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المالمح التضاريسية العامة لكل من " مقااًل جغرافياً عن أكتب  : السؤال األول

 " . صحراء مصر الشرقية وشبه جزيرة سيناء
 

اإلجابة 

.   الصحراء الشرقية: أوالً 

من جممة مساحة اإلقميم % 21تشغل الصحراء الشرقية مساحة من األراضي تعادل نحو  
ويحدد الصحراء الشرقية من الشرق قناة . الصحراء الغربيةمساحة  3/1المصري، أي أقل من 

ومن الغرب وادى النيل، ويمكن أن نميز فى الصحراء . السويس وخميج السويس والبحر المتوسط
:  الشرقية األقاليم المورفولوجية اآلتية

. جبال البحر األحمر فى الشرق -أ

.  زةىضبة الصخور الجيرية فى الشمال وتعرف بيضبة المعا -ب

. ىضبة الحجر الرممى النوبي فى الجنوب وتعرف بيضبة العبابدة -جـ

 

: جبال البحر األحمر -أ
تعد جبال البحر األحمر الحد الشرقى لحوض النيل، وىى تمتد موازية لمبحر وال تترك  

بينيا وبين الساحل سوى سيل ضيق، وتتكون ىذه الجبال من صخور نارية، وتتميز بأنيا ضيقة 
ويالحظ أن ىذه الجبال ال تكون سمسمة واحدة متصمة . ال وتتسع كمما اتجينا جنوًبافى الشم

نما ىى عبارة عن مجموعة من السالسل الجبمية المتوازية تبرز منيا قمم عالية ويمثل  مستمرة وا 
.  متًرا أعمى ىذه القمم2184جبل الشايب الذى يبمغ ارتفاعو نحو 

 

لى الشمال من جبال البحر األحم  ر يوجد ىضاب جيرية مرتفعة مثل ىضبة الجاللة وا 
القبمية، وىضبة الجاللة البحرية ويتكونان من الصخور الجيرية ويفصل أحداىما عن األخرى وادى 

لى الشمال منيما يوجد جبل عتاقة الذى يبمغ ارتفاعو نحو . عربة متًرا فوق مستوى سطح 870وا 
.  البحر



لمياه إذ تنحدر عمى جوانبيا الشرقية أودية قصيرة، وتمثل جبال البحر األحمر خط تقسيم ل 
تنتيي إلى البحر األحمر، وعمى جوانبيا الغربية تجرى أودية طويمة ينتيي بيا المطاف إلى النيل، 
وتتميز األخيرة بأنيا أودية عرضية باستثناء وادى قنا الذى يمتد امتداًدا طولًيا بمحور يكاد يكون 

لكنو يسير فى اتجاه معاكس لو أي من الشمال إلى الجنوب، ىذا ويتصل موازًيا لنير النيل نفسو و
باألودية الرئيسية كثير من الروافد مما أدى تمزيق الصحراء الشرقية وتقطيعيا بشدة وىذه خاصية 

.  تتميز بيا الصحراء الشرقية عمى الصحراء الغربية

 

(:  ىضبة المعازة)اليضبة الشمالية  -ب
بة إلى قبيمة المعازة التى تنتشر فى كثير من أرجائيا وتتكون ىذه سميت بيذا االسم نس 

اليضبة من صخور جيرية، ويفصميا وادى قنا عن جبال البحر األحمر وتعتبر ىذه اليضبة من 
أبرز المالمح التضاريسية فى الصحراء الشرقية إلى الشمال من ثنية قنا، وينحدر فوقيا أودية 

وب النيل غرًبا من أىميا وادى أسيوط الذى ينحدر إلى النيل عند كثيرة متعددة الروافد تتجو ص
ووادى سنور الذى ينتيى ، مدينة أسيوط ووادى طرفة الذى يتصل بالنيل إلى الشمال من المنيا 

إلى النيل جنوبى دائرة عرض بنى سويف بقميل وقد تعرضت ىذه اليضبة لبعض الحركات 
دوع الطولية والعرضية مما سيل السبيل لحفر بعض التكتونية التى أسفرت عن حدوث بعض الص

وربما كان وادى قنا وىو أكثر األودية إثارة لالنتباه ألنو الوادى الطولى الوحيد فى . األودية
الصحراء الشرقية وىو عبارة عن وادى عكسي ينحصر بين تكوينات جيولوجية تختمف فى الشرق 

رية التى تتكون منيا جبال البحر األحمر، أما فى عنيا فى الغرب، ففي الشرق تظير الصخور النا
الغرب فيسير المجرى مع اليامش الشرقى لمتكوينات الجيرية، وأغمب الظن أن الفوالق الطولية قد 

