
488 
 

                                                                                                             
 اجليومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست بوادى سنور، الصحراء الشرقية، مصر 

 

 عوض مصطفى حممد بديىن

اآلداب _ جامعة املنيا املعيد بقسم اجلغرافيا _ كلية   

 
 مقدمة: 

ميكن اإلستفادة من الدراسات اجليومورفولوجية التطبيقية ىف إعداد خمططات املشروعات التنموية 
وعلى رأسها املشروعات املرتبطة ابلتكوينات اجليولوجية املنتشرة   اهلندسية ىف بيئات الكارست

ىف  ر اجلريى مناطق احلجتنتشر ، اهلندسيةببيئات الكارست ومشروعات إنشاء الطرق والسدود 
وتنتشر أيَضا ىف صحراء  ىف واحات الداخلة والفرافرة واخلارجة وصحراء موط    صحراء مصر الغربية

حوض وادى   يتميز،  رة وشرق بىن سويف واملنيا وأسيوطجنوب شرق القاه  مصر الشرقية ىف
كانت هناك ولذلك    ابلسويس  واألدبيهوقع إسرتاتيجى بسبب قربه من ميناء السخنة  سنور مب

انع كربوانت الكالسيوم مصانع درفلة احلديد واحلديد املفرغ ومص  مثلمصانع للتصدير للخارج  
اإل  املتنوعة  ومصانع  وخامات  مسنت  احلرارى  الطوب    هو   (Karst)الكارست  الطفلة،  ومصانع 

واهليدروغرايف   انجتة عن التآكل الكيميائيهو بنية  ،  توجد ىف البيئات املداريةظاهرة جيومورفولوجية  
حنو مخس مساحة اليابسة   ، البىن الكارستية تشمل خاصة التكوينات اجلرييةللصخور الكربونية  

يف يوغسالفيا السابقة والذى   ( Karst)أشهر املناطق اجلريية يف العامل إقليم كارست  ،  من األرض
العامل    جاء منه   يف  النشطة  اإلذابة  بفعل  املتأثرة  املناطق  مجيع  على  وأطلق  الكارست   تعبري 

(Jennings, 1985)،  ( ذكر  مصطفى،  كما  اجليوموروفولوجي   (م  2007أبوالفتوح  يعد 
الذين(Jovan Cviji)   اليوغوساليف  العلماء  أبرز  اجل  من  الدورة  أقاليم درسوا  يف  يومورفولوجية 
ع مراحل قسم املراحل التطورية اليت مير هبا سطح األرض يف هذه األقاليم إىل أربو الكارست  

 . مرحلة الشيخوخة، رئيسية هي: مرحلة الشباب, مرحلة النضج, مرحلة النضج املتأخر
 : اسباب اختيار املوضوع  

ووفرة املساحات املغطاه ابلصخور اجلريية والىت تعد بيئة مناسبة قلة الدراسات الكارستية   .1
املناطق للدراسات  العظمى هلذه  الغالبية  الكارست ومع ذلك تفتقد  لنشأة ظاهرات 
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

، األمر الذى يرتتب عليه نقص الصورة التنموية والسياحيةالالزمة خاصة من الناحية  
الكثري من الباحثني عن اآلاثر وهتريبها  ، حىت أن الظاهراتالكاملة املفسرة لنشأة هذه 

ىف األراضى املصرية عندما يتفاجئ هبذه الظاهرات سواء الباطنية منها او املنكشفة على 
يبدأ ة وهلا قيمة عالية من هذا اجلانب، السطح خييل له أن هذه األشكال أشكال أثري

عندما جيد تكلسات ىف جتهيز معاوله للكشف عن األاثر املوجودة بتلك املناطق وخاصة  
 او تسوسات صخرية ىف املناطق اجلريية.

مثل اجلبس واملرمر والبرييت واأللباسرت وخاصة مناطق الكارست متثل مصادر للمعادن  .2
منطقة الدراسة الغنية مبثل هذه التكوينات جبانب اإلستخدامات الطبية هلا والىت تدخل 

 ىف صناعة العديد من مستحضرات التجميل . 
 : دراسةالأهداف  

ملنطقة الدراسة توضح الوادى الرئيسى وأحواض  مورفولوجية  و عمل خريطة جي .1
الطبوغرافية اخلرائط  خالل  من  الثانوية  ومناذج   روافده  الدراسة  ملنطقة 

 . اإلرتفاعات الرقمية
إستغالل ذلك ىف الوقوف على مدى   .2 املتوفرة ابملنطقة ومدى  املعادن  أمهية 

 الكارست او املناطق اجلريية . عمليات التنمية مبناطق  
 املوجوده بكهف سنور   الظاهرات اجليومورفولوجية الكارستية ابلتحديد  دراسة .3

طبوغرافية امهية  من  هلا  ملا  إمكانية و وعلمية    ابملنطقة  مدى  على  للوقوف 
 . إستغالهلا من اجلوانب السياحية والتنموية من عدمه  

 
 املستخدمة ىف الدراسة:   املناهج
  :املنهج املوضوعى .1

مت دراسة جيومورفولوجية أشكال الكارست بوادى سنور مبنهجية موضوعية، حيث ان الوادى 
هو جزء من هضبة املعازة اجلريية ابلصحراء الشرقية وهو إقليم متنوع ىف ظاهراتة اجليومورفولوجية  

على ظاهرة ما بني األودية اجلافة واهلضاب املستوية والتالل اجلريية وغريها الكثري وكان الرتكيز هنا  
واحدة أال وهى ظاهرة الكارست اجلريى مبنطقة وادى سنور وهو إقليم جيومورفولوجى صغري من 
إقليم هضبة املعازة الواسع، مت تناول املوضوع من حيث عوامل النشأة والعمليات السائدة والىت 

 أدت إىل وجود هذه الظاهرة ابملنطقة. 
 : املنهج التارخيى .2
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

الظاهرات الكارستية املتأثرة بفعل عمليات التشكيل من ذوابن للحجر أهتم بدراسة نشأة بعض  
اجلريى عرب املناخ القدمي من فرتات الكريتاسى املتأخر والباليستوسني، املراحل اجليومورفولوجية 
التطورية اليت مرت هبا العديد من الظاهرات السطحية والداخلية وأشكال الكارن الدقيقة مبنطقة 

 عسل النحل وقنوات اإلذابة الطولية واملتوازية واألفقية والرأسية .   الدراسة كأقراص

 : موقع منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة ضمن نطاق هضبة املعازة اجلريية ابلصحراء الشرقية شرق حمافظة بىن 
سويف وابلتحديد فيما بني مدينىت ببا وبىن سويف، ويوجد ىف هناية مصب وادى سنور 

