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غرب -ةزنيم لمنطقة أبووالتنمية المستدامة الجيومورفولوجية التطبيقية 
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، سيناء

فاطمة إبراهيم على يوسفد.
 

     أ.د.عاطف معتمد عبدالحميد                                               
 ملخص

، °29 '30و° 29 00ن دائرتي عرضزنيمة جنوب غرب سيناء، بي تقع منطقة أبو    
كان للحركات التكتونية التي صاحبت نشأة قد ، و °33 '30و °33 00وخطى طول 

خليج السويس األثر األكبر في تشكيل منطقة الدراسة وتعقد أشكال السطح بها، حيث 
عملت الصدوع والطيات المصاحبة للحركات التكتونية على نشأة مجموعة من األشكال 

 لوجية القديمة الموروثة التي تعتبر المظهر الجيومورفولوجى السائد بالمنطقةالجيومورفو 
حيث تسود المنطقة عدد من الكتل الجبلية والحافات المرتبطة بها التى تمتد بشكل 

حركات ليس هذا فحسب بل كان للمنتظم وتجاور بعضها على طول النظم الصدعية، 
دور فى رسم شبكة التصريف بالمنطقة  التكتونية وما صاحبها من تراكيب جيولوجية

من خالل تحديد اتجاهات المجارى المائية التى اتخذت من الصدوع والفواصل مناطق 
عمود جيولوجي معقد . كما تتسم المنطقة بضعف نشطت خاللها عملية النحت المائى

وقد كان لهذا التعقد  ،صخور الميوسينما قبل الكمبرى حتى يتألف من صخور 
 فولوجى والجيولوجى بالغ األثر فى توجية النشاط البشرى بالمنطقة. الجيومور 

جاء هذا البحث ليلقى هر السطح والنشاط البشرى فى إطار رصد العالقة بين مظاو     
المعوقات الطبيعية باعتبارها محددا جيوموفولوجيا يعيق عملية التنمية  الضوء على

 يان السيلى باعتباره أحد المخاطرويأتي على رأس هذه المعوقات الجر ، بالمنطقة

                                                


 .قسم الجغرافيا، کلية الدراسات اإلنسانية،جامعة األزهرمدرس ب  


 فيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.أستاذ بقسم الجغرا  
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ثم يتناول البحث سبل االستفادة من  الطبيعية التى تتعرض لها منطقة الدراسة.
حدى إمنطقة أبو زنيمة  المقومات الطبيعية التى تمتلكها منطقة أبو زنيمة حيث تعد

ساهم في أن تكون بعدًا تنمويًا مهمًا يالتى يمكن و المناطق الواعدة للتنمية بجنوب سيناء 
حل كثير من المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تعانى منها األجيال الحالية، 

وتحليل المخاطر الطبيعية وسبل  آفاقًا تنموية لألجيال القادمة. ومن خالل رصد وتفتح
مواجهتها بمنطقة الدراسة ودراسة المقومات الطبيعية ينتهي البحث بتحديد جوانب 

منطقة أبو زنيمة وأنسب المناطق المقترحة للتنمية في المجاالت التنمية المستقبلة ب
  المختلفة.

 الجيومورفولوجيا، التطبيقية، نظم، المعلومات، الجغرافية كلمات مفتاحية:
 

 طريقة الدراسة :
اعتمدت الدراسة على االستفادة من تقنية نظم المعلومات الجغرافية في عمل قاعدة     

والتي مثلت  -المتغيرات التي تم االعتماد عليها في الدراسة بيانات رقمية تجمع كل 
متر الذى تم  30، وقد شملت كال من نموذج االرتفاع الرقمى بدقة - مدخالت الدراسة

االعتماد عليه فى تحليل سطح المنطقة واالستفادة منه فى الحصول على الخرائط 
سة كل من المرئيات الخاصة بأحواض وشبكات التصريف، كما شملت مدخالت الدار 

( والخرائط الجيولوجية، تم خضعت 25000-1الفضائية والخرائط الطبوغرافية )مقياس 
لى بتطبيق عدد من العمليات الرقمية والتي ات الرقمية للمعالجة والتحليل اآلهذه البيان

( التى استخدمت فى Weighted overlayيأتي على رأسها عملية الوزن النسبي )
الخطورة بمنطقة الدراسة، حيث تهدف هذه العملية إلى تحديد درجة تأثير تحديد درجات 

كل عنصر من العناصر التى تؤثر فى درجة الخطورة باعتباره أحد العناصر التي 
يعالجها البحث ليكون المخرج النهائي خريطة لدرجات الخطورة بمنطقة الدراسة. ثم 

 ا أحد المؤثرات الهامة بعملية التنمية.أضيفت خرائط األخطار لقاعدة البيانات باعتباره
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كما تم التوصل من خالل المعالجة الرقمية لتحديد أنسب المناطق للتنمية باعتبارها 
  انعكاسا لكل مما سبق.

 

 الليثولوجيةخصائص الأواًل: 
الصخور الرسوبية تظهر فى تتابع طبقى يتراوح  تسود منطقة الدراسة وحدات من    

مع وجود مساحات محدودة من  الميوسين صر الكمبرى حتىعتكوينات عمره من 
هذا ، التى تمثل أقدم الصخور المنكشفة بمنطقة الدراسةصخور القاعدة النارية 

سابات الزمن الرابع التى تشمل رواسب المراوح الفيضية والرواسب ر باإلضافة إلى إ
الصادرة  10000-1وبتحليل الخريطة الجيولوجية لمنطقة أبوزنيمة مقياس  .الوديانية

والدراسات  1997الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية لعام  عن
(، Mahmoud, 2002، )(Hermina, M., 1989)مثل السابقة عن المنطقة 

(Moustafa,A., 2004)( ،Abdeen, M., 1988)  أمكن الوقوف على التتابع
صخرية بمنطقة الدراسة وهى مرتبة من وحدات اللالطبقى والخصائص الليثولوجية ل

  -: (1)شكل  األقدم لألحدث كاآلتى
حجر رملي متوسط إلى خشن الحبيبات يظهر : عبارة عن عصر الكمبرى تكوينات  -

 مائل للُحمرة )تكوين عربة()شكل لون بني مترًا، ذي 45بسمك يبلغ ت اقافي هيئة ر 
2). 
ء األسفل من القطاع الرسوبى للعصر : يسود الجز عصر الكربونىتكوينات  -

صخور الدلوميت والحجر الجيرى الدلوميتى، وتحتوى قاعدته على جيوب من  الكربونى
 حجر رملي بهالمنجنير )تكوين أم بجمة(، أما الجزء العلوى منه فهو عبارة عن 

غنى بالحفريات  لسمرةوطفل ذو لون رمادى مائل ل، تداخالت من صلصال كربوني
 (.3)تكوين أبوثورا( )شكل ومغطى بتداخالت من البازلت، النباتية
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 التكوينات الجيولوجية بمنطقة الدراسة  توزيع( 1شكل )
  100000-1الخريطة الجيولوجية مقياس المصدر: 
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طبقات متبادلة من عصر الترياسى من يتألف  :الترياسى والجوراسى ى عصر تكوينات  -
وتداخالت من  الحجر الرملي مع الحجر الطيني ذات األلوان المتعددة مع سيادة اللون األحمر

على تكوين رقبة الذى يتألف من عصر الجوراسى  )تكوين قصيب(، بينما يقتصر الطفل
 المائل للصفرة. حجر رمليطبقات من ال

حجر رملي غنى بالحفريات مع يتكون الكريتاس األدنى من  :عصر الكريتاسىتكوينات  -
 انتشار جيوب الكاولينكما يتسم بجر الطيني وحجر الصلصال، وجود طبقات بينية من الح

(، أما الكريتاسى 4)شكل ى للخام )تكوين مالحة(مما يسمح باالستغالل االقتصاد بسمك كبير
األعلى فيتألف من أنواع متباينة من صخور الحجر الجيرى )مارل، حجر جيرى مارلى غنى 

(، تكوين وطا، 4بالحفريات، دولوميت، طباشير( ومتمثاًل فى كل من تكوين جاللة )شكل
  (.5تكوين مطلة، تكوين ضوى، تكوين سدر )شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
يقتصر على تكوين إسنا الذى يتألف من حجر جيرى مارلى  :لباليوسينعصر اتكوينات  -

 . (5)شكلغنى بالحفريات 
 يغلب على تكوينات عصر األيوسين صخور الحجر الجيرى، : عصر اإليوسينتكوينات  -

 تكوين عربة 

 صخور الجرانوديوريت 

تكز تكوين عربة ير  :(2)شكل
 غير متوافق فوق صخور

 وادي ُنُخل. ب الجرانوديوريت

التابع  أبوثورهتكوين  :(3)شكل
فى المنابع للعصر الكربونى 
 العليا لوادى الُحمر

 تكوين جاللة 
 مالحةتكوين 

التتكككابع الطبقكككى لتكوينكككات (: 4شكككل )
يك  حافكة التعصر الكريتاسى تنكشكف ب
 . شمال شرق منطقة الدراسة
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(، وخبوبة، وتنكة وأبوزنيمة )شكل 5والمارل والطفل وهى تشمل كاًل من تكوين وسيط )شكل
6.) 
إلى جانب السمك الكبير من  الصخور الجيرية تتميز بسيادة  :لميوسينعصر اتكوينات  -

باإلضافة إلى  والتي ترسبت فى بيئة بحيرية مالحة، لهاالمتبخرات التي تعتبر سمة مميزة 
كيبها ما بين المارل إلى الطفل وهو الصخور الفتاتية الرملية والصخور الطفلية التى يتراوح تر 

 (، وتكوين رديس.6)شكل يشمل كاًل من تكوين ُنخل
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
الى جانب التكوينات سابقة الذكر تغطى منطقة الدراسة إرسابات الزمن الرابع التى تمثل نواتج 

تعرضت لها صخور األزمنة الجيولوجية السابقة والتي نشطت خالل  التجوية والتعرية التي
األكبر منها فى نطاق المنطقة السهلية  الباليستوسين والهولوسين، وينتشر الجزء عصري 
مائية بالمنطقة والمصاطب النهرية باإلضافة إلى قيعان المجارى ال المراوح الفيضية مشكالً 

  التي تظهر في األجزاء الوسطى من األودية. 
 الخصائص الجيومورفولوجيةثانيًا: 

جيومورفولوجية بنمطين من أشكال السطح هما أشكال نطقة الدراسة سطح ميغطى      
 ارتبطت بالحركات التكتونية المصاحبة لنشأة خليج السويس، وقد تعرضت هذه األشكالبنيوية 

 يطتكوين وس

 إسناتكوين 

 سدر تكوين

 تكوين نخل 

 أبوزنيمةتكوين 

  تنكةتكوين 

( التتككابع الجيولككوجك لتكككوين سككدر، إسككنا، وسككيط، 5شكككل)
وتنكشف التكوينات الثالثة فكك أجكزاء مكن جبكل تكال مكونكة 

 جرفًا بحريًا بنيويًا يطل على الخليج مباشرة.
 

ن يوسياإل عصري لتكوينات  جيولوجك قطاع( 6) شكل
 األمككاكنأفضككل فككك جبككل تنكككة الكك ي يعككد والميوسككين 

 نكشف فيها تكوينات العصرين.تالتى 
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القديمة لتأثير العمليات الخارجية ليشكل سطح المنطقة نمطًا آخر من أشكال السطح ارتبط 
وفيما يلى عرض موجز باالشكال الجيومورفولوجية  .في نشأته بتلك العمليات الخارجية

 -السائدة بالمنطقة:
 ,.Moustafa, Aلى سبع حركات تكتونية )إتعرضت منطقة الدراسة  األشكال البنيوية:: 1

( نتج عنها عدد من األشكال البنيوية التى تنوعت ما بين منخفضات وحافات وقواطع 1996
 -وفيما يلى بيان بخصائص كل منهما: (7)شكل بازلتية وخوانق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ارتبطت   بمنطقة الدراسة ثالث منخفضات رئيسة ُرصد :ت البنيويةالمنخفضا -1-1
 كم،56تال الذى يمتد لمساحة بلغت المنخفض البنيوى لوادى كل من  شملت قيعان األوديةب

ويحيط بالمنخفض من جميع اتجاهاته حافات  كم،2.5كم، ومتوسط عرض 14.5وطول 
شبه مغلق ذى لى منخفض إ مر الذى ترتب عليه تحويلهاأل صدعية شديدة االنحدار

 .توزيع األشكال البنيوية  بمنطقة الدراسة :(7شكل )
 ,Google Earth, Digital Globe, Geo Eye, Pixel Size 0.5 M اسة الميدانية، المصدر: الدر 

Spot Image 2.5 M.                                                                                                   
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تصريف داخلى مركزى لروافد وادى تال وقد أدى هذا التصريف الى ظهور بحيرات مؤقتة 
  تحتل قيعان المنخفض.  )باليا(
أما المنخفض الثانى فهو المنخفض البنيوى لوادى طيبة الذى يحتل الجزء األوسط من      

ويحد ، (7)شكل كم4.5ضكم، ومتوسط عر 10، وطول 2كم43الوادى بمساحة بلغت 
ويزيد انحدارها على  متر 300صدعية يصل ارتفاعها إلى  المنخفض جهة الشمال حافة

عن النحت  ي الحافة بمخاريط الهشيم الناتجةتنتهصخور الحجر الجيري لذا  تتكون من 60°
أما جهة الشرق فيحد  ،بفعل عوامل التجوية المختلفة على طول مناطق الضعف الجيولوجية

منخفض المحور الغربي لطية سربوط الجمل التي تظهر على هيئة كويستا يصل انحدار ال
على عدد من الحافات االنكسارية التي جهة الغرب يشرف المنخفض بينما  ،°40واجهتها 

تتكون من صخور جيرية تقطعت بفعل مجارى وادي طيبة، وعملت على توسيع المنخفض 
ة للحافات شديدة الصالبة التي تمثل الحد الشمالي ناحية الغرب على عكس الحالة بالنسب

