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 وأهداف الدراسة موضوع 

يمثل الهامش الساحلي لمنطقة غرب الدلتا أحد أكثر األراضى المصررية المررضرة للتررديل تالترييرر 
تيقررا الترردلل ال فرررر  رري أرم طرر ع المنطقررة نلررى مممتنررة مررق المقتمررا  أطمهررا للررة . مررق ل ررل اننسرراق

ترري تتررراتي   رريق مررا دتق الصرر ر تمناسرري ها ال  Micro reliefتضرر  المنطقررة  مررراطر سررطحها الصرررير  
كمرررا تقرررط المنطقرررة نلرررى حا رررة النمرررت المتسرررار  لمدينرررة .  رفرررر  أمترررار تنحرررت ماقرررة مترررر  رررت  سرررط  ال حرررر

كما . انسكندرية تالمراكز الرمرانية الناطضة  ى كل مق  رج الررب تالرامرية ت رج الررب المديد  تالحّمام
ي اسررتما ة ناليررة لالستصررالي الزرانرريإ ىضررا ة ىلررى مالمسررة ت رردر تر ررا  المنطقررة  قتامهررا اللررتمي تالرملرر

 .المنطقة  للساحل المتميز غر ي الرممي ال ر استرل  ي ىلامة المنفقا  السياحية

تتهررردا الدراسرررة الحاليرررة ىلرررى رصرررد التريرررر  ررري التحررردا  الميمتر تلتميرررة نتيمرررة نمليرررا  التنميرررة 
تلرد رلر  المنطقرة محرل . ل حر  لرالل الرقرديق الماضرييقالرمرانية تالزرانية التى فرهدتها المنطقرة محرل ا

ال حرر  تررريش لقرررتق متتا رررة حالررة مررق التررتازق ا يكتلررتمي لنرررام سرراحلي تنتمرري نرمرر  ال رنيررة ىلررى سررهل 
تأطررم المالمرر  الميمتر تلتميررة . Regression coastsسرراحلي يصررنا كرتنتلتميررا ضررمق سررتاحل الحسررر 

   :له ا السهل الساحلي ما يلي

 مررق حمررم ح ي اتهررا  رري  قررة الرمررل النررانم تالمتتسررطإ %  09طئ ت المررا  مثاليررة يقررط فررتا
تلل هرررا تمترررد لنحرررت نصرررا كيلرررتمتر كث ررراق رمليرررة تت رررات   ررري حركتهرررا  ررريق النفرررطة تفررر   

 . النفطة تالمتصل ة

   كرم نحرت  52نس  متتا ط مرق سالسرل تالليرة مرق الحمرر الميررر تمترد متازيرة لل حرر  رمر
مترررر تتمثرررل  مرررالل  099ىلرررى  09يرررةإ تتت رررات   ررري مناسررريب لممهرررا  ررريق الصرررحرال الدالل

 . مراحل انحسار ساحل ال حر المتتسط نق أرم المنطقة لالل نصر ال اليستتسيق 

   نسرر  متتررا ط مررق الالمتنررا  التالرررة  رريق السالسررل السررا قةإ تتحررتل مررق  متنررا  مرطررا
د ماّلحة مريتط الفهير  ثاني أحرد   الرمال ىلى  متنا  س لية  ا لتراب مق ال حرإ تتر

 . الالمتنا   ي المنطقةإ  رد الالمتق الساحلي

  صررحرال رمليررة تحصررتية ىلررى المنررتب تالمنررتب الفرررلي مررق نسرر  السالسررل تالالمتنررا إ
 . مترا 059مترا ىلى منستب  09تتمتد  يما ترال لط كنتتر 
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  السرررا قة يقرررتم نلرررى ا سرررترالل تحترررى منتصرررا الثمانينيرررا  كررراق اسرررتلدام األرم  ررري الرررراطرا
 :المتضري دتق ترديلإ  كاق النفاط ال فرى متمثال  ي
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استرالل الكث اق الرملية الساحلية  ي  رم المتاضط للرمراق السركنى ت رى متاضرط ثانيرة  -
تكانرر   يقررة طرر ع الكث رراق أكثررر أفرركال المنطقررة  ريررة . لرنايررة أفررمار النليررل تاسررتثمارطا

 . ت كرية

 حيرررر  مريرررتط  ررري الصررررا الزرانررري تاسرررترالل مالحتهرررا  ررري اسرررتلرج األمرررالي اسرررترالل  -
 .  طر  تطتر  ن ر الرقتد مق طر   داقية ىلى طر  آلية لحصد األمالي

استرالل التالل الميرية المرطا   التر ة اللتمية  ي النفاط الزرانيإ تطت نفاط لام أيضرا  -
أت نلى اآل ار التي ترر يها األمطرار  ري نلى ا ست اد  مق نرم المطر المتسمية الساقد  

تت اتتررر  المحاصررريل الزرانيرررة  ررري طررر ع األراضررري  ررريق محاصررريل ح رررتب . سرررنتا  الرررت ر 
 ينمررا اسررترل  الررتالل الراريررة .  كررالقم  تالفرررير ت اكهررة كررالتيق تالت رراي تمررتال  كررالزيتتق

 .  ا  الن اتا  الحتلية الم رثر   ي النفاط الرنتر

ليررررة تالحصررررتية مررررق أيررررة اسررررتلداما  ترررر كر رغررررم اسررررترداطا للرنرررري للرررر  الصررررحارى الرم -
 .تا ستصالي الزراني  س ب ندر  متارد المياع

كررم غرررب الهررامش  029ترغررم اتسررا  المنطقررة المتررتثر   الترررديل ال فرررر  رري غرررب الرردلتا ىلررى حرردتد 
 09 لك  ي حدتد الدلتاترإ  قد التار ال اح  أكثر مناط  الترديل حد   ست ياق مرد   الترير ت 

تتفررمل حرردتد ال حررر  الحررالي مررق الفررر  ترنرررة النت اريررة تمررق المنرررتب . كررم غرررب ترنررة النت اريرررة
الفرررلي مرررنل م تادر النطرررتق تمرررق المنررتب الرر ررري الهررتامش الفرررمالية لمررنل م القطرررار  تمرررق 

رررالم رامررط للم)الفررمال لررط السرراحل الممتررد مررق منررتب فررر  انسرركندرية ىلررى غر رري مدينررة الحّمررام 
 ( 0تلل قا  المصن ة تصني ا متمها فكل  5تللمالم  الميتلتمية فكل  0الط تغرا ية فكل 
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 طريقة الدراسة

 اسررتلدام صرتر األلمررار الصررنانية   Change Detectionيت ر  المررا يررتق نلرى أق تت ررط التريررر 
يانا  تتي  لصاقصها صار تاحدا مق أ رز أساليب ال ح  الحديثة القاقمة نلى رصد تتحليل الترير  ي  

 . الرلمية تقديم مقايي  كمية لمستتيا  تدرما  الترير

تلقد انتمد ال اح  نلى رصد التريرر  ري طر ع المنطقرة مرق لرالل مقارنرة  يانرا  مستفررر  مرق  ررد 
تطرررت  5991تطرررت ألررردم تصرررتير  ضرراقي للقمرررر األمريكررري  ندسرررا  تنرررام  0001نرررام : لترراريليق مميرررزيق

 .  لتصتير مق ن   القمر إ تيفكل ال ار  الزمني نفريق ناما مق المقارنةأحد  تاريخ متاي ل

ترغررم للررة اسررتلدام   رري الدراسررا  المررا يررةإ ى  أق رصررد التريررر  اسررتلدام  يانررا  ا ستفرررار مررق 
.  رررد يمرررى نلررى لرردم تسررا   رري نديررد مررق الدراسررا  ال يقيررة تالميتلتميررة تالهندسررية منرر  أتالررر الثمانينررا 

تاحد  مق الدراسا  التي لدم   ردا منهميا  ي ىمرال رصد الترير  ررد  0000راسة سينغ  ي نام تلرل د
تلرد رامرط  يهرا سرينغ (  Singh.A 1989 pp989-1003)مرحلرة المضراطا  التقليديرة  راللراقط الط تغرا يرة 

انررر ) مج حاسرت ية المهتد السا قة التي لام  ها أدينيل  ي رصد الترير  مقارنة صتر متية  اسرتلدام  ررا
Adenniyl.p 1980 pp 1447-1464 .) تلرد طرتر  مثرل طر ع الدراسرا  تسراقل رصرد التريرر  ررد الدراسرة
 (   Angelice.G et al 1977رامط ) الم كر  التي لدمها أنملي  تزمالؤع  

ط ا تتت ات  طر  رصد الترير  حسب الررم ال ر مرق أملر  ترتم الدراسرةإ ت حسرب ت رر  ال يانرا  
 :المتاحةإ تمستتى تتثير الرتامل المتية المؤثر   ي درمة تضتي الصتر إ تمق أفهر ط ع الطر 

  متمر  أت غيرر متمر  -المقارنة ال صرية  يق التحدا  المتر تلتمية  رد ىمررال تصرنيا- 
 للمرقيا  المتاحة؛ 

   ىمرال تصرنيا متمرSupervised Classification  لمممتنرة صرتر  ري ترتاريخ متتا ررة
 تمقارنة ال قا  المصن ة؛ 

   المقارنة النس ية  يق المرقياRatioing  ؛ 

   المقارنة  يق المرقيا   تط ي  مرادلة مؤفر الن اVegetation index؛ 

  المقارنة  يق المرقيا   تط ي  تحليل الرامل الرقيسيPCA ؛ 

   المقارنة انحداثية  يق المرقياVector Analyis . 
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التي تفير ىليها ط ع الدراسة  ري غيرر ) لالل مرامرة أد يا  المرال ة تالرصد تلد تمد ال اح  مق 
أق ا ضررل مررا يناسررب مقارنررة التريررر  رري  يقررة منطقررة غرررب الرردلتا  رريق ترراريليق طررت ىت ررا  الطررر  ( متضررط

 :الثال  التالية

تلد . ىمرال التصنيا المتم  للمرقيتيق تالمقارنة ال صرية  ينهما تاستكفاا مناط  الترير .0
. مال  لك كمرحلة أتلى طد   ىلى التررا نلرى ط يررة التريرر  ري المنطقرة تمحراترع تأ ررادع

رامرط نلرى سر يل المثرال الدراسرة ) تتقر نديد مق الدراسا    انلية ط ع الدراسة  ي التط ير  
 Barrett. & Curtis. (1995)األصتلية التي لدمها 

طيرا مرتمي  01ت لرك لالسرت اد  مرق  Image Overlay دمج المرقيتيق  ي مرقية تاحرد   .5
تلرد مّكرق  لرك .  Layer Stackأطيراا  ري كرل صرتر   اسرتلدام تري رة الردمج  7 رد  مرق  

تترم  لرك لالسرت اد  مرق الت رايق . مق استكفاا مناط  التريرر ل رل ىمررال الرسرم انحرداثي لهرا
ماحر   ررى أكثررر مررق تطرت اسررلتب أث رر  ن. اللرتني الرر ى تتلرر ع الرراطرا   رريق ترراريلي المقارنررة

-Aldakheel & Alلارق نلى س يل المثال تط يق   ري تاحرة األحسرال الترى لردمها  ) دراسة 

Hussaini 2002  مستريناق  ي  لك  طريقةVirag and Colwell.1987 ) 

المقارنة انحداثية للمرقيتيق ت لك  تحتيل التحدا  المتر تلتمية تأفكال اسرتلدام األرم  .0
ثررم أشنفررق  ط قررا  ىحداثيررة   Screen Digitizingأتً  نلررى الفافررة  ىلررى  يانررا   رسررم 
Vector layers   تطررت أسررلتب . 5991تناررطررا ط قررا  ألرررى لمرقيررة نررام  0001لمرقيررة

تحتى يتمنا ط ا  ري نديرد مرق الدراسرا  المررا يرة   Singh.A 1989رصيق مت ط من  دراسة 
 تالميتلتمية 

 مصادر الدراسة 

 . مكت ية تميدانية: حالية ىلى نتنيق مق ال يانا  ناد  الدراسة ال

 .الدراسا  السا قة إ تاللراقط إ تالصتر المتيةإ تالمرقيا  ال ضاقيةإ تفمل   البيانات المكتبية

   إ ( 0000نراطا مرتمرد ) الدراسا  السا قة تأطمهرا  دراسرة ال احرEl-Asmer (1991)  إ
 Shukri etإ  Butzer (1960)(  0002) إ نلى ن د التطاب فاطيق ( 0005)محمد زطر  

al (1956) .تلد تناتل  ط ع الدراسا  األس  الميمتر تلتمية تالكرتنتلتمية تال ترتمرا ية . 

