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  ٦٧..............................................................٢٠٠٦ تعدادل األولية النتائج: العمل سوق) ٧٣ (جدول

  ٦٧.......................................)٢٠٠٦/٢٠٠٧ العام( الجامعى قبل التعليم:العلمى والبحث التعليم) ٧٤ (جدول

  ٦٧..........................)٢٠٠٦/٢٠٠٧ العام )( األزهرى( الجامعى بلق التعليم:العلمى والبحث التعليم) ٧٥ (جدول

  ٦٧............................................)٢٠٠٥/٢٠٠٦ العام ( العالى التعليم:العلمى والبحث التعليم) ٧٦ (جدول

  ٦٨..........................................................)٢٠٠٥/٢٠٠٦ العام ( المهنى التدريب مراكز) ٧٧ (جدول

  ٦٨......................................)٢٠٠٦ العام ( أخرى وجهات الصحة وزارة مستشفيات : الصحة) ٧٨ (جدول

  ٦٨.............................................................................)٢٠٠٦ العام ( العبادة دور) ٧٩ (جدول

  ٦٩..........................................................)٢٠٠٦ العام ( الثقافة بيوت: والترفيه الثقافة) ٨٠ (جدول

  ٦٩.............................................................)٢٠٠٦ العام ( المكتبات : والترفيه الثقافة) ٨١ (جدول

  ٦٩.......................................................................)٢٠٠٦ العام( والرياضة الشباب) ٨٢ (جدول

  ٧٠.................................................................)٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ ( اإلجتماعية الشئون) ٨٣ (جدول

  ٧١...................................٢٠٠٦ لتعداد وفقاً الصعيد جنوب بمحافظات السكانى النمو خصائص) ٨٤ (جدول

  ٧٢........................................٢٠٠٦ لتعداد وفقاً الصعيد جنوب بمحافظات الجامعى قبل التعليم) ٨٥ (جدول

  ٧٣..........................................٢٠٠٦ لتعداد وفقاً الصعيد جنوب بمحافظات العمالة خصائص) ٨٦ (جدول

  ٨٧...................................٢٠٠٥ – ومحافظاته الصعيد جنوب بإقليم الزراعية األراضى مساحة) ٨٧ (جدول

  ٨٧.....................................................الصعيد جنوب إقليم فى لإلستصالح القابلة األراضى) ٨٨ (جدول

  ٨٨.....................................٢٠٠٥ – الصعيد جنوب إقليم بمحافظات الزراعية األراضى درجات) ٨٩ (جدول

  ٩٠.................................................................سوهاج بمحافظة السياحية الموارد أهم) ٩٠ (جدول

  ٩١.......................................................األقصر مدينة/ قنا بمحافظة السياحية الموارد أهم) ٩١ (جدول

  ٩٢.................................أسوان بمحافظة البحيرة بمنطقة تواجدها وأماكن السياحية الموارد أهم) ٩٢ (جدول

  ٩٢...............................................األحمر البحر بمحافظة تواجدها وأماكن السياحية الموارد) ٩٣ (جدول

  ١٤١......................................................الدراسة بمنطقة المقترحة واألنشطة االستعماالت) ٩٤ (جدول

  ١٤٣......................بالمنطقة والبشرية الطبيعية والموارد المقترحة االراضى استخدامات بين العالقة) ٩٥ (جدول

  ١٨٧.وتنميتها الثقافية السياحة لتوطين األراضي مالئمة نمذجة في االعتبار في أخذت التي النسبية األوزان) ٩٦ (جدول
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  فهرس األشكال
  

  ٩.........................................................الصعيد جنوب اقليم حدود وتوضح األساس خريطة): ١( شكل

  ١١.......................................................................الصعيد جنوب قليمال األرضى الغطاء) ٢ (شكل

  ١٤..................................................الصعيد جنوب إقليم محافظات وعواصم العمرانية المراكز) ٣ (لشك

  ١٦......................................................................الصعيد جنوب بإقليم المحاجر مواقع)  ٤ (شكل

  ١٧........................................................................الصعيد جنوب إقليمب المناجم مواقع) ٥ (شكل

  ٢١................................................الصعيد جنوب بإقليم الكهرباء وتحويل توليد محطات مواقع) ٦ (شكل

  ٢٢..........................................................................باإلقليم والمواصالت النقل شبكات) ٧ (شكل

  ٢٣.......................................................................باإلقليم والسياحية التعدينية الموانئ) ٨ (شكل

  ٢٦..........................................................باإلقليم الصرف ومخارج الرئيسية الرفع محطات) ٩ (شكل

  ٧٦.........................................الصعيد جنوب بإقليم والمقترحة الحالية الطبيعية المحميات حدود) ١٠ (شكل

  ٧٧.....................................................................الصعيد جنوب بإقليم األثرية المواقع) ١١ (شكل

  ٨٠..........................................................الصعيد جنوب بإقليم الجوفية المياه آبار توزيع) ١٢ (شكل

  ٨٥...........................................الصعيد جنوب بإقليم البترول عن التنقيب امتياز مناطق توزيع) ١٣ (شكل

  ٨٩...................................................................الصعيد جنوب بإقليم والمصارف الترع) ١٤ (شكل

  ٩٤......................................................................الصعيد جنوب بإقليم المناخ محطات) ١٥ (شكل

  ٩٦......................................................................الصعيد جنوب بإقليم الكنتور وطخط) ١٦ (شكل

  ٩٧........................................................................الصعيد جنوب بإقليم الجبلية القمم) ١٧ (شكل

  ١٠٩....................................................يدالصع جنوب بإقليم السطحية الجيولوجيا خصائص) ١٨ (شكل

  ١١٤............................................الصعيد جنوب بإقليم للمياه الحاملة الجوفية الطبقات توزيع) ١٩ (شكل

  ١٢١.....................................................عيدالص جنوب بإقليم الطبيعية األودية شبكة توزيع) ٢٠ (شكل

  ١٢٢..)ب (اإلعاقة سدود بإقامة الجارية المياه إندفاع قوة فى التحكم وكيفية) أ (األودية أحد تصريف حوض) ٢١ (شكل

  ١٢٢.................................................................اإلعاقة سدود إلقامة المقترح ذجالنمو) ٢٢ (شكل

  ١٢٦..............................................................الصعيد جنوب بإقليم الزالزل شدة نطاقات) ٢٣ (شكل

  ١٣١....................................................................الصعيد جنوب بإقليم الفوالق توزيع) ٢٤ (شكل

  ١٣٢...........................................................السويس وخليج األحمر البحر صدوع نطاق)  ٢٥ (شكل

  ١٤٥..........................................................الزراعية بالتنمية الخاصة والمحددات العوامل) ٢٦ (شكل

  ١٤٦...................السطحية للمياه كمصدر الترع من القرب: الزراعية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٢٧ (شكل

  ١٤٧.......................العذبة المائية المسطحات من القرب : الزراعية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٢٨ (شكل

  ١٤٨.......................العذبة المائية المسطحات من القرب : الزراعية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٢٩ (شكل

  ١٤٩............................الطاقة مصادر من القرب عامل : الزراعية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٣٠ (شكل

  ١٥٠.......................)الصخور نوع (التربة مالئمة عامل : الزراعية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٣١ (شكل

  ١٥١...)الوفرة حيث من (الجوفية بالخزانات المياه وجود عامل : الزراعية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٣٢ (شكل
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  ١٥٢............................................الزراعية التنمية عوامل أحد : االراضي ميول عامل خريطة) ٣٣ (شكل

  ١٥٣..............................................الجوفية بالمياه الري علي القائمة الزرعية التنمية عوامل) ٣٤ (شكل

  ١٥٥.................)االبار (الجوفية بالمياه الري علي القائمة الزراعية للتنمية االراضي صالحية  خريطة) ٣٥ (شكل

  ١٥٦.............................................السطحية بالمياه الري علي القائمة الزرعية التنمية عوامل) ٣٦ (شكل

  ١٥٨.........................................الري علي القائمة الزراعية للتنمية راضياال صالحية  خريطة) ٣٧ (شكل

  ١٦٠.........................................................الصناعية بالتنمية الخاصة والمحددات العوامل) ٣٨ (شكل

  ١٦٣..............................للمسافات الطبيعي المقياس في  Distance maps البعد خرائط ويوضح) ٣٩ (شكل

  ١٦٤..............................................واالسواق العاملة االيدي مصادر من القرب عامل خريطة) ٤٠ (شكل

  ١٦٥.......................................المحاجر من القرب -  الخام المادة مصادر  وجود مللعا  خريطة) ٤١ (شكل

  ١٦٦.........................................المناجم من القرب - الخام المادة مصادر  وجود لعامل خريطة) ٤٢ (شكل

  ١٦٧......................................................................البري النقل سهولة لعامل خريطة )٤٣ (شكل

  ١٦٨.......................................................................جوفية مياه وجود لعامل خريطة) ٤٤ (شكل

  ١٦٩........................................................الصناعية للتنمية الصخور مالئمة لعامل خريطة) ٤٥ (شكل

  ١٧٠................................................................الطاقة مصادر من القرب لعامل خريطة) ٤٦ (شكل

  ١٧١.......................................الصعيد جنوب بإقليم الصناعية للتنمية األراضي صالحية خريطة) ٤٧ (شكل

  ١٧٣.......................................................السياحية المناطق والتنمية للتوطين العوامل أهم) ٤٨ (شكل

  ١٧٤................................االثرية المناطق من القرب : السياحية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٤٩ (شكل

  ١٧٥.....................................ناصر بحيرة من القرب: السياحية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٥٠ (شكل

  ١٧٦..............................الساحلية المناطق من القرب : السياحية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٥١ (شكل

  ١٧٧...........................................................السفاري سياحة وتنمية لتوطين العوامل أهم) ٥٢ (شكل

  ١٧٩.............................الطبيعية المحميات من لقربا : السياحية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٥٣ (شكل

  ١٨٠..........................الرملية الكثبان مناطق من القرب : السياحية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٥٤ (شكل

  ١٨١.......................البدوية والتجمعات اآلبار من القرب : السياحية التنمية عوامل من لعامل خريطة) ٥٥ (شكل

  ١........وتنميتها السياحية األنشطة لتوطين األراضي مالئمة نمذجة في االعتبار في أخذت التي العوامل أهم) ٥٦( شكل

  ١٨٣..........................................والصحراء السفاري سياحة لتوطين األراضي صالحية خريطة) ٥٧ (شكل

  ١٨٤........................................األراضي مالئمة نمذجة في االعتبار في أخذت التي العوامل أهم) ٥٨ (شكل

  ١٨٦..........................................الشاطئية السياحة وتنمية لتوطين والصالحية المالئمة خريطة) ٥٩ (شكل

  ١٨٧...............الثقافية السياحة لتوطين االراضي مالئمة نمذجة في االعتبار في أخذت التي العوامل أهم) ٦٠ (شكل

  ١٨٩...........................................الثقافية السياحة وتنمية لتوطين والصالحية المالئمة خريطة) ٦١ (شكل

  ١٩٤..........................................الصناعية التنمية تعظيم حالة في األراضي استخدامات خريطة) ٦٢ (شكل

  ١٩٥..........................................الزراعية التنمية تعظيم حالة في األراضي استخدامات خريطة) ٦٣ (شكل

  ١٩٥..........................................السياحية التنمية تعظيم حالة في األراضي استخدامات خريطة) ٦٤ (شكل

  ١٩٧............................................................................اإلقليم لتنمية البيئية الرؤية) ٦٥ (شكل

  ١٩٩......للبرنامج الرئيسية التحكم لوحة عليها مضافاً ArcGIS الجغرافية المعلومات نظم برنامج واجهة )٦٦ (شكل
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  ١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  مقدمــة

يعد هذا المشروع الجزء الثانى من استراتيجية التنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية حيـث اشـتمل                

) الجـزء الثـانى   ( األول على دراسة المنظور البيئى لشبه جزيرة سيناء ، وتستعرض هذه الدراسـة               الجزء

 .استراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد من منظور بيئى 

حيـث  . سوان،  البحـر االحمـر     أواقليم جنوب الصعيد يشمل محافظات سوهاج، قنا، ومدينة االقصر ،           

مـح الرئيـسية    جزين االول خلفيه عامه عن محافظة جنوب الصعيد من حيث المال          استعرضت الدراسة على    

كمـا  ،  العمرانية والبيئية االساسـية لهـا        ، المالمح ناخ والهيكل االداري لذك االقليم    ، الم والطبيعية واالدارية 

رضية، الموارد  ألوارد المائية وا   محافظة ، المحميات الطبيعية، الم     مح الرئيسية لكل  استعرضت الدراسة المال  

صائص المناخيه الطبوغرافيه   ، الخ الثروة الحيوانية والسمكيه، الموارد االثرية والسياحيه     ، اعية  التعدينية والزر 

  .ظات المختلفة ، مصادر التلوث بالمحافوالهيدرولوجيةوجية رفولموووالجي

خمـسه  خـالل   لك من   ستعراض المخاطر الطبيعية والسيول والزالزل والصدوع وذ      وانتهى هذا الجزء بإ   

   .٢٠٠٨فصول مدعمه بالخرائط والجدوال واالشكال والبيانات حتى عام 

وفيه تم تحليل البيانات وتحديـد صـالحيات االراضـى لالسـتخدامات            ) الخامسالفصل  (الجزء الثانى   

 ،مرانـى  والعلبيئـى  الهيكل العام للتحليل ا،ستعراض اهداف التنمية القليم جنوب الصعيد إ تم كماالعمرانية 

كما شـمل علـى     ، مية الزراعية    والتن البيئى لصالحيات االراضي للتنمية   المراحل المتبعه فى عمليه التحليل      

 لصالحيات األراضى    التحليل البيئى  ، لتنمية السياحية ا ، صالحيات األراضى للتنمية الصناعية    ل التحليل البيئى 

   .الستعماالت المختلفةواألراضى لعداد خرائط  إ، للتنمية العمرانية

خرائط (وقد تم إنشاء النموذج الكارتوجرافي وإدخال الخرائط المعلوماتية التي تعبر عن العوامل المختارة              

إعادة توحيد مقياس الخرائط المعلوماتية إلى مقيـاس        أيضاً  ها و ادخال خرائط المحددات المتفق علي    و) العوامل

لكل عامل من العوامـل ممـثال فـي         )  السياحية - الزراعية -الصناعية(الصالحية النسبية لالراضي للتنمية     

  . خريطة معلوماتية

ها وبتشغيل النموذج الكارتوجرافي المصمم تم حساب المقياس النسبي لصالحية وحدات األراضي وتوزيع           

والتى من   النماذج الرقمية المستخدمة بالبرنامج    ،مدخالت البرنامج كما شملت الدراسة    ، المكاني بالنسبة للتنمية  

فى انشاء "  ArcGis" من خالل برنامج "  Model Builder"ستخدام ا عمليات التحليل حيث يتخاللها اجر

    .ه وتوزيعهموالعوامل الموثرة فى نوذج صالحيات االراضى للعمران وتحديد من



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  :الهدف من الدراسة 

رسـاء  إعداد المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم جنوب الـصعيد إلـى             إيهدف مشروع   

عمرانى من تحديد المالمح الرئيسية للتنمية العمرانية المتوافقة مع متطلبـات           منهجية تحليلية تمكّن المخطط ال    

 متوائمـاً مـع     النهـائي وبحيث يكون المنـتج     ،  الموارد األرضية والمائية والبشرية للموقع المراد تخطيطه        

   .الظروف البيئية

ة وبعبارة أخرى فإن الهدف من إعداد منهجية         ن المنظور البيئـى هـو      التخطيط العمرانى النابعة م    لعملي

 يتوفير أدوات تحليلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية يمكن من خاللها اتخاذ قـرارات التوزيـع المكـان       

 االعتبار حساسية البيئة وقدرتها على اسـتيعاب الـدرجات          يمع الوضع ف  ،   المختلفة   يالستخدامات األراض 

وال تقتصر هذه التحليالت على توزيع      .  داث أضرار بها  العمرانية والحضرية بدون إح    األنشطةالمختلفة من   

للمنطقة بغـرض   ) الجغرافية  (  إلى إبراز المزايا والثروات البيئية        أيضاً  تهدف وإنما،   عملية التنمية فحسب  

  . الحفاظ عليها واالستفادة منها بأسلوب رشيد

  :منهجية الدراسة 

ية إلقليم جنوب الصعيد وتقديم البـدائل المتاحـة للتنميـة           الحالة العمرانية والبيئ  بمسح   هذه الدراسة تقوم    

 تبنى فى مجملها على المزايا المكانية والخـصائص البيئيـة           يالمتوافقة مع مقتضيات الحفاظ على البيئة والت      

  :من خالل   بها هذا اإلقليم عن سائر أقاليم الجمهوريةيتميزوالعمرانية التى 

 إضافة إلى المراجـع واالشـتراطات       الخبراء المتنوعة من خالل     تحصيل الخبرات البيئية والعمرانية    

ب تنفيذ أنمـاط    يلابحيث يمكن من خاللها الوصول إلى مصفوفة من المعايير التى تحكم أس           ،  العديدة  

  . ، وعالقتها بالبيئة المحيطة التنمية المختلفة

 تلـك   تخـزين عـة ثـم      التحليل ومخرجاتهـا المتوق    اتالمستخدمة فى عملي  تصميم وتحديد الطبقات     

 . عد البيانات الجغرافيةواالمخرجات فى ق

إعداد النماذج التحليلية التى يمكن تشغيلها من خالل برامج نظم المعلومات الجغرافية بحيـث يمكـن                 

  . استنباط القرارات التخطيطية منها بصورة مباشرة

ت دراسية وتخطيطية فى مناطق     لتطبيق فى حاال  للذا فإن الخطوات السابقة يمكن اعتبارها منهجية تصلح         

  . أخرى بجمهورية مصر العربية
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  ٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 تختلف باختالف المواقع محل الدراسة والمستوى التخطيطـي         يإن مقتضيات ومتطلبات التخطيط العمران    

 وعليه فإن التحليالت البيئية المطلوبة لكل حالة مـن          ،  ) تفصيلي – محلي   – شبه إقليمي    – إقليمي   –قومي  (

 ومن هذا المنطلق فإن منهجيـة التحليـل          ،  ة قد تختلف باختالف االحتياجات المطلوبة منها      الحاالت السابق 

  المتبعة فى هذه الدراسة تعترف بصعوبة تبنّى أسلوب واحد للتحليل يكون موائماً لجميع الظروف والمستويات              

،بحيث يمكن أن يكـون      يئىوعليه فإنها تقوم على توفير مجموعة من بدائل للتحليل العمرانى من المنظور الب            

، كما يمكن دمج اثنين أو أكثر من هذه البدائل فى عملية             كل بديل من هذه البدائل عملية تحليلية مستقلة بذاتها        

  .  تحليلية واحدة

 فى هذه البدائل توفير المرونة الكافية لتعديل أو تبديل إحدى الخطوات المتبعـة أو المعـايير                 يكما روع 

يكون ذلك حافزاً للمخطط إلضافة متغيرات لم تكن موضوعة فى االعتبار فـى البـديل               المستخدمة ، بحيث    

  . األساسي 

  :وبصورة عامة فإن جميع البدائل المقترحة هنا تعتمد على خطوات منهجية رئيسية مشتركة وهى

 تجميع وتجهيز البيانات  .١

ل وإعدادها وتدقيقها و دمجها فـى        األولى والخاصة بتجميع البيانات المطلوبة إلجراء التحلي       الخطوةوهى  

  . قاعدة البيانات الجغرافية النمطية المتوافقة مع متطلبات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

 الموارد والنشاطات والمعايير  .٢

تعنى هذه الخطوة بالتعّرف على الموارد المتوافرة فى منطقة الدراسة سواء كانت بـشرية أو طبيعيـة ،                  

ا أوهشاشتها   توتعريفها من حيث     والمخاطر التى قد تؤثر عليها سلباً فى حال تواجدها ، وكذلك من حيث              ميزه

  .تميزها أو تفردها مّما يستوجب وضع خطط الحفاظ والصون

األنـشطة  وهـذه  .  المختلفة القائمة والمحتملة فى المنطقةاألنشطةوبالمثل فإنه فى هذه الخطوة يتم دراسة       

  :  نتتداخل مع الموارد من ناحيتي

لصناعات الملوثة علـى الحيـاة      ل يالتأثير السلب مثل  (يجاباً  أمن حيث تأثيرها على الموارد سلباً أو        : أوالً  

  . )النباتية والبرية الطبيعية مثالً

احتياج النشاط الزراعى إلى التربة الخصبة أو تـوافر مـوارد           مثل  (من حيث احتياجها للموارد     :  ثانياً 

 لعمليات  ي هى المحرك الرئيس   – عالقة التأثير واالحتياج     –لعالقة بين المورد والنشاط     وتعتبر هذه ا  ).  المياه

  ...)، إلخ مكانات والمحدداتإل، تحليل ا ، تحليل الصالحيات تحليل الهشاشة( بأشكالها المختلفة يالتحليل البيئ
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  ٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

المعايير المتعلقة بالتأثير    يقوم خبراء البيئة والعمران بمختلف تخصصاتهم بتحديد         ان فى هذه المرحلة   كما  

أهمية اختيار مواقع جديدة لتجمعات عمرانية صغيرة على        (المتبادل بين الموارد واألنشطة مع بعضها البعض        

وكذا األوزان النسبية التى تحكم أهمية كل مورد بالنـسبة          )  كم من الطرق القائمة مثالً     ٣مسافات التزيد على    

  ).ة عن توافر مصادر الكهرباء بالنسبة للنشاط الزراعى مثالًأهمية توافر التربة الخصب(للنشاط 

 بالنسبة للتحليل البيئى حيث إنها تضع األطر واألسس التى ستقوم عليها عمليـة              هامةًوتعتبر هذه الخطوة    

التحليل ، كما توضح عالقة المعايير واألوزان النسبية المقترحة بالتوجهات المطلوبـة سـواء كانـت هـذه                  

ميل نحو الحفاظ بصورة أعلى على البيئة أو نحو التنمية االقتصادية التى تـدفع قـاطرة التنميـة                  التوجهات ت 

  . العمرانية فى المنطقة أو التنمية البشرية للمجتمعات المحلية

.   كما يمكن أن يكون التوّجه المطلوب هو مزيج من التنمية المتوازنة بين التوجهـات الـثالث الـسابقة                 

ت المطلوبة ستؤثر حتماً على المعايير واألوزان النسبية من حيث تـرجيح معيـار علـى                والشك أن التوجها  

  .اآلخر أو تحديد قائمة الموارد والنشاطات التى ستشملها الدراسة واهميتها النسبية

  ودمج البيانات تحليل .٣

ام مخرجـات    التى يقوم فيها محلل نظم المعلومات الجغرافية باسـتخد         يإن خطوة تحليل ودمج البيانات ه     

وزان النسبية للموارد واألنـشطة     ألالخطوتين السابقتين فى إنتاج مجموعة من الخرائط التى تترجم المعايير وا          

المختلفة إلى بيانات مكانية توضح االستعماالت المحتملة للمناطق المختلفة ، كما توضح التأثير المتبادل بـين                

  . داخل أو التنافس بين االستعماالت المختلفةتلك االستعماالت والموارد المحيطة ، وكذلك الت

  تقييم البدائل ودعم اتخاذ القرار .٤

 على تجميع نتائج التحاليل السابقة وتقييمها مجتمعة بحيث يمكـن           يتقوم الخطوة األخيرة من التحليل البيئ     

لحفـاظ علـى    من خالل هذا التقييم الوصول إلى أنسب المناطق التى يمكن تخصيصها للتنمية العمرانية أو ا              

  . ويشارك فى تقييم البدائل متخذ القرار ويؤثر عليها توّجهات التنمية كما سبق عرضه.  البيئة

إن مشروع إعداد المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم جنوب الصعيد يعتبر امتداداً للدراسة              

ذلك على المنهجيات السابقة ويقوم بتطويرهـا       ، وهو يبنى فى      السابقة والتى عنيت بتحليل شبه جزيرة سيناء      

وتطبيقها على حاالت دراسية أخرى بحيث يتم تطويرها وتجويدها بحيث يمكن استخدامها فيما بعد فى مناطق                

  .قاليم أخرى ذات طبائع وخصائص مختلفةأو
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  ٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   إقليم جنوب الصعيدب المالمح الرئيسية ١ - ١

قاليم مصر التخطيطية ويضم كـل مـن محافظـات سـوهاج            إقليم جنوب الصعيد هو اإلقليم السابع من أ       

  .وأسوان والبحر األحمر ) شاملة مدينة األقصر التى تعتبر مدينة ذات طابع خاص (وقنـــا 

تقريبـاً مـن جملـة مـساحة          %٢٠,٣ يمثـل     مليون فدان و   ٢٠٤٩ كم ٢٠٦٠٥٥  مساحة اإلقليم  -  

   .الجمهورية

وفقاً  ٢٠٠٨ يناير    فى من جملة سكان الجمهورية   % ١١ون   يمثل  مليون نسمة  ٨,٠ باإلقليم نحو    نيقط -  

  للتقديرات السكانية الصادرة عن الجهاوز المركزى للتعبئة العامة واإلحصا

موقع اإلقليم له دالالت إستراتيجية ويتميز بصفتين أساسيتين هما إطالله على البحر األحمـر ممـا                 -

صاله بوسط وجنوب القارة اإلفريقية عن طريق منفـذى         يعطيه نفاذية لدول الخليج وشرق آسيا ، وإت       

  .أسوان البرى والنهرى 

  .يمكن التعرف على اإلقليم من خالل بعض مالمحه الطبيعية واإلدارية والعمرانية  -

  المالمح الطبيعية واإلدارية ١-١-١

ـ          المنطقة الجنوبية ال   يشغل إقليم جنوب الصعيد    احل البحـر   شرقية من الجمهورية ، حيث يمتد مـن س

 إلى حدود إقلـيم الـسويس   مع جمهورية السودان جنوباًتمتد من حدود مصر األحمر شرقاً بواجهة بحرية  

  .شماالً ، كما يحده غرباً إقليم أسيوط والصحراء الغربية ، ويمتد جنوباً حتى الحدود المصرية السودانية 

لغربية له ، كما يميل السطح بمتوسط متداد الجهة اا ونهر النيل بيسطح اإلقليم بمرور واد يتميزو

 ي التاألودية شرقاً سلسلة جبال البحر األحمر ، ويتخلل الجبال عدد من يويحد الواد.  شماالً ١/١٠٠٠٠

 ي قنا شرق النيل ، وغرباً مثل وادي النقرة ووادي وادلستزراع مثالتمثل أكثر األراضى صالحية ل

 عرض  ي، ودائرتشرقا  ٣٣º ´٣٧ - ٣١º ´٢٠طى طول خيقع إقليم الصعيد بين  و.غرب كوم أمبو 

٢٢  ٠٠ º- ٢٩ ´٢٠º ًشماال .  

 المناخ ٢-١-١

، °٢٢الموقع الفلكي بين دائرتي عرض   بعدد من العوامل يأتي في مقدمتهاإقليم جنوب الصعيديتأثر  

ية تقترب مـن   أطرافه الشمالفريقيا والذي جعلأشرقي  إلى جانب موقعه الجغرافي في شمال. شماالً° ٢٩

نحـو  على البحر األحمر في الشرق بجبهة بحرية طولها         باإلضافة إلى وقوعه    البحر المتوسط في الشمال     

لذا يمكن تلخيص أهـم خـصائص منـاخ    .   الجهاتفي أغلببه الصحارى  تنتشر، في حين  كم ١٣٠٠

  فصل الصيف الجاف الحارويمكن التمييز بين فصلين مناخيين فقط هما.  المطر نادر في أنه حار، اإلقليم
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  ٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  قليل األمطار ويمتد بـين شـهري نـوفمبر    ،، وفصل الشتاء المعتدل شهري مايو وأكتوبر ، ويمتد بين

م وفـي أسـوان     °١٦الغردقة  وُيَعدُّ يناير أبرد شهور السنة حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة في            . وأبريل

يبلغ متوسط درجـة حرارتـه    ؛ إذ حر شهور السنة، في حين ُيَعدُّ شهر يوليو أ م°١٨ نحو اإلقليمجنوبي 

 كلمـا اتجهنـا صـوب    اإلقليمالحرارة في  م في أسوان مما يعني ارتفاع درجة°٣٤ة، وغردقم في ال°٢٦

يسوده الجو المعتدل خـالل شـهور الـصيف     والشمال.  الملطف البحر المتوسطتأثير الجنوب بعيًدا عن 

  .الشمالية الملطفة لدرجة الحرارة الرياحلهبوب نتيجة الحارة وخاصة شهري يوليو وأغسطس 

ويسود اإلقليم نطاق من الضغط المنخفض في أشهر الشتاء وهذا الضغط المنخفض هو المتسبب في 

جلب الرياح الشمالية الباردة خالل أشهر الشتاء ، أما في الصيف فيسود باإلقليم نطاق من الضغط متوسط 

  . الضغط الجوي صيفا وشتاء تويوضــح الشكالن نطاقااالرتفاع ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

 و°١١بين ويتراوح معدل النهايتين الصغرى والعظمى لدرجة الحرارة خالل شهر يناير 
والفصلي   الحراري اليوميويتزايد المدى.  م في أسوان°٢٣و° ١٠، وبين الغردقة م في °١٦

م °٤٠رارة فيها إلى فيصل متوسط درجة الح. اإلقليم وخاصة الجنوبية بشكل حاد في صحاري 
الشكل ويوضح .  م بعد غروب الشمس°٧النهار، في حين ينخفض إلى نحو  خالل ساعات

موزعة على  بعض المحطات المختارة باإلقليمالمتوسط الشهري لدرجة الحرارة في  التالي
  .شهور السنة
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  ٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

 

 اإلقليموتنخفض الرطوبة بشكل واضح في 

االتجاه  ، إلى جانب بباالتجاه من الشمال إلى الجنو

 والنيلصوب األجزاء الصحراوية بعيًدا عن البحر 

وترتفع نسبة . لبخار الماء ان الرئيسانالمصدر

الرطوبة بشكل واضح على امتداد سواحل البحر 

وتنخفض الرطوبة في الجو .  طوال العام األحمر

البالد لهبوب رياح  بشكل حاد عندما تتعرض

اضات الجوية التي تهب الخماسين في مقدمة االنخف

الفترة الممتدة بين شهري مارس  على مصر، خالل

، حارة متربة تؤدي إلى  وهي رياح جافة. ويونيو

 الرمال الناعمة بدرجة قد تحجب معها الرؤية إثارة

 .  ، باإلضافة إلى انخفاض الرطوبة

تبلغ كمية األمطار نت  فإذا كا كميات محدودة من األمطار خالل شهور الشتاء ،اإلقليمتسقط على و

تقل باالتجاه من الشمال إلى الجنوب إنها ف في السنة ) سم٢٠,٥( بوصة ٨,١الساقطة على اإلسكندرية 

 بوصة ٨,١ فبينما تبلغ كمية األمطار السنوية على اإلسكندرية. مصدر البخار بعيًدا عن البحر المتوسط

أقل من بوصة وتقل أكثر لتصل إلى ،  هرة القاعلى) سم٤( بوصة ١,٦ نحو تقل لتصل إلى ،)سم٢٠,٥(

ويقل عدد األيام الممطرة في . تنعدم إلى الجنوب من مدينة المنيا وتكادبل ،  إقليم شمال الصعيدواحدة في 

  .من الشمال إلى الجنوبأيضا نفسه باالتجاه  االتجاه

  

 

 متوسط درجة الحرارة الشهرية في بعض محطات اقليم جنوب الصعيد
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  ٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 في شكل زخات  لسقوط األمطارمتفرقة من الصحراء الشرقيةتتعرض جبال البحر األحمر وجهات و

حدوث سيول جارفة تجري في األودية الجافة وشعابها  ، يترتب عليها شديدة مصحوبة بعواصف رعدية

 المنتشرة في تلك األقاليم

وتعتبر هذه السيول بصفة عامة مصدرا للخير كما تعتبر مصدرا للدمار ، فهي تشكل مصدرا لتزويد 

ن شدة اندفاع المياه في المجاري المائية غالبا ما تعمل على الخزانات الجوفية غير العميقة بالمياه ، إال أ

جرف كل ما يقابلها من فتات صخري وجالميد يتسبب في إحداث كثير من الدمار لتلك المنشآت التي تقام 

التي تسببت في ١٩٧٩بصورة عشوائية في مجاري هذه السيول ، ومن أمثلة ذلك سيول وادي قنا في عام 

كك الحديدية والسيارات حيث غمرت المياه مساحات واسعة من األراضي وارتفع تعطيل حركة سير الس

 في سقوط -١٩٨١ ، ١٩٨٠ التي تكررت في عامي –كما تسببت تلك السيول .  سم ٥٠منسوبها لنحو 

  .كتل صخرية على بعض الطرق 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٩٩١ حدثت في عام كذلك تحدث الظاهرة نفسها في أودية البحر األحمر مثل سيول مرسى علم التي

حيث تسبب وادي أم خريقة في نقل كميات ضخمة من المياه والرواسب الوديانية التي تسببت في انهيار 

  مرسى علم / لعامة على طريق إدفو بعض المنازل والمنشآت ا
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  ٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

   جنوب الصعيد خريطة األساس وتوضح حدود اقليم: )١(شكل
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  ١٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  الهيكل اإلدارى إلقليم جنوب الصعيد ٣-١-١

يتكون الهيكل اإلدارى إلقليم جنوب الصعيد من محافظات سوهاج وقنا وأسوان ومدينة األقصر والبحر 

   :وينقسم إلىاألحمر ، 

  . مركزاً ٢٨ •

 . مدينة ٤٥ •

  ) . قرى توابع ٤٣٧ قرية رئيسية ،  ١٥٢(  قرية ٥٨٩ •
 

 الهيكل اإلدارى إلقليم جنوب الصعيد) ١(جدول 

   المالمح العمرانية ٤-١-١

نها تـربط بـين المالمـح الجغرافيـة         إهماً فى دراسات اإلقليم حيث      متمثل المالمح العمرانية محوراً     

 يستخدامات األراض اوالمالمح السكانية ، وتشتمل المالمح العمرانية على توزيع         ) البعد المكانى (واإلدارية  

  .حافظات إقليم جنوب الصعيد ، الكثافات السكانية ، والفئات الحجمية بمدن اإلقليم بم

داخل ( الزراعية   الستخداماتن ا أستخدامات األراضى بمحافظات إقليم جنوب الصعيد يتضح        ابتحليل  و

      ٢ كـم  ٣٠٨٢,٨حيث تـشغل مـساحة      ،  ستخدامات األراضى   اتشغل المسطح األكبر من     ) وخارج الزمام 

% ١٧,٩من إجمالى المساحة المأهولة ، تليها المنافع والجبانات بنـسبة           % ٦٦,٥بنسبة  )  ألف فدان  ٧٣٤( 

 .مـن إجمـالى المـساحة المأهولـة لإلقلـيم         %١٢,٧ العمرانيـة بنـسبة      السـتخدامات تقريباً ، ثـم ا    

  المحافظة  الكليةالمساحة 
  ألف فدان  ٢كم

النسبة 
%  

  عدد
  المراكز

  عدد
  *المدن

عدد القرى 
  **الرئيسية

القرى 
  التوابع

إجمالي 
  القرى

  ٢٧٠  ٢١٩  ٥١  ١٢  ١١  ٥,٣  ٢٦٢٣  ١١٠٢٢,١  سوهاج

  ١٨٧  ١٣٦  ٥١  ١٢  ١١  ٥,٢  ٢٥٧٠  ١٠٧٩٨  قنا

  ١٥  ٧  ٨  ٣  ١  ١,٢  ٥٧٤  ٢٤١٠  مدينة األقصر

  ٩٧  ٦٧  ٣٠  ١١  ٥  ٣٠,٤  ١٤٩٢٩  ٦٢٧٢٦  أسوان

  ٢٠  ٨  ١٢  ٧  ٠  ٥٧,٩  ٢٨٣٤٦  ١١٩٠٩٩,١٣  بحر األحمرال

  ٥٨٩  ٤٣٧  ١٥٢  ٤٥  ٢٨  ١٠٠  ٤٩٠٤٢  ٢٠٦٠٥٥  اإلجمالى

  ) .سوهاج الجديدة ، قنا الجديدة ، أسوان الجديدة ، ضمن مدن المحافظات التابعة لها  ( المدن الجديدة القائمة   *
  .الوحدات المحلية **  
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  ١١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  قليم جنوب الصعيد ضى الالغطاء األر )٢(شكل 
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  ١٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ٢٠٠٥  – )  ٢المساحة بالكم(ستخدامات األراضى بمحافظات إقليم جنوب الصعيد ا) ٢(جدول 

  المحافظات
 مساكن

  ومتناثرات

 المنافع

 والجبانات

األراضى

  البور

األراضى 

 الزراعية

داخل 

  الزمام

األراضى 

 الزراعية

خارج 

  الزمام

 المساحة

  ولةالمأه

 
  ألراضىا

 الصحراوية

  

 المساحة

  الكلية

  ١١٠٢٢,١  ٩٤٢٨,١  ١٥٩٣,٩  ١٣,١  ٧٦١,٥  ٧٩  ٤٠٢,٤  ٣٣٧,٩  سوهاج

  ١٠٧٩٨  ٩٠٥٦,٨  ١٧٤١  ١٦١,٥  ١٣٢١  ٢٤,٥  ١٣٩  ٩٥  قنا

  ٢٤١٠  ٣١٨٣  ٢٢٧  ٠,١  ١٧٨  ٠  ٣١  ١٨  ألقصرامدينة 

  ٦٢٧٢  ٦١٧٢١  ١٠٠٥  ١٢٢  ٥٢٤  ٣٥  ٢٥٤  ٧٠  أسوان

 ١١٩٠٩٩,١٣  ١١٩٠٢٨  ٧١,١٣  ٠  ١,٦  ٠  ٢,٩٩  ٦٦,٥٤  بحر األحمرال

 ٢٠٦٠٥٥,٢٣  ٢٠١٤١٦,٩  ٤٦٣٨,٠٣  ٢٩٦,٧  ٢٧٨٦,١  ١٣٨,٥  ٨٢٩,٣٩  ٥٨٧,٤٤  اإلجمالى

  

غير أن ، ، ) فدان / نسمة٠,٢ ( ٢كم/ نسمة٤٠,٣ السكانية الكلية بإقليم جنوب الصعيد إلى ةتصل  الكثافو

فى ) فدان / نسمة٩,٨ ( ٢كم/ نسمة٢٣٤٠,٧ المحافظات بين فيالمأهولة  في المناطق تتفاوت  هذه الكثافة

فى محافظة البحر األحمر ، بينما نجدها ال ) فدان / نسمة١٠,٧ ( ٢كم/ نسمة٢٥٣٦,١محافظة سوهاج و 

ات المحافظة نظراً لوجود ظهير صحراوى كبير بها مقارنة ذ نسبة للمساحة الكلية ب٢كم/ نسمة١,٥تتجاوز 

  .بباقى محافظات اإلقليم 

   الكثافة السكانية الكلية بإقليم جنوب الصعيد) ٣(جدول 

  الكثافة السكانية على المساحة الكلية  الكثافة السكانية على المساحة المأهولة
  المحافظة

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

  ١,٤  ٣٣٨,٥  ٩,٨  ٢٣٤٠,٧  سوهاج

  ١,١  ٢٦٦,٤  ٦,٩  ١٦٥٢,٤  قنــا

  ٠,٧  ١٧١,٩  ٧,٧  ١٨٢٥,١  األقصر

  ٠,١  ١٧,٥  ٤,٦  ١٠٩٣,٥  أسوان

  ٠,٠  ١,٥  ١٠,٧  ٢٥٣٦,١  البحر األحمر

  ٠,٢  ٤٠,٣  ٧,٥  ١٧٩٠  اإلقليـــم
  

 ، فتشكل هذه الكثافات يوفى ظل إحتياج إقليم جنوب الصعيد إلى مساحات لإلمتداد الصحراو

  .قومية  الزراعية كثروة يالمنخفضة أحد أهم الفرص للتوسع لتخفيف الضغط على األراض
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  ١٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

وبدارسة الفئات الحجمية لمدن إقليم جنوب الصعيد ، يالحظ أن جميعها أقل من ربع مليون نسمة ، إذ 

مدن هى عواصم ثالث محافظات بجانب أربع  مدينة على قمتها ٤٥يبلغ عدد المدن بإقليم جنوب الصعيد 

داخل الفئة الحجمية ) بحر األحمر الغردقة عاصمة محافظة ال ( الخامسةمدينة األقصر ، بينما تأتى المدينة 

  .  ألف نسمة ١٠٠ – ٥٠من 

وأقل )  مدينة ١١(  ألف نسمة ٢٥ – ١٠كما يالحظ أن أكبر عدد من المدن يوجد بالفئة الحجمية من 

 ١٠(  ألف نسمة ١٠٠ – ٥٠تليها المدن بالفئة الحجمية من  % ٢٤,٤بنسبة )  مدينة ١١(  اآلف ١٠من 

   . % ٢٢,٢بنسبة ) مدينة 
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  ١٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قليم جنوب الصعيدإالمراكز العمرانية وعواصم محافظات  )٣(شكل 
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  ١٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   :العمرانوالموارد  -أ

تعتمـد بـصفة    ) تكتالت صناعية قائمة ومناطق صناعية جديدة       ( يضم اإلقليم قاعدة صناعية ضخمة      

أما من حيث توطن الصناعات المتميزة ،       .  الوسيطة   اضية المنتشرة ومستلزماته  رئيسية على الموارد األر   

 يفتأتى الصناعات الغذائية على رأس األنشطة الصناعية ومنها مصانع السكر وتكرير الزيـوت والمـسل              

  . والعلف ومطاحن الحبوب يالصناع

   :قائمةالصناعية التكتالت ال •

 مليـون جنيـه ،      ٥٢٥ستثمارات تصل إلى    امع األلومنيوم ب  يوجد باإلقليم مشروعات صناعية كبرى كمج     

وتشمل الـصناعات الكيميائيـة األسـمدة        . مليون جنيه    ٥,٩ستثمارات  اومصانع إلنتاج الفيروسيليكون ب   

األزوتية والغازات الصناعية والخشب الحبيبى والورق وتتركز صناعات التعدين على إستخراج الفوسفات            

ومـن أهـم    . كما توجد تكتالت صناعية بترولية بمحافظة البحـر األحمـر           . وقطع الرخام والجرانيت    

  باإلضافة إلى المناجم والمحاجر     ستخراج وتكرير البترول والغاز الطبيعى    االصناعات التعدينية والبترولية    

  .أما الصناعات التحويلية فتضم كل من صناعة المخابز وصناعة الثلج والصناعات الحرفية 

اهمة محافظات جنوب الصعيد فى التنمية الصناعية بصفة عامة تنخفض عن متوسـط             إال أن نسبة مس   

من اإلجمـالى سـواء مـن حيـث عـدد       % ٥ نحومستوى الجمهورية ، حيث بلغت نسبة هذه المساهمة         

 . ١٩٩٦ستثمارية وعدد العمالـة بهـا عـام         الالمشروعات التى تم توطينها ، أو قيمة إنتاجها وتكاليفها ا         

نخفاض معدالت النمو   ا مساهمة قطاع الصناعة فى التنمية بمحافظات جنوب الصعيد إلى           نخفاضايؤدي  و

وتدهور اإلنتاج نفسه ، وخاصة الخامات التى تساهم هذه المحافظات بنصيب كبير فـى توفيرهـا علـى                  

ت أو المنتجات التى ال تنتج فى أى محافظا       ) الفوسفات والحديد والكوارتز  (مستوى الجمهورية مثل خامات     

  .خرى غير محافظات جنوب الوادى مثل الفيروسيليكون أ

  

  ٢٠١٧قليم جنوب الصعيد حتى عام إل راتيجية المكانية المستهدف إقامتها في إطار االستالمناطق الصناعية) ٤(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

 )فدان( المساحة  المحافظة
  فرص العمل المتوقعة

  )باأللف عامل(

  ٤  ١٣٠  سوهاج

  ٤٥  ١٥١٤  قنــا

  ٧  ٢٢٢  أسوان

  ٣٠  ١٠٠٠  البحر األحمر

  ٨٦  ٢٨٦٦  اإلقليم

  ١٧٦١  ٦٥٦٠٦  الجمهورية
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  ١٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مواقع المحاجر بإقليم جنوب الصعيد ) ٤(شكل 
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  ١٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   بإقليم جنوب الصعيدالمناجممواقع  )٥(شكل 



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ١٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  جديدة الصناعية التكتالت ال •

 تخطيطهـا   ييوجد عدد من المناطق الصناعية فى إقليم جنوب الصعيد سواء المنفذة بالفعل أو الجـار              

  :لتوطين العديد من الصناعات وهذه المناطق هى 

     ٤٠٠٠ فـدان تـوفر    ١٣٠ يلحـوا بتقدر مساحتها   )  مبارك يح(  منطقة صناعية فى محافظة سوهاج       -

  . صناعات ملوثة للبيئة يفرصة عمل مع عدم السماح بإقامة أ

 . ألف فرصة عمل ٤٥ فدان توفر ١٥١٤ يحوالبتقدر مساحتها ،  منطقة صناعية بمحافظة قنا -

 فرصة عمل  ٧٠٠٠ فدان توفر ٢٢٢ يحوالب منطقة الشالل الصناعية بمحافظة أسوان تقدر مساحتها -

 . ألف فرصة عمل٣٠ فدان توفر ١٠٠٠   صناعية بمحافظة البحر األحمر على مساحة منطقة-

ستراتيجية المكانيـة   الوتقدر فرص العمل المتوقعة من المناطق الصناعية المستهدف إقامتها فى إطار ا           

 ألف  ١٧٦١ ألف فرصة عمل مقابل      ٨٦ يمن إجمالى الفرص المتوقعة بالجمهورية أ     % ٥القومية حوالى   

 ٦٥٦٠٦ فدان باإلقليم فـى مقابـل        ٢٨٦٦وذلك على منطقة تبلغ     ،  عمل على مستوى الجمهورية     فرصة  

  .فدان بالجمهورية 

  ن الجديدة دالم •

ستثمار فى جنوب الصعيد بما تحتويه من فرص عمل جديدة فى           التعتبر المدن الجديدة من أهم فرص ا      

 على الموارد الزراعية والبيئية   طقة وتحافظ   قتصادية مخطط لها بعناية بحيث تتالئم مع موارد المن        اأنشطة  

   . ألف نسمة٨٧٥قليم تبلغ طاقتها  عمرانية جديدة فى اإلنويعتمادها لتكون ا تجمعاً جديداً تم ١١وهناك  ،
  

  التجمعات العمرانية الجديدة بإقليم جنوب الصعيد )٥(جدول 
  القاعدة اإلقتصادية  عدد السكان   إسم التجمع                           

  خدمات/سياحة/صناعة  ١٢٠٠٠٠خميم الجديدة                            أ
  خدمات/صناعة/زراعة/سياحة  ١١٠٠٠٠قنا الجديدة                               
  خدمات/ناعةص/ سياحة  ٣٥٠٠٠طيبة الجديدة                             

  خدمات/صناعة/زراعة  ٧٠٠٠٠  إدفو
  خدمات/صناعة/زراعة  ٦٠٠٠٠                            يلعالقا يواد
  خدمات/صناعة/زراعة/سياحة  ٧٠٠٠٠  روطيد

  خدمات/صناعة/زراعة  ٨٠٠٠٠نجع حمادى الجديدة                      
  خدمات/صناعة/زراعة  ٧٠٠٠٠     أسوان الجديدة                      

  خدمات/صناعة/زراعة/سياحة  ٨٠٠٠٠سوهاج الجديدة                          
  خدمات/صناعة/زراعة  ٨٠٠٠٠  كركر

  خدمات/صناعة/زراعة  ١٠٠٠٠٠  توشكى
    ٨٧٥٠٠٠  ياإلجمـال
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  ١٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  البنية األساسية ٥-١-١

يدية ، والطرق النهريـة     لطرق القومية واإلقليمية والسكك الحد    وتشمل البنية األساسية باإلقليم شبكات ا     