قارنة بالجانب والشرقي للمنخفض والتي لم تستطع عوامل التجوية والتعرية المختلفة نحتها م
 .الغربي من المنخفض

 الُحمر وأبو الوادي طيبة وهما وادي يانالرئيس انيالمجار  أما قاع المنخفض فقد اتخذه     
وبي والجنوبي الغربي من أقصى الطرف الجن تقي المجريان فيممرا لها، ويل انسكر

وادي طيبة في جزئه  في نهاية المنخفض إلى مجرى واحد خانقي يمثله نويتحوال المنخفض،
ويتم صرف مياه كل من وادي الُحمر وأبو نسكر عبر المجرى الخانقى لوادي طيبة األدنى، 

 طيبة ألخطار الجريان السيلى. مما يعرض مناطق النشاط البشرى في نهاية وادي 
 الوذى يحتول األجوزاء العليوا للووادي لُخونُ  لووادىأما المنخفض الثالث فهوو المونخفض البنيويوة     

وتتكووون الشورقي  الجانووبالصوودعية لووادي ُنُخول التووي تشوكل  ة، ويتسوم بوجووود الحافو(8، 7)شوكل
متور  500زيود ارتفاعهوا عون نحودار يمن صخور الجرانوديوريت، لذا فهي حافة جرفية شديدة اال

، وتنبوووع منهوووا بعوووض الروافووود الخانقيوووة لووووادي ُنُخووول فوووي قطاعوووه  60انحووودار واجهاتهوووا عووون و 
 خووط تقسوويم الميوواه بووين وادي بينمووا شووكلت الحافووة الصوودعية لجبوول مطلووة التووي تمثوول  األعلووى،
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ط انحوودار متور ومتوسوو 300ووادي ُنُخوول الحود الغربووي للمونخفض، وقوود بلووغ ارتفواع الحافووة مطلوة 
وقوود عملووت مجووارى الرتبووة األولووى والثانيووة لوووادي ُنُخوول علووى تقطووع الحافووة ممووا ، °60واجهتهووا 

أدى إلى تراجعها واتساع المنخفض جهوة الغورب، بينموا شوكلت الحافوة الشورقية للمونخفض عقبوة 
لووى إلقووواء كمووا عملووت األوديوووة التووي قطعووت الحافوووة عم اتسوواع المووونخفض فووي هووذا االتجووواه، أمووا

   .صورة مراوح فيضية أو مخاريط إرسابيةبها عند أقدامها في رواس
تحويل  جية التي صاحبت الخليج على  عملت التراكيب الجيولو  :الحافات البنيوية -1-2

اتجاه ميل ، وتباينت هذه الحافات فيما بينها من خالل افاتسطح المنطقة إلى عدد من الح
وقد أمكن ، فات صدعية أو حافات سنام الجملالطبقات واالنحدار سواء كانت كويستا أو حا

  .من الخرائط والصور الفضائية والدراسات الميدانية رصدها
 إلزاحةنتيجة  تتكونالتي  الصدعية تلكالحافات ب يقصدالصدعية: الحافات  :1-2-1

القسم األعلى من سطح الصدع بشكل  حيث يظهر ،الصدع سواء إلي أسفل أو إلي أعلى
وتتوقف شدة انحدارها علي مقدار  فاعها علي حسب مقدار رمية الصدع،حافة يختلف ارت
واضحة بصورة متمشية مع االمتداد الطولي مع االستقامة الوأهم ما يميزها  ،زاوية ميل الصدع

البالغ عددها وبذلك يمكن القول إن نشأة هذه الحافات الصدعية  ع المشكلة لهوووواأسطح الصد
 نفس الفترة التي تشكلت فيها صدوع المنطقة وأعطتها الشكلترجع لأربعة حافات رئيسة 

  (.8)شكل  المميز لها
 
 
 
 
 
 

(  مجسم 8شكل )
تضاريسك لتوزيع 
الحافات الصدعية 

 بمنطقة الدراسة
المصدر: نموذج 
 30االرتفاع الرقمك )

مترًا( باستخدام برنامج 
Surfer. 

 

 تال لواديالحافة الصدعية 

 ُنُخل لواديالحافة الصدعية 

 مطلة لواديالحافة الصدعية 

 الشمالية الشرقية  –الشمالية عية الحافة الصد
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ات انحدار و  هذه الحافات اتجاهات متعددة تتفق مع اتجاهات الصدوع التي كونتها وتأخذ
 (.1كما هو واضح )جدول  °85 - °20تراوحت بين 

 
 
 

ل التى تأخذ اتجاه الحافة الصدعية لوادي تادراسة ومن أمثلة الحافات الصدعية بمنطقة ال
ارتفاع كم وقد بلغ أقصى 8.5جنوبى شرقى موازية لخليج السويس بطول  -شمالى غربى

وقد ارتبطت بالحافة الصدعية مالمح  ،(8)شكل متر فى أقصى طرفها الشمالى 500للحافة 
الحافة الصدعية فمنحته  قطع وادي تال في منطقة المصب حيث  اجيومورفولوجية مميزة له

في سلوكه بإعادة الوادي لشبابه  ئير مفاجيهائلة عملت على تغهذه الظروف التكتونية طاقة 
أمتار  5ال يزيد اتساعه عن  شديد االنحدار ضيقخانقي ، فتحول الوادي إلى واد مرة أخرى 

خرية مما أدى للطبقات الص والتآكلزيادة عملية النحت  الواديوقد نتج عن سلوك  ،(9)شكل
 . (10)شكل نقاط التجديد نيوتكو  ر بعض المصاطب الصخريةو ظه إلى
 
 
 
 
 
 

 ع الصخرنو  درجة االنحدار االرتفاع )م( الطول كم االتجاه  الموقع 
 حجر جيري صلب  °85 500 5,8 ق ج –غ  ش وادي تال 

 حجر الجيري الطباشيري  °55 300 8,6 ج  غ –ش ق  وادي مطلة 
 صخور الجرانودايويت  °85 600 4,5 ش ق–ش وادي ُنُخل
 حجر رملي+ حجر جيرى  °75 1125 5,29 ش ق  –ش  حافة التي 

 (  الخصائص المورفومترية للحافات الصدعية بمنطقة الدراسة 1جدول )

: خانق وادى تال، كما يتضح عمق (9)شكل
 الشديد للمجرى. الخانق والضيق

 

مصك   فكك تككو  نقكاا التجديكد (10) شكل
  .تال وادي
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 فجميوووع الروافووود  ،لووووادى توووال الرئيسووويمورفولوجيوووة علوووى المجووورى و الخصوووائص الجي وال تقتصووور
 االنحدار. ةتتسم بالعمق وشدالتي اخترقت الحافة الصدعية أصبحت أودية خانقية 

 

خوط تقسويم الميواه بوين وادي  التى تشكل ة الصدعية لوادى مطلةكذلك الحال بالنسبة للحاف     
 شوومالي غوورب شوومالي  كووم باتجوواه 8,6وتمتوود لمسووافة  ،فووي الشوورق ووادي مطلووة فووي الغوورب ُنُخوول

هوى بوذلك عموديوة علوى شية مع اتجاه الصودع الوذي شوكل الحافوة و امتمجنوبي غرب جنوبي  -
ات الصودعية بالمنطقوة التوي شوهدت تغيورًا فوي وتعتبور أكثور الحافو .(8)انظور شوكل اتجاه الخليج
حيوووث عملوووت التعريوووة المائيوووة بفعووول مجوووارى  يومورفولوجيوووة منوووذ نشوووأتها الصووودعيةمالمحهوووا الج

علوى تقطعهوا الشوديد وتراجعهوا وتحويلهوا إلوى حافوة صودعية  وادي مطلوة الرتبة األولى والثانيوة لو
إلوووى عووودد مووون الوووتالل ى المائيوووة متآكلوووة، وقووود تحوووول جوووزء منهوووا نتيجوووة النحوووت الشوووديد للمجوووار 

ز بوه مون فواصول وشوقوق علوى اوموا تمتوالحجر الجيوري الطباشويري  صخورساعدت و  ،المنعزلة
 .(11)شكل زيادة عملية النحت والتقطع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  تقطكككككككع الحافكككككككة 11شككككككككل )
عية لكوادي مطلكة بالمجكارى الصكد

، كمككا يتضككح مككن الشكككل  المائيككة
القواطع البازلتية التك تشكل أقدام 
الحافككة وانفصككال الككتالل المنعزلككة 
عككككن الحافككككة التككككك نتجككككت عككككن 
التقطع الشديد فك الجزء الشمالى 

 منها. 
 المصدر: الدراسة الميدانية

Google Earth4.6, Spot 
Image, Pixel Size 2.5 
m. 

 

 ل منعزلة انفصلت عن الحافةتال 
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فهى تشكل الجانب الجنوبي لجبل ُنُخل  ُنُخلأما فيما يتعلق بالحافة الصدعية لوادى      
لمياه بين وادي ُنُخل داخل منطقة الدراسة ووادي بعبع خارجها، وهي الذي يمثل خط تقسيم ا

وتمتد باستقامة لمسافة  ° 85ذات انحدار  الجرانوديوريتحافة صدعية تتكون من صخور 
  .(8،)انظر شكل(1متر )جدول  600كم، وقد بلغ أقصى ارتفاع للحافة الصدعية  4,5

التى تمثل خط تقسيم المياه  لهضبة التيهة حافة الصدعية الرئيسيهذا باإلضافة الى ال   
الفاصل بين األودية التي تنبع منها داخل منطقة الدراسة واألودية خارجها )في مقدمتها وادي 

للصدوع الرئيسية التي حدثت  مصاحبة الحافة(، وقد تكونت 1)جدولغرندل ووادي العريش(
 الميوسين وشكلت كتلة حمام فرعون.في 
 (Hogbacks) الخنازير ظهرأحافات : 1-2-2

، طول النطاقات الصدعية بالمنطقة على بتركزه هذه الظاهرةيتسم التوزيع الجغرافي ل     
وإن كان االتجاه السائد هو االتجاه العمودي على محور  ةوتأخذ الحافات اتجاهات متعدد

طقتين . وقد تم رصد من 60 – 20خليج السويس، وتتراوح درجة انحدار هذه الحافات بين 
 رئيسيتين تتركز فيهما هذه الظاهرة:

يتسم هذا الجزء بوجود حقل من حافات ظهور الخنازير يظهر : ُنُخلالجزء األدنى لوادي أ. 
على هيئة أربعة نطاقات رئيسية على طول أربعة خطوط صدعية، كل نطاق يحتوى على 

ل منتظم عدد من حافات أظهر الخنازير التي تظهر متجاورة لبعضها البعض بشك
. وتسود تكوينات الحجر الجيري اإليوسينى عمليات التجوية والنحت بواسطة (12)شكل

 .40متر، ومتوسط انحدارها  100 – 50المسيالت المائية، ويتراوح ارتفاع الحافات بين 
والزمت حافات أظهر الخنازير عدد من الكويستات مما أدى إلى جعل الجزء األدنى من 

 ريسي معقد وعر يتسم بالكثافة الشديدة للحافات البنيوية. الوادي ذا نمط تضا
 
 
 
 

 خليج السويس

 بالجزء األدنى من وادى ُنُخلحافات ظهور الخنازير من حقل (: 12شكل )
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تبدو حافات أظهر الخنازير ذات قمم حادة، يزيد الجزء األدنى لواديك مطلة ودارات:  -ب
تظهر بعض الصدوع على واجهات الحافة التي اتخذتها و ،  50انحدار واجهتها عن 

عن ذلك تراجع الحافات وتكوين مراوح فيضية  المجارى المائية الصغيرة ممرًا لها، وقد نتج
عند أقدامها، كما تتسم واجهات الحافات بتعرضها لإلذابة بفعل التجوية وتكوين حفر التجوية. 

عدد من الكويستات يصعب الدراسة  باإلضافة إلى ما سبق من حافات بنيوية تضم منطقة
الكويستا فال يزيد متوسط  ، أما انحدار ظهر°45-25حصرها بلغ متوسط انحدار واجهتها 

 .متفقًا مع ميل الطبقات ° 10انحداره عن 
  الجدد النارية الطفوح و : 1-3

، توجد على هيئة سدود (Lineamentsالمظهر ) طيةخ –ةيالتركيب شكالاألأحد      
ميوسين أي أن خروج الماجما المسئول عن  –إلى فترة األليجووقواطع وطفوح، وترجع نشأتها 

 اهرة قد صاحب الحركة التكتونية الثالثة التي كانت بداية تكون الخليجنشأة الظ
(Moustafa,A., 2004،) في  متباينة الصخور الرسوبية وتتداخل الجدد النارية وسط

 1850-75أبعادها المورفومترية من حيث المساحة والطول حيث تراوح امتدادها الطولى بين 
على زيادة االمتداد الطولى ، وقد ترتب متراَ  400-40ين مترَا بينما تباين االمتداد العرضى ب

 220-40تباين االرتفاع بين كما رضى اتخاذها أشكااَل أقرب الى االستطالة على االمتداد الع
، ويرجع التباين فى االبعاد المورفومترية إلى تأثير قوى الشد واتجاهاتها التي تعد المسئولة متراً 

قاطعًا بينما بلغ عدد  15بلغ عدد القواطع وقد (، 2000 ماجد محمد شعلة،)عن تشكيلها
  .(14اثنين فقط )شكلأما الطفوح البركانية فقد بلغ عددها  (13فقط )شكل 3السدود

للطفوح والجدد النارية فهى كسائر الظاهرات البنيوية أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى     
ث رصدت فى الجزء األدنى من أحواض التصريف ترتبط بالخطوط الصدعية بالمنطقة، حي

 وادي مطلة لصغر مساحته، بينما تنتشر في جميع أجزاء من وادي طيبة وتال وُنُخلبكل 
 .(7،11وسط صخور الحجر الجيرى )أنظر شكل
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 : الخوانق1-4
تحتوى منطقة الدراسة على عدد من الخوانق ُرصد بعضها بمنابع األودية  حيث السمات     

ة للمرحلة الجيومورفولوجية التي تميز القطاعات العليا لألودية من شدة االنحدار وسيادة المميز 
وترجع نشأة الخوانق فى مصبات  لبعض اآلخر ارتبط بمصبات األودية،وا النحت الرأسي

األودية إلى دور الحركات التكتونية وما صاحبها من حركات صدعية عملت على تغير 
فدفعت بأودية منطقة الدراسة إلى استعادة شبابها مرة  لقاعدة(،مستوى سطح البحر)مستوى ا

يه الجديد الذي هبط إل ةقاعدالمستوى  إلىللوصول أخرى وقيامها بالنحت الرأسى والتعميق 
.(Abdel-Hamid, A.,2011 بالرغم من أن تكونت ظاهرات الشباب ، وعلى أثر ذلك

 تساعد على تشكيل ظاهرةدنى ال األ افي قطاعه وديةمورفولوجية لألو المرحلة الجي
 . (9الخوانق)أنظر شكل

 - 408وقد تباينت األبعاد الموفومترية للخوانق بمنطقة الدراسة حيث تراوحت أطوالها بين   
متر، وقد  600 -45مترًا، كما تراوح ارتفاع جوانبها بين  31متر، ومتوسط عرضها 8050

وتقاربها من بعضها البعض الى درجة انعكس ذلك على شدة انحدار الجوانب وارتفاعها 
(، كما تميزت مجارى الخوانق بالضيق الشديد 15التالحم فى بعض أجزائها العليا)شكل

 بينماواالستقامة ويرجع هذا الى سيادة عملية النحت الرأسى بشكل يفوق النحت الجانبى، 

  الطباشيري  الجيري صخور الحجر 

  قاطع بازلتك

تتداخل  التكأحد القواطع البازلتية (: 13شكل)
بوادي الطباشيرى  الجيري وسط صخور الحجر 

 مطلة.