ط ا  انضا ة ىلى دراسا  تررض  أل حا  رصد الترير نق طرير  تحليرل  يانرا  مستفررر  
راضرري المصرررية تأطمهررا مررق  رررد  رري منرراط  ملتل ررة مررق الرررالم أت  ررى أنحررال مت رلررة مررق األ
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 Shair.M إ Ahmed (2000) إ  El-Gamily (2003)إ(5991)مفرانل آل سررتد : دراسرة

& Nasr.H (1999) Singh (1989), Kumar et al (1993) , Picchiotti et al (1997) 
. 

 قرررد انتمرررد  الدراسرررة التررري  ررريق أيررردينا نلرررى . اللرررراقط تالصرررتر المتيرررة تالمرقيرررا  ال ضررراقية 
كمرا . 52999:  0نصرا مليرتق تأك رطرا :  0قايي  اللراقط الط تغرا ية أصرررطا ملتلا م

تطرت الردم تصرتير  0020ناد ال اح  ىلرى لتحرا  المتزايرك تزتميرا  التصرتير المرتر لررام 
تاللتريق  نري نليهمرا  5991ت  0001لررامي  قال ضراقيتي قىضا ة ىلى المرقيتي. متى لمصر

 :ت ياناتهما كالتالي. ال ح 

 ندد ال يكسل  ى كل متزايك المسار التاريخ طا اللق

Landsat-5/ TM 
30 x 30 pixel 

 :Composite Mosaic 0001يناير 
178/39  &177/39 

00900000 

Landsat-5/ TM 
30 x 30 pixel 

 :Composite Mosaic 5991يناير 
178/39  &177/39 

00900000 

 هردا التتكرد مرق صرحة  5991فرهر سر تم ر  تتم  لالل النصا الثاني مقإ  الدراسة الميدانية
تلرررن منطقرررة  حيرررر   5991 رررم  يانرررا  كررراق يفرررتب تصرررني ها الفرررك لررالل تحليرررل مرقيرررة نرررام 

 ضرررال نرررق ر رررط ميرررداني لمسرررميا  التحررردا  . مريرررتط تمرررا يحررريط  هرررا مرررق رررراطرا  ميمتر تلتميرررة
قرررة الحّمرررام غر رررا نلرررى لرررط السررراحل  يمرررا  ررريق منطقرررة الرممررري فررررلا تمنط( السرررياحية) الرمرانيرررة 

كمررا تررم التررررا نلررى محرراتر .0001تمضرراطا  التريررر  رري لريطررة المنفررقا  السررياحية  مرقيررة نررام 
تلام . النمت الرمراني ألطم المحال  الرمرانية  ي كل مق الرامرية ت رج الررب ت رج الررب المديد 

الا  است يانية مط  ررم ممريا لق"  نمر السكر"ال اح   زيار  لمناط  التتسط الزراني  ي مفرت  
إ لريررة محمررد  ريرردإ لريررة سررريدنا  57الزطررترإ لريررة : اللررريميق  رري القرررى النمت ميررة تلاصررة لرررى

 . لقماق

ت رررد تحليررل ال يانررا  تنترراقج الرمررل الميررداني تمقارنررة  يانررا  المرقيررا  ال ضرراقية لررالل نفررريق نامررا 
ال حررر  يتضررر  مليرررا  ررري سرررتة  تلرررا ال احررر  نلرررى أق التريرررر  ررري المنطقرررة محرررل( 0001-5991)

 :مما   

 متر تلتمية  حير  مريتط تمالحتها  .0
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 متر تلتمية تالل الحمر الميرر  .5

 الرلرة الزرانية .0

 الحال  الرمرانية .1

 ف كة الطر  تالمتاصال   .2

 

 

 التغير فى مورفولجية بحيرة مريوط

) ي المراحل التالية مق لالل مرامرة ند  دراسا  يمكننا استقرال التاريخ القديم ل حير  مريتط  
ت ممال   Shafie.A 1952 p 71-101ت   Weeden.A 1912 p 17- 45نقال نق دراسة كل مق 

 ( : 550-500ن  0009حمداق 

  نر    حير  مريتط  ي المصادر التاريلية من  أل ي نام حينما كان  تمتد  يق تلتم لليج أ ى
كم ت لك  حينما كان   09تزيد نق  لير فرلا تحتى منطقة الرميد غر ا لاطرة مسا ة طتلية

 .تصل ىلى مدينة ماريا المندثر  التي كان  ناصمة نلليم مريتط ى اق الحكم الرتماني لمصر

  ارت ط  ال حير   ماقية نهر النيل حتى القرق الثاني نفر الميالدر حينما اندثر ال ر  الكانت ي
ل  مق  حير  ن  ة نيلية ىلى  حير  ال ر كاق يزتدطا  المياع تيفكل لن س  مص ا  يهاإ  تحت 
 . مستنقرية ضحلة تنتهي ىليها  رم المصارا الزرانية

 استمرار ا نكماش م   ال حير   فكل ف   تام  ي القرق الثامق نفر  . 

  لحصار ( المندثر  طي األلرى  يما  رد) لام المماليك   ت  لنا  اصطنانية  يق  حير  أ ي لير
 . م 0700ة نام ال رنسييق  ي انسكندري

  لحصار اننمليز  -ن ر  حير  ادكت –لام ال رنسيتق  تصل ال حير   ال حر المتتسط  0090 ي
 .  ي انسكندرية لتلا حملة  ريزر نلى مصر

   نلى مدى القرق التاسط نفر أتلا اتصال ال حير   ال حر نناد  زرانة المناط  التي أغرل
 . راد  ال حير  ىلى ا نكماش ثانية تاننمليزيةلالل الحملتيق ال رنسية 
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  ي نهاية القرق التاسط نفر ت داية القرق الرفريق   دأ تنريم الصرا الزراني  ي فمال 
تتم . محا رة ال حير   انته  ىلى مريتط نديد مق المصارا التي كاق أك رطا مصرا الرمتم

 . لم ا  المك متر تضخ الزاقد ىلى ال حر ن ر ط 0–ح ر منستب ال حير  نند مستتى 

  6291-6291بحيرة مريوط بين عامي 

التري كانر  تمترد  0050ينقل لنا صرتر  دليقرة نرق األ رراد المتر تمتريرة ل حيرر  مريرتط نرام ( 1)لرل فكل 
تمنت را حترى  -كانر  تلتقر ت ترتتى  ميراع الفررب ىلرى مدينرة انسركندرية–فرلا حتى مصرب ترنرة المحمتديرة 

الترري تمثلهررا مممررت  مررق الررتالل الصرررير  الترري   تزيررد منسررت ا نررق اللمسررة أطررراا سلسررلة تررالل الحّمررام ت 
ت ررريق طررر ع الرررتالل ثرررررا  سرررمح  لميررراع ال حيرررر  أق تنسررراي نحرررت األرم المن سرررطة التالررررة لل هرررا . أمترررار

 ترررررررررررررررا محليرررررررررررررا  اسرررررررررررررم الررالرررررررررررررا   Ephemerial فررررررررررررركل  مسرررررررررررررطحا   حيريرررررررررررررة تلتيرررررررررررررة الرمرررررررررررررر 
 ريق تر ما ن ر ا سم األلير نق نمرطا  األيرام  رت  أرم مسرتتية كراق تأك رطا غرالة ال يضا تغرالة الس

 . يلترلها مصرا الرمتم

 لررك الرر ر ي صررل  رريق مسررم ال حيررر  األصررلية تمالحتهررا الطتليررة الترري تتلرر  فرركل  –أمررا حررد ال حيررر  غر ررا 
 .صريت يصنر  طري  القاطر  انسكندرية مارا  مزير  أم  –كم  09ال را  المنساي  ررب لنحت 

تكاق الحد الفمالي لل حير  ساحال ف   مستقيم يحا  منتب مدينة انسكندرية مرق حري  رتلكي  ري الفرر  
 .  رفر  كيلتمترا  –آن اك  – ةتيمتد غر ا متلطيا حدتد مدينة انسكندري

 592ت ردتق الررالرا  تالسرياحا   5كرم 55222تلد  لغ ىممالي مساحة ال حير   الررالا  تالسياحا  نحت 
الملرر  "مررا يل رر  ا نت رراع  رري طر ع اللريطررة طررت تمررتد حررتم صررير منررتب المكرر  لصررن لفررركة . 5كرم

 .5كم 020تلم تكق مساحت  تزيد نق " تالصتدا

يتض  تلت  التريررا  التاليرة نرق صرترتها (  2فكل )  0001ت مرامرة متر تلمية ال حير  مق مرقية نام 
 :0050نام 

تانقسررامها ىلررى لسررميق غيررر متسرراتييق . 5كررم 70ىلرري  5كررم 55222انكمرراش مسرراحة ال حيررر  مررق  -
 .تاحد   يضاتية منرزلة  ي الفر  لرب مطار النزطة السكندررإ تالثانية مسم ال حير  األساسي

تحرتل تري ررة ال حيررر  مررق تري رة صرررا زرانيررة ىلررى تري ررة صررا تصررنانة حيرر  تررم تلصررين  -
تاسترل الثل  ال رالي ( مق مسم ال حير  %  02) مسم ال حير  الفرلي تالمنت ي الفرلي للصرا 

 5كرم 020تمق ثرم  قرد ارت رر  المسراحة الملصصرة  سرتلراج األمرالي مرق .  ي تصنيط األمالي
 .5كم 50ىلى  0050 ي نام 
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تحتل التالل التي كان  ت صل مسم ال حير  نق الررالا  ىلى مناط  تح  ا ستصالي الرمرانري  -
مسررراحا  تحررر  ا ستصرررالي الزرانررري ت رهرررر   هرررا  ال ررررل  ينمرررا تحتلررر  الررالرررا  ن سرررها ىلرررى 

 . أحتام زرانية متالصقة

 22اتض  انتفار اكثر مق   Image Enhancment مق لالل استلدام تراقا تحسيق المرقية -
مق مساحة منطقة تلقى الصرا الزراني  ال حير   تمسام ن اتية مترس ة  ي لا  ال حير  تنلرى % 

تطت أمر . ما  الضتقية لمناط  األحتام الزرانية  ي محيط ال حير ستاحلها تترهر  ن   ال ص
منطقررري تمتتلرررط لمرررا تحملررر  المصرررارا مرررق ملل رررا  الرمليرررا  الزرانيرررة تغسررريل التر رررة مرررق  قايرررا 
الن اتررررا  مررررق مانررررب إ تركررررتد ال حيررررر   مررررا يسررررم   تكررررتق كميررررة طاقلررررة مررررق الطحالررررب تالهاقمررررا  