كم وتبلغ املساحة اإلمجالية حلوض   10والىت تبعد عن كوبرى بىن سويف مبسافة  قرية سنور  
ىف اجلزء العلوى من احلوض والذى ميتد بني  2كم    201منها   2كم   1058وادى سنور 
 31'  ° 30''00شـ، وخطى طول 28° 00' 00'' شـ،29  ° 15' 00''دائرتى عرض

يم املياه بني حوض وادى الرشراش، وإنتهاًء قــ، إبتداًءا من منطقة تقس  31°45'    00''    قــ،
إبلتقاء رافد حوض وادى أبو رمث الشرقى حبوض الوادى، أما ابقى املساحة والىت تصل 

ينتهى    2كم    857اىل   الباقى من مساحة احلوض وهو اجلزء السفلى والذى  متثل اجلزء 
 ° 00'  00''شـ،  28  °42'    00''مبصب الوادى عند قرية سنور ويقع بني دائرتى عرض

 . قــ31°  30  '    00''  قــ ،31°   05'  00''  شـ وبني خطى طول  29

 خريـــطة )أ( : املوقع اجلغراىف ملنطقة ا لدراسة  
 . من عمل الطالب املصدر :

 : مبنطقة الدراسةاإلستثمار التنموى لبيئات الكارست  
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

 . (  1) الظروف البيئية واألحوال املناخية 
مبنطقة  الصناعات  من  العديد  إقامة  امام  مهم  دورًا  املناخية  واألحوال  البيئية  الظروف  تلعب 
الدراسة، حيث يسود مناخ معتدل مائل للحرارة طول العام ترتاوح فيه درجات احلرارة العظمي 

درجات شتاًءا ايل   7صيًفا والدرجات الصغري ترتاوح بني    درجة  38شتاًءا ايل    درجة   20بني  
صيًفا أما ابلنسبة ملعدالت الرطوبة السنوية فهي تسجل أقل معدالهتا يف مايو ب   رجةد  22
ويصل متوسط معدالت سقوط االمطار ايل   %50بينما تبلغ أقصاها يف ديسمرب    %  24

يف شهر فرباير  ملليمرت    2,5صفر ملليمرت سنواي  يف شهور الصيف بينما تزيد معدالهتا ايل  
لكل بوصة ملليمرت    22,3يف يناير ايل  %     7ح معدالت البخر بني  وأبريل من كل عام وترتاو 

خالل شهري يناير وديسمرب ايل %   77مربعة يف يونيو وترتاوح معدالت سطوع الشمس بني  
وتسجل سرعة الرايح %  80يف معظم شهور السنة وهي بصفة عامة فوق  %    87,5فوق  
 عام.يف يونيو ويوليو من كل    12,4يف ديسمرب ايل    5,8بني  

 
 :ها ىف اآلتىالصناعات املقامة واملرشح إقامتها يف املنطقة سنوجز 

  :عية مشال غرب رافد حوض وادى أرحباملناطق الصنا (1
 (: منطقة بياض العرب:  1-1

 :_اجلغراىف واملساحة   املوقع
أحد روافد وادى سنور   غرب رافد حوض وادى أرحب  تقع منطفة بياض العرب الصناعية  مشال

، بني قــ     ´´10 ´6 °31،     ´´30 ´5 °31بني خطى طول    من انحية الشمال الغرىب
من حمور كوبري   كم  10عد  على ب،    شـ  ´´10 ´4 °29،    10 ´3 °29  ´´دائرتى عرض

وعلى مسافة   طريق الكرميات الزعفرانة  من   كم   24وعلى مسافة    يلالعلوى على الن  بين سويف 
الشرقي غرب طريق    (   اسيوط  –القاهرة  )  من حمافظة القاهرة على الطريق الصحراوي    كم  110

اجلديد املسلحة  اجليش(،   القوات  النيل،    حيدها من   )طريق  لنهر  الفيضى  السهل  من الغرب 
ن وادى سنور الرئيسى، من ب املتفرع مالشرق املنابع الدنيا لكاًل من وادى بياض ووادى أرح 

( األتية موقع 1توضح اخلريطة )، من اجلنوب مرتفعات جبل غرابالشمال جبل محرة شيبون، 
 املساحة املخصصة  ،2كم    1,546، تبلغ املساحة الكلية للمنطقة الصناعية   املنطقة اجلغراىف

 م مربع.ك  0,13، املساحة املتاحة لإلستثمار  2كم     057,1

 
 م .   2016_ البيانات المناخية صادرة عن محطة أرصاد بنى سويف،   ( (1
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

املئوية   اإلنتاجيةالنسب  العرب  للقطاعات  بياض  _  مبنطقة  من :  العديد  ابملنطقة   يوجد 
 احملجرية  املوارد  من  القادمة  األولية  اخلامات  على  ويعتمد   ابلفعل  قائم  هو  ما  منها  املشروعات 

املشروعات سجلت نسب  ،  نشاءومنها ما هو حتت اإل  ابملنطقة ومنها ما يعتمد على موارد أخرى 
وتعتمد بشكل أساسى على خامات منطقة الدراسة    ابملنطقة الىت تعمل ىف قطاع مواد البناء

وتعتمد على املواد اخلام القادمة من   % من مجلة القطاعات ابملنطقة   71,315بنسبة    احملجرية
سنور العرب  وادى  بياض  مبنطقة  املختلفة  القطاعات  من  إنتاجية  نسبة  أعلى  ، جاءت وهى 

والبلدورة    جاهتامنت اإلمسنىت  والطوب  البالط  منتجاهت   47,98بنسبة  من  ، جاءت  من %  ا 
، جاءت منتجاهتا من تصنيع وتقطيع ونشر وجلى الرخام %  18,55الطوب الطفلى بنسبة  

ومن منتجات مواد  من مجلة منتجات مواد البناء ابملنطقة ،  وذلك  %    5,316واجلرانيت بنسبة  
جزئى على خامات منطقة الدراسة احملجرية القادمة من وادى سنور البناء الىت تعتمد بشكل  

منتجات مواد العزل احلرارى الىت تعتمد على مادة البوليسرتين املمدد والرولسرتين املمدد والبوىل 
 % من مجلة منتجات مواد البناء ابملنطقة   14,772بنسبة    والصوف الصخرى    بروبلني املمدد 

املواد كما ذكره املستخدمة ىف عمليات    (G.Brunswick, 2000)اوتعد هذه  املواد  من أفضل 
العزل احلرارى والتغليف وذلك لقدرهتا العالية على ترشيد إستهالك الطاقة الكهرابئية واإلحتفاظ 
بدرجات حرارة املباىن لفرتات طويلة وتقليل مسك احلوائط واألسقف اخلرسانية الىت تسمح إبنتقال 