   .يتصاالت والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحال باإلضافة إلى شبكات ا يءوالموان

ويتميز إقليم جنوب الصعيد بوجود شبكة جيدة ومتكاملة من الطرق والسكك الحديديـة التـى تـرتبط                 

يم شبكة من الطرق الطولية لربط اإلقلـيم بـشمال الجمهوريـة            فيضم اإلقل .  النيل   يمعظمها بمحور واد  

 ةالتاليالطرق الطولية     أهم وتتمثل،  والطرق العرضية لربط وادى النيل بالصحراء الغربية والبحر األحمر        

  :يما يلي ف

  . كم ٨٥٢أسوان شرق النيل بطول /القاهرة •

 . كم ١٢٢٠أسوان غرب النيل إلى وادى حلفا بطول /القاهرة •

 . من الزعفرانة وحتى حاليب ٨٦٦ للبحر األحمر بطول ييق الساحلالطر •

  : فتتمثل فيما يلي ) غرب  /شرق( أما الطرق العرضية 

  . كم ٢٦٠الشيخ فضل بطول /رأس غارب •

 . كم ١٦٠قنا بطول /سفاجا •

 . كم ١٩٤قوص بطول /القصير •

 . كم ٣٠٠أبو رماد بطول /شالتين/أسوان •

  . كم ٢٢٥إدفو بطول /مرسى علم •

 والذى يربط بين كل من سوهاج وأسيوط ومحافظة البحر األحمر         ،  ذا باإلضافة إلى الطريق المقترح      ه

 ي كوبر –كوبرى قنا   :  ومنها   بين ضفتيه ،  لربط  ل على النيل    يكما يخدم اإلقليم عدة كبار    ،  ماراً بوادى قنا  

أخميم ، باإلضـافة     سوهاج و  ي كوبر – أسوان الملجم    ي كوبر – أسيوط   ي كوبر – إدفو   ي كوبر –األقصر  

  . قناطر نجع حمادى يوكوبر،  قناطر إسنا يإلى كوبر

 وخط سـكة حديـد       أسوان/بالنسبة لشبكة السكك الحديدية القومية فيمر باإلقليم خط سكة حديد القاهرة          

  .أبو طرطور /الخارجة/قنا

ـ    ، ومن أهمها     على النيل يمكن تطويرها      يءكما يوجد باإلقليم موان     باإلضـافة   يرميناء أسـوان النه

  .للموانئ البحرية كسفاجا والقصير وبرنيس 

 ومطـار   ،ومطار األقصر ساعة  /راكب٢٥٠٠ مطار الغردقة    يويوجد باإلقليم عدة مطارات دولية  ه      

وقد تـم   ،   الغردقة واألقصر    يمطارل حالياً عمليات توسعة وتطوير      ي، ويجر ساعة  / راكب ٣٢٠٠أسوان  



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ٢٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 لهذا المجال فى مطارات أخرى كمطـار        بل مرة مما يفتح البا     ألو BOTإنشاء مطار مرسى علم بنظام      

  أبو سمبل 

  الموانئ التجارية •

، وشـرق    ، وبورسـعيد   ، ودميـاط   سكندرية، والدخيلة إلا:  ميناًء تجارًيا، وهي   ١٥يوجد في مصر    

، والطـور، وشـرم      ، ونويبع  ، والسخنة  ، واألدبية  ، وحوض البترول   ، والسويس  ، والعريش  بورسعيد

  .، وسفاجا ، والغردقة يخالش

ـ        ٢٠٠٥فتشير بيانات عام    ،  تصاالت باإلقليم   العن شبكة ا  أما  ي إلى أن أفضل خدمة تليفونية متوافرة ف

، أمـا   )  نـسمة  ١٠٠/ خط ٤٤( ومدينة األقصر   )  نسمة ١٠٠/ خط ٥٥,٧( حضر محافظة البحر األحمر     

وحضر محافظة البحـر    )  نسمة   ٥٣٠٠/مكتب بريد ( أفضل خدمة بريدية فتوجد فى ريف محافظة أسوان         

   ) . نسمة ٦٦٠٠/مكتب بريد(األحمر  
  

  ٢٠٠٥ –تصاالت بإقليم جنوب الصعيد الشبكة ا) ٦(جدول 

 البحر األحمر األقصر أسوان قنا سوهاج
 نوع الخدمة

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 ٤ ١٥ ٣٧ ٩ ٣٩ ١٣ ٤٤ ١٠ ٦٤ ١٤عدد السنتراالت

عدد الخطوط 

 باأللف
١,٢ ٧٣,٣ ٨٤,٤٧٤,٢ ٥٣ ١٠٩ ١٠٣ ١١٥ ١٨١,٢ ١٩٠,٨ 

 ١٠٠/ خط

 نسمة
٢,٤ ٥٥,٧ ٤٣,٨٣٣,٥ ٢٣,٤٨,٤ ٤,٥ ١٨,٩ ٦,٢ ٢٣,٨ 

 - ٢٠ ٢١ ٢٠ ١١٩ ٣٧ ١٧٠ ٣٣ ٢٤٥ ٧٠ مكاتب البريد

/ ألف نسمة

 مكتب بريد
٦,٦ ٧,١ ٩,٦ ١٢,٦٥,٣ ١٣,٣ ١٨,٤ ١٢ ١١,٤ - 

  
  هربائيةلطاقة الكا •

خدمه عدد من محطات التوليد المتصلة بالشبكة يبالنسبة للطاقة الكهربائية فإن إقليم جنوب الصعيد 

حطات ويبلغ عدد الم. الموحدة للجمهورية وعدد قليل من محطات التوليد الذاتى غير المتصلة بالشبكة

  . محطاتالمتصلة بالشبكة الموحدة ست



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ٢١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مواقع محطات توليد وتحويل الكهرباء بإقليم جنوب الصعيد )٦(شكل 



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ٢٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شبكات النقل والمواصالت باإلقليم )٧(شكل 



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ٢٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموانئ التعدينية والسياحية باإلقليم  )٨(شكل 



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ٢٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

كما تشير بيانات الكهرباء والطاقة إلى أن أكبر نسبة مساهمة باإلقليم من حيث عدد محطات الكهربـاء       

وتصل أدناها فى كل من محافظة سوهاج ومدينة األقصر حيث          % ٤٢,٨سوان بنسبة   أتتركز فى محافظة    

ومن حيث متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة سـنوياً          .  توجد بهما أية محطات توليد الكهرباء      ال

  .س.و. ك٨٥٦,٤باإلقليم فتصل إلى 

وتعتمد أربعة من هذه المحطات على الطاقة المائية ، ومحطتان تستخدم مصادر الطاقة مـن الريـاح،            

  .وحدةكما يوجد عدد محطة واحدة غير متصلة بالشبكة الم

اء    على  كبير  إلى حد  ويعتمد اإلقليم   السد العالى كأكبر محطة لتوليد الكهرباء عن طريـق          محطة آهرب

  . نهر النيلمياهالطاقة المائية المتولدة من 

،  من سـعات التوليـد الكهربائيـة      % ٦٠ستهالك الكهرباء باإلقليم ال يتعدى      اويجدر اإلشارة إلى أن     

عمرانيـة أو   التوسعات  لللطاقة الكهربائية لتزايد األحمال المستقبلية سواء       هذا مدى توافر مصادر ا    يعكس  و

   .تنميةالمشروعات 

  
  ٢٠٠٥ - الطاقة الكهربائية بإقليم جنوب الصعيد ) ٧(جدول 

 المحافظة
عدد محطات 

 الكهرباء
 %النسبة 

  نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة لإلنارة

 )اً سنوي. س.و.ك( 

 ٧٤٤  - سوهاج

 ٨٧٨ ٢٨,٦ ٢ قنا

 ٦٥٨ ٤٢,٨ ٣ أسوان

 ١٠١٦  - األقصر

 ٩٨٦ ٢٨,٦ ٢ البحر األحمر

 ٨٥٦,٤ %١٠٠ ٧ اإلقليم

  

  التغذية بمياه  الشرب  •

 محافظات جنوب الصعيد على محطات التنقية يتعتمد مشروعات التغذية بمياه  الشرب الحالية ف

، ومحطات المياه  لتنقية المركزية لخدمة التجمعات السكنية المتباعدةبينما تخدم محطات ا.  لخدمة المدن

  . رتوازية القرىالمحطات المياه اتخدم المضغوطة و

 ٤٤٨,٧( المستهلكة ، فقد بلغ أكبر معدل لنصيب الفرد من مياه الشرب  مياه الشرب استهالكأما عن

وذلك ) فرد / يوم.  لتر٢٥٦( ة األقصر يليه حضر مدين، بحضر محافظة البحر األحمر ) فرد/ يوم. لتر

 ٤٦٠,١( ، بينما وصل أعلى نصيب للفرد من إجمالى كمية مياه الشرب المنتجة ٢٠٠٥طبقاً لبيانات عام 



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ٢٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

            ويوجد فى حضر محافظة البحر األحمر أيضاً، ويليه حضر محافظة قنا حيث بلغ ) فرد / يوم. لتر

  ).فرد / يوم.  لتر٢٥٦( 

فى ريف محافظة والمستهلكة   بلغ أقل نصيب للفرد من إجمالى كمية مياه الشرب المنتجةحينفي 

  .لكل منهما) فرد / يوم.  لتر٤٥,٢( البحر األحمر 

  يلصرف الصحا •

، إال أن شبكات  نحدارابالنسبة للصرف الصحى يتم خدمة مدن جنوب الصعيد بشبكات مواسير 

وجد بها شبكات ت ال يدن حيث توجد كثير من المناطق الت جميع مناطق الميالصرف الصحى ال تغط

حيث يتم صرف فائض هذه الخزانات ،  وتعتمد على خزانات تحليل خاصة بكل منزل يالصرف الصح

رتفاع منسوب المياه والتي ينتج عنها اعلى ترنشات مما يخلق مشاكل بيئية نتيجة طفح هذه الخزانات 

  . رانية وبيئيةالجوفية وما ينتج عنه من أضرار عم

 تبين أن أعلى نصيب للفرد من إجمالى طاقة الصرف ي للصرف الصح٢٠٠٥وطبقاً لبيانات عام 

 ١٣٦,٧(يليه حضر محافظة البحر األحمر  ، )فرد / يوم.  لتر١٥٩(  يوجد فى محافظة أسوان يالصح

  .ثناء بعض قرى قنا باستي، فى حين ال يتمتع الفرد فى ريف اإلقليم بخدمة صرف صح )فرد / يوم. لتر

  
  ٢٠٠٥ بإقليم جنوب الصعيد يمياه الشرب والصرف الصح) ٨(جدول 

طاقةالصرف ومياه الشرب   البحر األحمر األقصر أسوان قنا سوهاج

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريفحضر ريفحضر الصحي

   كمية مياه الشرب المنتجةيإجمال

 )يوم / ٣ألف م( 
٢,٣ ٢٨,٣٦٠,٦ ٥٠,٧ ١٠٧ ١٢٦ ٢٦٢ ١٨٠ ٣٤٠ ٢٠٠ 

 كمية مياه الشرب يإجمال

 )يوم / ٣ألف م(  المستهلكة
٢,٣ ٥٩,١ ٢٨ ٤٩ ٦٠ ٦٥ ٢٠٩ ١٤٤ ٣١٥ ١٨٦ 

نصيب الفرد من مياه الشرب 

 )فرد / يوم. لتر(  المستهلكة
٤٤٨,٧٤٥,٢ ١٢٦ ٢٥٦ ٩٥ ١٤٠ ٩٢ ٢٣٧ ١٠٧ ٢٣٣

نصيب الفرد من مياه الشرب 

 )فرد / يوم. لتر(  المنتجة
٤٦٠,١٤٥,٢ ١٢٧ ٢٦٣ ١٦٩ ٢٧١ ١١٦ ٢٩٦ ١١٦ ٢٥٠

  يطاقة الصرف الصح

 )يوم / ٣ألف م( 
١٨ - ١٣,٢ - ٧٤ ٥ ٣٥ - ٢٨ - 

 طاقة ينصيب الفرد من إجمال

  )فرد / يوم/لتر(  يالصرف الصح
١٣٦,٧  -  ٦٨,٥  -  ١٥٩  ٢  ٥٨  -  ٣٥  -  

  



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ٢٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  محطات الرفع الرئيسية ومخارج الصرف باإلقليم  )٩(شكل 



 المنظور البيئى السترتيجية التنمية العمرانية ألقليم جنوب الصعيد

  
  ٢٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  قليم جنوب الصعيدإمحافظات  بالمالمح الرئيسية ٢- ١

  محافظة سوهاجبالمالمح الرئيسية  ١-٢-١

محافظة سوهاج هى إحدى المحافظات األربعة المكونة إلقليم جنوب الصعيد بجانب كل من محافظات              

فـى  ) سـوهاج   ( وتقع عاصمة المحافظـة     .  ، باإلضافة إلى مدينة األقصر       أسوان والبحر األحمر وقنا   

  ) . كم عن أسوان ٤١٢ كم عن القاهرة و٤٦٧( منتصف المسافة تقريباً بين القاهرة وأسوان 

المالمح الطبيعية ، واإلدارية    : ويمكن التعرف على المحافظة من خالل بعض المحاور الرئيسية وهى           

   :، والعمرانية التالية

  المالمح الطبيعية واإلدارية  -أ

تقع محافظة سوهاج شمال إقليم جنوب الصعيد وتحدها شماالً محافظة أسيوط وجنوبـاً محافظـة قنـا                 

تمتد محافظة سوهاج بين دائرتى عرض      و .محافظة الوادى الجديد  غرباً  ، و محافظة البحر األحمر    شرقاً  و

  . شرقاً ٥ ٣٢  َ ٤٨ -  ٥ ٣١  َ ١٥ل شماالً ، وبين خطى طو ٥ ٢٧  َ ١٨ -  ٥ ٢٦ َ ٠٨

من جملـة    % ٥,٣ مليون فدان تمثل     ٢,٦٢ بما يعادل    ٢ كم ١١٠٢٢,١وتبلغ مساحة محافظة سوهاج     

مـن   % ٤٤,١ مليون نسمة يمثلون     ٣,٧٤٧مساحة إقليم جنوب الصعيد ، ويصل عدد سكانها إلى حوالى           

ـ  وتحتـل  . ٢٠٠٦هورية عام   من جملة سكان الجم    % ٤,٩جملة سكان إقليم جنوب الصعيد ،         ةالمحافظ

الثالثة فى اإلقليم من حيث المساحة واألولى من حيث عدد السكان ، وتتكون محافظة سوهاج مـن                 المرتبة  

 قريـة   ٥١، و ) إحدى عشر مدينة باإلضافة إلى مدينة سـوهاج الجديـدة         ( مدينة   ١٢ مركزاً إدارياً ،     ١١

 ال تدخل فى نطاق وحـدات        قرى تابعة  ٦لوحدات محلية و     قرية تابعة    ٢٦٤(   قرية تابعة  ٢٧٠رئيسية ،   

  .) محلية 

  ٢٠٠٥  –محافظة سوهاج ب يالتقسيم اإلدار) ٩(جدول 

وحدات محلية  المدن ٢المساحة كم المراكز
 )قرى رئيسية(

عدد القرى 
 إجمالى لقرى لتوابع

 ٣٢ ٢٢ ١٠ ٢ ١٢٨٦,٧ سوهاج
  ١٤  ١١  ٣  ١  ٦٢٩,٠  أخميم
  ٢٩  ٢٥  ٤  ١  ١١٢٥,٠  البلينا

  ٢٣  ١٨  ٥  ١  ٩٢٦,٢  المراغة
  ٣٣  ٢٨  ٥  ١  ١٢٨٩,٢  المنشأة

  ١٩  ١٥  ٤  ١  ١٢٥٦,٨  دار السالم
  ٢٩  ٢٤  ٥  ١  ١١٠٥,٢  جرجا

  ٩  ٦  ٣  ١  ٧٨٠,١  جهينة الغربية
  ١٤  ١٢  ٢  ١  ٤٧٠,٧  ساقلتة
  ٣٤  ٢٩  ٥  ١  ١٠٥٠,٩  طما
  ٢٨  ٢٣  ٥  ١  ١١٠٢,٣  طهطا

  ٢٦٤  ٢١٣  ٥١  ١٢  ١١٠٢٢,١  المحافظة



  
  ية العمرانية القليم جنوب الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية التنم

  

  
  ٢٨      الهيئة العمة للتخطيط العمراني

  ٢٠٠٥ –) ٢كم(  بمحافظة سوهاج يستخدامات األراضا) ١٠(جدول   

 جرجا دار السالم المنشأة المراغة البلينا أخميم سوهاج إستخدام األرض
جهينة 

 الغربية
 المحافظة طهطا طما ساقلته

 ٣٣٧,٩ ٣٢,٩ ٢٩,٨ ١٣,٤ ٢٠,٤ ٣٨,٣ ٣٠,٤ ٤٤,٤ ٢٦,٥ ٣٦,١ ٢١,٥ ٤٤,٢ مساكن ومتناثرات

  ٢١,٢  ٢٠,٣  ١٩,٠  ١٩,٨  ١٨,٤  ٢٤,٣  ١٧,٠  ٢٣,٦  ١٩,٤  ٢٢,٣  ٢٤,٢  ٢٤,٠  ْ%النسبة 

  ٤٠٢,٤  ٣٥,٩  ٢٧,٨  ١٩,٧  ٤٠,١  ٤١,٦  ٤٧,٢  ٤٠,٤  ٢٨,٦  ٤٢,١  ٢٩,٣  ٤٩,٧  منافع وجبانات

  ٢٥,٢  ٢٢,١  ١٧,٧  ٢٩,٠  ٣٦,٢  ٢٦,٤  ٢٦,٣  ٢١,٥  ٢٠,٩  ٢٦,٠  ٣٣,١  ٢٧,٠  ْ%النسبة 

  ٧٩,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٠١  ٠,٠  ١٠,٨  ٥٢,٨  .١٠  ٠,٠  ٨,٧  ٠,٠  ٤,٧  األراضى البور

  ٥,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١,٦  ٠,٠  ٦,٩  ٢٩,٤  ٠,٥  ٠,٠  ٥,٤  ٠,٠  ٢,٥  ْ%النسبة 

  ٧٦١,٥  ٧٩,١  ٧٨,٤  ٣٢,٣  ٥١,٦  ٧٣,٨  ٨٤,٢  ٩٠,٧  ٦٧,٥  ٧٦,٧  ٤٠,٧  ٨٦,٦  األراضى الزراعية داخل الزمام

  ٤٧,٨  ٤٨,٨  ٤٩,٩  ٤٧,٦  ٤٦,٥  ٤٦,٨  ٤٦,٩  ٤٨,٣  ٤٩,٢  ٤٧,٤  ٤٦,٠  ٤٧,٠  ْ%النسبة 

  ١٣,١  ٠,٠  ١,٧  ٠,٤  ٠,٠  ١,٧  ٣,٣  ٢,٨  ١,٦  ٠,١  ٠,٥  ١,٠  األراضى الزراعية خارج الزمام

  ٠,٨  ٠,٠  ١,١  ٠,٦  ٠,٠  ١,١  ١,٨  ١,٥  ١,١  ٠,١  ٠,٦  ٠,٥  ْ%النسبة 

  ١٥٩٣,٩  ١٦٢,٠  ١٥٧,١  ٦٧,٨  ١١٠,٨  ١٥٧,٦  ١٧٩,٥  ١٨٧,٩  ١٣٧,٠  ١٦١,٨  ٨٨,٦  ١٨٤,٠  المساحة المأهولة

  ١٤,٥  ١٤,٧  ١٤,٩  ١٤,٤  ١٤,٢  ١٤,٣  ١٤,٣  ١٤,٦  ١٤,٨  ١٤,٤  ١٤,١  ١٤,٣  ْ%النسبة

  ٩٤٢٨,١  ٩٤٠,٣  ٨٩٣,٨  ٤٠٢,٨  ٦٦٩,٣  ٩٤٧,٦  ١٠٧٧,٤  ١١٠١,٤  ٧٨٩,٢  ٩٦٣,٢  ٥٤٠,٤  ١١٠٢,٦  األراضى الصحراوية

  ٨٥,٥  ٨٥,٣  ٨٥,١  ٨٥,٦  ٨٥,٨  ٨٥,٧  ٨٥,٧  ٨٥,٤  ٨٥,٢  ٨٥,٦  ٨٥,٩  ٨٥,٧  ْ%النسبة 

  المساحة الكلية 
١١٠٢,٣  ١٠٥٠,٩  ٤٧٠,٧  ٧٨٠,١  ١١٠٥,٢  ١٢٥٦,٨  ١٢٨٩,٢  ٩٢٦,٢  ١١٢٥,٠  ٦٢٩,٠  ١٢٨٦,٧  

١١٠٢٢,١  

  
النسبة إلى المساحة الكلية **               النسبة إلى المساحة المأهولة *



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
  

  
  ٢٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  المالمح العمرانية -ب

من مساحتها الكلية ، بما يعكس إتساع الظهيـر         % ١٤,٥تمثل المساحة المأهولة لمحافظة سوهاج نحو       

 تتوزع المساحة المأهولة لمحافظة سوهاج بنسب متباينة        ٢٠٠٥ووفقاً لبيانات عام    ، ة  الصحراوى للمحافظ 

مـن إجمـالى    % ٤٨,٦حيث تشغل اإلستعماالت الزراعية داخل وخارج الزمام المسطح األكبـر بنـسبة             

% ٢١,٢، فـى مقابـل نـسبة    % ٥المأهول من مساحة المحافظة بينما تسجل األراضـى البـور نحـو        

 بمحافظة  ييتكون الهيكل العمران  ، و بإضافة المنافع والجبانات    % ٤٦,٤عمرانية وترتفع إلى    لإلستعماالت ال 

  . مدينة على مستوى إقليم جنوب الصعيد ٤٥ مدينة ، وذلك من إجمالى ١٢سوهاج من 

، بينما يشير   )  ألف نسمة    ٢٥٠ – ١٠٠( وتقع مدينة سوهاج عاصمة المحافظة فى الفئة الحجمية من          

 ألف  ١٠٠ – ٥٠( ت الحجمية لمدن المحافظة إلى أن معظم المدن تتركز فى الفئتين الحجميتين             توزيع الفئا 

  . مدينة ١٢ مدن من إجمالى مدن المحافظة ٨، حيث يوجد بها عدد )  ألف نسمة ٥٠ – ٢٥( و ) نسمة 

دينـة  ، وم )  ألـف نـسمة      ٢٥ – ١٠( أما مدينتا ساقلته ودار السالم فتوجدان فى الفئة الحجمية من           

  ) . اآلف نسمة ١٠أقل من ( سوهاج الجديدة فى الفئة الحجمية 

  
  الفئات الحجمية السكانية لمدن محافظة سوهاج) ١١(جدول 

 المدن المتواجدة بالمحافظةعدد المدن بالمحافظة عدد المدن باإلقليم الفئات الحجمية

 - - - المدن المليونية 

  -  -  -  ون ملي– ألف ٢٥٠

  سوهاج  ١  ٤   ألف٢٥٠ – ١٠٠

  المنشأة– طما – طهطا – أخميم –جرجا   ٥  ١٠   ألف١٠٠ – ٥٠

   المراغة– جهينة –البلينا   ٣  ٩   ألف٥٠ – ٢٥

   دار السالم–ساقلتة   ٢  ١١   ألف٢٥ – ١٠

  سوهاج الجديدة  ١  ١١   اآلف١٠أقل من 

    ١٢  ٤٥  اإلجمـــالى

  

  

  

  

  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
  

  
  ٣٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   :قنا ومدينة األقصرحافظة ملالمالمح الرئيسية  ٢-٢-١

محافظة قنا هى إحدى المحافظات األربعة المكونة إلقليم جنوب الصعيد بجانب كـل مـن محافظـات           

 كـم مـن القـاهرة       ٦٦٠ يوتقع جنوب محافظة سوهاج على بعد حوال      . سوهاج وأسوان والبحر األحمر     

وجب قرار رئيس الجمهورية رقم      تشكلت بم  ي محافظة قنا مدينة األقصر الت      تضم و.  كم من أسوان     ٢٢٠و

 . بالنظام الخاص لمدينة األقصر ١٩٨٩ لسنة ١٥٣

المالمح الطبيعيـة واإلداريـة     : ويمكن التعرف على المحافظة من خالل بعض المحاور الرئيسية هى           

  :والعمرانية التالية 

 المالمح الطبيعية واإلدارية -أ

االً محافظة سوهاج وجنوبـاً محافظـة أسـوان         تقع محافظة قنا وسط إقليم جنوب الصعيد وتحدها شم        

  .ومحافظة البحر األحمر شرقاً ومحافظة الوادى الجديد غرباً 

زة وتقع مدينـة األقـصر فـى     ـة الممي ـى فى تلك البقع   ـر المنحن ـار النه ـط المحافظة بمس  ـوتحي

  .نصفه الجنوبى 

      ´٤٠ - ٣٢º ´١٨ى طول   وتمتد بين خط   ٢٦º ´٤٢ - ٢٥º ´٠٥وتقع محافظة قنا بين دائرتى عرض       

٣٣ º  ٢٥ ´٣٠ وتقع مدينة األقصر عند ألتقاء دائرة عرضº  ٣٢ ´٣٠ وخط طولº  

من جملـة   %  ٥,٢ مليون فدان تمثل     ٢,٥٧ بما يعادل    ٢ كم ١٠٧٩٨وتبلغ مساحة محافظة قنا حوالى      

 مليون فـدان    ٠,٥٧ بما يعادل    ٢ كم ٢٤١٠مساحة إقليم جنوب الصعيد ، بينما تبلغ مساحة مدينة األقصر           

 مليـون   ٣,٠٠١ويصل تعداد سكان محافظة قنا إلى حوالى        . من إجمالى مساحة اإلقليم     % ١,٢تمثل نسبة   

   .٢٠٠٦من جملة سكان إقليم جنوب الصعيد عام % ٣٤,٢نسمة تمثل حوالى  

من جملة % ٥,١ ألف نسمة تمثل حوالى ٤٥٧ بحوالى ٢٠٠٥بينما يقدر عدد سكان مدينة األقصر عام        

   .٢٠٠٦كان إقليم جنوب الصعيد عام س

من حيث المساحة والثانية فى     ) بدون األقصر   ( يم  ـات اإلقل ـر محافظ ـة قنا أصغ  ـبر محافظ ـتعتو

  .عدد السكان 

وط ، نجع حمادى ، دشنا ، الوقف        شت ، فرش  تقنا ، أبو    (  مركزاً إدارياً    ١١ون محافظة قنا من     ـتتكو

وتتكـون  .  قرية تابعة    ١٣٦ قرية رئيسية ، عدد      ٥١ مدينة و    ١٢،  ) فقط  قوص ، نقادة ، أرمنت ، إسنا          

  وحدات ٨مدينة األقصر حالياً من مركز واحد وثالث مدن األقصر والبياضية وطيبة الجديدة وتتبعها عدد               

   قرية تابعة ٧محلية قروية وعدد 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
  

  
  ٣١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ٢٠٠٥ –قصر  لمحافظة قنا ومدينة األيالتقسيم اإلدار) ١٢(جدول 

المساحة الكلية  المراكز
وحدات محلية  المدن ٢كم

 )قرى رئيسية(
عدد القرى 
 إجمالى القرى التوابع

 ٢٤ ١٧ ٧ ٢ ٥٤٦٣,٨ قنــا
  ٣٣  ٢٨  ٥  ١  ٢١٩,٣  شتتأبو 

  ٩  ٦  ٣  ١  ٧٣,٧  فرشوط
  ٢٩  ٢٠  ٩  ١  ٢٩٨,٣  نجع حمادى
  ١٧  ١٣  ٤  ١  ٧٩٠,٥  دشنا
  ٣  ٢  ١  ١  ٨٠  الوقف
  ٨  ٤  ٤  ١  ١٩٣٦,٤  فقـط
  ٢٤  ١٩  ٥  ١  ٩١٧  قوص
  ٦  ٤  ٢  ١  ٩٣  نقادة
  ٧  ٤  ٣  ١  ١٣٠,٦  أرمنت
  ٢٧  ١٩  ٨  ١  ٧٩٥,٣  إسنا

  ١٨٧  ١٣٦  ٥١  ١٢  ١٠٧٩٨  محافظة قنا
  ١٥  ٧  ٨  ٣  ٢٤١٠  مدينة األقصر

  
  
  المالمح العمرانية  -ب

من مساحتها الكلية بمـا يعكـس إتـساع الظهيـر          % ١٦,١تمثل المساحة المأهولة  لمحافظة قنا نحو        

 تتوزع المساحة المأهولة لمحافظة قنا بنسب متباينة ،         ٢٠٠٥راوى للمحافظة ، ووفقاً لتقديرات عام       الصح

من إجمـالى    % ٨٥,٢المسطح األكبر بنسبة    ) داخل وخارج الزمام    ( حيث تشغل اإلستعماالت الزراعية     

سـتعماالت  الل % ٥,٥، فـى مقابـل نـسبة         % ١,٤المساحة المأهولة بينما تسجل األراضى البور نحو        

  .بإضافة المنافع والجبانات % ١٣,٥العمرانية وترتفـع إلى 

من مساحتها الكلية ، بمـا يعكـس         % ٩,٤وبالنسبة لمدينة األقصر فتمثل المساحة المأهولة  بها نحو          

تساع الظهير الصحراوى للمدينة ، تتوزع المساحة المأهولة لمدينة األقصر بنسب متباينة ، حيث تـشغل                ا

من إجمالى المساحة المأهولة بينما ال توجد أراضى         % ٧٨,٤الت الزراعية المسطح األكبر بنسبة      اإلستعما

بإضـافة المنـافع     % ٢١,٦ترتفع إلـى     % ٧,٩بور بالمدينة ، وتصل نسبة اإلستعماالت العمرانية إلى         

  .والجبانات 

 النيـل العنـصر     قد خضع توزيع العمران فى محافظة قنا لظروف موفولوجية حيث شكل مسار نهر            و

المسيطر فى هذا المجال ، تنتشر التجمعات السكانية التى تقوم أساساً على الزراعـة ، إال أن مـسطحات                   

 مـن   ي فيتراوح عرض الواد   ياألرض الزراعية تتحدد بالتضاريس ذات الميول الشديدة التى تحصر الواد         

  . منها يجزء الشمال كيلومتر فى ال١٨ كيلو متر فى المنطقة الجنوبية من المحافظة و٣



   التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيدالمنظور البيئى الستراتيجية
   

  
  ٣٢      الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  ٢٠٠٥ –) ٢كم(ستخدامات األراضى بمحافظة قنا ومدينة األقصر ا) ١٣(جدول 

 قنا إستخدام األرض
أبو 

 طشت
 فرشوط

نجع 

 حمادى
 األقصرمحافظة قنا إسنا أرمنت نقادة قوص فقط الوقف دشنا

 ١٨ ٩٥ ١٢ ٥ ٦ ١٢ ٥ ٢ ١٠ ١٤ ٤ ١٠ ١٥ مساكن ومتناثرات

  ٧,٩  ٥,٥  ٤,١  ٣,٩  ٧,١  ٦,٦  ٧,١  ٣  ٥,٧  ٥,٥  ٦  ٤,٩  ٧,١  ْ%النسبة 

  ٣١  ١٣٩  ٣٢  ٦  ٦  ١٢  ٤  ٣  ١٢  ١٧  ٧  ٢١  ١٩  منافع وجبانات

  ١٣,٧  ٨  ١٠,٨  ٤,٨  ٧,١  ٦,٨  ٥,٧  ٤,٤  ٦,٤  ٦,٤  ١٠,٤  ١٠,٧  ٩,٣  ْ%النسبة 

  ٠  ٢٤,٥  ٧,٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١٥  ٠  ١  ٠  ٠  األراضى البور

  ٠  ١,٤  ٢,٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ١,٤  ٨,٣  ٠  ١,٥  ٠  ٠  ْ%النسبة 

األراضى الزراعية 

  داخل الزمام
١٧٨  ١٣٢١  ٢٢٣  ٩٨  ٧٣  ١٤٧  ٥٢  ٣٨  ١٤٣  ١٦٤  ٥٥  ١٦٤  ١٦٢  

  ٧٨,٤  ٧٥,٩  ٧٥,٥  ٧٦  ٨٥,٩  ٨٢  ٧٤,٢  ٥٤,٢  ٧٩  ٦٣  ٨٢,١  ٨٤,٣  ٧٨,٣  ْ%النسبة 

األراضى الزراعية 

  خارج الزمام
٠,١  ١٦١,٥  ٢٠,٨  ١٩,٧  ٠  ٨,١  ٩,١  ٢٦  ١,٢  ٦٥,٥  ٠  ٠,١  ١٠,٩  

  ٠  ٩,٣  ٧  ١٥,٢  ٠  ٤,٥  ١٣  ٣٧  ٠,٧  ٢٥,١  ٠  .٠١  ٥,٣  ْ%النسبة 

  ٢٢٧  ١٧٤١  ٢٩٥,٨  ١٢٩,٣  ٨٥  ١٧٩,٨  ٧٠,١  ٧٠,٤  ١٨١  ٢٦٠,٨  ٦٧  ١٩٥  ٢,٧  المساحة المأهولة

  ٩,٤  ١٦,١  ٣٧,٢  ٩٩  ٩١,٤  ١٩,٦  ٣,٦  ٨٨  ٢٢,٩  ٨٧,٤  ٩٠,٩  ٨٨,٩  ٣,٨  ْ%النسبة 

  ٢١٨٣  ٩٠٥٦,٨  ٤٩٩,٥  ١,٣  ٨  ٧٣٧,١  ١٨٦٦,٣  ٩,٦  ٦٠٩,٥  ٣٧,٥  ٦,٧  ٢٤,٣  ٥٢٥٦,٨  األراضى الصحراوية

  ٩٠,٦  ٩٣,٩  ٦٢,٨  ١  ٨,٦  ٨٠,٤  ٩٦,٤  ١٢  ٧٧,١  ١٢,٦  ٩,١  ١١,١  ٩٦,٢  ْ%النسبة 

  ٢٤١٠  ١٠٧٩٨  ٧٩٥,٣  ١٣٠,٦  ٩٣  ٩١٧  ١٩٣٦,٤  ٨٠  ٧٩٠,٥  ٢٩٨,٣  ٧٣,٧  ٢١٩,٣  ٥٤٦٣,٨  المساحة الكلية
  ..لكلية النسبة إلى المساحة ا**                           .النسبة إلى المساحة المأهولة  *
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  ٣٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

وبصفة عامة تمثل التجمعات العمرانية بالمحافظة فى مجملها شريطاً عمرانياً متأثراً بمسار نهر النيل 

 يمثل محدداً عمرانياً رئيسياً يؤثر على ي ويؤكد أن عرض الواد–مما يشكل سوء توزيع لتلك التجمعات 

 كيلومتر ٣ كيلومتر إلى ١عرضه ما بين التنمية العمرانية باإلقليم وعلى األخص مركز قنا حيث يتراوح 

  . كيلومتر شرق النهر ٩ كيلومتر إلى ٢,٥غرب النهر وبين 

 مدينة فى محافظة ١٢يوصف الهيكل العمرانى القائم بالتمركز الشريطى والسكانى ، حيث يتكون من و

 من %٥٠ منهن فقط على ٣من جملة عدد سكان المحافظة ، وتستحوذ % ٢٠قنا يقطن فيها حوالى 

ما فيوتتدرج الفئات الحجمية للمدن حيث تتراوح .  مدن قنا وأرمنت وإسنا يإجمالى عدد سكان المدن ، ه

   .شت ت اآلف نسمة تقريباً لمدينة أبو ١٠ ألف نسمة تقريباً لمدينة قنا إلى ١٥٥بين 
  

  ة األقصرمدين/الفئات الحجمية السكانية لمدن محافظة  قنا) ١٤(جدول 

عدد المدن  الفئات الحجمية
 باإلقليم

إجمالى عدد مدن 
 المدن المتواجدة بالمحافظة المحافظة

  - - المدن المليونية
   -  -   مليون– ألف ٢٥٠
  األقصر–قنا   ٢  ٤   ألف٢٥٠ – ١٠٠
  إسنا–أرمنت   ٢  ١٠   ألف١٠٠ – ٥٠
   نجع حمادى– فرشوط – دشنا –قوص   ٤  ٩   ألف٥٠ – ٢٥
  * البياضية– الوقف – فقط – نقادة –شت تأبو  ٥  ١١   ألف٢٥ – ١٠

   قنا الجديدة-* طيبة الجديدة  ٢  ١١   اآلف١٠أقل من 
    ١٥  ٤٥  اإلجمالـــى

  

 مدينة بمحافظة قنا بخالف كل من مدن األقصر والبياضية وطيبة ١٢يتمثل الهيكل العمرانى من 

وال تحتوى محافظة قنا أو مدينة . جنوب الصعيد  مدينة على مستوى إقليم ٤٥الجديدة وذلك من إجمالى 

  . ألف نسمة ٢٥٠األقصر على مدن فى الفئة الحجمية أكثر من 

ألف نسمة ، بينما يشير توزيع الفئات الحجمية  ) ٢٥٠ – ١٠٠( وتقع مدينة قنا فى الفئة الحجمية من 

 ) ٢٥-١٠(و ) ٥٠ –٢٥(ين من لمدن محافظة قنا إلى أن معظم مدن المحافظة تتركز فى الفئتين الحجميت

  . مدن ٩ألف نسمة ، حيث يوجد بهما عدد 

  .ألف نسمة ) ٢٥٠-١٠٠( وبالنسبة لمدينة األقصر فتقع فى الفئة الحجمية من 

ألف نسمة ومدينة طيبة الجديدة فى الفئة ) ٢٥-١٠(بينما تقع مدينة البياضية فى الفئة الحجمية من 

   .١٩٩٦لك طبقاً لتعداد  اآلف نسمة ، وذ١٠الحجمية أقل من 
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  ٣٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   :محافظة أسوانلئيسية المالمح الر ٣-٢-١

محافظة أسوان هى إحدى المحافظات األربعة المكونة إلقليم جنوب الصعيد بجانب كل من محافظـات               

  .سوهاج والبحر األحمر وقنا ، باإلضافة إلى مدينة األقصر 

المالمح الطبيعيـة واإلداريـة     : سية هى   ويمكن التعرف على المحافظة من خالل بعض المحاور الرئي        

  -:والعمرانية التالية 

  المالمح الطبيعية واإلدارية -أ

تعتبر أسوان بوابة مصر من جهة الجنوب ، وتمثل نقطة إتصال بين مصر ودون إفريقيا جنوباً إذ أنها                  

شرقاً ومحافظـة   آخر محافظات صعيد مصر جنوباً  ، وتحدها شماالً محافظة قنا ومحافظة البحر األحمر               

  .الوادى الجديد غرباً 

 كم وحتى الحدود مع     ٤٨٠ كم من العاصمة القاهرة ، وتمتد بطول         ٨٧٩وتقع محافظة أسوان على بعد      

،  ٢٢º ´٠ شمال خط اإلستواء، إذ تقع محافظة أسوان بين دائرتى عرض            ٢٢عند داثرة عرض    السودان  

٢٥ ´٤٠º       ٣١ ´٢٠  شماالً ، وتمتد بين خطى طولº   ،٣٣ ´٣٠º    ًوتبلغ مساحة محافظـة أسـوان        شرقا

من جملة مساحة إقليم جنـوب       % ٣٠,٤تمثل حوالى   )  مليون فدان تقريباً     ١٤,٩ ( ٢ كم ٦٢٧٢٦حوالى  

. وتنقسم المحافظة لخمسة مراكز إدارية هى أسوان وإدفو وكوم أمبـو ونـصر النوبـة ودراو                 . الصعيد  

. يفت بعد تهجير أهالى النوبة وهما نـصر النوبـة ودراو            والجدير بالذكر أن أثنين من هذه المراكز أض       

 قريـة و    ٩٧ وحدة محلية قرويـة ، و      ٣٠ مدن باإلضافة إلى مدينة أسوان الجديدة و       ١٠وتضم المحافظة   

  . عزبة وكفر ونجع ، ومدينة أسوان هى عاصمة المحافظة ٤٦٤

  
  ٢٠٠٥ – التقسيم اإلدارى لمحافظة أسوان) ١٥(جدول 

 المراكز
المساحة الكلية 

 ٢كم
 *عدد المدن 

وحدات محلية 

 )قرى رئيسية(

عدد القرى 

 التوابع
 إجمالى القرى

 ١١ ٨ ٣ ٣ ١١٩٤٧,٦ أسوان

  ٢٨  ١٨  ١٠  ٤  ١٧٩٢١,٧  إدفو

  ١٥  ٩  ٦  ١  ٢٣٨٩٥,٧  كوم أمبو

  ٣٦  ٢٩  ٧  ٢  ٢٩٨٧,٠  نصر النوبة

  ٧  ٣  ٤  ١  ٥٩٧٤,٠  دراو

  ٩٧  ٦٧  ٣٠  ١١  ٦٢٧٢٦  المحافظة
 .تضم محافظة أسوان  عشرة مدن باإلضافة إلى مدينة أسوان الجديدة بمركز أسوان  ∗
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  ٣٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  المالمح العمرانية -ب

بما يعكس إتـساع الظهيـر      ، من مساحتها الكلية    % ١,٦تمثل المساحة المأهولة لمحافظة أسوان نحو       

حافظـة أسـوان بنـسب       تتوزع المساحة المأهولة لم    ٢٠٠٥الصحراوى للمحافظة ، ووفقاً لتقديرات عام       

من إجمـالى المـأهول مـن       % ٦٤,٣متباينة ، حيث تشغل اإلستعماالت الزراعية المسطح األكبر بنسبة          

اإلستعماالت العمرانية  % ٦,٩، فى مقابل نسبة     % ٣,٥مساحة المحافظة بينما تسجل األراضى البور نحو        

  ع والجبانات بإضافة المناف% ٣٢,٢ترتفع إلى 

  

  ٢٠٠٥ –) ٢كم(ستخدامات األرض بمحافظة أسوان ا) ١٦(جدول 

 كوم أمبو إدفو أسوان ستخدامات األرضا
نصر 

 النوبة
 اإلقليم المحافظة دراو

 ٥٨٧,١ ٦٩,٧ ٧,٨٢ ٠,٠٥ ٢٧,٤٣ ١٨,٣٢ ١٦,٣ مساكن ومتناثرات

 ١٣٥ ٦,٩ ١١,٧٧ ٠,٠٧ ٦,٥٢ ٤,٨٥ ٢٤,٧٨  ْ%النسبة 

 ٨٢٩,٨ ٢٥٤,٤ ٢٠,٢٦ ٠,٠٠ ٩٦,٣٨ ١٢٠,٩٥ ١٦,٨٠  منافع وجبانات

 ٧٦,٤ ٢٥,٣ ٣٠,٤٧ ٠,٠٠ ٢٢,٨٩ ٣٢,٠٦ ٢٥,٨٢  ْ%النسبة 

 ١٣٨,١٢ ٣٤,٦٢ ١,٣٣ ٠,٣٦ ١١,٦٥ ٨,٣٦ ١٢,٩٢  األراضى البور

 ٩,٩ ٣,٥ ٢ ٠,٤٨ ٢,٧٧ ٢,٢٢ ١٩,٨٦  ْ%النسبة 

األراضى الزراعية 

  داخل الزمام
٢٧٨٥,٨ ٥٢٣,٧٣ ٣٥,٨١ ٠,٠٠ ٢٨٠,٣١ ١٨٨,٥٦ ١٩,٠٥ 

 ٢٥٦,٥ ٥٢,١ ٥٣,٨٦ ٠,٠٠ ٦٦,٥٧ ٤٩,٩٥ ٢٩,٢٨  ْ%سبة الن

األراضى الزراعية 

  خارج الزمام
٢٩٧ ١٢٢,٣ ١,٢٦ ٧٤,٤٩ ٥,٣٠ ٤١,٠٨ ٠,١٧ 

 ٢٢,٣ ١٢,٢ ١,٩ ٩٩,٤٥ ١,٢٦ ١٠,٨٩ ٠,٢٦  ْ%النسبة 

  ٤٦٣٧,٨  ١٠٠٤,٨  ٦٦,٤٨  ٧٤,٩  ٤٢١,٠٨  ٣٧٧,٢٦  ٦٥,٠٨  المساحة المأهولة

  ٤٢,٦  ١,٦  ١,١١  ٢,٥١  ١,٧٦  ٢,١١  ٠,٥٤  ْ%النسبة 

  ٢٠١٤١٧  ٦١٧٢١,٢  ٥٩٠٧,٥٢  ٢٩١٢,١  ٢٣٤٧٤,٦٢  ١٧٥٤٤,٤٤  ١١٨٨٢,٥٢  األراضى الصحراوية

  ٤٥٨,٣  ٩٨,٤  ٩٨,٨٩  ٩٧,٤٩  ٩٨,٢٤  ٩٧,٨٩  ٩٩,٤٦  ْ%النسبة 

  ١٩٥٠٣٦  ٦٨٧٢٦  ٥٩٧٤,١  ٢٩٨٧,٠  ٢٣٨٩٥,٧  ١٧٩٢١,٧  ١١٩٤٧,٦  المساحة الكلية
  . النسبة إلى المساحة المأهولة   *

  . المساحة الكلية النسبة إلى** 
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  ٣٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  النيليويتسم النسق العمرانى لمحافظة أسوان عامة بعدة خصائص بعضها يمثل أغلب محافظات واد

 يوبعضها اآلخر تتميز به أسوان عن سائر الجمهورية ، فالهيكل العمرانى القائم يوصف بالتمركز الشريط

 ، وتستحوذ ١٩٩٦د السكان عام من جملة عد% ٤٣ مدينة يقطن فيها ١١ ، حيث يتكون من يوالسكان

 ، هما أسوان وكوم ١٩٩٦ عدد سكان حضر المحافظة عام يمن إجمال% ٦٨,٨٤إثنتان منهم فقط على 

  .أمبو 

 أيضاً من عدم اإلتزان بسبب تباين الفئات الحجمية للمدن حيث تتراوح ما بين يويعانى النسق الحضر

 . ١٩٩٦ألف نسمة لمدينة كالبشة وأسوان الجديدة عام  ألف نسمة تقريباً لمدينة أسوان إلى أقل من ٢٢٦

 – نسمة كحالة قرية الحجز بحرى ١٦٠٠٠هذا فى الوقت الذى يصل فيه عدد سكان القرى األم ألكثر من 

   .مركز إدفو

  الفئات الحجمية السكانية لمدن محافظة أسوان) ١٧(جدول 

 الفئات الحجمية
عدد المدن 

 ليمباإلق

إجمالى عدد مدن 

 المحافظة
 المدن المتواجدة بالمحافظة

 - - - المدن المليونية

  -  -  -   مليون– ألف ٢٥٠

  أسوان  ١  ٤   ألف٢٥٠ – ١٠٠

   إدفو–كوم أمبو   ٢  ١٠   ألف١٠٠ – ٥٠

  دراو  ١  ٩   ألف٥٠ – ٢٥

   السباعية–البصيلية   ٢  ١١   ألف٢٥ – ١٠

  ٥  ١١   اآلف١٠أقل من 
 –و سمبل السياحية  أب–نصر النوبة 

   أسوان الجديدة– الرديسية قبلى –كالبشة 

  

 شريط وادى النيل على مسافة ي مدن على جانب٩ حيث تتركز يويتسم هذا النسق أيضاً بالتباين الفراغ

ينة على شريط الوادى وأبو  كم بين آخر مد٣٠٠ال تزيد على ثلث طول المحافظة بينما يفصل حوالى 

 لمدن المحافظة ي إلى تواضع الدور اإلقليمي والتباين الحجمى والفراغيلل المكانويؤدى هذا الخسمبل 

قتصادية والتسويقية ألنشطة النخفاض فى القدرة اا ضعف توزيع الخدمات وما يستتبع ذلك من يوبالتال

غيرة ستثناء مدينة أبو سمبل وبعض التجمعات الصاالمدن ، أما بالنسبة لنمط العمران حول بحيرة ناصر فب