 . تاألنفاب مق مانب آلر

  9001-6291عامي  البحيرة بين

يتض  أق الرفريق سنة الماضية فهد  تريرا متر تلتميا تاضرحا تمثرل  ري  5991 تحليل مرقية نام 
: 

  5522ىلرررى  0001 ررري نرررام  5كرررم 50زيررراد  مسررراحة الملل رررا  الن اتيرررة  ررري لرررا  ال حيرررر  مرررق  
يررررر  إ ترغررررم أق الزيرررراد  ط ي ررررة ى  أق الررررراطر  تهرررردد  تنررررالن لرررردر  ال ح5991 رررري نررررام 5كررررم

ا ستيرا ية تمق ثم ارت ا  ط يا تتدريمي  ي منست ها نلرى حسراب األرم الممراتر  تيهردد 
 . ر ط المياع األرضية  ي التر ة تزياد  غدلها تتملحها

  ت لررك  5كررم 5020ىلررى  0001 رري  5كررم 5020تنررالن مسرراحة  حيررر  اسررتلراج األمررالي مررق
ألمالي  ري كرل مرق منرتب الدليلرة  إلامة مناط  صنانية نلى حساب مسم  حير  استلراج ا

 .تتر يد منطقة طري  القاطر  انسكندرية الملتر  لمسم ال حير   ي منطقة أم صريت

 قرد أزيلر  طر ع المزيرر  . انتقال مزير  أم صريت مق المررا يا الط يرية ىلري المررا يرا التاريليرة 
كانرر  مزيررر  أم صررريت ت . تأشنررد  مكانهررا أحررتام ا سررتزرا  السررمكي اللاضررط لررتزار  الزرانررة

ىحرردى الررتالل التا رررة لحركررا  ا نحسررار ال حرررر تالمؤل ررة مررق الصررلتر الميريررة الترري ترلتطررا 
 0920ت لرر  مسراحة طر ع المزيرر  . ط قة مق األمالي المترس ة  سمك ي لغ نحت النصا متر

ط تغرا يررة منطقررة المزيررر إ (  0)تيتضرر  فرركل رلررم . 0001ت لررك  قياسررها مررق مرقيررة  5كررم
 .5991استرالل األرم  ي منطقة المزير  مق مرقية ( 7) ينما يتض  فكل 
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  تريرررر متر تلتميرررة سرررتاحل مالحرررة مريرررتط مرررق سرررتاحل الن اترررا  ال تصرررية تالن اترررا  المتحملرررة
تلرد مرال  لرك لررد  أسر اب أتلهرا غمرر المالحرة  كميرة ىضرا ية . للملتحة ىلرى سرتاحل   ن اتيرة

ا  السرمكي مرق مهرةإ تميراع  حريرة ننرد  ررج الرررب للدمرة مق الميراع للدمرة أغررام ا سرتزر 
 . استلراج المالحا  مق مهة ثانية

تلد اتض   المقارنة ال صرية للمالحة  ي المرقيتيق ارت ا  مساحة مسط  المالحة المرمتر  المياع مق 
ىلرى ( طنراك مسراحة مماثلرة تفررلها المرزر التري أزيرل  رضرها  يمرا  ررد)  0001 ي نرام   5كم 0722
 5كرم 5925تاستت ط  لك  التالي انكماش المساحا  الس لية تالمستنقرية مرق  5991نام  5كم 2020
 . 5991نام  5كم 120ىلى  0001نام 

  5991 رررتز المنطقررة الصررنانية  سررتلراج تتمميررط األمررالي  رري منطقررة  رررج الررررب  مرقيررة 
إ تثالثررة للت لررر تحصرراد  اثنرراق لتركيررز األمررالي: مقسررمة المالحررة ىلررى لمسررة أحررتام رقيسررية

كرراق ال احرر  لررد تررررا . )  0تت رردت ال تاصررل  رريق طرر ع األحررتام تاضررحة  رري فرركل . الملرر 
 ( نلى تراقا ط ع األحتام مق لالل زيارت  تلقاق   المسقتليق  المالحة

 التغير فى مورفولوجية تالل الحجر الجيرى 

ى الحمر الميرر سهل التفكيل لل نال مثل  منطقة غرب الدلتا  تاللها الميرية مصدرا للحصتل نل
تطت ما نمد آثارع تتحد  نق ن سها  ي نديد مق مناط  الحّمام تالتي . تالتزييق من  الرصتر الرتمانية

غير . أليم   يها  نارا  لهداية المالحة ال حرية نلى التالل مفيد  مق ن   نت  الصلر ال ر  ني   تل 
رل  ن ر الرصتر محت رة  هتيتها المتر تلتمية تلم تكق المحامر أق التالل الميرية  ي منطقة مريتط 

 .التي انتزن  مق لاللها صلتر الحمر الميرر ى  استثناًل لالمتداد الطتلي المتازر لل حر له ع التالل

 تمرتد نردد لليرل للرايرة لمتاضرط المحرامر  رت  سلسرلة ترالل أ رت  0050تت يد مرامررة لرراقط نرام 
 09ت 09احت  ر   ير  الرتالل  هيقتهرا الكنتتريرة الممثلرة  لطرتط كنترتر مرلقرة  ريق  صير  ى التل  ال ر

تطى راطر  نمدطا أيضا نلى سلسرلة ترالل م رل مريرتط التري احت رر  آنر اك  فركلها المثرالي لتمرتد . مترا
تلررم تكررق طرر ع المحررامر تترررد نطررا  ن ررت  منطقررة انسرركندرية  نمرردطا . المحررامر متضررريا  ررى نقرراط صرررير 

 . تركز   ى منطقتى الرممي تالرامرية دتق ستاطمام

ىلررررى تتسررررط المحررررامر  رررري المنطقترررريق السررررا قتيق  0077طرررر ا  ينمررررا يفررررير التصررررتير المررررتر لرررررام  
تطت ما أدى ىلى أق اللراقط الط تغرا ية التي رسم  مق ط ا التصتير تللت منها أيرة ( الرممي تالرامرية)
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ا  ا مترداد غر را  رال نمرد سرتى محمررا تاحردا  ري فرمالي مرنل م أمر. لطتط كنترتر للرتالل  ري المنطقتريق
 . القطار  ت ى تكتينا  ميتلتمية ميتسينية تليس   اليستتسينية

 رصد املحاجر من البيانات املستشعرة عن بعد 

يمب أق نت    داية أق التررا نلى المحامر  ي المنطقة دتق ىمرال دراسة ميدانيرة يررد أمرر غيرر 
تيرمرررط  لرررك ىلرررى نرررد  أسررر ابإ أطمهرررا أق ال صرررمة . م سرررتى نتررراقج يفرررت ها الفرررك تللرررة الثقرررةممكرررق ت  يقرررد

الضررتقية لمنرراط  المحررامر تلررتلط  ررى منطقررة الدراسررة مررط  صررما  ضررتقية لتكتينررا  الحمررر الميرررر مررق 
ة  حينما نررا أق التحمير يتم  إزالة الط قة السرطحي. ناحية تمط  صما  رتاسب الكث اق مق ناحية ثانية

مررق الرتاسررب الرمليررة للتصررتل ىلررى الصررلتر الميريررة نلررى نمرر  ثالثررة أمتررار سررنمد أق مررا ينكفررا نلررى 
 .السط  صلتر  يضال اللتق تف   تماما تكتينا  الكث اق الرملية نلى لط الساحل

ت التالي  قد أدى ىمرال التصنيا المتم  للمحامر  ي المرقتيق ىلى ىغرا  المرقية الناتمرة نرق طر ا 
نيا  تتزيط مضلل للمحامرإ نررا للتفا   الك ير  يق ال صمة الضتقية للحمرر الميررر  ري المحرامر التص

تلرم ت لر  محرات   ىنطرال تصرنيا مرراير للكث راق تالرتاسرب . ترتاسب الكث اق الرمليرة  ري فرمال المنطقرة
 . المفا هة  ى  صل مناط  المحامر نق  قية المناط  المتفا    ي  صماتها الضتقية

تمرررق ناحيرررة ألررررى  إنررر  ى ا كررراق مرررق السرررهل نسررر يا اكتفررراا منررراط  المكافرررا الصرررلرية ناصررررة 
ال يررام تسررط  صررما  ضررتقية داكنررة للسرر لا  تالالمتنررا  تالمنرراط  الزرانيررة   إنرر  ي رردت مررق الصرررب 
 –التررا نلى المحامر القديمة التري تزيرد نمررا نرق نقرديق أت أكثرر ت لرك لترراكم رتاسرب منقتلرة  الريراي 

تررررؤدى ىلررررى ىل ررررال اللررررتق المميررررز للصررررلتر الميريررررةإ  ضررررال نررررق دتر التمتيررررة   -أغل هررررا رتاسررررب لتميررررة
 . الكيمياقية  ي تريير لتق الحمر الميرر مق األ يم الثلمي ىلي الكريمي أت الرمادر
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 قررررد تررررم تحديررررد متاضررررط   -تلت ررررادر تضررررليل ال يانررررا   ا  القرررريم الطي يررررة المتفررررا هة –تنلررررى طرررر ا 
ترررار  ( 5991سررر تم ر )تحرررد   تحرررد  تتمررر  مرامررررة دلرررة ال يانرررا  مرررق لرررالل الدراسرررة الميدانيرررة  المحرررامر

 . تار  ألرى 0000ت ا سترانة  اللراقط الط تغرا ية لسنة 

يمكق التررا نليها نلي اللراقط الط تغرا ية رمزيا إ كاق رصد " متضرية"ترغم أق المحامر راطر  
يق يررتم مسرراحياإ ت التررالي أفررار  نترراقج ليررا  ال احرر  ىلررى  أق ىممررالي المحررامر نلررى المرررقيتيق ال ضرراقيت

كمسراحة أ قيرة دتق أق يفرمل )  5كرم 022 لرر   0001مساحة المناط  التي تم التحمير  يها حترى نرام 
إ   ينمرا  لرر  (  لك  الرم  الرأسي  ي مسم التالل الميرية التي يترراتي  ريق اللمسرة تاللمسرة نفرر متررا

تطررى زيرراد  ك يررر  تركرر  التتسررط  رري الحصررتل نلررى . 5كررم 27نحررت  5991ميررر نلررى مرقيررة مسرراحة التح
تطرررى زيررراد  تت ررر  مرررط . تكمرررتاد لل نرررال( صرررنانة األسرررمن ) صرررلتر الحمرررر الميررررر لنغررررام الصرررنانية 

تطى مسراحا  ي ردت تكتنهرا .  الط ر  الرمرانية  ي المنطقة التي زاد   ى ن   ال تر  زياد  ك ير  كما سنرى
ترررتم  رضررها  رضررا إ مررا ينتررز  مررق تحرر  سررط  المنطقررة مررق أحمررار ميريررة يررراد اسررتلدم   ررت  سررط  

 . سياحية تصنانية تسكنية: المنطقة  ي صتر  كتل نمرانية

تلررد . تمررق زاتيررة ألرررى يسررمل تنررا    رريق النفرراطيق الزرانرري تالتحميرررر  ررت  لمررم الررتالل الميريررة
تسط الحقتل الزرانية تطت مرا يركر  تنرا   التصرادر فرديد  اتض   لك مق تمتد المحامر ك قط منرزلة

