيبية التى تح

تحت رواسب الحقب الرابع وتنتمى إلى األيوسين األوسط، وسمك هذه 

متر، وفى منطقة وادى الريان توجد الرواسب  ٨٧٠الرواسب حوالى 

األيوسينية تحت رواسب الكثبان الرملية، وفى وسط بحيرة قارون تظهر 

ة القرن الذهبى، وتنتمى إلى األيوسين رواسب األيوسين مكونة جزير

األعلى، وسمك هذه الرواسب غير منتظم، وتتكون الرواسب من الطين 

، والرواسب الحديثة منها تظهر ل والزلط المتداخل مع بعضه اآلخروالرم

على سطح األرض مكونة التربة الزراعية الخصبة أما القديمة فيظهر على 

ى تكونت أسفل منحدرات الهضاب هيئة رواسب المصاطب البحرية الت

  .الجيرية التركيبية

  :الخصائص الجيولوجية بمحافظة بنى سويف  ٢-٣-٣

الوحدات الجيولوجية على السطح فى محافظة بنى سويف ذات أصل 

رسوبى ما بين تكوينات طمييه جلبها نهر النيل وتكوينات من الحجر 

رملية فى الهامش  ثم رمال سافية وكثبان) شرق النيل(الجيرى فى الشرق 

ونعرض فيما يلى للوحدات الجيولوجية الظاهرة   .الغربى للسهل الفيضى

  :بالمحافظة 
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وهى عبارة عن تكوينات مفككة غير متماسكة  :رواسب الزمن الرابع   - أ

  :وتتمثل فى 

تتمثل فى الرواسب المكونة للسهل الفيضى،  :رواسب فيضية نيلية  -

أثيوبيا، وتتكون من الطمى والطين، ويبلغ وجلبها نهر النيل من هضبة 

أمتار ويزداد السمك كلما اتجهنا  ٩سمك طبقة الطمى فى المنطقة حوالى 

جنوبا وكذلك جهة الغرب حيث ترتفع نسبة الرمل فى التربة بسبب هبوب 

  .الرياح الشمالية الغربية والغربية من الصحراء الغربية

لى مواز ألراضى السهل تتمثل فى شريط طو :الرواسب الرملية  -

الفيضى، وهى عبارة عن رمال سافية جلبتها الرياح من الصحراء، 

  .ولحركة الكثبان الرملية أثرها فى ذلك

وهى عبارة عن تكوينات الحجر الجيرى شرق  :تكوينات األيوسين   - ب

المحافظة، وترجع إلى االيوسين األوسط، ويعلو سطح الهضبة فى بعض 

وفى بعض المناطق يظهر الحجر الجيرى فوق  المناطق الرمال والطمى،

  .السطح، وتستغل هذه المناطق كمحاجر

  :الخصائص الجيولوجية بمحافظة المنيا ٣-٣-٣

الوحدات الجيولوجية لسطح محافظة المنيا صخور رسوبية تتراوح 

  : فى العمر ما بين الزمن الرابع إلى الزمن الثالث، ونعرضها فيما يلى 

  : تتكون من رواسب غير متماسكة وتتمثل فى :الرابعرواسب الزمن   - أ

وتكون رواسب السهل الفيضى لنهر النيل : الرواسب الفيضية النيلية -

التى جلبها النهر من هضبة أثيوبيا وتتكون من الطين والطمى، وتقل نسبة 

  .الطمى والطين باالتجاه غربا نحو الصحراء ويظهر الرمل مختلطا بالطمى

وهى عبارة عن شريط ضيق من األرض مواز : السهليةالرواسب  -

ألراضى السهل الفيضى الغربى، وهى رواسب تتكون من الرمال السافية 

 .مصدرها الصحراء الغربية وهى رواسب مفككة
 

األيوسين آخر  تتمثل فى تكوينات عصر :تكوينات الزمن الثالث  - ب

للسهل الفيضى، ، وتمتد على شكل شريط طولى مواز عصور الزمن الثالث

وهذه التكوينات عبارة عن رواسب بحرية تتكون من الصخور الجيرية 

  .المختلطة بالرمال والصلصال

ومن تكوينات هذا الحقب أيضاً تكوينات الحجر الجيرى شرق النيل 

وترجع إلى األيوسين األوسط، ويعرف بتكوين المنيا أو المقطم السفلى، 

هى نفس الصخور التى يتكون منها وتظهر واضحة فى محافظة المنيا، و

جبل المقطم وتمتد مكونةً حافة وادى النيل، وهى عبارة عن حجر جيرى 

وكان وشرائح الطين،  ءله طبقات من المانوموليتى ناصع البياض تتخل

للعصور المطيرة التى شهدتها مصر فى الماضى أثرها فى تكون الكهوف 

ت فى الهضبة الجيرية شرق والجروف باإلضافة إلى الفوالق واالنكسارا

النيل كما فى محافظة المنيا ولذلك كان لها أثرها فى أنها غير مستقرة 

  .وضعيفة جيولوجيا
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  الخصائص الهيدرولوجية لمحافظات إقليم شمال الصعيد ٤-٣

  الخصائص الهيدرولوجية بمحافظة الفيوم ١-٤-٣

افظة يمكن التعرف على نوعين من خزانات المياه الجوفية فى مح

، وخزان األيوسين وفيما يلي وصف مختصر خزان الرباعى: الفيوم وهما 

  .هذين الخزانينلكل من 

  خزان الرباعي -أ

تنقسم رسوبيات الرباعي التى تظهر بمحافظة الفيوم إلى وحدتين 

شبه المنفذة ، وخزان طبقة الهولوسين : هيدروجيولوجيتين هما

وتكون الطبقة شبه المنفذه واسعة اإلنتشار بمنخفض الفيوم  البليستوسين،

متر، وهى تتكون  ١٥حيث يتراوح سمكها ما بين متر واحد إلى أكثر من 

ويتبع هذه الرواسب خزان البليستوسين . من رواسب من الطمى والطين 

الذى يتكون من رواسب مفككه من الرمل والزلط مع بعض العدسات 

ويتراوح سمك خزان . هذا الخزان أحجار األيوسين ويقع أسفل. الطينية 

متر  ٢٥من  البليستوسين ما بين متر واحد عند حواف المنخفض إلى أكثر

، بما يعنى أن مستوى إنتاجيته هذا الخزان فى منتصف هذا المنخفض

متر  ٢٠+ومناسيب المياه الجوفية لخزان الرباعى تتراوح ما بين . متوسطة

عند بحيرة قارون ( متر فى الشمال الغربى  ٤٠- فى الجنوب الشرقى إلى

ويتم . واتجاه حركة المياه بهذا الخزان يكون فى إتجاه بحيرة قارون ). 

الترع والقنوات الرئيسية، أو من ري األراضي  تغذية هذا الخزان من

ويتم صرف بعض المياه الجوفية  الزراعية، أو من مياه خزان اإليوسين،

  .صرف إلى منخفض الفيوم ومن عمليات البخرمن هذا الخزان من ال

  خزان اإليوسين -ب

يتميز خزان اإليوسين بتوزيع جغرافي واسع فى محافظة الفيوم ، 

ويتراوح سمك ) حول منخفض الفيوم(حيث يتواجد غرب وشرق المحافظة 

ويتم تغذية هذا الخزان من . متر ٥٠٠متر إلى  ٢٠٠هذا الخزان ما بين 

، ومن رشح المياه من خزان ما قبل الكريتاسينات الكريتاسى وخزا

، اتجاه منخفض الفيوم ووادى الريانويتم صرف هذا الخزان في  ،الرباعي

ويتميز هذا الخزان بإنتاجية متوسطة إلى ، أو من خالل العيون الطبيعية

  .ضعيفة

  الخصائص الهيدرولوجية بمحافظة بنى سويف ٢-٤-٣

المياه الجوفية فى محافظة يمكن التعرف على نوعين من خزانات 

خزان الرباعي ، وخزان األيوسين ، وفيما يلي وصف : بنى سويف وهما

  .مختصر لكل من هذين الخزانين

  خزان الرباعي -أ

تنقسم رسوبيات الرباعي التى تظهر حول وادى النيل بمحافظة بنى 

طبقة الهولوسين شبه المنفذة : سويف إلى وحدتين هيدروجيولوجيتين هما 

وتظهر الطبقة شبه المنفذه حول وادى النيل . ، وخزان البليستوسين هي

متر، وهى تتكون من  ١٥بسمك يتراوح ما بين متر واحد إلى أكثر من 
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ويتبع هذه الرواسب خزان البليستوسين الذى . رواسب من الطمى والطين 

 ل والزلط مع بعض العدسات الطينية،يتكون من رواسب مفككه من الرم

ويتراوح سمك خزان . ل هذا الخزان رسوبيات البليوسين الطينيةويقع أسف

متر فى  ٢٠٠متر عند حواف الوادى إلى أكثر من  ٢٠البليستوسين ما بين 

ومناسيب . ، بما يعنى أن مستوى إنتاجيته هذا الخزان عاليةالوادىمنتصف 

المياه الجوفية لخزان الرباعى تقل بصفة عامة من جنوب المحافظة إلى 

متر فى الجنوب  ٣١+لها حيث يتراوح منسوب المياه الجوفية ما بين شما

واتجاه حركة المياه بهذا الخزان تكون بصفة . متر فى الشمال ٢١+إلى 

اشرة من الترع ويتم تغذية هذا الخزان مب مة فى إتجاه نهر النيل،عا

ويتم صرف بعض  ، أو من ري األراضي الزراعية،والقنوات الرئيسية

الصرف إلى : جوفية من هذا الخزان من خالل ثالث عمليات هىالمياه ال

  .نهر النيل، والصرف إلى منخفض الفيوم، وعمليات البخر

  خزان اإليوسين -ب

جغرافي واسع فى محافظة بنى  يتميز خزان اإليوسين بتوزيع         

ويتراوح سمك هذا الخزان . بغرب وشرق المحافظة  ، حيث يتواجدسويف

نات ويتم تغذية هذا الخزان من خزا ،متر ٥٠٠متر إلى  ٢٠٠ما بين 

ويتم . ، أومن رشح المياه من خزان الرباعيالكريتاسى وما قبل الكريتاسي

  المياه  صرف بعض

، أو من خالل منخفض الفيوم ووادى الريان من هذا الخزان في اتجاه

  .ويتميز هذا الخزان بإنتاجية متوسطة إلى ضعيفة ،العيون الطبيعية

  الخصائص الهيدرولوجية بمحافظة المنيا ٣-٤-٣

  .الخزان الرئيسى بمحافظة المنيا هو خزان الرباعى

 خزان الرباعى 

تنقسم رسوبيات الرباعي التى تظهر حول وادى النيل بمحافظة المنيا إلى 
طبقة الهولوسين شبه المنفذة هي ، : وحدتين هيدروجيولوجيتين هما 

الطبقة شبه المنفذه حول وادى النيل بسمك وخزان البليستوسين، وتظهر 
متر، وهى تتكون من رواسب  ١٥يتراوح ما بين متر واحد إلى أكثر من 

ويتبع هذه الرواسب خزان البليستوسين الذى يتكون . من الطمى والطين 
ويقع . من رواسب مفككه من الرمل والزلط مع بعض العدسات الطينية 

ويتراوح سمك خزان . سين الطينيةأسفل هذا الخزان رسوبيات البليو
متر فى  ٣٠٠متر عند حواف الوادى إلى أكثر من  ٥٠البليستوسين ما بين 

. منتصف الوادى ، بما يعنى أن مستوى إنتاجيته هذا الخزان عالية
ومناسيب المياه الجوفية لخزان الرباعى تقل بصفة عامة من جنوب 

متر  ٤٣+ه الجوفية ما بين المحافظة إلى شمالها حيث يتراوح منسوب الميا
واتجاه حركة المياه بهذا الخزان  ،متر فى الشمال ٣٠+فى الجنوب إلى 

ويتم تغذية هذا الخزان مباشرة من . تكون بصفة عامة فى إتجاه نهر النيل 
ويتم صرف ، .الترع والقنوات الرئيسية، أو من ري األراضي الزراعية

لصرف إلى نهر النيل، والضخ من بعض المياه الجوفية من هذا الخزان من ا
  .اآلبار
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  الرابعالفصل 

  بمحافظات إقليم شمال الصعيدالمخاطر الطبيعية ومصادر التلوث 

  شمال الصعيدمصادر التلوث بمحافظات إقليم  ١- ٤

  شمال الصعيدالمخاطر الطبيعية بمحافظات إقليم  ٢- ٤
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  مصادر التلوث بمحافظات إقليم شمال الصعيد ١- ٤

  مصادر التلوث بمحافظة الفيوم ١-١-٤

  المخلفات الصلبة •

تتضمن المصادر الرئيسية للمخلفات الصلبة فى مدن وقرى محافظة 

الفيوم المخلفات المنزلية  والمخلفات التجارية، ومخلفات الشوارع، 

ومخلفات المحاصيل الحقلية ومخلفات أشجار الفاكهة، والمخلفات الخطرة 

  .لفات الصناعيةمن المستشفيات، والمخ

ويتم تجميع المخلفات من نقاط التجمع داخل المدن بمعرفة أقسام 

النظافة ثم إلى المقالب العمومية بدائرة كل مركز وال يوجد مدفن صحى 

 ١٧واحد منظم على مستوى المحافظة وهو مدفن كوم أوشيم على مساحة 

  .طامية - فدان لخدمة مركزى سنورس

الناتجة عن المستشفيات فى أكياس  يتم تجميع المخلفات الخطرة

بالستيكية حمراء لحرقها فى المحارق المخصصة لذلك والتابعة لمديرية 

كل المخلفات الطبية كما ال  الستقبالالصحة، إال أن المحارق غير كافية 

  . توجد وسائل نقل آمنة

وتتسبب عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة فى المقالب 

المفتوحة التى توجد فى الظهير الصحراوى لمعظم مراكز المحافظة فى 

تلوث الهواء نتيجة تصاعد كميات كبيرة من ثلنى أكسيد الكربون ومركبات 

كما أنه نتيجة تراكم المخلفات الصلبة داخل المدن والقرى . الدايوكسين

ضح عن طريق ظهر مقالب عشوائية وأماكن تجمعات قمامة داخل بشكل وا

المدن، فتظهر مظاهر تلوث للتربة تشتمل على إنتشار القوارض 

  .والحشرات وإفساد التربة الزراعية

كما تعانى المجارى المائية التى تمر بالكتل السكنية من تلوث ناتج 

  .عن إلقاء المخلفات الصلبة بها

ة مصدراً رئيسياً من مصادر تلوث الهواء حيث وتعد المقالب العمومي

يتم حرق القمامة بها بالحرق الذاتى أو غير الذاتى مما يتسبب فى تلوث 

  . الهواء بشكل ملحوظ
  

  الصرف الصحى •

يتم التخلص من مياه الصرف الصحى المعالج من محطات المعالجة 

ويتسبب قدم بعض  ،أو الوادى وبحيرة قارون –فى مصرفي البطس 

المحطات لمعالجة الصرف الصحى فى وجود صرف غير مكتمل المعالجة 

على المجارى المائية نتيجة عدم كفاءة تلك المحطات أو عدم كفاية سعة 

   .كميات المياه الواردة إليها الستقبالهذه المحطات 

نظام معالجة  استخدامالمتبعة نتيجة  كما أن القصور فى نظم المعالجة

ر مناسب لنوعية المنطقة المتواجدة بها محطة الصرف كأن تكون ذو غي

نظام برك األكسدة وما يترتب على ذلك من تلوث  محساسية بيئية وتستخد

  .للمنطقة المحيطة 
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ونظراً لعدم تغطية خدمة الصرف الصحى لكافة أنحاء المحافظة يترتب 

المجارى على ذلك ظهور مشاكل بيئية تتمثل فى الصرف المباشر على 

تلوث البيئة األرضية والزراعات بمياه  المائية مما يتسبب فى تلوثها وبالتالى

  .الصرف الصحى ثم تلوث لمياه بحيرة قارون

  المخلفات الزراعية والصرف الزراعى •

ال تمثل المخلفات الزراعية مشكلة كبيرة بالنسبة لمحافظة الفيوم نظراً 

ات مثل عمل الكمبوست إلستغالل معظم المخلفات فى بعض الصناع

  .الحيوانية وفى صناعة الطوب الطفلى  واألعالف

وتؤثر المبيدات الزراعية بالسلب على بحيرة قارون التى يتم الصرف 

الزراعى عليها، وقد أوضحت دراسة تقييم المردود البيئى لبحيرة قارون التى 

يدات لذلك كان قامت بها مدينة مبارك لألبحاث العلمية تأثر مياه البحيرة بالمب

  .اإلتجاه إلى تقليل كميات المبيدات المستخدمة والتركيز على بدائل المبيدات
  

  التلوث الصناعى •

تتسبب مصانع الطوب الطفلى والسيراميك بالمحافظة فى تلوث 

الهواء نتيجة تصاعد األدخنة من تلك المصانع، كما توجد مشكلة فى 

تجة عن المدابغ الموجودة بمنطقة التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة النا

مدبغة تقع داخل الكتة السكنية وتستخدم  ٢١السلخانة بندر الفيوم وعددها 

أنظمة بدائية فى عمليات دباغة الجلود وتقوم بصرف المخلفات السائلة 

  .مباشرة على مصرف الشحات مما يلوث المصرف بالصرف الصناعى

  التلوث السمعى •

السمعى فى المحافظة فى أماكن قليلة خاصة فى التلوث تتركز مظاهر 

فى المنطقة الصناعية بكيمان فارس حيث تأثر المساكن  مدينة الفيوم

الموجودة بالضوضاء الناتجة عن أعمال الورش مما يؤثر على الصحة 

أيضاً توجد مظاهر التلوث السمعى نتيجة الزحام الناتج عن تكدس . العامة

شارع (فى أماكن محددة فى مدينة الفيوم خاصة  المحال التجارية والسيارات

  )منطقة الصوفى -منطقة السلخانة  –شارع الرملة  –مصطفى كامل 

  مصادر التلوث بمحافظة بنى سويف ٢-١-٤

  المخلفات الصلبة •

تعتبر مشكلة المخلفات الصلبة هى المشكلة البيئية الرئيسية التى تعانى 

الصلبة مصدر لتلوث البيئة وسبب منها المحافظة، حيث تعتبر المخلفات 

  .للعديد من األخطار الصحية

وهناك عدة مقالب عمومية للمخلفات الصلبة المنزلية فى محافظة بنى 

سويف، غير أن اإلدارة فى جميع المقالب العمومية سيئة حيث تتبع الحرق 

أما مدافن القمامة المحكمة التى . المكشوف للمخلفات دون تغطيتها بالرمال

مدفن قمامة فى قرية غياطة الشرقية بمركز ببا، : التخطيط إلنشائها فهى تم 

  .ومدفن صحى فى سمسطا، ومدفن صحى فى قرية العاللمة 

بجمع ) القطاع الخاص –األهلية  –الحكومية (وتقوم األنظمة القائمة 

المخلفات الصلبة المنزلية بالمدن والقرى ، أما المخلفات الصناعية فال يوجد 
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معين لجمعها، وتتخلص المنشآت الصناعية من مخلفاتها بمعرفتها حيث نظام 