 وذلك يالتى ال يزيد عدد سكانها على المئات ، وتكاد تكون منطقة بحيرة ناصر خالية من أى هيكل عمران

ان األصليين وبناء السد العالى ، وقد أدى ذلك لعدم ـر السكـة من تهجيـروف التاريخيـتأثراً بالظ

  . مستدام يستقرار بشراوجود 
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  ٣٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

نتشرت حول بحيرة ناصر اها بعض الجهات ، فقد  قامت بين كانت هناك بعض المحاوالت التإو

بعض التجمعات الصغيرة المتناثرة أهمها جرف حسين وكالبشة نشاطها األساسى هو الزراعة الشاطئية 

عتماد عليه فى الال من األحوال هيكالً عمرانياً يمكن اـل بأى حـد وهى ال تشكـة والصيـالموسمي

  .عمليات التنمية المتواصلـة 

  نحوحيرة ناصر ثانى أكبر البحيرات الصناعية فى العالم من ناحية المساحة ، ويبلغ طولهاتعتبر بو

 المصرية ، والباقى باألراضى السودانية ، وتبلغ مساحة الجزء يضا كم باألر٣٥٠ كم منها ٥٠٠

 حوالى – متر فوق سطح البحر ١٨٠ عندما يصل منسوب المياه بالبحيرة إلى –باألراضى المصرية 

   ٢ كم٥٢٣٧

 متر ، ومتوسط العمق ١٣٠ أقصى عمق حوالى  ويبلغ مليون فدان ،١,٢٥أى ما يساوى حوالى ( 

وتتميز البحيرة بمالءمة ظروفها البيئية لتربية العديد من أصناف )  كم ١٨ متر ومتوسط العرض ٢٥

  .األسماك 

  ا حوالى ربع مليون فدان غ مساحتهمن مسطح البحيرة وتبل% ٢٠ تمثل : مناطق الصيد بالمياه الشاطئية

  وتبلغ مساحتها حوالى مليون فدانالباقية من مسطح البحيرة % ٨٠ تمثل : مناطق الصيد بالمياه العميقة

  محافظة البحر األحمرالمالمح الرئيسية ب ٤-٢-١

 من الحدود   ًءتقع محافظة البحر األحمر جنوب شرق صعيد مصر وتمتد بطول ساحل البحر األحمر بد             

، حيث تقع بين خطـى      جنوباًية لمصر مع السودان     دول وحتى الحدود ال    شماال ،  ة لمحافظة السويس  الجنوبي

 –بنـى سـويف     ( شماال ، كما تمتد غربا حتى حدود محافظات وادي النيل           °٢٢،    °٢٩ ً  ١٠    عرض  

،   شـرقاً  ْ      ٣٦َ    ٥٠ ،    ْ ٣٣َ    ٢٨طول  ، وهي بذلك تمتد بين خطي       )  أسوان   – قنا   – سوهاج   –أسيوط  

من مساحة الجمهوريـة ،     % ١٢,٤٤ أي ما يوازى     ا ،  مربع الف كليومتر أ١٣٠بنحو   ة تقدر وتشغل مساح 

وياتى ترتيبها الثالث من حيث المساحة بعد محافظتي الوادي الجديد ومطروح ، وتمتـد بطـول حـوالي                  

فـى  ، وبشكل عام فإن عرض المحافظـة يتـسع          )  كم ٣٥٠ إلى   ٨٠(عرضها بين   يترواح  و  ،  كم ١٠٨٠

   .الجنوب عنه فى الشمال ، ويبلغ أقل عرض لها فى مواجه محافظة قنا

  المالمح الطبيعية واإلدارية -أ

تعتبر محافظة البحر األحمر واحدة من أكبر المحافظات المصرية من حيث المساحة حيـث              كما سبق   

شرقية للجمهورية ونحـو    يأتى ترتيبها الثالث ، وترجع أهمية موقع المحافظة فى أنها تمثل معظم الحدود ال             

كما أنها تعتبر النافذة الشرقية لمصر على البحر األحمر ومن ثـم دول التعـاون               . ربع حدودها الجنوبية    

  .الخليجى ودول جنوب وشرق آسيا 
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  ٣٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   
  ٢٠٠٥ التقسيم اإلدارى لمحافظة البحر األحمر) ١٨ (جدول 

وحدات محلية  المدن ٢كم المساحة الكلية األقسام
 إجمالى القرى عدد القرى التوابع )قرى رئيسية(

 - - - ١ ٨١٦٦,٩٥ الغردقة

  ٢  -  ٢  ١  ١٩٩٥١,٨٣  سفاجا

  ١  -  ١  ١  ١٨٦٢١,٧١  القصير

  ١٠  ٨  ٢  ١  ٤٩٦٥,٧٩  مرسى علم

  ٢  -  ٢  ١  ٦٢٠٧٢,٣٦  رأس غارب

  ٥  -  ٥  ٢  ٥٣٢٠,٤٩  حاليب وشالتين

  ٢٠  ٨  ١٢  ٧  ١١٩٠٩٩,١٣  إجمالى المحافظة

  

  _رأس غارب (ام إدارية ترتيبها كالتالى من الشمال إلى الجنوب سنقسم المحافظة إلى ستة أقتو

ومدينة الغردقة هى عاصمة المحافظة )  حاليب وشالتين –– مرسى علم – القصير – سفاجا –الغردقة 

ق وجد مجموعة من التجمعات العمرانية األصغر حجماً على طول الساحل حيث يربط الطريتفى حين 

  .الساحلى بين جميع التجمعات العمرانية 

  المالمح العمرانية -ب

تساع امن مساحتها الكلية ، بما يعكس % ٠,٠٦تمثل المساحة المأهولة لمحافظة البحر األحمر نحو 

من إجمالى المساحة الكلية للمحافظة ، ووفقاً % ٩٩,٩٤الظهير الصحراوى للمحافظة حيث تبلغ نسبته 

تتوزع المساحة المأهولة لمحافظة البحر األحمر بنسب متباينة ، حيث تشغل و،  ٢٠٠٥لبيانات عام 

بإضافة المنافع  % ٩٧,٧٤ترتفع إلى  % ٩٣,٥٤ستعماالت العمرانية المسطح األكبر بنسبة تصل إلى الا

بينما ال توجد أراضى بور بالمحافظة ، ، والجبانات من إجمالى المأهول من مساحة المحافظة 

  .فقط من إجمالى المساحة المأهولة للمحافظة % ٢,٢٦ت الزراعية نسبتها قليلة جداً حيث تبلغ ستعماالالوا
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  ٣٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ٢٠٠٥ –) ٢كم(ستخدامات األراضى بأقسام محافظة البحر األحمر ا) ١٩(جدول 

  االقسام

  االستخدامات
 رأس غارب مرسى علم سفاجا القصير الغردقة

ب حالي

 وشالتين
 المحافظة

 ٦٦,٥٤ ٢,٨١ ٦,٥٦ ٧,٥٠ ١٨,٧٤ ٦,٥٦ ٢٤,٣٧ مساكن ومتناثرات

  ٩٣,٥٤  ٩٥,٥٨  ٧٦,١٧  ٩٨,٤٢  ٩٧,٤٠  ٩٠,١٦  ٩٥,٧٩  ْ%النسبة 

  ٢,٩٩  ٠,١٣  ١,٥٦  ٠,١٢  ٠,٥٠  ٠,٤٧  ٠,٢١  منافع وجبانات

  ٤,٢  ٤,٤٢  ١٨,١١  ١,٥٨  ٢,٦٠  ٦,٤٦  ٠,٨٣  ْ%النسبة 

  ١,٦٠  ٠,٠٠  ٠,٤٩  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٢٥  ٠,٨٦  أراضى زراعية داخل الزمام

  ٢,٢٦  ٠,٠٠  ٥,٧٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٣,٣٨  ٣,٣٩  ْ%النسبة 

  ٧١,١٣  ٢,٩٤  ٨,٦١  ٧,٦٢  ١٩,٢٤  ٧,٢٨  ٢٥,٤٤  المساحة المأهولة

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠١  ٠,١٥  ٠,١٠  ٠,٠٤  ٠,٣١  ْ%النسبة 

  ١١٩٠٢٨  ٥٣١٧,٥٥  ٦٢٠٦٣,٧٥  ٤٩٥٨,١٧  ١٩٩٣٢,٥٩  ١٨٦١٤,٤٣  ٨١٤١,٥١  أراضى صحراوية

  ٩٩,٩٤  ٩٩,٩٤  ٩٩,٩٩  ٩٩,٨٥  ٩٩,٩٠  ٩٩,٩٦  ٩٩,٦٩  ْ% النسبة

  ١١٩٠٩٩,١٣  ٥٣٢٠,٤٩  ٦٢٠٧٢,٣٦  ٤٩٦٥,٧٩  ١٩٩٥١,٨٣  ١٨٦٢١,٧١  ٨١٦٦,٩٥  المساحة الكلية

  . النسبة إلى المساحة الكلية **   .النسبة إلى المساحة المأهولة  ∗

ى بلغ حوالى  مدن بحجم سكانى إجمال٧يتشكل الهيكل العمرانى بمحافظة البحر األحمر من و

وتعتبر مدينة الغردقة أكبر مدن المحافظة ، باإلضافة  . ٢٠٠٦ألف نسمة من حضر المحافظة عام ٢٥٧،٧

  .من إجمالى سكان الحضر بالمحافظة  % ٥٨,٣لكونها عاصمتها ، حيث يبلغ نسبة السكان بها 

فالهيكل العمرانى همة ، مويتسم النسق العمرانى لمحافظة البحر األحمر عامة بعدة خصائص حضرية 

 ال يزيد يتركز معظم السكان فى عدد محدود من المدن على شريط ساحليالقائم يوصف بالتحضر حيث 

من جملة  % ٨٨,٨ مدن يقطن فيها حوالى ٧ كيلومتراً واحداً ، ويتكون الهيكل العمرانى من لىعمقه ع

من إجمالى عدد % ٨٢على أكثر من  فقط ا ، وتستحوذ ثالثة منه٢٠٠٦ عام تعدادسكان المحافظة وفقاً ل

، ويرجع ذلك جزئياً لطبيعة سالسل ) الغردقة ، سفاجا ، ورأس غارب ( سكان حضر المحافظة وهم 

  .الجبال التى تفصل الساحل عن العمق ولضعف موارد المياه فى العمق 

قد ويتم االتصال بين شرق وغرب المحافظة من خالل مجموعة من المحاور العرضية التي تفت

باإلضافــة إلى مجموعة المحاور ) سفاجا / قنا ( الخدمات األساسية عليهـا ، ومن أهمهـا طريـق 

/ القاهرة (وتتبع جميعها مسارات األودية الجبلية والصحراوية الجافة، ويعتبر المحور العرضي ، الفرعية 
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  ٤٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 يعتبر المحور الطولي الموازكما ي. من المحاور الحيوية التي تربط شرق اإلقليم بوادي النيل ) لسويس

  ).١(لساحل البحر األحمر هو الشريان الرئيسي للحركة والذي يربط المحافظة بإقليم القناة 

  ٢٠٠٥الفئات الحجمية السكانية لمدن محافظة البحر األحمر) ٢٠(جدول 

 لمدن المتواجدة بالمحافظةا إجمالى عدد مدن المحافظة عدد المدن باإلقليم الفئات الحجمية

 - - - المدن المليونية

  -  -  -   مليون– ألف ٢٥٠

  -  -  ٤   ألف٢٥٠ – ١٠٠

  الغردقة  ١  ١٠   ألف١٠٠ – ٥٠

   القصير-  سفاجا- رأس غارب  ٣  ٩   ألف٥٠ – ٢٥

  شالتين  ١  ١١   ألف٢٥ – ١٠

   حاليب–مرسى علم   ٢  ١١   اآلف١٠أقل من 

    ٧  ٤٥  اإلجمــــالى

  

  المحافظةقع أهمية مو -ج

   :يترجع أهمية موقع المحافظة إلى عدد من االعتبارات من أهمها ما يل

من الحدود الجنوبية لمصر مع % ٢٥  تضم المحافظة معظم الحدود الدولية الشرقية وأكثر من –

تعتبر النافذة الشرقية لمصر على السعودية ودول  هنفسالسودان مما يحملها تبعية الحماية ، وفى الوقت 

  ).٢(التعاون الخليجى ودول جنوب شرق أسيا 

من شواطئ مصر البحرية وتعتبر بحكم تكوين شواطئها البحرية من %٥٠ تضم المحافظة نحو –

  .الشواطئ العالمية الفريدة التي تضم أعظم متحف عالمي لألحياء المائية مما يكسبها ميزة سياحية هائلة 

  . لثروات المعدنية والبترولية بجمهورية مصر العربية  تضم المحافظة نسبة كبيرة من الخامات وا–

فر إمكانية الربط العرضى بينهما حيث من الممكن اعتبار ا النيل وتوي  قرب موقع المحافظة من واد–

 النيل بكل إمكانياته وثرواته الطبيعية والبشرية ظهيراً اقتصادياً لمحافظة البحر األحمر ، وفى الوقت يواد

تجاه ا النيل إلى السوق العالمية والعربية فى يمحافظة هي المنفذ الطبيعي لمنتجات وادتعتبر ال هنفس

  .والجنوب الشرق 

  
  

                                                 
 ٢٤٥ ص – ١٩٩٨ القاهرة –عربى  دار الفكر ال– الجوانب الجيومورفولوجية لصحراء مصر الشرقية –  جغرافية مصر الطبيعية– محمد صبرى محسوب  -١
  التنمية العمرانية الشاملة إلقليم البحر األحمر –  الهيئة العامة للتخطيط العمرانى -١
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  ٤١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  المؤشرات السكانية واالجتماعية لمحافظات جنوب الصعيد -٢

  محافظة سوهاج١-٢

ح والقطن  يعتبر النشاط الزراعى هو الهيكل االقتصادى االساسى للمحافظة، وتشتهر المحافظة بزراعة القم           

  .، والبصل ، وإنتاج الثروة الحيوانية والداجنة 
  

شـركة النيـل    ( المجّمع الـصناعى    : وتهتم المحافظة بالتصنيع وتشجيع المستثمرين فيتواجد بالمحافظة        

ومصنع الغزل والنسيج ، ومصنع تجفيف البصل ، ومصنع تعبئة الميـاه            ) للزيوت والمنظفات الصناعية    

  .جرجا ، ومصنع تعبئة البوتاجاز باألحايوة شرق الغازية ، ومصنع سكر 
  

 منـاطق   ٣وقد قامت محافظة سوهاج فى األونة األخيرة بإنشاء أربع مناطق صـناعية بحـى الكـوثر و                

  .منطقة غرب طهطا ، وغرب جرجا ، واألحايوة شرق : صناعية أخرى هى 
  

وتضم محافظة سوهاج العديد مـن      

أشهر اآلثار الفرعونية مثـل معبـد       

سيتى األول بعرابة أبيدوس ، تمثال      

األميرة ميريت آمـون ، واآلثـار       

المسيحية مثل دير األنبـا شـنودة       

ــار  وكنيــسة أبــى ســيفين، واآلث

اإلسالمي مثل المـسجد الـصينى      

بجرجا ، كمـا تتميـز بالمنـاطق        

  . السياحية والترفيهية 

  

  : الخصائص الديموغرافية ١-١-٢

 مليـون نـسمة يتركـز       ٣,٧ إلى نحو    – ٢٠٠٦ نتائج تعداد     حسب –وصل عدد سكان محافظة سوهاج      

، في حين يـسكن      % ٧٩ مليون نسمة تمثل نحو      ٢,٩معظمهم في ريف المحافظة الذي يضم وحده نحو         

  من سكان المحافظة  % ٢١ ألف نسمة يمثلون ٨٠١مدن المحافظة نحو 

نية بين محافظات اإلقليم ، فيصل معـدل        وفيما يتعلق بالزيادة الطبيعية فإن المحافظة تأتي في المرتبة الثا         

 / ٥,٨=  معدل الوفيـات     – ١٠٠٠ / ٢٥,٦= معدل المواليد    ( ١٠٠٠ / ١٩,٨الزيادة الطبيعية بها إلى     

١٠٠٠. (   
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  ٤٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  :قوة العمل  ٢-١-٢

 ألف نـسمة حـسب      ٩٤٦من جملة سكانها ، أي ما يقدر بنحو          % ٢٥,٣تمثل قوة العمل بالمحافظة نحو      

 ألف متعطل   ٨٥ ألف مشتغل ، ويعني ذلك وجود نحو         ٨٦١ عدد المشتغلين فيقدر بنحو       ، أما  ٢٠٠٦تعداد  

  .من جملة قوة العمل  % ٨عن العمل  يمثلون نحو 

  :التعليم والبحث العلمي  ٣-١-٢

وهـي  .  سنوات   ١٠من جملة السكان أكثر من       % ٣٨,٥يصل معدل األمية في محافظة سوهاج إلى نحو         

 ٨١٣,٥ مدرسة تستوعب نحـو      ١٩٤١بباقي محافظات اإلقليم ، وتضم المحافظة       نسبة معتدلة إذا قورنت     

فصل ، كما تتميز المحافظة بارتفاع نسبة مشاركة اإلناث في التعلـيم ، إذ              ١٩٦١١ألف تلميذ وتلميذة في     

  مدرس  /  تلميذ ٢٧,٤أما نصيب المدرس من التالميذ فيصل إلى  %. ٤٧تصل نسبتهن إلى نحو 

 ٢٩ مدرسة خاصة ، باإلضافة إلى وجود        ٧٠ مدرسة للتعليم الفني ، ونحو       ٧٥فظة عدد   كذلك تضم المحا  

وتتميـز المحافظـة    . مركزا للتعليم الفني ، تستوعب أكثر من ألفي طالب وطالبة من أبنـاء المحافظـة                

لطـالب المرحلـة     % ٣بانخفاض نسب التسرب من التعليم ، والتي تصل في أقسى الظروف إلى نحـو               

  .ة من الذكور ، والالفت للنظر أن نسبة تسرب اإلناث تقل عن ذلك بكثير اإلعدادي

 ألف تلميـذ  ١٩٨ معهدا أزهريا تستحوذ على نحو       ٥٥٧أما عن التعليم األزهري فتحظى المحافظة بوجود        

وتلميذة ، ومن المالحظ انخفاض نسبة مشاركة اإلناث في التعليم األزهري مقارنة بمثيالتهن في التعلـيم                

غير أنـه يبـدو أن تالميـذ        . من جملة تالميذ التعليم األزهري       % ٣٨م ، فال تزيد نسبتهن هنا على        العا

 ١٩التعليم األزهري أكثر حظاً في أعداد مدرسيهم ، إذ يصل نصيب المدرس الواحد من التالميذ إلى نحو                  

  .مدرس / تلميذ 

ست عشرة   ( ١٦م العالي ، فيوجد بها      ومحافظة سوهاج من المحافظات المتميزة في توافر مكونات التعلي        

 ٦٧ما يقرب من    ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦العام الجامعي   ( مؤسسة تعليمية ما بين كلية ومعهد عالي ، يلتحق بها           ) 

ألف طالب وطالبة ، ومن المالحظ زيادة نسبة اإلناث عن الذكور ، فتصل نسبة مشاركتهن فـي التعلـيم                   

ي أغلب محافظات الوجه القبلي لعزوف اإلناث عن االلتحاق         ، وهذا اتجاه عام ف     % ٥٦,٤العالي إلى نحو    

  . بالتعليم خارج محافظاتهن 

  :الصحة  ٤-١-٢

 سريراً ، وتعتبر مستشفيات القطاع الخاص هي األكثر سيادة          ٥١٦٩ مستشفى تستوعب    ٩٥تضم المحافظة   

 بالمحافظـة ،    من جملة الخدمات الـصحية     % ٢٦ مستشفى تمثل    ٢٥في المحافظة ، إذ يصل عددها إلى        

، وتأتي مستـشفيات    )  سريراً   ٤٦١( فقط من عدد األسرة المتاح للمحافظة        % ٨غير أنها ال تضم سوى      

من مجمـوع الخـدمات      % ٢٥ مستشفى ، تمثل     ٢٤(التكامل الصحي في المرتبة الثانية من حيث العدد         

)  سرير   ٤٨٤( ة بالمحافظة   فقط من جملة األسر    % ٩غير أنها ال تستحوذ إال على       ) الصحية بالمحافظة   
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  ٤٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

مقارنة بسابقتها لتحتل المرتبة    )  مستشفى   ١٦( ، وعلى الرغم من انخفاض عدد المستشفيات التخصصية         

من إجمالي أسرة المحافظة ، أمـا المستـشفيات العامـة            % ١٩ سريراً تمثل    ٩٩٢الثالثة ، إال أنها تضم      

فإنها تأتي في المرتبة األولى من حيث إجمالي        ) فى   مستش ١١( والمركزية ، والتي تحتل المرتبة الخامسة       

  . من مجموع أسرة المحافظة  % ٣٦ سريراً تمثل ١٨٧٦عدد األسرة ، إذ تضم 

باإلضافة إلى مستشفى تعليمـي  )  وحدة ١٤( كذلك تضم المحافظة مجموعة من الوحدات الصحية الريفية         

   .شفى للتأمين الصحي وآخر جامعي ، ومستشفيان تابعتان لوزارة الصحة ، ومست

  :الخدمات االجتماعية ٥-١-٢

تمثل الشؤون االجتماعية مؤشراً مهماً يفيد في الوقوف على مدى توافر الخـدمات االجتماعيـة لـسكان                 

المحافظة ، ولذلك فإن الجدول التالي يلخص هذه الخدمات ومدى توافرها ، فعلى سـبيل المثـال تؤكـد                   

 ٦١٩ير دور الحضانة بالمحافظة ، فعلى الرغم من وجـود نحـو             اإلحصاءات على وجود قصور في توف     

 ١١,٥ألف طفال في سن الحضانة بمحافظة سوهاج ، إال أن دور الحضانة بالمحافظة ال تستوعب سـوى                  

  .ألف طفل فقط ، وهو رقم متواضع جداً يؤكد وجود قصور في هذه الخدمة 

  . بالمحافظةوفيما يلى جداول توضح المؤشرات االجتماعية والسكانية
  

  ٢٠٠٦النتائج األولية لتعداد : السكان) ٢١(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٣٧٤٦,٤  ٢٩٤٥,٠  ٨٠١,٤  ألف نسمة  عدد السكان

  ٤٩,٤  ٤٩,٥  ٤٩,١  %  نسبة اإلناث

  ٤,٦  ٤,٦  ٤,٥  فرد  متوسط حجم األسرة

  ٢٥,٦  -  -  ألف نسمة/مولود حى  معدل المواليد

  ٥,٨  -  -  ألف نسمة/متوفى  معدل الوفيات

  ١٩,٨  -  -  لكل ألف نسمة  معدل الزيادة الطبيعية
  
  

  ٢٠٠٦النتائج األولية لتعداد : سوق العمل) ٢٢(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٩٤٥,٨  ٧١٣,٧  ٢٣٢,١  ألف نسمة  قوة العمل

  ٨٦٠,٧  ٦٥٩,٨  ٢٠٠,٩  ألف مشتغل  عدد المشتغلين

  ٨٥,١  ٥٣,٩  ٣١,٢  ألف متعطل  عدد المتعطلين

  ٢٥,٢٦  ٢٤,٢  ٢٩,٠  %  نسبة قوة العمل إلى السكان

  ٩,٠  ٧,٦  ١٣,٤  %  معدل البطالة

  ٥,٥٩-  ٥,٧-  ٥,٢-  %  معدل نمو قوة العمل
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  ٤٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  )٢٠٠٦/٢٠٠٧العام ( التعليم قبل الجامعي:التعليم والبحث العلمي) ٢٣(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٩٤١  ١٤٥١  ٤٩٠  مدرسة وقسم  عدد المدارس واألقسام

  ١٩٦١١  ١٢٧٩٣  ٦٨١٨  فصل  عدد الفصول

  ٨١٣,٤٨  ٥٣٣,٤٧  ٢٨٠,٠١  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٤٦,٩٦  ٤٦,٦٤  ٤٧,٥٨  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ٣٧,٥٤  ١٩,٤٧  ١٨,٠٧  ألف مدرس  عدد المدرسين

  
  

  )٢٠٠٦/٢٠٠٧العام )( األزهري ( التعليم قبل الجامعي:التعليم والبحث العلمي) ٢٤(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٥٥٧  ٤٧٤  ٨٣  معهد  عدد المعاهد األزهرية

  ٥٠٢٨  ٤٠٥٥  ٩٧٣  فصل  عدد الفصول

  ١٩٨,٣١  ١٥٧,٦٢  ٤٠,٦٩  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٣٨,٤٤  ٣٦,٦٦  ٤٥,٣٤  %  جمالىنسبة اإلناث إلى اإل

  ١٠,٥٨  ٨,٠٣  ٢,٥٥  ألف مدرس  عدد المدرسين

  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( التعليم العالى :التعليم والبحث العلمى) ٢٥(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ٩  كلية  عدد الكليات

  ٧  معهد  عدد المعاهد

  ٦٧,٠  ألف طالب  إجمالى عدد الطالب

  ٥٦,٤  %  ة اإلناث إلى اإلجمالىنسب

  ١,١  ألف عضو  إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس
  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( المراكز البحثية :التعليم والبحث العلمى) ٢٦(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ٩  مركز  عدد المراكز البحثية

  ١  مركز  المراكز البحثية التابعة للوزارات

  ٨  مركزالمراكز البحثية التابعة للجامعات                
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  ٤٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( مراكز التدريب المهنى ) ٢٧(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ٢٩  مركز  عدد مراكز التدريب المهنى

  ٢١٣٦  متدرب  لمتدربينعدد ا

  ٤٩,٤  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  
  

  )٢٠٠٦العام ( مستشفيات وزارة الصحة وجهات أخرى : الصحة ) ٢٨(جدول 

  االسرة  العدد  الوحدة  البيان
  ١٨٤  ٢  مستشفى  مستشفيات تتبع وزارة الصحة

  ١٨٧٦  ١١  مستشفى  مستشفيات عامة ومركزية

  ٩٩٢  ١٦  مستشفى  ت تخصصيةمستشفيا

  ٤٨٤  ٢٤  مستشفى  مستشفيات التكامل الصحى

  ٢١٢  ١٤  مجموعة  مجموعات صحية ريفية

  ٢٣٣  ١  مستشفى  مستشفيات تعليمية

  ٠  ٠  معهد  معاهد تعليمية

  ٧٩  ١  مستشفى  مستشفيات هيئة التأمين الصحى

  ٠  ٠  مؤسسة  مؤسسات عالجية

  ٦٩٣  ١  مستشفى  مستشفيات جامعية

  ٠  ٠  مستشفى  الشرطة والسجونمستشفيات 

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات السكك الحديدية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات أخرى

  ٤١٦  ٢٥  مستشفى  مستشفيات القطاع الخاص

  
  

  )٢٠٠٦العام ( دور العبادة ) ٢٩(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٦٢٤٤  ٥٥٣٦  ٧٠٨  مسجد  إجمالى عدد المساجد

  ٥٩٥٢  ٥٢٨٩  ٦٦٣  مسجد  عدد المساجد الحكومية

  ٢٩٢  ٢٤٧  ٤٥  مسجد  عدد المساجد األهلية

  ٢٧٢  ٢١١  ٦١  كنيسة  إجمالى عدد الكنائس
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  ٤٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  
  )٢٠٠٦العام ( بيوت الثقافة : الثقافة والترفيه) ٣٠(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٥  ٢  ١٣  بيتقصر و  عدد قصور وبيوت الثقافة

  ٢٤٩,٨  ١٤٧٢,٥  ٦١,٦  قصر/ألف نسمة  نصيب قصر وبيت الثقافة من السكان

عدد القصور والبيت الثقافة المزودة 

  بحاسب آلي

  ٢  -  -  قصر وبيت

  ١  -  -  متحف  عدد متاحف اآلثار

  
  

  
  )٢٠٠٦العام ( المكتبات : الثقافة والترفيه ) ٣١(جدول 

  القيمة  ةالوحد  البيان

  ٣٤  مكتبة  إجمالى عدد المكتبات

  ١٨  مكتبة  عدد المكتبات العامة

  ٦  مكتبة  عدد المكتبات المتخصصة

  ١٠  مكتبة  عدد المكتبات األكاديمية

  ٢  مكتبة  عدد المكتبات المزودة بحاسب ألي

  

  

  )٢٠٠٦العام ( الشباب والرياضة) ٣٢(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٧٦  ١٦٠  ١٦  مركز  عدد مراكز الشباب

  ٤١  ٠  ٤١  نادي  عدد األندية الرياضية

  ٣٤  ٠  ٣٤  لجنة  عدد اللجان الرياضية

  ١  -  -  دإستا  عدد اإلستادات الرياضية

  ١  -  -  بيت  عدد بيوت الشباب

  ١  -  -  نزل  عدد نزل الشباب

  ١١٢  -  -  مكتبة  عدد مكتبات مراكز الشباب

  ١  -  -  صالة  المغطاةعدد الصاالت 

          ٦٣  -  -  ملعب  عدد المالعب
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  ٤٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  )٢٠٠٦/ ٢٠٠٥( الشئون اإلجتماعية ) ٣٣(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٩٦  ٧٥  ٢١  وحدة  عدد وحدات الخدمة اإلجتماعية

  ٦٥٥  ٣٥٣  ٣٠٢  جمعية  عدد الجمعيات األهلية

  ٦١٨,٦  ٥٠٢,٨  ١١٥,٨  ألف طفل  لحضانةعدد األطفال فى سن ا

  ٢١٦  ٨٧  ١٢٩  دار حضانة  عدد دور الحضانة

  ١١,٥٠  ٣,٨٨  ٧,٦٣  ألف طفل  عدد األطفال الملتحقين بدور الحضانة

  ١  -  -  دار حضانة  عدد دور الحضانة لألطفال المعاقين

  ١  -  -  مركز  عدد مراكز ذوى االحتياجات الخاصة

  ٣  -  -  مركز  عدد مراكز التكوين المهني

  ٨  -  -  مكتب  عدد مكاتب التأهيل

  ١  -  -  مركز  عدد مراكز العالج الطبيعي
  

   محافظة قنا٢-٢

تعتبر محافظة قنا من المحافظات الزراعية والصناعية ، فهى أولى المحافظات فى إنتاج قـصب الـسكر                 

زل والنـسيج ،     مصانع للسكر ، ومصنع للغ     ٤والطماطم والموز والسمسم والكركديه ، ويوجد بالمحافظة        

  .باإلضافة إلى وجود أحد أكبر القالع الصناعية فى الشرق األوسط وهو مجمع األلومنيوم 

 ٣٥٤المنطقة الصناعية األولى بالكالحين مركزقفط ومـساحتها        :  مناطق صناعية  ٣كما يوجد بالمحافظة    

 فـداناً ، والمنطقـة      ٥٠٠ فدانا ، والمنطقة الصناعية الثانية بناحية هو مركز نجع حمادى وتبلغ مساحتها           

  . فداناً ٢١٦ مساحتهاتبلغ  وقفطمركز الصناعية الحرة الثالثة بالكالحين 

ويوجد بالمحافظة العديد من اآلثار الفرعونية مثل معبد دندرة الذى يقع على الجانب الغربى من النيـل ،                  

، ومعبد إسنا الذى يقع علـى       ويتضمن رسومات وكتابات من عهد الملكة كليوباترا وكذلك كتابات يونانية           

 عموداً ، وكذلك بعض المعالم اإلسالمية       ٢٤الشاطئ الغربى لنهر النيل وبه بهو األعمدة الذى يحتوى على           

مثل مسجد العارف بـاهللا سـيدى       

عبد الرحيم القنـائى ، والمـسجد       

العمرى بقوص ، وبعض المعـالم      

وعـة األديـرة    القبطية مثـل مجم   

  .بمركزى أرمنت ونقادة
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  ٤٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  :الخصائص الديموغرافية ١-٢-٢

 مليون نسمة ، يتركز معظمهم      ٣ إلى حوالى    – ٢٠٠٦ حسب نتائج تعداد     –وصل عدد سكان محافظة قنا      

، في حين يـسكن مـدن        % ٧٩ مليون نسمة تمثل نحو      ٢,٣٦في ريف المحافظة الذي يضم وحده نحو        

  من سكان المحافظة  % ٢١ ألف نسمة يمثلون ٦٤٣,١المحافظة نحو 

ما يتعلق بالزيادة الطبيعية ، فإن المحافظة تأتي في المرتبة الثالثة بين محافظات اإلقليم ، فيصل معـدل       وفي

 / ٥,٥=  معـدل الوفيـات      – ١٠٠٠ / ٢٥,٦= معدل المواليـد     ( ١٠٠٠/ ٢٠الزيادة الطبيعية بها إلى     

١٠٠٠. (   

  :قوة العمل ٢-٢-٢

 ألف نسمة حـسب     ٧٣٠,٢كانها ، أي ما يقدر بنحو       من جملة س   % ٢٣,٣تمثل قوة العمل بالمحافظة نحو      

 ألـف   ٩٨,٨ ألف مشتغل ، ويعني ذلك وجود نحو         ٦٣١,٤ ، أما عدد المشتغلين فيقدر بنحو        ٢٠٠٦تعداد  

  .من جملة قوة العمل  % ١٣,٥متعطل عن العمل  يمثلون نحو 

  :التعليم والبحث العلمي  ٣-٢-٢

وهي نسبة  .  سنوات   ١٠من جملة السكان أكثر من       % ٣٤,٥يصل معدل األمية في محافظة قنا إلى نحو         

 ألـف تلميـذ     ٦٧٦ مدرسة تستوعب نحو     ١٧٥٥أقل من مثيلتها في محافظة سوهاج  ، وتضم المحافظة           

 تلميـذ ، وهـي كثافـة        ٣٩,٩ ألف فصل ، لتصل كثافة الفصل في المحافظة إلى           ١٦,٩وتلميذة في نحو    

سابق دراستها ، كما تتميز المحافظة بارتفاع نسبة مـشاركة          منخفضة نسبيا إذا قورنت بمحافظة سوهاج ال      

أما نصيب المدرس من التالميـذ فيـصل إلـى     % . ٤٨,١اإلناث في التعليم ، إذ تصل نسبتهن إلى نحو         

مدرس  ، وبذلك تعد محافظة قنا أكثر حظاً من محافظة سـوهاج فيمـا يتعلـق بالعـبء                   /  تلميذ   ٢١,٢

  . العملية التعليمية التدريسي ، ومشاركة اإلناث في

 ٣٤ مدرسة خاصة ، باإلضافة إلى وجود        ٧٧ مدرسة للتعليم الفني ، ونحو       ٨٨كذلك تضم المحافظة عدد     

وتتميـز المحافظـة    . مركزا للتعليم الفني ، تستوعب ما يقرب من ألفي طالب وطالبة من أبناء المحافظة               

 سوهاج ، والتي تصل في أقسى الظروف إلى         بانخفاض نسب التسرب من التعليم مقارنة بجارتها الشمالية       

لطالب المرحلة اإلعدادية من الذكور ، والالفت للنظر أيضاً أن نسبة تسرب اإلناث تقل عـن                 % ٢نحو  

  .ذلك بكثير 

 ألف تلميـذ  ١٢٦ معهدا أزهريا تستحوذ على نحو       ٤١٨أما عن التعليم األزهري فتحظى المحافظة بوجود        

اً انخفاض نسبة مشاركة اإلناث في التعليم األزهري مقارنة بمثـيالتهن فـي             وتلميذة ، ومن المالحظ أيض    

ويالحـظ أيـضاً أن     . من جملة تالميذ التعليم األزهري       % ٣٥التعليم العام ، فال تزيد نسبتهن هنا على         
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  ٤٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

تالميذ التعليم األزهري أكثر حظاً في أعداد مدرسيهم ، إذ يصل نصيب المدرس الواحد من التالميذ إلـى                  

  .مدرس /  تلميذ ١٧نحو 

ثنتـان   ( ٢٢ومحافظة قنا من المحافظات األكثرتميزا في توافر مكونات التعليم العـالي ، فيوجـد بهـا                 

مـا  ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦العام الجـامعي    ( مؤسسة تعليمية ما بين كلية ومعهد عالي ، يلتحق بها           ) وعشرون  

 ٤١,٢حقات بالتعليم العالي بالمحافظة على       ألف طالب وطالبة ، وال تزيد نسبة اإلناث الملت         ٥٣يقرب من   

  . ، م % 

  :الخدمات االجتماعية  ٤-٢-٢

 الف طفل في سن الحضانة ، في حين أن دور الحـضانة بالمحافظـة               ٤٤٥تؤكد األرقام على وجود نحو      

وينطبق الشيء نفسه على باقي محافظات جنوب الصعيد ،         .  ألف طفل    ٢٤اليمكنها أن تستوعب أكثر من      

ن نسبة األطفال المستفيدين بدور الحضانة ترتفع بشكل ملحوظ في محافظة البحر األحمر ، ليـصل                غير أ 

   % .١٥هؤالء األطفال إلى نحو 

  .بالمحافظةوفيما يلى جداول توضح المؤشرات االجتماعية والسكانية 
  

  ٢٠٠٦النتائج األولية لتعداد : السكان) ٣٤(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  وحدةال  البيان

  ٣٠٠١,٥  ٢٣٥٨,٤  ٦٤٣,١  ألف نسمة  عدد السكان

  ٤٩,٧  ٤٩,٨  ٤٩,٧  %  نسبة اإلناث

  ٤,٧  ٤,٨  ٤,٥  فرد  متوسط حجم األسرة

  ٢٥,٦  -  -  ألف نسمة/مولود حى  معدل المواليد

  ٥,٦  -  -  ألف نسمة/متوفى  معدل الوفيات

  ٢٠,٠  -  -  لكل ألف نسمة  معدل الزيادة الطبيعية

  
  ٢٠٠٦النتائج األولية لتعداد : سوق العمل) ٣٥(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٧٣٠,١٨  ٥٤٩,٦٥  ١٨٠,٥٣  ألف نسمة  قوة العمل

  ٦٣١,٤٤  ٤٨٠,٣٢    ١٥١,١٢  ألف مشتغل  عدد المشتغلين

  ٩٨,٧٥  ٦٩,٣٣  ٢٩,٤٢  ألف متعطل  عدد المتعطلين

  ٢٤,٣  ٢٣,٣  ٢٨,١  %  نسبة قوة العمل إلى السكان

  ١٣,٥  ١٢,٦  ١٦,٣  %  معدل البطالة

  ٨,٠٧-  ٧,٧-  ٩,١-  %  معدل نمو قوة العمل
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  ٥٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

  )٢٠٠٦/٢٠٠٧العام ( التعليم قبل الجامعى :التعليم والبحث العلمى) ٣٦(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٧٥٥  ١٣٩٠  ٣٦٥  مدرسة وقسم  عدد المدارس واألقسام

  ١٦٩٤٢  ١٢٠٦٣  ٤٨٧٩  فصل  عدد الفصول

  ٦٧٦,١٩  ٤٨١,٧٨  ١٩٤,٤١  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٤٨,١٣  ٤٧,٨٧  ٤٨,٧٨  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ٣١,٩  ١٩,٦  ١٢,٣  ألف مدرس  عدد المدرسين

  
  

  )٢٠٠٦/٢٠٠٧عام ال)( األزهرى ( التعليم قبل الجامعى:التعليم والبحث العلمى) ٣٧(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٤١٨  ٣٣٨  ٨٠  معهد  عدد المعاهد األزهرية

  ٣٢٧٥  ٢٥٣٢  ٧٤٣  فصل  عدد الفصول

  ١٢٥,٨٨  ٩٤,٩٨  ٣٠,٩٠  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٣٤,٥٦  ٣٣,٣٧  ٣٨,٢٢  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ٧,٤١  ٥,٨٥  ١,٥٦  ألف مدرس  عدد المدرسين

  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( التعليم العالى :التعليم والبحث العلمى) ٣٨(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ١٤  كلية  عدد الكليات

  ٨  معهد  عدد المعاهد

  ٥٢,٧  ألف طالب  إجمالى عدد الطالب

  ٤١,٢  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ٠,٨  ألف عضو  إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس

  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( المراكز البحثية :التعليم والبحث العلمى) ٣٩(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ١١  مركز  عدد المراكز البحثية

  ٢  مركز  المراكز البحثية التابعة للوزارات

  ٩  مركزالمراكز البحثية التابعة للجامعات                         
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  ٥١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( مراكز التدريب المهنى ) ٤٠(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ٣٤  مركز  عدد مراكز التدريب المهنى

  ١٦٨٢  متدرب  عدد المتدربين

  ٤٠,٥  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  
  

  )٢٠٠٦العام ( مستشفيات وزارة الصحة وجهات أخرى : الصحة ) ٤١(جدول 

  االسرة  العدد  الوحدة  البيان
  ١١٤  ١  مستشفى  مستشفيات تتبع وزارة الصحة

  ١٣٥٢  ١١  مستشفى  مستشفيات عامة ومركزية

  ٨٠٤  ١٣  مستشفى  مستشفيات تخصصية

  ٤٠٥  ١٨  مستشفى  مستشفيات التكامل الصحى

  ٢٦١  ١٨  جموعةم  مجموعات صحية ريفية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات تعليمية

  ٠  ٠  معهد  معاهد تعليمية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات هيئة التأمين الصحى

  ٠  ٠  مؤسسة  مؤسسات عالجية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات جامعية

  ٤٠  ٠  مستشفى  مستشفيات الشرطة والسجون

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات السكك الحديدية

  ١٠٢  ١  مستشفى  مستشفيات أخرى

  ٢٨٩  ١٣  مستشفى  مستشفيات القطاع الخاص

  
  

  )٢٠٠٦العام ( دور العبادة ) ٤٢(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٣٩١٤  ٣٢٨٣  ٦٣١  مسجد  إجمالى عدد المساجد

  ٣٥١٠  ٢٩٧١  ٥٣٩  مسجد  عدد المساجد الحكومية

  ٤٠٤  ٣١٢  ٩٢  مسجد  عدد المساجد األهلية

  ٨٥  -  -  كنيسة   عدد الكنائسإجمالى
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  ٥٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  

  )٢٠٠٦العام ( بيوت الثقافة : الثقافة والترفيه) ٤٣(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٦  ٥  ١١  قصر وبيت  عدد قصور وبيوت الثقافة

  ١٨٧,٦  ٤٧١,٧  ٥٨,٥  قصر/ألف نسمة  نصيب قصر وبيت الثقافة من السكان

البيت الثقافة المزودة عدد القصور و

  بحاسب آلي

  ١  -  -  قصر وبيت

  ٠  -  -  متحف  عدد متاحف اآلثار

  

  

  )٢٠٠٦العام ( المكتبات : الثقافة والترفيه ) ٤٤(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ٤٠  مكتبة  إجمالى عدد المكتبات

  ٢٠  مكتبة  عدد المكتبات العامة

  ٩  مكتبة  ةعدد المكتبات المتخصص

  ١١  مكتبة  عدد المكتبات األكاديمية

  ٣  مكتبة  عدد المكتبات المزودة بحاسب ألي

  
  

  )٢٠٠٦العام ( الشباب والرياضة) ٤٥(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٢٣٥  ٢٢٤  ١١  مركز  عدد مراكز الشباب

  ٣٣  ٠  ٣٣  نادي  عدد األندية الرياضية

  ٦  ٠  ٦  لجنة  ان الرياضيةعدد اللج

  ٠  -  -  دإستا  عدد اإلستادات الرياضية

  ٠  -  -  بيت  عدد بيوت الشباب

  ٨  -  -  نزل  عدد نزل الشباب

  ١٤٧  -  -  مكتبة  عدد مكتبات مراكز الشباب

  ٠  -  -  صالة  عدد الصاالت المغطاة

  ٤٣  -  -  ملعب  عدد المالعب
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  ٥٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  )٢٠٠٦/ ٢٠٠٥( تماعية الشئون اإلج) ٤٦(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان
  ١١٤  ٩٢  ٢٢  وحدة  عدد وحدات الخدمة اإلجتماعية

  ٨٥٣  ٦٢١  ٢٣٢  جمعية  عدد الجمعيات األهلية

  ٤٤٤,٦  ٣٦٢,٧  ٨١,٩  ألف طفل  عدد األطفال فى سن الحضانة

  ٣٩٣  ١٨٠  ٢١٣  دار حضانة  عدد دور الحضانة

  ٢٣,٦٣  ١٠,٤٣  ١٣,٢  ألف طفل  ضانةعدد األطفال الملتحقين بدور الح

  ١  -  -  دار حضانة  عدد دور الحضانة لألطفال المعاقين

  ١  -  -  مركز  عدد مراكز ذوى االحتياجات الخاصة

  ٦  -  -  مركز  عدد مراكز التكوين المهنى

  ٨  -  -  مكتب  عدد مكاتب التأهيل

  ٢  -  -  مركز  عدد مراكز العالج الطبيعي
  

  مدينة األقصر* 
من أشهر المدن األثرية في العالم ، فهي مدينة الحضارة التي تضرب بجـذورها فـي                ينة األقصر   مدتُعدُّ  

أعماق التاريخ ، شاهدة على عظمة اإلنسان الذي سما بعلومه وفنونه منذ سبعة آالف سنة ، وهى تعتبـر                   

 فـي   جامعة مفتوحة للتـاريخ اإلنـساني     

عصوره المختلفة منذ عـصر مـا قبـل         

  . ر الحديثالتاريخ وحتى العص

ومن أجل توفير فـرص عمـل جديـدة         

ــي   ــصالح األراض ــم است ــشباب ت لل

الصحراوية ، وإقامة الزراعات المحميـة   

داخــل الــصوبات ، وإنــشاء مــزارع 

نموذجية، كما أختيرت منطقة المـريس      

جنوب غرب المدينـة إلقامـة مرسـى        

 ٢٦٠سياحى عالمى يتسع ألكثـر مـن        

  رى سياحى فى األقصر يوفر العديد من فرص العمل بالمدينةمركب عائم ، وهو أكبر مشروع استثما
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  ٥٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  الخصائص الديموغرافية: أوالً

 ألف نسمة ، وتتميـز مدينـة        ٤٥١,٣ إلى   – ٢٠٠٦ حسب نتائج تعداد     –وصل عدد سكان مدينة األقصر    

 ألف نسمة ،    ٢١٣,٨األقصر بتقارب نسبتي الحضر والريف ، فيصل عدد سكان الحضر بالمدينة إلى نحو              

 ألف نسمة من قـاطني الريـف        ٢٣٧,٥من جملة سكان المحافظة ، في حين تضم المدينة           % ٤٨يمثلون  

  من جملة السكان  % ٥٢الذين يمثلون نحو 

وفيما يتعلق بالزيادة الطبيعية ، فإن المدينة تأتي في المرتبة األولى بين محافظات اإلقليم ، فيقـل معـدل                   

 / ٧,٢=  معـدل الوفيـات      – ١٠٠٠/ ٢٥,٤= معدل المواليد    ( ١٠٠٠/ ١٨,٢الزيادة الطبيعية بها على     

١٠٠٠. (   

  قوة العمل : ثانياً

 ألف نسمة حسب تعـداد      ١٤٠,١من جملة سكانها ، أي ما يقدر بنحو         % ٣١تمثل قوة العمل بالمدينة نحو    

ـ   ٢٤,٥ألف مشتغل ، ويعني ذلك وجود نحو        ١١٥,٦ ، أما عدد المشتغلين فيقدر بنحو        ٢٠٠٦ ل  ألف متعط

  .من جملة قوة العمل  % ١٧,٥عن العمل  يمثلون نحو 

  التعليم والبحث العلمي: ثالثاً

 سنوات ، وتـضم     ١٠من جملة السكان أكثر من       % ٢٧,٢يصل معدل األمية في مدينة األقصر إلى نحو         

 ألف فصل ، لتـصل كثافـة        ٢,٨ ألف تلميذ وتلميذة في نحو       ١٠١,٤ مدرسة تستوعب نحو     ٣٦٠المدينة  

 تلميذ ، وهي كثافة معتدلة إذا قورنت بمحافظات اإلقلـيم ، كمـا تتميـز                ٣٦,٣ في المحافظة إلى     الفصل