 يق الراقد تالر   السريط مق  يط األرم للتحمير إ تالراقد مق الزرانرة التري تتطلرب نمليرا  أطرتل أمردا 
 . تأكثر ترقيدا

تلرد تلررط ال رردتر صرراحب األرم  رري طرر ا التنررا    رري أكثررر مررق حالررة حينمررا اضررطر ىلررى  يررط مررزار  
حاب القرررى السررياحية  رري المنطقررة أمررام انغرررال المررالي الرر ر   يقررارق  رري ر حرر   حسرراب الترريق ىلررى أصرر

تي دت تنا   ا سترالل  يق  يط األرم للتحمير . القاقمة نلى المطر" ال رلية"التكل ة تالراقد مق الزرانة 
األرم ت يرط طميهرا  أت ى قاقها للزرانة تالرني ف ي   التنا   ال ر نافر   رالي الردلتا أمرام ىغرتال تمريرا

 (للمصاد ة  ي الحالتيق يكتق الهدا الحصتل نلى طتب ال نال )  رد ت تيرطا 

 –تمق حي  التتزيط المررا ي تارت اط   الراطرا  الميمتر تلتمية  المنطقة تنتفر مناط  المحامر 
 : المناط  التي يتضحها المدتل التالي - ي كلتا المرقيتيق

 

 5991-0001مناط  التحمير  يق نامي متالط تمساحا  ( 0)مدتل

مساحة التحمير  متلط التالل
 (5كم)0001 ي 

مساحة التحمير  ي 
 (5كم)5991

 ىممالي المساحة
 (5كم)
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 720 520 127 تالل أ ت صير 

 720 120 025 تالل م ل مريتط

 0020 0720 922 نلم نايل-تالل م ل القرق

 0120 00 020 لرر  أ ت مللتا –تالل المرلب 

 0020 2720 022 انممالي 

 

تمق المدتل يمكرق لررال  أق ترالل أ رت صرير كانر  األلرل  ري مسراحة التحميررإ ت  يرمرط  لرك ىلرى 
للررة امترردادطا الررضرري مررق ال حررر ىلررى الرردالل  حسررب  ررل يرمررط أيضررا ىلررى تنررامي النفرراط السررياحي نلررى 

نلرى ترالل الحمرر الميررر سرتال لمرد حساب ط ع التالل حي  يقتم مزل أساسي مق نفراط القررى السرياحية 
الطر  أت نلامة منطقة لدما  تتستي  لل ية إ تطت ما أتمد منا سة فديد   يق  يرط األرم للمسرتثمريق 

 .السياحييق تأصحاب مفرتنا  التحمير

رغررم تمتدطرا  ري مرقيررة . 5991ت رى طر ا الصردد لررتحر الت رال  ررم محررامر ترالل أ رت صررير مرق مرقيرة 
مق الدراسة الميدانية أق أغلب ط ع المحامر تقط  ي متامهة القرى السياحية التي حث  تلد اتض   0001

المها  المسقتلة  ي منطقة الدراسرة نلرى ردمهرا ح اررا نلرى المنررر الممرالي تاتقراًل للطرطرا نلرى حركرة 
مرسررى  –الترد   السررياحي ىلررى المنطقررة ت لرك لتماترطررا الم افررر مررط لرط المتاصررال  الرقيسرري انسرركندرية 

 . مطرتي

ت ى منطقة مثرل منطقرة الرممري كانر  ال صرمة الضرتقية لهر ع الرتالل تركر  اللرتق األ ريم الناصرط نلرى 
تمررق ىمرررال التصررنيا المتمرر  . 5991تلررد صررار  ال صررمة تركرر  لتنررا رماديررا نلررى مرقيررة  0001مرقيررة 

سررتلدام المحررامر  رررد اتضرر  أق المنطقررة تحتلرر  ىلررى ا سررتلدام الرمرانرري الرر ر حررل  رري المنطقررة محررل ا
تيمكررق رصررد  لررك مررق مقارنررة التضررط  رري الحررالتيق مررق . ترررديل مناسرريب األرم تتتطيلهررا لل نررال تالترميررر

 (. 0)فكل 
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تي يررد القيررا  المسرراحي لمنرراط  التحميررر التررى ينقلهررا المرردتل السررا   أق منطقررة لرررر  أ ررت مللررتا تحررتر 
 قرط  ري نرام  5كرم 020 ررد أق كانر   5كرم 00أك ر مساحة مرق منراط  التحميرر  تصرل  مسراحتها ىلرى 

تالال ر  لالنت رراع أق التكتينررا  السررطحية نلرى المرررقيتيق لررم تكررق تركر   ررتر حررال اسررتردادية طرر ع . 0001
أمتررررار ترهررررر  2-5غيررررر أنرررر   ررررالح ر لمسررررا ة . رمليررررة-المنطقررررة للتحميررررر  كلهررررا مرطررررى   رفررررة حصررررتية

المنراط  مسراحة ك ررى للتحميرر  حسرب  رل تفركل نناليرد ت  تفركل طر ع . التكتينا  الميرية أس ل السط 
مررق المحررامر سررتكتق نررتا  للتتسررط  رري طرر ا النفرراط مررق ناحيررة تسررتقا نق ررة  رري تمرر  ا سررت اد  مررق التر ررة 

 .  السطحية للنفاط الزراني مق ناحية ألرى

 التغير في الرقعة الزراعية

لتصررتل ىلررى أق األطيرراا المتميررة تررم ا Layer Stack function اسررتلدام تري ررة دمررج ال يانررا  
طري األطيراا األكثرر لردر  نلرى رصرد (  Red = 11, Green = 4, Blue = 1)  0ت  1ت  00الثالثرة 

 حيررر  رهرررر  المسررراحا  الزرانيرررة القديمرررة . التريرررر  ررري تتزيرررط المسررراحا  المنزرنرررة لرررالل  ترررر  الدراسرررة
 لتق الضرر ( 5991مرقية )  ة حديثا  لتق ألضر داكق  ينما رهر  المساحا  المضا( 0001مرقية ) 

 :غير أق  لك لم يمم دتق مفكال  أطمها(. 09رامط فكل )  ات  

مط مناط  الس لا  تطتامش  حيرر   5991تدالل المساحا  الزرانية  ي مرقية  .0
مريتط المف رة  المياع إ تطت ما أدى ىلى تداللها مط المساحا  المرصتد  كمناط  تتسط زراني 

 . ن   القيم المتمية نتيمة تتثير التف ط  المياعلحصتلها نلى 

تدالل المسراحا  الزرانيرة الحديثرة مرط الن اترا  الماقيرة تالتري رهرر   رت ر  نلرى  .5
طتامش  حير  مريتط منتب غر ي مدينة انسكندرية نتيمة الترير  ي ميزانيتها الماقية لالل ال تر  

احا  مرررط الن اترررا  الملحيرررة التررري رهرررر  كمرررا تررردالل  طررر ع المسررر. 0001الحديثرررة مقارنرررة  ررررام 
 .  تضتي حتل ال حيرا  الملحية  تادر النطرتق
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رهررتر  رررم الن اتررا  الحتليررة  رري ألررتار منطقررة  رررج الرررربإ ت رري األتديررة الترري  .0
تطت ما لد يرمط ىلى انترافة متسرمية تلر  التصرتير الحردي  لاصرة .  تصب  ي تادر النطرتق

 . مط متسم انتراش الحتليا   ي انلليم( 5991ق يناير األتل م) تتا   تاريخ المرقية 

المسررررراحا  اللضررررررال تالتفرررررمير الررررر ر فرررررهدت  المررررردق المديرررررد  لرررررالل الرقرررررديق  .1
الماضررييق تطررت مررا نمرردع  رري مدينررة مثررل  رررج الررررب الترري يرتمررد محيطهررا نلررى مصرردا  الريرراي 

 .  تسيمة متتا رة مق األفمار

حل ال حررر تالترري رهررر   قررط لررالل المسرراحا  اللضرررال الترري أضرري   نلررى سررا .2
السرررنتا  الرفرررر الماضرررية نتيمرررة ملرررب تر رررة سرررتدال مرررق للرررب الررردلتا مرررق نرررتاتج تمريرررا األرم 

نرداد الحرداق  دالرل القررى السرياحية تغنري نرق . الزرانية ت رفها  ت  الكث اق الميرية للتفرمير تاع
ت الفرمرر طري الرالمرا  الرقيسرية للنمر" منقتلرة"ال ياق أق تلك التر ة المملت رة تمرا ت رتر  مرق  يقرة 

الترري تررررر  هررا فررركا  ا سررتثمار السررياحي ز اقنهررا ل لامررة  رري منرراط  صررحراتية  كررل مررا تحملرر  
 . الكلمة مق مرنى

ترردالل المسرراحا  المنزرنررة حررديثا مررط حقررتل غيررر منزرنررة تلرر  تصررتير مرقيررة  .0
ا   مررط تر ررة األرم رمليررة  ا  امتصرران ضررتقي متفرر-تالمؤل ررة تر تهررا مررق مررتاد طينيررة 5991

رمانهرا . اللتمية المماتر  ق كاق تقسيم ط ع الحقتل  فكل طندسري لرد سرهل مرق تحديرد طتيتهرا تاع تاع
 ىلرررررررررررررى منررررررررررررراط  ا ستصرررررررررررررالي تالتتسرررررررررررررط التررررررررررررري  ررررررررررررردأ   ررررررررررررري تررررررررررررراريخ الصرررررررررررررتر  السرررررررررررررا   

ت الط ط كاق   د مرق الحر ر  ري الت رلرة  ريق طر ع الميرتب تمنراط  المرزر الرمليرة  ري (. 0001)
حررتام الزرانيررة نلررى الهررامش الرر رري للرردلتا إ تطررى منرراط  نر رر   رري أد يررا  مررا يررة للررب األ

ىلررررى منرررراط   5991تالترررري تحررررتل كثيررررر منهررررا نلررررى مرقيررررة "  رهررررتر السررررالحا"الرررردلتا الزرانيررررة 
 . استصالي زراني مديد

ممرة  ا  ت ى الحا   الس  السا قة تم  المقارنة ال صرية  يق المرقيتيق نلرى لل يرة المرقيرة المد
األر رة نفر طي ا حتى ترم  صرل المنراط  المتداللرة ترسرم  منراط  التريرر نلرى ط قرة ىحداثيرة مسرتقلةإ 

 (. 00)تطت ما يرهرع فكل 
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ألرا طيكترار أر أق مرا أضريا لررالل  095تلرد  لرغ ىممرالي المسراحة الزرانيرة  ري منطقررة الدراسرة 
 قرد . لررة الزرانيرة  ري المنطقرة محرل ال حر مرق ىممرالي الر %  02السنتا  الرفريق الماضرية يمثرل نحرت 

ألرا طيكترار مرق  000اتض  مق ليا  المساحا  الزرانية المضا ة لالل الرفريق ناما الماضية تحتل 
تلد مال التتزيط المررا ي لهر ع األراضري  ري . أراضي الصحرال الرملية تاللتمية ىلى أراضي زرانية منتمة

 : النطالا  األر ط التالية

لتتسررط الفررريطي نلررى المتانررب المنت يررة تالفررمالية لررتالل الحمررر الميرررر المررت ررة محليررا ا :أوال
متررر  5تالتر رة الرانيرة للنفراط الزرانري طنررا تر رة لتميرة  نيرة اللرتق   يزيرد سرمكها نرق .  اسرم م رل مريرتط