التى تتداخل الطفوح البازلتية (: 14)لكش
إلحدى  الميوسنى زنيمةوسط تكوين أبو 

 .أمام مدينة أبوزنيمةات لحافا
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د بيئة مناسبة الن اتسمت الخوانق بزيادة االتساع بعد خروجها من المنطقة الخانقية التى تع
  ( .16يلقى الوادى برواسبة مكونًا مراوح فيضية)شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 90وأهم ما يميز الخوانق بمنطقة الدراسة وجود نقاط التجديد التى يصل انحدارها الى    
كما تتميز الخوانق بمنطقة الدراسة  (،10أنظر شكلأمتار ) 10 – 5,4ويتراوح ارتفاعها بين 

بخط النبات الطبيعى الممثل فى وجود مجموعة من النباتات تنمو على طول  بسيادة ما يسمى
خط واحد نتيجة وجود برك صغير تكونت بصورة متقطعة وتستخدم هذه األشجار لجذب 
الرعاة وكمظلة يستظل تحتها قاطن المكان من حرارة الشمس المحرقة  كما يرتبط بهذا الغطاء 

 .اآلبار الموجودة بالمنطقةالنباتي 
 

 األشكال الناتجة عن العوامل والعمليات الخارجية :2
تتمثل فى نشأة عدد من األشكال الجيومورفولوجية المتنوعة التى تكونت نتيجة تفاعل      

الظروف المناخية القديمة مع كل من صخور الحجر الجيرى والرملى التى تسود منطقة 
عن اإلذابة في صخور الحجر ل الناتجة أشكال التجوية الميكانيكية واألشكا، وتشمل الدراسة
 واألشكال المرتبطة باإلذابة في صخور الحجر الرملي، وظاهرات اإلرساب. الجيري 

          

 .تال لواديالمنابع العليا ب خانق (: 15شكل )
 

قطعها تشدة انحدار جوان  الخانق و 
 بالمسيالت المائية

خانق وادي العسيلة فك المنابع 
 العليا لواى طيبة

 جبل

 خروج اتساع الخانق بعد 
 جبل العسيلة  وتكو  المراوح الفيضية

األبعاد يوضح المالمح العامة  ثالثكمجسم  :(16)شكل
 .ألحد الخوانق بمنطقة الدراسة

 متر 30بدقة  الرقمكالمصدر: نموذج االرتفاع 
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 األشكال الناتجة عن عمليات التجوية -2-1
 صاحب التنوع والتباين الجيولوجى لمنطقة الدراسة ما بين صخور جيرية وصخور      

لمارل تظهر في صورة غير متجانسة، وتتسم بسرعة استجابتها رملية وطبقات من الطفل وا
ة التى نتجت عن تعرض كلعمليات التجوية المختلفة ظهور عدد من أشكال التجوية الميكاني

( أ-17، والتقشر )شكلباين الحرارى مثل الفواصل الرأسيةالمكاشف الصخرية لتأثير الت
عد استجابة للفعل الميكانيكى لصخور باإلضافة الى ركام السفح ومخروط الهشيم التى ت

 المنحدرات على الرغم من أنهما من الظاهرات المرتبطة بحركة المواد على المنحدرات.
كما يسود منطقة الدراسة ما يسمى بحفر التجوية وهى عبارة عن تجويف أو فتحة في     

ى، وتنتشر لوجنوع الصخر وعوامل الضعف الجيو واجهة الصخر تختلف شكاًل وحجمًا تبعًا ل
 ولكنها تتباين فيما بينهما من حيث الشكل والحجم حسب نوع الصخر، فبعضها ة عاليةبكثاف

والبعض اآلخر متسع يعرف بالتكهفات، وترتبط حفر ال يزيد حجمه عن بضعة سنتيمترات 
التي الحجر الرملي مثل حفر التافونى  التجوية بالواجهات الصخرية التى تتكون من صخور

ثر كثافًة بمنطقة الدراسة من تلك الحفر التي تنشأ في الواجهات الصخرية التي تتكون تعد أك
 من صخور الحجر الجيري.

ائية التي تعمل على إزالة المواد الالحمة يوتنشأ حفر التافونى نتيجة نشاط التجوية الكيم    
على أثر ذلك لحبيبات الرمل بفعل األمطار التي تسلك مناطق الضعف الجيولوجى، فتتكون 

سم وقد وصل  30 إلىسم  5,0بين يتراوح قطرها  ذات شكل دائري مميز ةحفر صغير 
(، ومع ب-17سم )شكل 30 – 10فقد تراوح بين أما عمق هذه الحفر  ،سم 50 إلىبعضها 

حدوث هذه العملية أكثر من مرة تتسع الحفر لتخضع لعملية النحت بواسطة الرياح التي تقوم 
وأثناء حركة الحبيبات المنقولة تعمل الرياح على  لناتجة عن عملية اإلذابةابنزع المفتتات 

والتوسع تبدأ هذه الحفر في االلتحام عملية النحت تعميق وتوسيع الحفر، ومع استمرار 
 .لدائري المميز لحفر التافونىببعضها وتكوين حفر أكبر تفقد معها الشكل ا

 عن اإلذابة فى صخور الحجر الجيرى أطلق عليها كما يسود منطقة الدراسة أشكال ناتجة    
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أشكال شبه كارستية تتمثل فى الكهوف التى نشأت نتيجة تسرب مياه األمطار التي تعرضت 
لها منطقة الدراسة خالل العصور الماضية عبر الشقوق والفواصل المميزة لصخور الحجر 

حجر الجيري سهلة اإلذابة ، وبمجرد تغلغلها تعمل على إذابة طبقات ال(ج-17)شكل الجيري 
لتبقى الطبقات الصلبة التي قاومت عملية اإلذابة لتشكل مالمح الكهوف، وقد تعرضت هذه 
الكهوف بعد نشأتها لتغيير في خصائصها بفعل رخات المطر التي تنتاب المنطقة بين الحين 

اسة هو لدر واآلخر، وأكثر مظاهر التغير التي رصدت مرتبطة بالكهوف الجيرية بمنطقة ا
منطقة حيث تعتبر ظاهرة الكهوف منهارة األسقف أكثر انتشارًا بتعرض أسقفها لالنهيار 

 . الدراسة من الكهوف الكاملة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ظاهرات اإلرساب: 2-2

المراوح الفيضية والرواسب  إلرساب بمنطقة الدراسة وتعد كاًل منتتباين ظاهرات ا     
 -وفيما يلى بيان بخصائص كاًل منهما: ب انتشاراً البحيرية أكثر ظاهرات اإلرسا

 : المراوح الفيضية2-2-1
 ارتبطت باألودية الرئيسية تباينت فى  خمس مراوح تحتوى منطقة الدراسة على     

الكتل المتساقطة فك صخور  (: تورق صخرى ألحدأ-17) (:األشكال الناتجة عن عمليات التجوية17شكل)
واجهات الحافات التك  وتباين أشكالها فك ىكثافة حفر التافون (:ب-17الحجر الجيري بمص  وادي طيبة.)

الكهوف التى تتكو  نتيجة (: أحد ج-17،)الُحُمر فك المنابع العليا لوادي الرملكصخور الحجر  تتكو  من 
 اإلذابة فى صخور الحجر الجيرى بوادى طيبة.

 ج ب أ
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هذا باإلضافة إلى المراوح  (18شكل)(،2جدولخصائصها المورفومترية كما هو واضح )
وقد تبين من نتائج التحليل المورفومترى عدم . لدراسةد الرئيسية ألودية منطقة االفرعية للرواف

وجود عالقة بين المراوح الفيضية وأوديتها حيث بلغ معامل االرتباط بين كل من مساحة 
وهذا راجع الى الظروف البنيوية التى غيرت  0.4المراوح الفيضية بالمنطقة وأوديتها 

الجيومورفولوجية فوق سطح  خصائص الوادى فى منطقة مصبة، وتسود عدد من الظاهرات
مضفر والمتشعب والتى تكونت المراوح الفيضية أهمها المجارى المائية التى تأخذ النمط ال

 األمطار التى تنتاب المنطقة بين الحين واآلخر.بفعل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المساحة المروحة
 (2)كم

 الطول
 )كم(

 العرض
 )كم(

 مساحة 
 الحوض

نسبة مساحة المروحة 
 إلى حوض التصريف

معامل 
 لشكلا

التكوين 
 الجيولوجي

 9,0 28,0 1,107 61,0 56,0 3,0 تال

راوح
 الم

سب
روا

 
 (

fan
glo

me
rat

e
) 

  

 1,1  01,1 8,356 10,2 79,1 5,3 طيبة
 7,0 06,27 3,13 75,1 23,2 6,3 دارات
 1,3 75,2 5,14 51,0 35,0 4,0 مطلة
 1,1 14,1 3,113 57,1 06,0 3,1 ُنُخل

 4,1 4,6 3 ,1 3,1 1 ,20 84,1 المتوسط

 ( مروح وادي تال 1)

 ( مروحة وادى طيبة 2)

 ُنُخل( مروحة وادى 5) ( مروحة وادى مطلة4) ( مروحة وادى دارات3)
 بهادا     

 تص  فى خليج السويس بمنطقة الدراسة  التك( توزيع المراوح الفيضية الرئيسية 18)كلش
  ETM+(28.5M), Google Earth4.6, Spot Image, Pixel Size 2.5 m المصدر:

 

 للمراوح الفيضية ورفومترية( األبعاد الم2جدول )
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 الرواس  البحيرية -3-2
هى عبارة عن رواسب قوامها الرمل والغرين والحصى تراكمت على جوانب األودية فى     

مما أدى إلى  بات اعترضت المجرى الخانقىشكل حافات رأسية، ترجع نشأت إلى وجود عق
لمياه رواسب التي يحملها، ثم حدث تسرب لقيام الوادي بتكوين بحيرة أمام الخانق ألقى فيها بال

كا وبقيت الرواسب لتشكل قاع البحيرة، وفى مرحلة الحقة شق الوادي مجراه في قاع البحيرة تار 
 بالخوانق لهذا ارتبط التوزيع الجغرافى للرواسب البحيرية رواسب القاع على جانبي المجرى،

 (.19)شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوجية التك تتعرض لها منطقة الدراسة: ثالثَا: المخاطر الجيومورفو 
من المخاطر الرئيسية التي الجريان السيلى وحركة المواد على المنحدرات  يعد كال من   

تتعرض لها منطقة أبو زنيمة والتي تعتبر محددا جيومورفولوجية يعوق عملية التنمية 
 :بالمنطقة، وفيما يلى عرض لمخاطر الجريان السيلى وسبل مواجهته

 

 الجريا  السيلى. 1
التي تكمن خطورة الجريان السيلى بمنطقة أبو زنيمة فى وجود شبكة من الطرق الرئيسية    

  نشطةاأل تعبر مصبات األودية من الشرق إلى الغرب، كما أن عمران منطقة الدراسة وأغلب

 خانق العسيلة 
  الرواس  البحيرية 

  امتداد الرواسب البحيرية أمام خانق العسيلة :(19شكل)

 (Google Earth Digital Globe, Geo Eye, pixel Size 0.5الدراسة الميدانية،المصدر: 
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ة الوعرة البشرية بالمنطقة يتركز بكامله في مصبات األودية وفقا للمحددات الجيومورفولوجي
التى تتسم بها المنطقة، وبالتالى فسقوط كمية من األمطار قد تؤدى إلى سيول جارفة تدمر 
كافة األنشطة البشرية بالمنطقة. ولتحديد درجة خطورة الجريان السيلى بمنطقة أبو زنيمة 
حددت مجموعة من المعايير خضت للدراسة والتحليل تعد األكثر تأثيرًا في حدوث الجريان 

 يلى بالمنطقة وهى: الس
 الخصائص المورفومترية ألحواض وشبكات التصريف: 1-1

 مووون خوووالل تحليووول بيانوووات الخووورائط الطبوغرافيوووة ونمووواذج االرتفووواع الرقموووى توووم اسوووتخراج   
المعوامالت المورفومتريووة ألحووواض وشوبكات التصووريف التووى تعوود أحود المعووايير الرئيسووية لتحديوود 