  .تقوم بنقلها إلى المقالب العمومية أو إلقائها بالمنطقة الصحراوية

ويتم توليد كمية كبيرة من مخلفات المستشفيات الخطرة، والتى ال يتم 

  .حرقها بالكامل بل يتم التخلص من جزء كبير منها فى المقالب العمومية
  

  الصرف الصحى •

تعانى محافظة بنى سويف من القصور فى خدمات الصرف الصحى 

التى تخدم المنازل بالمحافظة مما يستتبعه صرف الجزء األكبر منها بشكل خام 

ويوجد نظام آخر للصرف للتخلص من الصرف الصحى . ودون أى معالجة

بالمنازل أو فىالمحافظة بأن تقوم المنازل بالصرف فى بيارات للصرف ملحقة 

تقام بالشوارع أمام المنازل، وتقوم سيارات الكسح التابعة للمحافظة بتفريغها 

من الصرف الصحى فى مواقع محددة،  وتلقى هذه السيارات بحولتها. دورياً

غالياً فى الظهير الصحراوى، إال أنه فى بعض الحاالت يتم إلقاء المجارى فى 

  .ى أو المصارفأماكن غير مسموح بها، مثل قنوات الر

يعتبر مستوى التخلص من مياه الصرف الصحى فى القرى الريفية 

ضعيف، حيث أن معظم المنازل ال تملك شبكات للصرف الصحى أو محطات 

معالجة، وإنما تصرف الصرف الصحى دون معالجة إلى المصارف المحيطة 

  .بالقرية مما يتسبب تلوثها

  الصرف الزراعى والمخلفات الزراعية •

  تعتبر الزراعة مصدراً من مصادر تلوث المياه، فقد يكون رى األراضى

 ى على بقايا الكيماويات الزراعيةعالية الملوحة، وعودة مياه الصرف الذى يحتو

من الملوثات الخطيرة التى يمكن أن تؤثر على ) مثل مبيدات الحشرات واألسمدة(

  . المياه السطحية والجوفية معاً

الزراعية فى الحقول مما يسبب تلوث فات يتم حرق المخلكما 

  .للهواء

  التلوث الصناعى •

مصانع األسمنت فى محافظة بنى سويف من أهم مصادر تلوث  تعتبر

الهواء الرئيسية، حيث ينبعث منها كميات هائلة من الغبار، وثانى أكسيد 

مصنع  ٣٧الكربون، وأكسيد النيتروجين، وأكاسيد الكبريت، كما يوجد حوالى 

إلنتاج الطوب الطفلى تستخدم المازوت فى أعمال الحريق بطريقة غير سليمة 

ما يسبب تلوث حاد للهواء المحلى المجاور للمنطقة، كما يوجد مئات المخابز م

التى تستخدم المازوت فى عمليات الحريق مما يسبب تلوث ملحوظ فى الهواء 

  .المحلى داخل المناطق السكنية 

  التلوث السمعى •

تنتج الضوضاء بصفة أساسية فى محافظة بنى سويف من حركة المرور 

المختلفة، وكذلك من بعض الصناعات الصغيرة التى  بالطرق ومن الورش

تتواجد داخل المناطق السكنية، وكذلك من أصوات الباعة فى األسواق التى 

تنتشر فى داخل الكتل العمرانية لمعظم المدن والقرى بالمحافظة، وكذلك من 

  .األنشطة اإلجتماعية والثقافية للسكان مع إستخدام مكبرات الصوت
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  لتلوث بمحافظة المنيامصادر ا ٣-١-٤

 المخلفات الصلبة •

تعتبر المخلفات الصلبة من المشاكل الكبيرة التى تواجه محافظة 

، حيث أن محافظة المنيا يغلب عليها الطابع الريفى، كما تعتبر أهم المنيا

وتتضمن المشكالت التى تواجه قطاع  ،مصادر تلوث البيئة بالمحافظة

المخلفات الصلبة نقص الهيكل المؤسسى إلدارة المخلفات الصلبة ونقص 

الموارد المالية والبشرية مما يؤدى إلى عدم كفاءة جمع المخلفات باإلضافة 

إلى عدم وجود إدارة لعمليات التخلص من المخلفات وإفتقادها للشروط 

ه المخلفات بالمقالب العمومية، حيث يوجد الصحية مما أدى إلى تراكم هذ

بالمدن أنظمة رسمية إلدارة الخلفات الصلبة ولكنها غير كافية بصفة عامة 

أما بالمناطق الريفية فال توجد أنظمة إلدارة المخلفات الصلبة، ففى المناطق 

، أما فى حدودة الحضرية تعتبر المناطق التى تغطيها جمع المخلفات م

ة تتمثل المشكلة فى تراكم المخلفات الزراعية والحيوانية فى المناطق الريفي

  .الشارع مما يعكس عدم وجود نظام للجمع

كما ينتج عن الممارسات الحالية للتخلص من المخلفات مخاطر من 

شأنها تهديد الصحة العامة، حيث تجمع المخلفات السكنية والتجارية وتخلط 

بالمخلفات الطبية الخطرة وتنقل بالمخلفات الحيوانية وفى بعض األحيان 

  .مجمعة إلى المقلب حيث تترك إما للقيطة أو للحرق

  

  الصرف الصحى •

من أكبر المشاكل فى محافظة  يعتبر التخلص من الصرف الصحى

المنيا، حيث ال توجد إال عدد محدود من المدن المخدومة بشبكات الصرف 

وقرية البهنسا بمركز واس دير م –أبو قرقاص  –العدوة  - المنيا: الصحى

، أما باقى المدن والقرى فى المحافظة فتعتمد على خزانات بنى مزر

التحليل والبيارات المفتوحة القاع للتخلص من مياه الصرف الصحى، كما 

يتم التخلص من مياه الصرف الصحى الناتجة عن كسح الخزانات 

رعية أو والبيارات فى مواقع عشوائية فى الصحراء أو فى المصارف الف

  .المغلقة والتى تلقى بدورها فى مصرف المحيط والمؤدى إلى نهر النيل

ويؤدى تصريف مخلفات الصرف الصحى على بيارات أو خزانات 

إلى تسربها إلى خزان المياه الجوفية السطحى مما يؤدى إلى إرتفاع 

منسوب المياه الجوفية، وخاصة فى المناطق السكنية بالسهل الفيضى 

السلبى على المبانى واألساسات وتلوث المياه الجوفية بهذه المياه وتأثيرها 

غير الصالحة وما تحويه من بكتيريا كثيرة جداً تسبب أمراض خطيرة، 

ومواد كيماوية تشمل على عناصر ثقيلة وغيرها من المواد الضارة والتى 

  .ستنتقل بدورها إلى المياه الجوفية ومنها إلى اإلنسان

مخلفات الصرف الصحى على األنهار وبدون معالجة أيضاً إن إلقاء 

) بما تحويه من البكتريا الممرضة والمواد الكيميائية(بمعالجة محدودة 

كما أن إلقاء مخلفات الصرف الصحى بدون . يجعلها مصدراً للعدوى

معالجة فى األراضى الصحراوية، وإن كانت بعيدة عن المناطق السكنية إال 
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كن تعتبر غير صالحة للزراعة بمرور الزمن، حيث أن أن التربة بهذه األما

هذه المخلفات تحتوى على تركيزات عالية من المواد الضارة مثل الفلزات 

 . الثقيلة

  المخلفات الزراعية •

تتمثل مشاكل المخلفات الزراعية كمصدر للتلوث فى قيام بعض 

بحرق كميات من المخلفات بالحقول مما يؤدى إلى تلوث الهواء  ينعالمزار

كما أن إلقاء بعض من هذه المخلفات . بالغازات السامة الناتجة عن الحرق

بالمجارى المائية مما يحعلها عائقاً فى هذه المجارى المائية وسبباً لمشاكل 

عفن فى عمليات توصيل المياه إلى الزراعات عن طريق القنوات، وكذلك ت

  .هذه المخلفات يؤدى إلى تلوث هذه المياه

  التلوث الصناعى  •

يعتبر التلوث الصناعى فى المحافظة محصوراً فى بؤر محددة، 

يصدر عن الصناعات الكبرى التى تضم مصانع السكر واألسمنت وشركة 

أما اإلنبعاثات الصناعية الناتجة من . النيل لحليج األقطان وبعض المطاحن

يرة والمتوسطة وإن كان لها أثار ملحوظة إال أنها ليست الصناعات الصغ

  .بدرجة الخطورة مثل الناتجة من الصناعات الكبيرة

  التلوث السمعى •

تعتبر الورش المنتشرة داخل الكتل السكنية والتجمعات العمرانية 

المصدر األساسى للضوضاء وأكثرها ورش الحدادة وسمكرة السيارات 

أما المصانع الكبيرة فيقتصر . ام المعادنوإصالح السيارات وقطع ولح

  .تأثيرها على العاملين بها

  المخاطر الطبيعية بإقليم شمال الصعيد ٢-٤

  السيول ١-٢-٤

تنشأ السيول نتيجة سقوط االمطار الغزيرة المصاحبة لعمليات  

التصعيد الحرارى وحاالت عدم اإلستقرار المفاجئ فى الغالف الجوى 

وقد تحددت مسارات مياه السيول . المناطق المرتفعةوبصفة خاصة على 

فى األودية وطبيعة أحواض الصرف منذ عصر الباليستوسين ووصلت إلى 

  .شكلها النهائى منذ ما يزيد عن نصف مليون سنة

وتعد السيول من الكوارث الطبيعية التى تهدد بلدان العالم المتقدمة 

به المياه الجارفة من إكتساح  والنامية على حد سواء، ويرجع ذلك لما تقوم

وحمل كل ما تقوى عليه من طين ورمال وصخور وتغطية كل ما يقع فى 

طريقها من اشجار وبيوت ومنشآت حضرية وغيرها، وما يترتب على ذلك 

  .من خسائر فادحة فى األرواح والممتلكات
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  الخواص الرئيسية للوديان بمحافظة بنى سويف) ٣٩(جدول رقم 
طول الوادى  سم الوادىإ م

 )كم(
مساحة الوادى

 )٢كم(
ميل الوادى 

 )كم/م(

 ٣٤ وادى ليشياب ١
٨ ٤٠٠ 

 ٢٠ وادى سواركا

 ١٨ وادى أبو طريفى ٢
٩ ٣٢٠ 

 ٢٥ وادى بياض

 ١٥ وادى الفقيرة ٣
٦ ١٥٠ 

 ١٨ وادى ريدان

 ٩ ٧٥ ٨ وادى المضل ٤

 ١٢ ١٥٠ ١٧ وادى الشيخ ٥

 يقع جنوب مدينة بنى سوبف الجديدة ٩٠ وادى سنور ٦
   

  الخواص الرئيسية للوديان بمحافظة المنيا) ٤٠(جدول رقم 

 إسم الوادى م
طول الوادى 

 )كم(
مساحة الوادى

 )٢كم(
ميل الوادى 

 )كم/م(

 ١٠ ١٥٠ ١٧ وادى شارونة ١

 ١٣ وادى المهشم
٦ ١٨٠ 

 ١٦ وادى الخرافيش ٢

  ٧ ٩٠ ٢٥ وادى الطرفة

 ٦ ١٢٠ ٢٧ البستانوادى  ٣

 ٨ ٦٠ ١٢ وادى السريرية

 ٦ ٧٥ ١٦ وادى جرف الدير ٤

 ٨ ١٦٠ ٤٥ وادى الطهناوى ٥

 ٦ ٥٠ ١٠ وادى الشيخ محمد ٦

  تقرير إستراتيجية التنمية الشاملة إلقليم شمال الصعيد: المصدر 

 

  وديان الصرف بمحافظات إقليم شمال الصعيد 

  بنى سويفوديان الصرف فى محافظة  -

وادى أبو  -وادى ليشياب ووادى سواركا : وتشمل هذه الوديان

وادى المضل  -وادى أبو ريدان ووادى الفقيرة  - طريفى ووادى البياض 

وادى الشيخ، يبين الجدول التالى الخواص الرئيسية للوديان بمحافظة بنى -

  .سويف

   المنيامحافظة  الصرف فى وديان  -

وادى المهشم ووادى  -  وادى شارونة:  وتشمل هذه الوديان

وادى  -وادى السريرية  -وادى البستان  - الطرفة  وادى –الخرافيش 

  .وادى الشيخ محمد - الطهناوى  وادى -جرف الدير

ويدل ويبين الجدول التالى الخواص الرئيسية للوديان بمحافظة المنيا، 

 –بنى سويف  –الفيوم (تقييم مخاطر السيول بمحافظات اإلقليم الثالثة 

على أن السيول تتراوح خطورتها ما بين متوسطة إلى قليلة ) المنيا

  . الخطورة
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  )٤٦(شكل  رقم 
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  الزالزل ٢-٢-٤

اإلنسان وممتلكاته  تعد الزالزل من أكبر الكوارث الطبيعية تأثيراً على

لوقوعها المفاجئ والرهبة التى تبعها فى نفوس الناس واإلنطباع الذى تتركه 

لديهم، ناهيك عن أضرارها البشرية والمادية الكبيرة التى تحدثها فى ثوان 

  .أو فى دقائق قليلة، وخصوصاً فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية 

لذى يحدث فى إعادة تشكيل باطن والزالزل هى تعبير عن التطور ا

األرض وخروج طاقة كامنة تتسبب فى خسائر كبيرة، وتعتبر الزالزل من 

والزالزل المعقدة والمتوسطة يمكن  ،أخطر المخاطر الطبيعية المعروفة

إختزال الخسائر بها بوضع سياسة طويلة المدى للتقليل من تأثيرها، وتعتمد 

  - :هذه السياسة على

 لزالزلتقييم خسائر ا •

 إقامة منشآت طبقاً لكودات الزالزل •

 زيادة الوعى بالمخاطر الطبيعية •

سياسة تخطيط األراضى والتى تعتمد على األخذ فى اإلعتبار المخاطر  •

 .الزالزلية

  :ويمكن تقسيم الزالزل المعروفة فى مصر إلى أنواع ثالثة 

لفة وتم دراسته من المراجع التاريخية المخت: زالزل كبيرة وتاريخية -

  . وقدرت شدة ومركز كل منها

وهما "زالزل صغيرة وحديثة  - زالزل متوسطة وكبيرة حديثة  -

 إلى األجهزة مسجالن باألجهزة الموجودة بمصر منذ بداية القرن العشرين

 تقع مصر خارج نطاق أحزمة الزالزل،و، "فى المراصد العالميةالموجودة 

ستمر فى مواقعها لما بعد وهذه األحزمة مستقرة منذ ماليين السنين وست

اآلف السنين أن شاء اهللا حيث ترتبط مواقعها بحواف الصفائح القارية 

  .ونقاط التقائها أو إنفصالها 

والزالزل التى تحدث فى مصر هى أساساً من النوع الناشئ عن بعض 

أو (ئ عن التضاغط والتخلخل التحركات داخل الصفيحة القارية والناش

الحركة النسبية للصفيحة القارية مع ما جاوزها من الناشئ عن ) الشد

  .صفائح 

  وتوجد ثالثة محاور رئيسية للزالزل فى مصر 

وهو أخطرها ويمثل منطقة تحرك : البحر الميت –محور خليج العقبة   - أ

  .للقشرة األرضية 
 

 :اإلسكندرية  –القاهرة  –خليج السويس  –محور البحر األحمر   - ب

على ساحل البحر األحمر وخليج السويس ويمتد وهو يمثل المنطقة النشطة 

  .ليتصل بمنطقة تحرك القشرة األرضية فى شمال شرق قارة أفريقيا 

ويمتد : الفيوم  –القاهرة  –محور شرق البحر األبيض المتوسط  -جـ    

هذا المحور من هضبة الجلف الكبير جنوب غرب مصر قاطعاً الصحراء 

حتى يلتقى بالمنطقة النشطة بشرق البحر الغربية إلى الفيوم ثم القاهرة 

  .المتوسط 
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  فى مصر توزيع الزالزل الصغيرة الحديثة