تتكررراد . ترلرررت صرررلترا صرررل ة ىلرررى متتسرررطة الصرررال ة تمثرررل كث ررراق رمليرررة متحمرررر  أت حرررتامز  حريرررة لديمرررة
التتسررررا  الزرانيرررة نلرررى المنحررردرا  الفرررمالية لرررتالل م رررل مريرررتط أق تالمررر  منررراط  السررر لا  ال حيريرررة 
للررر را  الرر ررري ل حيرررر  مريرررتط إ لررر ا  ررراألنتا  الزرانيرررة طنرررا مرررق تلرررك المتحملرررة للملتحرررة كرررالزيتتق تأفرررمار 

قد است اد مرق ميراع ترنرة  هريج التري أما التتسط ال ر تم نلى المنحدرا  المنت ية لتالل ط ا الفريط  .التيق
 .  تسير  متازا  الحا ة المنت ية لتالل م ل مريتط

نلررم نايررل    قيرر  مرررالم -لررم يررتمكق التتسررط مررق ا متررداد نلررى حسرراب منطقررة م ررل القرررق: ثانيااا
( مترررا 09)تالكنرا يش ( متررا 09)تم رل سركر  ( متررا 29)تنلرت  مالسررة ( متررا 29)ط تغرا يرة كم رل القررق 

 . مترا 29ت  19تالمحصتر   يق كنتترر منتب ط ع التالل المنطقة المنل ضة  يلىم افر  التتسط تانتقل 

نلحرر تمرتد ميرتب منرزلرة تحريط  هرا الحقرتل الزرانيرة  5991مرقيرة  يت مرامرة مناط  التتسرط  ر
لرررت  استرصررر  نلرررى ا ستصرررالي لفرررد  صرررال ة صرررلترطا افرررهرطا نلرررت  المصرررانط تنلرررت  مررردتر  ملترررار تن

ام تطررى الحرردتد التررى كررم غرررب مدينررة الحّمرر 0تتقررا حرردتد طرر ع التتسرررا  ننررد حرردتد . الرررتاني تالكنررا يش
 الميراع  ترتتى قررا  00كما تستمد ط ع المنطقة مياطهرا مرق . تتتلا نندطا المآل  ال رنية مق ترنة النت ارية

 .س ل الرست يا  اللتميةأمق 

تطررت تتسررط  ررى مفرراريط ا ستصررالي الزرانرري  لصررحراترا انسرركندريةالتتسررط غرررب طريرر   : ثالثااا
 رردايا  متتاضرررة للتتسررط  0001مرقيررة  يرهررر  ررتت  . الترري  رردأ   مفرررت  ال سررتاق تك ررر داتد تالسررادا 

نطرررا  متصرررل مرررق  ىلرررى 5991مرقيرررة  يصرررتر  محطرررا  تمرررارب زرانيرررة تتسرررر   ررر يغررررب الطريررر   ررر
 .الزرانية  األحتام

ق السا قتيق نلى حسراب منطقرة ترالل ميريرة لديمرة مرطرا   رتاسرب المنطقتي يت ينما مال التتسط  
. مترر 09 ىلرى 59تي  ريق ات مناسريب متماتمر  تترر . لتمية مال التتسط طنا نلى حساب تر ة رملية ص رال

تاق كاق انتفارطا . تاألنفاب ها الحفاقش   نتفر تلد االمنطقة  0050 لسنةتترهر اللراقط الط تغرا ية 
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ط ررر  نلرررى  رالررر   Vegetation indexد   مؤفرررر الن رررا امرررة لرررم ترهررررع تط يررر  مررررمرررق الت رثرررر  در 
 .المرقيتيق

القسرم الفررلي ي امترد نليهرا التتسرط  ر يالتر األرمالتتسط حتل مرنل م النطررتق تتتسرم : رابعا  
تق تمصر ا   طر يلا مق تر ة رملية حصتية تتم التتسط  يها  رتما القسم الرر ي  يتأ إمنها  ط يرة رملية

 . األتدية

 كثافة النبات 

أرفدنا التحليل ال صرر للمرقيتيق ىلى تمتد التالا  ي درمة كثا ة الن ا   ي مناط  التتسرط مرق 
تكان  ا ضل تسيلة لقيا  ط ا ا لتالا تط ي  مراد   الكثا ة الن اتية نلى مرقية نرام . منطقة أللرى

 :طي (  Barrett.E & Curtis.L 1995 p 338نقال نق ) تط ع المراد    5991

    مؤفررر الن رراVegetaion Index  ت يرر  يررتم طررري القرريم الرلميررة لنطيرراا المتميررة  رري
. منطقرررة األفررررة تحررر  الحمررررال مرررق القررريم الرلميرررة لنطيررراا المتميرررة  ررري منطقرررة األفررررة الحمررررال

مرق لريم  1انرد  لرك  طرري لريم   -المسرتلدم  ري طر ع الدراسرة-   Erdas Imagineتيط ر   رنرامج 
 . 0 اند 

   ال رار  المرردل لمؤفرر الن راNormalized Difference Vegetaion Index  ت ير  يرتم
 .0ت اند  1لسمة ناتج المؤفر السا   نلى مممت  ليم  اند 

  الرطال ال سي ساقيTasselled Cap  تطت أحرد تسراقل التحسريق الطي ري للمرقيرة ال ضراقية
تزيررط القرريم الرلميررة لمممتنررا  األطيرراا مررق األتل ىلرري السرراد  تيط رر  نلررى الن ررا  ألنرر  يريررد ت

الن ررا  تالتر ررة تالنطرا  ا نتقررالي  ينهمررا تالر ر نرراد  مررا : آلر ا  رري ا نت رار  ثالثررة نناصررر  قرط 
 .يكتق مرت ط  درمة تف ط الن ا   المال أت  رطت ة التر ة 

اتضرر  أق طنرراك (    00ت 05تمنهررا مررا يررضرر  فرركال ) ت تط يرر  المررراد   الررثال  السررا قة 
ترغرم . تنالصا تدريميا  ى مقدار الكثا ة الن اتية  ا تماع غر اإ تطت محتر التتسرط الزرانري المسرتق لي

مررا  رري  لررك مررق تتلررط  ررديهي  سرر ب ضرررا مكتنررا  التر ررة المردنيررة  رري منطقررة الدراسررة مررق الفررر  
صتية ى  أن    يمكق ا نتمراد نلرى طر ا ح-رملية ثم رملية  رملية–للررب مق تر ة طينية ىلى طينية 

التدرج تاتلرا ع كقانرد  نامرةإ ت لرك لتمرتد مسراحا  زرانيرة كثي رة الزرانرة تفر  نرق طر ع القانرد  يقرط 
 .   رضها  ي اضرا مناط  التر ة
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تيرمط  لك ىلى أق تحديد كمية الرطال اللضرر ن ر مراد   المؤفرا  الن اتية السا قة يتل  
تالمتمثلرة   Barrett.E & Curtis.L 1995 p338  محرددا  أطمهرا مرا  كرتر  دراسرة  ري انت رارع نرد

 : ي

 السما  ال صرية التي تركسها الم ت  تالتكتيق التكاثرر للمممط اللضرر .0

 مساحة األترا   النس ة للمممط اللضرر .5

 كثا ة المممط اللضرر ن س  .0

 تتمي  تفكل األترا   .1

  رت ا  الن ا   مستتى ارت ا  أترا  الن ا   النس ة .2

 درما  ا نركا  الملتل ة مق ن ا  آللر .0

مسرررراحة التر ررررة اللاليررررة مررررق الن ررررا  تدرمررررة انركررررا  متادطررررا  النسرررر ة نممررررالي المسرررراحة  .7
ق التهمرر  مررق ال احرر  تلتررا ك يرررا-تيررتم التحقرر  مررق  لررك  ررإمرال نمليررة حسررا ية  سرريطة . المنزرنررة  -تاع

 .مق الن ا   النس ة نممالي مساحة المنطقة المستزرنةتطى رسم ثم حساب مساحا  التر ة اللالية 

تطى محددا  يحتاج الت ارطا ىلى  ح  مستقل يكتق طد   تننتان  ىرما  الترير  ي كثا ة 
 . ا لضرار تالمممط اللضرر ىلى المحددا  الس رة السا    كرطا

 التغير في املحالت العمرانية

طريقة الرصد  ي ترير المساحا  الزرانية  ي الم ح   ات ط  ي رصد ترير المحال  الرمرانية ن  
السا    كرعإ ستال مق حي  المضاطا  ال صرية أت الدمج أت رسم التحدا   ي ملا ىحداثي مستقل لرام 

 .ثم المقارنة  ينهما مساحيا تمررا يا 5991تآلر لرام  0001

إ  لك  0001لمرصتد  مق مرقية تيسيطر نمط التتزيط الم رثر نلى فكل تتزيط المحال  الرمرانية ا
الت رثررر الرر ر نمرردع  رري أنحررال منطقررة الدراسررة سررتال نلررى الكث رراق الرمليررة السرراحلية أت نلررى تررالل الحمررر 

طر ا مرط  قرال منطقرة الرررب . الميرر الممتد  أت دالل األحتام الزرانية  ي منتب فرلي منطقرة الدراسرة
 .  ستقرار السكانيتالمنتب الرر ي دتق أية  قط تلت متناثر  مق ا

حلة أك رطرا آنر اك  ري الرامريرة تأصرررطا مرزر م رثرر  مرق  002تلد  لغ ندد ط ع المحال  الرمرانية 
أك رطرا الرامريرة  5كرم 10ت لرغ ىممرالي مسراحة طر ع المحرال  ممتمررة نحرت . القرى تسط الحقتل الزرانيرة

 . 5كم 920تأصررطا نفرا  المحال  التي   تزيد مساحة نق ( 5كم 027)
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 590حلة  إممالي مساحة لدرطا  509نحت   5991 ينما  لغ ىممالي ندد ط ع المحال  نلى مرقية 
إ تطررى اك ررر 0001نمررا كانرر  نليرر   رري نررام %  150لرردرطا  0001أر  زيرراد  مسرراحية نررق نررام . 5كررم

حررال  نسرر ة التريررر  رري أطررم الم 5تيتضرر  المرردتل . زيرراد  فررهدتها تحرردا  اسررتلدام األرم  رري المنطقررة
 .لل يانا  انحداثية المر تنة مق المرقيتيق( 01)تيررم فكل . الرمرانية  المنطقة لالل  تر  الدراسة

 الترير المساحي  ي أطم المحال  الرمرانية لالل نفريق سنة( 5)مدتل 

 0001مساحتها نام  الحلة الرمرانية
 (5كم)

 5991مساحتها نام 
 (5كم)

 027 027 الرممي

 220 027 ستميد

 05272 027 الرامرية

 1 920 ايكينمي مريتط

 020 0 الحّمام

 220 922  رج الررب

 05 922  رج الررب المديد  
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 :تمال  لك التتسط نلى حساب التحدا  المتر تلتمية التالية 

 :الكثبان الرملية 

ا متررر  02-05يتررتلا لررط السرراحل مررق كث رراق رمليررة تررراتي ارت انهررا نررق مسررتتى سررط  ال حررر  نحررت 
التري   تزيرد ارت انرا   Fore dunesتتفركل  مرق نسر  متترا ط نرضريا  مرتازا  ال حرر  ردأ  الكث راق األماميرة 

درمررا إ تترق هررا ىلررى المنررتب الكث رراق الررضررية  2نررق المتررريق تاتسررانا نررق الماقررة متررر تانحررداراتها نررق 
ق المث تررة  الفرميرا  تالحفرراقش متررا ؛ ثررم الكث را 52أمترار كمررا يزيرد اتسررانها نرق   2تيزيرد ارت انهرا نررق 