 .(1،2) ملحق خطورة الجريان السيلى ويوضحها
تشوووومل كووووال موووون  حجووووم الجريووووان  الخصككككائص الهيدرولوجيككككة ألحككككواض التصككككريف: :1-2

1 وزموووون التركووووز، وزموووون التبووووواطؤ  السووووطحي،
 ةوفيمووووا يلووووي تحليوووول الخصووووائص الهيدرولوجيووووو ،

 ( كاآلتي: 3ألحواض التصريف بالمنطقة كما هو واضح في )جدول 

                                                
 Curveلحسوووووواب هووووووذه المتغيوووووورات رقميووووووًا باسووووووتخدام طريقووووووة منحنووووووى األرقووووووام  WMSاسووووووتخدم برنووووووامج  1

Number وهى طريقة رقمية يتم من خاللها تحديد حجم الجريان السيلى فوي األوديوة التوي ال تتووافر فيهوا ،
ريقوووة علوووى خمسوووة موودخالت رئيسوووة تشووومل كووواًل مووون بيانووات حقيقيوووة عووون الجريوووان السووويلى، وتعتموود هوووذه الط

نموذج االرتفاع الرقمي الذي يعبر عن تضاريس المنطقة باإلضافة إلى المعوامالت المورفومتريوة ألحوواض 
ر المصووودر الرئيسوووي وشوووبكات التصوووريف التوووى يوووتم اشوووتقاقها مووون النمووووذج. ثوووم بيانوووات األمطوووار التوووى تعتبووو

ار أن المتوسوط السونوي للمطور ال يعتبور عواماًل محوددًا للعاصوفة التوي . مع األخذ في االعتبللجريان السيلى
قووود تسوووبب الجريوووان السووويلى فمووون الممكووون أن تزيووود قووووة العاصوووفة المطيووورة عووون المتوسوووط السووونوي لألمطوووار 

لوووذا فوووإن االعتمووواد علوووى بيانوووات المتوسووووط  .(2012معوووة محمووود داود وآخووورون، السووواقطة علوووى المكوووان )ج
ر مضوولاًل فووي تحديوود خطووورة الفيضووان، وموون ثووم فقوود تووم تحويوول أقصووى كميووة مطوور السوونوي لألمطووار يعتبوو

 لمحطووة أبووو رديووس إلووى القيمووة العظمووى لألمطووار السوواقطة 2011 – 1976سووقطت فووي يوووم خووالل الفتوورة 
   .عاماً  50مم عند الزمن التكرارى  84,43التي تعبر عن العاصفة المطيرة والتي بلغت قيمتها 
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لتي تتجمع في أحواض التصريف عن كمية المياه ايعبر  :طحكحجم الجريا  السأ. 
وتنتهي عند المصب في حالة سقوط األمطار بمعدل يزيد عن درجة تشبع األرض بالمياه، 

األمطار الساقطة وكمية المياه التي تؤدى إلى حدوث السيل،  ومن ثم فهو عالقة بين كمية
 .(3)جدول لذا فهو من أهم المتغيرات التي تؤثر في حدوث السيول

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حجم الجريا  السطحك الوادي 
 3مليو /م

 زمن التركز 
 ساعة

 زمن التباطؤ
 ساعة

 معدل التسرب
 2/ كم 3م

 7,25 3 5 2 تال 
 3,114 4 6 2,4 طيبة 
 9,26 3 6 2 ُنُخل 
 16,1 1 2 5,0 مطلة 
 1,1 1 2 0, 25 دارات 

 ولوجية ألحواض التصريف بمنطقة الدراسة( الخصائص الهيدر 3جدول )
 

مترًا، خريطة أحواض وشبكات التصريف،  30المصدر: نموذج االرتفاع الرقمك بدقة 
 .WMSباستخدام برنامج  وبيانات األمطار، وخريطة أنواع الصخور بمنطقة الدراسة

( حجم 20شكل )
الجريا  السطحك 
ألحواض التصريف 

 بمنطقة الدراسة
 اداً المصدر: اعتم

البيانات الواردة  على
 3فك جدول 
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 نمنطقوووة توووراوح بووويأن أحجوووام الجريوووان السووويلى بال (:20( و )شوووكل3يتضوووح مووون )جووودول و     
وقوود تبوواين حجووم الجريووان السووطحي ألحووواض التصوووريف  ،3مليووون م 2,4 – 3مليووون م 25,0

وادي طيبووة أكبوور قيمووة لحجووم الجريووان السووطحي بالمنطقووة بووين هووذه القوويم، حيووث سووجل حوووض 
، وهو بذلك يعد أكثور األحوواض بمنطقوة الدراسوة عرضوة لسويول مودمرة، 3مليون متر 4,2بلغت 
التووي جعلتووه يسووتقبل كميووة كبيوورة موون ميوواه األمطووار هووذا إلووى كبوور مسوواحة الحوووض  يرجووعوربمووا 

الساقطة، باإلضافة إلى زيادة معودل االنحودار بوالحوض الوذي ينوتج عنوه تودفق سوريع للميواه إلوى 
منطقووووة المصووووب. بينمووووا سووووجل كوووول موووون وادي مطلووووة ووادي دارات أقوووول قيمووووة لحجووووم الجريووووان 

 .3م م 25,0،  5,0نهما السطحي بلغت على الترتيب لكل م
يوة تولوود يقصود بووزمن التبواطؤ الفاصوول الزمنوي بوين بدايووة سوقوط المطوور وبدازمكن التبككاطؤ: ب. 

( تبوووواين زموووون التبوووواطؤ علووووى مسووووتوى 21( و)شووووكل3ويتضووووح موووون )جوووودولالجريووووان السووووطحي. 
سووجل حوووض وادي طيبووة أكبوور قيمووة لووزمن  سوواعة، حيووث 4 – 1أحووواض منطقووة الدراسووة موون 

ساعة، بينما سوجل كول مون وادى مطلوة ودارات أقول قيموة لوزمن التبواطؤ بلغوت  4ت التباطؤ بلغ
ساعة. وترجع أهمية زمن التباطؤ إلى ارتباطه بمعدل التسورب الوذي يمثول مقودار كميوة الميواه  1

منطقة في الوقت الفاصول بوين سوقوط األمطوار وبدايوة التي تتسرب عبر الصخور الجيولوجية بال
لتبواطؤ(، حيووث تمثوول بدايووة تولود الجريووان نهايووة عمليوة تسوورب الميوواه، وموون تولود الجريووان )زموون ا

   .ثم يبلغ معدل التسرب أعلى قيمة له خالل زمن التباطؤ
( أن إجمووالي كميووة الميوواه المفقوووودة بالتسوورب خووالل زموون التبووواطؤ 3كمووا يتضووح موون )جووودول   

اض التصووريف بالمنطقووة  ، وقوود تباينووت كميووة الميوواه المتسووربة بووين أحووو 2/كووم3م 18,169بلغووت 
. وقود سوجل حووض وادي طيبوة أعلوى قيموة لمعودل التسورب بلغوت 2/كم3م 3,114 – 1,1بين 

، ويرجووووع ذلووووك إلووووى أن صووووخور الحجوووور الجيوووورى التووووى تتسووووم بكثوووورة الشووووقوق 2/كووووم3م 3,114
والفواصوول ورواسووب الووزمن الرابووع تغطووى أكثوور موون نصووف مسوواحة الحوووض، ومووع كبوور مسوواحة 

ى تسووورب كميوووة كبيوووورة مووون الميوووواه خوووالل زمووون التبوووواطؤ. وال يعنوووى ذلووووك الحووووض أدى ذلوووك إلوووو
انخفوواض درجووة خطووورة الجريووان السوويلى للحوووض وذلووك ألن تحديوود درجووة الخطووورة يعتموود علووى 
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مجموعووة مووون العواموول توووؤثر جميعهووا فوووي خطووورة الجريوووان السوويلى. بينموووا سووجل كووول مووون وادي 
 1,1،  16,1ه لكوول منهمووا علووى الترتيووب مطلووة ودارات أقوول معوودل تسوورب بالمنطقووة بلغووت قيمتوو

 ، وربما ترجع قلة انخفاض معدل التسرب  في هذه األحواض إلى صغر مساحتها. 2/كم3م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقصوود بووزمن التركووز الوقووت الووذي تسووتغرقه األمطووار السوواقطة للوصووول إلووى ج. زمككن التركككز: 
الزم لوصوول الميواه مون الوقوت الوأن ( 22شوكل( و )3جودوليتضح مون )منطقة المصب، حيث 

ويرجوووع . ُنُخووول لوووواديوكوووذلك الحوووال بالنسوووبة  ،سووواعات 6 ه بلوووغ طيبوووة إلوووى مصوووب وادي منوووابع
ًة أكبور األحوواض مسواح نهموا يشوكالإلوى أن طيبة وُنُخلمن واديي  قيمة زمن التركز بكل ارتفاع

ض إلوووى ومووون ثوووم فوووإن الميووواه تسوووتغرق وقتوووًا أكبووور للوصوووول مووون منوووابع هوووذه األحووووا ،بالمنطقوووة
دارات ومطلووة أقوول  واديبينمووا سووجل حوووض  .التصووريف بالمنطقووة عوون بقيووة أحووواض امصووباته

 .كز هذه األحواض إلى صغر مساحتهارجع قلة زمن تر تو  ،ساعة 2قيمة لزمن التركز بلغت 

زمن  (21) شكل
التباطؤ ألحواض 
التصريف بمنطقة 

 الدراسة
 على اعتماداً المصدر: 

البيانات الواردة فك 
 (3)جدول
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تغطووى منطقووة  التوويخصووائص الصووخور تعوود : أنككواع الصككخور السككائدة بالمنطقككة: 1-3
فليس كول موا يسوقط مون مطور  ، حدوث الجريان السيلىاألكثر تأثيرًا في  الثالث المتغير الدراسة

حيوث  ،الصوخرونفاذيوة ينتج عنه جريان سيلى، فهناك جزء يتعرض للفقودان مون خوالل مسوامية 
معووودالت تووؤدى المسوووامية العاليووة للصوووخور إلووى ضوووعف عمليووة الجريوووان السووطحي، بينموووا تزيوود 

وبتحليووول الخريطوووة الجيولوجيوووة  .ية المنخفضوووة للصوووخورحووودوث الجريوووان السوووطحي موووع المسوووام
تتسوم بارتفواع معودل مسواميتها  تبوين أن صوخور الحجور الجيوري التوي (1)الوواردة شوكل  للمنطقوة

، وصووخور الحجور الرملووي جملوة مسواحة منطقووة الدراسوة موون ٪49مسواحة تقوودر بنحوو ب نكشوفت
، باإلضووافة إلووى رواسووب  ٪ 32بنحووو  شووغل مسوواحة تقوودرالتووي تتسووم بمعوودل تسوورب متوسووط ت

تتسووم مون إجموالى مسواحة منطقوة الدراسوة و   ٪17تقودر بنحوو مسواحة تغطوى الوزمن الرابوع التوي 
يمكون القوول إن أغلوب األمطوار السواقطة تتعورض للفقود مون ومما سوبق  .بمعدالت مسامية عالية

 خالل مسامية الصخور التي تتراوح بين متوسطة إلى عالية.
باسووتخدام المعوووايير السوووابق : رة الجريكككا  السكككيلك بالمنطقكككةتحديكككد درجكككات خطكككو  -1-4

 الممثلوووووة فوووووى الخصوووووائص المورفومتريوووووة ألحوووووواض وشوووووبكات التصوووووريف والخصوووووائصذكرهوووووا 

زمن ( 22شكل )
ألحواض  التركز

التصريف بمنطقة 
 الدراسة

 المصدر: اعتماداً 
البيانات الواردة  على

 (3)فك جدول 
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حوواض تم تحديود درجوة خطوورة الجريوان السويلى لكول حووض مون أالهيدرولوجية وأنواع الصخور 
ي طيبوووة يعتبووور أكثووور أن حووووض واد يتضوووح (23)شوووكل التصوووريف بمنطقوووة الدراسوووة. وبتحليووول

أحووواض التصووريف بمنطقووة الدراسووة عرضووة ألخطووار الجريووان السوويلى حيووث يتعوورض الحوووض 
 6,4سوجل أعلوى قيموة لكثافوة التصوريف بلغوت  كموا، 3م م 2,4ألكبر كمية جريان مائي بلغوت 

 .2,4معدل التشعب بلغت و ، 2كم/كم
ة موون حيووث الخطووورة رغووم وقوود جوواء كوول موون حوووض وادي مطلووة ودارات فووي الدرجووة الثانيوو     

أنهوووا يموووثالن أقووول قيموووة للجريوووان السوووطحي بالمنطقوووة، ولكووون صوووغر مسووواحة الحوضوووين وزيوووادة 
االنحوودار وقلووة معوودل التسوورب كانووت السووبب فووي ارتفوواع درجووة الخطووورة للووواديين. بينمووا يتعوورض 

   حوض وادي ُنُخل وتال لخطورة متوسطة من الدرجة الثالثة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تحديود درجوة خطوورة هو الطورق والمراكوز العمرانيوة إلوى المعوايير السوابقة لوبإضافة معيار آخر و 
علوووى األنشوووطة البشووورية بالمنطقووووة أمكووون تحديووود خموووس فئوووات لألمووواكن التووووي الجريوووان السووويلى 

( علووى النحوووو 24( و )شووكل 4تتعوورض ألخطووار الجريووان السوويلى كمووا هوووو واضووح موون )جوودول
 :التالي

جات توزيع در ( 23شكل )
ألحواض  الخطورة 

 التصريف بمنطقة الدراسة
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 العمرانية( راكزالم -ًا الستخدام األرض )الطرق درجات الخطورة طبقفئات ( 4ول )جد
 من إجمالك المساحة المعرضة للخطورة ٪ 2كم المساحة درجة الخطورة الفئة 

 1,95 8,11 شديدة الفئة األولى
 37,8 80,227 خطرة الفئة الثانية
 54,14 36,326 متوسطة الفئة الثالثة
 5,95 84,35 ضعيفة الفئة الرابعة
 0,16 1 ,007 ضعيفة جدا ةالفئة الخامس

 100 8,602 ووووووووووو المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تمثووول هاتوووان الفئتوووان أكثووور المنووواطق عرضوووة ألخطوووار الجريوووان : أ. الفئتكككا  األولكككى والثانيكككة
السوويلى بمنطقووة الدراسووة، وتشوومالن كافووة المنوواطق التووي تتعوورض للتوودمير الكلووى أو الجزئووي عنوود 

مون  ٪ 6,39ى بالمنطقة، وقود بلغوت المسواحة التوي تغطيهوا هوذه المنواطق حدوث الجريان السيل
 وتشتمل هذه المناطق على األجزاء الدنيا من ، (4إجمالي المناطق المعرضة للخطورة )جدول

(: 24شكل)
توزيع درجات 

الخطورة 
بمنطقة 
 .الدراسة
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 األودية التي تتركز بها أغلب استخدامات األرض بالمنطقة مما يجعلها أكثر المناطق خطورة. 
طق ذات الخطووورة المتوسووطة، ويقصوود بهووا تلووك المنوواطق التووي تشوومل المنووا :الفئككة الثالثككةب.