وهي اعلى نسبة    % . ٥٠,١المحافظة بارتفاع نسبة مشاركة اإلناث في التعليم ، إذ تصل نسبتهن إلى نحو              

ـ /  تلميذ   ٢٠في إقليم جنوب الصعيد ، أما نصيب المدرس من التالميذ فيصل إلى نحو               درس  ، وهـي     م

  .نسبة متميزة على مستوى اإلقليم 

 ١٩ مدرسة للتعليم الفني ، ونحو ثالث مدارس خاصة ، باإلضافة إلى وجـود               ٥١كذلك تضم المدينة عدد     

وتتميـز المحافظـة    . مركزا للتعليم الفني ، تستوعب ما يقرب من ألفي طالب وطالبة من أبناء المحافظة               

لطـالب المرحلـة    % ٤، والتي تصل في أقصى الظروف إلى نحـو          بانخفاض نسب التسرب من التعليم      

  .االبتدائية من الذكور ، مع انخفاض نسبة تسرب اإلناث مقارنة بالذكور 

 ألف تلميذ وتلميـذة ، ومـن        ٢٠ معهدا أزهريا تضم نحو      ٧٢أما عن التعليم األزهري فيوجد في المدينة        

يم األزهري وإن كانت تقل عن مثيالتهن في التعليم العام          المالحظ هنا ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث في التعل       

من جملة تالميذ التعليم األزهري ، ويتأكـد هنـا أن تالميـذ التعلـيم                % ٤٣,٦، فتصل نسبتهن هنا إلى      

 ١٥,٨األزهري أكثر حظاً في أعداد مدرسيهم ، إذ يصل نصيب المدرس الواحد من التالميذ إلـى نحـو                   

  .مدرس / تلميذ 
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  ٥٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

العـام الجـامعي   ( ة األقصر أربع مؤسسة تعليمية ما بين كلية ومعهد عـالي ، يلتحـق بهـا       وتضم مدين 

 ألف طالب وطالبة ، وتصل نسبة مشاركة اإلناث فـي التعلـيم العـالي إلـى                 ٤,٣نحو  ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦

  . ، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي محافظات اإلقليم % ٥١,٥نحو

  .بالمدينةماعية والسكانية وفيما يلى جداول توضح المؤشرات االجت
  

  ٢٠٠٦النتائج األولية لتعداد : السكان) ٤٧(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٤٥١,٣  ٢٣٧,٥  ٢١٣,٨  ألف نسمة  عدد السكان

  ٤٨,٨  ٤٩,٣  ٤٨,٢  %  نسبة اإلناث

  ٤,٥  ٤,٧  ٤,٣  فرد  متوسط حجم األسرة

  ٢٥,٤  -  -  نسمةألف /مولود حى  معدل المواليد

  ٧,٢  -  -  ألف نسمة/متوفى  معدل الوفيات

  ١٨,٢  -  -  لكل ألف نسمة  معدل الزيادة الطبيعية

  
  

  ٢٠٠٦النتائج األولية لتعداد : سوق العمل) ٤٨(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٤٠,١  ٦٥,٤  ٧٤,٧  ألف نسمة  قوة العمل

  ١١٥,٦  ٥٢,٧  ٦٢,٩  شتغلألف م  عدد المشتغلين

  ٢٤,٥  ١٢,٧  ١١,٨  ألف متعطل  عدد المتعطلين

  ٣١,٠  ٢٧,٥  ٣٤,٩  %  نسبة قوة العمل إلى السكان

  ١٧,٥  ١٩,٤  ١٥,٨  %  معدل البطالة

  ٢٦,٨  ٣١,١  ٢٣,٣  %  معدل نمو قوة العمل

  
  

  )٢٠٠٦/٢٠٠٧م العا( التعليم قبل الجامعى:التعليم والبحث العلمى) ٤٩(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٣٦٠  ٢١٦  ١٤٤  مدرسة وقسم  عدد المدارس واألقسام

  ٢٧٩٥  ١٣٨٥  ١٤١٠  فصل  عدد الفصول

  ١٠١,٤١  ٤٧,٣٣  ٥٤,٠٨  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٥٠,١٢  ٥١,٨٦  ٤٨,٥٩  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ٥,٠٨  ٢,١٢  ٢,٩٦  ألف مدرس  عدد المدرسين

  
  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ٥٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  )٢٠٠٦/٢٠٠٧العام )( األزهرى ( التعليم قبل الجامعى:التعليم والبحث العلمى) ٥٠(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٧٢  ٥٧  ١٥  معهد  عدد المعاهد األزهرية

  ٥٣٧  ٤١١  ١٢٦  فصل  عدد الفصول

  ١٩,٩  ١٤,٦٠  ٥,٣٠  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٤٣,٥٥  ٤٣,٢٢  ٤٤,٤٧  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ١,٢٦  ٠,٨٦  ٠,٤٠  ألف مدرس  عدد المدرسين

  
  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( التعليم العالى :التعليم والبحث العلمى) ٥١(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ٢  كلية  عدد الكليات

  ٢  معهد  عدد المعاهد

  ٤,٣  ألف طالب  إجمالى عدد الطالب

  ٥١,٥  %   إلى اإلجمالىنسبة اإلناث

  ٠,١  ألف عضو  إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس
  
  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( المراكز البحثية :التعليم والبحث العلمى) ٥٢(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ١٥  مركز  عدد مراكز التدريب المهنى

  ٣١٦  متدرب  عدد المتدربين

  ٦٨,٤  %  إلجمالىنسبة اإلناث إلى ا
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  ٥٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  )٢٠٠٦العام ( مستشفيات وزارة الصحة وجهات أخرى ) ٥٣(جدول 

  االسرة  العدد  الوحدة  البيان

  ٣٤٤  ١  مستشفى  مستشفيات تتبع وزارة الصحة

  ٢٩٤  ٣  مستشفى  مستشفيات عامة ومركزية

  ٧٠  ١  مستشفى  مستشفيات تخصصية

  ١١٢  ٥  مستشفى  ل الصحىمستشفيات التكام

  ٠  ٠  مجموعة  مجموعات صحية ريفية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات تعليمية

  ٠  ٠  معهد  معاهد تعليمية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات هيئة التأمين الصحى

  ٠  ٠  مؤسسة  مؤسسات عالجية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات جامعية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات الشرطة والسجون

  ٠  ٠  مستشفى  يةمستشفيات السكك الحديد

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات أخرى

  ١٨  ٢  مستشفى  مستشفيات القطاع الخاص

  
  

  )٢٠٠٦العام ( دور العبادة ) ٥٤(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٥٨٦  ٣٥٤  ٢٣٢  مسجد  إجمالى عدد المساجد

  ٥٢٤  ٣٢٣  ٢٠١  مسجد  عدد المساجد الحكومية

  ٦٢  ٣١  ٣١  مسجد  ألهليةعدد المساجد ا

  ١٦  ٥  ١١  كنيسة  إجمالى عدد الكنائس

  
  

  )٢٠٠٦العام  ( قصور الثقافة والمتاحف) ٥٥(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٣  ٠  ٣  قصر وبيت  عدد قصور وبيوت الثقافة

  ١٥٠,٤  ٠  ٧١,٣  قصر/ألف نسمة  نصيب قصر وبيت الثقافة من السكان

  ٢  -  -  قصر وبيت  ىيت الثقافة المزودة بحاسب آلدد القصور والبع

  ١  -  -  متحف  عدد متاحف اآلثار
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  ٥٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  )٢٠٠٦العام ( المكتبات : الثقافة والترفيه ) ٥٦(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ١٥  مكتبة  إجمالى عدد المكتبات

  ١٤  مكتبة  عدد المكتبات العامة

  ٠  مكتبة  تبات المتخصصةعدد المك

  ١  مكتبة  عدد المكتبات األكاديمية

  ٠  مكتبة  عدد المكتبات المزودة بحاسب ألى

  
  

  )٢٠٠٦العام ( الشباب والرياضة) ٥٧(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٤٨  ٤٦  ٢  مركز  عدد مراكز الشباب

  ٦  ٠  ٦  نادى  عدد األندية الرياضية

  ٤  ٠  ٤  لجنة  د اللجان الرياضيةعد

  ٠  -  -  ستاد  عدد اإلستادات الرياضية

  ١  -  -  بيت  عدد بيوت الشباب

  ٢  -  -  نزل  عدد نزل الشباب

  ٣٣  -  -  مكتبة  عدد مكتبات مراكز الشباب

  ٠  -  -  صالة  عدد الصاالت المغطاه

  ٥  -  -  ملعب  عدد المالعب

  
  

  )٢٠٠٦/ ٢٠٠٥( جتماعية الشئون اإل) ٥٨(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٢٢  ١٧  ٥  وحدة  عدد وحدات الخدمة اإلجتماعية

  ١٩٤  ٧٢  ١٢٢  جمعية  عدد الجمعيات األهلية

  ٥٥,١  ٢٩,٨  ٢٥,٣  ألف طفل  عدد األطفال في سن الحضانة

  ٩٥  ٥١  ٤٤  دار حضانة  عدد دور الحضانة

  ٥,٧٧  ٢,٨٢  ٢,٩٥  لف طفلأ  عدد األطفال الملتحقين بدور الحضانة

  ١  -  -  دار حضانة  عدد دور الحضانة لألطفال المعاقين

  ٠  -  -  مركز  عدد مراكز ذوى االحتياجات الخاصة

  ١  -  -  مركز  عدد مراكز التكوين المهنى

  ٢  -  -  مكتب  عدد مكاتب التأهيل

  ٠  -  -  مركز  عدد مراكز العالج الطبيعي
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  ٥٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  :حافظة أسوانم ٣-٢

محافظة أسوان النشاط األساسى ، حيث تشتهر بزراعة قصب السكر والكركديه والقمح            تمثل الزراعة فى    

المزروعـة  مـن المـساحة      % ٥٠والحنة والبلح ، وتمثل المساحة المزروعة بقصب السكر أكثر مـن            

  .، وتأتى زراعة نخيل البلح فى المرتبة الثانية ، ثم محصول الكركديه بالمحافظة

صـناعة الـسكر واألسـمدة ،       : ط الصناعى بكثير من الـصناعات وأهمهـا         وتساهم المحافظة فى النشا   

والكيميايات ، والفوسفات ، وتجهيز وتعبئة األسماك ، كما أنه تّم االنتهاء من إنشاء المنطقـة الـصناعية                  

 فداناً ، وتم تجهيزها بالمياه والكهرباء وشبكة طرق حديثة ، وساهمت            ٢٢٢,٦بالشالل التى تبلغ مساحتها     

  .توفير العديد من فرص العمل ألبناء المحافظة فى 

وقد أضفى موقع المحافظة فى أقصى الجنوب عليها رائحة عبق التاريخ وحباها مناخاً دافئاً شـتاءاً شـديد        

الحرارة صيفا ، كما يتمتع شعبها بصفات المحبة والتعاون وصدق االنتماء فى خـصوصية شـدت إليهـا        

د أسوان  اهتمام العالم أجمع ، ولذا تع     

من أهم المواقع الـسياحية ، والتـى        

تدعم االقتصاد القومى ، حيث تـأتى       

السياحة التاريخية والثقافية على رأس     

األنشطة السياحية بالمحافظة ، لمـا      

تحتويه من تراث ضخم من المعابـد       

والمعالم األثرية التى تمثّـل الحقـب       

ــة   ــة الفرعوني ــة المختلف التاريخي

إلسـالمية،  والرومانية والقبطيـة وا   

  .ور والحيوانات والثروات الطبيعيةوإضافة إلى المحميات الطبيعية التى تتميز بوفرة النباتات والطي

  : الخصائص الديموغرافية١-٣-٢

 مليـون نـسمة ، وتتميـز        ١,١٨٥ إلى   – ٢٠٠٦ حسب نتائج تعداد     –وصل عدد سكان محافظة أسوان      

حافظتين السابقتين ، فيصل عدد سكان الحضر بالمحافظة        محافظة أسوان بارتفاع نسبة التحضر مقارنة بالم      

من جملة سكان المحافظة ، في حين تضم المحافظة نحـو            % ٤٢ ألف نسمة، يمثلون نحو      ٥٠٢إلى نحو   

  من جملة السكان  % ٥٨ ألف نسمة من قاطني الريف الذين يمثلون نحو  ٦٨٢

المرتبة األولى بين محافظات اإلقليم ، فـال يزيـد          وفيما يتعلق بالزيادة الطبيعية ، فإن المحافظة تأتي في          

=  معـدل الوفيـات      – ١٠٠٠ / ٢٤,١= معدل المواليد    ( ١٠٠٠/ ١٨,٤معدل الزيادة الطبيعية بها على      

١٠٠٠ / ٥,٧. (   
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  ٦٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  :قوة العمل : ثانيا 

ألف نسمة حـسب    ٣٤١,٥من جملة سكانها ، أي ما يقدر بنحو          % ٢٨,٨تمثل قوة العمل بالمحافظة نحو      

 ألـف   ٦٥ ألف مشتغل ، ويعني ذلك وجود نحـو          ٢٧٦,٥ ، أما عدد المشتغلين فيقدر بنحو        ٢٠٠٦تعداد  

  .من جملة قوة العمل  % ١٩متعطل عن العمل  يمثلون نحو 

  :التعليم والبحث العلمي : ثالثاً 

وهـي  .  سنوات   ١٠من جملة السكان أكثر من       % ٢٢,٦يصل معدل األمية في محافظة أسوان إلى نحو         

 مدرسـة   ٩٨٢، وتضم المحافظـة     ) سوهاج وقنا   ( نسبة منخفضة جداُ إذا قورنت بالمحافظتين السابقتين        

 ألف فصل ، لتصل كثافة الفصل في المحافظة إلى          ٧,٧ ألف تلميذ وتلميذة في نحو       ٢٥٩,٨تستوعب نحو   

 بارتفاع نسبة مشاركة     تلميذ ، وهي كثافة معتدلة إذا قورنت بمحافظات اإلقليم ، كما تتميز المحافظة             ٣٣,٧

 ١٦,٨أما نصيب المدرس من التالميذ فيصل إلى         % . ٤٩اإلناث في التعليم ، إذ تصل نسبتهن إلى نحو          

  .مدرس ، وهي نسبة متميزة على مستوى اإلقليم / تلميذ 

 مدرسة للتعليم الفني ، ونحو ثالث مدارس خاصة ، باإلضافة إلـى وجـود               ٥١كذلك تضم المحافظة عدد     

وتتميز المحافظة  . كزا للتعليم الفني ، تستوعب ما يقرب من ألفي طالب وطالبة من أبناء المحافظة                مر ١٩

لطـالب المرحلـة     % ٣,٢بانخفاض نسب التسرب من التعليم ، والتي تصل في أقسى الظروف إلى نحو              

ب اإلناث تقل عـن      أن نسبة تسر   - كباقي محافظات اإلقليم     –اإلبتدائية من الذكور ، والالفت للنظر أيضاً        

  .ذلك بكثير 

 ألف تلميذ وتلميذة ، ومن      ٢٦ معهدا أزهريا تضم نحو      ١٧٥أما عن التعليم األزهري فيوجد في المحافظة        

المالحظ انخفاض نسبة مشاركة اإلناث في التعليم األزهري مقارنة بمثيالتهن في التعليم العام ، فال تزيـد                 

ويتأكد . تعليم األزهري ، وهي نسبة مشابهة لنسبة محافظة قنا          من جملة تالميذ ال    % ٣٧نسبتهن هنا على    

هنا أن تالميذ التعليم األزهري أكثر حظاً في أعداد مدرسيهم ، إذ يصل نصيب المـدرس الواحـد مـن                    

  .مدرس /  تلميذ ١٣,٧التالميذ إلى نحو 

العـام  ( يلتحق بهـا    مؤسسة تعليمية ما بين كلية ومعهد عالي ،         ) إثنا عشر    ( ١٢وتضم محافظة أسوان    

 ألف طالب وطالبة ، وتصل نسبة مشاركة اإلناث في التعليم           ٣٢,٧ما يقرب من    ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦الجامعي  

  % . ٣٩,٨العالي إلى نحو

  .بالمحافظةوفيما يلى جداول توضح بعض المؤشرات االجتماعية والسكانية 
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  ٦١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

  ٢٠٠٦ية لتعداد النتائج األول: السكان) ٥٩(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١١٨٤,٤٣  ٦٨١,٥٧  ٥٠٢,٨٦  ألف نسمة  عدد السكان

  ٤٩,٧  ٥٠,٣  ٤٨,٩  %  نسبة اإلناث

  ٤,٤  ٤,٤  ٤,٣  فرد  متوسط حجم األسرة

  ٢٤,١  -  -  ألف نسمة/مولود حى  معدل المواليد

  ٥,٧  -  -  ألف نسمة/متوفى  معدل الوفيات

  ١٨,٤  -  -   ألف نسمةلكل  معدل الزيادة الطبيعية

  
  

  ٢٠٠٦النتائج األولية لتعداد : سوق العمل) ٦٠(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٣٤١,٤٧  ١٨٧,٠٦  ١٥٤,٤١  ألف نسمة  قوة العمل

  ٢٧٦,٤٦  ١٤٩,٨٢  ١٢٦,٦٤  ألف مشتغل  عدد المشتغلين

  ٦٥,٠١  ٣٧,٢٤  ٢٧,٧٧  ألف متعطل  عدد المتعطلين

  ٢٨,٨  ٢٧,٤  ٣٠,٧  %  بة قوة العمل إلى السكاننس

  ١٩,٠  ١٩,٩  ١٨,٠  %  معدل البطالة

  ٣,٢٦  ٣,٤  ٣,١  %  معدل نمو قوة العمل

  
  

  )٢٠٠٦/٢٠٠٧العام ( التعليم قبل الجامعى:التعليم والبحث العلمى) ٦١(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٩٨٢  ٧٠١  ٢٨١  رسة وقسممد  عدد المدارس واألقسام

  ٧٧٠٣  ٤٦٤٢  ٣٠٦١  فصل  عدد الفصول

  ٢٥٩,٨٢  ١٤٧,٦٥  ١١٢,١٧  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٤٨,٨٨  ٤٩,٠٩  ٤٨,٦٢  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ١٥,٤٧  ٨,٠٨  ٧,٣٩  ألف مدرس  عدد المدرسين
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  ٦٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  

  )٢٠٠٦/٢٠٠٧العام )( األزهرى (  قبل الجامعىالتعليم:التعليم والبحث العلمى) ٦٢(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٧٥  ١٠٨  ٦٧  معهد  عدد المعاهد األزهرية

  ٩٣٠  ٥٥٣  ٣٧٧  فصل  عدد الفصول

  ٢٦,١  ١٤,٩  ١١,٢٠  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٣٧,٣٣  ٣٤,٩٨  ٤٠,٤٦  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ١,٩٠  ٠,٩٤  ٠,٩٦  ألف مدرس  عدد المدرسين

  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( التعليم العالى :التعليم والبحث العلمى) ٦٣(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ٦  كلية  عدد الكليات

  ٦  معهد  عدد المعاهد

  ٣٢,٧  ألف طالب  إجمالى عدد الطالب

  ٣٩,٨  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ٠,٥  لف عضوأ  إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس

  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( المراكز البحثية :التعليم والبحث العلمى) ٦٤(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ٩  مركز  عدد المراكز البحثية

  ٢  مركز  المراكز البحثية التابعة للوزارات

  ٧  مركزالمراكز البحثية التابعة للجامعات                

  
  

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( مراكز التدريب المهنى ) ٦٥(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ١٩  مركز  عدد مراكز التدريب المهنى

  ١٩٨٣  متدرب  عدد المتدربين

  ٤٢  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى
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  ٦٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  )٢٠٠٦العام ( مستشفيات وزارة الصحة وجهات أخرى : الصحة ) ٦٦ (جدول 

  االسرة  العدد  الوحدة  البيان

  ٨٦  ٢  مستشفى  مستشفيات تتبع وزارة الصحة

  ٦٤٥  ٤  مستشفى  مستشفيات عامة ومركزية

  ٨٠٥  ١١  مستشفى  مستشفيات تخصصية

  ٤٩٣  ٢٠  مستشفى  مستشفيات التكامل الصحى

  ٤٦  ١  مجموعة  ت صحية ريفيةمجموعا

  ٣٣٥  ١  مستشفى  مستشفيات تعليمية

  ٠  ٠  معهد  معاهد تعليمية

  ٢٠٠  ١  مستشفى  مستشفيات هيئة التأمين الصحى

  ٠  ٠  مؤسسة  مؤسسات عالجية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات جامعية

  ٤٠  ٠  مستشفى  مستشفيات الشرطة والسجون

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات السكك الحديدية

  ١٠  ١  مستشفى  ت أخرىمستشفيا

  ٣٣١  ١٨  مستشفى  مستشفيات القطاع الخاص

  
  

  )٢٠٠٦العام ( دور العبادة ) ٦٧ (جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٤٨٥  ٩٦٠  ٥٢٥  مسجد  إجمالى عدد المساجد

  ١٢٦٨  ٨٢٧  ٤٤١  مسجد  عدد المساجد الحكومية

  ٢١٧  ١٣٣  ٨٤  مسجد  عدد المساجد األهلية

  ٣١  ١١  ٢٠  كنيسة  إجمالى عدد الكنائس

  
  

  )٢٠٠٦العام ( بيوت الثقافة : الثقافة والترفيه) ٦٨(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١١  ٢  ٩  قصر وبيت  عدد قصور وبيوت الثقافة

ألف   نصيب قصر وبيت الثقافة من السكان

  قصر/نسمة

١٠٧,٧  ٣٤٠,٨  ٥٥,٩  

عدد القصور والبيت الثقافة المزودة 

  بحاسب آللى

  ٠  -  -  قصر وبيت

  ١  -  -  متحف  عدد متاحف اآلثار
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  ٦٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

  )٢٠٠٦العام ( المكتبات : الثقافة والترفيه ) ٦٩(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ٢٨  مكتبة  إجمالى عدد المكتبات

  ١٤  مكتبة  عدد المكتبات العامة

  ٧  مكتبة  كتبات المتخصصةعدد الم

  ٧  مكتبة  عدد المكتبات األكاديمية

  ٣  مكتبة  عدد المكتبات المزودة بحاسب ألى

  
  )٢٠٠٦العام ( الشباب والرياضة) ٧٠(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٧٧  ١٦٢  ١٥  مركز  عدد مراكز الشباب

  ٣٥  ٠  ٣٥  نادي  عدد األندية الرياضية

  ١٦  ٠  ١٦  لجنة  عدد اللجان الرياضية

  ١  -  -  دإستا  عدد اإلستادات الرياضية

  ١  -  -  بيت  عدد بيوت الشباب

  ٨  -  -  نزل  عدد نزل الشباب

  ١٣٣  -  -  مكتبة  عدد مكتبات مراكز الشباب

  ١  -  -  صالة  عدد الصاالت المغطاة

  ٣٤  -  -  ملعب  عدد المالعب

  
  )٢٠٠٦/ ٢٠٠٥( الشئون اإلجتماعية ) ٧١(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان
  ٨١  ٤٧  ٣٤  وحدة  عدد وحدات الخدمة اإلجتماعية

  ٧٣٠  ٣٢٩  ٤٠١  جمعية  عدد الجمعيات األهلية

  ١٥٧,٩  ٩٢,٥  ٦٥,٤  ألف طفل  عدد األطفال في سن الحضانة

  ٣٢١  ٢٠٠  ١٢١  دار حضانة  عدد دور الحضانة

  ٩,٩١  ٤,٥٧  ٥,٣٤  ألف طفل   بدور الحضانةعدد األطفال الملتحقين

  ٢  -  -  دار حضانة  عدد دور الحضانة لألطفال المعاقين

  ١  -  -  مركز  عدد مراكز ذوى االحتياجات الخاصة

  ٣  -  -  مركز  عدد مراكز التكوين المهنى

  ٦  -  -  مكتب  عدد مكاتب التأهيل

  ٢  -  -  مركز  عدد مراكز العالج الطبيعي
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  ٦٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  :حمرمحافظة البحر األ ٤-٢

محافظة البحر االحمر هى إحدى مناطق االستثمار والجذب السياحى العالمى وبالتـالى مـصدرا رئيـسيا              

  ..                                                 للدخل القومى ، وبالتالى مصدراً رئيسيا للدخل القومى

الكائنـات البحريـة    : ادرة ، ومنهـا     ونظراّ لما تضمه محافظة البحر األحمر من ثروات طبيعية فريدة ون          

والطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبية ، كان البد من االهتمام بإقامة المحميات الطبيعية لحماية هذه               

ويتجمع بهذه المحميات الطبيعية القدر األكبر من ثـروات الحيـاة            . الثروات من االستنزاف واالنقراض     

بحرية النادرة ، والوديان والسهول والهضاب التى يوجد بها العديـد مـن             البرية مثل السالحف والطيور ال    

  .الحيوانات والنباتات البرية النادرة

تعدُّ محافظة البحر األحمر منفذا لصادرات وواردات محافظات الوجه القبلى ، حيث يوجـد بهـا مينـاء               و

بحرى للحجاج والمعتمـرين ، وتعتبـر الـسياحة         

للمحافظة باإلضـافة إلـى   النشاط الرئيسى المتميز   

أنشطة أخرى هامة كالتعدين ، حيث تُعتَبـر مـن          

أغنى محافظات مصر بالنسبة للثروة المعدنية نظرا       

الحتوائها على معظم الخامات الفلزية والالفلزيـة       

وأحجار الزينة ، هذا بجانب البترول حيـث تنـتج          

  .من إنتاج الجمهورية % ٧٥محافظة ال

  :فيةالخصائص الديموغرا ١-٤-٢

 حـسب   –وصل عدد سكان محافظة البحر األحمر       

محافظة بسيادة نـسبة الحـضر مقارنـة ببـاقي          ال ألف نسمة ، وتتميز      ٢٨٨,٢ إلى   – ٢٠٠٦نتائج تعداد   

من جملـة    % ٩٦ ألف نسمة، يمثلون     ٢٧٥,٥إلى نحو   ها  محافظات اإلقليم ، فيصل عدد سكان الحضر ب       

 ٤ ألف نسمة من قاطني الريف الذين يمثلون نحـو           ١٢,٧ سكان المحافظة ، في حين تضم المحافظة نحو       

  ، من جملة السكان% 

وفيما يتعلق بالزيادة الطبيعية، فإن المحافظة تأتي في المرتبة األخيرة بين محافظات اإلقليم، فيزيد معـدل                

  .)١٠٠٠ / ٦,٨ معدل الوفيات –١٠٠٠ / ٣١,٧معدل المواليد  (١٠٠٠/ ٢٤,٩الزيادة الطبيعية بها على 

  :قوة العمل ٢-٢-٤

 ألف نسمة حـسب     ١٤١,٦من جملة سكانها ، أي ما يقدر بنحو          % ٤٩,١تمثل قوة العمل بالمحافظة نحو    

 ألـف   ٨,٤ ألف مشتغل ، ويعني ذلك وجود نحـو          ١٣٣,٢ ، أما عدد المشتغلين فيقدر بنحو        ٢٠٠٦تعداد  

  .من جملة قوة العمل  % ٦متعطل عن العمل  يمثلون نحو 
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  ٦٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  :م والبحث العلمي التعلي٣-٢-٤

.  سنوات   ١٠من جملة السكان أكثر من       % ١١,٩يصل معدل األمية في محافظة البحر األحمر إلى نحو          

وهي بذلك ليست المحافظة المتميزة على مستوى اإلقليم فحسب ، وإنما تعتبر من المحافظـات المتميـزة                 

 ٤٩,٧ مدرسة تستوعب نحـو      ٢٥٦بانخفاض معدالت األمية على مستوى الجمهورية ، وتضم المحافظة          

 تلميذ ، وهي كثافة     ٢٩,٧ فصل ، لتصل كثافة الفصل في المحافظة إلى          ١٩٧٣ألف تلميذ وتلميذة في نحو      

معتدلة جدا إذا قورنت بمحافظات اإلقليم ، كما تتميز المحافظة بارتفاع نسبة مشاركة اإلناث في التعلـيم ،                  

مـدرس  ،    /  تلميذ   ١٢,٦درس من التالميذ فيصل إلى      أما نصيب الم   % . ٤٨إذ تصل نسبتهن إلى نحو      

  .وهي نسبة أكثر تميزاً على مستوى المحافظة واإلقليم 

 ١٦ مدرسة خاصة ، باإلضافة إلى وجود        ٢٠ مدرسة للتعليم الفني ، ونحو       ٢٧كذلك تضم المحافظة عدد     

وتتميز المحافظة  . حافظة   طالب وطالبة من أبناء الم     ٦٠٠مركزا للتدريب المهني ، تستوعب ما يزيد على         

لطـالب المرحلـة    % ٢بانخفاض نسب التسرب من التعليم ، والتي تصل في أعلى معدالتها إلى أقل من              

 أن نسبة تسرب اإلناث تقل عـن  - كباقي محافظات اإلقليم     –اإلعدادية من الذكور ، والالفت للنظر أيضاً        

  .ذلك بكثير 

 ألف تلميذ وتلميذة ، غيـر       ٤,٦ معهدا أزهريا تضم نحو      ٥٣فظة  أما عن التعليم األزهري فيوجد في المحا      

أنه من المالحظ ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث في التعليم األزهري بالمحافظة مقارنة بمثيالتهن في التعلـيم                

من جملة تالميـذ التعلـيم       % ٤٨العام بالمحافظة ذاتها وباقي محافظات اإلقليم ، فتزيد نسبتهن هنا على            

مدرس ، وهي نسبة التقارن     /  تلميذ   ٦,٦ ، ويصل نصيب المدرس الواحد من التالميذ إلى نحو           األزهري

  .على مستوى محافظات الجمهورية ، وليس افقليم فقط 

) ٢٠٠٥/٢٠٠٦العام الجامعي   ( وتضم محافظة البحر األحمر كلية واحدة ومعهد عالي واحد ، يلتحق بهما             

  % . ٦٠,٨وتصل نسبة مشاركة اإلناث في التعليم العالي إلى نحو ألف طالب وطالبة ، ١,٧ما يقرب من 

  .وفيما يلى جداول توضح بعض المؤشرات االجتماعية والسكانية بالمحافظة
  

  ٢٠٠٦النتائج األولية لتعداد : السكان) ٧٢(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٢٨٨,٢  ١٢,٧  ٢٧٥,٥  ألف نسمة  عدد السكان

  ٣٩,١  ٤٥,٦  ٣٨,٨  %  نسبة اإلناث

  ٣,٨  ٣,٧  ٣,٨  فرد  متوسط حجم األسرة

  ٣١,٧  -  -  ألف نسمة/مولود حي  معدل المواليد

  ٦,٨  -  -  ألف نسمة/متوفى  معدل الوفيات

  ٢٤,٩  -  -  لكل ألف نسمة  معدل الزيادة الطبيعية
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  ٢٠٠٦لتعداد النتائج األولية : سوق العمل) ٧٣(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٤١,٦١  ٤,٣٣  ١٣٧,٢٨  ألف نسمة  قوة العمل

  ١٣٣,١٨  ٤,٠٣  ١٢٩,١٥  ألف مشتغل  عدد المشتغلين

  ٨,٤٣  ٠,٣٠  ٨,١٣  ألف متعطل  عدد المتعطلين

  ٤٩,١  ٣٣,٩  ٤٩,٨  %  نسبة قوة العمل إلى السكان

  ٦,٠  ٦,٩  ٥,٩  %  معدل البطالة

  ١٣٤,٨٤  ٧٤,٢-  ٢١٥,٦  %  معدل نمو قوة العمل

  
  )٢٠٠٦/٢٠٠٧العام ( التعليم قبل الجامعى:التعليم والبحث العلمى) ٧٤(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٢٥٦  ٤٢  ٢١٤  مدرسة وقسم  عدد المدارس واألقسام

  ١٦٧٣  ١٤٨  ١٥٢٥  فصل  عدد الفصول

  ٤٩,٦٩  ٢,٨٩  ٤٦,٨٠  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٤٨,١٥  ٤٩,٧٤  ٤٨,٠٦  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ٣,٩٦  ٠,٢٥  ٣,٧١  ألف مدرس  عدد المدرسين

  
  )٢٠٠٦/٢٠٠٧العام )( األزهرى ( التعليم قبل الجامعى:التعليم والبحث العلمى) ٧٥(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٥٣  ١٣  ٤٠  معهد  عدد المعاهد األزهرية

  ٢٢٤  ٣٩  ١٨٥  فصل  عدد الفصول

  ٤,٥٨  ٠,٤٥  ٤,١٣  ألف تلميذ  عدد التالميذ

  ٤٨,٣٥  ٥٣,٤٥  ٤٧,٨٠  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ٠,٦٩  ٠,٠٣  ٠٦٦  ألف مدرس  عدد المدرسين

  
  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( التعليم العالى :التعليم والبحث العلمى) ٧٦(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ١  كلية  عدد الكليات

  ١  معهد  عدد المعاهد

  ١,٧  ألف طالب  إجمالى عدد الطالب

  ٦٠,٨  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى

  ٠,٠٥  ألف عضو  إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس
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  )٢٠٠٥/٢٠٠٦العام ( مراكز التدريب المهنى ) ٧٧(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ١٦  مركز  دد مراكز التدريب المهنىع

  ٦٢٩  متدرب  عدد المتدربين

  ٦٧,٦  %  نسبة اإلناث إلى اإلجمالى
  
  

  )٢٠٠٦العام ( مستشفيات وزارة الصحة وجهات أخرى : الصحة ) ٧٨(جدول 

  االسرة  العدد  الوحدة  البيان
  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات تتبع وزارة الصحة

  ٣٧٣  ٤  مستشفى  امة ومركزيةمستشفيات ع

  ٤٠  ١  مستشفى  مستشفيات تخصصية

  ٤٠  ٢  مستشفى  مستشفيات التكامل الصحى

  ٠  ٠  مجموعة  مجموعات صحية ريفية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات تعليمية

  ٠  ٠  معهد  معاهد تعليمية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات هيئة التأمين الصحى

  ٠  ٠  مؤسسة  مؤسسات عالجية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات جامعية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات الشرطة والسجون

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات السكك الحديدية

  ٠  ٠  مستشفى  مستشفيات أخرى

  ١٧٥  ٥  مستشفى  مستشفيات القطاع الخاص

  
  

  )٢٠٠٦العام ( دور العبادة ) ٧٩(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٢٢٢  ٠  ٢٢٢  مسجد  إجمالى عدد المساجد

  ١٢٨  ٠  ١٢٨  مسجد  عدد المساجد الحكومية

  ٩٤  ٠  ٩٤  مسجد  عدد المساجد األهلية

  ٦  ٠  ٦  كنيسة  إجمالى عدد الكنائس
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  ٦٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  )٢٠٠٦العام ( بيوت الثقافة : الثقافة والترفيه) ٨٠(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ٦  ٢  ٤  ر وبيتقص  عدد قصور وبيوت الثقافة

  ٤٨,٠  ٦,٤  ٦٨,٩  قصر/ألف نسمة  نصيب قصر وبيت الثقافة من السكان

  ١  -  -  قصر وبيت  عدد القصور والبيت الثقافة المزودة بحاسب آلي

  ٠  -  -  متحف  عدد متاحف اآلثار

  
      

  )٢٠٠٦العام ( المكتبات : الثقافة والترفيه ) ٨١(جدول 

  القيمة  الوحدة  البيان

  ١٢  مكتبة  إجمالى عدد المكتبات

  ٩  مكتبة  عدد المكتبات العامة

  ٢  مكتبة  عدد المكتبات المتخصصة

  ١  مكتبة  عدد المكتبات األكاديمية

  ٢  مكتبة  عدد المكتبات المزودة بحاسب ألي

  
  )٢٠٠٦العام ( الشباب والرياضة) ٨٢(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان

  ١٨  ١٠  ٨  مركز  عدد مراكز الشباب

  ٢٨  ٠  ٢٨  نادي  عدد األندية الرياضية

  ٢٢  ٠  ٢٢  لجنة  عدد اللجان الرياضية

  ١  -  -  دإستا  عدد اإلستادات الرياضية

  ١  -  -  بيت  عدد بيوت الشباب

  ١  -  -  نزل  عدد نزل الشباب

  ١٤  -  -  مكتبة  عدد مكتبات مراكز الشباب

  ٠  -  -  الةص  عدد الصاالت المغطاه

  ٣٥  -  -  ملعب  عدد المالعب
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  ٧٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

  )٢٠٠٦/ ٢٠٠٥( الشئون اإلجتماعية ) ٨٣(جدول 

  إجمالى  ريف  حضر  الوحدة  البيان
  ٢٢  ٠  ٢٢  وحدة  عدد وحدات الخدمة اإلجتماعية

  ١٩٦  ٥  ١٩١  جمعية  عدد الجمعيات األهلية

  ٣٥,٢  ١,٧  ٣٣,٥  ألف طفل  عدد األطفال في سن الحضانة

  ١٣٩  ٩  ١٣٠  دار حضانة  عدد دور الحضانة

  ٥,١٤  ٠,٢٨  ٤,٨٦  ألف طفل  عدد األطفال الملتحقين بدور الحضانة

  ١  -  -  دار حضانة  عدد دور الحضانة لألطفال المعاقين

  ٠  -  -  مركز  عدد مراكز ذوى االحتياجات الخاصة

  ١  -  -  مركز  عدد مراكز التكوين المهنى

  ٤  -  -  مكتب  يلعدد مكاتب التأه

  ٣  -  -  مركز  عدد مراكز العالج الطبيعي
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  ٧١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  ٢٠٠٦خصائص النمو السكانى بمحافظات جنوب الصعيد وفقاً لتعداد ) ٨٤(جدول 

  البحر األحمر  أسوان  األقصر  قنا  سوهاج
  البيان

  جملة  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر  ملةج  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر

  ٢٤,٩  -  -  ٢٤,١  -  -  ٢٥,٤  -  -  ٢٥,٦  -  -  ٢٥,٦ - -  معدل المواليد لكل ألف نسمة

  ٦,٨  -  -  ٥,٧  -  -  ٧,٢  -  -  ٥,٦  -  -  ٥,٨  - -  معدل الوفيات لكل ألف نسمة

  معدل الزيادة الطبيعية 
  لكل ألف نسمة

-  - ٣١,٧  -  -  ١٨,٤  -  -  ١٨,٢  -  -  ٢٠,٠  -  -  ١٩,٨  
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  ٧٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  ٢٠٠٦بمحافظات جنوب الصعيد وفقاً لتعداد التعليم قبل الجامعى ) ٨٥(جدول 

  البحر األحمر  أسوان  األقصر  قنا  سوهاج
  البيان

  جملة  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر

  ٢٥٦  ٤٢  ٢١٤  ٩٨٢  ٧٠١  ٢٨١  ٣٦٠  ٢١٦  ١٤٤  ١٧٥٥  ١٣٩٠  ٣٦٥  ١٩٤١ ١٤٥١ ٤٩٠  مدارس

  ٥٣  ١٣  ٤٠  ١٧٥  ١٠٨  ٦٧  ٧٢  ٥٧  ١٥  ٤١٨  ٣٣٨  ٨٠  ٥٧٧  ٤٧٤ ٨٣  معاهد أزهرية
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  ٧٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ٢٠٠٦ بمحافظات جنوب الصعيد وفقاً لتعداد العمالةخصائص ) ٨٦(جدول 

  البحر األحمر  أسوان  األقصر  قنا  سوهاج
  البيان

  جملة  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر  جملة  ريف  حضر  لةجم  ريف  حضر

عدد المشتغلين 

  باأللف 
١٣٣,١٨ ٤,٠٣ ١٢٩,١٥ ٢٧٦,٤٦ ١٤٩,٨٢ ١٢٦,٦٤ ١١٥,٦ ٥٢,٧ ٦٢,٩ ٦٣١,٤٤ ٤٨٠,٣٢ ١٥١,١٢  ٨٦٠,٧ ٦٥٩,٨ ٢٠٠,٩ 

عدد المتعطلين 

  باأللف
٨,٤٣ ٠,٣٠ ٨,١٣ ٦٥,٠١ ٣٧,٢٤ ٢٧,٧٧ ٢٤,٥ ١٢,٧ ١١,٨ ٩٨,٧٥ ٦٩,٣٣ ٢٩,٤٢ ٨٥,١  ٥٣,٩ ٣١,٢ 

قوة العمل 

  باأللف
١٤١,٦١ ٤,٣٣ ١٣٧,٢٨ ٣٤١,٤٧ ١٨٧,٠٦ ١٥٤,٤١ ١٤٠,١ ٦٥,٤ ٧٤,٧ ٧٣٠,١٨ ٥٤٩,٦٥ ١٨٠,٥٣ ٩٤٥,٨ ٧١٣,٧  ٢٣٢,١ 
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  ٧٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  المحميات الطبيعية بإقليم جنوب الصعيد ١- ٣
 الطبيعيةتحليل الموارد   الل   من خ  يها يمكن التعرف عل    المقومات يتميز إقليم جنوب الصعيد بالعديد من     

  . والبيئية العمرانية

وتشمل المحميات الطبيعية والموارد المائية والموارد      ،  تمثل الموارد الطبيعية أحد المقومات الرئيسية       و

  .ثرية والسياحيةألاألرضية باإلضافة إلى الموارد ا

ئمة بالفعل إلى جانب عـدد مـن        العديد من المحميات الطبيعية القا    وجود  يتميز إقليم جنوب الصعيد ب    و

المحميات المقترحة خاصة فى محافظتى البحر األحمر وأسوان، وفيما يلى عرض ملخـص ألهـم هـذه                 

  -:المحميات سواء القائمة أو المقترحة

  المحميات القائمة   - أ

وتضم جميع جزر البحر األحمر المصرية وعـددها        ): محافظة البحر األحمر     (  جزر البحر األحمر   -

  . جزيرة وتتميز بتنوع الحياة البحرية بها والعديد من الطيور النادرة٢٢

تضم جميع تجمعات نباتـات     ): محافظة البحر األحمر     (  أو المانجروف   الساحلية ى غابات الشور  -

 سواء على شاطئ البحر األحمر وخليج السويس، أو على بعض الجزر من شمال الغردقـة إلـى                  ىالشور

  .دانيةالحدود المصرية السو

وتعتبر منطقة بئر أبرق ملتقى عدد من الوديان الرئيـسية          ): محافظة البحر األحمر     (  محمية أبرق  -

  .صالحة للشرب من عدد من اآلبار والعيون الطبيعيةالمياه الفر بها اوتتو

نظراً لكثرة المياه المتدفقة فى وادى الـدئيب فـإن          ): محافظة البحر األحمر     (  محمية وادى الدئيب   -

 يكون غابـة    – والمكون من عدد من أنواع األشجار مثل السيال والسنط والطرفة            – له   يالغطاء الخضر 

  .ائية إليها مجموعة كبيرة من الحيوانات البرية النادرة ويعيش بها تنوع كبير من الطيور اإلستويكثيفة تأو

تعتبر من أهم المحميات فى مصر حيث تمثل نظامـاً          ): محافظة البحر األحمر     (  محمية جبل علبة   -

 نـوع مـن     ٢٠٠ هو الوحيد من نوعه فى مصر، ويوجد فى المحمية ما يزيد على              بيئياً إستوائياً متكامال  

  . النباتات البرية معظمها المثيل له فى بقية مناطق البالد

هى محمية نباتية وطيور عبارة عن جـزر تقـع          ): محافظة أسوان    ( جا وغزال  محمية جزر سالو   -

   .٢ كم ٠,٢٣ كم شمال خزان أسوان وتبلغ مساحتها ٣على نهر النيل أمام مدينة أسوان على بعد حوالى 

 كم جنوب   ١٨٠هى محمية نباتية وحيوانية تقع على بعد        ): محافظة أسوان    (  محمية وادى العالقى   -

   .٢ كم ٣٠٠٠٠ن فى الجهة الشرقية من بحيرة ناصر بمساحة مدينة أسوا
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  ٧٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  المحميات المقترحة  -ب

 هى منطقة غير مأهولة بالسكان ولكنها إحدى        ):محافظة البحر األحمر    (   محمية جبل شايب البنات    -

  .مناطق سياحة السفارى الهامة لزوار مناطق الغردقة وسفاجا

تضم مجموعة كبيرة من البيئات الطبيعيـة والكائنـات         : )محافظة البحر األحمر     (  محمية حماطة  -

  .البرية النادرة

 لجهـاز   ي وتخضع هذه المنطقة لإلشـراف اإلدار      : منطقة اإلدارة البيئية الشاطئية للبحر األحمر        -

  .شتراطات الذى سيصدرها كضوابط لتنمية المنطقةالشئون البيئة وا

   محمية وادى قنا-

 جنوب غرب ، وتتجمع مياه الـسيول فيـه مـن الوديـان              –مال شرق    وادى قنا فى اإلتجاه ش     ييجر

 ي قنا منطقة صحراوية مفتوحة تحتو     يويعتبر واد .  كم   ٣٠٠المختلفة من مسافات بعيدة تصل إلى حوالى        

والحياة . على حياة نباتية ، حيث تعتبر بيئة طبيعية حيوية صحية لكل من الغزال دوركس وثعلب رويبل                 

  . مقتصرة إلى حد بعيد على الوديان والسفوحيلمنطقة هى أساس لبقاء هذه الكائنات وهالنباتية فى هذه ا

   محمية كركر ودنجل -

   محمية مالحة رأس شقير-

  الموارد المائية بإقليم جنوب الصعيد ٢-٣

ه ، الميـا   ، ومياه األمطار   يمكن تقسيم الموارد المائية بإقليم جنوب الصعيد إلى المياه السطحية النيلية          

  . الجوفية

  المياه السطحية •

،  ورغم ثبات حصة مصر من مياه النيـل       . يعتمد إقليم جنوب الصعيد بالدرجة األولى على مياه النيل        

ي ستخدام المياه وتطوير نظام الـر استغاللها عن طريق تقليل الفاقد وإعادة اإال أن هناك جهود لرفع كفاءة  

  . فى األراضى القديمة

  مياه األمطار والسيول •

 ي من منطقة الدراسة بشبكة صرف طبيعية تكونت فى أزمنـة الحقـب الربـاع              ييتميز الجزء الشرق  

ـ    .  المطير إال أنها ال تمثل فى الوقت الراهن ثروة مائية معتمدة للزراعة             يوقد أظهرت دراسات األراض

ـ     ا النيل حصر لألراضى التى يمكن ريهـا         يعلى حواف الوادى وحول مجرى واد      اه عتمـاداً علـى المي

  .السطحية
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  ٧٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حدود المحميات الطبيعية الحالية والمقترحة بإقليم جنوب الصعيد )١٠(شكل 
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  ٧٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اقع األثرية بإقليم جنوب الصعيدالمو )١١(شكل       
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  ٧٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  المياه االجوفية •

منـاطق   ) ي النـوب  يخزاتات الحجر الرمل  (  خزانات المياه الجوفية العميقة بالصحراء الغربية        يتغط

.  وتحتوى على مخزون ضخم من المياه بالمقارنة بالتغذية الضئيلة فى الشرق            ناصر ،  شاسعة غرب بحيرة  

 م وتعتبر   ١٠٠٠ -٥٠٠يرة فى المياه الجوفية حيث يتراوح عمقها فيه من          وتعتبر منطقة البحر األحمر فق    

  .مياهه مالحة إلى شديدة الملوحة وبالتالى ال يعتمد عليها فى الزراعة

 وبجانب الخزانات الجوفية العميقة يوجد خزان جوفى لحوض نهر النيل ذو كفاءة عالية من حيث نقل                

  .وتخزين المياه

   بمحافظة سوهاجالموارد المائية ١-٢-٣

يعتبر نهر النيل أهم الموارد المائية السطحية بالمحافظة ، ويتميز نهر النيل فى محافظة سوهاج بكثرة                

 ١١٠تعرجاته وهذا من شأنه زيادة طول النهر الفعلى ، فالمسافة بين الحد الجنوبى والشمالى لسوهاج هى                 