Vegetated dunes  متررا ؛ ثرم تنتهري الكث راق  حا رة فرديد   09أمتار تاتسانا نق  7التي تزيد ارت انا نق
 . ا نحدار تفرا نلى س لا  ساحلية أت نلى منحدرا  التالل الميرية ىلي المنتب

 نمرد نلرى طر ع الكث راق ى  نرد    0050لرام (  0992999مقيا  ) ت مرامرة اللراقط الط تغرا ية 
تقتم نلى زرانة النليل  ا سترانة   رم اآل ار السطحية التي تلتزق مياع األمطار ن رر  (0)نزب م رثر 

تر رررر نرررق الرررنمط  0050تلررررل الرمرررتز الط تغرا يرررة التررري حتتهرررا لريطرررة نرررام .  رمرررال الكث ررراق السررراحلية
لطتط الكنتتر المتقطرة   اصلها الرأسي  ر المتر التاحد األساسي لمتر تلتمية ط ع المنطقة  رلى لل ية 

ت  تلتلررا  ررالي اللتحررا  الط تغرا يررة . تتكررتق اللريطررة مررق ثالثيررة الرمررال المتماتمررة إ تاآل ررارإ تالنليررل
للكث رراق السرراحلية مررق ن رر  األطلرر  الط ررتغرا يإ  المرررالم طرري تررالل رمررال  يضررالإ تررالل رمررال متحركررة إ 

 .آ ار النليل

تالر ر ر رر  منر  )  0077أق الصتر  تترير كثيرا  مضي لمسيق ناماإ  التصتير المتر لرام  غير
ترهررر تركررز نمرانرري تاضرر   ررى منطقررة رأ  ( ألتاقررل الثمانينيررا  0992999اللررراقط الط تغرا يررة مقيررا  

را تكرراق  لررك أمرر. الرممرري  رهررتر  ررؤر اسررتقرار متناميررة  رري كررل مررق الدليلررة إ أ ررت تررال إ تسرريدر كريررر
 . كم نحت الررب 09منتررا للتتسط التدريمي لمدينة انسكندرية ت لك  ي حدتد 

ىضرا ة ىلرى المحرال  التري أرهرتهرا الصرتر المتيرة لررام  – ترهرر  0001أما المرقية ال ضراقية لررام 
أكتررت ر غرررب الرممرري  تر رررة  0أتل المفرررتنا  السررياحية  رري المنطقررة  رهررتر مصرريا مدينررة  – 0077
 . كم 19  تمصيا لرية مراليا السياحية غرب انسكندرية  نحت كيلتمترا

تررار  إ تتت ررط التحرردا  الرمرانيررة ترسررمها تررار  ألرررى يتضرر   5991ت ررإمرال التصررنيا المتمرر  لمرقيررة 
تيرت ررر الرمررراق . كيررا انتفررر  لررالل الرفررريق نامررا السررا قة أنمرراط الرمررراق السررياحي  درمررة مل تررة للرايررة

                                                 
(1)

افهرطا  ي منطقة الرممي نز ة متسى مسرتد  تنز ة محي الرطار تنز ة صا ر سلتم تنز ة الحاج ن د اهلل    
 .ت رم األدير  المسيحية كدير  ق نافتر
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ضيا مق مساحا  نمرانية نلى طتل الكث راق الرمليرة  يمرا  ريق را  الرممري تالحّمرام السياحي أ رز ما أ
تطت ممرد فريط مق سلسلة متتا رة مق القرى السياحية التي تمتد من صلة ترار  تمتصرلة ترار  حترى منطقرة 

 . مرسى مطرتي

انرررا  اسرررترانة   ي 0001لمتالرررط تمسرررميا  القررررى السرررياحية نلرررى مرقيرررة نرررام ( 00)تيرررررم فررركل 
لمتالرط تمسرميا  القررى السرياحية متلررة مرق ( 07) ينمرا يرررم فركل . 0002اللريطة الط تغرا ية لرام 

 .5991متلرة نلى مرقية نام  5991لالل الر ط الميداني ال ر أمراع ال اح   ي س تم ر نام 

ضررا ة أفرر(  00)تيتضرر  فرركل  كال كيررا تررم الترييررر  رري ميمتر تلتميررة المنطقررة السرراحلية  حرر ا تاع
تالتري  –مركز الرلمريق السرياحي  – تك ر لرية سياحية  ي المنطقة . ميمتر تلمية لم تكق متمتد  مق ل ل

تقط نلى الطرا الرر ي للمنطقة محل ال ح  لد حتل  المستنقرا  الس لية ىلى  متنا  تزيد نمقرا نرق 
الرمليرة لضرماق ترد   ميراع  متر ت تح  لها منا   نلى ال حر  ت ميرر الصرلتر الصرل ة أسر ل الكث راق 022
لى ال حيرا  ا صطنانيةال   .حر مق تاع
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ت رررالط ط فرررهد  لرررك تررررديال  ررري ديناميكيرررة الرمليرررا  السررراحلية  زيررراد  انرسررراب نلرررى الحرررتامز التررري 
صمم  لحماية ال تاغيز مق انطمال  ينما تررض  الستاحل التالرة  ي منصرا التيار الفاطقي الطتلي 

 . احي لرمليا  النح  ي فر  المركز السي

 
 

 تطتر مساحة المحال  الرمرانية نلى الكث اق الساحلية( 0)مدتل 
 أطم المحال  التي أضي   (5كم) المساحة  مصدر الرصد تالقيا 

 نزب الرممي  0الل مق  0050لراقط ط تغرا ية لرام 

لراقط ط تغرا ية مر تنة مق 
 0077صتر متية لرام 

 الدليلةإ سيدر كريرإ  2
  ت تال  أ

 مصيا القتا  المسلحة تلرية مراليا  0 0001مرقية نام  

 لرية سياحية 21 09 5991مرقية نام 

 

 تالل الحجر الجيري 

 فكل متتاقم مط التتا ط الرست ي لتالل الحمر الميررر الترار اننسراق اسرتزرا  منراط  التر رة اللتميرة 
الفرركل  0050تترهررر اللررراقط الط تغرا يررة لرررام . ت نررال مسرراكن  نلررى مكافررا الصررلتر الميريررة الصررلد 

الحّمررامإ : النمررت مي لسالسررل الررتالل المتازيررة للررط السرراحل مررط  قررط متنرراثر  للمحررال  الرمرانيررة الممثلررة  رري
تكلهررا متراصررة كح ررا  الرقررد نلررى الررتالل المسررما   م ررل .  رررج الرررربإ  هرريجإ ايكنمرري مريررتط إ الرامريررة

 . مريتط

السالسل التاللية ىلى المنتب ستى  رم الرزب الصرير  التري تحمرل محليرا اسرم   ينما   تفهد  الي
طررر ا  انضرررا ة ىلرررى . متررررا 09مثررل دتار أ رررت فرررحا  تدتار أ رررت األسرررتد تالتررري تت رثرررر حترررى كنترررتر " دّتار"

 أفكال أصرر مق الحال  الرمرانية   ترصدطا اللريطة تاق استشدل نليهرا مرق انتفرار اآل رار التري تسرترل
 .  ي الزرانة تتملب مياطها مق اللزانا  الصلرية  ي تالل الحمر الميرر

" نلرم"تت دت الط يرة ال كر نلى تالل ط ع المنطقة مق سياد  المرالم الط تغرا ية المتم ة نلى فاكلة 
تطررى الترري تر ررر نررق المنل ضررا  الحتضررية الفرركل  رريق الررتالل " ديررر"تالمرررالم السررال ة تأفررهرطا "  نلررت "ت 
 .التي تملؤطا رتاسب رملية تحصتيةت 
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 ترهر تتسرا  نرضية  ي المحال  الرمرانية السا قة دتق ىضا ة حال  مديد   0077أما لراقط  
مررط ت رررات   فررركل التتسرررط  ررريق نمررراق سررركني صرررراإ تنمرانررري زرانررري لالسررت اد  مرررق ميررراع ترنرررة  هررريج؛ 

 (. فر  مدينة الحّمام)   الرامرية تنمراني صناني  التتسط  ي مصنط م   الرر انيا  تفركة أسمن

 ترصد المحال  السا قة مط ىضرا ة ال نرى الرقيسرية لمدينرة  ررج الرررب المديرد   0001أما مرقية نام 
رقيسررري نلرررى مرقيرررة نرررام  (0)تطرررت مرررا ت لرررتر  ررري رهرررتر المدينرررة كمركرررز صرررناني.  تملططاتهرررا اننفررراقية

تليهررا مدينرررة . فررهد  نمررتا لررالل  تررر  المسرر  تصررار  طرر ع المدينررة تفرركل أك ررر تحررد  مسرراحية.  5991
 . الرامرية  تتسرها فرلا تغر ا نلى ساحل  حير  مريتط المنت ي

حلررة سرركنية  رري منرراط  التتسررط الزرانرري  10تمررق المرررالم التاضررحة نلررى طرر ع المرقيررة ىضررا ة نحررت 
 .5كم 01 التالل المررت ة  اسم نلم الحل ا  حي  أضا   ىلى الكتلة الرمرانية نحت 

 تطتر مساحة المحال  الرمرانية نلى تالل الحمر الميرر( 1)مدتل 

 التتسرا / أطم المحال  (5كم) المساحة  مصدر الرصد تالقيا 

اكينمي مريتطإ  هيجإ الرامريةإ  رج  2 0050لراقط ط تغرا ية لرام 
 الررب  

لراقط مر تنة مق صتر متية 
 0077لرام 

 تتسرا  الحال  السا قة 022

 مدينة  رج الررب المديد  0920 0001ية نام  مرق

حال  ا ستقرار الزراني تمراكز  00 5991مرقية نام 
 لدمة التحمير تالتصنيط

 الصحاري الرملية 

  يمكق  صل التتسط الرمرانري نلرى حسراب الصرحارى الرمليرة نرق التتسرط الزرانري نلرى ن ر  طر ع 
ل  رري المفرراريط الزرانيررة  رري كررل مررق ال سررتاق تك ررر داتد األراضرريإ تكمررا يقررال  قررد زحررا ال يرر  ترال الحقرر

كررم  5نحررت  0001ت ينمررا  لررر  ىممررالي مسرراحة القرررى تالرررزب الصرررير   رري مرقيررة . تالسررادا  تالنطرررتق
تطى زياد  تر ر  فكل أساسري  5كم 20 5991تصل  مساحة المحال  السكنية كما رصدتها مرقية نام 

ة مثاليرة لالستصرالي كانر  تنقصرها الميراع التري ت رتهرا الترر  اآللر   نق مقدار التتسط الرمرانري  ري منطقر
 .مق ترنة النت ارية

                                                 
(1)

الفيبر جالس والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبالستيك والصناعات المعدنية وصناعات : هذه الصناعات أهم   

 . األخشاب والصاج والزيوت
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 التغير في شبكة الطرق 

 0001ل ل القيام  تحليل ال يانا  المستفرر  مق  رد كان  مرامرة اللراقط الط تغرا ية لل تر  مق 
  طت المرلم األ رز  ي منطقة ك يلة  اق تنقل ىلينا ىحساسا  اق الترير  ي ف كة الطر  0000تحتى 
 0000ت  0001تيمكق أق نفرر   لك مق مقارنة اللريطتيق الط تغرا يتيق  لرامي . الدراسة

 .لندرك حمم الترير لالل ال تر  محل الدراسة(  5292999مقيا  ) 