% من مجلة   13,376اخلرسانة املسلحة بنسبة  مواسري    ومنتجات،  احلرارة اىل داخل املباىن
جبانب منتجات مواد البناء يوجد مبنطقة بياض العرب مشروعات   ، منتجات مواد البناء ابملنطقة  

القادمة من وادى   على خامات املنطقة احملجرية   أيًضا   إلنتاج مواد معدنية تعتمد بشكل جزئى 
ناعات درفلة احلديد بنسبة  ، ص%  1,44اكل ومعدات اإلنتاج بنسبة  مثل صناعة هي  سنور

بنسبة  %  4,48 البالستيكية  واألبواب  والشبابيك  العبوات  %    22,883، مصانع إلنتاج 
الصناعات القائمة   (1اخلريطة األتية )توضح    وذلك من مجلة القطاعات مبنطقة بياض العرب،

 . واملساحات الشاغرة مبنطقة بياض العرب الصناعية

اجليومورفولوجيا التطبيقية املشروعات اهلندسية ابملنطقة من خالل شبكة الطرق عرب ختدم  
  جمرى حوض وادى سنور الرئيسى  وجمارى روافد  األحواض الثانوية :_

حيث أن منطقة بياض العرب الصناعية يقع ابلشمال منها جبل محرة شيبون والذى ميكن نقل 
الفيضى جمل رى وادى بياض إلستواء سطحة مبتوسط زاوية إحندار املواد اخلام منه عرب السهل 

درجة  إلستخدام تلك املواد ىف صناعة الصوف الصخرى ومواد العزل احلرارى    0,5مقدارها  
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

والقطاعات الصناعية الىت تعمل ىف جمال اإلمسنت املسلح ومواسري اخلرسانة ومواد الرصف البحرى 
من خالل جمرى وادى غراب جنوب غرب منطقة ابملنطقة، وترتبط املنطقة خبامات جبل غراب 

بياض العرب وترتبط أيًضا خبامات منطقة الكرميات من خالل طريق بىن سويف _ بري عريضة 
_ الكرميات عرب تقاطع الطريق مع روافد أبو رمث واملنابع العليا لوادى سنور وعرب جمرى وادى 

دروب جمارى روافد األحواض الرشراش مشال غرب منها، ساعد على وجود تلك الطرق عرب  
عدم وجود اإلنزالقات واإلهنياالت األرضية على جانىب جمارى الروافد وقلة درجات اإلحندار هلذه 

درجات وهى درجات إحندارية خفيفة تسمح بشق الطرق ىف   6اجملارى حيث أهنا مل تزد عن  
 بطون تلك اجملارى . 

 

 
 

 . اغرة مبنطقة بياض العرب الصناعيةواملساحات الش: الصناعات القائمة (1خريطة )
 .: من عمل الطالباملصدر

مناذج لقطاعات   5اآلتى والذى يوضح    (3)يالحظ من خالل اجلدول    :الطبوغرافية الكارستية
غربية    _ شرقية  إبجتاهات  قطاعات  ثالث  بواقع  الدراسة  منطقة  حدود  على  وطولية  عرضية 

مرت، سجل أعلى إرتفاع   1047وقطاعان إبجتاهات مشالية _ جنوبية بلغ متوسط أطواهلا مجيًعا  
 22بقيمة    4القطاع رقم  مرت وأدىن إرتفاع سجل على    64,5بقيمة  2ابملنطقة على القطاع رقم  

مرت   23,64مرت ومتوسط أدىن نقطة إرتفاع    47,1كان متوسط أعلى نقطة إرتفاع مبقدار  مرت  
° وهى قيمة إحندارية   0,646مرت  ومتوسط زاوية إحندار    23,46مبتوسط فارق رأسى مقداره  
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

قلل من تكلفة خفيفة جًدا، ترتب على ذلك إخنفاض تكاليف عمليات احلفر والردم ابملنطقة مما  
 . د على جذب اإلستثمار اىل املنطقةالعديد من املشروعات عند تشييدها وساع 

  القياسات اهلندسية لقطاعات منطقة بياض العرب الصناعية.   :(3جدول )
 

اإلحداثى   التضاريس الكارستية 
 الصادى 

 لنقطة النهاية  

 السيىن اإلحداثى 
 لنقطة النهاية 

اإلحداثى  
 الصادى 

 لنقطة البداية 

اإلحداثى  
 السيىن 

 لنقطة البداية

 الطول
 ) م (  

 القطاع اإلجتاه
 أدىن منسوب  أعلى منسوب 

درجة  
 امليل 

 زاوية امليل

خفيفة   24,9 33,8
 جًدا

-0,3° 29° 03´ 
21´´ 

31° 05´ 55´´ 29° 03´ 
41´´ 

31° 05´ 
32´´ 

859   _ شرق 
 غرب  

1 
خفيفة   25,4 64,5

 جًدا
1,69° 29° 03´ 

39´´ 
31° 5´ 58´´ 29° 03´ 

47´´ 
31° 05´ 
35´´ 

859   _ شرق 
 غرب  

2 
خفيفة   22,6 41,8

 جًدا
0,32° 29° 03´ 

39´´ 
31° 06´ 03´´ 29° 03´ 

58´´ 
31° 05´ 
40´´ 

859   _ شرق 
 غرب  

3 
خفيفة   22 44,5

 جًدا
-0,4° 29° 03´ 

25,7´´ 
31° 05´ 34´´ 29° 04´ 

5,7´´ 
31° 05´ 
52´´ 

 4 جنوب مشال  1329
خفيفة   23,3 50,98

 جًدا
0,52° 29° 03´ 

17,9´´ 
31° 05 
´43,6´´ 

29° 03´ 
58´´ 

31° 06´ 
1,6´´ 

 5 مشال جنوب  1329
خفيفة   23,64 47,116

 جًدا
 املتوسط   1047         0,646°

Relief Using -Enhanced Shaded-Creating Slope: من عمل الطالب  إبستخدام املصدر
MapperGlobal   من خالل برانمجGlobal Mapper v.14  

 صناعية ابلسهل الفيضى لوادى سنور: املناطق ال (2

 منطقة جبل غراب:  (2-1
 : املوقع اجلغراىف واملساحة 

قــ، بني دائرتى 31  °05´10´´  ،  31° 4´  00´´  تقع منطقة جبل غراب بني خطى طول
ضمن ثنتا عشر  شــ، تعد منطقة جبل غراب  28°  59´  57،´´  28  °  58´  59´´  عرض

الداخلة   وهى   م(،  2008منطقة صناعية طبًقا لبياانت )مركز املعلومات التابع جمللس الوزراء،  
(  1)وغرب وادى واعر والفياضه ومشال عتاقة وغرب عتاقة ووادى سريرية والواحات وبرنيس  