 .  كم ١٤٢كم ، بينما يبلغ طول المجرى 

  مدينة األقصر/المائية بمحافظة قناالموارد  ٢-٢-٣

ويتميـز نهـر    . السطحية بمحافظة قنا ومدينة األقصر      الموارد المائية   أهم  هنا أيضاً   يعتبر نهر النيل    

النيل فى محافظة قنا بكثرة تعرجاته وهذا من شأنه زيادة طول النهر الفعلى ، فالمسافة بين الحد الجنـوبى                   

   . كم ١٤٢يبلغ طول المجرى  كم ، بينما ١١٠والشمالى لقنا هى 

ـ  يزمة لتطوير الر  ال ال هوتستهدف خطة وزارة الرى والموارد المائية توفير الميا         فـدان   ١٩٠٠٠ ي ف

 نحـو ستعمالها سنوياً ب  ا فتقدر كمية المياه الجوفية التى يمكن        للمياه الجوفية  ، أما بالنسبة     ٢٠١٧حتى عام   

 ٦ليقطة ، بينما ال تتعدى كميات المياه المستخدمة حالياً           ال ي قنا وواد  يسنة ممثلة فى واد   /٣ مليون م  ١٢٠

  .سنة بالمحافظة /٣مليون م

  الموارد المائية بمحافظة أسوان  ٣-٢-٣

ويقـدر نـصيب    . أهم الموارد المائية الـسطحية بالمحافظـة        من الطبيعي أيضاً أن يكون نهر النيل        

 متر مكعب قدرت    مليار ١,٥٥الزراعة منها    مليار متر مكعب تخص      ١,٧المحافظة من مياه النيل بحوالى      

 متر مكعب شهرياً فى فـصل       مليار ٠,١٦ متر مكعب شهرياً فى فصل الشتاء ،         مليار ٠,١٠على أساس   

 ٣م٦٠ متر مكعـب أو حـوالى   مليار ٠,٠٣ متر مكعب ، ومياه الشرب     مليار ٠,١٢الصيف ، والصناعة    

 تعود مرة أخرى إلى نهر النيـل  ي من مياه الر%٤٢ ي أن حوال يحتياجات الر اللفرد ، وتوضح دراسات     

، وعليه تشمل كمية المياه المحتمل إحتياجها لخطة الزراعة فى المحافظة على المياه الدائمة مـن النيـل                  

  .والمياه الجوفية ، والمياه الموسمية من السيول والمياه الزائدة من الفيضان 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ٧٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

ان الحجر الرملى النوبى ، والخزانات النيلية ، وخزانات         تمثل أهمها فى خز   يالجوفية ف  للمياهأما بالنسبة   

ات الرواسب الحديثة فى األودية     الصخور الجيرية المتشققة ، وخزانات الصخور النارية المتشققة ، وخزان         

 ٢٢ يالمتاح من المياه الجوفية بحوال    ) معهد بحوث المياه الجوفية     (  والموارد المائية    يوقدرت وزارة الر  

مكعب فى الخزان ، وهى مياه السيول وربما جزئياً من مياه الخزان اإلقليمى وبأعماق قريبـة                مليار متر   

  .ناصر من السطح فى الجهة الغربية من بحيرة 

  الموارد المائية بمحافظة البحر األحمر  ٤-٢-٣

   :لي أنواع من المياه الجوفية كالتاة، توجد بالمحافظة أربع المياه الجوفية  -أ 

وتوجد فى منطقة الساحل خاصة فى اآلبار عند مستوى أقـل           : وع كلوريد الماغنيسيوم    مياه من ن   •

  .لتر / مجم١٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ بين ح تتراويمن سطح البحر ، ودرجة تركيز األمالح الكل

بار آ وتظهر غالباً فى     يالنوعية تقتصر على الشريط الساحل     وهذه: مياه من نوع كلوريد الكالسيوم       •

 .لتر / مجم١٥٠٠٠ إلى ٤٠٠٠تتراوح ملوحتها بين محفورة يدوياً 

 .وهى غالباً عذبة وتوجد فى الصحراء الشرقية : مياه من نوع سلفات الصوديوم  •

وتوجد فى بعض مناطق الصحراء الشرقية جنوب مرسـى         : مياه من نوع بيكربونات الصوديوم       •

  .لتر / مجم١٠٠٠أقل من علم إلى رأس بناس وهى تمثل خزاناً محلياً وملوحتها عادة ما تكون 

   مياه األمطار  -ب 

ن تساقط األمطار على المحافظة غير منتظم ونادر الحدوث ، وتسقط تلك األمطار غالباً فى صـورة                 إ

  .رخات شديدة ولفترة قصيرة تصاحبها أحيانا عواصف رعدية وتساقط للبرد 

 عديمة األمطار تقريباً حيـث      جنوبا  حتى الحدود المصرية السودانية    شماالوتعتبر المنطقة من الغردقة     

 ٥٠مم ، ويصل إلى أقصاه عند الحدود السودانية وهو          ٣ لىال يزيد المتوسط السنوى للمطر فى الغردقة ع       

  .تساقط عليها كميات غير معلومة ولكنها كبيرة نسبياً تمم سنوياً  ، غير أن قمم الجبال العالية  
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  ٨٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

   بإقليم جنوب الصعيدبار المياه الجوفيةآتوزيع  )١٢(شكل 
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  ٨١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   الموارد األرضية بإقليم جنوب الصعيد٣- ٣
، فبالنسبة للموارد التعدينية فيساهم  ستخراجية تعدينية وبترولايمكن تقسيم الموارد األرضية إلى 

ديد والكوارتز باإلضافة إلى بتوفير نصيب كبير من الخامات على مستوى الجمهورية مثل خامات الح

  . محافظات أخرى مثل الفيروسيليكونيالمنتجات التى التنتج فى أ

 ي منطقة شرق أسوان بالصحراء الشرقية يوجد خام الحديد، والفيروسيليكون والسبائك الحديدية فيوف

البحر األحمر فى جبال )  الكبريت – القصدير – صاص الر– النيكل –النحاس ( إدفو، والخامات الثانوية

  ).أسوان  ( ي العالقيوالرخام والبازلت والجرانيت فى واد

أما البترول والغاز الطبيعى فيشكل إنتاج حقول خليج السويس منه نسبة كبيرة إال أن معظمه يقع فى 

  .شمال محافظة البحر األحمر وخارج اإلقليم

  .يعى فى غرب إدفوآتشاف حقول الغاز الطبالحتماالت قوية ا، ثمة  ومن ناحية أخرى

   الموارد التعدينية بمحافظة سوهاج١-٣-٣

  -:وجد كثير من الموارد التعدينية بمحافظة سوهاج ، ومن أهم الخامات المحجرية بالمحافظة ما يلى ت

  . محجراً لمواد البناء وأحجار الزينة٧٢يوجد بالمحافظة : مواد البناء وأحجار الزينة  -

 . متراً مكعباً رخام أبيض شرق سوهاج  ألف٥٠ يوجد : الرخام االبيض  -

 . مليون متراً مكعباً رخام الريشا ٢١يوجد : رخام البريشا  -

 . ألف متراً مكعباً من رخام الفيوليتى ٤٥ يوجد : رخام الفيوليتى  -

 . مليون طن حجرى بمنطقة العيسيوية وسيدى صالح ٥٤٠٠ :الحجر الجيرى  -

 .سيوية وسيدى صالح  مليون طن حصى بمنطقة العي٥٦٠٠ :الحصى  -

 . يوجد بغرب سوهاج :الكالسيت  -

  مدينة األقصر/ الموارد التعدينية بمحافظة قنا٢-٣-٣

يوجد بمنطقة قنا المحصورة بين نهر النيل والبحر األحمر العديد من الخامات التعدينية المعدنية وغير 

لط والطفلة والسربنتين والجرانيت ،  أغلبها من الرمال والز٣ ألف م٣٧٢والمتسغل منها حالياً . المعدنية 

حتياجات عمليات التعدين من استخراجه أو عدم توافر اقتصادية اوالبعض اآلخر غير مستغل بسبب عدم 

 يستغاللها مرتفعة ، وتعتبر أهم هذه الخامات التعدينية هى الحجر الجيرامرافق وطرق مما يجعل تكلفة 

نجستين ، وهناك تالخامات المعدنية هى الذهب والنحاس والوالرخام األخضر والتلك واألسبستوس وأهم 

  :حتمال لنجاح تعدين بعض الخامات الهامة مثل ا
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  ٨٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 

  ) .ستغالل المناجم القديمة ابإعادة النظر فى جدوى ( الذهب  •

 ) .ستخراجه ابدراسة تفصيلية عن جدوى ( النحاس  •

 ). فوسفات أبو طرطورعتبارالحتياجات الموجودة واألخذ فى االبدراسة ا( الفوسفات  •

 ) .بدراسة حاجة صناعة األسمنت له ( الحجر الجيرى  •

   الموارد التعدينية بمحافظة أسوان ٣-٣-٣

يتوافر بالمحافظة العديد من خامات الثروة المعدنية المرتبطة فى تكوينها بالصخور الرسوبية والنارية 

لزية ، والآلفلزية ، وخامات الطاقة ، والمتحولة ، وتندرج هذه الخامات تحت مجموعات الخامات الف

  .وخامات مواد البناء وصناعات األسمنت ، وأحجار الزينة 

بمعرفة المشروعات التابعة للقطاع العام ، والقطاع الخاص خامات المناجم ستغالل العديد من اويجرى 

  :، وأهم هذه الخامات هى 

 السباعية غرب فى مناطق أو –السباعية شرق : الذى ينتج من عدة مناجم هى الفوسفات  •

 مليون طن ، ويعتبر ذو تركيز عالى الرتبة ١١٤ المحاميد ، ويقدر اإلحتياطى بحوالى –صابونه 

 .ثالثى فوسفات الكالسيوم % ٥٥-٥٢

ويوجد بالصحراء الشرقية والغربية لمحافظة أسوان وبحيرة ناصر ، وأهم : خام الحديد  •

خور / وادى–وادى أبو عجاج شمال شرق أسوان : ها هى المناطق المنتشر بها والتى تم دراست

 جبل – جبل الحديد – وادى كريم – وادى عرب – أم حبال – أم برميل – أم حقبان –أبو صبيرة 

 مليون طن ، والمؤكد بحوالى ٤٠٠نار بالبحر األحمر ، ويقدر إحتياطى الخام المحتمل بحوالى 

بمنطقة علبة وفى جبال حماطة على ساحل البحر الذى يوجد وخام المنجنيز .  مليون طن ١٤٠

 .األحمر ووادى مياليك، وتشير الدراسات إلى كبر حجم اإلحتياطى 

ينتشر التلك فى الصخور البركانية والرسوبية المتحولة على هيئة حبوب وعروق : التلك  •

 بئر –  النميرة– الخشير – الدرهيب –العطشان –حماطة : وعدسات ، وأهم أماكن تواجده هى 

 مراهيك ، باإلضافة إلى بعض – الهمارى – أمشلمان – أبرق – الحميرة – بنبان –الهمر 

المناطق األخرى فى الصحراء الشرقية الجنوبية لبحيرة ناصر ، حيث يوجد بدرجات تتراوح من 

 .األولى للثانية 

 وادى – وادى حيمور –البكرية : فى الصحراء الشرقية وأهم أماكن تواجده الجرافيت  •

 . وادى سترا –الجندى 
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  ٨٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 حمرات مكبد –العنيجى :  موقع فى الصحراء الشرقية وأهمها ١٥فى حوالى الفلورايت  •

  . وادى حمدين – المويلحة – حمرات واكد – حمرات مكارم –

شرق أسوان فى وادى الهودى ووادى الشوم ومنطقة أبو رماد والمويلحة وغيرها الباريت  •

 . جبل حاتات – أم الطيور – نجرس – العالقى –حفافيت  بمنطقة  األسبوستوس . 

 – العنيجى – التل البلورى – الشالل – أبو عجاج – ي الهود–فى البكرية :   الفلسبار •

 ٢ النهود ، ويقدر اإلحتياطى المؤكد بنحو – جبل عرق القهيد – روض البرام –روض عشاب 

 . مليون طن 

 . مليون طن ٤٠إلحتياطى المؤكد يوجد فى جبل أم علقة ، وا: األلمنيت  •

 . فى منطقة كالبشة والكاولين •

باإلضافة إلى الخامات السابقة ، والتى يتم إستغالل معظمها حالياً ، تتوافر بالمحافظة كثير  •

 – القصدير – النحاس –خامات الذهب : من الخامات غير المستغلة وتتمثل أهم هذه الخامات فى 

 – الشبه –) خام األلومنيوم (  سبانايت – نفلين – الرصاص –مشعة  المواد ال– النيكل –الزنك 

 –عالوة على األحجار الكريمة كالزبرجد .  كورندام – الكوبلت – الفانديوم –خامات التنجستين 

  . الزمرد والجارنت –البيرل 

ستكمال ا ي وجاري بمنطقة العالقيكتشاف اليورانيوم المشع حديثاً بمنطقة أم آراوقد تم  •

الدراسات والبحوث بمعرفة هيئة الطاقة النووية ، كما تم إكتشاف العديد من الخامات األخرى مثل 

البوكسيت تحت طبقة الكاولين بمنطقة كالبشة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية 

 إجراء البحوث والدراسات وتقييم الخام ، وخام الشبه بجبل الشب يوالمشروعات التعدينية وجار

 كبير ي الدراسات على إستخدام النقلين سبانايت الموجود بإحتياطيكما تجر. بالصحراء الغربية 

. جداً فى منطقة أبو خروق بالصحراء الشرقية فى إنتاج األلومنيوم لتوفير العمالت الصعبة 

 اإلشارة إلى أن هذه الخامات تحتاج لمزيد من البحث والدراسات ودراسة الجدوى روتجد

 .دية اإلقتصا

   الموارد التعدينية بمحافظة البحر األحمر٤-٣-٣

يتوافر بمحافظة البحر األحمر العديد من أنواع خامات الثروة المعدنية المرتبطة فى  •

تكوينها بالصخور الرسوبية والنارية والمتحولة ، وتندرج هذه الخامات تحت مجموعات الخامات 

حجار الزينة أات مواد البناء وصناعات األسمنت ، وفلزية ، وخامات الطاقة ، وخامالالفزية ، وال

ستغالل العديد من خامات المناجم بمعرفة المشروعات التابعة للقطاع العام ، والقطاع ا يويجر. 

  :الخاص ، وأهم هذه الخامات هى 
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  ٨٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 ينتج الفوسفات من عدة مناجم فى القصير وسفاجا ، ويعتبر ذو تركيز عالى : الفوسفات  •

 القصير –ثالثى فوسفات الكالسيوم وقد بلغ اإلحتياطى منه فى منطقة سفاجا  % ٥٥ – ٥٢الرتبة 

 . مليون طن ٣٠٠ ي الجيولوجيحتياطال مليون طن وا٧١ يشامالً الحمراوين حوال

يوجد الحديد منتشراً بالصحراء الشرقية والغربية لمحافظة البحر األحمر : خام الحديد  •

 أبو عجاج شمال شرق يواد: تشر بها والتى تم دراستها هى وبحيرة ناصر ، وأهم المناطق المن

 – وادى عرب – أم حبال – أم برميل – أم حقبان –خور أبو صبيرة / وادى–البحر األحمر 

 ي الخام المحتمل بحواليحتياطا جبل نار بالبحر األحمر ، ويقدر – جبل الحديد –وادى كريم 

 .طن مليون ١٤٠ ي مليون طن ، والمؤكد بحوال٤٠٠

 ينتشر التلك فى الصخور البركانية والرسوبية المتحولة على هيئة حبوب :التـــلك  •

 العطشان –حماطة : ، وأهم أماكن تواجده هى )  ألف طن ٥١٠اإلحتياطى ( وعروق وعدسات 

 ي الهمار– أم شلمان - أبرق – الحميرة – بنبان – بئر الهمر – النميرة – الخشير – الدرهيب –

  . ويوجد بدرجات تتراوح من األولى للثانية  مراهيك ،–
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  ٨٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بإقليم جنوب الصعيدتوزيع مناطق امتياز التنقيب عن البترول ) ١٣(شكل     
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  ٨٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 

وأهـم  )  طن    ألف ٣٦١اإلحتياطى  ( ينتشر الفلسبار إنتشاراً واسعاً بالصحراء الشرقية       : الفلسبار   •

 روض  – العنيجى   – التل البلورى    – الشالل   – أبو عجاج    – الهودى   –البكرية  : مناطق إستغالله   

 مليـون   ٢ المؤكد بنحو    يحتياطال ويقدر ا  ، النهود   – جبل عرق القهيد     – روض البرام    –عشاب  

 .طن 

 . مليون طن ٤٠ المؤكد ي جبل أم علقة ، واإلحتياطييوجد ف  :األلمنيت  •

تـراوح  ، وت  مليون طـن     ٢,٨حتياطيه  ا موقع بالصحراء الشرقية بلغ      ٩٨ ي يوجد بحوال  :الذهب   •

  .طن / جرام٨٦- ٣٠نسبة الذهب فيه من 

باإلضافة إلى الخامات السابقة ، والتى يتم إستغالل معظمها حالياً ، تتوافر بمنطقة الدراسة كثير مـن                 

 المـواد   – النيكـل    –الزنك  – القصدير   –لنحاس  ا: الخامات غير المستغلة ، وتتمثل أهم هذه الخامات فى          

 – الفانـديوم    – خامات التنجستين    – الشبه   –) خام األلومنيوم   (  سبانايت   – نفلين   – الرصاص   –المشعة  

وقـد تـم    ،  الزمرد والجارنت    – البيرل   –عالوة على األحجار الكريمة كالزبرجد      .  كورندام   –الكوبلت  

ستكمال الدراسـات والبحـوث     ا ي وجار يبمنطقة أم آرى  بمنطقة العالق     إكتشاف اليورانيوم المشع حديثاً     

كتشاف العديد من الخامات األخرى مثل خام الـشبه بجبـل الـشب             ابمعرفة هيئة الطاقة النووية ، كما تم        

حتياطى كبير جداً فـى     استخدام النفلين سبانايت الموجود ب    اكما تجرى الدراسات على     . بالصحراء الغربية   

وتجدر اإلشارة إلـى    . و خروق بالصحراء الشرقية فى إنتاج األلومنيوم لتوفير العمالت الصعبة           منطقة أب 

 .قتصادية الأن هذه الخامات تحتاج لمزيد من البحث والدراسات ودراسة الجدوى ا

   الموارد الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية٤- ٣

 المنزرعة فى اإلقليم    يوقد بلغت األراض  .  لسكانتعتبر الزراعة النشاط الرئيسى للغالبية العظمى من ا       

وبالنـسبة لتوزيـع    . ٢٠٠٢ مليون فدان فـى عـام        ٨من المساحة المنزرعة بمصر كلها والبالغة       % ١٠

 المنزرعة على محافظات اإلقليم فنجد محافظة قنا تضم أكبر قدر منهـا مقارنـة بالمحافظـات                 ياألراض

المحافظات من حيث نصيبها من المساحة المنزرعـة فهـى          أما أقل   .  ألف فدان  ٣٢٧األخرى حيث تضم    

  . ألحمر حيث لم تتعدى األلف فدانامحافظة البحر 
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  ٨٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  ٢٠٠٥ –مساحة األراضى الزراعية بإقليم جنوب الصعيد ومحافظاته ) ٨٧(جدول 

  نسبة إلى الجمهوريةال  النسبة إلى اإلقليم  )ألف فدان ( األراضى المنزرعة   المحافظة

  ٣,٧  ٣٦,٦  ٣٠٤,٢  سوهاج

  ٤  ٣٩,٣  ٣٢٧  قنا

  ١,٩  ١٨,٧  ١٥٥,٧  أسوان

  ٠,٥  ٥,٢  ٤٣,٥  األقصر

  ٠,٠١  ٠,٢  ٠,٨٦  البحر األحمر

  %١٠,١  %١٠٠  ٨٣١,٣  اإلقليم

  %١٠٠  -  ٨١١٤  الجمهورية
  

 أسوان وبالنسبة للقابلية الزراعية فتوضح خطة وزارة الزراعة وإستصالح األراضى أن محافظة

فى عدة وديان ) بخالف مشروع توشكى وبحيرة ناصر (  مليون فدان ١,٢وحدها تستطيع أن تضيف 

  .أهمها غرب كوم امبو

نخلة / كجم٢٢,٥فدان و / طن٤٠,٥وتتمثل أعلى إنتاجية لإلقليم فى قصب السكر والنخيل، حيث تبلغ 

 يفدان على التوال/  أردب٣,٦فدان و /  أردب١,٣ القمح والذرة الشامية بإنتاجية ايليهم. يعلى التوال

 الزهر فى محافظة سوهاج أيضاً نقطالكما يشتهر اإلقليم بزراعة البصل فى محافظة سوهاج و. لإلقليم

فدان على /  أردب٠,١٦فدان، و /  قنطار١,٢٦فدان ، / طن٣,٢٦والسمسم فى مدينة األقصر بإنتاجية 

  .يالتوال

ـ     للتوسع الزراعى يحظى إقل   وبالنسبة    القابلـة  ييم جنوب الصعيد بوجود مساحة كبيـرة مـن األراض

 ألف فدان ويقع الجزء األكبر منها فى محافظة أسوان بمـساحة            ١٦٣٣ستصالح وبمساحة تبلغ حوالى     الل

 ألـف فـدان     ١٧٢تليها محافظة قنا بمساحة تبلغ حوالى        % ٧٩,٣ ألف فدان وبنسبة     ١٢٩٦تقدر بحوالى   

  .قابلة لإلستصالح باإلقليممن األراضى ال % ١٠,٥وبنسبة 

  األراضى القابلة لإلستصالح فى إقليم جنوب الصعيد) ٨٨(جدول 

  

  مساحة األراضى القابلة لإلستصالح باأللف فدان  المحافظة

  ٥٨  سوهاج

  ١٧٢  قنا

  ١٢٩٦  أسوان

  ٤٧  األقصر

  ٦٠  البحر األحمر

  ١٦٣٣  اإلقليم
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  ٨٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  ٢٠٠٥ –درجات األراضى الزراعية بمحافظات إقليم جنوب الصعيد ) ٨٩(جدول 

  

 اإلقليم من ندرة المراعى الطبيعية ومن الحرارة ية الحيوانية فهى قليلة حيث يعانأما عن الثرو

  .الشديدة

ويعتبر اإلقليم غنياً بالثروة السمكية حيث تمثل بحيرة ناصر أكبر مسطحات مصر المائية الداخلية، 

 النسبية الكبيرة ويعتبر هذا النشاط من األنشطة ذات األهمية.  المصدر الرئيس للثروة السمكية النيلية

ويقدر حجم اإلنتاج السمكى . ، سواء من حيث اإلنتاج السمكى أو عدد العاملين بالنسبة لمحافظة أسوان

). من اإلنتاج % ٧٨ يحوال ( يه من السمك البلطب ألف طن أغل٢٥أكثر من ب ٢٠٠٣بالمحافظة فى عام 

من جملة % ٧ال يعادل سوى نحو إال أن هذا الحجم . لكل منهما% ١١ويلى ذلك الساموس واللبيس 

  . للجمهوريةياإلنتاج السمك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  درجات األراضى الزراعية
  المحافظة

  إجمالى  السادسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

  ٨٣١,٣  ٦٦٢,٦  ١٠٨  ٥٢,٤  ٥  ٣,٣  )ألف فدان(إجمالى اإلقليم 

  ١٠٠  ٧٩,٧  ١٣  ٦,٣  ٠,٦  ٠,٣  %نسبة الدرجة 
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  ٨٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الترع والمصارف بإقليم جنوب الصعيد )١٤(شكل 
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  ٩٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   الموارد األثرية والسياحية٥- ٣

م من مهرد األثرية والسياحية حيث تتميز المنطقة بوجود جزء كبير ويضم اإلقليم العديد من الموا

بالنسبة آلثار مصر ( سوان أ تتركز فى مدينة األقصر ويموارد مصر السياحية الثقافية والترفيهية والت

  ). القديمة 

 سياحة الشواطئ فى محافظة البحر األحمر، كما تتوافر فرص للسياحة العالجية فى سفاجا وتنتشر

  . وجبال ووديان البحر األحمري العالقي والسياحة اإليكولوجية فى منطقة واديلسفاروا

، بمعنى أن البرامج السياحية  وتشير البيانات إلى أن األنماط السياحية باإلقليم منفصلة وغير متكاملة

 معزل يحمر فأل فال تزال مجاالت السياحة الشاطئية فى البحر ا ،المقدمة تعتمد على سياحة النمط الواحد

  .عن السياحة الثقافية والتاريخية فى األقصر وأسوان

  
  أهم الموارد السياحية بمحافظة سوهاج )٩٠(جدول  

  سياحة دينية  سياحة ترفيهية  سياحة ثقافية

مثل :  األثار الفرعونية-

منطقة أتربيس ومقبرة 

الهجارسة وتمثال ميريت 

 آمون ومنطقة أبيدوس

  ومصطبة الملك زوسر

 الجزر النيلية مثل جزيرة -

  قزمان

  

 االثار اإلسالمية مثل جامع -

العتيق ومسجد العارف باهللا 

ومسجد األمير حسن ومئذنة 

  .األمير محمد وجامع المتولى

 المنازل االثرية مثل الشيخ -

  رفاعة الطهطاوى

 الغابات الصناعية مثل -

الغابة الصناعية بمدينة الكوثر 

   كم من أخميم٣ى مسافة عل

  

 األثار المسيحية مثل دير -

) الدبر األبيض ( األنبا شنودة 

ودير العذراء وكنيسة الست 

دميانة وكنيسة مارجرجس 

ومقابر نجع المشايخ ودير 

  .الشهداء

 المكتبات الهامة مثل مكتبة -

  جرجا

سياحة الصيد (  الصحراء -

  والسفارى
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  ٩١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  مدينة األقصر/ أهم الموارد السياحية بمحافظة قنا) ٩١(جدول  

  محافظة قنا
شيد فى العصر الرومانى وأول من بدأ فى إنشائه اإلمبراطور    معبد إسنا-

  كالويوس
 كم من مدين ٥يقع فى المنطقة الغربية لنهر النيل على مسافة    معبد دندرة-

وقد بدأ بطليموس قنا ويرجع تاريخه إلى االسرة الرابعة، 

  .م. ق١١٦الحادى عشر فى بنائه سنة 
تحوى مدينة قوص كثيراً من المعابد ألنها كانت مقراً لعبادة    معابد مدينة قوص-

إال أنها قد تهدمت وأقتلعت أحجارها ألغراض " حور"اإلله 

  .البناء فى العصور الوسطى
  . الشرقيةإله التناسل وسيد الصحراء" مين"معبد اإلله    معبد قفط-
  بمدينة قوص   المسجد العمرى بقوص-
أحد أفراد األسرة المالكة التى حكمت مصر فى الفترة من    قصر األمير يوسف كمال-

 أفدنة على ١٠ وأقيم القصر على مساحة ١٩٥٢ إلى ١٨٠٥

  .الشاطئ الغربى للنيل بنجع حمادى
  بمدينة قنا   مسجد سيدى عبد الرحيم القناوى-
    لعباس الدندراوى مسجد أبو ا-
  الرزيقات مركز أرمنت   دير القديس مارجرجس-

  مدينة األقصر

  وهو طريق طويل محدد من الجانبين بتماثيل للكباش  طريق الكباش
  وهو معبد فرعونى يتم عمل برنامج للصوت والضوء ليالً به  معبد الكرنك

  ى الملوك والملكاتمقابر واد- معبد حتشبسوت -  معبد الدير البحرى -معبد األقصر
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  ٩٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  أهم الموارد السياحية وأماكن تواجدها بمنطقة البحيرة بمحافظة أسوان) ٩٢(جدول  

  الضفة الشرقية  الضفة الغربية  أبو سمبل  المعالم

   معبد أبو سمبل الكبير-  تاريخية

   معبد نفرتارى-

 معبد – معبد قرطاس -

بد السبوع  مع- بيت الوالى 

 معبد -  معبد المحرقه –

 معبد – معبد عمدا –الكة 

   مقبرة بنوت–الدرر 

  عنيبة/  قلعة قصر ابريم-

   قلعة آبار حيمور-

   التباين بين البحيرة والصحراء– الحيواانات والنباتات البرية– محمية وادى العالقى -  طبيعية

   محطة الرفع العمالقة-  معاصرة

  ماكن تواجدها بمنطقة الوادى القديم بمحافظة أسوانالموارد السياحية وأ

  كوم أمبو  إدفو  مدينة أسوان  المعالم

 معبد كالبشة – معبد فيله -  تاريخية

 –) فيله (  معبد الدير –

 مقابر –المسلة الناقصة 

 – المقياس النيل –النبالء 

 ضريح –دير األنبا سمعات 

 – طابية القطبى –أغاخان 

  طابية الشيخ هارون

   معبد كوم أمبو-   معبد إدفو-

     جزيرة الفنتين-   محمية الشالل األول-  طبيعية

 – متحف آثار أسوان -   متحف النوبة-  ثقافية

  الفن الشعبى النوبى

 -  العمارة النوبية -

  األسواق

 السد العالى وخزان -  معاصرة

  أسوان

   الحديقة اإلستوائية-   الحديقة النباتية-

  
  الموارد السياحية وأماكن تواجدها بمحافظة البحر األحمر) ٩٣(جدول  

  كوم أمبو  إدفو  مدينة أسوان  المعالم

    تتركز معظمها فى جنوب مدينة الغردقة وسفاجا  ومرسى علم-  الشاطئية والغطس احةيسال

 غابات الشورة –حمر  جزر البحر األ– محمية وادى الدئيب – محمية جبل علبة -  احة الطبيعيةيسال

   محمية حماطة– محمية جبل شايب البنات – محمية أبرق –الساحلية 

 دير األنبا – دير األنبا بولس – مسجد الشيخ الشاذلى – القلعة العلمانية – قلعة القصير -  احة الدينية واألثريةيسال

  أنطونيوس والمزارات
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  ٩٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  لصعيد محافظات إقليم جنوب ابالخصائص المناخية  ١- ٤

  محافظة سوهاجالخصائص المناخية ب ١-١-٤

تتميز محافظة سوهاج بمناخ جاف، حيث يكون المعدل السنوى لسقوط األمطار غير مؤثر إال أنه قد 

يحدث أثناء فصل الشتاء بعض العواصف المطيرة ومتوسط درجة الحرارة اليومى بالمحافظة يتراوح ما 

 إلى ٣٠٠٠ مئوية فى الشتاء وتتراوح كمية البخر ما بين درجة ٢٢ درجة مئوية فى الصيف و ٣٣بين 

  .صيفاً  % ٢٣شتاءاً إلى % ٥٩ مليمتر فى السنة والرطوبة النسبية بالمحافظة تتراوح ما بين ٤٠٠٠

  محافظة قناالخصائص المناخية ب ٢-١-٤

نه قد يحدث تتميز محافظة قنا بمناخ جاف، حيث يكون المعدل السنوى لسقوط األمطار غير مؤثر إال أ

   ٣٩أثناء فصل الشتاء بعض العواصف المطيرة ومتوسط درجة الحرارة اليومى بالمحافظة يتراوح ما بين 

 ٤٠٠٠ إلى ٢٠٠٠درجة مئوية فى الشتاء وتتراوح كمية البخر ما بين  ١٣درجة مئوية فى الصيف و 

  .صيفاً  % ٣٦ إلى شتاءاً% ٦١مليمتر فى السنة والرطوبة النسبية بالمحافظة تتراوح ما بين 

  محافظة أسوانالخصائص المناخية ب ٣-١-٤

تتميز محافظة أسوان بمناخ جاف، حيث يكون المعدل السنوى لسقوط األمطار غير مؤثر إال أنه قد 

يحدث أثناء فصل الشتاء بعض العواصف المطيرة ومتوسط درجة الحرارة اليومى بالمحافظة يتراوح ما 

 إلى ٢٥٠٠درجة مئوية فى الشتاء وتتراوح كمية البخر ما بين  ١١يف و  درجة مئوية فى الص٤٠بين 

  .صيفاً  % ٣٠شتاءاً إلى % ٦٥ مليمتر فى السنة والرطوبة النسبية بالمحافظة تتراوح ما بين ٤٨٠٠

  محافظة البحر األحمرالخصائص المناخية ب ٤-١-٤

 درجة الحرارة اليومى بالمحافظة تتميز محافظة أسوان بمناخ حار جاف صيفاً لطيف شتاءاً، ومتوسط

 درجة ٥٠وقد تصل إلى (   درجة مئوية فى الصيف ٣٦ درجة مئوية فى الشتاء  وأكثر من ١٦ما بين 

سنة /  مم١٠، ويتراوح متوسط معدل سقوط األمطار ما بين )مئوية فى المناطق الجنوبية من المحافظة 

 األكبر من جنوب المحافظة، بإستثناء الجزء سنة على الجزء/  مم٥فى شمال المحافظة إلى أقل من 

/  مم٢٥حيث يصل معدل سقوط األمطار إلى ) منطقة حاليب وشالتين( الجنوبى الشرقى من المحافظة 

 مليمتر فى السنة والرطوبة النسبية بالمحافظة تتراوح ٣٠٠٠ إلى ١٥٠٠وتتراوح كمية البخر ما بين . سنة

 .شتاءاً % ٥٠صيفاً إلى % ٢٠ما بين 
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  ٩٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني
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  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ٩٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  محافظات إقليم جنوب الصعيد الخصائص الطبوغرافية ب٢-٤

  محافظة سوهاجالخصائص الطبوغرافية ب ١-٢-٤

منخفضاً تكتونياً ) وادى النيل وهو الجزء اآلهل بالسكان المحيط ب( يحتل الجزء الغربى من المحافظة 

.  متر فى الشمال٥٦+ متر فى الجنوب إلى ٦٥+ يكون سطحه مستوياً تقريباً، حيث ينحدر منسوبه من 

  . متر٥١٠+ متر إلى ٣٤٠+بينما يكون الجزء الشرقى من المحافظة مرتفعاً، يتراوح إرتفاعه ما بين 

  محافظة قناية بالخصائص الطبوغراف ٢-٢-٤

منخفضاً تكتونياً ) المحيط بوادى النيل وهو الجزء اآلهل بالسكان ( يحتل الجزء الغربى من المحافظة 

.  متر فى الشمال٦٩+ متر فى الجنوب إلى ٨٧+ يكون سطحه مستوياً تقريباً، حيث ينحدر منسوبه من 

  . متر٨٠٥+ متر إلى ٢٤٥+ه ما بين بينما يكون الجزء الشرقى من المحافظة مرتفعاً، يتراوح إرتفاع

  محافظة أسوانالخصائص الطبوغرافية ب  ٣-٢-٤

يمر نهر النيل بمنتصف محافظة أسوان منخفض تكتونى يكون سطحه مستوياً تقريباً، حيث ينحدر 

بينما تكون األجزاء الشرقية والغربيية .  متر فى الشمال٨٥٩+ متر فى الجنوب إلى ١١١+ منسوبه من 

 ١٢٠+فظة مرتفعات ، حيث يتراوح منسوب سطح األرض بالجزء الشرقى من المحافظة ما بين من المحا

 متر ١٢٠+ متر، بينما يتراوح منسوب سطح األرض بالجزء الغربى من المحافظة ما بين ٥٠٠+متر إلى 

  . متر٣٠٠+إلى 

  محافظة البحر األحمرالخصائص الطبوغرافية ب ٤-٢-٤

ر األحمر معقد التضاريس شديد التعرج، حيث أدت حركات الرفع يكون سطح األرض بمحافظة البح

. والدفع المتعددة إلى بروز الجبال والكتل الجبلية، أما السهل الساحلى الموازى للبحر فهو مستو نوعاً ما

، )إتجاه وادى النيل ( والغرب ) إتجاه البحر األحمر ( والميل العام لسطح األرض يكون نحو الشرق 

. يكون سريعاً حاداً نحو البحر فى الشرق، بينما يكون تدريجياً نسبياً نحو وادى النيل بالغربواإلنحدار 

 ٢٠٠+ ويتراوح منسوب سطح األرض على إمتداد ساحل البخر األخمر ما بين منسوب سطح البحر إلى 

 ٢٠٠_ بين متر، بينما تظهر إلى الغرب من الساحل سالسل جبال البحر األحمر التى يتراوح منسوبها ما

             جبل علبة: وتشمل هذه السالسل على قمم جبلية من الجنوب إلى الشمال وهى .  متر٢٠٠٠+متر إلى 

     ، وجبل أبو الطيور)  متر ١٩٧٨( +، وجبل حماطه )  متر ١٢٣٤( +، وجبل الفرايد ) متر ١٤٣٧( +

 ). متر ٢١٨٧( +وجبل الشايب )  متر ١٠٩٩( +
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  ٩٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني
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  ٩٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  القمم الجبلية بإقليم جنوب الصعيد)١٧(شكل 
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  ٩٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  محافظات إقليم جنوب الصعيد ب الخصائص الجيومورفولوجية٣- ٤

  محافظة سوهاجبالخصائص الجيومورفولوجية  ١-٣-٤
يمكن تمييز أربع وحدات جيومورفولوجية بالمحافظة  وتتكون هذه الوحدات الجيومورفولوجية من الهضبة 

 Old )، والسهــول الغرينية القديمة ( Structural  Limestone  Plateau )التركيبية الجيرية

Alluvial Plains )   والسهــول الغرينية الحديثــة ،(Young Alluvial Plains)  وأحواض 

  . وفيما يلى وصف للوحدات الجيومورفولوجية الموجودة بالمحافظة  ( Drainage Basins )الصرف 

  ( Structural Limestone Plateau )الهضبة التركيبية الجيرية  -أ

مجراه خالل هضبة تركيبية جيرية يفصلها إلى هضبتين ) المحافظة الذى يظهر بغرب ( ينحت نهر النيل 

وتتكون هذه الهضاب التركيبية من صخور حجر جيرى . إحداهما بشرق النيل ، واألخرى بغرب النيل : 

وتظهر الهضبة الشرقية من هاتين الهضبتين بمحافظة . ، وحجر جيرى طباشيرى تابعة لعصر اإليوسين 

وتتميز الهضبة الشرقية التى . ود الهضبة الغربية بحدود محافظة سوهاج الغربية سوهاج ، كما يظهر حد

 متر فوق سطح البحر ، ٥١٠ متر إلى ٣٤٠تظهر بالمحافظة بسطح غير منتظم ، يتراوح إرتفاعه ما بين 

ويحد هذه الهضبة من ناحية الغرب حافة رأسية . مع زيادة إرتفاع الهضبة بصفة عامة فى إتجاه الشرق 

تكون موازية تقريباً لنهر النيل وتكون هذه الحافة مقطوعة بالعديد من الوديان الجافة التى تصرف مياهها 

  .أثناء السيول فى نهر النيل 

   ( Old Alluvial Plains )السهول الغرينية القديمة  -ب

لغرينية الحديثة تقع السهول الغرينية القديمة بين الهضاب الجيرية على جانبى وادى النيل والسهول ا

وتكون هذه السهول موجودة على هيئة مصاطب على إرتفاعات مختلفة . الواقعة على إمتداد الوادى

ويتراوح عرض هذه السهول .  متر فوق منسوب السهول الغرينية الحديثة ٧٥ متر و٢٥تتراوح ما بين 

ل هذه السهول رواسب ويقع أسف.  كيلو متر شرق مركز البلينا ١٨ما بين صفر شرق مركز جرجا و 

  .يتراوح أعمارها ما بين عصر البليستوسين وعصر البليوسين 

   ( Young Alluvial Plains ) السهول الغرينية الحديثة -ج

وهى تكون األراضى الزراعية ، ويوجد بها شبكة ، توجد السهول الغرينية الحديثة على إمتداد نهر النيل 

وسطح . ل رسوبيات الطمى والطين التابعة لعصر الهولوسين ويغطى هذه السهو. الترع والمصارف 

 متر فوق ٦٥األرض مستو بهذه السهول بصفة عامة ، حيث يتراوح إرتفاع سطح األرض ما بين حوالى 

 متر فوق سطح البحر بشمال المحافظة ، بمعدل إنحدار حوالى ٥٦سطح البحر بجنوب المحافظة إلى 

 كيلو متر ١٨ كيلو متر شمال جرجا إلى ١٢ض هذه السهول ما بين ويتراوح عر. كيلو متر / متر٠,١١

  .شمال طهطا 
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  ٩٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  محافظة قنـــاالخصائص الجيومورفولوجية ب ٢-٣-٤

وتتكون هــذه الوحدــات الجيومورفولوجية من . يمكن تمييز ست وحدات جيومورفولوجية بالمحافظة

 ، والهضبة   ( Bad Lands )لوعرة واألراضى ا ،   ( Mountainous Terrain )المناطق الجبلية 

 Old ) ،  والسهول الغرينية القديمـــة ( Structural Limestone Plateau )التركيبية الجيرية 

Alluvial Plains )  والسهول الغرينية الحديثــة ، (Young Alluvial Plains )  وأحواض ، 

  .جيومورفولوجية الموجودة بالمحافظة وفيما يلى وصف للوحدات ال .  ( Drainage Basins )الصرف 

   ( Mountainous Terrain ) المناطق الجبلية  -أ

تتواجد المناطق الجبلية بالجزء الشرقى من المحافظة ، وتتميز بوجود صخور القاعدة المصرية التى 

مثل النيس ( صخور متحولة ، و) مثل الجرانيت والبازلت والجابرو ( تتكون من صخور نارية 

  ) .شيستوال

  ( Bad Lands )األراضى الوعرة  -ب

تحتل األراضى الوعرة المنطقةالشرقية والجنوبية من محافظة قنا ، وهى المنطقة الواقعة بين وادى النيل 

ويقع أسفل هذه األراضى صخور يتراوح أعمارها ما بين الكريتاسى العلوى . والمنطقة الجبلية الشرقية 

  الفوسفات والحجر الجيرى والمارل تكون من الحجر الرملى النوبى والشيل ووالبليوسين ، وهذه الصخور ت

   ( Structural Limestone Plateau)الهضبة التركيبية الجيرية  -ج

مجراه بصعيد مصر خالل هضبة تركيبية جيرية يفصلها ) الذى يظهر بغرب المحافظة ( ينحت نهر النيل 

ويظهر أجراء من الهضبة الشرقية بشمال . ألخرى بغرب النيل إحداهما بشرق النيل ، وا: إلى هضبتين 

وتتكون هذه الهضاب التركيبية من صخور حجر جيرى ، وحجر جيرى طباشيرى تابعة . المحافظة 

ويحد الهضبة الشرقية من ناحية الغرب . وتتميز هذه الهضاب بان سطحها غير منتظم . لعصر اإليوسين 

وتكون هذه الحافة مقطوعة بالعديد من الوديان الجافة التى . اً لنهر النيل حافة رأسية تكون موازية تقريب

ا ، ووادى القرن ، ووادى السرى وادى قن: تصرف مياهها أثناء السيول فى نهر النيل ، ومن هذه الوديان 

  .ووادى الحجيرات ، ووادى حجازة ، ووادى العقب 

  ( Old Alluvial Plains )السهول الغرينية القديمة  -د

تقع السهول الغرينية القديمة بين األراضى الوعرة والهضبة التركيبية الجيرية من جهة ، والسهول 

الغرينية الحديثة الواقعة على إمتداد الوادى من جهة أخرى ،  وتكون هذه السهول موجودة على هيئة 

سفل هذه السهول رواسب ويقع أ. مصاطب على إرتفاعات مختلفة فوق منسوب السهول الغرينية الحديثة 

  .من الرمل والزلط تنتمى لعصر البليستوسين 
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  ١٠٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ( Young Alluvial Plains )غرينية الحديثة  -ـه

توجد السهول الغرينية الحديثة على إمتداد نهر النيل ، وهى تكون األراضى الزراعية ، ويوجد بها شبكة 

وسطح . ن  التابعة لعصر الهولوسين ويغطى هذه السهول رسوبيان الطمى والطي. الترع والمصارف 

 متر فوق ٨٧األرض مستو بهذه السهول بصفة عامة ، حيث يتراوح إرتفاع سطح األرض ما بين حوالى 

  . متر فوق سطح البحر فى شمال المحافظة ٦٩سطح البحر فى جنوب المحافظة إلى 

   ( Drainage Basins )صرف أحواض ال -و

ويعتقد . أخذ شكالً طولياً ، وهى تصرف مياهها فى إتجاه نهر النيل تظهر بالمحافظة أحواض للصرف ت

ومن . أن هذه الوديان تكونت نتيجة فوالق ثم تطورت بفعل عوامل النحت وترسيب الرسوبيان الحديثة 

وادى قنا ، ووادى القرن ، ووادى السرى ، ووادى الحجيرات ، ووادى حجازة ، : أمثلة هذه الوديان 

 ويظهر بهذه الوديان رواسب تتكون من رمل ، وحصى ، وفتان صخور الحجر الجيرى ، .ووادى العقب 

  .والشيرت 

  محافظة أسوانالخصائص الجيومورفولوجية ب ٣-٣-٤

يمكن تمييز خمس وحدات جحيومورفولوجية بالمحافظة ، وتتكون هذه الوحدات الجيومورفولوجية من 

 ، (Drainage Basins) ، وأحواض الصرف ( Young Alluvial Plains )الهسول الغرينية الحديثة 

 ( Structural Nubian Sandstone ) ، والهضبة التركيبية الرملية (Bad Lands )واألراضى الوعرة 

 وفيما يلى وصف للوحدات الجيومورفولوجية الموجودة   ( Mountainous Terrain )والمناطق الجبلية 

  .بالمحافظة 

  ( Young Alluvial Plains )الغرينية الحديثة  -أ

توجد السهول الغرينية الحديثة على إمتداد نهر النيل فى الجزء الشمالى من المحافظة ، وهى تكون 

ويغطى هذه السهول رسوبيات الطمى والطين . األراضى الزراعية ، ويوجد بها شبكة الترع والمصارف 

 بصفة عامة حيث يتراوح إرتفاع سطح وسطح األرض مستو بهذه السهول. التابعة لعصر الهولوسين 

 متر فوق سطح البحر بشمال ٨٥ متر فوق سطح البحر بجنوب المحافظة إلى ١١١األرض ما بين حوالى 

  .المحافظة 

  (Drainage Basins)صرف أحواض ال -ب

تظهر بالمحافظة أحواض للصرف تأخذ شكالً طولياً ، وهى تصرف مياهها فى إتجاه نهر النيل ، ويعتقد 

أن هذه الوديان تكونت نتيجة فوالق ثم تطورت بفعل عوامل النحت وترسيب الرسوبيات الحديثة ، ويظهر 

 بليستوسين تتكون من رمل ، وحصى ، وفتات صخور –بهذه الوديان رواسب تابعة لعصر الهولوسين 

  .الحجر الجيرى ، والشيرت 
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  ١٠١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  (Bad Lands )الوعرة  -ج

المحافظة ،  ويقع أسفل هذه األراضى صخور يتراوح أعمارها ما تقع األراضى الوعرة بأقصى شمال 

وهذه الصخور تتكون من الطين ، والرمل ، والشيل ، والحجر . بين الكريتاسى العلوى والبليوسين 

 متر فوق سطح ٣٠٠ متر إلى ١٠٠الجيرى الطباشيرى ، والمارل ويتراوح إرتفاع هذه األراضى ما بين 

اضى مقطوعة بالعديد من الوديان الجافة التى تصرف مياهها أثناء السيول فى وتكون هذه األر. البحر 

  .نهر النيل 

   ( Structural Nubian Sandstone )لتركيبية الرملية ا -د

ويقع أسفل هذه الهضبة صخور . تظهر الهضبة التركيبية الرملية شرق وغرب النيل بمحافظة أسوان 

 –ن حجر رملى ، ومارل ، وشيل تابعة لعصر الكريتاسى العلوى الحجر الرملى النوبى التى تتكون م

  . متر فوق سطح البحر تقريباً ٥٠٠ متر إلى ٢٠٠ويتراوح إرتفاع هذه الهضبة ما بين . الباليوزوى 

    ( Mountainous Terrain )الجبلية  -ه

صخور القاعدة المصرية وتتميز بوجود ، تتواجد المناطق الجبلية بالجزء الجنوبى الشرقى من المحافظة 

مثل النيس (، وصخور متحولة ) مثل الجرانيت والبازلت والجابرو ( التى تتكون من صخور نارية 

  . متر فوق سطح البحر ٥٠٠ متر إلى ٣٠٠ويتراوح إرتفاع هذه المناطق ما بين ) . والشيست 

  محافظة البحراألحمر لخصائص الجيومورفولوجية با ٤-٣-٤

وحدات جيومورفولوجية بالمحافظة ، وفيما يلى وصف للوحدات الجيومورفولوجية يمكن تمييز سبعة 

  .الموجودة بالمحافظة 

   ( Coastal Plain )لساحلى ا -أ

يغطى السهل الساحلى شريطاً ضيقاً من األراضى محاذياً لخليج السويس والبحر األحمر ، وهو يمتد من 

ويتراوح منسوب هذا السهل ما بين منسوب . ودانية جنوباً شمال المحافظة عند الزعفرانه حتى الحدود الس

 كيلو متر بين ٣٠ كيلو متر إلى ٢٠ويتراوح عرض السهل ما بين .  متر ٢٠٠+ سطح البحر إلى 

الزعفرانة إلى سفاجا ، ثم يتقلص السهل الساحلى بين سفاجا إلى راس بناس فيتراوح عرضه ما بين 

 تتداخل حافة جرانيتية طولية موازية لخط الشاطئ ، ثم يعود السهل  كيلومتر ، حيث٥كيلومتر واحد إلى 

ويقطع هذا السهل بعض .  كيلومتر جنوب رأس بناس ٣٠الساحلى فيتسع مرة أخرى إلى أكثر من 

الرواسب الفيضية ، وتمتد الشعب المرجانية على أجزاء كبيرة من الشاطئ بعيداً عن مصبات الوديان التى 

  .لبحر قد تمتد لتصب فى ا
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  ١٠٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   ( Coastal Hilly Area )ساحلية  -ب

تشمل منطقة التالل الساحلية على جميع التالل الرسوبية الموجودة غرب البحر األحمر على إمتداد     

السهل الساحلى ويقع أسفل هذه التالل صخور الحجر الرملى ، والحجر الجيرى ، وصخور الجبس ، 

ويتراوح إرتفاع هذه التالل ما . ها بين الكريتاسى والبليوسين واألنهيدريت ، وهى صخور يتراوح أعمار

  . متر فوق سطح البحر ٢٠٠ متر إلى ٣٠بين 

   ( The Red Sea Mountainous Belt )بحر األحمر ال -ج

وهذه . توجد مجموعات من سالسل الجبال غرب السهل الساحلى تكون موازية تقريباً للبحر األحمر     

)  متر٢١٨٧+ أعالها قمة جبل الشايب جنوب مدينة الغردقة ، ( ل تكون ذات قمم عاليةالسالسل من الجبا

مكشوفة على السطح ، ) صخور ما قبل الكامبرى ( وتتكون هذه الجبال من صخور القاعدة المركبة . 