تتعرض للتدمير الكلى في حالوة السويول القويوة بينموا تتعورض للتودمير الجزئوي فوي حالوة السويول 
المتوسووطة والمنخفضووة، وتعوود أكثوور الفئووات انتشووارًا بمنطقووة الدراسووة حيووث تشووغل مسوواحة بلغووت 

طوورة، وتتركوز منواطق الخطوورة المتوسوطة فوي من إجموالي المنواطق المعرضوة للخ ٪ 1,54نحو
األجوزاء العليوا مون أوديوة منطقوة الدراسوة ومنواطق متفرقوة فوي األجوزاء الودنيا لكول مون وادى توال، 

 وطيبة، وُنُخل.
وتركز وتكمن خطورة هذه المناطق في تقاطع أجزاء عديد من الطرق مع مجارى األودية    

ه الفئة، باإلضافة إلى تركز كافة النشاط التعديني الذي بعض المراكز العمرانية في نطاق هذ
يقوم بعمليات حفر وتغيير شكل األرض والتخلص من النفايات في قيعان األودية، تم تأتى 
مياه السيول لتحمل كل هذه المخلفات وتلقى بها في مناطق االستقرار البشرى القريبة منها 

 فعل ما تحمله السيول من كتل كبيرة الحجم.مما قد يعرض هذه المناطق للتدمير الكامل ب
تشوومالن أقوول الفئووات خطووورة وتتوزعووان فووي الحافووات الشوومالية : الفئتككا  الرابعككة والخامسككةج.

والشوومالية الشوورقية بمنطقووة الدراسووة، وبووالرغم موون أن هووذه المنوواطق تعوود أكثوور المنوواطق انحوودارًا 
ا بعيوووودا عوووون كافووووة اسووووتخدامات األرض وارتفاعووووًا إال أن خلوهووووا موووون األنشووووطة البشوووورية ووقوعهوووو

   بالمنطقة جعلها تأتى في الفئة األخيرة من حيث درجة الخطورة.
ميوواه هووا إعاقووة بهووا أعمووال صووناعية يووتم موون خالل يقصوود: السككيولمواجهككة أخطككار  سككبل. 1-5

غيرهوا أو  اً عمرانيوة أو طرقو البشورية بالمنطقوة سوواء كانوت مراكوزالسيول بهدف حماية األنشوطة 
. وقود اقترحووت الدراسوة عوددًا مون السوودود التوي يمكون تشوييدها علووى أشوكال اسوتخدام االرضن مو

 .( وذلك لمواجهة أخطار الجريان السيلى25بعض األودية كما هو واضح من )شكل
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 :1وتتمثل أعمال الحماية المقترحة فيما يلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وادي طيبوة أكثور األوديوة أن السوابق عرضوها اتضوح مون خورائط درجوات الخطوورة  :طيبةوادي 
بمنطقة الدراسوة عرضوه ألخطوار الجريوان السويلى، باإلضوافة إلوى تركوز أغلوب األنشوطة البشورية 
بووالوادي لووذا اقترحووت الدراسووة عموول سوود بوووادي أبووو انسووكر عنوود التقائووه بوووادي العسوويلة لحمايووة 

ى طيبووة. كموووا الطوورق التووي تتقووواطع مووع الووووادي والمراكووز العمرانيوووة التووي تتركوووز فووي مصوووب واد
 اقترحت الدراسة إقامة سد عند التقاء وادي أم أثلوة بووادي أم اللغوب للحمايوة مون أخطوار السويول

 .(25)شكل
 
 

وشوووركة  تكمووون خطوووورة الووووادي فوووي أن جوووزءًا كبيووورًا مووون عموووران مدينوووة أبوووو زنيموووة: وادي دارات 
ورة مرتفعووة لووذا سوويناء للمنجنيووز يتركووز فووي مروحتووه، وموون خوورائط الخطووورة وجوود أنووه يمثوول خطوو

                                                
( بعمول دراسوة عون الجريوان السويلى بمنطقوة 2010قوام مركوز بحووث النيول)ى مقترحات الدراسة الحاليوة باإلضافة إل     1

الدراسووة، اقتوورح فيهووا عموول سوود فووي مصووب وادي طيبووة إلعاقووة ميوواه السوويول وتعظوويم االسووتفادة موون الميوواه بتغذيووة الخووزان 
نوى لووادي توال لتقليول توأثير السويول علوى الطريوق الجوفي. كما اقترحوت الدراسوة إنشواء حواجز توجيوه للميواه فوي الجوزء األد

 الرئيسي والمراكز العمرانية بوادي تال. 
 

أعمال  :(25شكل)
الحماية المقترحة 

لدرء أخطار 
السيلى الجريا  

 بمنطقة الدراسة.
 اً المصدر: اعتماد
على الدراسة 
 الميدانية، وشكال

(23( ،)24.) 
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 تقتوووورح الدراسووووة إنشوووواء سوووود إعاقووووة عنوووود التقوووواء المجوووورى الرئيسووووي للوووووادي بأحوووود روافووووده الفرعيووووة
 .(25)شكل

 
 

تووم اقتووراح سوود إعاقووة للحوود موون الجريووان المووائى، وذلووك ألن جووزءًا موون الطريووق وادى مطلككة:  
عووودد مووون  باإلضوووافة إلوووى السووودود المقترحوووة هنووواك .(25)شوووكلالرئيسوووي يمووور عبووور هوووذا الوادي

بعضووها تمثوول فووى سوودود  لوودرء أخطووار الجريووان السوويلى بالمنطقووةبالفعوول أعمووال الحمايووة المقامووة 
والووبعض األخوور تمثوول فووى سوودود خرسووانية كمووا هووو (، 26شووكل)موون قبوول األهووالي  ةمشوويد ترابيووة

   .(27شكلوادي الُحمر )الحال فى السد الخرسانى المقام ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ى المنحدراتحركة المواد علأخطار . 2
ذبية األرضية أو جميع المواد المفتتة القابلة للحركة على المنحدر سواء  بفعل الجاتشمل    
من أكثر األخطار تأثيرًا  وتعد أخطار حركة المواد على المنحدرات ،سالت المائيةيالم

 (. 28)شكللية الرئيسية المراكز العمرانية والطرق من الحافات الجب قترابالبالمنطقة وذلك 
ساسية أ رمعاييأنواع الصخور كو  اتواالنحدار االرتفاعات استخدمت كاًل من خرائط  وقد   

درجة خطورة المواد على المنحدرات التي تتعرض لها كل من الطرق والمراكز  تصنيفل
يتضح العمرانية، وبعمل تطابق بين المعايير الثالثة السابق ذكرها وخريطة استخدام األرض 

، الجيري صخور الحجر  بالقرب من المناطق التى يسودهاالنشاط البشرى أغلب تركز 
باإلضافة إلى التضاريس الوعرة واالنحدارات الشديدة التي تميز منطقة الدراسة مما يعكس 

عند مشيد  أسمنتك خراسانك( سد 27) شكل
 .الرافد الرئيسك لوادى طيبة مرالحُ  وادي

سد ترابى شيد عن مخرج وادى :(26)شكل
 .بوادى طيبة العسيلة والتقائ 
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ذلك نشاط عمليات التجوية والتعرية المختلفة، وبالتالي عدم استقرار المواد المجواه على 
وط الكتل المنهارة أسفل المنحدرات وتعرض النشاط البشرى القريب منها المنحدرات وسق

للخطر. وفيما يلي دراسة ألخطار حركة المواد على كل من الطرق والمراكز العمرانية 
 .بالمنطقة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : أخطار حركة المواد على الطرق 2-1
الطور(  –تحتوى منطقة الدراسة على شبكة من الطرق، تشمل الطريق الرئيسي )أبو زنيمة    

وعددًا من الطرق الداخلية التي أنشئت في بطون األودية لخدمة النشاط التعديني السائد في 
حيث تتعرض هذه الطرق نتيجة لقربها الشديد من الحافات الجبلية بالمنطقة إلى  المدينة.

خطورة ناتجة عن حركة المواد على المنحدرات، وقد تم تحديد درجات الخطورة على طول 
الطريق الرئيسي كدراسة حالة ألخطار حركة المواد على الطرق بمنطقة الدراسة باعتباره 

وقد تم تصنيف درجات ة مقارنة بالطرق األخرى الداخلية. الطريق الذي يشهد حركة كثيف
( إلى أربع درجات 29( و)شكل5الخطورة على طول الطريق كما هو واضح في )جدول

 كاآلتي:

العمرانية  راكزالم
 زنيمة لمدينة أبو

 طريق

)أبو زنيمة 

 الطور ( –

شركة سيناء 
 للمنجنيز

 مخرج وادي دارات 

حافوووووووووووة يصووووووووووول 
  20انحوووووووووودارها 

يظهوووووور تقطعهووووووا 
بالمسووووووووووووووووووووووويالت 
المائيوووووووووة، مموووووووووا 
يزيوود موون خطووورة 
العموووووووران الوووووووذى 
يقع أسفل الحافة 

 مباشرة ً 

وشكركة سكيناء للمنجنيكز مكن المنحكدرات،  الرئيسككاالقتراب الشديد للمراكز العمرانية بمدنية أبو زنيمة والطريكق  :(28)كلش
 حالة حدوث الجريا  السيلى. فكدارات مما يزيد من خطورتها  واديفى مخرج  ةاألنشطوقوع جميع ه ه  إلى باإلضافة
  3D View Google Earth Digital Globe, Geo Eye, Pixel Size 0.5 m (2005)المصدر: 



 2022( وليو)ي 2، ع14مج         () االنسانيات والعلوم االجتماعية      مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم 

 ، فاطمة إبراهيم على يوسفد.  (...منطقة أبو زنيمةالجيومورفولوجية التطبيقية والتنمية المستدامة ل)
 أ.د/ عاطف معتمد عبد الحميد

760 

 

 

 
 

موون جملووة  ٪31كووم بنسووبة 9بلووغ طووول الطريووق الووذي يقووع فووي هووذه الفئووة: خطككورة ضكك يفةأ. 
الطريوق يوجود فوي منواطق آمنوة نسوبيًا، وتشومل أجزاء الطريق المعرضة للخطر، أي حوالي ثلوث 

فووي مدينووة أبووو جووزاء التووي تموور بمروحووة وادي دارات ، واألجووزاء الطريووق التووي تختوورق وادي تووالأ
زنيمووة وأجووزاء موون مروحووة وادي ُنُخوول. وترجووع قلووة خطووورة هووذه األجووزاء إلووى ابتعوواد الطريووق فووي 

نوع 
 الخطورة

طول  عووووووووووووووووووووووووووالموق
 (كمالقطاع)

 ٪رة نسبة الخطو 

 32,31 04,9 ُنُخل واديمروحة  –مروحة وادي دارات  –تال  وادي ضعيفة
 86,30 91,8 مطلة وادي غرب–طيبة  واديمروحة  –طيبة  وادي متوسطة

القطاع الموازى لخط  -طيبة الخانقى واديمصب  شديدة
 الساحل بين طيبة ومطلة

41,8 15,29 

 66,8 49,2 ُنُخل –طلة القطاع الموازى لخط الساحل بين م شديدة جدا
 100 87,28 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك المجموع

 الطور( –درجات الخطورة على طول الطريق الرئيسك )أبو زنيمة  :(5)دولج

 

 الطور ( – ةطريق الرئيسك )أبو زنيمتوزيع درجات الخطورة على طول ال :(29)شكل
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بعووووض منووووه فووووي نطوووواق المووووراوح  هووووذا النطوووواق عوووون الحافووووات الجبليووووة بمنطقووووة الدراسووووة وتركووووز
الفيضية، باإلضافة إلوى وقووع هوذا القطواع فوي نطواق األراضوي التوي تتسوم باالنحودارات الخفيفوة 

 وقلة التضرس.
تشوومل أجووزاء الطريووق التووي تتعوورض لزحووف المفتتووات والكتوول الصووغيرة  :خطككورة متوسككطة. ب

 ٪31نحووو كوم أي أن  9فئووةفوي األجوزاء القريبووة مون الحافوات، وقوود بلوغ طوول الطريووق فوي هوذه ال
موون طووول الطريووق الرئيسووي بالمنطقووة يتعوورض لخطووورة متوسووطة، وقوود تووم رصوود أجووزاء الطريووق 
المعرضووة للخطووورة المتوسووطة فووي القطوواع األوسووط لوووادي طيبووة، وأجووزاء موون المروحووة الفيضووية 

 (.30شكلللوادي وأجزاء الطريق التي تخترق القطاع األدنى لوادي مطلة )
مون   ٪29كوم أي بنسوبة  8 بلوغ طوول الطريوق المعورض للخطوورة الشوديدة: دةج. خطورة شدي