.  لعبت دوًرا ىاًما فى تسييل حفر وادى قنا

 

(:  ىضبة العبابدة)اليضبة الجنوبية  -ج 
ميت بيذا االسم نسبة إلى القبائل التى تشغل الجزء الجنوبى من الصحراء الشرقية، وس 

. تعيش فييا، وىى تتألف من صخور رممية، وىى أقل ارتفاًعا من اليضبة الجيرية فى الشمال
ويزداد اتساع ىضبة العبابدة كمما اتجينا صوب الجنوب حتى تبمغ أقصى عرض ليا عمى الحدود 

ىذه األودية وادى شعيط ووادى ويقطع ىذه اليضبة عدة أودية ومن أىم . المصرية السودانية
.  الخريط ووادى العالقى



كم وينحدر صوب الغرب ليتصل بالنيل إلى الشمال 200فوادى شعيط يبمغ طولو حوالى  
كم، وأطوال 260نم دائرة عرض كوم أمبو، أما وادى الخريط فيبمغ طول مجراه الرئيسي حوالى 

، 2كم23.000ة شاسعة تتجاوز مساحتيا كم وىذه الروافد تجمع مياه منطق5500روافده حوالى 
ويصب ىذا الوادى فى النيل شرق كوم أمبو، أما وادى العالقى فيو أعظم األودية الجافة فى 

.  الصحراء الشرقية بعد وادى قنا

 

كم ويتجو بصفة عامة صوب الغرب ويبمغ النيل 350ويبمغ طول مجراه الرئيسى أكثر من 
وىو من أغزر  2كم45.000احة حوض ىذا الوادى بنحو بالقرب من بمدة كورسكو، وتقدر مس

األودية مياىا وتتكرر بو ظاىرة السيول، وتنحدر مياىو بشدة وتنقل معيا كل ما يصادفيا مما 
. يترتب عميو تغير واضح فى المالمح المحمية لألرض عقب كل سيل

  

، ودية وروافدىا ومن ىذا يتضح أن الصحراء الشرقية تقطعيا شبكة شديدة التعقيد من األ 
ومن ثم فيى تتمثل فى مجموعة من اليضاب الصغيرة المتعددة المحصورة بين جبال البحر 

األحمر ووادى النيل وىى فى ىذا شديدة التميز عن الصحراء الغربية التى ىى عبارة عن سطوح 
، متوسط صخرية شاسعة خالية تقريًبا من األودية باستثناء فسميا الشمالى المطل عمى البحر ال

تصريف خارجى وىو  –كما تبين من العرض السابق  –والتصريف المائى لمصحراء الشرقية 
.  مختمف فى ذلك عن التصريف الداخمى الذى تتسم بو الصحراء الغربية

 

أما مصادر المياه فى الصحراء الشرقية فيى مياه األمطار الصحراوية األعصارية  
األحمر وتنصرف عمى ىيئة سيول تتجو شرًقا إلى البحر  الفجائية التى تسقط عمى جبال البحر

األحمر أو غرًبا إلى النيل، إال أنيا سرعان ما تتسرب فى الرمال والحصى التى تتراكم فى بطون 
األودية، ثم ىناك أيًضا المياه الجوفية التى تستمد من أبار تحفر في قيعان األودية وىى آبار 

ذا كانت الصحراء الشرقية فقيرة فى ، أمتار  10ع عمى عمق ضحمة إذ أن منسوب المياه بيا يق وا 
موارد المياه فيى بالتأكيد أفضل بكثير وال سيما فى موارد مياىيا السطحية من الصحراء الغربية، 
وفضاًل عن المياه السطحية ومياه اآلبار توجد بعض الينابيع التى تنبثق منيا المياه تمقائًيا من 

. ورأنواع معينة من الصخ



والصحراء الشرقية خالية من الكثبان الرممية و نطاقات الرمال اليائمة التى تعد من  
وربما كان االستثناء ليذه القاعدة رواسب الرمال التى تتراكم . السمات البارزة لمصحراء الغربية

بصفة خاصة عمى ساحل البحر األحمر جنوب رأس بناس، وىى تدين فى تراكميا فى ىذه 
لساحمية لتقابل الرياح الشمالية الغربية التى تسود معظم جيات مصر مع الرياح الجنوبية المنطقة ا