نيس ( وصخور متحولة ) جرانيت وجرانوديرايت وبازلت وجابرو ( وهى تتكون من صخور نارية 

  ) .وشيست 

   ( Nubian Sandstone Plateau)لرملية النوبية  ا -د

وتكون هذه الهضبة أكثر . تقع الهضبة الرملية النوبية على الجانب الغربى لكتلة ما قبل الكامبرى     

أستواء حيث اثرت عليها عوامل التعرية وهذبت من وعورتها ، إال فى بعض القمم المقاومة للتآكل ، 

 متر ، ويقع أسفل هذه الهضبة طبقات من ٥٠٠+  متر إلى ٢٠٠+ ضبة ما بين ويتراوح منسوب هذه اله

وادى الحمامات ، :  هذه الهضبة الوديان الكبيرة مثلويقطع. الحجر الرملى النوبى بينها طبقات من الشيل 

   .ووادى خريط 

   ( Araba Depression )وادى عربة  -ـه

 متر إلى ٨٠+ ويتراوح منسوبه ما بين ، ى من المحافظة يقع منخفض وادى عربة فى الجزء الشمال      

وينحت هذا الوادى مجراه  فوق صخور الكربونى العلوى التى تتكون من صخور .  متر تقريباً ١٠٠+ 

  .من الشيل 

  ( Southern Galala Plateau )جاللة القبلية ال -و

للمحافظة ، ويصل إرتفاع هذه الهضبة إلى تقع هضبة الجاللة القبلية بجنوب وادى عربة بالحدود الشمالية 

  .ويقع أسفل هذه الهضبة صخور اإليوسين التى تتكون من حجر جيرى .  متر فوق سطح البحر ١٢٠٠

  ( Drainage Basins )حواض الصرف أ -ز

ووادى العمبجى ، ووادى وتشمل وادى دعب ، ووادى أبب ، ووادى حوضين ، ووادى الجمال ،     

 الحمامات ، ووادى خريط ، ووادى قنا ، ووديان أخرى كثيرة وقد وجد من دراسة ووادىالمالحة 
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  ١٠٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 الكمية على األحواض المائية أن األحواض تكون طولية عالية الكثافة ، مما يعكس طول فترة التحليالت

  .سريان المياه السطحية

  محافظات إقليم جنوب الصعيد الخصائص الجيولوجية ب٤- ٤

  محافظة سوهاجلوجية بالخصائص الجيو ١-٤-٤

الوحدات الجيولوجية الظاهرة على السطح بالمحافظة ذات أصل رسوبى يتراوح عمرها ما بين الربـاعى               

  :إلى األيوسين، وفيما يلى وصف للوحدات الجيولوجية الظاهرة بالمحافظة

   رواسب الرباعى-أ

واسـب الهولوسـين،    ر: يمكن تقسيم رواسب الرباعى بالمحافظة إلى ثالث وحدات جيولوجيـة هـى           

  .ورواسب الهولوسين بليستوسين، ورواسب البليستوسين، وفيما يلى وصف لهذه الوحدات الجيولوجية

 النيل، وهى تتكون مـن      يتظهر رواسب الهولوسين على سطح األرض بواد       : رواسب الهولوسين    -

.  متـر ١٥كثر مـن    وطين، ويتغير سمكها من مكان إلى آخر، حيث يتراوح ما بين متر واحد إلى أ               يطم

  . ويوجد بمنطقة هذه الرواسب األراضى الزراعية، وشبكة الترع والمصارف

تظهر هذه الرواسب على سطح األرض فى صـورة رواسـب           : بليستوسين   - رواسب الهولوسين  -

  .وديان، وهى تتكون من رمل وحصى وفتات صخور الحجر الجيرى والشيرت

 أسفل رواسب الهولوسين بوادى النيل، كما تظهـر علـى           تقع هذه الرواسب  :  رواسب البليستوسين    -

وتتكون هذه الرواسب من رمل وزلط مـع بعـض العدسـات            . سطح األرض عند حواف السهل الفيضى     

 متر عند حواف وادى النيل إلى أكثـر         ٥٠ويتراوح سمك رواسب البليستوسين بالمحافظة ما بين        . الطينية

  . متر فى منتصف وادى النيل٢٥٠من 

  اسب البليوسين رو-ب

تظهر رواسب البليوسين على السطح فوق صخور اإليوسين فى أماكن متفرقة بشرق الوادى وبـصفة               

. وهذه الرواسب تكون معروفة بتكوين أرمنت، ويعلوه تكـوين العيـسويا          . خاصة عند منحدرات الوديان   

بقة من الترافرتين يكون    وتتكون رواسب البليوسين من طبقات متبادلة من الطين والرمل والطمى يعلوها ط           

 النيل أسفل رواسب الرمل والزلط المنتمية       يكما تقع رواسب البليوسين بواد    .  يشيابرفوقها تجمعات من ال   

لعصر البليستوسين، وتتكون رواسب البليوسين التى تقع تحت السطح بوادى النيل من طبقات من الطـين                

  .  عدسات من الرمل الناعمه بيالبن
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  ١٠٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  وسين رواسب اإلي-ج

رواسب اإليوسين هى أقدم الوحدات الجيولوجية التى تظهر بمحافظة سوهاج، وهـى توجـد أسـفل                

رواسب البليوسين بوادى النيل، كما تظهر على سطح األرض الطبيعية مكونة هـضاباً تركيبيـة شـرق                 

وتتكون رواسب اإليوسين من حجر جيرى ، وحجر جيرى طباشيرى، مـع وجـود              . وغرب وادى النيل  

  . متر٣٠٠ويصل سمك هذه الرواسب إلى أكثر من . ات من الشيرتعقيد

  محافظة قناالخصائص الجيولوجية ب ٢-٤-٤

الوحدات الجيولوجية الظاهرة على السطح بالمحافظة معظمها ذات أصل رسوبى يتراوح عمرها مـا              

عـدة المـصرية    بين الكريتاسى العلوى إلى الرباعى ،كما يتواجد أيضاً فى المنطقة الشرقية صـخور القا             

  :التابعة لعصر ما قبل الكمبرى،  وفيما يلى وصف للوحدات الجيولوجية الظاهرة بالمحافظة

   رواسب الرباعى-أ

  .فيما يلى وصف لهذه الوحدات الجيولوجية

  . تتشابه خصائصها مع تلك الموجودة في محافظة سوهاج  : رواسب الهولوسين -

  .تكوينات نفسها في محافظة سوهاجانظر ال: بليستوسين - رواسب الهولوسين-

 ٢٥يتراوح سمك رواسب البليستوسين بالمحافظة ما بين        إلى جانب ما سبق     :  رواسب البليستوسين    -

  . متر فى منتصف وادى النيل١٥٠متر عند حواف وادى النيل إلى أكثر من 

   رواسب البليوسين-ب

  تتشابه خصائصها مع تلك الموجودة في محافظة سوهاج

  ب اإليوسين السفلى رواس-ج

تقع صخور اإليوسين السفلى على سطح األرض فى شمال محافظة قنا وفى بعض األجزاء الجنوبيـة                

وتتكون رواسب اإليوسين من حجر جيرى ، وحجر جيرى طباشيرى، مع وجود عقيدات             . والشرقية منها 

  . متر٣٠٠ويصل سمك هذه الرواسب إلى أكثر من . من الشيرت

   اإليوسين السفلى-ين رواسب الباليوس-د

تظهر هذه الرواسب على سطح األرض بوسط المحافظة، وهى تتكون من طبقات من الشيل والمـارل                

  .وهذه الرواسب تكون معروفة بشيل إسنا.  متر٦٠ متر إلى ٤٠التى يتراوح سمكها ما بين 
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  ١٠٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   الباليوسين- رواسب الكريتاسى العلوى-هـ

وب المحافظة، وهى تتكون من طبقات من الشيل والمارل         تظهر هذه الرواسب على سطح األرض بجن      

 متر، وهذه الرواسب تكون معروفة بـشيل الداخلـة، كمـا            ١٠٠ متر إلى    ٥٠التى يتراوح سمكها ما بين      

  .تتواجد هذه الرواسب تحا السطح، حيث تقع تحت تكوين طباشير طروان وفوق تكوين الضوى

  )تكوين الضوى (  رواسب الكريتاسى العلوى -و

تظهر هذه الرواسب على سطح األرض بوسط المحافظة، وهى تتكون من الفوسفات بينها طبقات مـن          

 متر، وتوجد هذه الرواسب أيضاَ تحت الـسطح         ٥٠ متر إلى    ٣٠الحجر الجيرى و يتراوح سمكها ما بين        

  .فوق الحجر الرملى النوبى وتكوين القصير بينما يعلوها شيل الداخلة

  )مجموعة النوبيا وتكوين القصير ( العلوى  رواسب الكريتاسى -ز

تظهر هذه الرواسب على سطح األرض شرق المحافظة، وتتكون مجموعة النوبيا من صخور الحجـر     

الرملى مع بعض تداخالت من المارل والطين ويعلو هذه الصخور تكوين القصير الذى يتكون من طبقات                

   . متر٤٠٠هذه الرواسب جميعها إلى أكثر من من الحجر الطميى والشيل والحجر الرملى ويصل سمك 

   صخور القاعدة المصرية-ح

تظهر هذه الصخور على سطح األرض فى شرق المحافظة، وتتكون القاعدة المصرية مـن صـخور                

  )مثل النيس والشيست ( وصخور متحولة ) مثل الجرانيت والبازلت والجابرو ( نارية 

  نمحافظة أسواالخصائص الجيولوجية ب ٣-٤-٤

الوحدات الجيولوجية الظاهرة على السطح بالمحافظة معظمها ذات أصل رسوبى يتراوح عمرها مـا              

بين الباليوزى إلى الرباعى ،كما يتواجد أيضاً فى المنطقة الشرقية من المحافظة صخور القاعدة المصرية               

  :محافظةالتابعة لعصر ما قبل الكمبرى،  وفيما يلى وصف للوحدات الجيولوجية الظاهرة بال

   رواسب الرباعى-أ

تظهر رواسب الهولوسين على سطح األرض فى الجزء الشمالى من المحافظة           : رواسب الهولوسين    -

، وهى تتكون من طمى وطين، ويتغير سمكها من مكان إلـى آخـر،              )شمال السد العالى  ( حول نهر النيل    

 الرواسب بصفة عامة حول النيـل       ويزيد سمك هذه  .  متر ١٥حيث يتراوح ما بين متر واحد إلى أكثر من          

بينما تتالشى عند حواف الوادى ، ويوجد بمنطقة هذه الرواسب األراضـى الزراعيـة، وشـبكة التـرع                  

  . والمصارف
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  ١٠٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

تظهر هذه الرواسب على سطح األرض فـى صـورة رواسـب            : بليستوسين  - رواسب الهولوسين  -

  .الشيرتوديان، وهى تتكون من رمل وحصى وفتات صخور الحجر الجيرى و

تقع هذه الرواسب أسفل رواسب الهولوسين فى الجزء الشمالى من المحافظة           :  رواسب البليستوسين    -

ويتـراوح سـمك    . وتتكون هذه الرواسب من رمل وزلط مع بعض العدسات الطينيـة          . حول وادى النيل  

 متر فـى   ١٠٠ى   متر إل  ٢٥ متر فى إدفو، وما بين       ٥٠ متر و    ٢٥رواسب البليستوسين بالمحافظة ما بين      

  .كوم أمبو

   رواسب البليوسين-ب

وهـذه الرواسـب   . تظهر رواسب البليوسين على السطح فوق صخور اإليوسين فى شمال المحافظـة     

وتتكون رواسب البليوسين من طبقات متبادلة مـن        . تكون معروفة بتكوين أرمنت، ويعلوه تكوين العيسويا      

متداد منحدرات  اتين يكون فوقها تجمعات من البريشيا على        الطين والرمل والطمى يعلوها طبقة من الترافر      

كما تقع رواسب البليوسين بوادى النيل بشمال المحافظة أسفل رواسب الرمل والـزلط المنتميـة               . الوديان

لعصر البليستوسين، وتتكون رواسب البليوسين التى تظهر بوادى النيل من طبقـات مـن الطـين البنـى                  

  . متر٢٥٠ متر إلى ١٥٠ بسمك يتراوح ما بين بهعدسات من الرمل الناعم

   رواسب اإليوسين السفلى-ج

وتتكون رواسب اإليوسـين    . تقع صخور اإليوسين السفلى أسفل رواسب البليوسين فى شمال المحافظة         

  . من حجر جيرى ، وحجر جيرى طباشيرى، مع وجود عقيدات من الشيرت

   رواسب الباليوسين-د

 األرض فى شمال المحافظة، وهى تتكـون مـن الحجـر الجيـرى              تظهر هذه الرواسب على سطح    

  . متر٣٠٠الطباشيرى ويصل سمكها إلى أكثر من 

   الباليوسين- رواسب الكريتاسى العلوى-هـ

تظهر هذه الرواسب على سطح األرض بشمال المحافظة، وهى تتكون من طبقات من الشيل والمارل               

  .تر، وهذه الرواسب تكون معروفة بشيل الداخلة م١٠٠ متر إلى ٥٠التى يتراوح سمكها ما بين 

   الباليوزى- رواسب الكريتاسى العلوى -و

تظهر هذه الرواسب على سطح األرض فى شرق وغرب المحافظة، وهى تتكون طبقات من الحجـر                

  . متر٤٠٠الرملى  مع بعض التداخالت من المارل والشيل ويصل سمك هذه الرواسب إلى أكثر من 

  دة المصرية صخور القاع-ح

   .تظهر هذه الصخور على سطح األرض فى شرق المحافظة
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  ١٠٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  محافظة البحر األحمرالخصائص الجيولوجية ب ٤-٣-٤

الوحدات الجيولوجية الظاهرة على السطح فى محافظة البحر األحمر يتراوح عمرها ما بين مـا قبـل                 

  : بالمحافظة،  وفيما يلى وصف للوحدات الجيولوجية الظاهرة ي  إلى الرباعيالكمبر

   صخور ما قبل الكامبرى-أ

تظهر صخور ما قبل الكامبرى على سطح األرض على هيئة سالسل جبلية تمتد غرب ساحل البحـر                 

وهـذه  . من مساحة المحافظـة   % ٥٠األحمر من شمال المحافظة إلى جنوبها، وهى تغطى ما يقرب من            

مثل الجرانيت والجرانوديرايت   ( ية  الصخور تسمى صخور القاعدة المصرية، وهى تتكون من صخور نار         

  ).مثل النيس والشيست ( وصخور متحولة ) والبازلت والجابرو 

   صخور الكربونى العلوى-ب

وتتكـون هـذه    . تتواجد صخور الكربونى العلوى على السطح فى شمال المحافظة فى وادى عربـة            

  .متر١٦٠ر من الصخور من الشيل، وهى معروفة بإسم تكوين أحيمر ويصل سمكها إلى أكث

  ي العلويخور الكريتاسص_ ج

تتواجد صخور الكريتاسى العلوى على إمتداد الحدود الغربية من المحافظة، كما تتواجد على سـاحل               

، وهذه   البحر األحمر فى منطقة جبل الضوى غرب مدينة القصير، وكذلك فى منطقة سلسلة عش المالحة              

لى النوبى مع بعض تداخالت من الشيل، ويتراوح سمك         الصخور تتكون من طبقات من الحجر الحجر الرم       

  . متر٥٠٠ متر إلى ٢٠٠هذه الرواسب ما بين 

   غير المصنفةي رواسب الكريتاس-د

وتتكـون  .  عربة حيث يقع أسفلها صخور الكربونى العلوى       يتظهر هذه الرواسب على السطح فى واد      

ويصل سمك هذه الرواسـب     . ي  اشيرهذه الرواسب من رواسب غير مصنفة بجانب الحجر الجيرى الطب         

  . متر٤٠٠إلى أكثر من 

   صخور الباليوسين-هـ

تظهر هذه الصخور بمحافظة البحر األحمر تحت السطح أسفل صخور اإليوسين، وتتكون من صخور              

 ١٧٠ويتراوح سمك هذه الصخور ما بين       . الشيل والمارل مع وجود بعض التداخالت من الحجر الجيرى        

ويقع أسفل هذه الصخور طباشير طروان التابع لنفس العصر، والذى يتراوح سـمكه             .  متر ٢٠٠متر إلى   

  . متر٥٠ متر و ٢٠بين 
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  ١٠٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   صخور اإليوسين-و

تظهر هذه الصخور على السطح  بشمال المحافظة فى منطقة هضبة الجاللة القبلية، كما تتواجد فـى                  

ن هذه الصخور من الحجر الجيـرى       وتتكو. التالل الساحلية فى منطقة سلسلة عش المالحة وجبل الضوى        

والحجر الجيرى الطباشيرى مع وجود بعض العقيدات من الشيرت والفلنت ويتراوح سمك هذه الـصخور               

  . متر٢٠٠ متر إلى ١٠٠ما بين 

   صخور الميوسين-ز

. تظهر هذه الصخور فى التالل الساحلية على إمتداد ساحل البحر األحمر من الجنوب إلـى الـشمال                

المجموعة األولى تتكون من الكونجلومرات والحجـر       .  الرواسب من مجموعتين من الصخور     وتتكون هذه 

 متر  ٢٠٠ويتراوح سمك هذه الصخور ما بين       . الرملى، والمجموعة الثانية تتكون من الجبس واألنهيدريت      

  . متر٣٠٠إلى 

   صخور البليوسين-ح

وتتكون من صخور الحجـر     .  األحمر متداد ساحل البحر  اتظهر هذه الصخور فى التالل الساحلية على        

ويتراوح سمك هذه الصخور ما     .  والمارل ي، الكونجلومرات مع بعض التداخالت من الحجر الجير       يالرمل

  . متر٢٠٠ متر إلى ١٥٠بين 

  ي رواسب الرباع-ط

وتتكون مـن   .  الوديان يتوجد ف ي للبحر األحمر كما     متداد السهل الساحل  ا على   يتظهر رواسب الرباع  

  . متر٥٠ متر إلى ١٠ويتراوح سمك هذه الرواسب ما بين . ط مع بعض العدسات الطينيةرمل وزل
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  ١٠٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

   خصائص الجيولوجيا السطحية بإقليم جنوب الصعيد)١٨(شكل 
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  ١١٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   الخصائص الهيدرولوجية لمحافظات إقليم جنوب الصعيد٥- ٤

  محافظة سوهاجالهيدرولوجية بالخصائص  ١-٥-٤

،  خـزان الربـاعى   :  مايمكن التعرف على نوعين من خزانات المياه الجوفية فى محافظة سوهاج وه           

  . وصف مختصر لكل من هذين الخزانينيوخزان األيوسين وفيما يل

  ي خزان الرباع-أ

 التـى   يلربـاع وتنقسم رسوبيات ا  .   النيل ي فى غرب المحافظة حيث يمر واد      ييظهر خزان الرباع  

  النيل بمحافظة سوهاج إلى وحدتين هيدروجيولوجيتين هما طبقة الهولوسين شبه المنفـذ            يتظهر حول واد  

 النيل بسمك يتراوح ما بين متر واحـد         يوتظهر الطبقة شبه المنفذه حول واد     .  ، وخزان البليستوسين   يه

بـع هـذه الرواسـب خـزان        ويت.   متر، وهى تتكون من رواسب من الطمى والطـين         ١٥إلى أكثر من    

ويقـع أسـفل    .  البليستوسين الذى يتكون من رواسب مفككه من الرمل والزلط مع بعض العدسات الطينية            

 متر تقريبـاً عنـد      ٥٠ويتراوح سمك خزان البليستوسين ما بين       . هذه الخزان رسوبيات البليوسين الطينية    

ومناسيب . يعنى أن مستوى إنتاجيته عالية    ، بما     متر فى منتصف الوادى    ٢٥٠ إلى أكثر من     يحواف الواد 

حيث يتراوح منسوب المياه الجوفية مـا       .  المياه الجوفية تقل بصفة عامة من جنوب المحافظة إلى شمالها         

 الخزان تكون بصفة عامة فى      اتجاه حركة المياه بهذ   او.  متر فى الشمال   ٥٤ متر فى الجنوب إلى      ٦٥+بين  

ـ  ي، أو مـن ر     ا الخزان مباشرة من الترع والقنوات الرئيسية      ويتم تغذية هذ  .  تجاه نهر النيل  ا  ي األراض

ويتم صرف بعض المياه الجوفية من هذا الخزان من خالل ثالث      .  ، أو من مياه خزان اإليوسين      الزراعية

  . وعمليات البخر ،، والضخ من اآلبار الصرف إلى نهر النيل: عمليات هى

   خزان اإليوسين-ب

، كمـا يظهـر غـرب حـدود           واسع بشرق محافظة سوهاج    ين بتوزيع جغراف  يتميز خزان اإليوسي  

، ومن رشح الميـاه مـن       ي  ويتم تغذية هذا الخزان من خزانات الكريتاسى وما قبل الكريتاس         .  المحافظة

ـ        .  ، ومن مياه األمطار أثناء السيول     ي  خزان الرباع  تجـاه  ا يويتم صرف بعض المياه من هذا الخزان ف

  . ويتميز هذا الخزان بإنتاجية ضعيفة إلى متوسطة. ، أو من خالل العيون الطبيعية يستوسينلخزان الب

  محافظة قناالخصائص الهيدرولوجية ب ٢-٥-٤

، وخـزان  ي خزان الرباع: يمكن التعرف على نوعين من خزانات المياه الجوفية فى محافظة قنا وهى     

  .ين وصف مختصر لكل من هذين الخزاني وفيما يلي ،الحجر الرمل
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  ١١١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ي خزان الرباع-أ

 متر تقريباً عند حواف الوادى إلى أكثر من        ٢٥ما بين   في  في المحافظة  يتراوح سمك خزان البليستوسين   

ومناسيب المياه الجوفية تقـل بـصفة       .  متر فى منتصف الوادى، بما يعنى أن مستوى إنتاجيته عالية          ١٥٠

 متر فى الجنوب    ٨٠+ المياه الجوفية ما بين      حيث يتراوح منسوب  . عامة من جنوب المحافظة إلى شمالها     

  .  متر فى الشمال٦١إلى 

   خزان الحجر الرملى النوبى-ب

يتميز خزان الحجر الرملى النوبى بتوزيع جغرافى واسع بشرق محافظة قنا، كما أنه يقع أسفل خزان                

. مطار أثناء الـسيول   ويتم تغذية هذا الخزان من خزان الرباعى، ومن مياه األ         . الرباعى فى بعض األماكن   

  .ويتميز هذا الخزان بإنتاجية عالية. ويتم صرف بعض المياه من اآلبار اإلرتوازية،

  محافظة أسوانالخصائص الهيدرولوجية ب ٣-٥-٤

خـزان الربـاعى،    : مـا يمكن التعرف على نوعين من خزانات المياه الجوفية فى محافظة أسوان وه           

  .صر لكل من هذين الخزانينوخزان الحجر الرملى وفيما يلى وصف مخت

   خزان الرباعى-أ

 ، وباإلضافة إلى الخصائص الطبيعية      يظهر خزان الرباعى فى شمال المحافظة حيث يمر وادى النيل         

 متر فـى    ٥٠ متر إلى    ٢٥ما بين   في ه تراوح سمك  فإن أهم ما يتميز به هنا        للخزان ، والتي سبق تناولها      

.   أن مستوى إنتاجيته متوسط    ي متر فى منطقة كوم أمبو، بما يعن       ١٠٠ متر إلى    ٢٥منطقة إدفو، وما بين     

حيث يتراوح منـسوب الميـاه      . ومناسيب المياه الجوفية تقل بصفة عامة من جنوب المحافظة إلى شمالها          

). فى منطقة إدفو    (  متر فى الشمال     ٨٠+إلى  ) منطقة كوم إمبو    (  متر فى الجنوب     ٩٨+الجوفية ما بين    

   .تجاه نهر النيلاالخزان تكون بصفة عامة فى ا مياه بهذتجاه حركة الاو

   خزان الحجر الرملى النوبى-ب

يتميز خزان الحجر الرملى النوبى بتوزيع جغرافى واسع بمحافظة أسوان حيث يوجد فى شرق وغرب               

  .وتتشابه جميع خصائص الخزان هنا مثيلتها في محافظة قنا السابق توضيحها .  المحافظة

  محافظة البحر األحمرائص الهيدرولوجية بالخص ٤-٥-٤

  :.ة خزانات للمياه الجوفية ، وفيما يلى وصف لكل من هذه الخزاناتتيوجد بمحافظة البحر األحمر س
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  ١١٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   خزان صخور القاعدة-أ

  المحافظة  مساحة من% ٥٠ ي حوال ييوجد هذا الخزان غرب السهل الساحلى للبحر األحمر، وهو يغط         

ن من صخور القاعدة المعقدة غير المنفذة التى تتكون من صخور ناريـة وصـخور               ويتكون هذا الخزا  . 

، وتلعب القواطع النارية     وتتجمع المياه فى الشقوق والفوالق والفواصل الموجودة بهذه الصخور        ،  متحولة  

ه وتكون تغذية هذا الخزان بصفة أساسـية مـن ميـا          .  دوراً مهماً فى حجز وتجميع المياه الجوفية أمامها       

  .ويتميز هذا الخزان بإنتاجية ضعيفة.  األمطار الساقطة على السالسل الجبلية أثناء السيول

   خزان الحجر الرملى النوبى-ب

، وكذلك فى منطقة جبل الضوى وسلـسلة          من المحافظة  يتداد الجزء الغرب  اميوجد هذا الخزان على     

داخالت من الشيل بسمك يتـراوح مـا        ويتكون هذا الخزان من صخور الحجر الرملى مع ت        . عش المالحة 

 ويتميز هذا الخزان  .  ويتم تغذية هذا الخزان من مياه األمطار أثناء السيول        .  متر ٥٠٠ متر إلى    ٢٠٠بين  

  . فيما عدا منطقة جبل الضوى حيث تكون اإلنتاجية متوسطة ، بإنتاجية عاليةهنا أيضاً

   خزان اإليوسين-ج

 ي والحجر الجير  ير األحمر، وتكون صخوره من الحجر الجير      يوجد هذا الخزان بشمال محافظة البح     

 ٢٠٠ متر إلى    ١٠٠ويتراوح سمك الخزان ما بين      .  مع بعض العقيدات من اللفلننت والشيرت      يالطباشير

وتتم تغذية هذا الخزان من خزانات الكريتاسى وما قبل الكريتاسى، ومن رشح الميـاه مـن خـزان                  .متر

  .  بإنتاجية متوسطة إلى ضعيفة، ويتميز هذا الخزان الرباعى

   خزان الميوسين-د

 يمتداد ساحل البحـر األحمـر، ويتكـون مـن صـخور الحجـر الجيـر               اعلى  يوجد هذا الخزان    

ويتم .  متر ٣٠٠ متر إلى    ٢٠٠ما بين   فيويتراوح سمك هذا الخزان     . نجلومرات والجبس واألنهيدريت  ووالك

 سالسل جبال البحر األحمر وعلى التالل الساحلية ويـتم          تغذية هذا الخزان من مياه األمطار الساقطة على       

  .صرف بعض المياه من الخزان من خالل اآلبار، ويتميز هذا الخزان بإنتاجية متوسطة

   خزان البليوسين-هـ

متداد ساحل البحر األحمر، ويتكون من صخور الحجر الجيرى والكنجلومرات          ايوجد هذا الخزان على     

.  متـر  ٢٠٠ متر إلى    ١٥٠ويتراوح سمك هذا الخزان ما بين       . يرى والمارل مع تداخالت من الحجر الج    

ويتم تغذية هذا الخزان من مياه األمطار الساقطة على سالسل جبال البحر األحمر وعلى التالل الـساحلية                 

  .ويتم صرف بعض المياه من الخزان من خالل اآلبار، ويتميز هذا الخزان بإنتاجية متوسطة
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  ١١٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ى خزان الرباع-و

، ويتكون من رمل وزلط مـع بعـض         ييوجد هذا الخزان بصفة عامة فى الوديان وفى السهل الساحل         

ويتم تغذية هذا الخـزان     .  متر تقريباً  ٥٠ متر إلى  ١٠ويتراوح سمك هذا الخزان ما بين       . العدسات الطينية 

 صرف بعض المياه    من مياه األمطار الساقطة على سالسل جبال البحر األحمر وعلى التالل الساحلية ويتم            

  .من الخزان من خالل اآلبار، ويتميز هذا الخزان بإنتاجية ضعيفة
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  ١١٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

   توزيع الطبقات الجوفية الحاملة للمياه بإقليم جنوب الصعيد)١٩(شكل 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ١١٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   مصادر التلوث بمحافظات إقليم جنوب الصعيد١- ٥

  حافظة سوهاجمصادر التلوث بم ١-١-٥

  المخلفات الصلبة •

لمصادر الرئيسية للنفايات الصلبة فى سوهاج النفايات المنزلية والزراعية وكميات قليلة مـن             تتضمن ا 

  النفايات الصناعية والطبية الناتجة عن المستشفيات والمرافق الصحية األخرى

التى ال يتم جمعهـا أو نقلهـا   ولكن النفايات  ،  حتياجات المركز   ا يويوجد بكل مركز مقلب للقمامة يكف     

 المواضع األخرى حـسبما يبـدو   ي التخلص منها عشوائياُ على جوانب الطرق أو ف       ي المقلب يجر  اإلى هذ 

عتمـاداً علـى الكثافـة      ا أفدنـة    ٥وتتراوح المساحة السطحية لمقالب القمامة بين فدان واحد إلى          . مناسباً

ية تستخدم القمامة كوقود وتحرق معظم المخلفـات فـى          وفى القرى والمجتمعات الريف   .  السكانية المحيطة 

 التخلص من رماد الفرن بإلقائه فى مقلب القمامة الرئيسى بالمراكز أو المدينـة              تموقد ي .  األفران بالمنازل 

  .ولم تحدد أية نفايات خطرة بالمحافظة. ولكنه فى معظم األحيان يلقى عشوائياً على جوانب الطرق

  الصرف الصحى •

 يالوسيلة الرئيسية للتخلص من المجـار     ) متصاص بالتربة   اوهو نظام    ( يالصحف  الصر يعد خزان 

نقـل  ل يـة  تطوير أنظمة تجميع مركز    ي، وفى المناطق الحضرية يجر     بالمناطق الريفية بمحافظة سوهاج   

وتتضمن الخطة طويلة األمـد لهـذه       .  المخلفات إلى خزانات مركزية كبرى تفرغ بواسطة عربات كسح        

 والمناطق الحـضرية التـى ال تخـدمها شـبكات           يق ربط تلك الخزانات بمحطات معالجة المجار      المناط

  .  وهذه تفرغ بدورها بواسطة عربات الكسحيةمجارى، وتفرغ المخلفات فى خزانات صح

  يالصرف الصناع •

معظم المصانع والوحدات بسوهاج مثل مصنع هدرجة الزيوت ومـصنع تجفيـف البـصل ومـصنع               

 الميـاه   ي، فـى مجـار     اً دون معالجـة   بومصنع الغزل والنسيج تفرغ نفاياتها السائلة، غال      البيبسى كوال   

سـتخدام عربـات    ابصورة مباشرة وغير مباشرة ب    ) مثل نهر النيل وقنوات الرى والمصارف       ( السطحية

ويمكن لهذه العربات أيضاً أن تفرغ محتوياتها فى خزانات أو خنادق حفرت فى الـصحراء               .  كسح العادم 

  .  القمامةبأو داخل مقال

  المخلفات الزراعية •

 منهـا   يكوقود، ويلقى المتبق  % ٦٠تتكون النفايات الصلبة الزراعية من بقايا المحاصيل ويحرق منها          

والتخلص من النفايـات  .  ، ويترك حتى يجف ثم يستخدم بعد ذلك فى تحسين خواص التربة           فى الصحراء 
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  ١١٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

وتضم بعض النفايات الـصلبة األخـرى       .  فى تحسين خواص التربة   الزراعية بهذه الطريقة يفقدها قيمتها      

  . ، وتحرق العلب أو تدفن ستخدام أكياس السمادابينما يمكن أن يعاد . علب السماد والمبيدات الحشرية

  مصادر التلوث بمحافظة قنا ٢-١-٥

  المخلفات الصلبة •

ويتم الـتخلص مـن     . المحافظةيعتبر نقص معدات جمع المخلفات ونقلها من المشكالت الرئيسية فى           

.  المخلفات الصلبة بطرق  ال يمكن التحكم فيها فى قنوات الرى أو يتم التخلص منها عشوائياً فى الشوارع                 

  .كذلك يتم حرق المخلفات مما يؤدى إلى تدهور نوعية الهواء

  يالصرف الصح •

 مـدن   يوتعتمد بـاق  ، )فى مدينة قنا    (  واحدة ومحطة معالجة     يتوجد بمحافظة قنا شبكة صرف صح     

ويتم الـتخلص   .   الصرف اهوقرى المحافظة على خزانات التحليل والبيارات مفتوحة القاع للتخلص من مي          

  . من المياه المستعملة الناتجة عن نزح خزانات التحليل والبيارات فى مواقع عشوائية فى الصحراء

 يرتفع فيها مستوى    ية فى المناطق الت   ويمثل إنشاء خزانات التحليل والبيارات وتركيبها وتشغيلها مشكل       

. تجاه تيار مياه القناطر الموجودة بإسنا ونجع حمـادى        االمناطق التى تقع عكس      المياه الجوفية وخاصة فى   

وتتأثر نوعية المياه الجوفية بالتخلص من مياه الصرف عن طريق البيارات المفتوحة القاع وفـى الوقـت                 

  . اه الجوفية فى بعض المناطقيالشرب التى تعتمد على المالحالى يشكل خطورة على موارد مياه 

  المخلفات الزراعية •

ـ           تو،  تعد محافظة قنا من المحافظات الزراعية        د اتولد فيها كمية كبيرة مـن المخلفـات الزراعيـة يع

 إلـى   ي كبيرة يتم حرقها بطريقة عشوائية مما يـؤد        ات كعلف للحيوانات غير أن كمي     منهاستخدام كميات   ا

، وعند حصاد     المحافظة ي ف ي الرئيس ييعتبر قصب السكر هو المحصول الزراع     و.  نوعية الهواء تدهور  

  .  فى نوعية الهواءيالمحصول يتم تنظيف الحقول عن طريق الحرق مما يؤدى إلى التدهور الموسم

  يالتلوث الصناع •

 نوعية الهواء والماء  نخفاض  انبعاثات مائية وهوائية تؤدى إلى      ايصدر عن المنشآت الصناعية الكبيرة      

لـى تـدهور    الصغيرة والمتوسطة فـى المحافظـة إ      نبعاثات الناتجة عن الصناعات     الكما يؤدى تراكم ا   . 

نبعاثات التى تنتج من كل منشأة بمفردها تعتبر غير ظاهرة إال           اللبيئة بالرغم من أن ا    ل الخصائص الطبيعية 

  . واءأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى آثار تراكمية على نوعية اله
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  ١١٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  مصادر التلوث بمحافظة أسوان ٣-١-٥

  المخلفات الصلبة •

، سـواء المخلفـات      من أهم المشكالت البيئية فى محافظة أسوان هى تلك المتعلقة بالمخلفات الصلبة           

وتقدر كمية توالد المخلفات الصلبة من المنازل ومن الـسياحة فـى المحافظـة              .  الخطرة وغير الخطرة  

  . يوم/  طن٦٦٥بحوالى 

  يالصرف الصح •

  : فى محافظة أسوان يهناك ثالث مجموعات لنظم معالجة الصرف الصح

  يالنظم المتكاملة للصرف الصح -

يارات القاع وبيارات مجمعة ومعدات     ب( نظم التخلص من مياه الصرف بطريقة محكومة         -

  )الكسح ووحدة معالجة 

ارات مفتوحـة   نظم التخلص من مياه الصرف بطريقة غير محكومة وتكون فى صورة بي            -

ـ   اوتتسرب مياه الصرف فيها إلى األرض وينتشر هذ       . ت  متألاالقاع يتم تفريغها كلما       ي النظام ف

  .القرى التى ليس بها وحدات معالجة مما اليسبب المشكلة الحقيقية

    المصارف الزراعية •

ـ              وتتلقـى تلـك   .   النيـل  ييوجد فى محافظة أسوان العديد من المصارف الزراعية التى تـصرف ف

  .المصارف جميع أنواع مياه الصرف والبعض منها ملوث تماماً

  تلوث الهواء  •

ـ                 المنـاطق   ييرتبط تلوث الهواء إلى حد كبير بالمصانع وعادم السيارات التى ربما تسبب مـشكلة ف

، حيـث يـتم      أما المصادر الطفيفة لتلوث الهواء فتتمثل فى المخابز وقمائن إنتـاج الطـوب            .  الحضرية

   .ازوت كوقود والحرق المكشوف للمخلفات الصلبةستخدام الما

  المخلفات الخطرة •

 ٦٥٠حافظة أسوان بنحو    م مخلفات الرعاية  الصحية الخطرة التى تخلفها المستشفيات فى            كميات قدرت

 ألنـه ال توجـد عمليـة فـصل          ال، أو  ذه المخلفات تعد مشكلة كبيرة    ومثل ه . كيلوجرام فى اليوم الواحد   

، وثانياً ألنه توجد أربعة محارق فقط لمخلفات المستشفيات          ع بين الخطرة وغير الخطرة    للمخلفات فى المنب  
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  ١١٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

فى محافظة أسوان والتى ال يعمل من بينها ويطابق قانون البيئة سوى واحدة فقط هى محرقـة مستـشفى                   

  .حميات أسوان

  صادر التلوث بمحافظة البحر األحمرم ٤-١-٥

ة البحر األحمر بصفة عامة نظام للصرف الـصحى بالـشكل           ال يوجد فى الوقت الراهن بمدن محافظ      

 لتجميع مياه مخلفـات الـصرف       ينحدار الطبيع الالمتعارف عليه من الناحية الهندسية أى شبكة صرف با        

 عـن طريـق بيـارات       ي، وإنما يتم التخلص من مياه الصرف الصح         ومحطة لمعالجة المخلفات   يالصح

ويـتم  .  اه المخلفات بدون معالجة كاملة إلى بـاطن األرض        الصرف وخزانات التحليل والتى تصرف مي     

كسح الرواسب الصلبة المتراكمة فى هذه البيارات وخزانات التحليل بواسطة سيارات الكسح ويتم التخلص              

كما يتم التخلص أحياناً من مياه الصرف الصحى عن طريق بعـض            .  منها بإلقائها فى األراضى الفضاء    

لفات إلى البحر مباشرة بدون معالجة مما يؤدى إلى تدمير الحياة البحرية والـشعب     الفتحات التى تلقى المخ   

  .المرجانية ويسبب تلوثاً دائماً لبيئات مدن المحافظة
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  ١١٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   المخاطر الطبيعية بإقليم جنوب الصعيد٢- ٥

   السيول١-٢-٥

 وحـاالت عـدم   يلتـصعيد الحـرار  مطار الغزيرة المصاحبة لعمليات األ تنشأ السيول نتيجة سقوط ا  

وقد تحددت مسارات ميـاه     .  وبصفة خاصة على المناطق المرتفعة     ي الغالف الجو  ي ف يءستقرار المفاج الا

السيول فى األودية وطبيعة أحواض الصرف منذ عصر الباليستوسين ووصلت إلى شكلها النهـائى منـذ                

  .  نصف مليون سنةلىمايزيد ع

يعية التى تهدد بلدان العالم المتقدمة والنامية على حد سواء ، ويرجـع             وتعد السيول من الكوارث الطب    

كتساح وحمل كل ما تقوى عليه من طين ورمال وصخور وتغطية كل            اذلك لما تقوم به المياه الجارفة من        

شجار وبيوت ومنشآت حضرية وغيرها ، وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة             أما يقع فى طريقها من      

  .الممتلكاتفى األرواح و

  وديان الصرف بمحافظات إقليم جنوب الصعيد ٢-٢-٥

   فى محافظة سوهاج االودية أهم -أ

  - أبو جلبانة ي واد– نجع الدير ي واد– نزلة عمارة ي واد– الجالوية ي واد– قصب يواد 

  محافظة قنا االودية  أهم -ب

 ي واد – الشوكى   ي واد –ت   الحجيرا ي واد – القرن   ي واد – ي السر يواد – قنا   يواد منطقة مصب   

   العقبي واد- حجازة ي واد–السبيل 

  مدينة األقصر حول  االودية أهم -ج

 تقع بداخلها خمسة أحواض ألودية تصب جميعهـا بالقريـة والمنـاطق الـسكنية               ةهضبة جبل القرن  

ـ                  ذه والزراعية المحيطة بها ، هذا إلى جانب بعض المخرات التى تقطع واجهة الهضبة وتصب أيـضاً به

 . ونجع البركة شمال األقصري أبو حبشي منطقة واد-المناطق مباشرة 

   السيول فى محافظة أسوان -د

تحدث السيول بمحافظة أسوان بمعدل مرة كل عامين تقريباً بصورة ضعيفة وال يصاحبها فى العـادة                

  .آثار تدميرية على األهالى والمنشآت 

على الجبال الموجودة شرق المحافظة حيث تتجه المياه        وتنشأ السيول فى أسوان نتيجة هطول األمطار        

  .فى مجموعة من األودية غرباً حتى تصب فى النيل 

  :ومن أكثر المناطق تعرضاً للسيول خمس مناطق هى 
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  ١٢٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ) . كم إلى الجنوب من إدفو ١٣ يحوال(  سراج يمنطقة واد -

 ) . كم إلى الشمال من أسوان ١ يحوال(  عجام يمنطقة واد -

 ) . من أسوان ي كم إلى الجنوب الشرق٥٥ يحوال( حبال منطقة أم  -

 ) . كم جنوب شرق أسوان ٢٠٠حوالى  ( يمنطقة وادى حيمور العالق -

 ) .إلى الشمال من كوم أمبو ( منطقة قرية جعفر الصادق  -

  بمحافظة البحر األحمراالودية  أهم -ـه

 ي واد - قـويح    ي واد - جاسوس   ي واد - فالق السهل    ي واد - فالق الوعر فى منطقة الغردقة       ي واد

   العنز والقصير القديم  ي حوض تصريف واد- الحمراوين ي واد- أبو حمرة ي واد-الجاسوس

- أودية آسل وأم غـيج       ي حوض - إسل   ي حوض تصريف واد   - ي العمبج ي حوض تصريف واد   -

 ي حـوض تـصريف واد     -ي الشرم القبل  ي حوض تصريف واد   - ي الشرم البحر  يحوض تصريف واد  

 - الجمـال  يحوض تـصريف واد - علم   ي حوض تصريف واد   - أم غيج    ي حوض تصريف واد   -وزر

   إبب  ي حوض تصريف واد- الحوضين يحوض تصريف واد

  توصيات لمجابهة مخاطر السيول باإلقليم ٣-٢-٥

يمكن تقسيم توصيات مخاطر السيول وكيفية مجابهتها إلى شقين يتعلق األول منها بكيفية التعامل مـع                

ومن منابعها وبطول مساراتها حتى المصب ويتناول الثانى اإلحتياطات الواجب إتخاذها فى إقامـة             السيول  

 آخذين فى اإلعتبار أن معظم القـرى والنجـوع فـى            –منشآتنا الحضرية واألراضى الزراعية وغيرها      

ق الـوادى   محافظات الصعيد مقامة فعالً على المنحدرات والسهول المالصقة للمرتفعات الجبلية بسبب ضي           

  .وقيمة زراعة كل شبر متاح للزراعة 

  التعامل مع السيول فى مجاريها - أ

  .عمل دراسات تحليلية ألحواض تصريف األودية خاصة التى يتكرر سيالنها  •

إقامة سدود إعاقة ركامية من الكتل الصخرية الموجودة بأحواض تصريف األوديـة مـن               •

ة لجوانب األودية تسمح بمرور المياه فى طريق متعرج         المنبع أو سدود إعاقة غير مكتملة ومتتابع      

لتقليل سرعتها وإعطاء فرصة لتسرب بعضها لتغذية الخزان الجوفى وإستقبال مياهها بعيداً عـن              

تبين نماذج إلقامة هـذه     ) ٢٢ ،   ٢١(مناطق العمران ، ومثل هذه الطرق قليلة التكلفة ، واألشكال           

 .السدود

ن العمران ومجرى السيول إلستقبال مياهها لإلنتفاع بها ،         إقامة ترع أو مصارف تفصل بي      •

  .وكان لوجود ترعة وادى قنا بالغ األثر فى حماية مدينة قنا من كارثة محققة 
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  ١٢١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 توزيع شبكة األودية الطبيعية بإقليم جنوب الصعيد )٢٠(شكل 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ١٢٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
  
  
  

 )ب(وكيفية التحكم فى قوة إندفاع المياه الجارية بإقامة سدود اإلعاقة ) أ( حوض تصريف أحد األودية )٢١(شكل 

  

  
  النموذج المقترح إلقامة سدود اإلعاقة)٢٢(شكل 

  
 ختيار أماكن العمران اتخاذها فى ا حتياطات الواجبالا  -ب     

جمعات مع التنبيه علـى     تنسب األماكن المالئمة إلقامة ال    أختيار  العمل دراسات جيوتقنية     •