إجمووالي طووول الطريووق المعووورض للخطووورة، وترجووع شووودة خطووورة هووذا القطووواع موون الطريووق إلوووى 
صوووخور مووون ي يتسوووم بحافوووات شوووديدة االنحووودار  و نقى الوووذموووروره فوووي مصوووب وادي طيبوووة الخوووا

تجويووة المختلفووة وموون ثووم انفصووال الكتوول تعوود أكثوور الصووخور عرضووة لعمليووات الالحجوور الجيووري 
الصوووخرية عووون واجهووووات الحافوووات وانزالقهوووا علووووى طوووول الطريوووق، باإلضووووافة إلوووى االنعطافووووات 

   (.31شكل)الشديدة التي يتسم بها مصب الوادي وتزيد من خطورته 
 
 
 
 
 

 
 
 

أجككزاء مككن الطريككق الرئيسككك  :(30)شكككل
 الكككك يوادي مطلككككة الجككككزء األدنككككى لككككفككككك 

  .لمستوى متوسط من الخطورةيتعرض 

مككككن جككككزاء أل الخطككككورة الشككككديدة :(31)شكككككل
حيككي يظهكككر  فكككك مصكك  وادي طيبكككة، الطريككق

الت يوتقطعهككا بالمسكككللحافككة االنحككدار الشككديد 
 .المائية
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 ةيدشد لطريق محصورًا بين خط الساحل وحافةاجزء من  تتمثل فىد. خطورة شديدة جدًا: 
كما  ُنُخل.غرب وشرق مروحة وادي  كم 2، بطول°70يزيد انحدار واجهتها عن االنحدار 

 ةباإلضافة إلى الكثافة الشديد ،بفعل المسيالت المائية للحافة الجبليةالتقطع الشديد يظهر 
مما يؤدى إلى  تكتنف صخور الحجر الجيرى التى تتكون منها الحافة للشقوق والفواصل التي

يات التجوية والتعرية المائية على طول أنظمة الشقوق والفواصل فيحدث على أثر نشاط عمل
 تلفة تعرض الطريق للتدمير.ذلك انهيار لكتل ذات أحجام مخ

 أخطار حركة المواد على المراكز العمرانية: 2-2
ة تبين من الرصد الميدانى أن أغلب المراكز العمرانية بمنطقوة الدراسوة عرضوة ألخطوار حركو   

الموووواد سوووواء كوووان نموووط العموووران المخطوووط الوووذي تموووت مشووواهدته فوووي مدينوووة أبوووو زنيموووة أو تلوووك 
العشوووش التوووي يسوووكنها البووودو فوووي القطاعوووات الوسوووطى والعليوووا مووون األوديوووة، ويرجوووع ذلوووك إلوووى 
جيومورفولوجيوة وجيولوجيوة المنطقوة التوي فرضوت تركوز المحوالت العمرانيوة فوي نطاقوات معينووة. 

 .صنيف المراكز العمرانية طبقا لدرجة تعرضها ألخطار حركة الموادوفيما يلي بيان بت
ذات  سوووفوحأسووفل المباشوورة العمرانيووة التووي تقووع  راكووزالم تشوومل: ة. منككاطق شككديدة الخطككور أ

علووى جوانووب المووراوح الفيضووية لووواديى دارات وطيبووة االنحوودارات الشووديدة واالرتفاعووات الشوواهقة 
 .يةالعليا لألودالعشش التي يسكنها البدو في القطاعات الوسطى و  كما تشمل ،(32)شكل

علووى  تتمثوول فووي المنوواطق التووي تقووع بووالقرب موون المنحوودرات: . منككاطق متوسككطة الخطككورةب
مسافات بعيدة نسبيًا مما يؤدى إلوى تعورض الكتول المتسواقطة إلوى التفتوت والتنواقص بشوكل يقلول 

ة توووال إلووى المراكوووز العمرانيووة، كموووا هووو الحوووال فووي أجوووزاء موون قريووو موون خطورتهوووا عنوود وصوووولها
 (.33)شكلالعليا هبمنابعوأجزاء من قرية وادى الُحمر 

علوووى الوووذي يقوووع  ةأبوووو زنيمووومدينوووة ب العموووران المخطوووط  تشووومل أجوووزاء مووون :منكككاطق ةمنكككة ج.
يوة عون المنحودرات مرانالع راكوزيبة ودارات حيث تبتعد هوذه المط ىأطراف المراوح الفيضية لوادي

   .المواد حركةخطار أ جعلها آمنة مني متر مما1000 – 500بين بمسافة تتراوح 
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 قومات الطبي ية وسبل تنميتها : المرابعاَ 
كووون اسوووتغاللها لتحقيوووق جوانوووب تنمويوووة تحتووووى علوووى عووودد مووون المقوموووات الطبيعوووة التوووى يم   

 ت وسبل االستفادة منها. وفيما يلى عرض لهذه المقوما مختلفة،
 والتنمية التعدينية الصناعيةالثروة المعدنية  .1
تحتوووى منطقووة أبووو زنيمووة علووى العديوود موون الخامووات المعدنيووة التووى ارتبطووت فووى توزيعهووا      

 (.34)شكلقة الدراسة بأنواع الصخور المختلفة التى تتشكل منها منط
 

  جيري قات حجر طب

  طبقة من الطفل

يتعكككرض  عمرانككككنمكككط  :(32)شككككل
 .للخطورة الشديدة

 

قرية وادى الُحمر فى المنابع  :(33)كلش
 العليا تتعرض لخطورة متوسطة.

(: توزيع 34شكل )
معدنية الخامات ال

المستغلة بالمنطقة 
بنوع الصخر ال ى مقترن  

، والمناطق ينتمى اليها
المقترحة للتنمية 

 .لصناعية التعدينيةا
المصدر: الدراسة 
الميدانية، الخريطة 
الجيولوجية مقياس 

1/10000 
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لى إدنية بمنطقة الدراسة تبعًا للصخور التي تنتمي إليها وقد تم تقسيم الخامات المع      
وخامات ترتبط بالصخور النارية، وقد قسمت خامات  خامات ترتبط بالصخور الرسوبية

الصخور الرسوبية إلى خامات مرتبطة بصخور الحجر الرملي وخامات مرتبطة بصخور 
أما فيما يتعلق بخامات  يانية.الحجر الجيري باإلضافة إلى الخامات المرتبطة بالرواسب الود

 الصخور النارية فلم يرصد نشاط تعديني مرتبط بالصخور النارية بمنطقة الدراسة وربما يرجع
 الجودة االقتصادية لها.  قلة هذا الى

 :-كاآلتى توزيع الخامات المعدنية المرتبطة بالصخور الرسوبيةوت

 ملك الخامات المعدنية المرتبطة بصخور الحجر الر   :1-1
تم رصد نوعين من الخامات المرتبطة بصخور الحجر الرملي هما الكاولين والرمال     

 البيضاء:
يوجد خام الكاولين على هيئة عروق متداخلة مع طبقات الحجر الرملي ضمن  لكاولينأ. ا

، ويتركز في شرق وجنوب شرق منطقة الدراسة، عصر الكربوني والكريتاسى األدنىصخور ال
ة العسيلة ومسبع سالمة أكثر مناطق استخراج الكاولين وذلك ألن المنطقتين وتعد منطق

يغطيهما تكوين مالحة الذي يعد أكثر التكوينات الجيولوجية تركيزا للخام حيث يصل سمك 
 . (35شكلمترًا ) 150الخام به 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

( محجكر اسكتخراج الككاولين بجبككل 35) شككل
 ضمن تكوين مالحة.العسيلة 

 

 .أحد محاجر الرمال البيضاء (:36شكل)
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ز شرق وجنوب شرق تركثاني أهم مورد تعدينيي مستغل بالمنطقة ي :الرمال البيضاء -ب
الدراسة،  ويوجد الخام ضمن التتابع الطبقي لتكوين أبو ثورا حيث صخور الحجر  منطقة

ة وانخفاض نسبة بنقاوتها العاليالرمال البيضاء بمنطقة الدراسة  تتميزالرملي الكربوني. و 
  (.36)شكل لذا تدخل في صناعة الزجاجأكاسيد الحديد 

 

  الحجر الجيري الخامات المرتبطة بصخور  :1-2
من بمراجعة الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة تبين أن الجزء الرسوبي الذي يتكون     

ة التكوينات الجيولوجية بالمنطقة، من جمل ٪ 50غطى ما يقرب من ي صخور الحجر الجيرى 
 –والحجر الجيري الدلومايتى  –ويتكون القطاع الرسوبي لهذه الصخور من الحجر الجيري 

تتوقف استخدامات الحجر الجيري في الصناعة لكن و  والمارل. –لحجر الجيري الطباشيري وا
 .محتواه من كربونات الكالسيوم على درجة نقاء الصخر التي تتوقف بدورها على

 :تبطة بالرواس  الوديانيةالخامات المر  .1-3
الرواسوووب  اسوووة همووا:هنوواك نوعووان مووون الخامووات المرتبطوووة بالرواسووب الوديانيوووة بمنطقووة الدر     
التووي تعتبوور مووواد خووام رئيسووية فووي مووواد البنوواء باإلضووافة إلووى يووة ورواسووب الووزلط والحصووى الرمل

وتورتبط الرواسوب الوديانيوة  استخدام بعض أنوواع مون الوزلط فوي أعموال توزيين المبواني والطرقوات.
الوديانيووة  فووي توزيعهووا بجميووع بطووون األوديووة، ويعوود وادي تووال أكثوور منوواطق اسووتغالل الرواسووب

)الهيئووووة   3م مليووووون  6000 بمنطقووووة الدراسووووة حيووووث يقوووودر احتيوووواطي الخامووووات بووووالوادي بنحووووو
 (.2008القومية لالستشعار عن بعد، 

الخامووات المعدنيووة بالمنطقووة لووذا يعوود النشوواط التعوودينى هووو النشوواط أهميووة : ممككا سككبق يتضككح
 والصووناعات القائمووة عليهووا السووائد، حيووث يعموول أغلووب سووكان أبووو زنيمووة فووى المنوواجم والمحوواجر

وعلى هذا يمكن القول أن الثروة المعدنية التى تتووافر بمنطقوة الدراسوة وموا يورتبط بهوا مون نشواط 
 صناعي المصدر الحقيقي لتحقيق التنمية بالمنطقة.

 فال يقتصر األمر على استغالل المعادن  أما فيما يتعلق بسبل تنمية الثروة المعدنية
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جميووووع التكوينووووات الجيولوجيووووة بالمنطقووووة قابلووووة للتعوووودين واالسووووتفادة منهووووا الموجووووودة بالمنطقووووة ف
اقتصواديًا، وإنموا يقصود بهوا قيوام تنميوة تعدينيوة صوناعية تتمثول فوى إقاموة مراكوز صوناعية تورتبط 
بنوعيوووة الخاموووات المعدنيوووة المتاحوووة بالمنطقوووة والصوووخور التوووي يمكووون اسوووتغاللها اقتصووواديًا. لوووذا 

منطقووة صووناعية متكاملووة تضووم صووناعات معدنيووة تعتموود علووى منتجووات اقترحووت الدراسووة إنشوواء 
شووركة سوويناء للمنجنيوووز وخاصووة سوووبيكة الفيرومنجنيووز، وصووناعة موووواد البنوواء التوووى تعتموود علوووى 
الخاموووات المتووووفرة بالمنطقوووة، باإلضوووافة إلوووى صوووناعة الوووورق التوووي تقووووم علوووى منووواجم الكووواولين، 

 ال البيضاء.وعمل مصنع لصناعة الزجاج يعتمد على الرم
 

 (:34أنظر شكلوقد اقترحت الدراسة ثالث مناطق إلنشاء مجمع صناعي بالمنطقة )  
منطقوووة تصووولح إلنشوووواء وهوووى  :أ. المنطقكككة المقترحكككة األولككككى )شكككرق منطقكككة الدراسككككة(

قائمة على خوام الكواولين والرموال البيضواء مثول )صوناعة السويراميك، صوناعة الوورق( ناعات ص
 .خام وشبكة الطرق حيث تتركز المادة ال

سووومنت، موووع لصوووناعة موووواد البنووواء )صوووناعة األتسوووتغل إلنشووواء مج: ُنُخكككلمروحكككة وادي ب. 
 واألدوات الصحية(.

 

منطقة فضاء تابعة لشركة سويناء للمنجنيوز يمكون اسوتخدامها إلقاموة  :دارات مروحة واديج. 
   صناعات تعدينية تعتمد على منتجات الشركة.