الشرقية مما يتسبب عنو حالة من الركود تسفر عن أرساب حبات الرمال التى تحمميا الرياح 
وعمى أية حال فإن ىذه الرواسب تمثل ظاىرة محمية محدودة ال يمكن مضاىاتيا ، الشمالية الغربية

حال من األحوال ببحر الرمال العظيم المشيور الذى يقع فى القسم الغربى من الصحراء بأي 
وال بالكثبان الرممية عظيمة الحجم التى تتوزع فى مناطق متفرقة من أرجاء ىذه الصحراء، ، الغربية

 ويالحظ أن الصحراء الغربية تسمى أيًضا الميبية بينما يطمق عمى الصحراء الشرقية اسم الصحراء
العربية، ويرجع ذلك إلي تشابو األولى وارتباطيا طبيعًيا وبشرًيا بالصحراء الكبرى اإلفريقية عمى 

. حين أن الثانية تقترب فى خصائصيا من صحراء شبو الجزيرة العربية
 

. شبه جزيرة سيناء : ثانياً 

ىا تقع فى شمال شرق مصر، وىى عبارة عن ىضبة مثمثة الشكل رأسيا فى الجنوب وقاعدت
فى الشمال حيث تطل عمى البحر المتوسط وينحصر الجزء األكبر من ىذه اليضبة بين خميجى 

والواقع أن شبو جزيرة سيناء من الناحية الجيولوجية والناحية الطبيعية امتداًدا . العقبة والسويس
فالجبال ، لمصحراء الشرقية عمى الرغم من وجود انخفاض خميج السويس الذى يفصل بينيما 

لنارية فى شبو جزيرة سيناء تمثل فى الواقع امتداًدا لجبال البحر األحمر كما أن ىضبة التيو فى ا
الوسط تعد امتداًدا لمضباب الرسوبية المقطعة التى توجد إلى الشمال من سمسمة جبال البحر 

.  األحمر

من إجمالى مساحة % 6أى نحو  2كم61000وتبمغ مساحة شبو جزيرة سيناء حوالى  
قميم المصرى، ويعتبر الجزء الجنوبى منيا بمثابة النواة فيو يتألف من مركب معقد من الصخور اإل

وتظير عمى شكل مثمث قمتو عند رأس محمد فى الجنوب وقاعدتو فى الشمال ، النارية والمتحولة 
أما القسم الشمالى فيحتل نحو ثمثى مساحة شبو الجزيرة، ويتألف من  0تشرف عمى ىضبة التيو

متر وتنحدر انحداًرا تدريجًيا 800بة جيرية تنحدر صوب الشمال، ويبمغ متوسط ارتفاعيا نحو ىض
بينما يتمقى بالنواة القديمة فى الجنوب بحافة شديدة االنحدار تعرف ، صوب البحر المتوسط 

رة ويمكن اعتبار ىذه اليضبة الجيرية امتداًدا لميضبة الجيرية التى تمثل مساحة كبي. بيضبة التيو
من سطح الصحراء الشرقية، وتتميز القمم الجبمية فى الثمث الجنوبى من شبو جزيرة سيناء بأنيا 



عظيمة االرتفاع تفوق كثيًرا فى مناسيبيا مناسيب القمم فى جبال البحر األحمر، ومن أمثمتيا جبل 
حوالى سانت كاترين، وىو أعمى قمة فى اإلقميم المصرى عمى وجو اإلطالق إذ يبمغ ارتفاعو 

متًرا فوق 2280متًرا فوق مستوى سطح البحر، ثم ىناك جبل موسى وارتفاعو حوالى  2641
، متًرا فوق مستوى سطح البحر 2280مستوى سطح البحر، ثم ىناك جبل موسى وارتفاعو حوالى 

ويمكن لمناظر من فوق جبل موسى وكاترين أن يكشف جبل عجمة الذى يبمغ ارتفاعو 
مستوى سطح البحر، ومن جبل عجمة يمكن أن يرى جبل حالل الذى يبمغ مترا فوق  1260حوالى

.  مترا فوق مستوى سطح البحر 890ارتفاعو حوالى 

ويالحظ أن نواه شبو جزيرة سيناء مقطعة بشدة بفعل األودية العديدة التى تشق مجارييا  
ئيا الشرقى فى ثناياىا، وذلك نتيجة لتعرضيا لمتصدع فى كثير من أجزائيا وبخاصة فى جز

أما القسم الشمالى منيا فقد تعرض طوياًل لعمميات النحت التى جرفت . المطل عمى خميج العقبة
منو غطائو الرسوبى وحولتو إلى سطح تحتاتى يعرف بيضبة العجمة التى يبمغ متوسط ارتفاعيا 