  يمكن تقسيمها إلى خمسة مناطق 

تتركز فى الجزء الشمالى من الخليج غرب منطقة العين :  خليج السويس  - أ

. ة تقع ما بين جبل الزيت والغردقةالسخنة أما فى الجنوب فتتركز فى منطق

  .الزالزل شرق خليج السويس بمنطقة جبل الطورورصدت بعض 

  .تتركز فى منطقة أبو دباب: البحر األحمر    - ب

تعتبر منطقة البحر المتوسط أكبر تجمع :  منطقة البحر األبيض المتوسط -ج

  .مكثف للزالزل الصغيرة وتمتد من الشرق إلى الغرب

الشمال وهى أكبر تجمع للزالزل الصغيرة وخاصة فى : منطقة الدلتا -د

  .والوسط والغرب وتزداد شرقاً فى إتجاه خليج السويس

جنوب أسوان  فى المنطقة المحصورة ما بين:  منطقة جنوب أسوان -هـ

ولما كان وادى النيل يمثل أعلى كثافة سكانية فى ، وشمال معبد أبو سمبل

مصر وبسبب الخروج من هذا الوادى إلى الهضاب الجيرية المحيطة بالوادى 

م من أن النشاط الزالزلى قليل إال أنه من الضرورى األخذ فى وبالرغ

اإلعتبار هذا النشاط خصوصاً فى بناء المدن واإلمتدادات العمرانية بالمناطق 

  . ذات التربة اللدنة

 ومن الدراسات الزالزلية اإلقليمية وجد أن مصر ذات مناطق تركيز

ت نشاط عالى فى ويتضح أن منطقة الفيوم وشمالها ذا مختلفة، زالزلى

وتعتبر المنطقة شمال بحيرة الفيوم من المناطق األكثر  .الصغيرة الزالزل

توقعاً لحدوث زالزل عليها ثم يليها منطقة وادى النيل ألن الصخور اللدنة 

  .سريعة التأثر بالزالزل ثم المناطق اشرقية من اإلقليم إلنتشار الكسور بها

  الكثبان الرملية ٣-٢-٤

 الكثبان والتراكمات الرملية من أكثر المناطق قابلية لإلنجرافتعتبر 

والترسيب بالرياح ومن ثم تهدد بشدة كافة أنشطة التنمية الزراعية 

 ١٦٦وتغطى الكثبان الرملية مساحة تتجاوز . والمجتمعات الحضرية والريفية

وأشدها خطورة . من إجمالى مساحة الدولة%  ١٦.٦ألف كيلو متر مربع أو 

التى تهدد التنمية فى مناطق غرب  Active dunesكثبان الرملية النشطة ال

كيلو متر  ٨٨٠(وفى الفيوم ووادى الريان ) كيلو متر مربع ٢٠٠(الدلتا 

 ٣٥٠(وفى التخوم الغربية لمحافظات المنيا وأسيوط وبنى سويف ) مربع

ق وفى مناط، )كيلومتر مربع ٤٠٠(، وفى الواحات الخارجة )كيلومتر مربع

وفى مناطق أخرى فى ) كيلو متر مربع ٨٠٠(شمال غرب بحيرة السد العالى 

  .شق الدلتا وشمال سيناء خصوصاً فى بعض المواقع حول مسار ترعة السالم

وتوجد فى منخفض الريان تجمعات من الكثبان الرملية مختلفة األحجام 

ر جنوب غرب وهى توجد مباشرة فوق صخو –إتجاهاتها العامة شمال شرق 

األيوسين الجيرية ومثلها يوجد فى منطقة الغرق وشمال بحيرة قارون ولكن 

على مساحات محدودة ومتفرقة، وتعد حركة الرمال وسفيها بإتجاه العيون 

المائية المحدودة المنخفضة من المشكالت الرئيسية بوادى الريان، وقد إندثرت 

طبيعياً للمياه  من اآلبار والعيون القديمة والتى كانت مصدراً العديد

  . بالمنخفض
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  الصدوع ٤-٢-٤

شمال الصعيد بتراكيب وادى  ترتبط التراكيب الجيولوجية عن إقليم

  . النيل

كم داخل الحدود  ١٥٣٠يمتد وادى النيل فى مصر بطول حوالى 

وتأخذ شكل نبات اللوتس ويمتد فى الجنوب فى صخور رملية أما المصرية 

فى المنتصف بين األقصر حتى القاهرة فيقطع فى صخور جيرية حيث 

ولقد تكونت معظم . تتأثر التراكيب الجيولوجية السطحية بنوعية الصخور

التراكيب الجيولوجية السطحية نتيجة نوعية الصخور، ولقد تكونت معظم 

ولوجية فى هذه الصخور الجيرية خالل العصر األوليجوسين التراكيب الجي

والميوسين والتى تتركز فى شكل صدوع وفواصل أكثر من الطى و ذلك 

  .بسبب نوعية الصخور الهشة القابلة للكسر

يتميز الشكل اإلقليمى للتراكيب المنتشرة حول وادى النيل والذى 

بمجموعة من الصدوع  يظهر فيه أن الصخور بين المنيا وبنى سويف تتأثر

الميوسين فى أشكال خسوف وسروج فى  -العادية ذات العمر األوليجوسين

إتجاه موازى للبحر األحمر ويبلغ رميات الصدوع عدة عشرات األمتار كما 

  .يوجد قليل من الطى فى أشكال طيات محدبة خصوصاً شمال الفيوم

فس إتجاه وجميع األودية الجافة المتكونة فى هذه الصخور تأخذ ن

غرب والذى يعتقد أنها تكونت بعد تكوين هذه الصدوع  –التصدع شمال 

ويظهر كثافة الشروخ فى صخور منطقة الدراسة فى . وأخذت نفس اإلتجاه

  .الصخور الجيرية غرب النيل

والتراكيب المنتشرة شرق النيل تأخذ شكل الكتل التصدعية وهى تأخذ 

ال شرق، واإلتجاه شمال شرق أشكال خسوف فى إتجاهات شمال غرب وشم

فى حين أن اإلتجاه شمال غرب يرتبط أكثر . مرتبط بصخور القاعدة

برواسب الطباشيرى واأليوسين، ولقد تم تحديد عدد من الخسوف التى تأخذ 

  .أتجاه شمال غرب بمنطقة المنيا ومغاغة

وفى هذه المنطقة فإن الهبوط فى إتجاه شمال غرب يكون موازياً 

ويتضح من دراسة هذه المنطقة أن صخور . األيوسين لهضبة صخور

األيوسين الجيرية التى تغطى المنطقة من المنيا حتى بنى سويف قد تأثرت 

الميوسين والتى تأخذ  -بعدد من الصدوع العادية ذات العصر األوليجوسين

شكل خسوف أرضى موازى للبحر األحمر أما الطيات فهى نادرة الوجود 

فإن الشكل العام للتراكيب فى هذه المنطقة يأخذ األشكال شرق النيل ولهذا 

  .زية للبحر األحمر التركيبية الرئيسية لمنطقة شرق أفريقيا الموا

ولهذا فإن معظم وديان صرف المياه تأخذ نفس اإلتجاه ومنطقة شرق 

أفريقيا مرتبطة بتحركات وطى صخور القاعدة فى العصور القديمة وبالتالى 

قى من النيل قد تأثرت بحركة الرفع التى حدثت فى العصر فإن الجزء الشر

وتعتبر مناطق غرب وهو إتجاه البحر األحمر، الرابع وأخذت إتجاه شمال 

الشروخ العالية والصدوع من المناطق التى يصعب التنمية عليها لذلك ينصح 

باإلبتعاد عن مناطق التصدعات العالية لسهولة الحركة عليها كذلك إذا 

نتيجة تسرب المياه خالل بأحجار جيرية فمن المتوقع تكون كهوف  إرتبطت

  .عنه تكون كهوف الجيرية أسفلها مما يتسبب الشروخ وتآكل الصخور
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 ٩٨                              لهيئة العامة للتخطيط العمرانىا

  

  

  

  

  

  الجزء الثانى
  

 تحليل البيانات وتحليل صالحيات األراضى
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  الخامسالفصل 

  منهجية التحليل البيئى

  ية والفكر العام للتحليل البيئىالمنهج ١- ٥

  التحليل العمرانى من المنظور البيئى ٢- ٥

  المراحل المتبعة فى عملية التحليل البيئي لصالحيات األراضي للتنمية ٣- ٥               
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 :المنهجية والفكر العام للتحليل البيئى  ١- ٥

التحليالت البيئية المطلوبة لكل حالة من الحاالت السابقة تختلف 

ومن هذا المنطلق فإن منهجية التحليل . االحتياجات المطلوبة منهاباختالف 

المتبعة في هذه الدراسة تعترف بصعوبة تبنّي أسلوب واحد للتحليل يكون 

موائماً لجميع الظروف والمستويات ، وعليه فإنها تقوم على توفير مجموعة 

كون كل ، بحيث يمكن أن يحليل العمراني من المنظور البيئيمن البدائل للت

، كما يمكن دمج اثنين أو ائل عملية تحليلية مستقلة بذاتهابديل من هذه البد

  . أكثر من هذه البدائل فى عملية تحليلية واحدة 

كما روعي فى هذه البدائل توفير المرونة الكافية لتعديل أو تبديل 

إحدى الخطوات المتبعة أو المعايير المستخدمة بحيث يكون ذلك حافزاً 

إلضافة متغيرات لم تكن موضوعة في االعتبار في البديل  للمخطط

األساسي، وبصورة عامة فإن جميع البدائل المقترحة هنا تعتمد على 

  :خطوات منهجية رئيسية مشتركة وهى 

  :تجميع وتجهيز البيانات : أوالً

 في –التي تبدأ أو تستمر من الخطوة االولي  –تبدأ هذة الخطوة 

البيانات  تدقيقها ودمجها في قاعدةالمطلوبة وتجهيزها ومع البيانات ج

منظور البيئي إلقليم شمال التي تتوافق مع متطلبات إعداد ال الجغرافية

  .الصعيد
 

 : تعريف الموارد والنشاطات والمعايير : ثانياً

تهدف هذه الخطوة الي التعرف على الموارد المتوفرة في منطقة 

علي الموارد وخصائص  والتي تعتمدالدراسة مع تحديد اإلمكانات 

، كما يتم تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل الموقع معاً

المحميات الطبيعية أو الكثبان الرملية والتي يجب استبعادها في بعض 

مثل التنمية الصناعية للتأثير السلبى من الصناعات (أنواع التنمية 

بينما تفضل في أنواع ) يعية مثالًالملوثة على الحياة النباتية والبرية الطب

  .أخرى من التنمية مثل التنمية السياحية 

عالقة التأثير واالحتياج  –وتعتبر هذه العالقة بين المورد والنشاط 

تحليل (هي المحرك الرئيس لعمليات التحليل البيئي بأشكالها المختلفة  –

  ...)الهشاشة، تحليل الصالحيات، تحليل اإلمكانات والمحددات، إلخ

وفى هذه المرحلة أيضاً يقوم خبراء البيئة والعمران بمختلف 

تخصصاتهم بتحديد المعايير المتعلقة بالتأثير المتبادل بين الموارد 

أهمية اختيار مواقع جديدة لتجمعات (مع بعضها البعض واألنشطة 

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(كل مورد بالنسبة للنشاط  أهمية

  ).الكهرباء بالنسبة للنشاط الزراعى مثالً مصادر

وتعد هذه الخطوة مهمة جداً بالنسبة للتحليل البيئي حيث إنها تضع 

األطر واألسس التي ستقوم عليها عملية التحليل ، كما توضح عالقة 
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المعايير واألوزان النسبية المقترحة بالتوجهات المطلوبة سواء كانت 

بصورة أعلى على البيئة أو نحو  هذه التوجهات تميل نحو الحفاظ

التنمية االقتصادية التي تدفع قاطرة التنمية العمرانية في المنطقة أو 

كما يمكن أن يكون التوجه . التنمية البشرية للمجتمعات المحلية 

  .المطلوب هو مزيج من التنمية المتوازنة بين التوجهات الثالث السابقة

 مرحلة التصميم والتقييم: ثالثاً

ن خطوة تحليل ودمج البيانات هي التي يقوم فيها محلل نظم إ

المعلومات الجغرافية باستخدام مخرجات الخطوتين السابقتين في 

وذلك بناء ) مخرجات –عمليات  –مدخالت ( تصميم النماذج التحليلية 

على الهدف ممثال في استخدام االراضي في تنمية محددة والمعايير 

وخرائط المناطق المستبعدة في بعض  ممثلة في خرائط العوامل

. مثل المحميات الطبيعية والكثبان الرملية) ان وجدت(االستخدامات 

وإلعطاء المرونة الكافية للمخطط والمحلل المكاني في إجراء 

التحليالت البيئية ثم استخدام النموذج الرقمي الشبكي في التحليل 

وذلك لما يتمتع ) Raster Model(باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

به من مرونة في االستخدام والتعامل مع الخرائط المتعددة في عمليات 

 ،تطابق الخرائط مع إجراء العمليات الرياضية عليها بكفاءة ويسر

ويمتاز هذا النموذج الرقمي بتحيل الخرائط إلى شبكة من الخاليا 

. التي  تحملهاالمتساوية المساحة والتي تحمل أرقام تعبر عن البيانات 

  . ويتم إجراء العمليات المختلفة على الخاليا بكل خريطة

وتعد نظرية تقييم العوامل المتعددة  من النظريات الحديثة في علم 

استخدامات االراضي وهي تحظى باهتمام العلماء المهتمين بدراسة 

التنمية المستدامة وعالقتها بتخطيط استخدام األراضي وإنتاج  خرائط 

تبعا لنوعية حية وهي خرائط مقياس صالحية كل موقع للتنمية الصال

  .االستخدام المقترح 

وتعتمد تلك النظرية على تحديد أهداف التنمية وعوامل تحقيقها ومن  

ثم تحديد خصائص األرض من محددات ومعوقات التنمية وترجمة تلك 

المعلومات من خالل نظم العوامل إلى خرائط مرتبطة بجداول بيانات 

ويتم إنتاج خريطة رقمية لكل عامل من العوامل مع إمكانية . الجغرافية

إدخالها في معادالت رياضية مثل ضربها في الوزن النسبي تبعا لألهمية 

في صورة (النسبية للعامل وحساب المحصلة النهائية لجمع العوامل 

في إلنتاج خرائط الصالحية الستخدام األراضي ) الخرائط الرقمية

كما يمكن إعطاء أهمية نسبية ووزن لكل عامل . النشاط المحدد للتنمية 

يم الخبراء ومتخذي القرار في حالة تعظ من العوامل طبقا لوجهة نظر

، كما يمكن التعامل مع تلك العوامل األهمية النسبية ألحد العوامل

يتم اعطاء (باعتبارها تحظى بنفس األهمية النسبية ، وفي تلك الحالة 

  .ويتم التعامل معها بنفس األهمية  )العوامل أوزان موحدة

وبما أن لكل نوع من أنواع خرائط العوامل مقياس خاص بها  

مثل خريطة  نوعية التربة لها مقياس كمي ، بينما خريطة البعد عن (
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المناطق العمرانية لها مقياس كمي آخر ممثال في المسافة المقاسة ، 

قاس بزوايا ميل األرض مقاسة من اتجاه واتجاهات ميول األراضي ت

، ويتم ذلك ولذلك يلزم توحيد القياس لها..) .الشمال الجغرافي،

وتتم عملية التوحيد مقياس  جديد وهو مقياس الصالحية،  باستخدام

عن طريق إعادة تصنيف     standardization of mapsالمعياري

ثم استخدام هذا وحدات الخريطة الواحدة تبعا للمعيار الجديد ومن 

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 التي تعبر عن المعايير

التي تم االتفاق عليها بين المحلل البيئي والسادة الخبراء مع متخذ 

ويتم االتفاق على األهمية النسبية لتلك المعايير أو إعطائها . القرار

أهمية واحدة وذلك تبعا للسيناريو المطلوب والذي يعكس أهداف 

ثم  تترجم المعايير إلى خرائط . االستراتيجية الستخدام األراضي

. أو اإلمكانات ويتم تحديد االوزان النسبية لخرائط العواملالعوامل 

وتبعا للنموذج الكارتوجرافي لكل استخدام يتم إدخال خرائط العوامل 

في عملية ) ذات المقياس الموحد والتي تم االتفاق على أوزانها النسبية (

 .Map overlayلتطابق الخرائط 

دة خلية بالشبكة وفي تلك العملية يتم حساب الصالحية لكل  وح

لتعبر عن خريطة جديدة للتوزيع المكاني لصالحية االراضي لنوع 

التنمية المحدد بالنموذج والتي بدورها تعتمد على العوامل التي تم 

  .تحديدها بين متخذي القرار والخبراء والمحلل البيئي

) في صورة خرائط صالحية(وبذلك يتم إنتاج  بيانات مكانية 

ت المحتملة للمناطق المختلفة ، كما توضح التأثير توضح االستعماال

المتبادل بين تلك االستعماالت والموارد المحيطة ، وكذلك التداخل أو 

  .التنافس بين االستعماالت المختلفة 

 وفى هذه الدراسة تم استخدام أحد برامج نظم المعلومات الجغرافية 

ESRI Arc GISمطلوبة وإنتاج تقييمات الإلجراء التحليالت وال  ٩.٢

وذلك إلعداد نماذج  Model Builder، كما تم استخدام وحدة الخرائط

تم استعراض هذه النماذج فيما تحليلية يمكن تنفيذها بصورة آلية، وسي

  .بعد

  :تقييم البدائل ودعم اتخاذ القرار : رابعاً

تقوم الخطوة األخيرة من التحليل البيئي على تجميع نتائج التحاليل 

وتقويمها مجتمعة بحيث يمكن من خالل هذا التقويم الوصول  السابقة

إلى أنسب المناطق التي يمكن تخصيصها للتنمية العمرانية 

ويشارك فى تقييم البدائل . أواالقتصادية مع مراعاة الحفاظ على البيئة 

  .متخذ القرار ويؤثر عليها توجهات التنمية كما سبق عرضه
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مقياس نسبي لقياس مدى صالحية  وتعتبر خرائط الصالحية بمثابة

والتي  المناطق المختلفة بالخريطة تبعا للمعايير المتفق عليها في الدراسة

  .سيلي عرضها في دراسة كل نوع من انواع التنمية المقترحة لالقليم
  

 التحليل العمرانى من المنظور البيئى ٢-٥

الشاملة في قام فريق العمل بالمشروع بدراسة وتحليل امكانات التنمية 

إقليم شمال الصعيد بعد الدراسة المستفيضة للوضع الراهن ومراجعة 

وتم تحديد أهداف استخدامات األراضي من . الدراسات السابقة للمنطقة 

، العمران ، السياحة ، الزراعة : نموية رئيسيةخالل أربعة استخدامات ت

لالنهيارات تمت دراسة بعض المحددات مثل حساسية التربة  كماوالصناعة 

االرضية ودراسة بعض الموارد االرضية مثل مالئمة المواقع المختلفة 

كما تم تصميم نماذج كارتوجرافية . نشاء محطات لتوليد طاقة الرياحال

واالستفادة من قاعدة البيانات الجغرافية والتي تم انشاؤها في الجزء األول 

  .جداول البياناتمن الدراسة والتي تضم الخرائط الرقمية المرتبطة ب
  

  المراحل المتبعة فى عملية التحليل البيئي لصالحيات األراضي للتنمية ٣-٥

  تحديد أنماط استخدامات األراضي المقترحة: أوالً

 تبدأ عملية تحليل صالحية األراضى بتعريف استخدامات األراضي

  على ، وذلك من خالل الوقوفةها فى منطقة الدراستوطين المطلوب

  