نووواطق إلقاموووة المنشوووئات الصوووناعية باالعتمووواد علوووى مجموعوووة مووون وقووود توووم تحديووود أنسوووب الم   
المعوايير وهوي: التركوز بوالقرب مون الخاموات التووي تعتمود عليهوا كول صوناعة، والقورب مون شووبكة 
الطوورق سووواء الرئيسووية أو الداخليووة، والبعوود عوون المراكووز العمرانيووة، والبعوود عوون منوواطق الخطووورة 

باإلضووافة أو حركووة المووواد علووى المنحوودرات،  السوويلى الشووديدة سووواء تلووك التووى تتعوورض للجريووان
 .إلى التركز في المناطق التي تتسم باالستواء النسبي وقلة االنحدار

 
 

 وجوان  التنمية الزراعيةالطبيعك .النبات 2
 تعتبر منطقة الدراسة من أهم مناطق النبات الطبيعي شأنها في ذلك شأن شبه جزيرة سيناء    



 2022( وليو)ي 2، ع14مج         () االنسانيات والعلوم االجتماعية      مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم 

 ، فاطمة إبراهيم على يوسفد.  (...منطقة أبو زنيمةالجيومورفولوجية التطبيقية والتنمية المستدامة ل)
 أ.د/ عاطف معتمد عبد الحميد

769 

عويوة تحويوه مون نباتوات عديودة تتبواين فوي قيمتهوا النفعيوة موا بوين نباتوات ر  بوجه عام، وذلوك لموا
ونباتوووات طبيوووة ذات صوووفات دوائيوووة، والوووبعض اآلخووور يحتووووى ذات قيموووة غذائيوووة تصووولح للرعوووي 
ومنهوووا موووا يسوووتعمل فوووي  ي تصووولح للصووباغة أو لدباغوووة الجلوووودعلووى موووواد كيماويوووة خاصوووة كوووالت

ء أو يصولح كوقوود، لوذا تعتبور النباتوات الطبيعيوة ذات صناعة األثاث أو يدخل ضمن موواد البنوا
أهمية كبيرة يمكون اسوتغاللها بشوكل فعوال مموا يسواهم فوي تحقيوق تنميوة اقتصوادية. ومون الممكون 
إحووووالل بعووووض منوووواطق النباتووووات الطبيعيووووة غيوووور المجديووووة اقتصوووواديًا واسووووتغاللها فووووي النشوووواط 

 .االمورد وخصائصهالزراعي. وفيما يلي بيان بالتوزيع الجغرافي لهذا 
 

ارتووبط توزيووع النبووات الطبيعووي بمنطقووة الدراسووة : التوزيككع الجغرافككك للنبككات الطبيعككك. 2-1
 :بالمجارى المائية لذا تم تقسيم أودية منطقة الدراسة إلى ثالث بيئات نباتية كاآلتي

 

تمثوول منوواطق عيووون تعرضووت للجفوواف فووي الوقووت : األجككزاء السككفلى مككن مجككارى األوديككةأ. 
الي كما هوو الحوال فوي عوين وادي طيبوة التوي تقوع فوي الجوزء األدنوى للووادي، باإلضوافة إلوى الح

الجزء األدنى من وادي تال الذي يتسم بقرب الميواه الجوفيوة وتودفقها علوى السوطح مموا أدى إلوى 
كثافووة الغطووواء النبوواتي مكونوووًا واحوووة طبيعيووة، ويعووود نبووات السووومار والعقوووول والقووالم أهوووم النباتوووات 

 يعية التي تسود هذا النطاق.الطب
تتميووووز بوجووووود ترسوووويبات رمليووووة خشوووونة مختلطووووة : لمجككككارى األوديككككةب. األجككككزاء الوسككككطى 

بصوخور مفتتووة، ويسووود هوذا النطوواق نبووات الرمووث، كموا ينمووو نبووات اللصوف معلقووًا علووى جوانووب 
 األودية على ارتفاعات مختلفة.

الخشونة المختلطوة بصوخور جلموديوة تغطوى بالرموال : األجزاء العليا من مجكارى األوديكةج. 
كبيوورة الحجووم، لووذا تسووود هووذا النطوواق شووجيرات السوويال والرمووث التووي تنمووو علووى الحافووة الشوورقية 

مموا سوبق (. 2003لمنطقة الدراسة خاصة الروافد العليا لووادي طيبوة )مركوز بحووث الصوحراء، 
يبوة أو رعويوة فوى النشواط يمكن القول إمكانية مسواهمة النباتوات الطبيعيوة سوواء كانوت نباتوات ط
 ة التووى ترتفووع بهووا المووادةيوواالقتصووادى محوودودة، فووالبرغم موون وجووود األنووواع ذات األهميووة الطبيع
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الفعالوووة والتوووى يمكووون اسوووتعمالها فوووى صوووناعة الووودواء وارتفووواع القيموووة الغذائيوووة للنباتوووات الرعويوووة 
 أن محدوديوة المسواحة بشكل يمكن معه استغالل النباتات الرعوية كعلوف طبيعوى للحيوانوات إال

 تحول دون استغالل النبات الطبيعى اقتصاديًا بشكل فعال.
 

 الزراعية: جوان  التنمية 2-2
ويرجووع ذلوك إلووى أن  ألنشوطة مسوواهمة فوي اقتصوواد المنطقوةيعود النشواط الزراعووي أقول أنووواع ا    

أراض ضوعيفة  األراضي بمنطقة الدراسة من أراضوى الودرجات اإلنتاجيوة الرابعوة والخامسوة وهوى
اإلنتوواج ال تصوولح إال لزراعووة محاصوويل معينووة وتحووت ظووروف خاصووة وبتكوواليف خدمووة زراعيووة 

(. باإلضووافة إلووى قلووة مصووادر الميوواه والتووي تنحصوور بشووكل 1983عاليووة )فوزيووة محموود صووادق،
، كموا أن الميواه التوي ارتفواع درجوة الملوحوةأساسي في االعتماد على المياه الجوفيوة التوي تتسوم ب

فض درجووة ملوحتهووا توجوود علووى مسووافات بعيوودة موون سووطح األرض ومووع ارتفوواع تكلفووة حفوور توونخ
اآلبار يصعب االعتماد على الميواه الجوفيوة فوي الزراعوة بمنطقوة الدراسوة. كول ذلوك شوكل معوقوًا 
لزيوادة النشواط الزراعووي بالمنطقوة، كموا أن توووافر المعوادن بكثورة جعوول االهتموام بالنشواط التعووديني 

 لنشاط الزراعي. على حساب ا
 

فى هذا المجال يمكن من خاللها تحقيق التنمية رغم من هذه المعوقات فهناك جوانب وبال    
 بالمنطقة تتمثل في:

الرعووي داخوول دورة رعويووة، ويمكوون إدخووال النباتووات الطبيعيووة  مأ. إحيوواء المراعووى الطبيعيووة بتنظووي
نتوواج الحيووواني بالمنطقووة ولتحقيووق مثوول ذات القيمووة الرعويووة المرتفعووة ممووا يسوواهم فووي تنميووة اإل

 هذه التنمية الحيوانية البد من االهتمام بالمراعى الطبيعية ومراقبتها من الدولة.
: تقوووع عنووود التقووواء المنطقكككة األولكككى( 37ب. اقترحوووت الدراسوووة منطقتوووين يمكووون زراعتهموووا )شوووكل

بتجميوع ميواه السويول ، وتتسم هوذه المنواطق 2كم 5,95واديى أبو انسكر والُحمر بمساحة بلغت 
حيث تشكل منطقوة حوضوية تتجموع فيهوا ميواه األمطوار السواقطة، وقود توم اقتوراح سود عنود نهايوة 
 المنطقة المقترحة يساعد علوى تجميوع الميواه خلوف السود، وبالتوالي تووافر الميواه العذبوة الصوالحة
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الوزمن الرابوع ممووا  رواسووبلصوالحة للزراعووة التوي تتمثول فوي للزراعوة باإلضوافة إلوى توووافر التربوة ا
   يخلق مجااًل جيدًا للتنمية الزراعية يصلح لزراعة العديد من أنواع المحاصيل المختلفة.

 

. ونظرًا 2كم 26تقع في الجزء األدنى من وادي تال بمساحة قدرت بنحو : المنطقة الثانية
محاصيل التي الرتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية بها تقترح الدراسة استغاللها في زراعة ال

تتحمل الملوحة. وقد لوحظ أثناء الدراسة الميدانية أن هناك زراعات متناثرة قليلة من النخيل 
والزيتون، لذا يجب االهتمام بالعمليات الخاصة بزراعة النخيل والزيتون على نطاق واسع، 

ى االهتمام والعمل علية التي تجود زراعتها بالمنطقة، وإدخال السالالت ذات اإلنتاجية العال
 بتصنيع المنتجات الغذائية القائمة على كل من النخيل والزيتون.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المياه الجوفية -3

الجنوبيوة ذلوك شوأن بقيوة أجوزاء سويناء  فويمحدود شوأنها  جوفيزان بخالدراسة  تتسم منطقة     
 لةآضووومووون  وبوووالرغم .إمكانوووات الميووواه الجوفيوووة ببقيوووة صوووحارى مصووور ةمقارنوووحالوووة  فووويوذلوووك 
 تحقيووق التنميووة فوويتوجوود بكميووة يمكوون أن تسوواهم  أنهووا إالجوفيووة بالمنطقووة ميوواه  وجووود احتمووال
 على عدد  والهيدرولوجيةة للدراسات الجيوفيزيائي، حيث يحتوى منطقة الدراسة طبقًا قةبالمنط

 :(37) شكل
المناطق المقترحة 

 .للزراعة
المصدر: الدراسة 

 الميدانية
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 (.38شكلمن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية )
الجوفيوووة مووون األموووالح المذابوووة هوووي المؤشووور الرئيسوووي ويعتبووور معرفوووة تركيوووز محتووووى الميووواه     

اتضووح أن الميوواه الجوفيووة التابعووة للووزمن  مالئمووة الميوواه الجوفيووة لالسووتخدام حيووثلتحديوود موودى 
مليجووورام/ لتووور، بينموووا  2000إليوسوووين سوووجلت أعلوووى قيموووة لدرجوووة الملوحوووة تزيووود عووون واالرابوووع 

نوووى قيموووة لدرجوووة الملوحوووة تراوحوووت بوووين سوووجلت الميووواه التابعوووة للعصووور الكريتاسوووى والكربووووني أد
   ،Abd- Rabou, O., 1995))مليجرام/ لتر 1500 -1000

ومن ثم فطبقًا للمقاييس الدولية لمياه الشرب فإن أغلب المياه الجوفيوة بمنطقوة الدراسوة تعود غيور 
 .الكربوني تعد صالحة نسبياً  صالحة للشرب، وإن كانت المياه التابعة للعصر

تصووولح  علوووق باالسوووتخدام الحيوووواني يمكووون القوووول بوووأن الميووواه الجوفيوووة بالمنطقوووةأموووا فيموووا يت    
بينموا نجود أن الميواه التابعوة لكول مون عصور الكريتاسوى والكربووني  جميعها لالستخدام الحيوواني.

هووي التووي تصوولح لووري جميووع أنووواع النباتووات وكوول أنووواع األراضووي بمنطقووة الدراسووة، بينمووا يمكوون 
عووة لكوول موون الووزمن الرابووع وعصوور اإليوسووين فووي ري النباتووات التووي تتحموول اسووتخدام الميوواه التاب

 الملوحة الشديدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

يع توز  :(38)كلش
الطبقات الحاملة للمياه 
الجوفية طبقا للعصور 

 التك الجيولوجية 
 إليها. تنتمك

المصدر: الخريطة 
 -1الجيولوجية 

10000، ((Abd- 
Rabou, O., 

1995. 
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  النشاا السياحى وسبل تنميت  . 4
تعوود منطقووة الدراسووة أقوول منوواطق جنوووب سووويناء موون حيووث النشوواط السووياحي وذلووك لضووويق     

اطئ سووياحية كتلووك المقامووة فووي شوورم السووهل السوواحلي فووي هووذا النطوواق ممووا حووال دون قيووام شووو 
الشوويو ونويبووع ودهووب إال أنهووا تمتلووك مقومووات جيومورفولوجيووة والندسووكيب طبيعووي إذا تووم تفعيلووه 

أن يحقووق مسووتقباًل واعوودًا فووي مجووال التنميووة موون خووالل مووا يعوورف بالسووياحة البيئيووة موون الممكوون 
 السياحة. 

لتوووي يمكووون االعتمووواد عليهوووا لتحقيوووق منطقوووة الدراسوووة عووودد مووون المقوموووات السوووياحية ا ضووومتو    
 التنمية السياحية هي: 

 

تحتوى المنطقة علوى أحود المواقوع األثريوة هوو معبود سورابيط الخوادم  منطقة سرابيط الخادم:أ. 
متوور، فووإذا تووم االهتمووام بهووذه  1500والووذي يقووع فوووق سووطح هضووبة موون الحجوور الرملووي بارتفوواع 

 كن أن يفتح مجاال جيدا  للسياحة. المكان وتوضيح أهميته التاريخية فمن المم
 
 

إحوودى المنوواطق التووي تراجعووت أهميتهووا وفقوودت قيمتهووا بشووكل كبيوور  ب. منطقككة حمككام فرعككو  
خالل السنوات األخيرة، وبالرغم من أنه كان هناك مخطوط إلقاموة منتجوع صوحي سوياحي تحوت 

عالجيوووة مسووومى )منتجعوووات حموووام فرعوووون( يشوووتمل علوووى قريوووة سوووياحية تجموووع بوووين السوووياحة ال
والترفيهيوة والرياضوية إال أن الواقوع الحوالي يتمثول فووي تحولهوا إلوى منطقوة مهجوورة تملوئ مغووارات 

 تدفق المياه الحارة والتي تعتبر القيمة الحقيقة للمكان بالمخلفات. 
 

بالرغم مما ُذكر عن وجوود مجواالت للسوياحة الدينيوة والسوياحة العالجيوة  ج. السياحة البيئية:
متلكوه المنطقوة مون خصوائص طبيعيوة يعتبور أهوم مقوموات الجوذب السوياحي. وتتمثول إال أن ما ت

هووذه المقومووات الطبيعووة فووي تعوودد المظوواهر الجيومورفولوجيووة الجذابووة والتووى يمكوون تقسوويمها الووى 
   ما يلى.