.  متر فوق سطح البحر 1500

فينحدر انحداًرا تدريجًيا صوب  أما القسم األوسط من سيناء والمعروف باسم ىضبة التيو 
البحر المتوسط ويقطعو وادى العريش وروافده العديدة، باإلضافة إلى عدد كبير من المسيالت 

وتبمغ مساحة حوض وادى . المائية الصغيرة التى تنحدر مياىيا شرًقا وغرًبا تبًعا النحدار السطح
.  اإلجمالية لشبو جزيرة سيناءمن المساحة % 28، أى ما يوازى نحو 2كم17200أكثر  العريش

أما القسم الشمالى من شبو جزيرة سيناء فيتميز بوجود العديد من الجبال المنعزلة التى  
مترا فوق مستوى سطح البحر، 890تبرز وسط سيول مستوى السطح، ومن أمثالتيا جبل حالل 

. وى سطح البحرمترا فوق مست735مترا فوق مستوى سطح البحر وجبل المغارة  1090وجبل يمج 
كما يتميز ىذا القسم أيًضا بوجود مجموعة من الكثبان الرممية الياللية الشكل وىى تمتد بموازاة 

مترا وتقوم ىذه الكثبان بامتصاص مياه  100 -80ساحل البحر المتوسط ويتراوح ارتفاعيا بين 
لموجودة بين ىذه األمطار التى تسقط عمى الشريط الساحمى واختزانيا، ولذا فإن التجويفات ا

الكثبان تعتبر من الموارد المائية اليامة لسكان ىذه المناطق السيما وأن المياه الجوفية ىنا تقع 
  .عمى مسافة قريبة من السطح

 
.     "في مصر  الصناعة " تحدث عن : السؤال الثاني 

اإلجابة 



. تطور الصناعة في مصر : أواًل 

وعرف قدماء المصريين  لمصرية القديمةنشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة ا
استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذىب ، ونجحوا في صيرىا وتصنيعيا ، وعرفوا 

صناعة اآلالت واألدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن 
. وصناعة عصر الزيوت وصناعة الحمي 

ية في القرن التاسع عشر عمي يد وفي العصر الحديث شيدت مصر نيضة صناع
الذي شيد عصره إرساء قاعدة صناعية كبري ، شممت صناعة المنسوجات ، " محمد عمي"

وصناعة السكر ، ومضارب األرز ، وازدىرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعة 
. السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية 

برؤوس أموال مصرية حممة لمنيوض  1920وقد قام بنك مصر الذي تأسس عام 
بالصناعة المصرية ، ونجح البنك في تأسيس قاعدة صناعية شممت سمسمة من الشركات 

" والمصانع الكبري نجحت في إقامة صناعة مصرية متطورة ، ورفع المصريون شعار 
. ونجح ىذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية " المصري لممصري

اتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات  1952م وجائت ثورة يوليو عا
الثقيمة مثل الحديد والصمب ، والصناعات التعدينية والبترولية ، والصناعات الكيماوية 

 -1967)باالضافة إلي صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية ، ثم جائت الفترة 
ي سمبًا ، ليعاود بداية انتعاش بعد حيث أثرت الحرب عمي أداء القطاع الصناع( 1973

. وتطبيق سياسة االنفتاح االقتصادي  1973نصر أكتوبر 

حيث صدر قانون  1974واستمر التطور في مجال الصناعة بعد ذلك حتي عام 
االستثمار لرأس المال العربي واألجنبي ، بيدف تشجيع االستثمار الصناعي في مصر 

الخارج وأعقب ذلك إعالن سياسة االنفتاح وكذلك في جذب مدخرات المصريين في 
. االقتصادي 

وباستقرار مصر عمي طريق السالم ، بدأت مصر مرحمة جديدة عمي طريق التنمية 
ىدفًا قومي وسعي قطاع الصناعة لتنمية المنتج " صنع في مصر"الصناعية ، وأصبح شعار 

تسينيات من القرن المصري ، ومع تطبيق سياسة اإلصالح االقتصادي التي بدأت في ال



تزايد دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية ، وحظي قطاع الصناعة  الماضي
. بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت االستثمارات الموجية لألنشطة الصناعية 

حادي والعشرين بدأت مصر مرحمة من مراحل النيوض بالصناعة ومع بدايات القرن ال
المصرية ، بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية والداخمية تحت وزارة واحدة، أخذت عمي 