  . خصائصها ومتطلبات توطينها

ويجب األخذ في االعتبار أن مجموعة االستخدامات المقترحة هنا 

التمثل إال محاولة لتطبيق مفهوم تحليل صالحية األراضى باستخدام نظم 

المعلومات الجغرافية، وأنه فى حالة التخطيط الفعلى للمنطقة قد يتطلب 

مستفيضة من شأنها أن تعدل  األمر دراسات عمرانية واجتماعية واقتصادية

  . أوتغير فى االستخدامات
  

تحديد العالقة بين استخدامات األراضي المقترحة والموارد : ثانياً

  :المتوافرة بالمنطقة 

تعتمد هذه الخطوة على عملية تحديد العوامل واالشتراطات المطلوبة 

ال يحتاج االستخدام السكني مث(بين كل استخدام ومفردات الموارد المختلفة 

كما يتطلب استخدام نوعية  -% ٢٠أال تزيد الميول الطبوغرافية على 

معينة من الزراعة إلى توافر صالحية معينة من التربة ونوعية محددة من 

وتمثل هذه الخطوة األساس الذى يجب أن يتم االتفاق عليه ...). المياه، إلخ

ر، وذلك قبل بين فريق العمل التخطيطى بجميع تخصصاته ومتخذ القرا

البدء في عمليات التحليل المكانية، حيث توضح هذه الخطوة متطلبات 

استخدامات االراضى المقترحة من البيئة الطبيعية  (Needs)واحتياجات 

  .والبشرية المحيطة

  



  شمال الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٤                              لهيئة العامة للتخطيط العمرانىا

ثالثاً: تحويل العالقة بين االستخدامات والموارد ومعايير موحدة 

 وأوزان نسبية :

لقوة تأثير كل  (Weight)وفي هذه الخطوة يتم تحديد األوزان الرقمية 

مورد من الموارد الطبيعية والبشرية على استخدامات االراضى المختلفة 

والخمسة ) تأثير ضعيف(من خالل قيمة تم توحيدها بين الواحد الصحيح 

داً ويالحظ أن بعض العناصر قد يكون له أثراً ممت. لكل مورد) تأثير قوى(

 (Buffers)، وهذه العناصر تم احاطتها باحزمة )مثل الطرق(بعيداً عنه 

أثير العامل على المنطقة يبلغ عرضها في حدود عدة كيلومترات وفقاً لقوة ت

وبنفس الطريقة تم تحديد أوزان رقمية لهذه األحزمة تبعاً لتأثيرها . المحيطة

  . على مجموع الموارد المختلفة

  :صفوفات إلى خرائط مكانية ترجمة الم: رابعاً

 عن األراضىتحليل صالحيات  إعدادتأتى الخطوة الرابعة من عملية 

طريق استخدام المصفوفات السابقة وتطبيقها على قاعدة البيانات الجغرافية 

لالستخدامات العمرانية والزراعية  األراضىالستخراج خرائط صالحيات 

  . والسياحية والصناعية

لخرائط الرقمية المخزنة بقاعدة البيانات الجغرافية وقد تم استخدام ا

والمعبرة عن كل عامل تم تحديده وذلك الستخدامه في عمل النماذج 

  Map overlapالكارتوجرافية باستخدام عمليات الخرائط المتطابقة 

   ٩.٢ ESRI-Arc GISوباستخدام برنامج 
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 ١٠٥                                          الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

  السادسالفصل 

  المراحل والنتائج: التحليل العمراني من المنظور البيئي 

  تحليل صالحيات األراضى لالستعماالت واألنشطة المختلفة ١- ٦

  اإلقليم بأراضيالمحتملة  األرضيةخرائط مخاطر االنزالقات  إنتاج ٢- ٦
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 ١٠٦                                          الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

تحليل صالحيات األراضى لالستعماالت واألنشطة  ١- ٦

  المختلفة
  شمال الصعيد إقليمفي  ةالزراعيالصالحية للتنمية  ١-١- ٦

  تم تحديد عوامل صالحية االراضي للتنمية الزراعية كما هو مبين

 أنواعوجود التربة المالئمة لالستزراع وقد تم االستعانة بخريطة  -

  .الصخور السطحية لتفي بالغرض

  )الترع والمصارف –نهر النيل ( وفره مصادر المياه السطحية  -

  )الخزانات الجوفية(وفرة مصادر المياه الجوفية  -

  مخرات السيول -           الوديان الجافة -

  األمطار -مصادر الطاقة           -

 والمعايير المستخدمة فى التنمية الزراعيةاألوزان )  ٤١(جدول 

Weight Layer Criteria (layer) Rank 
٣٥ 
١٥ 
٥ 
١٠ 
٥ 

نهر النيل
القنوات

المياه الجوفية
البحيرات

مصادر المياه
نهر النيل

المياه الجوفية
البحيرات

 
١ 

أنواع الصخور ٢٠ أنواع الصخور ٣ 

)الضغط العالى(خطوط الكهرباء  ١٥ مصادر الطاقة القرب من ٤ 

مخرات السيول ١٠ القرب من مخرات السيول ٦ 

األودية ١٥ القرب من األودية ٧ 

الطرق ٥ وجود الطرق ٧ 

 المجموع ١٠٠

 للتنمية الزراعيةعوامل صالحية األراضى ) ٤٩(شكل رقم 
عوامل

 
صالحية

 
ضي

االرا
 

للتنمية
 

الزراعية
 

 الوديان

الجوفية المياة

 الرملية الكثبان

 الجوفية لمياها مصادر

 المالئمة لتربةا

 الطاقة مصادر

 الطبيعية النباتات

 السيول مخرات

 السطحية المياه مصادر
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               ١٠٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

Lithology
Apply 
weight

Distance to 
Nile

Distance to 
canals

Distance to 
Wadis

Distance to 
high streams

Aquifers type

 Reclassify 
Lithology

 Reclassify distance 
to Nile

 Reclassify distance 
to canals

 Reclassify distance 
to Wadis

 Reclassify distance 
to  high streams

 Reclassify Aquifers

Apply 
weight

Apply 
weight

Apply 
weight

Apply 
weight

Apply 
weight

Weighted Overlay
Suitability Index  
for Agricultural 
Development

Distance to 
lakes

 Reclassify distance 
to lakes

Apply 
weight

Distance to 
lakes

 Reclassify distance 
to lakes

Apply 
weight

 
 

 

   

  النموذج المستخدم فى دراسة صالحية األراضى للتنمية الزراعية)  ٥٠(شكل 
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               ١٠٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .خريطة عامل القرب من مخرات السيول وفيها تم تقسيم المسافات الي فئات آالمبينة بالشكل) : ٥١( شكل رقم 

 متر

 .عامل القرب من نهر النيل وفيها تم تقسيم المسافات الي فئات آالمبينة بالشكل خريطة) :  ٥٢( شكل رقم 

 متر

 .خريطة عامل القرب من الوديان ومخرات السيول وفيها تم تقسيم المسافات الي فئات آالمبينة بالشكل) :  ٥٣( شكل رقم   

 متر

 .خريطة عامل القرب من الترع والمصارف وفيها تم تقسيم المسافات الي فئات آالمبينة بالشكل) :  ٥٤(شكل رقم 

 متر
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               ١٠٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القياس للخرائط لمقياس الصالحية خريطة عامل صالحية الصخور السطحية لالستزراع بعد عملية التوحيد) : ٥٦(شكل رقم  .خريطة عامل توافر المياه الجوفية بعد عملية التوحيد القياس للخرائط لمقياس الصالحية) : ٥٥(شكل رقم 

 .تقسيم المسافات الي فئات آالمبينة بالشكلخريطة عامل القرب من القنوات وفيها تم ) : ٥٧(شكل رقم   .خريطة عامل القرب من نهر النيل وفيها تم تقسيم المسافات الي فئات آالمبينة بالشكل) : ٥٨(شكل رقم 
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               ١١٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خريطة عامل القرب من االودية ومخرات السيول بعد التوحيد القياسي للخرائط الي مقياس الصالحية) : ٦١(شكل رقم 

 خريطة عامل الوفرة النسبية لالمطار بمنطقة الدراسة بعد التوحيد القياسي للخرائط الي مقياس الصالحية) : ٦٠(شكل رقم  التوحيد القياسي للخرائط الي مقياس الصالحيةخريطة عامل القرب من االودية ومخرات السيول بعد ) : ٥٩(شكل رقم 
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               ١١١                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦٢(شكل رقم 
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               ١١٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦٣(رقم  شكل
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               ١١٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦٤(شكل رقم 
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               ١١٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 )٦٥(شكل رقم 
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               ١١٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  :بتحليل مناطق والية وزارة الزراعة علي خريطة الصالحية اتضح اآلتي 
  

ة  ة     : ١المنطق ة الثالث ي الدرج ع ف الحة (تق ة الزراع )ص ة للتنمي ي

ة  ة ول    : ٢المنطق ة طبيعي ي محمي ع ف يل    ذلكتق ا بالمحاص ن زراعته ال يمك

  .الطبيعي لنباتالتقليدية ويمكن زراعتها با

ة  ي      : ٣المنطق الحية وه ة للص ة الثاني ي الدرج ع ف ه   ذاتتق دودةدرج  مح

  .الصالحية

  

شكل رقم 
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               ١١٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 البيئىالزراعة من المنظورتحليل مناطق واليات وزارة 

  :بتحليل مناطق والية وزارة الزراعة علي خريطة الصالحية اتضح اآلتي 

  .الدرجة الثالثة صالحة للتنمية الزراعية تقع في : ١المنطقة 
  .طبيعية ويمكن زراعتها بالنبات الطبيعيالمحمية ال تقع بنطاق : ٢المنطقة 
  .تقع في الدرجة الثانية للصالحية وهي ذات  درجه محدودة الصالحية : ٣المنطقة 
والجزء الشرقي ) محدودة الصالحية(يقع جزء منها في الدرجة الثانية :  ٤المنطقة 

  )عالية الصالحية(يقع في الدرجة الرابعة 
والجزء الشمالي ) صالحة(يقع الجزء  الجنوبي منها في الدرجة الثالثة  : ٥المنطقة 

  )محدودة الصالحية(ع في الدرجة الثانية يق

  
  ٦:  ١درجات الصالحية للتنمية الزراعية للمناطق من ) ٦٧(شكل رقم 

  
أما  ،الجزء الغربي منها يقع في الدرجة الثالثة والرابعة عالية الصالحية :٦المنطقة 

  .الجزء الشرقي فيقع في الدرجة الثانية محدود الصالحية
تقع معظمها في الدرجة الثانية محدودة الصالحية باستثناء بعض  : ٨و  ٧لمناطق ا

  .المساحات الصغيرة
  .ها صالحة للتنمية الزراعيةا يجعلذتقع في الدرجة الثالثة وه :٩المنطقة 
يقع الجزء الغربي منها في الدرجة الثانية محدودة الصالحية أما  : ١٠المنطقة 

  ).صالحة للتنمية الزراعية (الحزء الشرقي فيقع في الدرجة الثالثة 

  
١٠:  ٧درجات الصالحية للتنمية الزراعية للمناطق من ) ٦٨(شكل رقم   
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               ١١٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  :  ة بعامل القرب من االودية يتضحبمناظرة مناطق والية وزارة الزراع

تعتبر في النطاق البعيد عن األودية وعلي درجة منخفضة من : ١المنطقة 

  .الصالحية

  .تقع في محمية طبيعية لذلك فهي غير مالئمة للتنمية الزراعية التقليدية : ٢المنطقة 

اطق بعيدة نسبيا عن األودية لذلك فهي تقع في من :٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣المناطق 

  .تنتمي لدرجة منخفضة من الصالحية

  
درجات الصالحية للتنمية الزراعية لعامل القرب من األودية  ) ٦٩(شكل رقم 

  ٩:  ١للمناطق من 

  
تقع في نطاق قريب من االودية لذلك تنتمي للدرجة الثالثة من الصالحية  :٩المنطقة 

  .أي صالحة لتنمية الزراعية من منظور عامل القرب من االودية

أعلي (تقع في نطاق قريب من االودية لذلك  تنتمي للدرجة السابعة  :١٠المنطقة 

لتنمية الزراعية من منظور ) صالحة(والثالثة ) عالية الصالحية(والخامسة ) صالحية

  .عامل القرب من األودية

  
درجات الصالحية للتنمية الزراعية بالنسبة لعامل القرب من األودية  ) ٧٠(شكل رقم 

 ١٠للمنطقة من 
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               ١١٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

درجات الصالحية للتنمية الزراعية بالنسبة لعامل ) ٧١(شكل رقم 
  ٩:  ١للمناطق من   القرب من البحيرات

بمناظرة مناطق والية وزارة الزراعة بعامل القرب من البحيرات اتضح 

  :اآلتي 

تنتمي وهي بالتالي  البحيراتن القريب نسبيا متعتبر في النطاق  :١المنطقة 

  .الصالحية )قليل-متوسط(الثالثة  درجةلل

تقع في محمية طبيعية لذلك  فهي غير مالئمة للتنمية الزراعية  : ٢المنطقة 

  التقليدية

المناطق تقع في مناطق بعيدة نسبيا عن البحيرات لذلك فهي  : ٣ة طقالمن

  تنتمي لدرجة منخفضة من الصالحية

تقع في مناطق بعيدة نسبيا عن األودية لذلك فهي تنتمي  :٧- ٦-٥-٤-المناطق

  .لدرجة منخفضة من الصالحية

تقع في نطاق قريب من بحيرة قارون لذلك  فهي علي الدرجة  :٨ المنطقة

لتنمية الزراعية من ) صالحة( والرابعة ) قليل- متوسط(الثالثة من الصالحية 

  منظور عامل القرب من البحيرات

في نطاق أآثر قربا من بحيرة قارون لذلك فهي علي درجة تقع  :٩المنطقة 

  )الدرجة الرابعة و الخامسة والسادسة(أعلي من الصالحية 
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               ١١٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

درجات الصالحية للتنمية الزراعية بالنسبة لعامل القرب ) ٧٢(شكل رقم 

  ٩:  ١للمناطق من   من المجارى المائية

 
بمناظرة مناطق والية وزارة الزراعة بعامل القرب من المجاري المائيه 

  :اتضح االتي 

تنتمي وهي بالتالي  البحيراتن القريب نسبيا متعتبر في النطاق  :١المنطقة 

  .العالية  الصالحية السابعة ذات  درجةلل

تقع في محمية طبيعية لذلك  فهي غير مالئمة للتنمية الزراعية   : ٢المنطقة 

  .وإذا تعني بالتقليدية 

المناطق تقع في مناطق قريبة نسبيا من البحيرات لذلك  فهي  : ٣- ٤المناطق 

  تنتمي لدرجة عالية من الصالحية

تقع في مناطق قريبة من شبكات الري لذلك فهي تنتمي  :٨-٧-٦-٥المناطق 

  ).الدرجة السابعة(العلي درجة من الصالحية 

  تقع في نطاق أبعد  لذلك تنتمي للدرجة السادسة من  الصالحية  :٩المنطقة 
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               ١٢٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

درجات الصالحية للتنمية الزراعية بالنسبة لعامل ) ٧٣(شكل رقم 
  ٧:  ١القرب من النيل  للمناطق من 

  :بمناظرة مناطق والية وزارة الزراعة بعامل القرب من النيل اتضح االتي

تعتبر في النطاق البعيد نسبيا من النيل وهي بالتالي تنتمي  :١المنطقة 

  .صالحية) أقل(جة االولي للدر

تقع في محمية طبيعية لذلك  فهي غير مالئمة للتنمية  : ٢المنطقة 

  الزراعية التقليدية

تقع في مناطق بعيدة نسبيا من النيل لذلك فهي  :٦ -٥-٤ -٣المناطق 

  تنتمي لدرجة منخفضة من الصالحية

تقع في مناطق قريبة نسبيا من نهر النيل لذلك  فهي تنتمي  :٧ المنطقه

أما الجزء الغربي ) الثانية والثالثة الدرجة(لدرجة  متوسطة من الصالحية 

منها فهو بعيد نسبيا عن النيل لدا تقل درجة الصالحية النسبية ألقل قيمة  

  .من منظورهذا العامل
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               ١٢١                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  القرب من السيول واألودية  ويوضح الشكل مواضع اراضي والية  وزارة الزراعة خريطة عامل) : ٧٥&  ٧٤(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 شمال الصعيدالمنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  

               ١٢٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 خريطة عامل مالئمة الصخور ويوضح الشكل مواضع االراضي التى تتبع  والية  وزارة الزراعة  ) :  ٧٧&  ٧٦( شكل رقم 
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               ١٢٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  خريطة عامل تواجد المياه الجوفية ويوضح الشكل مواضع االراضي التى تتبع  والية  وزارة الزراعة  ) :  ٧٩&  ٧٨(شكل رقم 
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               ١٢٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  القرب من الطرق ويوضح الشكل مواضع االراضي التى تتبع  والية  وزارة الزراعة  خريطة ) :  ٨١&  ٨٠(شكل رقم 
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               ١٢٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 .خريطة الصالحية للتنمية الزراعية ويوضح الشكل مواضع االراضي التى تتبع  والية  وزارة االسكان  ) : ٨٣&  ٨٢(شكل رقم 
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               ١٢٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

خريطة الصالحية للتنمية الزراعية ويوضح الشكل مواضع ) : ٨٥(شكل رقم 

 االراضي التى تتبع  والية  وزارة الكهرباء

خريطة الصالحية للتنمية الزراعية ويوضح الشكل مواضع ) : ٨٤(شكل رقم 

 والية  وزارة السياحةاالراضي التى تتبع  
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               ١٢٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

خريطة الصالحية للتنمية الزراعية ويوضح الشكل مواضع ) :  ٨٦(شكل رقم 

  .االراضي التى تتبع  والية  وزارة الصناعة
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               ١٢٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إنتاج خرائط الصالحية للتنمية العمرانية  ٢-١- ٦
التنمية العمرانية والتوزيع المناسب للسكان في مصر من أهم  تعد