كم   47,7من أصل    2  كم  ,680تبلغ مساحتها  (،  2)والعالقى  (  1)قى  والعال(  2)وبرنيس  
من مجلة مساحات املناطق %  9,1هى جمموع مساحات املناطق املذكورة مجيعها وبنسبة  ،2

رتحة يف منطقة متفاوتة تقع املنطقة املق ،  م  2008ى مستوى اجلمهورية عام  املخصصة للتنمية عل
االرتفاعات ا  ومتغايرة طبوغرافيً التضاريس   الغرب  100من    هبا  ترتاوح  ىف مرت    440ايل    ىف 

أما عن تركيب الرتبة فهو يرتاوح بني جريية يف اجلهة الشرقية تتحول الشمال والشمال الشرقى  
تقع ،  قة كلها التكوين اجلرييايل طميية مث رملية يف اجلهة الغربية، وان كان يغلب علي املنط

 . مرت من سطح األرض  50ايل    30بني    به  املنطقة فوق خزان جوىف يرتاوح عمق املياه 
  :األتى  مورفولوجية التطبيقية املشروعات اهلندسية ابملنطقة من خالل و اجليختدم  
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

عدم وجود اإلنزالقات واإلهنيارات األرضية على طول روافد األودية املنحدرة من هضبة  .1
اجلاللة البحرية مثل أبو رمث وأبو ريشة واملنابع العليا جملرى حوض وادى سنور الرئيسى 

الكرميات _ الزعفرانة والذى توجد منطقة جبل غراب ابجلنوب ساعد على إنشاء طريق  
الربط الرئيسية للمنطقة مبوانئ    كيلو مرت فقط، يعد من حماور  2منه مبسافة تقرتب من  

 .   التصدير ابلعني السخنة واألدبية ابلسويس 
ساعد جمرى حوض وادى غراب على ربط املنطقة مبنطقة احملاجر الواقعة غرب منها  .2

واملتمثلة ىف حماجر الزلط واحلجر اجلريى والرخام وذلك عرب طريق إسفلىت يربطها مبناطق 
املواد اخلام، الىت ستعتمد عليها صناعات اإلمسنت وورش مشغوالت الرخام واأللباسرت 

الكالسيوم  وتنشيط   وإعداد كربوانت  والرملى  الطفلى  والطوب  الصخرى  والصوف 
 البنتونيت .  

الكهرابء   .3 بشبكة  املنطقة  ربط  السهل   اجلارىميكن  عرب  الشرقية  غياضة  ىف  تنفيذها 
أن  الشرقى، حيث  غياضة  وادى  رافد حوض  الرئيسى وجمرى  لوادى سنور  الفيضى 

 . كم   25  منطقة جبل غراب تبعد عن حمطة كهرابء غياضة اجلديدة مبا يقارب 
 30وجود جمرى حوض وادى سنور شرق منطقة جبل غراب وإتساع جمراه ألكثر من   .4

، الذى يسر ربط احملور املرورى اجلديد عرب جمراهكم وإستواء سطحه ساعد على وجود  
  بطريق بىن سويف _ الكرميات اجلديد . املنطقة  

ني وادى أرحب وأم وجود منطقة جبل غراب ىف الشمال وهى املنطقة املقسمة للمياه ب .5
الكربوانت  إقامة مشروعات إلنتاج  إمكانية  جردى ووادى غراب نفسه ساعد على 

 اجلريية والصوف الصخرى والزجاج املسطح والطوب الطفلى والرملى. 

( مخس مناذج لقطاعات عرضية وطولية على 4يتضح من اجلدول ):  الطبوغرافية الكارستية
قطاعات إبجتاهات شرقية _ غربية وقطاعان إبجتاهات مشالية حدود منطقة الدراسة بواقع ثالث  

مرت، سجل أعلى إرتفاع ابملنطقة على القطاع رقم   1796_ جنوبية بلغ متوسط أطواهلا مجيًعا  
مرت كان متوسط أعلى   28,8بقيمة    4مرت وأدىن إرتفاع سجل على القطاع رقم    62,6بقيمة  2

مرت مبتوسط فارق رأسى    33,46 نقطة إرتفاع  مرت ومتوسط أدىن   55,6نقطة إرتفاع مبقدار  
° وهى قيمة إحندارية خفيفة جًدا، ترتب   0,294مرت  ومتوسط زاوية إحندار    22,14مقداره  

عليها إخنفاض تكاليف عمليات احلفر والردم ابملنطقة مما قلل من تكلفة العديد من املشروعات 
أن   ( 5:    1يتضح من القطاعات )   عند تشييدها وساعد على جذب اإلستثمار اىل املنطقة،

مرت من نقطة بداية   1250مرت بعد    19مبقدار    1أعلى نقاط التضرس سجل على القطاع رقم  
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

القطاع ىف اجلزء اجلنوىب الغرىب من املنطقة الصناعية وإن كان ذلك يتناقض مع درجة ميل القطاع 
القطاعات اخلمس على العرضى من الشرق انحية الغرب حيث سجلت أقل درجة إحندارية بني  

° وهذا يعىن أنه ليس من الضرورى أن تكن درجات امليل 0,03ذلك القطاع  بزاوية مقدارها  
مؤشر لتضرس السطح فعلى بعض القطاعات تكون درجات امليل منخفضة مع وجود مواضع 

°   0,8  مبقدار  2تضرس شديدة على طول القطاع، سجلت أعلى درجة ميل على القطاع رقم  
مرت من نقطة بداية القطاع حىت هنايته    29,6ة خفيفة جًدا بواقع إرتفاع رأسى مقداره  وهى درج

. 