عاتقيا تحقيقالنقمة النوعية لالقتصاد المصري ، ورفع القدرة التنافسية لممنتج المصري 
الصادرات لالنضمام متكامل يساىم في رفع وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج 

بفاعمية في االقتصاد العالمي ، باالضافة إلي توفير البيئة المالئمة لمنشاط الصناعي 
. والتجاري لتشجيع القطاع الخاص لالتطالع بالدور الرئيسى في تحقيق التنمية االقتصادية 

لالقتصاد القومي ويمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث األىمية بالنسبة 
 275.3حيث بمغت مساىمة القطاع الصناعي في اإلنتاج المحمي اإلجمالي نحو . المصري 

مميار جنيو  ، وساىم القطاع العام بنحو  223.9مميار جنيو ، ساىم القطاع الخاص بنحو 
. مميار جنيو منيا  51.5

يشمل ، حيث انطالق مشروع األلف مصنع في قطاع الصناعة  2007وشيد عام 
فرصة عمل،  8569 مصنعًا لمغزل والنسيج وفرت 72التوزيع القطاعي لممصانع الكبري 

مصنعًا لمصناعات  56فرصة عمل ، و 14050مصنعًا لمصناعات الغذائية وفرت  73و
. فرصة عمل  8965مصنعًا لمواد البناء وفرت  15و فرصة عمل ، 9939الكيماوية وفرت 

مميون جنيو وفرت  15إلي  5تراوح رأس ماليا من مصنعًا متوسطًا ي166وتم انشاء 
مصنعًا لمغزل والنسيج وفرت  41منيا  2007فرصة عمل حتي نوفمبر  55ألفًا و117

 32فرصة عمل ، و 2269مصنعًا لمصناعات الغذائية وفرت  39فرصة عمل ، و 10260
ية مصنعًا لمصناعات اليندس 29فرصة عمل ، و 10503مصنعًا لمصناعات الكيماوية 

.  فرصة عمل  888مصانع لمواد البناء وفرت  10فرصة عمل ، و 1863وفرت 

   .مقومات الصناعة في مصر : ثانيًا 

: تتوافر في مصر مقومات كثيرة ساعدت عمي قيام الصناعة فييا وىي 

 .وفرة العمالة رخيصة الثمن   -1



سب لفرص وفرة رأس المال بعد تشجيع الحكومة لممستثمرين وتييئة المناخ المنا  -2
 .االستثمار 

وجود شبكة مواصالت متنوعة في مصر ، مما يسيل نقل السمع والبضائع إلي   -3
 .األسواق المحمية والعالمية 

 .توافر الخامات الالزمة لمتصنيع مثل الخامات النباتية والحيوانية   -4

توافر المعادن المختمفة مثل النحاس والزنك والرصاص وغيرىا ، وجميعيا   -5
 .الصناعات المختمفة  تستخدم في

  .برنامج تحديث الصناعة المصرية : ثالثًا 

ييدف برنامج تحديث الصناعة إلي زيادة القدرة التنافسية لممنتج المصري ، وتحقيق 
المزيد من قدرة الصناعة المصرية عمي االندماج في االقتصاد  العالمي ، ويساىم البرنامج 

.   لقومي في خمق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل ا

مميون يورو ، يساىم االتحاد  437تبمغ تكمفة برنامج تحديث الصناعة اإلجمالية 
مميون يورو ، وقد بمغ عدد المصانع المستفيدة من  250األوربي في البرنامج بمنحة قدرىا 

منشأة ، وقد تولي ممركز تحديث  430البرنامج خالل الثالث سنوات األولي من العمل 
.  2006/  2005األشراف الكامل عمي تنفيذ المشروع منذعام  الصناعة المصرية

   .تطور االنتاج الصناعي : رابعًا 

خالل %  25تمت زيادة الطاقة اإلنتاجية في عدد الصناعات األساسية بنسبة 
يرتكز البنيان الصناعي في مصر عمي سبع حيث . الخمسة والعشرين عامًا الماضية 

وترتكز أضخم ثالثة أنشطة ن المؤسسات الصناعية ، م%  80صناعات تشكل أكثر من 
ي صناعة النسيج وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعات األساس ، يمييا صناعية ف

ت نسبة مساىمة وقد ارتفع. الصناعات التعدينية والصناعات الكيماوية والمعادن األساسية 
، مما يعكس تأثير الحوافز %  17.2القطاع الصناعي في الناتج المحمي اإلجمالي إلي 