الهيئة العامة  أهداف خطة التنمية العمرانية اإلستراتيجية التي تتبناها

والتي تأخذ في االعتبار تخفيف الضغط علي أراضي ، للتخطيط العمراني

الوادي والدلتا المكتظة بالسكان وذلك بجذب السكان نحو الصحراء للحفاظ 

  .علي ما تبقي من رقعه خضراء 

وإيمانا بأهمية التنمية العمرانية المخططة ومراعاة األبعاد البيئية 

عنيت تلك الدراسة والتنمية المستدامة للتجمعات السكنية المستقبلية فقد 

بالبحث عن المناطق المالئمة إلقامة التجمعات العمرانية الجديدة وفقا لثالث 

  :كما يلي –طبقا لألهمية  –دعامات أساسية هي علي الترتيب 

مثل (ة االحتمال في المخاطر األرضية البعد عن المناطق عالي - ١

 - رضية الفوالق األ –مخرات السيول  – األرضيةاالنزالقات 

  ...) تمالية الزالزلاح

مثل (ة االحتمال في المخاطر األرضية البعد عن المناطق عالي - ٢

 -اضية الفوالق الر –مخرات السيول  – األرضيةاالنزالقات 

  ...) احتمالية الزالزل

القرب من الموارد األرضية التي تعتبر قاطرة التنمية للتجمع  - ٣

 .السكني

الصحراء تحقيقاً للجدوى القرب من البنية األساسية الممتدة فى  - ٤

 .االقتصادية بقدر اإلمكان
المعايير المحددة لمناطق التنمية العمرانية ) ٨٧(شكل رقم   

   البعد عن االراضي الحساسة

لالنهيارات أو المعرضة
صالحة لتنمية

 عوامل اختيار المناطق ال

صناعي
 العمران القائم علي النشاط ال

 القرب من مصادر الطاقة

  تجنب مناطق النباتات الطبيعية

  القرب من التجمعات السكنية

تجنب المحميات والمناطق 

القرب من المواني أو

  تجنب الكثبان الرملية

  القرب من الطرق

 الزراعيةتجنب االراضي 

 لزراعة لالتربة الغير مالئمة

 القرب من المناجم والمحاجر 
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               ١٢٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٨٨(رقم شكل   
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               ١٣٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
  

)٨٩( رقم شكل  
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               ١٣١                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

٣:  ١للتنمية العمرانية القائمة للمناطق من  درجات الصالحية) ٩٠(شكل رقم   

من المنظور البيئىوزارة اإلسكان تحليل مناطق واليات  

  مجتمعات عمرانية قائمة: والية وزارة اإلسكان 

ودلك لتوافر عدة عوامل ) الدرجة التاسعة(عالية الصالحية  : ١المنطقة 

وهي آثافة الطرق والقرب منها ومن السكك الحديدية والقرب من التجمعات 

السكنية بوادي النيل وقرب المسافة من خطوط نقل الكهرباء باإلضافة إلي 

  .وقوعها في درجة منخفضة من مخاطر االنهيارات األرضية 

الدرجة (درجات عالية من الصالحية للتنمية العمرانية تضم :  ٢المنطقة 

ودلك لتوافر عدة عوامل وهي آثافة الطرق والقرب منها ) . التاسعة والعاشرة

من السكك الحديدية والقرب من التجمعات السكنية بوادي النيل وقرب المسافة 

من خطوط نقل الكهرباء باإلضافة إلي وقوعها في درجات منخفضة من 

وتقل درجة الصالحية في الطرف الجنوبي .  االنهيارات األرضية مخاطر 

ويرجع ذلك الرتفاع درجة الحساسية للمخاطر األرضية في هذا الجزء من 

  .المنطقة

تحتوي علي درجة متوسطة من الصالحية علي الرغم من توافر :  ٣المنطقة 

رب معظم عوامل الصالحية من قرب من الطرق وارتفاع آثافة الطرق والق

إال أن تلك المنطقة تحوي علي  من خطوط نقل الكهرباء والقرب من المدن

   . مناطق عالية الحساسية بالنسبة إلي مخاطر االنهيارات األرضية
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               ١٣٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 

٤:  ١درجات الصالحية للتنمية العمرانية المخططة للمناطق من ) ٩١(شكل رقم   

  مجتمعات عمرانية مخططة: والية وزارة اإلسكان 

ويرجع ذلك لوقوعها )  ة السابعةالدرج(متوسطة الصالحية :  ١المنطقة 

مع درجة متوسطة الي قليلة من وفرة المياه  قربها من الكثبان الرملية و

الجوفية والبعد نسبيا عن نهر النيل ودلك علي الرغم من توافر عدة عوامل 

  .باء مثل القرب من الطرق والسكك الحديدية والمدن وخطوط نقل الكهر

صالحية من الدرجة الثامنة  لوقوع معظمها خارج الكثبان :   ٢المنطقة 

  .الرملية مع درجة متوسطة الي قليلة من وفرة المياه الجوفية 

حيث تصل ) الدرجة السابعة و الثامنة (متوسطة الصالحية : ٣المنطقة 

ه الحساسية للمخاطر األرضية الي درجة متوسطة الي قليلة من وفرة الميا

الجوفية  بينما تتوافر العوامل مثل القرب من الطرق والسكك الحديدية 

  .والمدن

ترتفع درجه الصالحية الي الدرجة العاشرة والتاسعة ودلك لعدة  :٤المنطقة 

عوامل حيث القرب من نهر النيل و الطرق  والبعد عن الكثبان الرملية مع 

إال أن  ت األرضيةاحتمالية متوسطة الي منخفضة من مخاطر االنهيارا

الصالحية تقل في االتجاه الجنوبي بسبب ارتفاع حساسية االراضي 

لالنهيارات الصخرية مما يحتاج لدراسة تفصيلية في حالة  االمتداد 

  . المستقبلي للتجمع العمراني
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               ١٣٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 تقييم  وضع المناطق التي تتبع والية وزارة اإلسكان مع احتمالية التعرض

 لالنهيارات األرضية
يظهر الشكل خريطة المخاطر البيئية لمشكله الحساسية لالنهيارات األرضية بالنسبة 

التي تتبع والية وزارة اإلسكان ويمكن منها تقييم حساسية أو تعرض كل موقع  للمواضع

علي حدة بالنسبة لدرجة التعرض للخطر حتي  يتسني لمتخذ القرار اتخاذ اإلجراءات 

  .. من دراسات أكثر تفصيال وخطط بيئية الخ الالزمة

  
مع احتمالية  اإلسكان تقييم  وضع المناطق التي تتبع والية وزارة) ٩٣(شكل رقم 

  لإلقليم األرضيةالتعرض لالنهيارات 

مع الكثبان الرملية   نتقييم  وضع المناطق التي تتبع والية وزارة اإلسكا

 باإلقليم

 اًغربتركزها تتعرض لمشكلة وجود الكثبان الرملية في معظم المساحة مع  : ١المنطقة 

  .مما يعرضها لمشكالت زحف الرمال وخاصة مع هبوب الرياح الشمالية الغربية السائدة

  .تتعرض لمشكلة القرب من الكثبان من االتجاه الشرقي :٢المنطقة 

  .الشمال الشرقي للحمايةبا بالتشجير تبتعد عن الكثبان الرملية ويمكن إحاطته : ٣المنطقة 

 .توجد بعض الكثبان في الجنوب  : ٤المنطقة 

  

مع الكثبان الرملية   اإلسكانتقييم وضع المناطق التي تتبع والية وزارة ) ٩٢(شكل رقم 
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               ١٣٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

تقييم وضع المناطق التي تتبع والية وزارة اإلسكان مع كثافة الفوالق األرضية

يظهر الشكل خريطة كثافة الفوالق األرضية ومواضع االراضي التي تتبع والية وزارة 

ويمكن منها تقييم كل منطقة من منظور كثافة الفوالق . مجتمعات قائمة –اإلسكان 

  .٣األرضية بها أو حولها حيث يتضح كثافة الفوالق األرضية بالمنطقة 

  

لوزارة اإلسكان مع كثافة الفوالق األرضية تقييم وضع المناطق الموالية ) ٩٤(شكل رقم 
  ٣:  ١للمناطق من 

  
يظهر الشكل خريطة كثافة الفوالق األرضية ومواضع االراضي الموالية لوزارة 

ويمكن منها تقييم كل منطقة من منظور كثافة . مجتمعات عمرانية مخططة –اإلسكان 

  .٥الفوالق األرضية بالمنطقة الفوالق األرضية بها أو حولها حيث يتضح كثافة 

 
تقييم وضع المناطق الموالية لوزارة اإلسكان مع كثافة الفوالق ) ٩٥(شكل رقم 

  ٥:  ١األرضية للمناطق من 
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               ١٣٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

خرائط الصالحية للتنمية السياحية في أراضي  إنتاج ٣-١- ٦
 :اإلقليم

 
 :عوامل التنمية السياحية  دراسة الوضع الراهن لتحديد أهم   -  أ

شمال الصعيد  بإقليمبدأت الدراسة بتحليل ودراسة الوضع الراهن     

من خالل العديد من الدراسات المرجعية السابقة والمذكورة بقائمة 

ومحددات المنطقة  إمكاناتومن دراسة الوضع الراهن وتفهم  ،المراجع

تم تحديد أهم عوامل  ملإلقليالتنموية  اإلستراتيجيةومع دراسة أهداف 

وهي المحميات الطبيعية والنباتات  اإلقليم ألراضيقيام التنمية السياحية 

وتم  األثريةوالكثبان الرملية والمناطق  والشواطئالطبيعية النادرة 

وبالمثل فقد تم   تحديد . اعتبارها من أهم العوامل المقومات السياحة

ذب في الصحاري والجزر عوامل قيام السياحة بناء علي مناطق الج

كما تم استبعاد المناطق وتغيير االستخدام بها وهي المناطق . النيلية

  باإلقليمالزراعية 
  

  استخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في أنتاج خرائط العوامل - ب
حيث تم استخدام الخرائط الرقمية المخزنة بقاعدة البيانات الجغرافية 

وذلك الستخدامه في عمل النماذج  والمعبرة عن كل عامل

  Map overlayالكارتوجرافية باستخدام عمليات الخرائط المتطابقة 

  ESRI-ArcGis٩.٢ وباستخدام برنامج الحاسوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  النموذجالمستخدمة في استنباط  واألوزانالعوامل ): ٤٢(جدول رقم   

Criteria (n) 
Straight 

Rank (rj) 

Weight 

(n – r j + ١) 

Normalized Weight (%) 

(n – r j + ١) /  

SUM (n – r k + ١) 

Lakes ٢٥.٠٠ ٧ ١ 

Protectorates ٢١.٤٢ ٦ ٢ 

Archaeological 

sites 
١٧.٨٥ ٥ ٣ 

Sand dunes ١٤.٢٨ ٤ ٤ 

Wells and 

settlements 
١٠.٧١ ٣ ٥ 

Roads ٧.١٤ ٢ ٦ 

Airports ٤.٧٦ ١ ٧ 

   ١٠٠.٠٠ 
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               ١٣٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  : خريطة الصالحية للتنمية السياحية إنتاجتم استنباطه واستخدامه في  الذي النموذجفيما يلي 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

D is ta n c e  to  
p r o te c te d  

a r e a s

A p p ly  
w e ig h t

D is t a n c e  t o  
r o a d s
( M a in )

D is ta n c e  to  
S a n d  D u n e s

D is t a n c e  t o  
lo c a l  

s e t t le m e n ts

D is ta n c e  to  
a r c h a e o lo g y  

D is ta n c e  to  
L a n d m a r k s

D is ta n c e  to  
R o a d s

D is ta n c e  to  
L a k e s

 R e c la s s i f y  d is t a n c e  
t o  p r o te c te d  a r e a s

 R e c la s s i f y  d is t a n c e  
to  r o a d s  ( M a in )

 R e c la s s i f y  d is t a n c e  
t o  S a n d  D u n e s

 R e c la s s i f y  d is t a n c e  
t o  lo c a l   s e t t le m e n ts  

 R e c la s s i f y  d is t a n c e  
to  a r c h a e o lo g y  

 R e c la s s i f y  d is t a n c e  
to  L a n d m a r k s

 R e c la s s i f y  d is t a n c e  
to  R o a d s

 R e c la s s i f y  d is t a n c e  
to  L a k e s

A p p ly  
w e ig h t

A p p ly  
w e ig h t

A p p ly  
w e ig h t

A p p ly  
w e ig h t

A p p ly  
w e ig h t

A p p ly  
w e ig h t

A p p ly  
w e ig h t

W e ig h t e d  O v e r la y
S u it a b i l i t y  I n d e x   

T o u r is m  
D e v e lo p m e n t

 خريطة صالحية االراضي للتنمية السياحية إلنتاجالمستنبط والمستخدم  النموذج) : ٩٦(شكل 
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               ١٣٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)المتر الطولي(خريطة عامل القرب من المحميات الطبيعية وتظهر فيها المسافة بمقياسها الحقيقي ): ٩٩(شكل   

 متر

)المتر الطولي(الحقيقي  خريطة عامل القرب من الكثبان الرملية وتظهر فيها المسافة بمقياسها): ١٠٠(شكل   

 متر

)المتر الطولي(خريطة عامل القرب من الطرق  وتظهر فيها المسافة بمقياسها الحقيقي ): ٩٧(شكل   

 متر

)المتر الطولي(خريطة عامل القرب من نهر النيل  وتظهر فيها المسافة بمقياسها الحقيقي ): ٩٨(شكل   

 متر
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               ١٣٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)المتر الطولي(خريطة عامل القرب من البحيرات وتظهر فيها المسافة بمقياسها الحقيقي ): ١٠١(شكل   

 متر

)المتر الطولي(خريطة عامل القرب من المطارات وتظهر فيها المسافة بمقياسها الحقيقي ): ١٠٢(شكل   

القرب من النيل بعد التوحيد القياسي للخرائطخريطة عامل ): ١٠٣(شكل  خريطة عامل القرب من الكثبان الرملية بعد التوحيد القياسي للخرائط): ١٠٤(شكل    

 متر
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               ١٣٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)المتر الطولي(خريطة عامل القرب من المطارات وتظهر فيها المسافة بمقياسها الحقيقي ): ١٠٥(شكل   

  أقل صالحية

  

 أكثر صالحية

خريطة عامل القرب من البحيرات بعد التوحيد القياسي للخرائط): ١٠٦(شكل   

خريطة عامل القرب من المحميات الطبيعية بعد التوحيد القياسي للخرائط): ١٠٧(شكل   

 أقل صالحية

  

  
 أكثر صالحية
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               ١٤٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١٠٨(رقم شكل 
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               ١٤١                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٠٩( رقم شكل  



 شمال الصعيدالمنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  

               ١٤٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خريطة الصالحية للتنمية السياحية ومواضع االراضي الموالية لوزارة السياحة ) : ١١٠(شكل رقم 
للتنمية  ٢و  ١يتضح مالئمة  المناطق رقم  ويمكن معرفة درجة الصالحية لكل موقع حيث
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               ١٤٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   

) ١١١(شكل رقم   
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               ١٤٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  :الدراسة التحليلية إلنتاج خرائط التنمية الصناعية  ٤-١- ٦

 :دراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية الصناعية   - أ

بدأت الدراسة بتحليل ودراسة الوضع الراهن بإقليم شمال الصعيد        

ومن دراسة الوضع . من خالل العديد من الدراسات المرجعية السابقة 

الراهن وتفهم إمكانات ومحددات المنطقة ومع دراسة أهداف اإلستراتيجية  

تم تحديد  -الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني  –التنموية لإلقليم 

أهم مقومات قيام التنمية الصناعية ألراضي اإلقليم كما تم تحديد محددات 

استخدامها من أجل  االراضي مثل المناطق المحمية قانونا والتي يحظر

اإلنتاج الصناعي وهي المحميات الطبيعية والنباتات الطبيعية واألراضي 

فقد تم تحديد أهم وبالمثل . الزراعية باإلضافة الي المسطحات المائية

العوامل الختيار مواضع التنمية الصناعية باإلقليم وهي وجود المياه  

ووجود مصادر للطاقة مع استخدام التربة غير المالئمة لالستصالح 

الزراعي ووجود مصادر المادة الخام مثل المحاجر أو المناجم وعامل 

 تتمعاالقرب من الطرق الرئيسية إضافة الي عامل القرب من المج

العمرانية أو المدن وأخيرا  العامل اللوجستي وهو عامل القرب من 

ومن المالحظ ان اختيار عوامل قيام الصناعة تعتمد  ،المطارات أو المواني

أساسا علي عامل االقتصاد حيث تتجه األهداف الي القرب من البنية 

لقرب األساسية مع القرب من مصادر المواد الخام لسهولة النقل وكذلك ا

المدن لسهولة توزيع المواني لسهولة النقل والقرب من  من المطارات أو

  .العاملة األيدي أو نقل بعض المنتجات وإمكانات استقطاب
استخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في أنتاج خرائط   - ب

  :العوامل 
تم استخدام الخرائط الرقمية المخزنة بقاعدة البيانات الجغرافية 

ة عن كل وذلك الستخدامه في عمل بعض النماذج الكارتوجرافية والمعبر

بإستخدام برنامج  Map overlay  باستخدام عمليات الخرائط المتطابقة 

  . ٩.٢ ESRI- Arc Gisالحاسوب 

راسة الصالحية ي دفوفيما يلي أهم العوامل والمحددات التي تم اختيارها 

  .للتنمية الصناعية

التخطيط باستخدام تقييم  العوامل المتعددة يلزم التنويه بان أسلوب 

يعتمد علي المدخالت التي تساعد في الوصول إلي القرار الخاص بمالئمة 

   .االراضي لتنمية ما 

كما يعتمد أيضا علي درجة أهمية كل عامل من تلك العوامل أي انه 

 في حالة اعتبار العوامل متساوية األهمية فان النتيجة تختلف عنها في حالة

وهي بالتالي تعتمد علي  لعوامل أو أكثر أهمية نسبية أكبر،إعطاء أحد ا

وبذلك يمكن إنتاج عدة سيناريوهات ، وجهة نظر الخبراء ومتخذي القرار

تبعا لكل من األهداف أو االستراتيجيات موضع الدراسة ومن ثم يمكن 

  .مقارنة النتائج وتحليلها أو تقييم آثارها علي البيئة المحيطة
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               ١٤٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

وفيما يلي العوامل واألوزان المستخدمة في استنباط النموذج المستخدم 

 :خريطة الصالحية للتنمية الصناعية إلنتاج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العوامل واألوزان المستخدمة في استنباط النموذج): ٤٣(جدول رقم 

  المستخدم إلنتاج خريطة الصالحية للتنمية الصناعية 

Rank Criteria (layer) Weight 

)المادة الخام(المناجم والمحاجر   ١  ٢٠ 

 
٢ 

 مصادر المياه
 نهر النيل

 المياه الجوفية
 البحيرات

٢٠ 
١٠ 
٦ 
٤ 

 ١٠ أنواع الصخور ٣

٤ 
 مصادر الطاقة
 شبكات الكهرباء

)طاقة جديدة و متجددة(  
١٥ 

 ١٥ المطارات أو المواني ٥

 ١٠ القرب من التجمعات السكنية ٦

 ١٠ وجود الطرق ٧

Sum ١٠٠ 

 