 القياسات اهلندسية لقطاعات منطقة جبل غراب الصناعية.   ( : 4جدول )   
 

اإلحداثى   طبوغرافيا السطح 
 الصادى 

 لنقطة النهاية  

اإلحداثى  
 السيىن  

 لنقطة النهاية 

اإلحداثى  
 الصادى 

 لنقطة البداية 

اإلحداثى  
 السيىن 

 لنقطة البداية
أعلى   القطاع اإلجتاه الطول

 منسوب 
 زاوية امليل درجة امليل أدىن منسوب 

 ´58 °28 ° 0,03 خفيف جًدا 38,9 57,9
54,8´´ 

31° 05´  
51´´ 

28° 59´ 
27,9´´ 

31° 04´ 
57,6´´ 

1781   _ شرق 
 غرب 

1 
 ´59 °28 ° 0,85 خفيف جًدا 33 62,6

13,5´´ 
31° 06´ 

13´´ 
28° 59´ 
49,5´´ 

31° 05´ 
12´´ 

1992   _ شرق 
 غرب 

2 
 ´59 °28 ° 0,15 خفيف جًدا 31 55,8

40´´ 
31° 06´ 

20´´ 
29° 00´ 

3,8´´ 
31° 05´ 
23,5´´ 

1703   _ شرق 
 غرب 

3 
 ´59 °28 ° 0,36 خفيف جًدا 28,8 50

14,9´´ 
31° 05´ 

7,6´´ 
29° 00´ 

4,6´´ 
31° 05´ 
40,8´´ 

1771   _ مشال 
 جنوب

4 
 ´59 °28 ° 0,08 خفيف جًدا 35,6 52

7,7´´ 
31° 05´ 
25,7´´ 

28° 59´ 
58,5´´ 

31° 05´ 
55,9´´ 

1773   _ مشال 
 جنوب

5 
 املتوسط 1796     ° 0,294 خفيف جًدا 33,46 55,66

 )صناعات ثقيلة(   1/31املنطقة الصناعية   (2-1
للصناعات الثقيلة  )شرق طريق   31/ 1  تقع املنطقة الصناعية   املوقع اجلغراىف واملساحة: 

قــ    ´´20 ´5 °31قــ ،    ´´10 ´4 °31الكرميات / بين سويف احلر( بني خطى طول  
 كم   1، تقع علي بعد    شــ   ´´35 ´02 °29شــ ،     ´´50 ´00 °29وبني دائرتى عرض  

كم من طريق بىن سويف بري عريضة   7من الطريق احلر الكرميات / بين سويف، وعلى بعد  
من   كم   31من مطار القاهرة،    كم  125من طريق اجليش  وتبعد    كم  5و الزعفرانة اجلديد  

من ميناء العني السخنة وتبلغ مساحتها اإلمجالية   كم  235وحمطة سكة حديد بين سويف،  
 من املنطقة.  %  69أى نسبة   2كم   18خمصص لإلستخدام الصناعى منها   2  م ك  26

شبكة الطرق عرب   من خالل  مورفولوجيا التطبيقية املشروعات اهلندسية ابملنطقةو ختدم اجلي
 :ض وادى سنور الرئيسىحو   جمرى

مشروع   45مشروع من أصل    2املنتجة ابملنطقة  وإمجايل عدد املشروعات املخططة  يصل  
اخمصصة ابملنطقة الثاىن مصنع امسنت   (، 7صورة )  مسنت جنوب الوادى، األول هو مصنع 

النيل الذى ينتج اإل تخدم ىف صناعة أنواع معينة من املس  ،مسنت البورتالندى والكلنكروادى 
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

مسنت تستخدم ىف اهلياكل البحرية وأعمال الصرف الصحى واخلرسانة الىت توضع حتت املاء اإل
اجلوصبات   املستخدمة ىف  البحرية،  اخلرسانة  والسدود  الشديدة   ذلكسور واألرصفة  ملقاومته 

املكتسبة من الرتكيزات العالية لعناصر مادة الكلينكر الىت يتم احلصول عليها من خلط احلجر 
مع الرتاب   حمجر جبل محرة شيبون وحمجر غياضة الشرقيةاجلريى ذو النقاوة العالية والقادم من  

الربط العرضى  اعد جمرى وادى سنور على وجود حموروس والطني ىف أفران حرق معينة  األبيض 
منها الغرىب  اجلنوب  اجلري ىف  املنطقة وحماجر  تلك  األتيةبني  اخلريطة  توضح  املوقع (  2)    ، 

 املساحات الشاغرة ابملنطقة اجلغراىف و 
مخس مناذج لقطاعات عرضية وطولية على   (5اجلدول )يتضح من    :الطبوغرافية الكارستية

حدود منطقة الدراسة بواقع ثالث قطاعات إبجتاهات شرقية _ غربية وقطاعان إبجتاهات مشالية 
مرت، سجل أعلى إرتفاع ابملنطقة على القطاع   1828,8_ جنوبية بلغ متوسط أطواهلا مجيًعا  

مرت كان متوسط   25بقيمة    5مرت وأدىن إرتفاع سجل على القطاع رقم    69,9بقيمة    4رقم  
مرت مبتوسط فارق  24,72مرت ومتوسط أدىن نقطة إرتفاع   46,86أعلى نقطة إرتفاع مبقدار 

° وهى قيمة إحندارية خفيفة جًدا،   0,332مرت  ومتوسط زاوية إحندار    22.14رأسى مقداره  
ا عمليات  تكاليف  إخنفاض  عليها  من ترتب  العديد  تكلفة  من  قلل  مما  ابملنطقة  والردم  حلفر 

 1)  يتضح من القطاعات   املشروعات عند تشييدها وساعد على جذب اإلستثمار اىل املنطقة 
مرت بعد   45بفارق رأسى مقداره     4( أن أعلى نقاط التضرس سجل على القطاع رقم  5:  

 ن املنطقة الصناعية. مرت من نقطة بداية القطاع ىف اجلزء الشماىل الغرىب م  500
 للصناعات الثقيلة وامللوثة للبيئة .  1_31( : القياسات اهلندسية لقطاعات املنطقة الصناعية 5جدول )

 
 
 
 
 
 

 طبوغرافيا السطح 
 اإلحداثى الصادى 

 لنقطة النهاية  
 اإلحداثى السيىن  

 لنقطة النهاية 
 اإلحداثى الصادى 

 لنقطة البداية  
 اإلحداثى السيىن

أعلى   القطاع اإلجتاه  الطول ) م ( لنقطة البداية
 منسوب  

أدىن 
 منسوب 

درجة 
 زاوية امليل  امليل 

خفيفة   21,6 39,7
 جًدا 

-0,14 ° 29° 01´ 36,6´´ 31° 04´ 27,6´´ 29° 02´ 28,2´´ 31° 04´ 
46,8´´ 

 1 شرق _ غرب  1672
خفيفة   27 38

 جًدا 
 2 شرق _ غرب  1494 ´´04 ´05 31° ´´4,7 ´02 29° ´´42 ´04 31° ´´20 ´01 29° ° 0,13

خفيفة   28 42,7
 جًدا 

0,34 ° 29° 00´ 56´´ 31° 05´ 04´´ 29° 01´ 41,9´´ 31° 05´ 
18,9´´ 

 3 شرق _ غرب  1465
خفيفة   22 69,9

 جًدا 
 4 مشال _ جنوب  2323 ´´33 ´04 31° ´´25 ´02 29° ´´21,7 ´05 31° ´´23 ´01 29° ° 0,82-