. االستثمارية التي وفرتيا الدولة لالستثمار الصناعي عمي نمو دور القطاع الخاص 

. الصادرات الصناعية : خامسًا 



شيدت السنوات األخيرة ارتفاعًا متدرجًا في إجمالي الصادرات المصرية ، حيث 
، لتصل  2005/  2004ر عام مميار دوال 13.8ارتفعت القيمة اإلجمالية لمصادرات من 

، مما يعكس التطور الحقيقي ألساليب التصدير  2007/  2006مميار دوالر عام  22إلي 
. الجديدة التي ساىمت في وضعيا المجالس التصديرية ومجمس تنمية الصادرات 

 

. حوافز الستثمار الصناعي : سادسًا 

في الفترة األخيرة وذلك شيد مناخ االستثمار الصناعي في مصر تحسبًا ممموسًا   -1
بعد صدور القرار الجميوري بتعديل التعريفة الجمركية وصدور قانون الضرائب 

 .الجديد 

تم تنمية المناطق الصناعية وتجييزىا بالمرافق والخدمات األساسية لتشجيع   -2
التوطن الصناعي في محافظات الصعيد وتم إنشاء الييئة العامة لمتنمية 

 .الصناعية 

ئة التنمية الصناعية بتخفيض أسعار األراضي المخصصة لالستثمار قامت ىي  -3
من مساحات %  65الصناعي وتقديم تسييالت في السداد والسماح بالبناء عمي 

، مما أدي إلي انخفاض تكمفة األرض %  50االستثمار الصناعي بداًل من 
 % . 25لممستثمر بنسبة 

( . 2015 – 2007)الرؤية المستقبمية لقطاع الصناعة : سابعًا 

تستيدف الرؤية المستقبمية لقطاع الصناعة أن تصبح مصر الدولة الرائدة   -1
 .بالمنطقة 

تبني مناىج جديدة لمتنمية الصناعية ترتكز عمي تنمية المناطق الصناعية   -2
 المتكاممة وتنمية التجمعات الصناعية ز

ألراضي لالستثمار توفير المناطق الصناعية المزودة بالمرافق والخدمات إلتاحة ا  -3
 .الصناعي 



في المجال الصناعيعن طريق تييئة البيئة المناسبة لجذب تشجيع االستثمار   -4
 .رؤوس األموال لالستثمار في الألنشطة الصناعية المختمفة 

 

 : اكتب فيما يمي : السؤال الثالث 

 

.   األشكال الجيومورفولوجية الناتجة بعد تكوين بحيرة ناصر - أ
.   ية الزراعية في مصرمشروعات التنم  - ب

اإلجابة 

.  األشكال الجيومورفولوجية الناتجة بعد تكوين بحيرة ناصر –أ 
بناء السد العالي إلي  تشغل بحيرة ناصر النيل النوبي سابقًا ، وقد تكونت ىذه البحير بعد

كم داخل 350كم ، منيا 500وتمتد ىذه البحيرة لمسافة . كم 6الجنوب من أسوان بحوالي 
وىناك عدة أشكال جيومورفولوجية نتجت بعد تكون . كم داخل السودان 150ضي المصرية ، األرا

: البحيرة ىي 
 .دلتا ناصر  -1

لعل أىم تأثير جيومورفولوجي لتكوين بحيرة ناصر ىو اختفاء النيل النوبي وترسيب 
يل، الطمي في البحيرة ، وأصبحت البحيرة بمثابة مستوي قاعدة عمي األجزاء العميا من الن

وبالتالي بدأت تتكون دلتا جديدة ، ويوجد معظميا جنوب قرية أدندان عمي الحدود المصرية 
سنة وبناء عميو فإننا نتوقع أن  500وقدر أن البحيرة سوف تمتمئ بالرواسب بعد . السودانية 

. يتغير المظير الجيومورفولوجي خالل السنوات القادمة 
 
 .األودية الغارقة  -2

األشكال الشائعة النتشار عمي طول جوانب بحيرة ناصر ، وىي تعد األخوار من 
واألخوار ليست حديثة التكوين ، ولكنيا بدأت .المسئولة عن عدم انتظام خط شاطئ البحيرة 

ويعد كل من خور العالقي وخوركالبشة وخور .في التكوين منذ بناء خزان أسوان القديم 
بدأت في التكوين منذ إنشاء خزان أسوان  دىمت وخور شرف الدين من أمثمة األخوار التي

. القديم 
 



وتختمف األخوار فيما بينيا من حيث الشكل والطول والعرض والعمق وطول خط 
واألخوال عمي الجانب الشرقي أكثر تعقيدًا من مثيمتيا . الشاطئ ومساحة المسطح المائي 