تيسمل طنا أق اللراقط الط تغرا ية نقل  ىحساسا مرلتطا  ك ر حمم الطر  مقارنة  مساحة منطقة 
تطت ( ملم للطر  ال رنية 9272ملم للطر  الرقيسية ت 0) تالس ب طت استلدام سمك لط ك ير . الدراسة

 . ما اتض  لطتع  رصد الطر   ي المرقيا  ال ضاقية التى ترهر الطر   حممها ف   الحقيقي

ر الك ير نمت ما  الغ التضتي لت ياق الترديل ال فر (  00فكل )تترت ر لريطة الطر  ل ترتي الدراسة 
كم  020 امتداد  0001 قد أ اد القيا  مق مرقية نام . تمضي ملططا  التنمية  ي منطقة غرب الدلتا

 قيا  أطتال الطر   رد -مط المرقية السا قة  5991ت مضاطا  مرقية . مق الطر  الرقيسية تال رنية
كم حي   لر  أطتال  0002يتض  أق ىممالي الطر   لغ  -رسمها  ي ط قة  يانا  ىحداثية من صلة

تمال  النطالا  %. 050كم  نس ة زياد  مقدارطا  0905الطر  المضا ة لالل الرفريق ناما الماضية 
 : التي أضي   ىليها الطر  المديد  حس ما يتض  المدتل التالي

نصيب كل نت  مق استلداما  األرم مق أطتال الطر  المضا ة لالل نفريق ( 2)مدتل 
 (5991-0001) ناما

 أطتال الطر  المضا ة نت  استلدام األرم
 (كم)

نس تها مق ىممالي ما 
 )%(أضيا لالل نفريق نام 

 01 015 طر  ىلليمية

 00 021 طر  للدمة التتسط الزراني

 00 000 طر  للدمة التتسط الرمراني

 7 07 طر  للدمة نمليا  التحمير

 099 0905 انممالي 
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 الطرق اإلقليمية 

ا مررق ىممررالي مررا أضرريا مررق طررر  لررالل الرفررريق نامررا محررل الدراسررة  ررإق الطررر  رغررم للررة نسرر ته
مرسررى –انلليميرة لردم  محرترا ىضرا يا للنقرل تالمتاصرال  ن رر ارم المنطقرة تطرت ىضرا ة طرير  القراطر  

مرسرررى مطررررتي السررراحلي تالررر ر يررررد مصررردر –مطررررتي دتق ا ضرررطرار ىلرررى المررررتر  طريررر  انسررركندرية 
تي دأ الطري  المديد مق فمال تادر النطرتق ثرم ينرطرا . متسم ا صطياا الصي يازدحام تلطتر   ي 

فررما   ررررب ليكمررل مسررارع ىلررى مرسررى مطرررتي تاركررا  اصررال  ينرر  ت رريق الطريرر  السرراحلي مقرردارع لمسررة 
تيرت ر الطري  انلليمي المديد تاحدا مق أطم محاتر التنمية  ي المنطقرة محرل ال حر  تيمكرق . كيلتمترا 

انسكندرية الصحراتر مق طري  -يمثل محتر استرالل ترميرر  الطريقة التي تحتل  يها طري  القاطر  أق
 . لاحل الى محتر تنمية امتد  نلى مان ي  مساحا  التتسط الزراني تالرمراني

تمق الترديال  األساسية التي   ترهرطا ىمكانا  المرقيا  المستلدمة  ي ط ع الدراسة ازدتامية 
مطرتي ىلى طري  مزدتج نالي اللدما  ستال -انلليمية التي نقل  الطري  الساحلي انسكندرية الطر 

رفادات  أت  اللدما  المرترية تكلها ىضا ا  فهدتها السنتا  الرفر األلير  تيمكق  المقارنة .  تكسيات  تاع
ر  نلى المرقيتيق  استلدام المتتنية  يق المرقيتيق التلتا نلى ازدتامية الطري  الساحلي ت لك  رصد الط

 . Red = 7, Green = 4, Blue = 1  :لنتا  األطياا المتمية نند مرايير

 طرق التوسع الزراعي 

تطررى صرراح ة أنلررى نسرر ة مررق أطررتال الطررر  المضررا ة لررالل  تررر  الدراسررة ت لررك ل رررتز ا سررتلدام 
طر  مرا  ريق طرر  مسر لتة ترؤدى دتر تلد ت اين  أنتا  ط ع ال. الزراني كتطم مساحا  الترير  ي المنطقة

انسركندرية الصرحراتر -اللدما  الرقيسية للتنمية الزرانية كتلك التي نمدطا نند نقرد الرر ط  طرر  القراطر 
مطرررتي الصررحراترإ تطررر  مررق الدرمرررة الثانيررة فررق  تمهررد  تسررط األحررتام الزرانيرررة -تطريرر  القرراطر 

حضررية تترر ط -ال سرتاق تك رر داتد إ تطرر  زرانيرةالك رى كتلرك التري نمردطا  ري مفررتنا  التتسرط  ري 
 رريق مراكرررز الرمررراق دالرررل منرراط  التتسرررط مررار   ررري  ا  التلرر   رررالطر  الزرانيررة كتلرررك الترري نمررردطا  ررري 

 . مناط  التتسط الزراني منتب كل مق مدينتي الرامرية المديد  تالحّمام

ر  المنطقة محرل ال حر  ت رى حصتية  ي منتب ف-ط ا تلد فش  أغلب ط ع الطر   ي تر ة رملية
ترغم التتسط الك يرر  ري مرد فر كة الطرر   المنطقرةإ يرراني . صلرية  ي تسط منطقة الدراسة–تر ة لتمية 

مررق صرررت ة  الرررة  رري ا نتقررال تالتتاصررل  رريق القرررى ( لرررى اللررريميق)سرركاق المحررال  الرمرانيررة الزرانيررة 
لطرررا لمسررا ا   ىمررار  رري ا نتقررال  رريق القرررى ت رضررها الرر رمإ تيقضرري طررؤ ل سررانا  طتيلررة مررق النهررا
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طتيلرررة سررريرا نلرررى األلررردام أت  ررري انتررررار حرررا ال  نرررا ر إ تطرررت مرررا يضررر ي لررردرا مرررق الرزلرررة نلرررى ط يررررة 
 . ا ستقرار الزراني  المنطقة

 طرق التوسع العمراني 

تتركرررز  طررر ع الطرررر   ررري المرررزل األتسرررط مرررق المنطقرررة محرررل ال حررر  متمفرررية مرررط النمرررت الحضررررر 
كما تفرمل طر ع . ايكنمي مريتطإ الرامريةإ   رج الرربإ  رج الررب المديد إ تالحّمام: لمحال  الرمرانية ل

ال قة مق الطر  تصل التممرا  الرمرانية القاقمة  ال رل مط المنفقا  الرمرانية المديد  نلى لط الساحل 
 .تالممثلة  ي القرى السياحية

كررمإ 05للقرررى السررياحية لررم تررزد نررق  5991سررة مررق صررتر  تنلررى الرررغم مررق أق أطررتال الطررر  المقا
لريرة سرياحية مرد  طرلرا رقيسريا  ريق  52 إق ال اح  رصرد مرق لرالل الزيرار  الميدانيرة تمرتد مرا يزيرد نرق 

كم لكل لريرةإ كمرا مرد  طرلرا  922مطرتي  متتسط طتل -ال حر تطري  المتاصال  انلليمي انسكندرية
. كرم 022ها نرق كيلرتمتر لكرل لريرة تطرت مرا يمررل نصريب كرل لريرة نحرت نرضية دالل القرية   يقل طتل

كررم كمررا يتضرر  مررق  05كررم تلرري   19تمررق ثررم  إممررالي الطررر  المضررا ة  رري الرمررراق السررياحي تزيررد نررق 
 . 5991مرقية 

تتالط األمر أق صرت ة رصد تتت ط طر  الرمراق السياحي يرمط ىلى أكثر مق نامل نلى رأس  
 ا الطري  تتمتدع تسط  صما  ضتقية مهيمنة مثل رمال الحمر الميرر ال تيضي لصر تللة اتسا  ط

 .ناصرة ال يام

 طرق التحجير

تط ع أضا   ألل أطتال الطر  لالل ال تر  محل الدراسة تلكنها مط  لك ترد ألطر أنتا  الطر  
 ط الطر  المس لتة ت ينما كاق التررا نلى الطر   ي المرقيتيق  تت. لما لها مق ترديل يصرب ىرمان 

تالتي ترهر  اللتق األستدإ كاق رصد طر  مناط  التحمير يتم  تت ط الطر  ال يضال تالتي أند   ي 
صتر  مدلا  ثم تراكم  نليها م تتا  الرمال الميرية مق تكرار نتادم النقل نلى طتل ط ع الطر  التي 

نما ج مق أفكال طر  ( 59)ل تيتض  فك. تحمل متاد الحمر الميرر  ر اللتق األ يم الناصط
 .5991المحامر  مق مرقية نام 
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 نتائج الدراسة

التريررر انيمررا يإ :  رري  قترريق( 51ىلررى  50رامررط األفرركال مررق ) تلررط التريررر  رري منطقررة الدراسررة 
تلررد كرراق النصرريب األك ررر للتريررر انيمررا يإ حيرر  أضرري   ط رررا  تنمتيررة ىلررى المنطقررة . تالتريررر السررل ي

   رري كررل مررق ممررا   التتسررط الزرانرريإ تالنمررت الرمرانرريإ تمررد فرر كة الطررر  تالمتاصررال إ محررل ال حرر
أمررا التريررر السررل ي  ينحصررر  رري التحميررر الرر ر يررتم  رري غال يررة . تاسررترالل المالحررا  تالمررزار  السررمكية

تيمرررب أق نسرررمل  ررررم النتررراقج المهمرررة  ررري . منررراط  الدراسرررة  ررري المنررراط  الصرررالحة للتتسرررط الزرانررري
 : را  الترير المستق لية لننفطة ال فرية  ي منطقة الدراسة  ي النقاط التالية مسا

 أوال   التنافس بين الزراعة والتحجير 

تضط ملططا  التتسط الزرانري  ري مصرر منطقرة غررب الردلتا مرق  ريق أكثرر منراط  ا ستصرالي 
يفمل طر ا الررلم مسراحا  )  المتمتلة التي ينترر أق تضيا ىلى أراضى مصر الزرانية نحت مليتق  داق

ن  0000محمررتد أ ررت سرردير  ) تتسرراطم  رري تررتطيق مليررتق نسررمة ( التتسررط  ررى محا رررة مرسررى مطرررتي
500 .) 