خفيفة   25 44
 جًدا 

0,23 ° 29° 00´ 57´´ 31° 05´ 15´´ 29° 01´ 52´´ 31° 04´ 
23,8´´ 

 5 مشال _ جنوب  2190
خفيفة   24,72 46,86

 جًدا 
 املتوسط   1828,8         ° 0,332
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

 
 

 . 1  –  31: املساحات الشاغرة ابملنطقة الصناعية  (2خريطة ) 

 )صناعات ثقيلة(   2/31املنطقة الصناعية   (2-2
 : اجلغراىف واملساحة    املوقع

وبني دائرتى عرض   قــ   ´´30 ´06 °31،    قــ    ´´40 ´05 °31تقع بني خطى طول  
 (شرق طريق الكرميات / بين سويف احلر)ـ  شـ    ´´40 ´00 °29 ،    شــ    ´´40 ´59 28°

 سويف احلر،  طريق الكرميات / بين  من   كم   1علي بعد    وتوجدتتموضع جتاه قرية بياض العرب  
الزعفرانة اجلديد و  كم   5على بعد   كم من طريق اجليش    4من طريق بىن سويف بري عريضة 

كم من سكك حديد   20من مطار القاهرة و   كم  136ومن ميناء العني السخنة،    كم  246و
 .   2كم    14وتبلغ مساحتها اإلمجالية    بين سويف 

خامات حماجر جبل من خالل  اهلندسية ابملنطقة  ختدم اجليومورفولوجيا التطبيقية املشروعات  
 أبوخشريات ومنطقة بياض العرب والكرميات وجمارى األودية :_ 

نظرًا لتوافر اخلامات الطبيعية وعلى رأسها خامات احلجر اجلريى املتوفرة ىف حماجر جبل محر  
، حيث صلبالتسليح و الحديد  و   مسنت ا  حلت صناعة  (  1  )  شيبون وحماجر جبل غياضة الشرقى
وتتم إزالتها إبضافة احلجر   مادة السيليكا واألمونيا كشوائب  حتتوى خامات احلديد غالباً على

مورفولوجية املنطقة و جيأن    م(1989سامل عبداملعبود،  كر )ذ   ،اجلريى أو اجلري كمادة رئيسية
 

 ، صناعات ثقيله وملوثة للبيئة .  2/  31م ( ، خريطة المناطق الصناعية للمحافظة ، المنطقة الصناعية  2013محافظة بنى سويف ) _    )1 (
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

على ربطها مبوانئ السخنة والسويس وذلك من خالل طريق الكرميات الزعفرانة عرب ساعدت  
ىف أجزاءه الغربية    أبورمث وسنور الصغري املنحدرة من هضبة اجلاللة البحريةتقاطعه مع أودية  

ومروره عرب جمرى وادى عربه وصواًل اىل الزعفرانة على البحر األمحر مث مينائي السويس واألدبية،  
ودية األخرى الىت ساعدت على ربط املنطقة بشبكة الطرق اإلقليمية ابملنطقة وادى أرحب من األ

، ومن املصانع املقرتحة حيث مير عرب جمراه طريق بىن سويف _ بري عريضة _ الكرميات اجلديد 
ا من العوامل الىت لعبت دورً   ،الف مرت مربع  500ابملنطقة مصنع لدابغة اجللود على مساحة  

إقامة هذه الصناعة ىف املنطقة قرهبا من شبكة الطرق اإلقليمية واملوانئ التصديرية كميناء   ا ىف  كبريً 
ىف بياض   اإلستفادة من مصنع كربوانت الكالسيوم وخامات احلجر اجلريى   ، السخنة والسويس

رأسها  ،العرب وعلى  املختلفة  اجللد  املستخدمة ىف مراحل دابغة  األساسية  املواد   الىت ستوفر 
ا الىت حتتوى على كربيتيد الصوديوم الذى يلعب دورً   lime water  2(Ca (OH)) (  حماليل ماء اجلري

العضوية واملعدنية واجللديةا ىف الصنكبريً  الكرميات وجبل ،  اعات  الرمال مبنطقة  لوجود حماجر 
، لزجاج املسطح وتشكيالته املختلفةمصنع لحماجر وجد    10أبوخششريات وبياض العرب بواقع  

للصناعات   (2  –  31)  إستخدامات األراضى ابملنطقة الصناعية  (3اخلريطة األتية )توضح  
 . الثقيلة  

مخس مناذج لقطاعات عرضية وطولية على   (6اجلدول )يتضح من  :  الطبوغرافية الكارستية
حدود منطقة الدراسة بواقع ثالث قطاعات إبجتاهات شرقية _ غربية وقطاعان إبجتاهات مشالية 

مرت، سجل أعلى إرتفاع ابملنطقة على القطاع رقم   1078_ جنوبية بلغ متوسط أطواهلا مجيًعا  
مرت كان متوسط أعلى  32قيمة  ب  4مرت وأدىن إرتفاع سجل على القطاع رقم    49,7بقيمة    5

مرت مبتوسط فارق رأسى مقداره    33,64مرت ومتوسط أدىن نقطة إرتفاع    48نقطة إرتفاع مبقدار  
° وهى قيمة إحندارية خفيفة جًدا، ترتب عليها   0,272مرت  ومتوسط زاوية إحندار    14,36

د من املشروعات عند إخنفاض تكاليف عمليات احلفر والردم ابملنطقة مما قلل من تكلفة العدي
( أن أعلى 5:    1تشييدها وساعد على جذب اإلستثمار اىل املنطقة، يتضح من القطاعات ) 

من نقطة   كم  1مرت بعد    12,5بفارق رأسى مقداره     5نقاط التضرس سجل على القطاع رقم  
 من املنطقة الصناعية.   الشرقىبداية القطاع ىف اجلزء الشماىل 
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

 .  للبيئة  وامللوثة الثقيلة   للصناعات  2_31القياسات اهلندسية لقطاعات املنطقة الصناعية  ( : 6جدول )
 