نية الجيولوجية ، فأخوار عمي الجانب الغربي ، وقد يرجع ذلك إلي اختالف نوع الصخور والب
الجانب الشرقي خانقية ومستطيمة الشكل ومن أمثمتيا خور العالقي ، بينما تكون أخوار 

. الجانب الغربي متسعة ودائرية الشكل ومن أمثمتيا خور كالبشة 
 
 

 ( .التالل الغارقة)الجزر  -3

كن حصر توجد ىذه الجزر بجوارالشاطئ وداخل البحيرة ، وىي صغيرة الحجم ، وال يم
وقد يظير بعض . عددىا بدقة بسبب التذبذب في منسوب مياه البحيرة عمي مدار السنة 

ومن أمثمة ىذه الجزر كتمتي جبل العالقي . النحت بفعل األمواج عمي جوانب ىذه الجزر 
. وجبل المحرقة 

 
 .الجروف الشاطئية  -4

ل نحت األمواج ونشأت ىذه الجروف بفع. توجد في أجزاء متفرقة من شواطئ البحيرة 
وتعمل ىذه األمواج في حركتيا الموجبة والسالبة عمي . التي تتولد عن ىبوب الرياح السائدة 

سحب المواد المفككة ، حيث تظير آثارىا بوضوح عمي الجروف الشاطئية التينشأت بعد 
 وعندما تنخفض مناسيب البحيرة مع استمرار عمميات السحب صيفًا ،. امتالء خزان البحيرة 

. تنكشف جوانب تمك الجروف وقد تعرضت أجزائيا الوسطي لمنحت بفعل األمواج 

.  مشروعات التنمية الزراعية في مصر -ب
  

: توشكى -1
يقع مشروع توشكى فى أقصى جنوب الوادي بمنطقة توشكى وييدف إلى 

ألف فدان إلى الرقعة الزراعية تروى بالكامل بمياه النيل ، وقد تم  540إضافة 
ويشمل شق ترعة رئيسية  1997يناير  9جر األساس لمشروع توشكى فى وضع ح
كيمو مترًا ،  180كيمو مترًا وعددا من الفروع بإجمالى أطوال تصل إلى  51بطول 

" مبارك " ويتم ضخ مياه النيل إلى الترعة وفروعيا عبر محطة الرفع العمالقة 
اعة والصناعة ويساىم المشروع فى خمق فرص عمل جديدة فى مجاالت الزر

 . والسياحة والتعدين



 
حوالي  2007وقد بمغت نسبة التنفيذ العامة بمشروع توشكى حتى نوفمبر 

مميارات جنيو ، ومن  6.134، وبمغت قيمة األعمال المنفذة بالمشروع نحو % 92
 . 2007/2008مميون جنيو خالل عام  29عمال بنحو أالمستيدف تنفيذ 

 
 :ترعة السالم -2

ىم مشروعات التنمية العمالقة حيث يتم نقل مياه أمن " ة السالم مشروع ترع
النيل عبر الترعة الجديدة إلى شبو جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الزراعي األفقي فى 

ألف فدان غرب قناة السويس ، 220ألف فدان شرق قناة السويس و  400مساحة 
اتنا الزراعية بزيادة بيدف إقامة مجتمع زراعى تنموى جديد يساىم فى تدعيم قدر

 . اإلنتاج الزراعى وخمق مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة لمسكان 
 

كيمو مترَا ، وتنقسم إلى مرحمتين  262وتمتد ترعة السالم وفروعيا بطول 
كيمو مترًا من المأخذ عمى النيل  87تشمل المرحمة األولى امتداد الترعة بطول 

ألف فدان  220دم الترعة مساحة قدرىا حتى قناة السويس وتخ 219وحتى الكيمو 
غرب القناة ، وتشمل المرحمة الثانية إنشاء سحارة ترعة السالم أسفل القناة ومد 

 8، ويتفرع منيا "الشيخ جابر"كيمو مترًا وتعرف بترعة  86.5ترعة جديدة بطول 
 كيمو مترًا ، وتنقل الترعة مياه النيل 175فروع، ويصل طول الترعة والفروع إلى 

 . ألف فدان شرق القناة 400إلى ارض سيناء الستصالح نحو 
 

: مشروع شرق العوينات -3
يقع مشروع شرق العوينات فى الجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية ، 

عام ،  100ويستقر فوق خزان جوفى ضخم يمكن استغاللو فى حدود آمنة لمدة 
تروى بالكامل من المياه ألف فدان  220وييدف المشروع إلى استصالح نحو 