  لووويس المقصوووود بالنطووواق السووواحلي هنوووا سوووياحة الشوووواطئ وذلوووك ألن : النطكككاق السكككاحلك
 منوووه يتسوووم بالضووويق الشوووديد نتيجوووة وجوووود الجوووروف البنيويوووة التووويالسووواحل فوووي قطووواع عوووريض 
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مون خووط السواحل وتطول علووى الخلويج مباشورة، ممووا أدى إلوى قلوة المنوواطق  ٪ 70تسوتحوذ علوى 
التوي يمكوون اسووتغاللها لسوياحة الشووواطئ، وإنمووا يقصود اسووتغالل المقومووات الطبيعيوة التووي يمتوواز 

حصوووية وأرصووفة نحووت األمووواج، ومزايووا بهووا النطوواق السوواحلي موون كهوووف وجووروف وشووواطئ 
 (.39شكلحركة المياه من خالل معركتها مع الجروف الساحلية في مشهد طبيعي خالب )

 

 غنى بالعديد من أشكال السطح منها ما يرتبط باألودية مثل الشالالت : النطاق الجبلك
مناظرها النادرة، ( ، ومنها األشكال الناتجة عن اإلذابة في الحجر الجيري ب40شكلوالخوانق )

 ومجموعة التالل الجيرية المنعزلة التي تجاور بعضها في منظر خالب غرب وادي مطلة.
 :ياالسوتفادة مون مقوموات كول مون مروحوة وادي ُنُخول وتوال حيوث األراضو سياحة الشواطئ 

الرمليووة مسووتوية السووطح والظهيوور الجبلووي للمووروحتين فووي إقامووة قوورى سووياحة كتلووك المقامووة فووى 
 شيو ورأس سدر، أو عمل فنادق سياحية تخدم بقية أوجه النشاط السياحي المقترحة.شرم ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .التنمية العمرانية 5
(، وتتميز 41شكلكم ) 3075تم اقتراح منطقة تصلح للتنمية العمرانية بلغت مساحتها       

فة إلى توافر البنية األساسية باإلضا هذه المنطقة بأنها من أكثر أجزاء السهل الساحلي اتساعاً 
ومع قلة عدد السكان الذي تتسم به  تعتبر امتدادا للعمران بالمدينة. للتنمية العمرانية حيث

 ( األشكال الطبي ية المرتبطة 39) شكل
 بالساحل

خانق المنابع العليا لوادى  :(40)شكل
 ذو المظهر البيئى المميز لخُ نُ 
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المنطقة يفضل نقل سكان منطقة أبو زنيمة القديمة للمنطقة المقترحة للتنمية العمرانية ألن 
وذلك ركة المواد على المنحدرات جة عن حالمراكز العمرانية كلها عرضة للخطورة الشديدة النات

 لتركز كافة المراكز العمرانية أسفل المنحدرات مباشرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :)الطاقة البديلة(الطاقة المتجددة  .6
مصطلح يطلق على الطاقة التي يتم الحصول عليها من الموارد الطبيعية التي ال     

متع بمقومات الطاقة المتجددة إال أنها تنضب. ورغم أن مصر عامة ومنطقة سيناء خاصة تت
أقل الدول حصوال عليها، حيث يقتصر األمر على جهود محدودة ال يمكن من خاللها تأسيس 
نظام توليد وتوزيع للكهرباء في عموم البالد. وتتمثل طرق تحقيق الطاقة المتجددة في منطقة 

 .الدراسة من خالل موردين متوافرين بها هما الشمس، والرياح
 9سجلت منطقة الدراسة أعلى معدل لسوطوع الشومس حيوث وصول إلوى : الطاقة الشمسية -أ

سواعة يوميوا فوي فصول الصويف  12ساعات يوميًا في المتوسط خالل فصل الشتاء، ويزيد إلوى 
( وبوووذلك يصووول 2005)الهيئوووة المصووورية العاموووة للمسووواحة الجيولوجيوووة والمشوووروعات التعدينيوووة، 

سواعة، وهوذه القيموة تمثول ضوعفين  3000ويًا إلوى موا يزيود عون متوسط عدد سوطوع الشومس سون
بكول  يطاليا التي ال يزيد عودد سواعات سوطوع الشومسإعدد ساعات الشمس في كل من ألمانيا و 

( المناطق 41)شكل
المقترحة للتوسع 

 .العمرانك
 المصدر:الدراسة الميدانية
Google Earth4.6, 
Spot Image, Pixel 

Size 2.5 m 
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سوووواعة/ سوووونويا وبوووالرغم موووون ذلووووك تعوووود ألمانيوووا أكبوووور الوووودول إنتاجووووًا للطاقووووة  1000منهموووا عوووون 
، وكوذلك بريطانيووا 2011جيجواوات عووام  7,24ا الكهربائيوة مون الطاقووة الشمسوية فقوود بلوغ إنتاجهوو

التووي تقوووم بتشووغيل محطووات ضووو الوقووود باسووتخدام الطاقووة الشمسووية والتووي وصوول إنتاجهووا موون 
، لووووذا فهووووى تعووود موووون الوووودول  2011ميجوووواوات عوووام 900لكهروضووووئية إلووووى اقوووة الشمسووووية االط

  الصاعدة في إنتاج الطاقة الشمسية بالعالم.
اإلشعاع الشمسي الذي يمثل المصدر األساسي للطاقة الشمسية ووجود وبالرغم من توافر     

المساحات الصحراوية المسطحة الصالحة إلنشاء محطات للطاقة الشمسية إال أنها غير 
مفعلة بمنطقة الدراسة حيث لم يرصد استخدامها إال في بعض التجمعات البدوية في المنابع 

 .(42)شكل العليا لوادي طيبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومووع عوودم إمكانيووة اسووتخدام الطاقووة الشمسووية اآلن كمصوودر أساسووي لتوليوود الطاقووة الكهربائيووة    
بالمنطقوة نظوورًا الرتفوواع تكلفووة إنشوائها فموون الممكوون تفعيوول تطبيقوات الطاقووة الشمسووية ذات القوودرة 

 المنخفضة التي تتمثل في اآلتي:
ات تكلفووة اقتصووادية منخفضووة مجمعووات شمسووية ذهووى عبووارة عوون  :السككخانات الشمسككية  -

 تقوم بتجميع األشوعة السواقطة عليهوا وتحويلهوا إلوى طاقوة حراريوة يسوتفاد منهوا فوي تسوخين الميواه
 جعلهوووا صوووالحةخووالل سووواعات سوووطوع الشوومس وذلوووك برفوووع درجوووة حوورارة الميووواه إلوووى مووا يكفوووى ل

التجمعات البدوية فى المنابع العليا  بإحدىتوليد الكهرباء  فكم الطاقة الشمسية استخدا :(42)شكل
 طيبة لوادي
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ن خووووالل توووووفير الطاقووووة الكهربائيووووة التووووي تسووووتخدم موووولالسووووتخدامات البشوووورية ممووووا يسوووواهم فووووي 
السخانات الكهربائيوة، وقود بودأ فوي الفتورة األخيورة تفعيول اسوتعمال السوخانات الشمسوية فوي أجوزاء 
عديوودة موون مصوور، وموون ثووم يمكوون تعموويم هووذه الفكوورة بمنطقووة الدراسووة ولكوون األموور يحتوواج إلووى 

 توعية الناس بكفاءة استخدام الخزان الشمسي.
ة إحودى الطوورق التوي يمكون اسوتخدامها فووي تعتبوور المجففوات الشمسوي: المجففكات الشمسكية -

يمكون تصونيعها مون الموواد المحليوة المتووفرة فعلوى ة الوثمن نسوبيًا تجفيف المحاصيل فهي رخيص
سوووبيل المثوووال يلجوووأ المزارعوووون فوووي المنووواطق الريفيوووة إلوووى بنووواء صوووناديق وتغطيوووة أحووود جوانبهوووا 

لشوفافة التوي تسومح بنفواذ أشوعة المعرضة للشمس معظم فترات النهار بالزجواج أو إحودى الموواد ا
 .(1993الشمس )طارق زكريا، 

عمليووة يووتم موون خاللهووا تحليووة ميوواه البحوور المالحووة بواسووطة الطاقووة الشمسووية تحليككة الميككاه:  -
وتعتبور هوذه العمليوة الحول المسوتقبلي لمشواكل نقوص الميواه  نتاج مياه نقية صالحة لالستخدام،إل

عووانى موون نقووص الميوواه وفووى نفووس الوقووت تتوووافر فيهووا خاصووة فووي منطقووة مثوول منطقووة الدراسووة ت
 المياه المالحة وكميات من اإلشعاع الشمسي تكفى لتحليتها.

تعتبر أفضل أنواع الطاقة المتجوددة التوي يمكون اسوتخدامها بمنطقوة الدراسوة طاقة الرياح:  -ب
صوول علوى وذلك ألن تقنية اسوتخدامها متواضوعة التكلفوة عكوس الطاقوة الشمسوية، حيوث يوتم الح

طاقووة الريوواح باسووتخدام طووواحين الهووواء وهووى عبووارة عوون آلووة مصووممة لتحويوول الطاقووة موون طاقووة 
حركيووة إلووى طاقووة كهربائيووة تحتوووى علووى مولوود يعموول بمبوودأ التوربينووات الووذي يووتم إدارتووه بواسووطة 

 وتعتبور منطقوة الريواح المعاكسوة لهوا فوي االتجواه، مروحة مركبة فوي مقدموة الجهواز للتحورك بقووة
الدراسووة موون أنسووب المنوواطق لتوليوود طاقووة الريوواح حيووث بلغووت أعلووى سوورعة للريوواح بمحطووة أبووو 

، وبووذلك فهووي تشووكل أعلووى  2وات/ م 3,161متوورًا/ ثانيووة بطاقووة ريوواح متوقعووة تبلووغ  8,6رديووس 
سووورعة للريووواح فوووي مصووور. باإلضوووافة إلوووى أن السووواحل الشووورقي لخلووويج السوووويس يتميوووز بانتظوووام 

 يوة للسالسول الجبليوة مموا يزيود مون سورعتها وبوذلك يمكون اقتوراح إنشواء موزارعهبوب الريواح المواز 
 للرياح بمنطقة الدراسة على طول ساحل خليج السويس كتلك المنشأة على ساحل البحر 
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   .األحمر يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة
 ة: النطاق األنس  للتنمية المستقبلية بمنطقة الدراسخامساً 

يعد تحديد المناطق الصالحة للتنمية انعكاسا لكل من الخصائص الجيولوجية    
فهي تمثل مجموعة العوامل التي حددت التى تم معالجتها سابقَا والجيومورفولوجية للمنطقة 

أصلح المناطق للتنمية باإلضافة إلى ما سبق تناوله من مقومات طبيعة وتحديد لدرجات 
منطقة الدراسة. وبأخذ كل ذلك في االعتبار تكون منطقة السهل  الخطورة التي تتعرض لها

الساحلي وبعض أجزاء من نطاق أقدام الجبال أنسب المناطق التي تقترح الدراسة تركز كافة 
 بها والتي سبق توضيحها، بينما نطاق الحافات الصدعية وبعضالمقترحة جوانب التنمية 

باستثناء السياحة البيئة التي . من التنمية ةدمناطق مستبعأجزاء من نطاق أقدام الجبال 
 (.43تتطلب التجول واالستمتاع بالمظهر البيئي  )شكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

( 43شكل )
 ثالثك

األبعاد يحدد 
النطاق 
األنس  
 .للتنمية
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 المالحق

 

 

 

كثافة 
 التصريف

معدل 
 التشع 

 دلمع
 االستطالة

درجة 
 الوعورة

معدل 
 التضرس

 المحيط
 كم

 العرض
 كم

 الطول
 كم

المساحة 
 2كم

 الوادي

 تال 1,1 24,3 21,3 70,1 035,0 78,3 0,48 8,3 5,4

 طيبة 8,3 34,3 27,3 122 033,0 21,5 0,87 8,3 6,4

 العواض -ر 5,6 3,1 9,5 13,3 01,0 43,1 0,98 3,3 3,4

 راتاد 3,13 6,8 7,6 21,7 055,0 33,1 0,6 7,4 5,3

 مطلة 5,14 7,1 6 20,9 056,0 30,1 0,6 2,4 2,3

 ُنُخل 3,1 17,6 18,1 65,1 031,0 58,2 0,7 1,4 7,4
 المجموع 5,6 93,2 89,8 313,1 036,0 78,3 4,23 - -

 المتوسط 101.6 15,5 15 52,18 035,0 3.60 0,70 9,3 1,4

 الوادى
 الرتبة

 نخل مطلة دارات روض العواض طيبة تال
 الطول العدد الطول العدد الطول العدد الطول العدد الطول العدد الطول العدد

 324.3 957 30.1 73 28.2 62 17.9 28 1027.3 2563 288.3 675 االولى
 107.3 222 7.5 18 10.1 17 4.5 5 326.8 607 106.8 162 الثانية
 48.7 47 5.9 4 4.8 2 2.8 2 161.7 151 47.2 38 الثالثة
 25.8 8 3.8 1 4.4 1 1.4 1 75.5 35 15.5 11 الرابعة

 16.01 3 - - - - - - 28.5 8 19 2 الخامسة
 12.8 1 - - - - - - 36.5 4 6.9 1 السادسة
 - - - - - - - - 16.5 1 - - السابعة
 535.05 1238 47.5 96 47.6 82 26.87 36 1673.1 3369 483.8 889 المجموع

 بمنطقة الدراسةوشبكات التصريف ألحواض التصريف  الخصائص المورفومترية(: 1) ملحق

 الرتب ألودية منطقة الدراسة أعداد وأطوال المجارى على مستوى(:2) ملحق
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The Applied Geomorphology and Sustainable Development of Abu 
Zneima Area, Western Sinai Using Geographic Information Systems 

 
Abstract 

Abu Zneima Area lies in South Western Sinai between latitudes 29° 00 

& 29°  30 ' and longitudes 33° 00 & 33° 30 '. The tectonic movements 

that accompanied the emergence of the Gulf of Suez had the greatest 

impact in forming a number of geomorphological phenomena related 

to faults including grabens, structure scarps, dykes,  and canyons. The 

tectonic movements also had a role in drawing the drainage network 

in the area by determining the directions of the the drainage network, 

that were taken from the cracks and faults as weak areas during water 

erosion. The study area is also characterized by a complex geological 

column consisting of Precambrian to Miocene rocks, and this 

geomorphological and geological complexity had a great impact in 

directing human activity in the study area. 

   As a result of the interrelationship Between land forms and human 

activity, this paper deals with the study of natural Constraints as a 

geomorphological determinant that hinders the development process 

in the study area, On top of these Constraints is   Flash flood hazards. 

Then the research deals with the natural potential possessed by the 

study area, such as mineral fortunes, underground water, and natural 

plants.  

  The study addressed the future promising development aspects in 

the area, such as agricultural, industrial, and tourist development as 

well as renewable energy. By analyzing the natural hazards and ways 

to confront them in the study area and studying the natural potential 

,the research ends with defining the aspects of future development in 

the Abu Zenima area and the most appropriate location ,in the study 

area for, for every field of development. 