اإلحداثى   طبوغرافيا السطح
 الصادى

 لنقطة النهاية  

اإلحداثى  
 السيىن 

 لنقطة النهاية 

اإلحداثى  
 الصادى

 لنقطة البداية  

اإلحداثى  
 السيىن

 لنقطة البداية
 القطاع اإلجتاه  الطول

أعلى  
 منسوب 

أدىن 
 منسوب 

 زاوية امليل  درجة امليل 
 ´00 °29 0,39- خفيفة جًدا 31,5 47

10´´ 
31° 05´ 
47,7´´ 

29° 00´ 
39´´ 

31° 05´ 
54´´ 

شرق _   911
 غرب 

1 
 ´00 °29 0,15- خفيفة جًدا 35,7 47

01´´ 
31° 05´ 

59´´ 
29° 00´ 
28,6´´ 

31° 06´ 
7,7´´ 

شرق _   877
 غرب 

2 
 ´59 °28 ° 0,25 خفيفة جًدا 35 48,6

52´´ 
31° 06´ 

10´´ 
29° 00´ 

20´´ 
31° 06´ 
18,9´´ 

شرق _   881
 غرب 

3 
 ´00 °29 ° 0,32 خفيفة جًدا 32 47,7

07´´ 
31° 06´ 
22,8´´ 

29° 00´ 
36,6´´ 

31° 05´ 
45´´ 

مشال _  1364
 جنوب 

4 
 ´59 °28 ° 0,25 خفيفة جًدا 34 49,7

51´´ 
31° 06´ 
18,9´´ 

29° 00´ 
20,8´´ 

31° 05´ 
41,7´´ 

مشال _  1357
 جنوب 

5 
 املتوسط  1078     ° 0,272 خفيفة جًدا 33,64 48

 

 
 

 ( للصناعات الثقيلة. 2  –  31: إستخدامات األراضى ابملنطقة الصناعية )(3خريطة )
 

 : واملساحة  املوقع
  °28وبني دائرتى عرض قــ    ´´40 ´06  °31،  ´´30 ´05 °31تقع بني خطى طول

شرق قرية بىن سليمان الشرقية ومدينة بىن سويف ،  شـ  ´´30 ´59  28°،  ´´50 ´57
الثقيلة   الصناعية اخلاصة ابلصناعات  املنطقة  ومن الشرق   31/2اجلديدة حيدها من الشمال 

ومن اجلنوب وادى أرحب ومن الغرب طريق بىن  )طريق اجليش(طريق القوات املسلحة اجلديد  
 كم 2يف الكرميات احلر وطريق الصحراوى الشرقى القدمي وتبعد عن طريق اجليش مسافة  سو 
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

وعن   كم  15وعن حمطة سكك حديد بىن سويف    كم  5وعن طريق بىن سويف الكرميات احلر  
  12,1تبلغ إمجايل املساحة الكلية    ، كم  240وعن ميناء العني السخنة    كم   140مطار القاهرة  

 . 3-31نطقة الصناعات الثقيلة  مل اجلغراىف  وقعامل( األتية  4اخلريطة )توضح    ،2كم  
شبكة الطرق عرب ختدم اجليومورفولوجيا التطبيقية املشروعات اهلندسية ابملنطقة من خالل  

 : ى سنور الرئيسى وروافده الثانويةجمرى حوض واد

مشروع   45أصل  مشروع من    2املنتجة ابملنطقة  يصل إمجايل عدد املشروعات املخططة و
الثاىن مصنع امسنت   (، 7صورة )، األول هو مصنع امسنت جنوب الوادى  خمصصة ابملنطقة

النيل الذى ينتج اإلمسنت البورتالندى والكلنكر، املستخدم ىف صناعة أنواع معينة من  وادى 
اإلمسنت تستخدم ىف اهلياكل البحرية وأعمال الصرف الصحى واخلرسانة الىت توضع حتت املاء 
الشديدة  ملقاومته  البحرية، ذلك  والسدود  اجلسور واألرصفة  املستخدمة ىف  اخلرسانة  وصبات 
املكتسبة من الرتكيزات العالية لعناصر مادة الكلينكر الىت يتم احلصول عليها من خلط احلجر 
اجلريى ذو النقاوة العالية والقادم من حمجر جبل محرة شيبون وحمجر غياضة الشرقية مع الرتاب 

ألبيض والطني ىف أفران حرق معينة  وساعد جمرى وادى سنور على وجود حمور الربط العرضى ا
وساعد جمرى وادى غراب مشال غرب رافد    بني تلك املنطقة وحماجر اجلري ىف اجلنوب الغرىب منها

الكرميات حوض وادى أرحب على ربط املنطقة بطريق الكرميات بىن سويف احلر ومنه اىل الطريق  
 .الزعفرانة مث موانئ البحر األمحر 

الكارستية من    : الطبوغرافية  )يتضح  على   ( 7اجلدول  طولية وعرضية  لقطاعات  مناذج  مثان 
حدود منطقة الدراسة بواقع ست قطاعات إبجتاهات مشال غرب _ جنوب شرق ثالث ابملنطقة 

شرق _ غرب أحدمها ابملنطقة الصناعية )أ( وثالث ابملنطقة الصناعية )ب( وقطاعان إبجتاهات  
مرت، سجل أعلى   802,25)أ( واآلخر ابملنطقة )ب(، بلغ متوسط أطوال قطاعات املنطقة )أ(  

 2مرت وأدىن إرتفاع سجل على القطاع رقم    75,6بقيمة    1إرتفاع ابملنطقة على القطاع رقم  
 نقطة إرتفاع مرت ومتوسط أدىن   70مرت، كان متوسط أعلى نقطة إرتفاع مبقدار    43,9بقيمة  
° وهى قيمة   0,59مرت ومتوسط زاوية إحندار  20,3مرت مبتوسط فارق رأسى مقداره   49,7

إحندارية خفيفة جًدا، ترتب عليها إخنفاض تكاليف عمليات احلفر والردم ابملنطقة مما سيقلل 
 من تكلفة املشروعات عند تشييدها وسيساعد على جذب اإلستثمار اىل املنطقة، بلغ متوسط

)ب(   املنطقة  قطاعات  رقم    720أطوال  القطاع  على  ابملنطقة  إرتفاع  أعلى   6مرت، سجل 
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

مرت، سجل متوسط   51,9مبنسوب    7مرت وأدىن إرتفاع سجل على القطاع رقم    97,5مبنسوب  
مرت مبتوسط فارق رأسى مقداره   59,65مرت ومتوسط أدىن منسوب    94أعلى نقطة إرتفاع  

° مرت وهى من أعلى درجات اإلحندار ابملناطق   2,65دار  مرت ومتوسط زاوية إحن  34,05
الصناعية ابلسهل الفيضى لوادى سنور وإن كانت ضمن فئة اإلحندارات اخلفيفة جًدا  يتضح 

إبجتاه مشال غرب   7( أن أعلى نقاط التضرس سجل على القطاع رقم  8:    1من القطاعات ) 
 من نقطة بداية القطاع ىف اجلزء  مرت   300مرت بعد    41_ جنوب شرق بفارق رأسى مقداره   

بعد   مرت   31,7بفارق رأسى مقداره    8الشماىل الشرقى من املنطقة الصناعية تاله القطاع رقم  
مرت من نقطة بداية القطاع ىف اجلزء الشماىل الشرقى من املنطقة الصناعية وسجلت زوااي    350

° ومها درجىت إحندار   3,42° و    5,06مقادرهم   إحندار  بزاويىت    8و    7اإلحندار على القطاع  
 خفيفتان. 