لدم  الهيقة الرامة لمفرتنا  الترمير تالتنمية الزرانية لريطة مستق لية للتتسط  0007ت ى نام 
. 5907انسرركندرية تال حيررر  حتررى نررام الزرانرري  رري غرررب الرردلتا ضررمق مررا أسررمت  اسررتراتيمية محررا رتي 

 ررل تقرردم . تتتسررم اللريطررة  ررردم الدلررة  رري تحديررد المسرراحا  المسررتزرنة  ال رررل تتلررك المررتمتل اسررتزرانها
 . اللريطة  قط المساحا  الزرانية المنترر التتسط  يها مقدر   األلا  داق

  ل رالي أراضرى منطقرة الدراسرة تلالست اد  مق ال يانا  المستفرر  لام ال احر   رإمرال تصرنيا متمر
 نال نلى ىنداد ملا لل صما  الضتقية للمناط  التي مرى نليها التتسط الزرانري لرالل الرفرريق نامرا 

 Erdasمسررتلدما  رنررامج  -تلررام ال احرر .  الماضررية ت لررك  رري النطالررا  األر رررة الترري درسرر  مررق ل ررل

Imagine - النطالررا  األر رررة تتررم الحصررتل نلررى   ال حرر  نررق األراضرري المتفررا هة  رري لصاقصررها مررط
الر ر لرد يترت ر كمرا ترت ر مرق منراط  التتسرط الحاليرة مرق مآلر  ) نتاقج تقتل انر   تث ير  الرنصرر المراقي 

 راق طنراك لا ليرة ناليرة لتتسرط المنطقرة زرانيرا  رى  رالي المسراحا  غيرر المسرتلدمة (  التر  مق النت ارية
تكمرا أفررنا مرق ل رل  رإق طنراك . تسرط  ري نفراط التحميرر  المنطقرة ي منطقة الدراسرة لرت  تمرتد نق رة الت

ط قة نلتية مق التر ة  قتامها الرملري النرانم تغطاقهرا الم رثرر مرق الحتليرا  يمكرق  ا ستصرالي أق تقريم 
أمررا الصررلتر تحرر  السررطحية  مثاليررة للنفرراط . حيررا  زرانيررة يتطلررب تمهيزطررا نقررد مررق الزمرراق نلررى األلررل

 .قها نلى الصلتر الميرية المطلت ة لصنانة األسمن  تمتاد ال نالالتحميرر  احتتا
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مر  ألررى نمرد أن سرنا نما ر  تنرا   اسرترالل األرم  ريق الزرانري تالتحميررر تطرت تنرا   محسرتم 
 ت ضلية ليار ا ستصالي الزراني ى ا حّكمنا الرقلية التنمتية الرفيد  التي تنرر ىلى الرقتد التالية تلي  

د السريط للر   تا ستثمار التري حتمرا سرتلتار التحميرر  مكسر   السرريط تلسراقرع ال يقيرة الك يرر  ىلى المردت 
 . ي  ا  التل 

تلرد . تالمفكلة التي سيتتلا نليها مستق ل التتسط الزراني  ى المنطقة مدى ت ر  المقننرا  الماقيرة
لسكر حينما يمدتق أسلتب الرر يندطش كثيرتق حينما يزترتق منطقة التتسط الزراني  ى مفرت   نمر ا
  رد  مرق ا نتمراد نلرى تسراقل . يتم  الرمر تكتننا  ي للب الدلتا أت  ي نم  السهل ال يضي لنهر النيرل

يرمرد المزارنرتق  ري المنطقرة الرى ر رط كميرا   -كرالرش أت التنقريط-الرر المناس ة لزرانة  يقرة الصرحارى 
ا ىلرى منطقرة الرميرد  رى التصرلة المررت رة  اسرم ترنرة الفريخ تامتردادط) ك ير  مق الميراع مرق ترنرة النصرر 

ن ر ماكينا  الضخ اآللية لرمر الحقتل الزرانية ت لك لرناية محاصيل طى  ي األسرا  محاصريل ( زايد
تي رردت مررق الال رر  للنرررر انتفررار حقررتل القطررق الممهررد  .  (0) يضررية تليسرر  محاصرريل استصررالي زرانرري

 .نطقة الحّمام ت رج الرربللتر ة  ي منطقة استصالي كم

ىلررى ضرررتر   -الرنيررة  محتتياتهررا مررق المرر   -تلررد د ررر  ط يرررة التر ررة اللتميررة  رري أرم المنطقررة
تالتري  ردأ  م كررا  ري  –ترريم التر ة لرمليا  متتاصلة مرق الرسرل تطرت مرا مررل نمليرا  الررر  رالرش 

ترغرم أق التر رة اللتميرة مناسر ة . مردتى نمليا  غير  ا  -المفرت  تأل   ها  رليا  ي أتاسط الثمانينا 
تمق طنا مال اسم مفرت  التتسرط الزرانري  ري  –للراية للمحاصيل الم رية كال طاطا تال طاط  تال نمر 

ى  أق محدتديررة الررر   مررق ترال طرر ع المحاصرريل يررد ط  ررالمزارنيق ىلررى  –" مفرررت  ال نمررر"المنطقررة  اسررم 
تلرت نلرى حسراب المقرنق المراقي الر ر سريتام  نمرزا فرديدا  ري  زرانة محاصيل تدر لردرا أك رر مرق الرر  

 لك الرمز الر ر   يمكرق  صرل  نرق مسرتق ل . رل التتسط المتنامي لمفرتنا  ا ستصالي  ي المنطقة
 . المقنق الماقي لمصر مق حصة نهر النيل ال ر تدتر حتل  نقافا  سالنة ط ع السنتا 

 استغالل بحيرة ومالحة مريوط: ثانيا

م أق الح ار نلى التضط الحالي مق صتر استرالل مالحة مريتط  ي أنفطة استلراج األمالي رغ
تا ستزرا  السمكي ي دت الحل األكثر مثالية ل يقة مستنقرية يصرب استراللها  ي الزرانةإ  يمب ا نت اع 

ة نلررى مصررادر ىلررى مفرركال  التلررت  الترري تحترراج مرالمتهررا ىلررى دراسررة مسررتقلة تالترري تررؤثر  درمررة أساسرري
 .الطرام ستال مق األمالي أت األسماك المممرة مق مالحة مريتط

                                                 
(1)

البرسيم والقمح : الخ، والشتوية هى ...الطماطم، الذرة، البطاطس ، الفلفل: المحاصيل المزروعة فى المنطقة صيفا هى   

 . الخ..أو الشعير والفول
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تمصررردر التلرررت  تقدمررر   ررري المنطقرررة المراكرررز الرمرانيرررة لمررردينتي الحّمرررام ت ررررج الرررررب ىضرررا ة ىلرررى  
ت النسرر ة لمسررم ال حيررر  ن سرر  . الصررا الزرانرري مررق المنرراط  المحيطررة  المالحررة  رري منطقررة م ررل مريررتط

  0001نت رراع ىلرررى مفررركلة تزايررد ملل رررا  الصررررا الزرانرري التررري تزايرررد  كميتهررا  ررريق نرررامي  ال ررد مرررق ا 
إ  ضال نرق  لطرتر  التلرت   ري ال حيرر  مرق الصررا الصرحي تالصرناني مرق الكتلرة الحضررية  5991ت

 .لمدينة انسكندرية  ي الفمال تملتثا  الصرا الزراني منت ا مق  محا رة ال حير 

ترريش منر   5كرم 222ة المالحة سنمد ان  مرا زالر  طنراك مسراحة تقردر  نحرت تمق دراسة متر تلتمي
 ي حالة س لا  ملحية دتق استرالل حي  ي صلها نق مسم المالحرا   ري الفرر  الطرير   0001نام 

تيمكرق اسرترالل طر ع المسراحة  ري نفراط مفرا   . األس لتي القاطط للمالحرة ليصرل مدينرة الحّمرام  السراحل
يحتاج  لك ا لتراي دراسرة المقرنق ) ى المياع الر  ة لالستزرا  السمكي مق ترنة  هيج ستال  الحصتل نل

أت  ررري اسرررتلراج األمرررالي   الحصرررتل نلرررى ميررراع مالحرررة مرررق ال حرررر الررر ر   ي ررررد نرررق ( المررراقي  الترنرررة
 . المنطقة ستى  تل ي متر  قط

لملحيرة تالتري تترتلا مرق تر رة ت ى ط ا الصردد تررى الدراسرة أق األمرزال الرر يرة مرق طر ع السر لا  ا
تت لغ مساحة طر ع .لتمية ترملية يمكق أق تضم ىلى مناط  ا ستصالي الزراني  تت ير المقنق الماقي لها

 . تنتهي نند مناط  زرانة  رلية  ي منطقة الرميد 5كم 1المنطقة نحت 

ام كانر  المالحرة تلق ترير مثرل طر ا ا لترراي مرق التراريخ الط يرري للمالحرة  ري فرئإ  ق رل أل رى نر
 . تصل ىلى الرميد حي  مدينة ماريا الراصمة المندثر  ل لليم

ق أكررد نلررى سررياد  للتنميررة انيما يررة  رري المنطقررة-ت ررى النهايررةإ  ررإق مررا لدمرر  طرر ا ال حرر    إنرر   -تاع
لرى ضررتر  تضرط  ين    ي  ا  التلر  ىلرى حساسرية ال يقرة  المنطقرة تلا ليتهرا للتردطتر مرق ناحيرة تاع

يق الضررا طة للحيلتلررة دتق ت ررت  ليررارا  الررر   السررريط نلررى ليررارا  التنميررة المسررتدامة مررق القررتان
 .ناحية ألرى
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 مصادر الدراسة

 :باللغة العربية

فلصية مصرإ دراسة  ى ن قرية المكراق إ المرزل األتل فلصرية ( 0009)ممال حمداق  .0
 .نالم الكتبإ القاطر .مصر الط يرية 

. النطررا  السرراحلي لللرريج الررررب إ غرررب انسرركندرية( 0000)نرراطا مرتمررد ن ررد الحميررد .5
لسرم المررا يراإ كليرة اآلداب إمامررة  -رسرالة مامسرتير غيرر منفرتر . دراسة ميمتر تلتميرة

 .القاطر 

المقتمرا  الط يريرة للسرياحة  رى منطقرة مرازاقإ منرتب ( 5991)ناطا مرتمد ن د الحميد .0
لسررررم المررا يررررا . 507مررا يرررة إ الررررردد سلسررررلة رسرررراقل . غررررب المملكررررة الرر يررررة السررررتدية

 الكتي .  مامرة الكتي  تالممرية المررا ية الكتيتية

مالحرررا  نلررى ميمتر تلتميررة المنطقررة الفرررلية مررق ( 0002)نلررى ن ررد التطرراب فرراطيق  .1
-000المملرررد التاسرررط نفرررر ن. مامررررة انسررركندرية–ىللررريم مريرررتط إ مملرررة كليرررة اآلداب 

501. 

لتريرا  لمنطقة الساحل الفمالي لسينال  اسرتلدام ا ستفررار رصد ا( 5991)محمد نزب  .2
 حررر  مقررردم لنررردت  اننسررراق تال يقرررة المنرقرررد   قسرررم . نرررق  ررررد تنررررم المرلتمرررا  المررا يرررة

 5991يتنيت .مامرة انسكندرية–المررا يا  كلية اآلداب 

مراكررررررز الرمررررررراق نلررررررى السرررررراحل الفررررررمالي لمصرررررررإ غرررررررب ( 0005)محمررررررد محمررررررد زطررررررر   .0
رسرررالة مامسرررتير غيرررر منفرررتر  مقدمرررة لقسرررم المررا يرررا إ كليرررة اآلداب مامررررة . ندريةانسرررك
 .القاطر 

 رري . مالمرر  التريررر  رري المرمررتر المصرررر  رري الررتادر تالرردلتا( 0000)محمررتد أ ررت سرردير   .7
 نحت لريطة مررا ية مديد  للمرمتر المصرر"كتاب أنمال ندت  

ا ستفرار نق  رد  ي مرال ة زحا  تط ي  تقنيا ( 5991)مفانل  ن  محمد آل سرتد  .0
لسررم المررا يررا . 502سلسررلة رسرراقل مررا يررة إ الررردد . الكث رراق الرمليررة  ررى تاحررة انحسررال

 الكتي .  مامرة الكتي  تالممرية المررا ية الكتيتية
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 ي كتاب . مفرت  استصالي األراضي  ي طتامش الدلتا المصرية( 0000)نادر نتر الديق .0
 يطة مررا ية مديد  للمرمتر المصررنحت لر "أنمال ندت  
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