  .الجهات المختلفة باإللتزام بهذه المناطق والبعد عن العشوائيات 

 السيول مع الطرق وليس برابخ والتى ثبت فـشلها فـى            ي عند تقاطع مجار   يقامة كبار إ •

 .اب كمية المياه الجارية باإلضافة إلى تكرار ملئها بالرواسب الصخرية التى تجلبها السيول ستيعا
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  ١٢٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 بين المواطنين بعدم البناء فى المناطق التى تهددها السيول إال بعد الرجـوع              ي الوع نشر •

األمـر  ... إلى الجهات المختصة حتى لو كانت هذه المناطق لم تتعرض من قبل لهذه المخـاطر                

 ث بقرية درنكة بمحافظة أسيوط التى لم تداهمها من قبل مثل هذه الكارثة الذى حد

 ستفادة من مياه السيولالا  -ج

، وينفذ جزء إلى ما تحـت        إن مياه األمطار المتساقطة حينما تجرى باألودية يتبخر جزء         •

حمـر،  السطح ليغذى الخزان والجوفى ويذهب باقى المياه منها وهو الجزء األعظم إلى البحر األ             

ستفادة من هذه المياه سواء لتغذية الخزان الجوفى أو تخزين بعض منهـا يمكـن               الوحتى يمكن ا  

  -:اللجوء إلى األساليب اآلتية

إقامة سدود إعاقة ركامية من الصخور المحلية فى مجرى الوادى وروافـده مـن ناحيـة          •

  .خزان الجوفىالمنبع وحتى المصب لتقليل سرعة إندفاع المياه ولزيادة فرصة تغذية ال

تتجمع المياه الجوفية فى الرواسب الوديانية التى تتميز بنفاذية كبيرة للمياه تـسرى إلـى                •

من ذلك تتضح   . البحر وال يوقفها إال وجود حاجز طبيعى سواء طبقة غير منفذة أو قاطع أو فالق              

ة والتى تتميز بوجود    الحاجة إلى إجراء دراسة ميدانية لتحديد األماكن التى تتجمع بها المياه الجوفي           

  .العوالق الطبيعية سابقة الذكر خاصة القواطع الصخرية والفوالق

ستقبال المياه السطحية الجارية باألودية وهى التـى تعـرف بالهرابـات            الإنشاء خزانات    •

Cisterns            تبطن بالمسلح أو بالشرائح البالستيكية ذات المواصفات الخاصة مغطاه بطبقة أسمنتية 

ومثل هذه الخزانات تفى بأغراض الشرب وبعض األغراض األخرى وتعتمـد           . لمياهلمنع تسرب ا  

  .على حجم الخزان

دراسة إمكانية إقامة سدود كبيرة نسبياً على بعض األودية الرئيسية حيث طبيعـة األرض               •

  .ومورفولوجيتها تسمح بتخزين كميات كبيرة من مياه األمطار بصورة موسمية

  الزالزل ٤-٢-٥

ل من أكبر الكوارث الطبيعية تأثيراً على اإلنسان وممتلكاته لوقوعها المفاجئ والرهبة التى             تعد الزالز 

تبعها فى نفوس الناس واإلنطباع الذى تتركه لديهم ، ناهيك عن أضرارها البشرية والمادية الكبيرة التـى                 

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

نطالق الطاقـة الناتجـة عـن     واتحررهتزازات السريعة لسطح األرض بسبب التتولد الزالزل من ا   و

حتكاك الصخور وتحرك الطبقات األرضية حول الفوالق الكبيرة والصدوع ، وذلك نتيجة للضغوط الكبيرة              ا

األرضية وفى المناطق العليا    عليها بسبب التغيرات المستمرة التى تطرأ على الصخور المختلفة فى القشرة            
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  ١٢٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

كما تحدث الزالزل بسبب الثورات البركانية واإلختراق المفاجئ للمواد المنصهرة فى بـاطن             . من الستار   

األرض لألجزاء  الهشة من القشرة األرضية ، وكذلك بسبب اإلنهيارات فى الكهوف الكبيرة تحت سـطح                 

رة الحجم الساقطة على كوكب األرض مـن الفـضاء          كما أن التفجيرات الصناعية والنيازك كبي     . األرض  

  .تولد أيضاً هزات أرضية لها خصائص مشابهة لخصائص الهزات األرضية الطبيعية 

ويتولد هذا النـوع مـن      . وتعد حركة الصدوع هى السبب الرئيس لحدوث الزالزل ، واألكثر تدميراً            

ات الصخرية المختلفة ، حيث تنثنـى هـذه         الزالزل عندما توجد ضغوط أفقية أو عمودية هائلة على الطبق         

الطبقات ، ونتيجة إلزدياد الضغط أو إستمراره ، فإن هذه الطبقات تنكسر فجأة مولدة طاقة عظيمـة مـن                   

الهزات األرضية أو الموجات الزلزالية التى تنتشر فى جميع اإلتجاهات حول سطح األرض بشكل دائرى               

  .فى الطبقات األرضية يكون مركزها فى موقع اإلنكسار أو الصدع 

  :ويمكن تقسيم الزالزل المعروفة فى مصر إلى أنواع ثالثة 

  .زالزل كبيرة تاريخية  -

 .زالزل متوسطة وكبيرة حديثة  -

 .زالزل صغيرة حديثة  -

أما النـوعين   .. لنوع األول تم دراسته من المراجع التاريخية المختلفة وقدرت شدة ومركز كل منها              او

 مسجالن باألجهزة الموجودة بمصر منذ بداية القرن العشرين باإلضافة إلى األجهـزة             الثانى والثالث فهما  

  .الموجودة فى المراصد العالمية 

وهذه األحزمة مستقرة منذ ماليين السنين وستـستمر فـى          ،  وتقع مصر خارج نطاق أحزمة الزالزل     

  .ة ونقاط التقائها أو إنفصالها مواقعها لما بعد اآلف السنين حيث ترتبط مواقعها بحواف الصفائح القاري

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

الناشئ عن الحركة النسبية للصفيحة القارية مع مـا         ) أو الشد   ( القارية والناشئ عن التضاغط والتخلخل      

  .جاوزها من صفائح 

  ل فى مصر وتوجد ثالثة محاور رئيسية للزالز

وهو أخطرها ويمثل منطقة تحرك للقـشرة        -  البحر الميت  –محور خليج العقبة     -١

  .األرضية 

وهـو يمثـل     - اإلسـكندرية    – القاهرة   – خليج السويس    –محور البحر األحمر     -٢

المنطقة النشطة على ساحل البحر األحمر وخليج السويس ويمتد ليتصل بمنطقـة            

  .ارة أفريقيا تحرك القشرة األرضية فى شمال شرق ق
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  ١٢٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

ويمتد هذا المحور من     - الفيوم   – القاهرة   –محور شرق البحر األبيض المتوسط       -٣

هضبة الجلف الكبير جنوب غرب مصر قاطعاً الصحراء الغربية إلى الفيوم ثـم             

  .القاهرة حتى يلتقى بالمنطقة النشطة بشرق البحر المتوسط 

  قليم جنوب الصعيدتوزيع الزالزل المتوسطة والكبيرة الحديثة فى إ  -أ

  :تتركز هذه الزالزل فى المناطق التالية 

 ) . الغردقة –منطقة رأس البحار ( : خليج السويس  -

ومنطقـة أو دبـاب   ) جنوب القصير حتى شمال مرسـى علـم      (  :ساحل البحر األحمر   -

 .بالصحراء الشرقية

  .جنوب أسوان  -

  د توزيع الزالزل الصغيرة الحديثة فى إقليم جنوب الصعي -ب

تتركز فى الجزء الشمالى من الخليج غرب منطقة العين السخنة أما فـى              : خليج السويس  •

ورصدت بعض الزالزل شرق خليج     . الجنوب فتتركز فى منطقة تقع ما بين جبل الزيت والغردقة           

  .السويس بمنطقة جبل الطور

 .تتركز فى منطقة أبو دباب : البحر األحمر  •

وعة منها فى المنطقة المحصورة مـا بـين جنـوب      تم رصد مجم   : منطقة جنوب أسوان   •

  ) . كم جنوب أسوان ٦٥( أسوان وشمال معبد أبو سمبل وخاصة عند صدع كالبشة 
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  ١٢٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني
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  ١٢٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  ل تخفيف الخطر الزلزالى باإلقليم إجراءات ووسائ -ج

 واإلقالل قدر اإلمكان من ييمكن وضع وتطبيق مجموعة من الخطط تهدف إلى تخفيف الخطر الزلزال

  :يويمكن تقسيم هذه الخطط إلى عدة عناصر من أهمها ما يل، الخسائر فى األرواح والممتلكات

  اإلدارة والتخطيط •

 ، وموضع الخطط ، وتحديد يرنامج تخفيف الخطر الزلزاليتمثل دور اإلدارة والتخطيط فى إدارة ب

الدراسات الآلزمة فى هذا المجال ، والتنسيق مع الجهات المسئولة عن إجراء هذه الدراسات ، وتطبيق 

 لهذا الغرض ، والمتابعة لضمان تنفيذ ما تم تخطيطه ، يعناصر الخطة المطلوبة ، وتقديم الدعم الماد

  .ركزية لجان علمية ومالية ومتابعة للقيام بدورها على الوجه األكمل وتتفرع من اإلدارة الم

  الدراسات والبحوث  •

 للمنطقة ، يتعد نتائج الدراسات والبحوث أهم ركيزة يبنى عليها وضع برنامج تخفيف الخطر الزلزال

حوث ، ويتم ذلك عادة بالتنسيق بين اإلدارة المركزية لبرنامج تخفيف الخطر الزلزالى ومراكز الب

 اإلقتصادية يوالجامعات لدعم وتنسيق األبحاث فى عدة مجاالت منها علم وهندسة الزالزل والنواح

  .جتماعية المترتبة على حدوث الزالزل ، وخطط اإلنقاذ والطوارئ الوا

  حتياطات الا •

حتمال تعرض المنطقة للزلزال ، اتخاذها عند احتياطات من أهم العناصر التى يجب اليعد عنصر ا

حيث أنها تحدث فجأة وتستمر لفترة قصيرة جداً ، ويصحبها إرباك وإعاقة فى الحركة واإلنقاذ ،ومن أهم 

  -:اإلحتياطات التى يجب إتباعها فى هذا المجال ما يلى

إعداد وتطبيق أسس ومواصفات التصميم الزلزالى للمبانى والمنشآت ، وخاصة مبانى  -

يدة عند حدوث الهزة األرضية ، وهنا يجب اإلشارة الخدمات العامة حتى تؤدى عملها بصورة ج

على نقطة هامة ومشجعة وهى أن إضافة تكلفة أحمال الزالزل إلى تصميم المبانى السكنية غير 

مكلف مادياً بالدرجة التى يتوقعها البعض ، وقد أثبتت الدراسة التى أجرتها جمعية التقنية التطبيقية 

من التكلفة الكلية  % ) ٠,٧( لمبانى فى هذه الحالة هى فى حدود األمريكية أن الزيادة فى تكلفة ا

وتتمثل هذه الزيادة فى وضع وتفريد  للمبانى  السكنية التى يبلغ عدد طوابقها تقريباً خمسة أدوار ،

بصورة جيدة ، وزيادة بسيطة   بطريقة خاصة تضمن تالحم أجزاء المبنى  وتشبيك حديد التسليح

            العناصر اإلنشائية ، والتالحم الجيد بين العناصر غير اإلنشائيــة فى أبعاد مقاطع بعض 

 .والعناصر اإلنشائية للمبنى ، وإستخدام خرسانة جيدة ،وتنفيذ جيد ) الحوائط ( 
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  ١٢٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

تحديد المبانى الخطرة زلزالياً ، وإتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك إما بإزالتها أو  -

 هذه الخطوة بكفاءة عالية فى كثير من الدول التى تعانى منشآتها من خطر تقويتها، وقد تم تنفيذ

 .الزالزل مما ساعد على تقليل الدمار الذى تحدثه الزالزل فى هذه الدول 

دراسة كفاءة الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والمستشفيات عند حدوث هزات أرضية  -

ارات عليها من حين إلى آخر لإلطمئنان على مدى وإيجاد البدائل المناسبة لها ، وإجراء إختب

 .كفاءتها للعمل 

 خطة الطوارئ  •

  -:يشتمل التخطيط المسبق لخطة الطوارئ واإلنقاذ على التالى 

   .يءتحديد مسبق ودقيق لدور الجهات المختلفة تجاه تنفيذ خطط الطوار -

والكشف عن أماكن  اض ،وجود اإلمكانيات المحلية الآلزمة لعمليات اإلنقاذ ، وإزالة األنق -

تواجد الجثث ، وعدم اإلعتماد كلياً على اإلمكانيات المركزية التى قد يصعب نقلها وقت حدوث 

 .الهزة األرضية 

 .تحديد أماكن وطرق اإلخالء مسبقاً  -

 ة وبصورة سريعة ينهيارها نتيجة الهزات الآلحقة للهزة الرئيساهدم أجزاء المبانى المتوقع  -

 .س إلى مثل هذه المبانى لإلقالل من عدد الخسائر فى األرواح ومنع دخول النا

جهيز معدات إطفاء الحرائق التى قد تحدث بسبب المواقد ، أو أسالك الكهرباء ، أو ت -

سائر الناجمة عن المواد القابلة لإلشتعال ، حيث تعد الحرائق أحد العوامل الرئيسة فى زيادة الخ

 حدوث الزالزل 

 .لحركة والتنقل أثناء عملية اإلنقاذ العمل على سهولة ا -

  .اإلسراع فى إعادة الخدمات العامة إلى وضعها الطبيعى  -

  البرامج الثقافية والتدريبية  •

يؤدى الرعب وعدم التصرف السليم من قبل الناس عند حدوث هزة أرضية على زيادة عدد 

ية لما تلعبه من دور هام فى تخفيف المتضررين ، ولذا إهتمت كثير من الدول بالبرامج الثقافية والتدريب

ومن أهم المعلومات التى تتناولها البرامج الثقافية والتدريبية التى تقدم لتوعية المواطنين ، الخطر الزلزالى

   -:ما يلى
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  ١٢٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

ماهية الزالزل ومخاطرها ، وإمكانية تصميم المبانى المقاومة لها وكيفية تقويتها وتدعيمها  •

  .بطريقة غير مكلفة 

تثبيت بعض األثاث المتحرك مثل المكتبات والدواليب وسخانات المياه بطريقة سليمة كيفية  •

 .وغير مكلفة والتى قد يؤدى سقوطها إلى أضرار كبيرة 

توضيح األسلوب األمثل للتصرف الشخصى السليم عند حدوث هزة أرضية ، مثل  •

األبواب، وأركان الغرف أو التحرك السريع إلى األماكن القوية نسبياً فى المبنى كداخل إطارات 

 .قتراب منه أثناء حدوث الهزة الالجلوس أسفل الطاوالت ، وعدم مغادرة المنزل أو دخوله أو ا

 مصادر الغاز ، والكهرباء بقدر اإلمكان وبأسرع مايمكن ، وإبالغ الجهات إغالق •

 .المختصة عن األماكن التى حدثت بها إصابات ، والمشاركة فى إسعاف المصابين 

عدم التجمع حول المبانى التى حدث بها إنهيارات حتى ال يؤدى ذلك إلى إعاقة عمليات  •
  ٠اإلنقاذ 

  الصدوع والتحركات الحديثة للقشرة األرضية  ٥-٢-٥

تغطى الصدوع السطحية معظم سطح مصر،  وتتركز فى منطقة البحر األحمر وخليج السويس وشبه 

وهى تختلف عن بعضها فى الطول . م بالصحراء الغربية جزيزة سيناء وتختفى تحت بحر الرمال األعظ

  .واإلتجاه ومقدار اإلزاحة الراسية أو األفقية 

  :تجاهات أساسية للصدوع فى مصر وهى اوهناك 

  . شرق  ٢٠ْْ إتجاه –.                  جنوب – إتجاه شمال -

  .ْ  شرق ٦٥ شمال –.                     ْ  شرق ٤٥ شمال -

  .ْ  غرب ٦٥ شمال –.                     ْ  شرق ٨٠ شمال -

  .ْ  غرب ٣٥ شمال –.                    ْ  غرب ٤٥ شمال -

ويمكن تمييز أربعة نطاقات للصدوع األساسية التى حدثت عليها تحركات كبيرة للقشرة األرضية على 

  :طول تاريخها الجيولوجى وهى 

  .نطاق البحر األبيض المتوسط   -أ 

 . أثيوبيا –بحر األحمر نطاق ال  -ب 

  .نطاق الصدوع الشمالية والجنوبية   -ج 

  .نطاق صدوع البحر األحمر وخليج السويس وخليج البحر األحمر   -د 
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  ١٣٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 . ينجراف القارالويمكن أن نوجز التحركات الحديثة للقشرة األرضية فى مصر فى ضوء نظرية ا

   :ويجدر بنا أن نستبعد هنا نطاقات الزالزل فى إطار العرض التالى

تتحرك الصفيحة األفريقية فى إتجاه الشمال منذ عصر ما قبل الكامبرى وحتى اليوم فى حركة بطيئة 

 –خثيثة وتنزلق حافتها تحت صفيحة أوراسيا عند حزام الزالزل الممتد فى شمال البحر المتوسط إيطاليا 

  . أرمينيا – تركيا –اليونان 

ريجياً نتيجة الحركة على الصدوع الناقلة فى خليج عدن تساع البحر األحمر تدايتزايد  هنفسفى الوقت 

 –مما يؤدى إلى دوران شبه الجزيرة العربية ضد عقارب الساعة مع عمل إزاحة على محور خليج العقبة 

 كيلومتر ثبتت بالمشاهدة الجيولوجية الحقلية وتمت على مرحلتين خالل العصر ١٠٥البحر الميت قدرها 

كم ٦٥كم والثانية وقدرها ٤٠ مليون سنة وقدرها ١٠رحلة األولى منها تمت منذ الم. الرباعى والثالثى 

وما زالت الحركة مستمرة على هذا المحور بطول خليج العقبة بمعدل . طوالً لم يحدد زمنها تماماً بعد 

  .سنوى حوالى واحد سنتيمتر سنوياً 

كما تمت إزاحة . عة مقارنة بأفريقيا ْ  ضد عقارب السا٦وقد ثبت دوران شبه الجزيرة العربية بمقدار 

 كم بين شاطئ البحر األحمر تحركت فيه شبه الجزيرة العربية فى إتجاه الشمال الغربى ١٥٠قدرها 

وما زال البحر األحمر حاليا يتسع بمقدار حوالى سنتيمتر فى المتوسط ليتحول إلى محيط . بالنسبة ألفريقيا

القاعدية قاعة فى الوسط وتكوين الرواسب الهامة للحديد بعد ماليين السنين مع إختراق الصخور 

  .والمنجنيز 

وقد ثبت من تحليل الرصد الزلزالى أنه تحدث حالياً حركة إزاحة أفقية على طول خليج السويس بين 

  .الضفتين بحيث تتحرك الضفة الشرقية له إلى اإلتجاه الشمالى الغربى بالنسبة للضفة الغربية 

الحركة النسبية للصفائح القارية ضغوطاً تؤدى إلى نشاط زلزالى وتحرك على وتنشأ نتيجة هذه 

ومنها على سبيل المثال النشاط الزلزالى وما يصاحبه من حركة للقشرة األرضية على . الصدوع القديمة 

ر وهو ناشئ عن الحركة التكتونية التى تؤدى إلى فتح البحر األحم)  جنوب السد العالى ٦٥( فالق كالبشة 

   ) .١٩٨١ نوفمبر ١٤ل ازلز( وتحوله إلى محيط كما سبق أو أوضحنا 

وتمثل المنطقة عند مدخل خليج السويس موقعاً للنشاط الزلزالى الهام والكبير عند نقطة اإللتقاء الثالثية 

  . لخليجى العقبة والسويس والبحر األحمر 

 كم فهى بؤرة ٤٥رسى علم بحوالى أما منطقة أو دباب قرب شاطئ البحر األحمر إلى الشمال من م

للنشاط الزلزالى الدائم ، ومن تحليل الزالزل التى تمت رصدها فإن التفسير المحتمل لمصدرها هو إندفاع 

وهذا التفسير يحتاج إلى مزيد من . للصهير من أسفل القشرة األرضية إلى أعلى فى هذا الوضع 

  .الدراسات لتأكيده 
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  ١٣١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني
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  ١٣٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني
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  ١٣٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  أهداف التنمية إلقليم جنوب الصعيد ١- ٦
يجاز أهداف إ، يمكن  إقليم جنوب الصعيدعلى وفقاً لتحليالت الوضع الراهن وقضايا التنمية والحفاظ 

  : ياإلقليم كالتالعلى التنمية والحفاظ 

   .ستزراع مسطحات جديدةاستصالح وبا الزراعية وزيادتها يالحفاظ على األراض 

تجمعات قائمة (لفة  عناصر اإلقليم المختنتقال بينالرفع درجة سهولة الوصول وا 

، وبين عناصر اإلقليم من جهة وعناصر )ستغالل مواردها بعد اوتجمعات جديدة ومواقع لم يتم 

  . األقاليم األخرى على المستوى القومى واإلقليمى والعالمى

، وبينها وبين  دعم الصناعة وزيادة تدفق المعلومات فيما بين عناصر اإلقليم من جهة 

  . ينها وبين الجهات العالمية، وب األقاليم األخرى

التركيز على التنمية البشرية من خالل برامج التدريب والتعليم والصحة ونشرها بين فئات  

نتقاء ا، وتطوير العالقة بين اإلنسان والموارد من خالل  المجتمع المحلى من أطفال وشباب وإناث

  .قتصادياًاوجتماعياً اوتقديم التكنولوجيات الحديثة والمتوافقة بيئياً و

ستدامة من خالل الحفاظ عليها وترشيد ما الستغالل الموارد مع مراعاة متطلبات اازيادة  

ستغالل الموارد التى استكشاف واو)  عمرانية مثالً مناطق زراعية ومياه ويأراض( يستغل منها 

  ).ستصالح ومياه جوفية ومناجم اأراضى ( لم تستغل بعد 

من أجل اإلنسان واإلنتاج مع مراعاة متطلبات ) قائم والمقترح ال ( يتهيئة المجال العمران 

  . ستدامةالا

إعادة توزيع السكان بعيداً عن المستقرات التاريخية القائمة وعن األرض الزراعية  

  .نتشار على األراضى الصحراوية الغنية بالموارد اإلقتصاديةالوا

  .عابية للسكانستيالستغالل المستقرات القائمة لزيادة طاقتها ااحسن  

ستخدام هذا المورد استغالل األمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على موارد المياه وترشيد الا 

  . وخاصة فى مناطق اإلستصالح الجديدةةهممال

   ستهالك المتزايدالستهالك الطاقة وضرورة البحث عن مصادر بديلة فى مواجهة ااترشيد  

  .السيطرة على التلوث البيئى 



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ١٣٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

ى وجود شبكة من الطرق اإلقليمية التى تربط محافظة البحر األحمر ومحافظات التأكيد عل 

، وإقامة مناطق صناعية   النيل مع أهمية وجود مراكز نقل وشحن وتفريغ قريبة من الموانئيواد

ستيراد المكونات ثم إجراء عمليات تحويلية احرة هدفها األساسى إقامة أنشطة صناعية تقوم على 

  .  إلعادة تصديرهاعليها تمهيداً

قتصاديات المحافظة فى المستقبل أكثر منه فى اهماً فى مأن تلعب التنمية الزراعية دوراً  

  .الحاضر

 التعامل مع الموارد يومما الشك فيه فإنه لتحقيق األهداف السابق ذكرها يتحتم على المخطط العمران

مكانات المنطقة مع ضمان إن االستفادة من األرضية والمائية المتاحة بمنطقة التنمية بصورة رشيدة تضم

الحفاظ على الموارد الهشة وغير المتجددة والتأكيد على أهمية توفير فرص التوسع والتنمية على المدى 

  .البعيد لألجيال القادمة

قليم جنوب الصعيد إلى توفير منهجية تحليلية تمكّن المخطط العمرانى إلتهدف مرحلة التحليل البيئى و

يد المالمح الرئيسية للتنمية العمرانية المتوافقة مع متطلبات الموارد األرضية والمائية والبشرية من تحد

وبعبارة أخرى فإن الهدف . للموقع المراد تخطيطه وبحيث يكون المنتج النهائى متوائماً مع البيئة المحيطة

هو توفير أدوات تحليلية باستخدام  يعداد منهجية عملية التخطيط العمرانى النابعة من المنظور البيئإمن 

 المختلفة ينظم المعلومات الجغرافية يمكن من خاللها اتخاذ قرارات التوزيع المكانى الستخدامات األراض

مع الوضع فى االعتبارالمناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق ذات الصالحية لالستخدامات المختلفة 

  . امودرجات الصالحية لتحديد أولويات االستخد

عداد إ مرحلة تحديد األوضاع الراهنة و–تعتبر هذه المرحلة هى مرحلة مكّملة للمرحلة السابقة و

  :  بحيث تعتمد على مخرجاتها من النواحى التالية–قواعد البيانات الرئيسية 

استكمال البيانات غير المكتملة من المرحلة األولى من خالل قاعدة البيانات الجغرافية  

يمها وتنفيذها خالل المرحلة األولى من هذا المشروع، وتشمل على مجموعة كبيرة التى تم تصم

، والتى ستمكن  من البيانات المتنوعة فى المجاالت البيئية والعمرانية واالقتصادية واالجتماعية

خبراء المشروع من وضع إطار للتحليالت الجغرافية والمكانية المطلوبة للوصول إلى قرارات 

  .ازنة من الناحية البيئيةتنموية متو

تدقيق هيكل قاعدة البيانات الجغرافية الشخصية وتجربتها، بحيث تتوافق مع الهيكل  

 .يالشامل المقترح لنظم المعلومات بالهيئة العامة للتخطيطي العمران
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  ١٣٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

تحصيل الخبرات البيئية والعمرانية المتنوعة من خالل خبرائه إضافة إلى المراجع  

يدة بحيث يمكن من خاللها الوصول إلى مصفوفة من المعايير التى تحكم واالشتراطات العد

  .أسلوب تنفيذ أنماط التنمية المختلفة، وعالقتها بالبيئة المحيطة

تحديد الطبقات المستخدمة فى عملية التحليل ومخرجاتها المتوقعة ثم دمج تلك المخرجات  

 .فى قاعدة البيانات الجغرافية

ية التى يمكن تشغيلها من خالل برامج نظم المعلومات الجغرافية عداد النماذج التحليلإ 

  .بحيث يمكن استنباط القرارات التخطيطية منها بصورة مباشرة

ولذلك فإن منتجات هذه المرحلة تعتبر هى خالصة الدراسة والتى سيبنى عليها فيما بعد القرارات 

ى يمكن اتباعها فى حاالت دراسية وتخطيطية التخطيطية من ناحية، وستمثل من ناحية أخرى المنهجية الت

  . فى مناطق أخرى بجمهورية مصر العربية

  

  :المنهجية والفكر العام للتحليل البيئى ٢-٦

 تختلف باختالف المواقع محل الدراسة والمستوى ين مقتضيات ومتطلبات التخطيط العمرانإ

وعليه فإن التحليالت البيئية المطلوبة لكل ). ي تفصيل– ي محل– يقليمإ شبه – يقليمإ – يقوم (يالتخطيط

ومن هذا المنطلق فإن منهجية . حالة من الحاالت السابقة قد تختلف باختالف االحتياجات المطلوبة منها

 أسلوب واحد للتحليل يكون موائماً لجميع الظروف ي هذه الدراسة تعترف بصعوبة تبنّيالتحليل المتبعة ف

، ي  من المنظور البيئيقوم على توفير مجموعة من بدائل للتحليل العمران، وعليه فإنها ت والمستويات

، كما يمكن دمج اثنين أو أكثر  بحيث يمكن أن يكون كل بديل من هذه البدائل عملية تحليلية مستقلة بذاتها

  .  من هذه البدائل فى عملية تحليلية واحدة

حدى الخطوات المتبعة أو المعايير إيل أو تبديل  فى هذه البدائل توفير المرونة الكافية لتعديكما روع

 البديل ي االعتبار فيبحيث يكون ذلك حافزاً للمخطط إلضافة متغيرات لم تكن موضوعة ف المستخدمة

وبصورة عامة فإن جميع البدائل المقترحة هنا تعتمد على خطوات منهجية رئيسية مشتركة ، ياألساس

  : وهى

 تجميع وتجهيز البيانات: أوآل

وهى الخطوة التى تستمر من المرحلة األولى والخاصة بتجميع البيانات المطلوبة الجراء التحليل 

واعدادها وتدقيقها و دمجها فى قاعدة البيانات الجغرافية النمطية المتوافقة مع متطلبات الهيئة العامة 

  . للتخطيط العمرانى
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  ١٣٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 تعريف الموارد والنشاطات والمعايير: ثانياً

مكانات والتي إل منطقة الدراسة مع تحديد ايلخطوة بالتعّرف على الموارد المتوفرة فتعنى هذه ا

 كما يتم تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل  ،تعتمد علي الموارد وخصائص الموقع معاً

مثل التنمية (جب استبعادها في بعض أنواع التنمية يالمحميات الطبيعية أو الكثبان الرملية والتي 

بينما تفضل ) ناعية للتأثير السلبى من الصناعات الملوثة على الحياة النباتية والبرية الطبيعية مثالًالص

  . من التنمية مثل التنمية السياحية ىفي أنواع أخر

 المحرك الرئيس لعمليات ي ه– عالقة التأثير واالحتياج –وتعتبر هذه العالقة بين المورد والنشاط 

مكانات والمحددات، إلتحليل الهشاشة، تحليل الصالحيات، تحليل ا(ها المختلفة  بأشكاليالتحليل البيئ

  ...)إلخ

كما يجب فى هذه المرحلة أيضاً أن يقوم خبراء البيئة والعمران بمختلف تخصصاتهم بتحديد 

يدة همية اختيار مواقع جدأ(المعايير المتعلقة بالتأثير المتبادل بين الموارد واألنشطة مع بعضها البعض 

لتجمعات صناعية مثل القرب من مصادر المواد الخام أو القرب من الطرق الرئيسية أو وجود 

فر التربة اأهمية تو( تحكم أهمية كل مورد بالنسبة للنشاط يوكذا األوزان النسبية الت) مصادر للطاقة

  ).فر مصادر الكهرباء بالنسبة للنشاط الزراعى مثالًاالخصبة عن تو

 ستقوم ينها تضع األطر واألسس التإ حيث يطوة مهمة جداً بالنسبة للتحليل البيئوتعتبر هذه الخ

، كما توضح عالقة المعايير واألوزان النسبية المقترحة بالتوجهات المطلوبة  عليها عملية التحليل

 يسواء كانت هذه التوجهات تميل نحو الحفاظ بصورة أعلى على البيئة أو نحو التنمية االقتصادية الت

كما يمكن أن يكون .   المنطقة أو التنمية البشرية للمجتمعات المحليةيتدفع قاطرة التنمية العمرانية ف

  .التوّجه المطلوب هو مزيج من التنمية المتوازنة بين التوجهات الثالث السابقة

 مرحلة التصميم والتقييم: ثالثاً

 المعلومات الجغرافية باستخدام  يقوم فيها محلل نظمي التيإن خطوة تحليل ودمج البيانات ه

وذلك )  مخرجات– عمليات –مدخالت (  تصميم النماذج التحليلية يمخرجات الخطوتين السابقتين ف

 الهدف ممثال في استخدام االراضي في تنمية محددة والمعايير ممثلة في خرائط العوامل ىبناء عل

مثل المحميات الطبيعية والكثبان ) ان وجدت(وخرائط المناطق المستبعدة في بعض االستخدامات 

جراء التحاليل البيئية تم استخدام إ ي فيعطاء المرونة الكافية للمخطط والمحلل المكانإلو. الرملية

لما يتمتع ) Raster Model(النموذج الرقمي الشبكي في التحليل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
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  ١٣٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

جراء إخرائط المتعددة في عمليات تطابق الخرائط مع به من مرونة في االستخدام والتعامل مع ال

 شبكة من ىلإويمتاز هذا النموذج الرقمي بتحيل الخرائط . العمليات الرياضية عليها بكفاءة ويسر

جراء العمليات إويتم . الخاليا المتساوية المساحة والتي تحمل أرقام تعبر عن البيانات التي  تحملها

  .  خريطة الخاليا بكل ىالمختلفة عل

وتعد نظرية تقييم العوامل المتعددة  من النظريات الحديثة في علم استخدامات االراضي وهي 

نتاج  إراضي وأل باهتمام العلماء المهتمين بدراسة التنمية المستدامة وعالقتها بتخطيط استخدام اىتحظ

  .   ستخدام المقترحخرائط الصالحية وهي خرائط مقياس صالحية كل موقع للتنمية تبعا لنوعية اال

رض أل تحديد أهداف التنمية وعوامل تحقيقها ومن ثم تحديد خصائص اىوتعتمد تلك النظرية عل

 خرائط مرتبطة بجداول بيانات من خالل نظم ىلإمن محددات ومعوقات التنمية وترجمة تلك العوامل 

دخالها في إمكانية إمع نتاج خريطة رقمية لكل عامل من العوامل إويتم .  المعلومات الجغرافية

همية النسبية للعامل وحساب المحصلة النهائية ألمعادالت رياضية مثل ضربها في الوزن النسبي تبعا ل

راضي في النشاط ألنتاج خرائط الصالحية الستخدام اإل) في صورة الخرائط الرقمية(لجمع العوامل 

 وجهة ىامل من العوامل بناء علعطاء أهمية نسبية ووزن لكل عإكما يمكن .  المحدد للتنمية

كما يمكن التعامل مع تلك ، حد العوامل ألهمية النسبية ألفي حالة تعظيم ا نظرالخبراء ومتخذي القرار

عطاء العوامل أوزان ويتم إوفي تلك الحالة اليتم ، همية النسبية أل بنفس اىالعوامل باعتبارها تحظ

  . هميةألالتعامل معها بنفس ا

مثل خريطة  نوعية التربة لها (نوع من أنواع خرائط العوامل مقياس خاص بها ن لكل أ وبما 

 ممثال في المسافة  آخر، بينما خريطة البعد عن المناطق العمرانية لها مقياس كمي مقياس كمي

نه يلزم إف...) اتجاه الشمال الصريح،رض مقاسا من ألراضي تقاس بزوايا ميل األ، وميول ا سةيالمق

وتتم عملية التوحيد .   ويتم ذلك باستخدام مقياس  جديد وهو مقياس الصالحية ،قياسي لهاالتوحيد ال

عادة تصنيف وحدات الخريطة الواحدة تبعا إ عن طريق    standardization of mapsالقياسي

 ىللمقياس الجديد ومن ثم استخدام هذا المقياس للمقارنة والعمليات الرياضية المختلفة والتي تتم عل

الخرائط سواء في النماذج المركبة أو في العمليات الرياضية البسيطة أو في المقارنة بين صالحية 

  . المناطق المختلفة بالخريطة الواحدة

نتاج مجموعة من خرائط العوامل والتي تعبر عن المعايير التي تم االتفاق عليها بين المحلل إويتم 

عطائها إهمية النسبية لتلك المعايير أو أل اىويتم االتفاق عل. البيئي والسادة الخبراء مع متخذ القرار

ثم  . راضيألأهمية واحدة وذلك تبعا للسيناريو المطلوب والذي يعكس أهداف االستراتيجية الستخدام ا
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  ١٣٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

وتبعا . مكانات ويتم تحديد االوزان النسبية لخرائط العواملإل خرائط العوامل أو اإلىتترجم المعايير 

ذات المقياس الموحد والتي تم االتفاق (دخال خرائط العوامل إارتوجرافي لكل استخدام يتم للنموذج الك

 .Map overlayفي عملية لتطابق الخرائط )  أوزانها النسبية ىعل

وفي تلك العملية يتم حساب الصالحية لكل  وحدة خلية بالشبكة لتعبر عن خريطة جديدة للتوزيع 

 العوامل التي علىية التنمية المححدة بالنموذج والتي بدورها تعتمد المكاني لصالحية االراضي لنوع

  .ئيتم تحديدها بين متخذي القرار والخبراء والمحلل البي

توضح االستعماالت المحتملة ) في صورة خرائط صالحية(نتاج  بيانات مكانية إوبذلك يتم 

، وكذلك  ماالت والموارد المحيطة، كما توضح التأثير المتبادل بين تلك االستع للمناطق المختلفة

  . التداخل أو التنافس بين االستعماالت المختلفة

جراء إل ArcView GIS  نظم المعلومات الجغرافية أحد برامجوفى هذه الدراسة تم استخدام 

 وذلك Model Builder، كما تم استخدام وحدة  نتاج الخرائطإالتحليالت والتقييمات المطلوبة و

  .  تحليلية يمكن تنفيذها بصورة آلية، وسيتم استعراض هذه النماذج فيما بعدعداد نماذجإل

  تقييم البدائل ودعم اتخاذ القرار: رابعاً

 على تجميع نتائج التحاليل السابقة وتقييمها مجتمعة بحيث يتقوم الخطوة األخيرة من التحليل البيئ

 يمكن تخصيصها للتنمية العمرانية أو ينسب المناطق التأيمكن من خالل هذا التقييم الوصول إلى 

ويشارك فى تقييم البدائل متخذ القرار ويؤثر عليها توّجهات التنمية كما سبق .  الحفاظ على البيئة

  .عرضه

 صالحية المناطق المختلفة بالخريطة تبعا ىوتعتبر خرائط الصالحية بمثابة مقياس نسبي لقياس مد

 . األشكال التاليةلمبينة في  للمعايير المتفق عليها في الدراسة وا
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  ١٣٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 ١المراحل والنتائج: التحليل العمرانى من المنظور البيئى ٣- ٦
قليم جنوب الوادي بعد الدراسة إالتنمية الشاملة في قام فريق العمل بالمشروع بدراسة وتحليل امكانات 

ف كل من استخدامات وتم تحديد أهدا.  المستفيضة للوضع الراهن ومراجعة الدراسات السابقة للمنطقة

كما تم .  ، والصناعة ، الزراعة ، السياحة العمران: ربعة استخدامات تنموية رئيسيةأمن خالل راضي ألا

ول من ألتصميم نماذج كارتوجرافية واالستفادة من قاعدة البيانات الجغرافية والتي تم انشاؤها في الجزء ا

  .جداول البياناتالدراسة والتي تحوي الخرائط الرقمية المرتبطة ب

وبصورة عامة ومبدئية يالحظ أن صالحية األراضى للتنمية العمرانية تتنوع باختالف طبيعة 

، فتتركز الصالحية العمرانية الحضرية ذات  الكثافات العالية والمتوسطة بصورة  االستخدام العمرانى

ات المرافق والبنية األساسية فر األراضى ذات الميول البسيطة وشبكا، حيث تتو كبيرة حول وادى النيل

كما تتباعد تلك المناطق عن مناطق المخاطر الرئيسية .  والتقارب من األحجام السكانية التى تؤهلها لذلك

أما العمران الريفى فهو بطبيعة الحال يوجد حول مناطق . مثل الفوالق النشطة والكثبان الرملية المتحركة

د المياه الجوفية والزراعات وده حول مناطق وجومكانية وجإ بيلبدوويتميز العمران ا. الزراعات المروية

، واليتعارض بصورة كبيرة مع ميول األرض أو المخاطر وذلك بسبب كثافاته المتدنية وانتشاره  المطرية

  . بصورة مبعثرة

 تم وبصفة عامة فقد.  أما صالحية األراضى للتنمية السياحية فتختلف وفقاً لنوع السياحة المختارة

السياحة الشاطئية وهى توجد على ساحل : جراء التحليالت عليهاإلتعريف نوعين فقط من أنواع السياحة 

 تسمح برؤية جيدة للبحر ي المناطق ذات الطبيعة الخالبة أو المناطق التيالبحر األحمر، وتظهر أهميتها ف

فر الخدمات والبنية التحتية او، وهى بصفة عامة تحتاج إلى ت)يءحتى فى حالة عدم تالمسها مع الشاط(

الدينية فإن العامل الرئيسى لترجيح موقع عن موقع آخر هو /األثرية/وفى حالة السياحة التاريخية. الرئيسية

تقاربها من المعالم الموجودة بالمنطقة سواء كانت مناطق اثرية أومزارات دينية أو معالم هامة كالمتاحف 

 .والمحميات

                                                 
عتمد إلى حد كبير على العوامل تيجب الوضع فى االعتبار أن النتائج المستخلصة من التحاليل البيئية باستخدام المنهجية المقترحة  1

 والتى يمكن تغييرها أو تعديلها وفقاً للتوجهات التخطيطية واعتبارات متخذى –لك على المعايير واألوزان والموارد المستخدمة وكذ

ولذلك فإن النتيجة التى يتم تحليلها اآلن اليجب أن تؤخذ على أنها النتيجة الوحيدة التى يمكن استخالصها، ولكن على العكس . القرار

.  فيها البيانات المتاحة وتم تحليلها عن طريق اختيار أوزان قد التتوافق مع فرق عمل أخرىمن ذلك فإنها تعتبر تجربة تم استخدام

ومن هنا تنبع قوة التحليل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية فى أنه يحقق المرونة الكافية الضافة العوامل المختلفة وكذلك فى تغيير 

  .تلفة تعّبر عن احتياجات وتوجهات التنمية المطلوبةاألوزان والمعايير وبالتالى الحصول على نتائج مخ
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  ١٤٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

حليل صالحية األراضى للتنمية الزراعية على مجموعة من العوامل أهمها توافر  تيوقد تم االعتماد ف

فر اوكذلك تم استخدام بعض العوامل البشرية مثل تو. المياه السطحية واآلبار والمياه الجوفية والميول

  . الطرق وشبكة الترع والمصارف  والتقارب من الزراعات الحالية

مثل ) الصناعات االستخراجية (توافر المادة الخامعلى مناطق  تعتمد يأما التنمية الصناعية فه

، وكذلك فى مناطق االنتشار العمرانى وبالقرب من شبكات البنية التحتية  المحاجر والتعدين والبترول

  . قامة مثل هذه المشروعات الصناعيةإلالالزمة 

  للتنمية ي لصالحيات األراضئيالمراحل المتبعة فى عملية التحليل البي ١-٣-٦

   المقترحةيتحديد أنماط استخدامات األراض: أوالً

 المطلوب توطينها فى منطقة يراضتبدأ عملية تحليل صالحية األراضى بتعريف استخدامات األ

 األنماط المختلفة المرفقويوضح الجدول . ، وذلك للوقوف على خصائصها ومتطلبات توطينها الدراسة

، نتيجة لفرص التنمية المتوفرة بالمنطقة  قليم جنوب الصعيدإقبال فى الستخدامات األراضى المتوقعة مست

  .  المتوقعينتيجة للنمو العمران

 االعتبار أن مجموعة االستخدامات المقترحة هنا التمثل إال محاولة لتطبيق مفهوم يويجب األخذ ف

خطيط الفعلى للمنطقة قد تحليل صالحية األراضى باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وأنه فى حالة الت

يتطلب األمر دراسات عمرانية واجتماعية واقتصادية مستفيضة من شأنها أن تعدل أوتغير فى 

  .  بالجدولاالستخدامات المرفقة
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  ١٤١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 االستعماالت واألنشطة المقترحة بمنطقة الدراسة) ٩٤(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  فرة بالمنطقةا المقترحة والموارد المتويتحديد العالقة بين استخدامات األراض: ثانياً     

 –تبنى هذه الخطوة على عملية إعداد مصفوفة تتكون من استخدامات األراضى المتوقعة من ناحية 

المطلوبة بين كل مل المصفوفة على تفصيل للعالقة توتش. والموارد المتوفرة بالمنطقة من ناحية أخرى

 لى مثال يحتاج أال تزيد الميول الطوبوغرافية عياالستخدام السكن(استخدام ومفردات الموارد المختلفة 

فر صالحية معينة من التربة ونوعية انوعية معينة من الزراعة إلى توكما يتطلب استخدام  -% ٢٠

 أن يتم االتفاق عليه بين فريق العمل وتمثل هذه الخطوة األساس الذى يجب. ...)محددة من المياه، إلخ

 عمليات التحليل المكانية، حيث توضح يالتخطيطى بجميع تخصصاته ومتخذ القرار، وذلك قبل البدء ف

 استخدامات االراضى المقترحة من البيئة الطبيعية والبشرية (Needs)هذه الخطوة متطلبات واحتياجات 

  .المحيطة

خصائصهطبيعة النشاط

العمران١

منطقة منبسطة من األرض تتميز بتوفر المصدر المائى ويتجمع السكان حولها على حرفة الزراعة       - تتميز التجمعات بكثافات     ريفى
سكانية متوسطة وانماط متالصقة   

تجمعات بشرية حول مصدر مائى      (أبار) يعمل أفرادها بحرفة الرعى والزراعات المطرية   - تتميز التجمعات بكثافات سكانية      بدوى
متدنية وانماط متناثرة

ة  حضرى   تجمعات عمرانية حضرية تتميز بكثافات متوسطة وعالية متنوعة ويتخللها مجموعة من النشاطات السياحية والتجاري
والصناعية المختلفة 

السياحة٢

الم  الشاطئية  تنتشر بالقرب من السواحل وتعتمد على موقعها بالقر ب من الشواطئ الصالحة لالستحمام أو الغوص أو توافر المع
البحرية المختلفة 

شكل من أشكال السياحة تقوم على المناطق الدينية مثل     ( المساجد  ، األديرة ، ..... ) - غالبًا ماتعتمد على زيارات اليوم   الدينية
الواحد  (فنادق وخدمات اليوم الواحد   )

شكل من أشكال السياحة تقوم على المناطق األثرية مثل     ( المعابد ، المقابر ، المتاحف  ، ..... ) - عادة ماترتبط بأنواع أخرى   التارخية / األثرية
من السياحة مثل الشاطئية أو الدينية أو السفارى    

الزراعة٣
 محاصيل  

وات        على مياه النيل محاصيل تزرع بأستخدام الرى على مياه نهر النيل وتتواجد إما مجاورة لنهر النيل وإما عن طريق توفر الترع والقن
المائية فى المناطق المحيطة بها 

اه     على األمطار واألبار محاصيل تزرع بأستخدام مياه األمطار واألبار وتتوفر إما مجاورة لمناطق توفر األبار وإما فى مناطق تجمع وحصاد مي
األمطار

وتزرع األشجار على مياه   (النيل ، األمطار و األبار) ويمكن أن تزرع على أراضى ذات ميول متنوعة  . األشجار  
الصناعة٤

ى  ويشمل هذا النشاط آال من الصناعات االستخراجية التى تعتمد على موارد ارضية استخراجية مثل البترول والغاز الطبيع
ناعات  أو المحاجر أو المناجم    - وهى عادة صناعات ملوثة للبيئية بدرجات مختلفة، وآذا الصناعات التحويلية ومنها الص

دا   الخفيفة والتى يمكن أن يتم توطينها بالقرب من المدن الحالية والمقترحة، والصناعات التحويلية الثقيلة التى يتم توطينها بعي
ياحية  عن المناطق ذات الحساسية البيئية العالية أو المناطق السكنية و الس

ة٥ البيئ

المناطق المعلنة محميات طبيعية أو مناطق تراث ثقافى أو من المزمع اعالنها محمية     - وتختلف درجة ونوع الحماية وفقًا      مناطق الحماية 
للمعايير البيئية والنطاقات المخططة لها  

ملة
محت
ت ال
اال
تعم
الس
ا

االستعماالت والنشاطات المحتملة بمنطقة الدراسة
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  ١٤٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  تخدامات والموارد إلى اشتراطات ومعايير وأوزان نسبيةتحويل العالقة بين االس: ثالثاً

 لقوة تأثير كل مورد من الموارد الطبيعية (Weight) هذه الخطوة يتم تحديد األوزان الرقمية يوف

تأثير (والبشرية على استخدامات االراضى المختلفة من خالل قيمة تم توحيدها بين الواحد الصحيح 

ويالحظ أن بعض العناصر قد يكون له أثراً ممتداً بعيداً عنه . كل موردل) تأثير قوى(والخمسة ) ضعيف