 العوامل والمحددات الخاصة بالتنمية الصناعية) : ١١٢(شكل رقم 

عوامل
 

صالحية
 

ضي
االرا

 
لالستخدام

 
صناعي

ال
 

طاقةمصادروجود

 السكنية التجمعات من القرب

الحفاظ علي مناطق
 النباتات الطبيعية

الحفاظ علي المحميات
 االثرية الطبيعية والمناطق

 وجود الطرق

وجود المطارت أوالمواني

 المحاجر أو المناجم وجود

 الزراعية االراضي علي الحفاظ

 للزراعة صالحة الغير التربة

 الرملية الكثبان تجنب
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               ١٤٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Distance 
to quarry

Apply 
weight

Distance 
to mines

Aquifer 
type

Distance 
to surface 

water

Lithology 
(Rock 
type)

Slope

 Reclassify 
distance to 

quarry

 Reclassify 
distance to 

mines

 Reclassify 
Aquifer type

 Reclassify 
distance to 

surface water 

 Reclassify 
Lithology

 Reclassify 
slope angle

Apply 
weight

Apply 
weight

Apply 
weight

Apply 
weight

Apply 
weight

Weighted 
Overlay

Suitability 
Index 

Industrial 
Developme

nt

Distance 
to Roads

 Reclassify 
distance to 

Roads

Apply 
weight

Distance 
to urban

 Reclassify 
distance to 

urban

Apply 
weight

 خريطة صالحية االراضي للتنمية الصناعية إلنتاجالمستخدم  النموذج)  ١١٣(شكل رقم 
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               ١٤٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   

التوحيد القياسي للخريطة قبل عملية) المتر(عامل القرب من شبكة الطرق وتظهر بمقياسها الحقيقي ): ١١٤(شكل رقم   

 متر

 الحديدية كخريطة صالحيه االراضي بالنسبة لعامل القرب من السك): ١١٥(شكل رقم 

 عامل المسافة من المناجم ويظهر تضارب بين وجود محمية طبيعية مستقبلية و المنجم الوحيد باالقليم): ١١٦(شكل رقم 

 متر

  قبل عملية التوحيد القياسي للخريطة) المتر(عامل القرب من المناطق العمرانية وتظهر بمقياسها الطبيعي ) : ١١٧(شكل رقم 

 متر
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               ١٤٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 من المحميات الطبيعية وتظهر المسافات مقاسة بالمتر قبل عملية التوحيد القياسي للخريطة القربخريطة عامل ) : ١٢١(شكل رقم 

 متر

 خريطة القرب من شبكة الطرق بعد عملية التوحيد القياس للخريطة ومقاسة بمقياس الصالحية): ١٢٠(رقم شكل 

 خريطة عامل القربد عن مصادر الطاقة وتظهر السافة مقاسة بالمتر قبل عملية التوحيد القياسي للخريطة): ١١٩(شكل رقم 

 متر

 وتظهر المسافات بالمتر قبل عملية التوحيد القياسي للخريطة) المادة الخام(المحاجر  خريطة عامل القربد من) : ١١٨(شكل رقم 

 متر
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               ١٤٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 خريطة نوعية التربة بعد عملية التوحيد القياس للخريطة ومقاسة بمقياس الصالحية ): ١٢٤(شكل رقم   خريطة االقرب من مصادر الطاقة بعد عملية التوحيد القياس للخريطة ومقاسة بمقياس الصالحية ): ١٢٥(شكل رقم 

 خريطة آثافة الطرق مقاسة للكم المربع وتظهر بمقياسها الطبيعي قبل عملية التوحيد القياسي للخريطة): ١٢٣(شكل رقم  وحيد القياس للخريطة ومقاسة بمقياس الصالحيةخريطة البعد من المحميات الطبيعية بعد عملية الت): ١٢٢(شكل رقم 
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               ١٥٠                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   

 خريطة القرب من المناطق العمرانية بعد عملية التوحيد القياس للخريطة ومقاسة بمقياس الصالحية): ١٢٧(شكل رقم  خريطة القرب من المحاجر بعد عملية التوحيد القياس للخريطة ومقاسة بمقياس الصالحية ): ١٢٦(شكل رقم 

 خريطة عامل آثافة الطرق بعد عملية التوحيد القياس ومقاسة بمقياس الصالحية ): ١٢٨(شكل رقم 
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               ١٥١                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٢٩(شكل رقم 
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               ١٥٢                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )١٣٠(رقم شكل 
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               ١٥٣                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )١٣١(رقم شكل 
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               ١٥٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   

  )١٣٢(رقم شكل 
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               ١٥٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 

  تحليل مناطق واليات وزارة الصناعة من المنظور البيئى 

  :تضحي وزارة الصناعة علي خريطة الصالحيةبتحليل المناطق التي تتبع والية 
تقع معظم اراضي المنطقة في الدرجة الخامسة وهي مناطق صالحة للتنمية  :١المنطقه رقم 

الصناعية  ويقع الجزء الشمالي منها في الدرجة السادسة وهي مناطق عالية الصالحية حيث 
  . تتحقق فيها عوامل نجاح الصناعة

تقع معظم اراضي المنطقة في الدرجة السابعة وتمتاز باعلي درجة من  :٢المنطقه رقم 
  .درجات الصالحية للتنمية الصناعية

  
تحليل المناطق التي تتبع والية الصناعة علي خريطة الصالحية خريطة)١٣٣(شكل رقم    

٢:  ١للمناطق من   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

مناظرة خريطة الصالحية للتنمية الصناعية  مع االراضي التي تتبع والية 

  وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية     
حدة من منظور مالئمته كل موقع علي ) تقييم(حيث يمكن معرفة درجة الصالحية   

  .للتنمية الصناعية

  

  
خريطة الصالحية للتنمية الصناعية  مع االراضي التي تتبع والية ) ١٣٤(شكل رقم 

٣:  ١والمجتمعات العمرانية للمناطق من  اإلسكانوزارة   
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               ١٥٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  الصناعةمناظرة خريطة الصالحية للتنمية الصناعية مع االراضي التي تتبع والية وزارة  

كل موقع علي حدة من منظور مالئمته للتنمية ) تقييم(يمكن معرفة درجة الصالحية 

  الصناعية

  
  خريطة الصالحية للتنمية الصناعية وتظهر االراضي ): ١٣٥(شكل رقم 

   ١،٢،٣  التي تتبع والية وزارة الصناعة

  
  مناظرة خريطة الصالحية للتنمية الصناعية مع االراضي التي تتبع والية وزارة الزراعة

كل موقع علي حدة من منظور مالئمته للتنمية ) تقييم(يمكن معرفة درجة الصالحية 

 .الصناعية

 
  خريطة الصالحية للتنمية الصناعية مع االراضي ): ١٣٦(شكل رقم 

  وزارة الزراعةالتي تتبع والية 
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               ١٥٧                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  )١٣٧(شكل رقم 
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               ١٥٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) ١٣٨(شكل رقم 
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               ١٥٩                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 

  ،جرجينو ببلم سبرينق ، كاليفورنيامحطات سان )  ١٣٩(شكل رقم 

 بالواليات المتحدة األمريكية 
RReeff::  RReettssccrreeeenn  IInntteerrnnaattiioonnaall..  CCiitteedd    ١١  MMaayy  ٢٠١٠٢٠١٠  ffrroomm  wwwwww..rreettssccrreeeenn..nneett  

hhttttpp::////wwwwww..mmeennaaffnn..ccoomm//aarraabbiicc//qqnn__nneewwss__ssttoorryy__ss..aasspp??ssttoorryyiidd==١٠٩٣٣٠٣٨١٣١٠٩٣٣٠٣٨١٣ 

 

:طاقة الرياح  الكهرباء من إلنتاجصالحية المواقع  ٥-١- ٦  

 تعتبر طاقة الرياح من أحد أفراد الطاقة المتجددة وهي طاقة بيئية ال

الستبدال الطاقة  اآلنم ويتجه العال. يصدر عنها ملوثات ضارة بالبيئة

االحفورية بالطاقة المتجددة لتجنب ظاهرة االحتباس الحراري والتلوث لذا 

الطاقة من مصادر بيئية متجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية  إنتاجفان 

العلمية والدراسات  األبحاثفي  األولوياتتتصدر قائمة  األمواجوطاقة 

وتستخدم طاقة الرياح على شكل حقول لعنفات الرياح . والخطط المستقبلية

وعلى شكل العنفات الصغيرة لتوفير . لصالح شبكات الكهرباء المحلية

  .الكهرباء للمنازل الريفية أو شبكات المناطق النائية
 

 طاقة الرياح في تزايد بإنتاجالحكومة المصرية  اهتمامكما أن 

ميجا وات تحت التشغيل بموقع الزعفرانة  ٤٥٠مستمر وتمثلت في تركيب 

 ٧٢٠٠طاقة الرياح تستهدف  إلنتاجو عزمها علي أنشاء محطات جديدة 

  .٢٠٢٠ميجا وات حتي عام 
  

يجب أال يقل ) عمل حقل رياح(المكان األفضل لوضع التوربينات 

وغير إنتاج  .ميل في الساعة ١٢متوسط سرعة الرياح فيه سنويّا عن 

الطاقة الكهربية فإن توربينات الرياح يمكنها إنتاج طاقة ميكانيكية تستخدم 

الحبوب في عدد كبير من التطبيقات، مثل ضخ المياه، الري، تجفيف 

من األراضي المستخدمة كحقول للرياح يمكن % ٩٥. وتسخين المياه

وضع استخدامها في أغراض أخرى مثل الزراعة أو الرعي، كما يمكن 

أظهرت دراسة حديثة أن كل بليون كيلو وات في . التوربينات فوق المباني

فرصة  ٤٦٠إلى  ٤٤٠الساعة من إنتاج طاقة الرياح السنوي يوفر من 

التأثير البصري لدوران التوربينات والضوضاء الصادرة عنها قد . عمل

تزعج األشخاص القاطنين بجوار حقول الرياح، ولتقليل هذه التأثيرات 

  . يفضل إنشاء حقول الرياح في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية

يتم دراسة أفضل  أنوقد راعت الهيئة العامة للتخطيط العمراني 
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خريطة توضح التوزيع الجغرافي لشدة الرياح بمصر ويظهر فيها : )١٤٠(شكل رقم 

 المالئمةحيث يعتبر من المناطق المتوسطة شمال الصعيد  إقليمنصيب 

شمال الصعيد وتم دراسة العوامل  بإقليممزارع الرياح  إلنشاءالمواقع 

مزارع الرياح وهي سرعة الرياح  إلقامةالمتحكمة في صالحية الموقع 

والمعدل  وسطات سرعة الريح العالية ضروريةمت أنوالطبوغرافيا  حيث 

  .ثانية /م ٤السنوي االدني هو 
 

أن سرعة الرياح تزداد مع االرتفاع عن مستوي  ذكرهومما يجدر 

وخاصة بالمناطق الساحلية وقمم التالل الطولية وبالممرات  سطح البحر

  . الجبلية
 

وإذا كانت االراضي غير مناسبة في إقامة مزرعة للرياح يمكن 

استخدامها في استعماالت أخري مناسبة كالزراعة وقد تم تصميم وتشغيل 

الطاقة من  إلنتاجنموذج رقمي كارتوجرافي لتحديد المواقع المالئمة 

المتوسط  –استخدام البيانات المناخية  فيهشمال الصعيد تم  بإقليمالرياح 

الهيئة العامة  –المناخي لمصر األطلسمصدرها (وي  لسرعة الرياح السن

كما تم استخدام بيانات الرادار لدراسة ) ١٩٩٦الجوية  عام  لألرصاد

ارتفاع االراضي عن سطح البحر مع استبعاد االراضي ذات الميول 

جانب دراسة العوامل االقتصادية المساعدة مثل وجود شبكة  إليالحادة 

تلك المواقع والقرب من شبكة الكهرباء لنقل الطاقة المتولدة الطرق لربط 

    .عن الرياح
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الطرق بمقياسها الطبيعي وقبل التوحيد خريطة عامل القرب من شبكة ): ١٤١(شكل رقم 

 متر

العوامل واألوزان المستخدمة في استنباط نموذج صالحية ) ٤٤(جدول رقم 
  االراضي إلنتاج طاقة الرياح

Criteria for Wind Speed Suitability Site Assessment 

%الوزن النسبى   العامل الطبقة

سرعة الرياح المتوسط السنوي لسرعة الرياح ٥٠

٣٠ 
SRTM  DEM 

 بيانات الرادار 
االرتفاعات

٥ 
SRTM DEM  

 بيانات الرادار   
زوايا الميول األرضية

مصادر الطاقة  القرب من شبكة الكهرباء ١٠

الطرق القرب من الطرق ٥

  شمال الصعيد إقليمفي  لتخطيط مزارع الرياحالصالحية  
  

  :طاقة الرياح وهي  إلنتاجتم تحديد عوامل صالحية االراضي 

 األرصاد –المناخي  باألطلسسرعة الرياح وقد تم االستعانة  -

  .الجوية

     وجود المناطق المرتفعة  وقد تم االستعانة بخريطة الطبوغرافيا  -

  .SRTMوصور الرادار لتفي بالغرض 

ومصدرها  -القرب من مصادر الطاقة للربط  بشبكة الكهرباء  -

 .الخريطة الطبوغرافية 

الطرق ومصدرها الخريطة  - سهولة الوصول للموقع المقترح  -

 .الطبوغرافية 

مصدرها صور  –مالئمة زوايا ميول االراضي للتنمية االقتصادية  -

 . SRTMالرادار 
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خريطة عامل ارتفاع االراضي باإلقليم بعد عملية التوحيد القياسي لمقياس الصالحية): ١٤٣(شكل رقم   عامل المتوسط السنوي لسرعة الرياحخريطة ): ١٤٢(شكل رقم  

خريطة عامل القرب من خطوط الكهرباء): ١٤٤(شكل رقم   

 متر

 خريطة عامل انحدار االراضي باإلقليم): ١٤٥(شكل رقم 
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)١٤٦(شكل  رقم   
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               ١٦٤                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

    اإلقليمبالمحتملة  األرضيةخرائط مخاطر االنزالقات  إنتاج ٢- ٦
  

. شمال الصعيد إقليم ألراضياعتمدت المنهجية علي تحليل استراتيجي شامل 

باستخدام صور الرادار  لإلقليمفقد تم انتاج وتحليل خرائط المخاطر المحتملة 

SRTM   والخرائط الجيولوجية وخريطة التوزيع المكاني للزالزل كاالتي:  
  

وباستخدام  رضاألتم استخدام صورة الرادار والذي يرصد ارتفاعات سطح  -

  .برامج نظم المعلومات الجغرافية تم انتاج خريطة زوايا الميول لالراضي

تم عمل نمودج رقمي للدراسة الهيدرولوجية ومنها تم تخريط الوديان الجافة  -

 .ومخراط السيول بدرجاتها

 . اإلقليمفي  األرضيةتم استخدام خريطة التوزيعات المكانية لشدة الزالزل  -

الخريطة الجيولوجية لبيان أنواع الصخور ومدي تأثرها تم استخدام  -

 .باالنزالقات األرضية

 .استخدمت خريطة الفوالق والصدوع األرضية -

حيث ان  اإلقليمعلي  األمطاراستخدمت خريطة المتوسط السنوي لتوزيعات  -

 .األمطار تؤثر علي الصخور من حيث التآكل والتجريف 

 ٩.٢ Arc GISتم تصميم نمودج رقمي كارتوجرافي باستخدام برنامج 

وبتشغيل النمودج تم انتاج خريطة التوزيعات المكانية لمخاطر االنهيارات 

  .االرضية المحتملة 

  

  

وفيما يلي العوامل واألوزان المستخدمة في استنباط نموذج صالحية 

  :االراضي إلنتاج طاقة الرياح

مثل ( لية االحتمال في المخاطر األرضية البعد عن المناطق عا - ١

احتمالية   -الفوالق األرضية  –مخرات السيول  –االنزالقات األرضية 

  ...) الزالزل 

 .القرب من الموارد األرضية التي تعتبر قاطرة التنمية للتجمع السكني - ٢

القرب من البنية األساسية الممتدة في الصحراء تحقيقا للجدوي  - ٣

 .اإلمكاناالقتصادية بقدر 

  
  
  

  

  

  

  

  

 معايير تقييم مخاطر االنزالقات األرضية) ٤٥(جدول رقم 

Criteria and decision rules used for rock collapse risk mapping  

Evaluation Criteria Condition /Rule 

Rock type (lithology)  
 أنواع الصخور

ارات   اطر االنهي خور لمخ ية الص ف حساس تختل
 االرضية تبعا لنوعيتها 

Fault density 
 آثافة الفوالق االرضية  

ة      ادة آثاف ية بزي ارات االرض اطر االنهي زداد مخ ت
  الفوالق االرضية

Seismic maximum intensity zones   
  شدة الزالزل

ادة درجة شدة     تزداد مخاطر االنهيارات االرضية بزي
 الزالزل المحتملة

Stream density zones  
 آثافة الوديان 

ة      . ادة  آثاف ية بزي ارات االرض اطر االنهي زداد مخ ت
 الوديان  

Average annual precipitation 
 آثافة االمطار 

ة       ادة  آثاف ية بزي ارات االرض اطر االنهي زداد مخ
 االمطار 

Slope  
 الميول 

ية   ول االرض ادة للمي ا الح ا   الزواي ر تعرض ون أآث تك
 لمخاطر االنهيارات االرضية

Elevation zone  
 المناطق المرتفعة 

اطر     ا لمخ ر تعرض ون أآث ة تك اطق المرتفع المن
 االنهيارات االرضية
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               ١٦٥                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   

Fault 
Density

Apply 
weight

Distance to 
Faults

Slope Angle

Streams 
density

Seismic 
intensity 
zones

 Reclassify 
distance to 
Fracture

 Reclassify 
distance to Faults

 Reclassify Slope

 Reclassify 
streams density 

 Reclassify 
Seismic intensity 

zones

Apply 
weight

Apply 
weight

Apply 
weight

Apply 
weight

Weighted 
Overlay

Suitability 
Index Primary 

Hazards

Rock type
 Reclassify Rock 

type 
Apply 
weight

Precipitation
 Reclassify 

Precipitation map 
Apply 
weight

األرضيةخريطة التعرض لمخاطر االنزالقات  إلنتاجالمستخدم  النموذج) : ١٤٧(شكل رقم   
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               ١٦٦                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   