وقد بدأ المشروع فى . مميارات جنيو  3.5الجوفية ، وتبمغ استثمارات المشروع نحو 
ألف  55ألف فدان ومطروح حاليًا  172، وتم حتى اآلن تخصيص  1997عام 

. شركة ما بين قطاع عام وخاص  14فدان لالستثمار ، ويعمل بالمشروع عدد 
ألف فدان ، حيث  30نحو  2007نزرعة فى عام وقد بمغ اجمالى المساحة الم

 6ألف فدان والمحاصيل البستانية نحو  24بمغت مساحة المحاصيل الحقمية نحو 
آالف فدان ، وقد حقق المشروع متوسط انتاجية يفوق كل المحافظات المصرية فى 



العديد من الزراعات الحقمية والطبية غير التقميدية ، حيث وصل متوسط انتاجية 
طنًا  12أردبًا ، ومن الكنتالوب  24أردبًا ومن الشعير  20فدان من القمح ال

طنًا ، ويعتمد العمل فى المشروع عمى أسموب الزراعة العضوية ،  12والبطاطس 
لذلك تمقى الصادرات الزراعية من منتجات شرق العوينات رواجًا فى األسواق 

 . األوروبية
 

: مشروع درب األربعين -4
ألف  12رب األربعين فى الصحراء الغربية ، وييدف إلى إضافة يقع مشروع د

فدان من األراضى الجديدة التى يتم استصالحيا وتروى بالكامل من المياه الجوفية 
، وتعتمد فى زراعتيا عمى أسموب الزراعة النظيفة واستخدام وسائل الرى بالتنقيط ، 

ون ، باإلضافة إلى وشيد المشروع توسعًا فى زراعة أشجار النخيل والزيت
المحاصيل الحقمية كالقمح والشعير والخضر والفاكية والنباتات الطبية والعطرية ، 

 . قرية جديدة  16وشيدت المنطقة إقامة 
 

:  قرية جديدة 400مشروع إنشاء  -5
قرية جديدة فى الظيير  400ييدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 

وية وربطيا بالتجمعات الريفية القائمة بالدلتا الصحراوى لتعمير المناطق الصحرا
والوادى من أجل الحد من الكثافة السكانية بالقرى القديمة، ومنع التعدى عمى 

 5إلى  4األراضى الزراعية الخصبة، وتتراوح الطاقة االستيعابية ليذه القرى ما بين 
وزعة عمى مميارات جنيو م 5جمالى تكمفة المشروع بنحو إماليين نسمة، ويقدر 
 4، منيا مميار جنيو تمويل ذاتى، و(2011  –2006)سنوات المشروع الستة 

مميارات جنيو بتمويل من الدولة، وتتمتع مساكن مشروع قرى الظيير الصحراوى 
 . ألف جنيو ضمن المشروع القومى لإلسكان االجتماعى 15بمنحة مقدارىا 

 
مواقع القرى ، وتم االتفاق  وقد شاركت كافة الجيات المعنية فى توزيع اختيار

قرية جديدة يعتمد ىيكميا االقتصادى عمى النشاط الزراعى فى  262عمى إنشاء 
إطار خطة استصالح المميون فدان ، ويتم تقسيم ىذه المساحة إلى حيازات صغيرة 

ألف فدان لمحيازات الصغيرة بواقع  700ومتوسطة وكبيرة ، وسوف يتم تخصيص 
 . ألف فدان لمحيازات الكبيرة  300وأفدنة لكل أسرة،  10

 



ويتم تشجيع القرى الجديدة عمى زراعة محصول واحد رئيسى من الحاصالت 
التصديرية واالعتماد عمى أسموب الزراعة العضوية مع العمل عمى تحقيق التعاون 
بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة فى عمميات اإلدارة 

تسويق، كما يتم تقديم قروض ميسرة ألصحاب الحيازات من خالل بنك واالنتاج وال
ألف فرصة عمل بمتوسط  420التنمية الزراعى، ويساىم المشروع فى خمق نحو 

.  ألف فرصة عمل سنوياً  70سنوى 
 

 

 

****** يهحوظح ******
هزا انًُورج هو ًَورج استششادي نهطانة حيث يهتزو 

، ويًكٍ  انتوضيحيح انطانة تشسى انخشائط واألشكال
اإلطالع عهي انًشاجع انعشتيح واألجُثيح وإضافح يا يهزو 

 

يع أطية تًُياتي تانُجاح وانتفوق 

 

 يدسوقهبةصابرأمين .د