حدود عدة كيلومترات ي  يتراوح عرضها ف(Buffers)، وهذه العناصر تم احاطتها باحزمة )مثل الطرق(

وبنفس الطريقة تم تحديد أوزان رقمية لهذه األحزمة تبعاً .  وفقاً لقوة تأثير العامل على المنطقة المحيطة

  . تأثيرها على مجموع الموارد المختلفةل

  ترجمة المصفوفات إلى خرائط مكانية: رابعاً

 الخطوة الرابعة من عملية اعداد تحليل صالحيات االراضى عن طريق استخدام المصفوفات dتأت

السابقة وتطبيقها على قاعدة البيانات الجغرافية الستخراج خرائط صالحيات االراضى لالستخدامات 

  . ة والزراعية والسياحية والصناعيةالحضري

 تم تحديده   وقد تم استخدام الخرائط الرقمية المخزنة بقاعدة البيانات الجغرافية والمعبرة عن كل عامل

  Map overlayوذلك الستخدامه في عمل النماذج الكارتوجرافية باستخدام عمليات الخرائط المتطابقة 

   ESRI-ArcGis9.2  وباستخدام برنامج الحاسوب

  :وفيما يلى توضيح للخطوات المتبعة فى عملية تحليل صالحية األراضى لالستخدامات المختلفة
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  ١٤٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 العالقة بين استخدامات االراضى المقترحة والموارد الطبيعية والبشرية بالمنطقة) ٩٥(جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العوامل الطبيعية
الطبعوغرافيا

األنحدار
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  ١٤٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   للتنمية الزراعيةياحل المتبعة فى عملية التحليل البيئى لصالحيات األراضالمر ٢-٣-٦

  دراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية الزراعية : أوالً    

قليم جنوب الصعيد من خالل العديد من الدراسات إبدأت الدراسة بتحليل ودراسة الوضع الراهن ب

مكانات إومن دراسة الوضع الراهن وتفهم .  لمراجع للمشروع البحثيالمرجعية السابقة والمذكورة بقائمة ا

قليم تم تحديد أهم عوامل قيام التنمية إلومحددات المنطقة ومع دراسة أهداف االستراتيجية التنموية ل

قليم كما تم تحديد محددات االراضي مثل المناطق المحمية قانونا والتي إلراضي األالزراعية 

 أجل االنتاج الزراعي وهي المحميات الطبيعية والنباتات الطبيعية النادرة والمناطق يحظراستصالحها من

وبالمثل فقد تم تحديد أهم العوامل . ي المنزرعة القائمة حيث ال تخضع الختيار االستصالح الزراع

صالحة قليم وهي وجود المياه السطحية أو المياه الجوفية والتربة الراضي باإلالستصالح واستزراع األ

  . رضية المناسبة ووجود مصادر للطاقةأل جانب الميول اىلإلالستصالح الزراعي 

  
  نتاج خرائط العواملإاستخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في : ثانياً

  ) المقترحة والموارد المتوافرة بالمنطقةيتحديد العالقة بين استخدامات األراض(

 تحويل يوفات السابقة حيث يتم استخدام قاعدة البيانات الجغرافية فتبنى هذه الخطوة على نتائج المصف

وقد تم . هذه البيانات إلى خرائط مكانية تعبر كل واحدة منها على عامل واحد مؤثر فى التنمية الزراعية

 :، واآلخر ي  السطحي التنمية الزراعية المبنية على الر:ولهما أتطبيق نموذجين للتنمية الزراعية،  

هم العوامل أ هى ي الشكل التاليوتعتبر العوامل المجمعة ف.  نمية الزراعية القائمة على المياه الجوفيةالت

  .المؤثرة على صالحيات األراضى للتنمية الزراعية بصورة عامة
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  ١٤٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   الزراعية العوامل والمحددات الخاصة بالتنمية)٢٦(شكل 

  

  

  

  

  

  

Surface water (Nile, lakes) 

Underground water (Aquifers)

Rock type (Lithology)

Power Supply

Suitable Slope (<40)

Criteria for Agricultural Development  

No cultivated land 

No natural vegetation land 

No protectorates 
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  ١٤٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 

 الي نطاقات مةالقرب من الترع كمصدر للمياه السطحية  مقس: خريطة لعامل من عوامل التنمية الزراعية )٢٧(شكل 

   نطاقات أفضلية تبعا للقرب من المصدر المائيإلىرض أل بالمتر الطولي وقد تم  تقسيم اةسيومق
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  ١٤٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
  

 القرب من المسطحات المائية العذبة وتمثلها في منطقة الدراسـة  :خريطة لعامل من عوامل التنمية الزراعية     ) ٢٨(شكل  

  .وتم تقسيم المسافات الي سبعة نطاقات تبعا للقرب من البحيرة. بحيرة ناصر
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  ١٤٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
  

من المسطحات المائية العذبة ويمثلها في الخريطـة نهـر       القرب  : خريطة لعامل من عوامل التنمية الزراعية        )٢٩(شكل  

 وتم تقسيم المسافات الي سبعة نطاقات تبعا للقرب من  نهرالنيل. النيل



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ١٤٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
  

وتم تقسيم المسافات الي سبعة     . عامل القرب من مصادر الطاقة      :  خريطة لعامل من عوامل التنمية الزراعية        )٣٠(شكل  

  .عا للقرب من خطوط الضغط العالينطاقات تب



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ١٥٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 

 وقد تـم تـصنيف أنـواع        ،)نوع الصخور (عامل مالئمة التربة    :  خريطة لعامل من عوامل التنمية الزراعية        )٣١(شكل  

  فضليتها لالستصالح الزراعيلصالحيتها ووفقاً ألالصخور تبعا 
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  ١٥١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

وقـدتم  ) من حيث الوفرة  (عامل وجود المياه بالخزانات الجوفية      : امل من عوامل التنمية الزراعية      خريطة لع  )٣٢(شكل  

 تصنيف أنواع الخزانات تبعا لمالئمتها مع اعطائها درجات صالحية تزداد تبعا لوفرة المياه 
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  ١٥٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 

وتم تقسيم االراضي الي تسعة نطاقـات أفـضلية          اعية أحد عوامل التنمية الزر    : خريطة عامل ميول االراضي      )٣٣(شكل  

 ترتبط ارتباطا عكسيا بزيادة زوايا الميول االرضية  
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  ١٥٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   الري بالمياه الجوفية -دراسة امكانات استصالح االراضي: ثالثاً

والمحددات الستصالح االراضي باستخدام المياه الجوفية و استخدام ) العوامل(مكانات إلتم تحديد ا

لمعدة من خالل قاعدة البيانات الجغرافية والمعبره عن تلك العوامل وهي عامل وجود المياه الخرائط ا

 وهي مالئمة التربة لالستصالح ىخرأل العوامل اإلىضافة إل، با)اآلبار والخزانات الجوفية(الجوفية 

مل وجود   جانب عاإلى) كلما ازدادت الميول قلت درجة المالئمة(راضي ألالزراعي و مالئمة ميول ا

راضي التي التخضع للتنمية الزراعية مثل المحميات ألكما تم تحديد المحددات وهي ا.  مصدر الطاقة

الطبيعية القائمة والمستقبلية والمناطق التي تنمو فيها النباتات الطبيعية وهي نباتات ذات قيمة بيئية وطبية 

 .وكذا المناطق المنزرعة من الوادي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   عوامل التنمية الزرعية القائمة علي الري بالمياه الجوفية)٣٤(كل ش
  

دخال الخرائط المعلوماتية والتي تعبر عن العوامل إنشاء النموذج الكارتوجرافي المبين وتم إوقد تم 

ادة توحيد مقياس عإوقد تم . كما تم ادخال خرائط المحددات المتفق عليها ) خرائط العوامل(المختارة 

 مقياس الصالحية النسبية لالراضي للتنمية الصناعية وذلك لكل عامل من العوامل إلىالخرائط المعلوماتية 

طاء أوزان متساوية في حالة التنمية الصناعية وذلك لعدم الرغبة في إعوتم . ممثال في خريطة معلوماتية

ارتوجرافي المصمم تم حساب المقياس النسبي وبتشغيل النموذج الك. خر اآلىتعظيم أحد العوامل عل

  .راضي وتوزيعها المكاني بالنسبة للتنمية الزراعية بالمياه الجوفيةلصالحية وحدات األ

  
  

Criteria for Surface Water Irrigated Cultivation 

No protectorates Underground water (Aquifers) 

No natural vegetation land 

No cultivated land Rock type (Lithology) 

Suitable slope 

Power supply 
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  ١٥٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

  )االبار(ي الري بالمياه الجوفية  خريطة  صالحية االراضي للتنمية الزراعية القائمة عل)٣٥(شكل 
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  ١٥٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   الري بالمياه السطحية -دراسة امكانات استصالح االراضي : رابعاً

وهي نهر (راضي باستخدام المياه االسطحية  ألوالمحددات الستصالح ا) العوامل(مكانات إلتم تحديد ا

دة من خالل قاعدة البيانات كما استخدام الخرائط المع) النيل وبحيرة ناصر و بعض الترع بمنطقة الدراسة 

وهي نهر النيل (الجغرافية والمعبره عن تلك العوامل وهي عامل القرب من المياه السطحية المتواجدة 

باالضافة الي العوامل االخري وهي مالئمة ) وبحيرة ناصر الي جانب الترع التي تقع في منطقة الدراسة 

 إلى) كلما ازدادت الميول قلت درجة المالئمة(ضي راألالتربة لالستصالح الزراعي و مالئمة ميول ا

راضي التي التخضع للتنمية الزراعية ألكما تم تحديد المحددات وهي ا. جانب عامل وجود  مصدر الطاقة

 فيها النباتات الطبيعية وهي نباتات ذات ومثل المحميات الطبيعية القائمة والمستقبلية والمناطق التي تنم

 .ذا المناطق المنزرعة من الوادي قيمة بيئية وطبية وك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   عوامل التنمية الزرعية القائمة علي الري بالمياه السطحية)٣٦(شكل 
 
  

 تكون ي السطحى والتي عن النموذج المستخدم للتنمية الزراعية القائمة على الريويعبر الشكل التال

كما توضح الخرائط التالية العوامل المختلفة . ت الرى والصرف من نهر النيلغالباً مرتبطة بتوفر شبكا

  . السطحىيلزراعية القائمة على الرالمؤثرة على التنمية ا

  
  
  
  

Criteria for Surface   Water Irrigated Cultivation 

No protectorates  Surface water (Nile, lakes, canals) 

No natural vegetation land 

No cultivated land Rock type (Lithology)  

Power Supply 

Suitable Slope 
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  ١٥٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
  ة علي الري  خريطة  صالحية االراضي للتنمية الزراعية القائم)٣٧(شكل 

 باستخدام المياه السطحية أوالمياه الجوفية
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  ١٥٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  جـالنتائ: خامساً

راضي للتنمية الزرعية ألمن دراسة الوضع الراهن للمنطقة ومن خالل استنباط عوامل صالحية ا

  :المروية سواء بالمياه الجوفية أو المياه السطحية أو كالهما معا أستنباط النتائج التالية 

راضي لمنطقة الدراسة  تقل الصالحية في الجزء الشرقي من ح األبالنسبة الستصال .١

 والتي Basement rocksحيث توجد الجبال ذات الصخور النارية ) محافظة البحر االحمر(المنطقة 

 المياه ى علةتزداد بها الوعورة وزوايا الميول االرضية وذلك الوضع يتساوي  بالنسبة للزراع

  .  السطحية أو الجوفية

 يةسطحات المائمراضي لالستصالح الزراعي بالمياه السطحية حول الألد صالحية اتزدا .٢

  .  مثل  المناطق حول وادي النيل وبحيرة ناصروخاصة في الجزء الغربي من الوادي

 في بعض المناطق بوسط منطقة الدراسة ةراضي للري بالمياه الجوفيألتزداد صالحية ا .٣

  . نسبياوالتي توجد بها خزانات جوفية مالئمة

  الصناعية المراحل المتبعة فى عملية التحليل البيئى لصالحيات األراضى للتنمية ٣- ٣- ٦

 دراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية الصناعية: والًأ

بدأت الدراسة بتحليل ودراسة الوضع الراهن باقليم جنوب الصعيد من خالل العديد من الدراسات 

ومن دراسة الوضع الراهن وتفهم امكانات . كورة بقائمة المراجع للمشروع البحثيالمرجعية السابقة والمذ

ومحددات المنطقة ومع دراسة أهداف االستراتيجية التنموية لالقليم تم تحديد أهم عوامل لقيام التنمية 

الصناعية الراضي االقليم كما تم تحديد محددات االراضي مثل المناطق المحمية قانونا والتي 

راستخدامها من أجل االنتاج الصناعي وهي المحميات الطبيعية والنباتات الطبيعية واالراضي يحظ

وبالمثل فقد تم تحديد أهم العوامل الختيار مواضع التنمية . الزراعية باالضافة الي المسطحات المائية

مالئمة لالستصالح الصناعية باالقليم وهي وجود المياه  وجود مصادر للطاقة مع استخدام التربة الغير 

ضافة إالزراعي و وجود مصادر المادة الخام مثل المحاجر أو المناجم وعامل القرب من الطرق الرئيسية 

 عامل القرب من العمران أو المدن وأخيرا  العامل اللوجستي و هو عامل القرب من المطارات أو إلى

د أساسا علي عامل االقتصاد حيث تتجه ومن المالحظ ان اختيار عوامل قيام الصناعة تعتم. ء المواني

االهداف الي القرب من البنية االساسية مع القرب من مصادر المواد الخام لسهولة النقل وكذا القرب من 

المطارات أو المواني لسهولة النقل والقرب من المدن لسهولة توزيع بعض المنتجات وامكانات استقطاب 

  .أو نقل االيدي العاملة
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  ١٦٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  نتاج خرائط العواملإستخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في ا: ثانياً 

وقد تم استخدام الخرائط الرقمية المخزنة بقاعدة البيانات الجغرافية والمعبرة عن كل عامل تم تحديده 

 Mapوذلك الستخدامه في عمل بعض النماذج الكارتوجرافية باستخدام عمليات الخرائط المتطابقة 

overlayتخدام برنامج الحاسوب  وباس  ESRI-ArcGis9.2  . وفيما يلي أهم العوامل و المحددات التي

  .تم اختيارها قي دراسة الصالحية للتنمية الصناعية

وهنا يلزم التنويه بان أسلوب التخطيط باستخدام تقييم  العوامل المتعددة يعتمد علي المدخالت 

وانه يعتمد أيضا علي درجة أهمية . راضي لتنمية ما المستخدمة وصوال الي القرار الخاص بمالئمة اال

ن النتيجة تختلف عنها في إهمية فألنه في حالة اعتبار العوامل متساوية اأكل عامل من تلك العوامل أي 

وهي بالتالي تعتمد علي وجهة نظر الخبراء ومتخذي . حالة اعطاء أحد العوامل أو أكثر أهمية نسبية أكبر 

هداف أو االستراتيجيات موضع الدراسة ومن ألنتاج عدة سيناريوهات تبعا لكل من اإن وبذلك يمك القرار

  .  البيئة المحيطةىثارها علآثم يمكن مقارنة النتائج وتحليلها أو تقييم 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

  العوامل والمحددات الخاصة بالتنمية الصناعية)٣٨(شكل 

  

Objectives for Industrial Sites Allocation 

Reserve agriculture lands 

Reserve protected areas 
and archaeological sites 

Reserve Natural vegetated lands 

Provide power supply 

Find suitable soils 

Provide roads for accessibility 

Near to settlements 

Not on sand dunes 

Provide ports or airports 

Find quarry and mines sites 
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  ١٦١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  )خرائط العوامل(نتاج خرائط الصالحية إ: ثالثاً 

  نتاج الخرائط المعلوماتية بمقاييسها الحقيقيةإ -أ     

راضي لكل ألبعد تحديد االهداف االستراتيجية لكل استخدام تنموي تم اختيار عوامل المالئمة أو مناسبة ا

انات الجغرافية للمشروع وتم انتاج وقد تم استخدام الخرائط الرقمية التي تم اعدادها بقاعدة البي. استخدام 

. خرائط معلوماتية تعبر عن العوامل التي تم اختيارها لتحديد وقياس مالئمة االراضي لكل استخدام تنموي

راضي تبعا للمسافات مقاسة ألفمثال عامل القرب من المدن والمجتمعات الحضرية وقد قسمت ا

   .ةبالكيلومترات من المجتمعات الحضري

  عملية التوحيد القياسي للخرائط -ب      

ن خرائط العوامل تختلف في مقاييسها الطبيعية مثل خريطة عامل مالئمة التربة للتنمية الصناعية إحيث  و

ن التوحيد إومقياسه هو نوعية الصخور وهو مقياس نسبي نوعي تختلف طبيعته عن مقياس المسافة لذا ف

وهنا تم توحيد المقاييس . مكانية اجراء العمليات الحسابية عليهم القياسي للخرائط حتمية للمقارنة بينهم وال

المختلفة للخرائط باستخدام مقياس واحد وهو مقياس الصالحية لنوعية التنمية المحددة وذلك لكل خريطة 

وتوضح الخريطة التالية مثال للمقاييس الطبيعية لبعض خرائط العوامل قبل عملية . من خرائط العوامل

القياسي لها وتحويلها الي مقياس الصالحية النسبية استعدادا الستخدامها كمدخالت في النموذج التوحيد 

  .  المعد النتاج خرائط الصالحيةmodelالكارتوجرافي 
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  ١٦٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   توزيع االوزان النسبية علي خرائط العوامل-ج      

وزان النسبية لعوامل الصالحية من القرارات المشتركة التي تعطي نتائج مختلفة يع األتعتبر عملية توز

وقد تم التعامل مع عوامل قيام التنمية . نتاج أكثر من سيناريو مما يدعم أخذ القرارإومن ثم يمكن 

 التنويه وهنا يجب. ىخرألالصناعية علي أساس توحيد االهمية النسبية لهم دون تعظيم أحد العوامل عن ا

  .ن النموذج المعد  بالدراسة له المرونة الكافية في حالة تغيير االوزان النسبية لدراسة أكثر من سيناريوأ

   استخدام خرائط عوامل الصالحية كمدخالت للنموذج الكارتوجرافي-د      

تي تم تحديد وال) مقياس الصالحية(الموحدة القياس ) الخرائط المعلوماتية(استخدامت خرائط العوامل 

وفي النموذج يتم التعامل مع الخرائط عن . أوزانها كمدخالت للنموذج الكارتوجرافي المعد بالمشروع 

 مع ضربها في االوزان gridsطريق تطابقها وتجميع أرقام الصالحية في الوحدات الشبكية للخرائط 

معة لالراضي وهي عبارة عن وينتج عن النموذج خريطة الصالحية المج. النسبية المرتبطة بكل خريطة

  .توزيع مكاني لقيم الصالحية لنوعية التنمية المدروسة بالنموذج الكارتوجرافي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  

  
جـراء عمليـة   إوقبل ) الكيلومتر( في المقياس الطبيعي للمسافات   Distance mapsوضح خرائط البعد  وي)٣٩(شكل 

عن القرب من المدن والتجمعات الحضرية       )  أ (وتعبر الخريطة   . سي واستخدام مقياس الصالحية   التوحيد القيا 

 عن القرب من المواني باالقليم) ب (بينما تعبر الخريطة 

أ ب
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  ١٦٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 عمليـة    خريطة عامل القرب من مصادر االيدي العاملة واالسواق وتعبر عنها خريطة القرب من المدن بعـد                )٤٠(شكل  

 التوحيد القياسي لها
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  ١٦٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 

 
 القرب من المحاجر بعد عملية التوحيد القياسي خريطة  لعامل وجود  مصادر المادة الخام وتعبر عنه خريطة )٤١(شكل 
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  ١٦٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 

 مناجم المتواجدة بمنطقة الدراسة خريطة لعامل وجود  مصادر المادة الخام وتعبر عنه خريطة القرب من ال)٤٢(شكل 
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  ١٦٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
 القرب من الطرق الرئيسية المتواجدة بمنطقة الدراسة  خريطة لعامل سهولة النقل البري  وتعبر عنه خريطة)٤٣(شكل 
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  ١٦٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  لمتواجدة بمنطقة الدراسةالخزانات الجوفية ا  خريطة لعامل وجود مياه جوفية  وتعبر عنه خريطة)٤٤(شكل 
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  ١٦٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 خريطة لعامل مالئمة الصخور للتنمية الصناعية والهدف هو استبعاد التربة المالئمة لالستـصالح الزراعـي                )٤٥(شكل  

   ادة تصنيف أنواع الصخور بها بناء علي العامل المذكورإعوتعبر عنها خريطة الصخور بعد 
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  ١٧٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

   خريطة لعامل القرب من مصادر الطاقة وقد استخدمت خريطة مسارات خطوط الضغط العالي)٤٦(شكل 
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  ١٧١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

 قليم جنوب الصعيدإراضي للتنمية الصناعية بأل خريطة صالحية ا)٤٧(شكل 

 أ
ب

ج
ه

د
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  ١٧٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  : النتائج: رابعاً

 صالحية االراضي للتنمية الصناعية  أمكن من دراسة الوضع الراهن للمنطقة ومن خالل استنباط عوامل

  :ستنباط النتائج التالية ا

تتركز بعض المناطق المالئمة للتنمية الصناعية حول وادي النيل وخاصة في محافظتي قنا  .١

وسوهاج وتصلح تلك المناطق لتسكين الصناعات القائمة علي المواد الغذائية والعضوية مثل 

ئة وصناعات االسمدة والمنسوجات والحرف اليدوية بأنواعها حيث صناعات المواد الغذائية والتعب

 . تتوافر خامات تلك الصناعات باالضافة الي سهولة نقل وتوطين العمالة

توجد بعض المناطق المالئمة للتنمية الصناعية في محافظة البحر االحمر وسط منطقة الدراسة  .٢

المنطقة  وتصلح لتوطين الصناعات القائمة  تقع حول معظم المحاجر والمناجم المنتشرة بتلك ىوه

 – السيراميك – الزجاج –الرخام (علي تلك المواد الخام مثل صناعات مواد البناء بأنواعها 

و  )ب. (كما يوصي بالصناعات القائمة علي مستخرجات تلك المناجم )  الخ– الطوب –االسمني 

  ) .ـه(و ) د(

اطق الصناعية في محافظة أسوان حول الوادي وشمال توجد بعض المناطق المالئمة لتوطين المن .٣

وهي تصلح لتوطين صناعات  قائمة علي المواد الغذائية والسمكية ) ج(بحيرة ناصر منطقة 

 .والمنسوجات باالضافة الي صناعة الزجاج وبعض مواد البناء 

مال البيانات التي يلزم التوصية باستكمال الدراسة االقليمية بدراسات تفصيلية لتلك المناطق واستك .٤

 يمكن التحقق والمفاضلة بين ىلم تتوافر علي المقياس االقليمي مثل أعماق المياه الجوفية حت

 . التنفيذيى المستوى نتائج أكثر فائدة لمتخذي القرار علإلىالمناطق المقترحة ووصوال 

  السياحيةالمراحل المتبعة فى عملية التحليل البيئى لصالحيات األراضى للتنمية  ٤-٣-٦

  دراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية السياحية : أوالً

بدأت الدراسة بتحليل ودراسة الوضع الراهن باقليم جنوب الصعيد من خالل العديد من الدراسات 

ومن دراسة الوضع الراهن وتفهم امكانات . المرجعية السابقة والمذكورة بقائمة المراجع للمشروع البحثي

قليم تم تحديد أهم عوامل قيام التنمية إلات المنطقة ومع دراسة أهداف االستراتيجية التنموية لومحدد

السياحية الراضي االقليم وهي المحميات الطبيعية والنباتات الطبيعية النادرة والشواطيء والكثبان الرملية 

وبالمثل فقد تم   تحديد .  لسياحةوالمناطق االثرية ومجتمعات البدو وتم اعتبارها من أهم العوامل لقيام ا

. عوامل قيام السياحة بناء علي مناطق الجذب في الصحاري والشواطيء المصرية وجود مصادر للطاقة

  قليمإل تغيير االستخدام بها وهي المناطق الزراعية باوركما تم استبعاد المناطق المحظ
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  ١٧٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  اج خرائط العواملاستخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في إنت: ثانياً

 تم تحديده   وقد تم استخدام الخرائط الرقمية المخزنة بقاعدة البيانات الجغرافية والمعبرة عن كل عامل

  Map overlayوذلك الستخدامه في عمل النماذج الكارتوجرافية باستخدام عمليات الخرائط المتطابقة 

ي أهم العوامل و المحددات التي تم اختيارها وفيما يل.  ESRI-ArcGis9.2  وباستخدام برنامج الحاسوب

  .قي دراسة الصالحية للتنمية السياحية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  أهم العوامل للتوطين والتنمية المناطق السياحية)٤٨(شكل 
 

Criteria for Tourism Development (Potentials)   

National Parks 

Archaeological sites 

Shorelines 

Water wells 

Road network 

Airports , Ports 

Near to cities 
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  ١٧٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 

  القرب من المناطق االثرية  :  خريطة لعامل من عوامل التنمية السياحية)٤٩(شكل 
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  ١٧٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
  القرب من البحيرات وتمثلها في الخريطة بحيرة ناصر: خريطة لعامل من عوامل التنمية السياحية )٥٠(شكل 
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  ١٧٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
  القرب من المناطق الساحلية:  خريطة لعامل من عوامل التنمية السياحية )٥١(شكل 
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  ١٧٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  يتحديد صالحيات األراضى لسياحة السفار: ثالثاً

 بناء ي للسياحة البيئية وسياحة السفاري المرفقة فقد تم تحديد صالحيات األراضوالجداولوفقاً لألشكال 

   :على المعايير التالية

  

  
  

 يفار أهم العوامل لتوطين وتنمية سياحة الس)٥٢(شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Criteria for Safari- wild life camping 

National Parks 

Sand dunes 

Archaeology 

Roads 

Bedwian settlements (wells) 
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  ١٧٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني
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  ١٧٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 

  لطبيعية  االقرب من المحميات:  خريطة لعامل من عوامل التنمية السياحية )٥٣(شكل 
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  ١٨٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 

 
 

  القرب من مناطق الكثبان الرملية:  خريطة لعامل من عوامل التنمية السياحية )٥٤(شكل 
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  ١٨١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  
  

  بار والتجمعات البدويةآلالقرب من ا:  خريطة لعامل من عوامل التنمية السياحية )٥٥(شكل 
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  ١٨٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Criteria for Marine-based Tourism 

Water body (Lakes) 

Sea shores 

Power Supply 

Roads 

  نشطة السياحية وتنميتهاراضي لتوطين األألعتبار في نمذجة مالئمة اأهم العوامل التي أخذت في اال) ٥٦(شكل
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  ١٨٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  راضي لتوطين سياحة السفاري والصحراء خريطة صالحية األ)٥٧(شكل 
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  ١٨٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

   للسياحة الساحليةتحديد صالحيات األراضى: عاًراب

 للسياحة الساحلية بناء على المعايير يوفقاً لألشكال والجداول المرفقة فقد تم تحديد صالحيات األراض

  :ي الجدول التاليالمرفقة ف

  
 

  وتنميتهاساحليةراضي لتوطين السياحة الاألاالوزان النسبية التي أخذت في االعتبار في نمذجة مالئمة ) ٩٢(جدول 
  

Criteria Layer Weight  

Distance to Sea Sea 40

Distance to Lakes Lake 40

Power supply High electric lines 10

Roads Roads 10

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  راضيأل أهم العوامل التي أخذت في االعتبار في نمذجة مالئمة ا)٥٨(شكل 

   وتنميتها الساحليةوطين االنشطة السياحية لت
 

Criteria for Marine-based Tourism 

Water body (Lakes) 

Sea shores 

Power Supply 

Roads 



عيد
ص
 ال
وب
جن

يم 
القل

ة 
اني
مر
الع

ة 
مي
لتن
ة ا
جي
اتي
تر
الس

ى 
بيئ
 ال
ور
نظ
الم

  
 

 
   

  
ني
مرا
الع

ط 
طي
تخ
 لل
مة
لعا
ة ا
هيئ
ال

 
 

١٨
٥

  

    

  

        
                                                                              



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ١٨٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

  
   المالئمة والصالحية لتوطين وتنمية السياحة الشاطئية ة خريط)٥٩(شكل 
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  ١٨٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 

  تحديد صالحيات األراضى للسياحة الثقافية: خامسا

فقة فقد تم تحديد صالحيات األراضى للسياحة الثقافية بناء على المعايير وفقاً لألشكال والجداول المر

  :المرفقة فى الجدول التالى

  
  وتنميتهاالثقافيةراضي لتوطين السياحة ألوزان النسبية التي أخذت في االعتبار في نمذجة مالئمة األا) ٩٦(جدول 

 
Criteria Layer Weight 

Bedwian settlements Wells 10

Archaeology Archaeology 30

Roads Roads 10
Power supply High electric lines 10
Cities cities 30

Nile Nile 10
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سياحة الثقافية أهم العوامل التي أخذت في االعتبار في نمذجة مالئمة االراضي لتوطين ال)٦٠(شكل 
  
  
  
  
  

Criteria for Cultural Tourism 

Cities 

Archaeology sites 

Roads 

Bedwian settlements

River Nile

Power supply 
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  ١٨٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
   خريطة المالئمة والصالحية لتوطين وتنمية السياحة الثقافية)٦١(شكل 
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  ١٩٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  النتائـج: سادساً

ية راضي للتنمية السياحألمن دراسة الوضع الراهن للمنطقة ومن خالل استنباط عوامل صالحية ا

  : تيةآل النتائج اإلىأمكن الوصول )  السياحة الشاطئية – السياحة الثقافية –سياحة السفاري (بأنواعها 

  : بالنسبة للسياحة الثقافية .١

تتميز محافظات قنا وسوهاج وأسوان بوجود مناطق مالئمة للتنمية السياحية حول الوادي 

   .اثرية بهألوالمناطق اوشمال بحيرة ناصر وذلك تبعا للتوزيع الجغرافي للمدن 

  :بالنسبة لسياحة السفاري .٢

حمر بوجود مناطق عالية المالئمة لتسكين وتنمية سياحة السفاري ألتمتاز محافظة البحر ا

ضافة لوجود بعض التوزيعات الجغرافية إلوذلك لوجود المحميات الطبيعية  والمجتمعات البدوية با

  .لسياحة السفاري في مصرللكثبان الرملية وهي أهم العوامل الجاذبة 

  : بالنسبة للسياحة الشاطئية .٣

حمر ومحافظة أسوان بوجود مناطق مالئمة لتوطين السياحة الشاطئية ألتمتاز محافظة البحر ا

   . شواطيء بحيرة ناصرىحمر ومحمياته وعلأل شواطيء البحر اىالقائمة عل

   للتنمية العمرانيةيراض لصالحيات األي عملية التحليل البيئيالمراحل المتبعة ف ٥-٣-٦

  دراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية العمرانية : أوالً

قليم جنوب الصعيد من خالل العديد من الدراسات بإشملت الدراسة تحليل ودراسة الوضع الراهن 

يد يستلزم نشاء تجمع سكني جدإن أوبما .  المرجعية السابقة والمذكورة بقائمة المراجع للمشروع البحثي

فقد تم دراسة أهم العوامل االقتصادية ، ساس الستمرار ونمو هذا التجمع  أوجود قاعدة اقتصادية تكون 

 االقتصادية من ى الجذب السكاني للمناطق الجديدة بما يتضمن تحقيق الجدوإلىواالجتماعية التي تؤدي 

  . لسكاني لهانشاء مجتمعات عمرانية جديدة وضمان الجذب اإلالتكاليف الالزمة 

يدي العاملة والكثافات ألوتتضح من الدراسات السابقة أهمية وتميز النشاط الصناعي في الجذب ل

كما تم دراسة أهم العوامل الطبيعية ذات االهمية عند اتخاذ قرار اختيار مواقع التجمعات .  السكانية

نشاء الطرق والمرافق إزداد تكلفة راضي له أهمية اقتصادية حيث تألن عامل ميول اأوقد اتضح . السكنية

وقد تم تقسيم الخريطة .  رضية بزيادة تلك الميولألرضية كما تزداد تكاليف التسوية األبزيادة الميول ا

نشاء النموذج الكارتوجرافي إوقد تم .    وحدات أرضية تبعا لزوايا الميولإلىالمعلوماتية لميول االراضي 

كما تم . رضألراضي للتنمية الصناعية مع مراعاة عامل ميول األ أساس تطوير لنموذج صالحية اىعل

وتوضح الخريطة المرفقة نتيجة . استبعاد الكثبان الرملية والمناطق المزروعة والمغطاة بالنباتات الطبيعية
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  ١٩١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

نشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية إالنموذج الكارتوجرافي الختيار أنسب المواقع للتنمية الحضرية و

  . ا تظهر الخريطة عالقة تلك المناطق بالطرق والمدن القائمةكم

  استخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في إنتاج خرائط العوامل: ثانياً

 تم تحديده   وقد تم استخدام الخرائط الرقمية المخزنة بقاعدة البيانات الجغرافية والمعبرة عن كل عامل

  Map overlayلكارتوجرافية باستخدام عمليات الخرائط المتطابقة وذلك الستخدامه في عمل النماذج ا

وفيما يلي أهم العوامل و المحددات التي تم اختيارها .  ESRI-ArcGis9.2  وباستخدام برنامج الحاسوب

  .قي دراسة الصالحية للتنمية العمرانية
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  ١٩٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

سيناريوهات استخدامات األراضي باستخدام نتـائج تحليـل الـصالحية والنمذجـة             ٤-٦

 :الكارتوجرافية

  وعمقاًتعطي خرائط صالحية األراضي لالستخدامات المختلفة بمقاييسها المتدرجة رؤى أكثر تكامالً

  .مشروعات الجديدة بأنواعهالألراضي المرشحة للتنمية وإقامة ال

عند استخدام تلك الخرائط في وضع مخطط االستخدامات المشتركة لألراضي فانه يمكن الوصول و 

 . ألكثر من سيناريو تبعا لألهداف والرؤى اإلستراتيجية لمتخذي القرار

ريوهات تم االستعانة بخرائط الصالحية والتحليالت التي نتجت عن هذا المشروع إلنتاج سيناوقد 

 :لالستخدامات المشتركة والتنمية المتكاملة إلقليم جنوب الصعيد كما يلي 
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  ١٩٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان لكل استخدام تبعا لمقياس ويتضح فيها درجتخريطة استخدامات األراضي في حالة تعظيم التنمية الصناعية ) ٦٢(شكل 

  .الصالحية كما تم استبعاد مناطق المحميات الطبيعية باإلقليم
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  ١٩٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ويتضح فينها درجتان لكل استخدام تبعا لمقياس خريطة استخدامات األراضي في حالة تعظيم التنمية الزراعية ) ٦٣(شكل 

 مناطق المحميات الطبيعية باإلقليمالصالحية كما تم استبعاد 

  

  

ويتضح فينها درجتان لكل استخدام تبعا لمقياس       خريطة استخدامات األراضي في حالة تعظيم التنمية السياحية         ) ٦٤(شكل  

ـ                اج لدراسـة   الصالحية وتتضح المناطق المحمية محددة ولكنها تدخل في إطار الخطط التنموية السياحية الخاصـة وتحت

 تفصيلية 
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  ١٩٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 :الخالصة والتوصيات

نتائج هذه الدراسة تعتبر هي خالصة التقنية الحديثة التي يتم فيها توظيف للنمذجة  الكارتوجرافية  •

وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية في عمل تغطية بيئية شاملة لألراضي وصوال لتدرجها  النسبي 

م قرارات التخطيط واستخدامات األراضي لما توفره للصالحية  والتي  يمكن إن تكون قاعدة تدع

  .من إمكانات واسعة لرؤى شاملة مع دراسة  عدة بدائل وسيناريوهات للتنمية

عرضت الدراسة المنهجية التي يمكن إتباعها في حاالت دراسية وتخطيطية لتغطية جميع مناطق  •

  . كعوامل أو كمحدداتالجمهورية مع اعتبار بعض المتغيرات البيئية  في ظروف المنطقة

يمكن استخدام المنهجية والخرائط الناتجة عنها للتقييم البيئي االستراتيجي لمقترح مشروع تنموي  •

، )  اختيار موضع مدفن صحي  أو المدن  الجديدة وغيرها-تقييم موضع طريق سريع (مثال 

  .الوهنا يلزم استكمال الدراسة التفصيلية باستخدام خرائط بمقياس أكثر تفصي

  

 :الرؤية البيئية لتنمية اإلقليم

 المناطق المقترح تنميتها زراعيا تتركز في محافظه أسوان خاصة حول بحيرة ناصر وشمالها  •

  يقترح إنشاء  منطقة صناعية وسط محافظة البحر األحمر •

التوسع في تنمية المناطق السياحية الممتدة بطول شاطئ البحر األحمر وشرق بحيرة ناصر  •

  . إلي المحميات الطبيعية و حول المناطق األثرية و اآلبار حيث يتجمع البدو باالضافه

حول اآلبار والتجمعات البدوية وبكثافة منخفضة وهي تحتاج إلي  القرى التي يمكن إنشاؤها •

  .دراسات تفصيلية
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ١٩٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

 الرؤية البيئية لتنمية اإلقليم) ٦٥(شكل 
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  ١٩٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  رنامج رقمى متكامل العداد خرائط صالحيات األراضىتطوير ب

  لالستعماالت المختلفة

  قليم جنوب الصعيدإلعداد المنظور البيئى إاألهداف الرئيسية لمشروع : أوالً

إن من األهداف الرئيسية لمشروع اعداد المنظور البيئى القليم جنوب الصعيد هو اعداد منهجية 

 اتخاذ قرارات تخطيطية سليمة من الناحية البيئية وذلك وفقاً من وادوات عمل تمكن المخطط العمرانى

 سواء كانت تلك المحددات نتيجة –لصالحيات األراضى ألنواع التنمية المختلفة وكذلك للمحددات البيئية 

  .لمتطلبات الحفاظ أو بسبب مخاطر وتهديدات طبيعية

إلى برنامج يمكن تشغيله على الحاسب تحويل المنهجية السابقة لتحديد صالحيات األراضى حيث تم 

وعموماً فإن الغرض من اعداد هذا . اآللى بحيث يقوم هذا البرنامج باختصار وتسهيل خطوات العمل

  : البرنامج هو التالى

توفير اداة سهلة وميسرة للمخطط يمكن استخدامها فى تحديد صالحيات االراضى  .١

  .لالستخدامات العمرانية المختلفة

طين من ذوى الخبرة القليلة فى مجال نظم المعلومات الجغرافية بانتاج تمكين المخط .٢

خرائط صالحيات االراضى بدون الدخول فى تفاصيل تقنية صعبة ومتخصصة اليقوم بها 

  االخبراء تشغيل نظم المعلومات الجغرافية

ما توفير مرونة فى استخدام البرنامج بحيث يمكن تعديل المعايير واألوزان المختلفة حسب .٣

  .يتراءى لفريق التخطيط ووفقاً لألهداف والرؤى التخطيطية التى قد تختلف من اقليم آلخر

  مكن تطويره مستقبالاعداد هيكل مرن للبرنامج ي .٤

 األكثر تداوالً بين ArcGISاستخدام البرنامج من خالل برنامج نظم المعلومات الجغرافية  .٥

  . المخططين وخبراء العمران والبيئة بمصر

ة استخدام البرنامج فى دراسات أخرى ألقليم مختلفه وليس من الضرورى استخدامه امكاني .٦

  معين او فى قطر معينفى مشروع 

وفى جميع األحوال فإن النسخة المرفقة من هذا البرنامج والتى تم تطويرها من خالل هذا المشروع 

وير والتحسين من خالل ، يمكن أن تخضع للتط(Beta Version)هى نسخة أولية وتجريبية للبرنامج 

  .مشروعات أخرى مستقبلية



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ١٩٩  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

  البيئة التى يعمل من خاللها البرنامج :ثانياً

 من خالل برنامج نظم المعلومات (WINDOWS XP- VISTA)يعمل البرنامج من خالل نظم التشغيل 

فة إلى  بإالضا Visual Basic.netوقد تم بناء البرنامج على لغة البرمجة  . ArcGIS 9.xالجغرافية 

  . Microsoft.net framework 3االستعانة ببيئة العمل 

لوحات التحكم يتم التنقل خاللها عن طريق  formsويتكون البرنامج من مجموعة من النوافذ 

)Buttons (ختيار والتعديل فى أوامر البرنامجالا يمكن من خاللها يالت.   

 كل يطوات العمل للمستخدم حيث يتم العمل فوتم بناء هذه النسخة التجريبية من البرنامج تسهيل خ

 ي ثم متابعة خطوات العمل المذكورة ف. mxd“.المنظور البيئى"خطوات البرنامج من خالل ملف واحد 

  :وهى تنقسم بدورها إلى. Toolbarالقائمة الرئيسية للبرنامج 

 نموذج الخرائط .١

 صالحيات األراضى .٢

 التعريف بالمشروع .٣

  نوب الصعيد لجيمشروع المنظور البيئ .٤

جراء تحليل صالحيات إلوكما هو موضح بالشكل المرفق فإن القائمة الرئيسية التى يمكن استخدامها 

  . مساعدة للتعريف بالمشروع وخطوات العمل بهيأما باقى القوائم فه" يراضألصالحيات ا "يراضى هألا

  

  

   مضافاً عليها لوحة التحكم الرئيسية للبرنامجArcGISافية واجهة برنامج نظم المعلومات الجغر)٦٦(شكل 

  مدخالت البرنامج :ثالثاً

تم تصميم البرنامج بحيث يقوم المستخدم بإدخال ملفات نظم المعلومات الجغرافية التى قد تم وقد 

   Geodatabase صورة ي أو ف shapefiles صورة ي مراحل تحليل الوضع الراهن فيعدادها فإ
  

  لبرنامجل وواجهات االستخداممراحل العمل  :رابعاً

  : يجب اتباع الخطوات األتيه يراضألللحصول على صالحيات ا
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  ٢٠٠  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  

  البرنامج" Toolbar " من خالل " راضى ألصالحيات ا"أختيار  .١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

النافذه لى إللدخول وذلك  " Enter" ومن خالل الواجهة الرئيسية للبرنامج نقوم باختيار زر التحكم  .٢

  التالية
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  ٢٠١  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 سيقوم عليها التحليل ي المختلفة التي يتم تحديد استعماالت األراضةومن خالل النافذه الحالي .٣

   "OK"  ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر ..) إلخ– الزراعة – الصناعة – السياحة –العمران (

  " Start "مكانية من خالل الضغط على زر تحديد نطاق الدراسة وحدودها اليتم وفى هذه النافذه  .٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفى النافذه الحالية نقوم بأختيار مكان نطاق الدراسة والذى من خالله ستتم عمليه التحليل ثم بعد  .٥

   " OK" ذلك نقوم بالضغط على زر 
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  ٢٠٢  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  

من العمليات التى يتم من خاللهـا تجهيـز         وفى النافذه الحاليه نشاهد ان البرنامج يقوم بمجموعة          .٦

 .منطقة الدراسة البيانات وأخيار

  

  

  

  

  

  

  

  

 على أساسها يالتو وزان لكل عنصر من العناصرألمكانية تحديد اإ مع ومن هنا نقوم بأختيار العوامل

  ةالمختلفلالستعماالت  يراضألسيتم تحديد صالحيات ا

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  ستخراج النتيجة النهائيةال وذلك  "Run Model "  النهايه نقوم بالضغط على زريوف



  المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية القليم جنوب الصعيد
     

  
  ٢٠٣  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ   ةيجتوذلك لمشاهدة الن   " Exit" الخروج من البرنامج وذلك بالضعط على زر         يتم  برنـامج   ة على واجه
"ArcGis" 
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  ٢٠٤  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  النماذج الرقمية المستخدمة بالبرنامج: خامساً

"  Model Builder" بإجراء عمليات التحليل تم أستخدام ا نقوملبناء النماذج الرقميه والتى من خالله

 وفى الشكل التالى يوضح النماذج الرقمية المستخدمه فى انشاء نوذج . " ArcGis" من خالل برنامج 

 .صالحيات االراضى للعمران الحضرى

  وذلك بالبعد أو القرب عني نمو وتوزيع العمران الحضريالعوامل الموثرة ف: سادساً

  :ة تيآلالعوامل ا

 المطارات -١

 يءالموان -٢

 الطرق -٣

 ة العمرانية القائمالتجمعات -٤

 االنحدار  -٥

 مدى رؤية سطح االرض -٦
  

  Airports المطارات -١

  

  

  
  
  
  
  
  

  Ports الموانى -٢
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  ٢٠٥  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 
 

  Roads الطرق -٣
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  Settelements المحالت العمرانيه -٤
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  Slope االنحدار -٥
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  ٢٠٦  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
  Viewshed مدى رؤية سطح األرض -٦
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  ٢٠٧  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  المراجع
  
   التقارير-١
  

، ٢٠٠٦ ،  التعداد العام للسكان والمنشآت للجمهورية- واإلحصاء العامة للتعبئةيالجهاز المركز •

  .٢٠٠٨وتقديرات عام 

 جنوب - لتنمية المجتمعات العمرانيةيستراتيجال المخطط ا–الهيئة العامة للتخطيط العمرانى  •

   ٢٠٠٠ يناير  مصر

 إقليم جنوب الصعيد -ستراتيجية التنمية لمحافظات الجمهوريةا –ي الهيئة العامة للتخطيط العمران •

٢٠٠٦  

 – ٢٠١٧ مخطط التنمية العمرانية لمحافظة البحر األحمر - الهيئة العامة للتخطيط العمرانى •

  التقرير العام 

) حاث ميكانيكا التربة واألساسات معمل أب( الهيئة العامة لألبنية التعليمية وكلية الهندسة  •

  ٢٠٠٢) ٤(مجلد   –الموسوعة الجيوتقنية لمصر 

  ٢٠٠٧ وصف مصر بالمعلومات – رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار  •

  ٢٠٠٣ – التوصيف البيئى لمحافظة سوهاج – جهاز شئون البيئة –شئون البيئة الدولة لوزارة  •

  ٢٠٠٣ – التوصيف البيئى لمحافظة قنا – جهاز شئون البيئة –البيئة شئون الدولة لوزارة  •

  ٢٠٠٣ – التوصيف البيئى لمحافظة أسوان – جهاز شئون البيئة –البيئة شئون الدولة لوزارة  •

  

   مواقع إليكترونية-٢
  

  eg.gov.idsc.www  – مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار –بوابة معلومات مصر  •

  asp.MahmeyatMostakbal/com.bezra.wwwموقع وزارة الدولة لشئون البيئة   •
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  ٢٠٨  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  
 الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

  رئيــس مجلـس اإلدارة         مصطفى كمال مدبولى/ م.د.أ

   الحفناوى             نائب رئيس مجلس اإلدارةامل كأيمن / م.د

   للبحوث والدراسات والتخطيط اإلقليمى                                     

  اإلدارة العامة للبحوث والدراسات البيئية والطبيعية

  مدير المشروع - أميرة محمد مصطفى                المدير العـام / م

  لحفناوي          باحث دراسات بيئية وطبيعيةعالء محمد السيد ا/ أ

  عماد حمدى عبد الحافظ             باحث دراسات بيئية وطبيعية/ أ

  شيرين سعيد عبد الفتاح             مهندس تخطيط ثالث/ م

  السادة االستشاريون والخبراء

  مشروع منسق ال–ماجدة إكرام عبيد                 خبير العمـران البيئي / د .أ

  مجدى عبد الحميد السرسى       خبير الجغرافية الطبيعية والبشرية / د .أ

  خبير العمـران البيئي   إيهاب محمود عقبة              /م.د

     خبير نظم المعلومات الجغرافية هانى محمد عياد               / م.د

   الجغرافيةخبير نظم المعلومات هالة عادل عفت                  / م .د

   مساعد خبير نظم المعلومات الجغرافيةطارق محروس مصطفى           / أ

   مساعد خبير نظم المعلومات الجغرافية              إسالم على عبد العاطى/ أ
  
  
  