 تصنيف الصخور تبعا للحساسية االنزالقات األرضية) : ١٤٨(شكل رقم 

عامل آثافة الفوالق األرضية ) : ١٥١(شكل رقم  خريطة توضح توزيع مكاني لشدة الزالزل ) : ١٥٠(شكل رقم   

 تصنيف فئات آثافة الفوالق األرضية ) : ١٤٩(شكل رقم 
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 خريطة توضح التوزيع المكاني لكثافة الوديان الجافة ومخرات السيول) :  ١٥٣(شكل رقم 

 خريطة توضح توزيع األمطار آمتوسط سنوي باإلقليم) : ١٥٢(شكل رقم 
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               ١٦٨                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 

 )١٥٤(شكل رقم 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦٩                              الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  

  

  

  

  

  السابعالفصل 

   ستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم شمال الصعيدمقارنة إل ةدراسة تحليلي

  مع نتائج الدراسة التحليلية للمنظور البيئى إلقليم شمال الصعيد

  لإلقليمالعناصر الرئيسية المكونة لإلستراتيجية العمرانية  ١- ٧

  إستراتيجية التنمية العمرانية لإلقليم   ٢- ٧

  المقترحة باإلقليممناطق التنمية   ٣- ٧

   المقترحة من المنظور البيئى مناطق التنميةتقييم   ٤- ٧
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 ١٧٠                              الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

إلقليم ستراتيجية التنمية العمرانية مقارنة إل ةتحليليدراسة  - ٧

   :للمنظور البيئىسة التحليلية مع نتائج الدراشمال الصعيد 

ستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم إ محاولة تحليليركز هذا الجزء على 

مع األخذ  -هيئة العامة للتخطيط العمراني الصادرة عن ال –شمال الصعيد 

  .التحليلية لدراسة المنظور البيئى لإلقليمدراسة الفى االعتبار نتائج 

  :لإلقليم العناصر الرئيسية المكونة لإلستراتيجية العمرانية  ١-٧

  : اإلستراتيجية المقترحة على العناصر التالية اشتملت

  .اإلقليمية  األراضياستعماالت : أوالً 

  .مناطق التنمية المقترحة فى اإلقليم  : ثانياً

  طبقاً للحجم والوظيفة ) المقترحةالقائمة و(تصنيف التجمعات العمرانية : ثالثاً 

  . )القائمة والجديدة(ات العمرانية توزيع الخدمات اإلقليمية على التجمع: رابعاً 

  .محاور الطرق والنقل الداعمة للتنمية العمرانية : خامساً 

  إستراتيجية التنمية العمرانية لإلقليم   ٢-٧

  : يمكن بلورة هذه اإلستراتيجية العمرانية المقترحة لإلقليم فى التالى 

به  حدود اإلقليم حتى الواحات البحرية وهى األكثر ارتباطاً امتدادأهمية :  أوالً

لمنظومة البيئية لمنخفضات ، بحيث تتكامل امنها بإقليم القاهرة الكبرى

 امتدادذلك فإن هناك وعلى  ،، البحرية مع بعضها البعضالفيوم، الريان

  . لحدود المحافظات الثالثة المكونة لإلقليم فى اتجاه الغرب

، محدودية قليم من حيث سيطرة النمط الريفىمراعاة طبيعة اإل: انياً ث

الموارد المتاحة به فضالً عن كونه إقليم طارد للسكان من حيث 

 أكبر قدر ممكن من السكان فى ضوء ما تسمح استيعابالعمل على 

يجب أن تشمل  االستيعابيةلإلقليم وهذه الطاقة  االستيعابيةبه الطاقة 

  .كل من البعدين العمرانى واالقتصادى 

، شمال بحيرة قارون: ق تنموية وهىتقسيم اإلقليم إلى ست مناط:  ثالثاً

، ما بين الوادى والفيوم، وادى الريان، سهل المنيا الغربىالمنطقة 

  .والمحور الشرقى للتنميةالغربى للتنمية  المحور

مراجعة مواقع بعض استعماالت األراضى المقترحة لتعارضها مع : رابعاً 

دعم طبيعة التنمية فى المناطق المحيطة بها أو لتقديم المزيد من ال

  :، كالتالىللمناطق المطلوب نقلها إليها

مراجعة موقع المنطقة الصناعية فى قوته لتعارضها مع الحساسية  -

العالية لمنطقة وادى الريان ويقترح نقل هذه المنطقة صناعياً البيئية 

  .جنوب وادى الريان 

ة لوقوعها وسط منطقة غرود مراجعة موقع مدينة ملوى الجديد -

  رملية 

تجميد إقامة كل من مدينة بنى مزار الجديدة والمنطقة الصناعية  -

غربى النيل إلى شرق النيل لتعارضهما مع المحور األثرى القوى 

  .شرق النيل ولضمان عدم تأثيرهما السلبى عليه 
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إستراتيجية التنمية العمرانية المقترحة إلقليم شمال الصعيد) ١٥٥(شكل   
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التركيز فى مراحل التنمية األولى على تحسين البيئة العمرانية :  خامساً

واالرتقاء بها فى المدن القائمة وخاصة المدن ذات الظهير 

 والخدمات األساسيةالصحراوى من خالل تعظيم االستفادة من البنية 

، ويتم تركيز جهود تحسين البيئة القائمة وترشيد للموارد المتاحة

  :ات كالتالى العمرانية فى أسبقي

  .الفيوم ، بنى سويف والمنيا : عواصم المحافظات  -

  .، بنى مزار وملوى سنورس، الفشن: المدن الثانوية الرئيسية  -

الظهير (باقى مدن اإلقليم مع المدن ذات : المدن الثانوية -

  ) .الصحراوى

مراجعة أحجام التجمعات العمرانية الجديدة فى ضوء وجود :  سادساً
، إضافة إلى الحاجة إلى لسكان الحضر االستيعابيةالطاقة  فائض فى

خفض أحجام هذه التجمعات العمرانية الجديدة لكى تتوافق مع طبيعة 
اإلقليم ذو الطبيعة الريفية والنمط السائد للتجمعات العمرانية صغيرة 

  .الحجم 

تنسيق جهود إقامة مناطق صناعية بحيث يتم تحديد مواقعها فى : سابعاً 

ار اإلستراتيجية المقترحة دون المبالغة فى مساحات هذه المناطق إط

أو توطينها فى أماكن غير مناسبة حتى ال تتعارض مع التوجهات 

الرئيسية لإلستراتيجية وخاصة دعم المحور الغربى للتنمية مع 

  .التدقيق فى اختيار نمط وحجم ونوع الصناعات المقترحة بها 

نظراً ألنه ذو نسبة التحضر (حضر باإلقليم يجب دفع عملية الت:  ثامناً

 االستيعابيةلالستفادة من الطاقة ) األدنى على مستوى الجمهورية

العالية فى كل من المدن القائمة والجديدة والتى تصل إلى 

نسمة على التوالى بإجمالى يصل إلى  ٧٥٠٠٠٠،  ١٦٩٨٠٤٥

من إجمالى سكان الحضر عام % ١٠٦نسمة تمثل  ٢٤٤٨٠٤٥

زيادة يمكن أن تسهم فى استقبال % ٦وبالتالى هناك حوالى  ٢٠١٧

الفائض فى سكان الريف والتى تعجز التجمعات الريفية القائمة عن 

  . استيعابهم

فى ضوء محدودية مناطق استصالح األراضى فى اإلقليم والتى ال :  تاسعاً

، ٤٧٧٠٠،  ٧٥٥٠: ان موزعة كالتالى فد ٨١٧٥٠تتجاوز 

حافظات بنى سويف الفيوم والمنيا على فدان على م ٢٦٥٠٠

ة ـألف نسم ٣٠٠أن تقدم على أساسها يكون فى حدود  رتيبالت

) الستصالح األراضى والخدمات ٢: ١على اساس فرص العمالة (

تجمع عمرانى ريفى جديد إلستيعاب  ٢٠وبذلك يمكن اقتراح عدد 

،  ١٠ – ٥سكان هذه المناطق الجديدة بأحجام سكانية تتراوح بين 

  . ألف نسمة ٢٠ – ١٠

نسمة تمثل الزيادة عن الطاقة اإلستيعابية  ١٨١٣٤٧٨من بين :  عاشراً
نسمة فى  ٣٠٠٠٠٠،  ١٣٠٥٤٥لسكان الريف فإنه يمكن إستيعاب 

كل من المدن والتجمعات الريفية الجديدة على التوالى ، وبالتالى 
حتى عام  ١٣٨٢٩٣٣فإنه مازال هناك فائض سكانى يصل إلى 
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يجب إستيعابهم فى تجمعات عمرانية جديدة تقام على أساس  ٢٠١٧
) صناعات حرفية وصغيرة(األنشطة السياحية والتعدينية والصناعية 

ألف  ٢٠ – ١٠(بشرط صغر حجم هذه التجمعات العمرانية الجديدة 
وانتشارها لضمان نجاحها والسيطرة على نموها ، ومن ) نسمة

ألف نسمة  ٢٠٠عاب حوالى الممكن لهذه التجمعات الجديدة إستي
نسمة الباقية  ١١٨٢٩٣٣بينما يتم تشجيع الـ ) تجمع ١٥ – ١٠(

، حجم قليمى جنوب الصعيد والبحر األحمرنحو إ التحركعلى 
  ). نسمة ١٢٠٠٠٠٠(خارج اإلقليم حوالى  يةالسكان ركةالح

دعم االرتباط الداخلى لعناصر اإلقليم الرئيسية مع بعضها : حادى عشر 
ئيسية وتعظيم االستفادة منها من خالل المحاور الطولية الرالبعض 
نهر النيل، خط السكك الحديدية، طريق القاهرة أسوان : وهى

، طريق القاهرة اسوان الزراعى، طريق القاهرة أسوان الشرقى
الصحراوى الغربى وتقوية الوصالت العرضية بين هذه المحاور 

  .يع الحركة بين ضفتى النيلالطولية وإقامة المزيد من الكبارى لتشج

ربط اإلقليم مع األقاليم المجاورة ومناطق التنمية الواعدة لدفع : ثانى عشر 
التبادالت والتدفقات التجارية واالقتصادية والحراك السكانى وذلك 

  :من خالل مجموعة من المحاور العرضية الرئيسية أهمها 
بطه مع الزعفرانة مع إقامة وصلة خاصة لر/طريق الكريمات -

السخنة الجديد ومنطقة التنمية بشمال غرب خليج العين ميناء 
  .السويس 

البحرية لربط الوادى مع الواحات /البهنسا/طريق بنى مزار -
  .البحرية مروراً بسهل المنيا الغربى ووصوالً إلى سيوة 

الفيوم إلى الواحات /الوصلة العرضية بين طريق إسكندرية -
  .البحرية 

رى كل من كوم أوشيم والمنيا أو إقامة ادة من مطافاالست -
  .مطارات جديدة بهما 

لتركيز تعظيم االستفادة من الخدمات القائمة مع رفع كفاءتها وا:  ثالث عشر
، مع تشجيع إقامة الخدمات اإلقليمية فى على المناطق األكثر فقراً

التجمعات العمرانية الجديدة المقترحة بعيداً عن المدن القائمة مع 
يز على تلك الواقعة على طول المحور الغربى لدعم هذا الترك

المحور الحيوى فى التنمية العمرانية لإلقليم نظراً ألنه يمثل التوجه 
  . الطموح للتنمية فى اإلقليم 

  :المقترحة باإلقليم مناطق التنمية   ٣-٧

ست مناطق رئيسية للتنمية فى  إستراتيجية التنمية لإلقليم اقترحتلقد 

  :يمكن تلخيص أهم مالمحها فى التالى  اإلقليم،

وتشمل هذه المنطقة :  منطقة شمال بحيرة قارون: المنطقة األولى  •

ح الشواطئ الشمالية لبحيرة قارون إضافة إلى مناطق االستصال

، قوته، شمال شرق قارون، شمال وهبى: الزراعى فى كل من مناطق
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وتتسم هذه المنطقة بالطابع . شيم وذلك منطقة كوم أكما تتضمن ك

  .السياحى والخدمات واستصالح األراضى والصناعى فى كوم أوشيم 

المنطقة المحصورة بين وادى النيل ومنخفض : المنطقة الثانية  •

وتمثل هذه المنطقة موقع مدينة الفيوم الجديدة إضافة إلى : الفيوم

، ويالحظ أن هذه المنطقة الفيوم االستصالح الزراعى فى شرقمنطقتى 

تتميز بكثافة المواقع األثرية حيث أنها إمتداد للمحور الغربى أعلى 

الهضبة والذى يشتمل على العديد من المواقع األثرية الهامة بدءاً من 

هضبة األهرامات فى الجيزة ثم يمتد جنوباً حتى بنى سويف حيث ينتقل 

ساسية للتنمية فى هذه المنطقة إلى المحور الشرقى للنيل والسمة األ

فى مدينة (تتمثل فى األنشطة السياحية واستصالح األراضى والخدمات 

  ) .الفيوم الجديدة

نطقة التنموية منخفض وتضم هذه الم: وادى الريان : المنطقة الثالثة  •

، إضافة إلى كل من منطقة قوته الصناعية وكذلك منطقة وادى الريان

الريان وتعتمد هذه المنطقة على أنشطة  استصالح األراضى بوادى

  .السياحة البيئية إضافة إلى األنشطة الصناعية واستصالح األراضى 

وهى المنطقة المنبسطة :  منطقة سهل المنيا الغربى: المنطقة الرابعة  •

أسوان الصحراوى الغربى ويخترقها محور /غربى محور القاهرة

واحات مع الوادى وهى منطقة البهنسا البحرية المقترح إقامته لربط ال

  .يقترح إقامة تجمع عمرانى جديد وأنشطة تكنولوجية

وتمتد هذه المنطقة :  المحور الغربى للتنمية: المنطقة الخامسة  •

اوى الغربى لتشمل المواقع أسوان الصحر/شريطياً على طريق القاهرة

، سمالوط الجديدة وملوى الجديدة إضافة إلى لجديدةالفشن ا: اآلتية

والمنيا وتضم مناطق االستصالح الزراعى فى كل من بنى سويف 

، سمالوط مناطق غرب بنى سويف، غرب الفشن، غرب بنى مزار

واقع وأبو قرقاص وتتواجد على إمتداد هذا المحور الطولى العديد من م

نميتها ، ويمكن لهذه المنطقة أن تختص فى تالخامات التعدينية المختلفة

، الخدمات واألنشطة التعدينية والصناعات زراعىبأنشطة االستصالح ال

  .المرتبطة بها 

ويمتد هذا المحور على :  المحور الشرقى للتنمية: المنطقة السادسة  •

طول الضفة الشرقية للنيل فى المساحة المحصـورة بين السالسل 

الجبلية ووادى النيل فى محافظتى بنى سويف والمنيا ويضم مواقع 

ديدة والمنطقة الصناعية بها وكذلك مدينة المنيا مدينة بنى سويف الج

ددة على طول الجانب الشرقى الجديدة إضافة إلى المواقع األثرية المتع

منطقة بنى (ويمكن لهذا المحور أن يختص باألنشطة الصناعية  ،للنيل

 سويف الصناعية مع ربطها بميناء العين السخنة عن طريق محور

 .نشطة الخدمات والسياحة وكذلك أ) الزعفرانة/الكريمات
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مناطق التنمية المقترحة فى إقليم شمال الصعيد) ١٥٦(شكل   

  مناطق التنمية فى إقليم شمال الصعيد ) ٤٦(جدول رقم 

المنطقة
 التنموية

  األنشطة االقتصادية  المكونات األساسية

المنطقة 
  األولى

مناطق  –شمال بحيرة قارون 
استصالح األراضى فى الفيوم 

 –شمال شرق قارون  -قوته (
منطقة كوم ) شمال بحر وهبى

  . أوشيم 

 –سياحة بيئية وترفيهية 
صناعات بيئية  –خدمات 

 –صناعات خفيفة  –
  .  استصالح أراضى 

المنطقة 
  الثانية

مناطق  –مدينة الفيوم الجديدة 
  .استصالح األراضى شرق الفيوم 

أنشطة سياحية  –خدمات 
استصالح  –أثرية

  . أراضى

المنطقة 
  الثالثة

منطقة  –منخفض وادى الريان 
منطقة استصالح  –قوته الصناعية 

 –األراضى فى وادى الريان 
  . مواقع للثروات التعدينية 

 –سياحة بيئية وسفارى 
صناعات تعدينية 

  .واستصالح أراضى 

المنطقة
 الرابعة

  .سهل المنيا الغربى 
صناعات  –خدمات 

  .تكنولوجية متطورة

المنطقة 
  الخامسة

، الفشن(تجمعات عمرانية جديدة 
مواقع ثروات  –) سمالوط وملوى

تعدينية ومناطق استصالح أراضى 
  . فى بنى سويف والمنيا 

صناعات  –خدمات 
 –تعدينية وخفيفة 

  . استصالح أراضى 

المنطقة 
  السادسة

 –مدينة بنى سويف الجديدة 
المنطقة الصناعية فى بنى سويف 

المواقع  –مدينة المنيا الجديدة  –
  .األثرية شرق النيل

سياحة أثرية وثقافية 
 –خدمات  –ودينية 

صناعات متوسطة 
  .وخفيفة 

يفضل ضم موقع مدينة بنى مزار الجديدة والمنطقة الصناعية فى مطاى شرقى * 

وتوضح  الضفة الغربية نقلهما إلىالنيل إلى المنطقة الخامسة كما سبق اقتراح 

  . الصور التالية بعض مقومات التنمية السياحية بمحافظات اإلقليم
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بإقليم شمال الصعيدبعض مقومات التنمية السياحية ) ١٥٧(شكل   

 بحيرات وادى الريان قناطر الالهون

وادى سنوركهف   جبانة بنى حسن بالمنيا 

 مدينة تل العمارنة

 األراضى المطلة على النهر ببنى سويف
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   المقترحة من المنظور البيئى مناطق التنميةتقييم   ٤-٧

لقد خرجت الدراسة التحليلية للمنظور البيئى إلستراتيجية التنمية لإلقليم  

داخل بمجموعة من النتائج التى تتعلق بالمناطق الستة المقترحة السابقة 

  كن تلخيص أهم مالمحها فى التالى يم ،التنميةإستراتيجية 

تعتبر من أكثر المناطق :  منطقة شمال بحيرة قارون: المنطقة األولى 

حيث إمكانات التنمية السياحية على الشواطئ صالحية للتنمية السياحية 

وأيضاً إمكانات السياحة البيئية، أما بالنسبة للصالحية للتنمية  الشمالية

الح األراضى والتنمية الصناعية والعمرانية فى المناطق الزراعية وإستص

حيث  خارج حدود المحمية فتتراوح درجتها بين المتوسطة إلى القليلة

تتراوح درجة صالحية التربة من متوسط الصالحية  حتي قليل الصالحية 

من حجر طفلي ممثال في الجزء الشمالي الي حجر جيري و حجر جيري (

 limestone and chalky limestone   orطباشيري  

Sand_gravel_siltstone and reddish clay stone   

: المنطقة المحصورة بين وادى النيل ومنخفض الفيوم: المنطقة الثانية 

تعتبر صالحية المنطقة للتنمية السياحية متوسطة حيث تقتصر على 

المواقع األثرية حيث أنها إمتداد للمحور  سياحة اآلثار لما تتميز به من

لعديد من المواقع األثرية الغربى أعلى الهضبة والذى يشتمل على ا

، أما بالنسبة للصالحية للتنمية الزراعية فتتراوح درجتها بين الهامة

   وحجر حجر جيري( المتوسطة إلى القليلة حيث التربة قليلة الصالحية

 .لتنمية الصناعية والعمرانية متوسطةوالصالحية ل .) جيري طباشيري

تعتبر من أكثر المناطق صالحية : وادى الريان: المنطقة الثالثة 

للتنمية السياحية وخاصة السياحة البيئية لما تتمتع به المنطقة من 

مقومات بيئية جاذبة لهذا النوع من السياحة، أما بالنسبة للصالحية 

 هي قليلة حيث نجد الصخورللتنمية الزراعية وإستصالح األراضى ف

Basement rocks  أو/Dolomitic limestone and clastic 

deposits phosphate hards Paleozoic Mesozoic  أو

Limestone and chalky limestone   والتنمية العمرانية فهى

متوسطة حيث تبتعد المنطقة عن نهر النيل والقنوات كما تقل المياه 

 extensive and moderately to low productiveالجوفية

aquifers with paleo  وبالنسبة للتنمية الصناعية التعدينية فى

الصالحية الي عالية   المناطق خارج حدود المحمية فهى متوسطة

  . الصالحية الدرجة الرابعة والخامسة

تعتبر صالحية المنطقة : منطقة سهل المنيا الغربى: المنطقة الرابعة 

السياحية متوسطة  حيث يزداد البعد النسبي عن البحيرات للتنمية 

أما بالنسبة للصالحية  ية والكثبان الرملية والمحميات،والمناطق االثر

للتنمية الزراعية فتتراوح درجتها بين المتوسطة إلى القليلة حيث تقل 

 extensive and moderately to lowمصادر المياه الجوفية 

productive aquifers with paleo  و تزداد الصالحية كلما إقتربنا



 شمال الصعيدالمنظور البيئي إلستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٧٨                              الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

والصالحية للتنمية الصناعية متوسطة حيث تصلح نوعية  ،من النيل

 extensive and moderately to الصخور لالستثمار الصناعي

low productive aquifers with paleo  وتزداد بالجزء الجنوبي ،

رانية متوسطة إلى قليلة لقربها من الوادي ، أما الصالحية للتنمية العم

القرب من محاور إقتربنا من النيل حيث  المياه و حيث تزداد كلما

  .الطرق والسكك الحديدية والمدن والخدمات

تعتبر صالحية المنطقة :  المحور الغربى للتنمية: المنطقة الخامسة  •

عد النسبي عن البحيرات للتنمية السياحية متوسطة  حيث يزداد الب

أما بالنسبة للصالحية للتنمية الزراعية فتتراوح درجتها ، والمحميات

بين المتوسطة إلى القليلة حيث تضم بعض مناطق الكثبان الرملية كما 

  الجيري والحجر الجيري الطباشيري ان التربة من نوعية الحجر

limestone  and chalky limestone  حيث تزداد الصالحية كلما

والصالحية للتنمية  ،من حوض النيلمن النيل حيث القرب  اقتربنا

هذا المحور  امتدادجد على الصناعية متوسطة إلى كبيرة حيث يو

والمحاجر، أما  الطولى العديد من مواقع الخامات التعدينية المختلفة

الصالحية للتنمية العمرانية فهى عالية لتوافر عوامل القرب من 

  .والمرافق العمران والطرق والسكك الحديدية ووفرة المياه 

تعتبر صالحية المنطقة :  المحور الشرقى للتنمية: المنطقة السادسة  •

للتنمية السياحية متوسطة ، أما بالنسبة للصالحية للتنمية الزراعية 

فتتراوح درجتها بين المتوسطة إلى القليلة حيث تزداد الصالحية كلما 

نمية والصالحية للت .إقتربنا من النيل حيث القرب من حوض النيل

الصناعية كبيرة، أما الصالحية للتنمية العمرانية فهى متوسطة إلى 

 . كبيرة حيث تزداد أيضاً كلما إقتربنا من النيل
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 الخالصة والتوصيات
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  الخالصة والتوصيات

الواليات على توصيات دراسة المنظور البيئى لجهات : أوالً

  :األراضى

  :خطر إنهيار األراضى  

يقع جزء كبير من أراضى وزارة االسكان والتنمية العمرانية وكذلك  -

أراضى وزارة الصناعة والتى تقع داخل الحدود اإلدارية لمحافظة المنيا 

األرضية مما فى المنطقة شرق النيل فى مناطق معرضة لإلنهيارات 

يستوجب إعادة النظر فى هذه المواقع المختارة مرة أخرى وإتخاذ التدابير 

 .الالزمة لتفادى اإلنهيارات المتوقعة للمنشآت بهذه التجمعات المقترحة
 

  :صالحية األراضى للنشاط التنموى المقترح  
  

  :وزارة الصناعة  •
تعتبر األراضى الواقعة فى والية وزارة الصناعة والتى تقع داخل 

الحدود اإلدارية لمحافظة المنيا شرق النيل من أفضل المناطق من 

حيث صالحيتها للتنمية الصناعية وذلك نظراً لتوافر العديد من مقومات 

الطبيعية مثل القرب من المحاجر ونوعية التربة المالئمة للعديد من 

والغنية بالحجر الجيري والجيري الطباشيري كما تمتاز تلك  الصناعات

  والمجتمعات النقل المنطقة بالمقومات االقتصادية مثل القرب من وسائل

 .العمرانية وشبكات نقل الطاقة والالزمة للنشاط الصناعى

 :وزارة السياحة  •

 تعتبر األراضى الواقعة فى والية وزارة السياحة والتى تقع داخل

اإلدارية لمحافظة الفيوم فى المنطقة حول بحيرة قارون ووادى الحدود 

الريان من أفضل المناطق من حيث صالحيتها للتنمية السياحية وذلك 

نظراً لتوافر العديد من مقومات الطبيعية وأهمها البحيرات وبعض 

 .المناطق االثرية والكثبان الرملية المالئمة لسياحة السفاري
  

 :مية العمرانية وزارة االسكان والتن •

) كمجتمعات قائمة(أراضى وزارة االسكان والتنمية العمرانية 

الواقعة داخل الحدود اإلدارية لمحافظة المنيا فى المنطقة شرق النيل 

تعتبر مجتمعات عمرانية غير آمنة نسبيا نظراً إلحتمال تعرض 

أراضى تلك المناطق لإلنهيارات األرضية تحت بعض الظروف 

صة بعوامل تمت دراستها في هدا البحث مثل كثافة سباب خااألو

 .الفوالق االرضية ومسارات مخرات السيول ونوعية الصخور
  

  :وزارة الزراعة  •
جزء كبير من مساحة األراضى الواقعة فى والية وزارة الزراعة 

، أو التى تقع فى فظة المنيا فى المنطقة غرب النيلوالتى تقع سواء فى محا

المنطقة بين وادى النيل ومنخفض الفيوم تقل صالحيتها للنشاط الزراعى 
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بينما ترتفع صالحيتها أكثر للنشاط الصناعى وذلك السباب خاصة بنوعية 

 ).التربه من الحجر الجيري أو الحجر الجيري الطباشيري(الصخور 
   

  :وزارة الكهرباء  •
الكهرباء والواقعة فى محافظة  األراضى الواقعة تحت والية وزارة

المنيا تزداد صالحية األرض الواقعة منها غرب النيل لتوليد الطاقة 

بإستخدام الرياح وذلك كلما إتجهنا جنوباً حيث يزداد إرتقاع منسوب 

 .األرض عن سطح البحر وتزداد سرعة الرياح نسبيا

أما قطعتى األرض الواقعة شرق النيل فتزداد صالحية األرض 

الواقعة جنوباً منها وذلك فى المنطقة الوسطى منها تقريباً وذلك فى 

  .المنطقة األقرب إلى نهر النيل لنفس السبب السابق ذكره
  

توصيات دراسة المنظور البيئى لمواجهة عوائق التنمية : ثانياً

  :واالستفادة من الموارد الطبيعية

 ضرورة العمل على وقف زحف الكثبان الرملية وتهديدها •

لألراضى الزراعية ومراكز العمران والطرق وذلك بتثبيتها 

بالطرق المختلفة سواء الميكانيكية منها أو الطبيعية من خالل 

زراعة سياجات من األشجار وذلك خاصة فى مناطق شمال 

  .بحيرة قارون وفى المنطقة الغربية من محافظات اإلقليم

عمرانية أو  مراعاة عدم إقامة أية منشآت صناعية أو مجتمعات •

طرق فى مناطق الفوالق والصدوع فى مناطق التنمية شرق 

وغرب النيل فى محافظتى بنى سويف والمنيا، ففى النطاق 

الشرقى من النيل يراعى عدم إقامة أية منشآت فى الجزء 

الجنوبى الرتفاع احتماالت الخطورة به، كذلك، عدم إقامة 

ن وكذلك المنطقة منشآت فى المنطقة الواقعة فى منطقة الريا

لتزايد ) شمال غرب محافظة المنيا(الواقعة إلى الجنوب منها 

ويعد نشاط التحجير هو المناسب فى هذه . الخطورة فيها

  .المناطق، أيضا مراعاة إقامة منشآت تالئم حركة الزالزل

ضروروة وضع الحلول لمواجهة مخاطر السيول باإلقليم،  •

مجارى األودية، وعمل  وذلك بفتح مخراتها ومنع البناء فى

. فتحات أسفل الطرق المرصوفة التى تقطع مجارى األودية

أيضا العمل على اإلستفادة بمياه السيول بإقامة السدود لتخزينها 

  .وأيضا الهرابات لتخزين المياه ومنع تبخرها

عدم إقامة أية منشآت اقتصادية أو مبان سكنية فى مجارى  •

  .األودية أوعند مصباتها

شبكة لإلنذار المبكر من األمطار السيلية ورصد األمطار إنشاء  •

والجريان فى المنابع ألخذ االحتياطات قبل تجمع السيول فى 

  .المجرى الرئيسى متجهة نحو المصب
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مراقبة تآكل شواطئ نهر النيل وعمل تكسيات لضفاف النهر  •

  .فى المناطق المعرضة أكثر لعمليات النحر

مة فى المبانى والمنشآت التى يتم مراعاة معايير األمن والسال •

) كود الزالزل(إقامتها حتى تستطيع مقاومة تأثير الزالزل 

والصرف الصحي االمن، وخاصة فى المناطق المعرضة 

لإلنهيارات األرضية، ومحاولة تهذيب المناطق المعرضة 

النهيارات الصخور والتى تهدد المنشآت والطرق وخاصة فى 

  .المنطقة شرق النيل

اة أخذ اتجاهات الرياح فى االعتبار عند إقامة مراع •

المشروعات الصناعية بأن تكون فى منطقة منصرف الرياح 

وليس فى منطقة مهب الرياح حتى ال يؤدى ذلك إلى تلويثها 

للمراكز العمرانية ويفضل أن تقام المصانع فى الصحراء سواء 

  .شرق النيل أو الصحراء غرب السهل الفيضى

ى حل مشكالت الرى والصرف والتخلص من أهمية العمل عل •

ملوحة التربة خاصة فى محافظة الفيوم مثل األراضى قرب 

بحيرة قارون والبد من إجراء عمليات الغسيل للتربة لتجهيزها 

للزراعة، أيضا بمناطق االستصالح الجديدة غرب السهل 

الفيضى بمحافظتى بنى سويف والمنيا، كذلك أهمية عمل 

) سكنية أو اقتصادية(قبل إقامة أية منشآت  الدراسات للتربة

خاصة فى المناطق الصحراوية للوقوف على مناطق التربة 

الهشة وكيفية التعامل معها لتجنب أية مشكالت تنجم عن التربة 

الهشة، كما حدث  فى منطقة عمارات اإلسكان االقتصادي 

بمدينة بنى سويف الجديدة حيث اقيمت العمارات على تربة 

ما أدى إلى تصدعها،  أيضا الوقوف على مدى صالحية هشة م

  .التربة للزراعة

معالجة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بإقامة شبكات الصرف  •

، باإلضافة إلى )المدن والقرى(الصحى فى المراكز العمرانية 

  .تطوير نظام الرى بالرش والتنقيط بدالً من الرى بالغمر

اإلعتداء على مناطق  تفعيل القوانين التى تمنع وتجرم •

المحميات الطبيعية مثل محمية وادى سنور وكذلك المنطقة 

شمال بحيرة قارون، ومراعاة الحفاظ على المحميات الطبيعية 

فى إقليم شمال الصعيد من أى أنشطة سلبية تؤثر عليها وتؤدى 

إلى تدهورها، مع مراعاة ربط هذه المحميات بعملية التنمية 

ياً خاصة فى منطقة محمية وادى الحيتان باالهتمام بها سياح

  .والبطيخ المسخوط بالفيوم وكهف سنور ببنى سويف

نقل الصناعات والورش الملوثة للبيئة خارج الكتلة السكنية  •

بالمدن إلى الصحراء، وإقامة المناطق الصناعية المجهزة 

بالبنية األساسية والخدمات لجذب الصناعات إليها مثل المنطقة 

بكوم أوشيم وقوتة والفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم الصناعية 

والمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة وأيضا فى بنى سويف 
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الجديدة، والعمل على تطوير تلك المناطق وإقامة مناطق 

  .صناعية جديدة

االهتمام بمشروعات استغالل المحاجر التى تنتشر فى منطقة  •

وب والسيراميك إقليم شمال الصعيد فى إقامة صناعات للط

والرخام وغيرها من صناعات مواد البناء ، أيضا االهتمام 

  .باستغالل المعادن باإلقليم 

تنمية المناطق السياحية والعمل على صيانتها والحفاظ عليها  •

من التدهور خاصة وأن اإلقليم يمتلك إمكانيات كبيرة للتنمية 

ى واد –بحيرة قارون (السياحية كما فى محافظة الفيوم 

، المنطقة األثرية فى )منطقة البطيخ المسخوط –الديناصورات 

اهناسيا وهرم ميدوم وكهف وادى سنور والمناطق األثرية 

  .الدينية فى بنى سويف والمنيا

العمل على االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة باإلقليم  •

وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخاصة فى أغراض 

  .المياه للرىالتسخين وضخ 

تفعيل قانون البيئة وتطبيقه بمنع إلقاء أية ملوثات فى المجارى  •

من صرف صحى والمخلفات السائلة من ) النيل والترع(المائية 

المصانع مثل مصنع السكر بابو قرقاص ال تدخل ضمن اإلقليم 

للحفاظ على نظافة تلك المجارى أيضا لمنع تلوث المياه 

لزراعية، كذلك أهمية تطبيق طرق الجوفية ومن ثم التربة ا

لترشيد ) الرش والتنقيط(الرى الحديث فى المناطق المستصلحة 

  . استخدام الموارد المائية المتاحة

دراسة التعارض في استخدامات االراضي مثل وجود منجم في  •

محمية طبيعية أو المزارع السمكيه في مناطق المخصصة 

  .للسياحة البيئية وغيرها

ئط الصالحية المختلفة لتحديد الموارد األرضية استخدام خرا •

  . الالزمة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة

استخدام خرائط الحساسية والمخاطر لتجنب وضع مناطق  •

  تنموية أو اقتراح مناطق غير آمنة بالمخطط

استخدام خرائط الصالحية لعمل التقييم االستراتيجي  •

  .للمخططات قبل الشروع في التنفيذ

لدراسات التفصيلية والتحقق الميداني لالماكن المختارة عمل ا •

من خرائط الصالحية الختيار األكثر مالئمة منها للمشروعات 

  .الجديدة 

استخدام خرائط الصالحية في دراسة محيط المحاور التنموية  •

  .بالصحراء

استخدام خرائط الصالحية القتراح أنسب المسارات للطرق  •

  .والمحاور وشبكات المرافق
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 الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

       مصطفى كمال مدبولى    / م.د.أ

  أيمن كامل الحفناوى             / م.د

اإلدارة العامة للبحوث والدراسات البيئية 

  والطبيعية

  أميرة محمد مصطفى               / م

  عالء محمد السيد الحفناوى          / أ

  عماد حمدى عبد الحافظ             / أ

  شيرين سعيد عبد الفتاح             / م

  السادة االستشاريون والخبراء

               ماجدة إكرام عبيد     / م.د.أ

                   إيهاب محمود عقبة/ م.د.أ

         أحمد السيد الزاملى/ د.أ

                    هالة محمد عادل/ م.د

  

  طارق محروس مصطفى/ أ

  

  رئيــس مجلـس اإلدارة

  نائب رئيس مجلس اإلدارة

  للبحوث والدراسات والتخطيط اإلقليمى

  
  

  مدير المشروع -المدير العـام 

  باحث دراسات بيئية وطبيعية

  باحث دراسات بيئية وطبيعية

  مهندس تخطيط ثالث

  
  

  منسق المشروعو  العمـران البيئىاستشارى 

   خبير المخاطر البيئية والطبيعية والعمران البيئى

  خبير الجغرافية الطبيعية والبشرية 

خبيــــــــر نظـــــــــم المعلومـــــــــات الجغرافيـــــــــة لتحليـــــــــل 

  التخطيط البيئى

  خبير نظم المعلومات الجغرافية

  

  

  

  

  

  

  
 
 