 مبنطقة الدراسة.   3  –  31( : موقع منطقة الصناعات الثقيلة  4خريطة ) 

 

 للصناعات الثقيلة وامللوثة للبيئة.  3_31القياسات اهلندسية لقطاعات املنطقة الصناعية   ( :7جدول )
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

 طبوغرافيا السطح
 الصادى اإلحداثى 

 لنقطة النهاية  
 اإلحداثى السيىن  

 لنقطة النهاية 

اإلحداثى  
 الصادى

 لنقطة البداية  

اإلحداثى  
 السيىن

 لنقطة البداية
أعلى   القطاع اإلجتاه  الطول

 منسوب 
أدىن 

 منسوب 
درجة 
 زاوية امليل  امليل 

 املنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة ) أ ( 
 خفيفة  46 75,6

 جًدا 
0,31 ° 28° 58´ 42,4´´ 31° 06´ 

41,4´´ 
28° 59´ 
1,42´´ 

31° 05´ 
49,8´´ 

 1 شرق _ غرب  1515
خفيفة   43,9 58,8

 جًدا 
1,22 ° 28° 58´ 50´´ 31° 05´ 

57´´ 
28° 59´ 
8,5´´ 

31 05´ 
59,4´´ 

مشال غرب _ جنوب   572
 شرق 

2 
خفيفة   55 70,9

 جًدا 
-0,4 ° 28° 58´ 43,7´´ 31° 06´ 

13,6´´ 
28° 59´ 
1,7´´ 

31 06´ 
16,6´´ 

مشال غرب _ جنوب   560
 شرق 

3 
خفيفة   54 74,6

 جًدا 
-0,44 ° 28° 58´ 37,4´´ 31° 06´ 

31,8´´ 
28° 58´ 
55,56´´ 

31 06´ 
34´´ 

مشال غرب _ جنوب   562
 شرق 

4 
خفيفة   49,7 70

 جًدا 
   املتوسط   802,25 _ _ _ _ ° 0,59

 املنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة )ب( 
خفيفة   61,7 89,6

 جًدا 
0,17 ° 28° 58´ 22,6´´ 31° 06´ 

37,6´´ 
28° 58´ 
41´´ 

31° 05´ 
47,5´´ 

 5 شرق _ غرب  1471
خفيفة   62 97,5

 جًدا 
1,96 ° 28° 58´ 30,5´´ 31° 05´ 

57´´ 
28° 58´ 
45´´ 

مشال غرب _ جنوب   452 59 05 31°
 شرق 

6 
خفيفة   51,9 93

 جًدا 
5,06 ° 28° 58´ 24´´ 31° 06´ 

12,8´´ 
28° 58´ 
39´´ 

31° 06´ 
13,8´´ 

مشال غرب _ جنوب   467
 شرق 

7 
خفيفة   63 94,7

 جًدا 
3,42 ° 28° 58´ 18,5´´ 31° 06´ 

26,8´´ 
28° 58´ 
34,4´´ 

31° 06´ 
27,7´´ 

مشال غرب _ جنوب   490
 شرق 

8 
خفيفة   59,65 94

 جًدا 
 املتوسط   720 _ _ _ _ ° 2,65

 ( وملوثة للبيئة  )صناعات ثقيلة  4/31املنطقة الصناعية   (2-3
  :واملساحة    املوقع

 ´03 °31للصناعات الثقيلة وامللوثة للبيئة بني خطى طول    4_31املنطقة الصناعية    تقع
 ´´40 ´58 °28و    ´´20 ´57 °28وبني دائرتى عرض  قــ     ´´50 ´04 °31و   ´´50

 كم  2على بعد  توجد  ،  كم  4,5تبعد عن الطريق الصحراوي الشرقي القاهرة / أسيوط    ،   شــ
كم عن   25من مطار القاهرة ، وتبعد    كم165من الطريق احلر الكرميات / بين سويف ، تبعد  

وحيدها من الشمال   من ميناء العني السخنة،  كم  275حمطة سكة حديد بين سويف وتبعد  
ومن اجلنوب وادى غياضه ومن الشرق طريق بىن سويف الكرميات وادى سنور ووادى ام سلى  

ومن الغرب   أحد روافد وادى سنور الرئيسى الرئيسية  مشال غرب رافد حوض وادى أرحب    احلر
( األتية موقع منطقة 5توضح اخلريطة )  2كم    11,6تصل مساحتها اإلمجالية  ،  جبل النور

 .4-31الصناعات الثقيلة  
شبكة الطرق عرب ختدم اجليومورفولوجيا التطبيقية املشروعات اهلندسية ابملنطقة من خالل  
  جمرى حوض وادى سنور الرئيسى  وجمارى روافد  األحواض الثانوية :_

من  مواثيل وسنور  وادى  رافد حوض  الرخام عرب جمرى  على هناية طريق درب  املنطقة  توجد 
يربط طريق درب الرخام ابملنطقة مبحاجر اجلري والرخام ىف اجلنوب الشرقى إىل اجلنوب الغرىب،  

من قرية سنور الواقعة ىف هناية جمرى   كم  125قلب الصحراء الشرقية ويبلغ طوله ما يقارب  
وادى سنور وعلى الطريق األوسط ملدينة بىن سويف اجلديدة، من املشروعات املقرتحة مصنع 

ولية ومصنع لتصنيع وانتاج كربيد السيليكون ومصنع لتصنيع وانتاج األلومنيوم من اخلامات األ
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

إلنتاج الزجاج املسطح وزجاج السيارات ومصنع إلنتاج الكهرابء والطاقة من الطاقة الشمسية  
ومن املشروعات القائمة ابملنطقة مصنعان إلنتاج اجلبس ومواد البناء واخلرساانت اجلاهزة والىت 

ري واأللباسرت ىف األجزاء اجلنوبية من حوض وادى تعتمد على خامات املنطقة من حماجر اجل
 سنور :_ 

مناذج لقطاعات   5اآلتى والذى يوضح    (8)يالحظ من خالل اجلدول    :الطبوغرافية الكارستية
واثنان إبجتاهات مشال _  منها إبجتاهات مشال غرب _ جنوب شرق  عرضية وطولية ثالث 

مرت، سجل أعلى إرتفاع ابملنطقة على القطاع رقم    1101,6جنوب، بلغ متوسط أطواهلا مجيًعا  
كان متوسط مرت    24مبنسوب    4مرت وأدىن إرتفاع سجل على القطاع رقم    51مبنسوب    5

مرت مبتوسط فارق رأسى    26,28مرت ومتوسط أدىن نقطة إرتفاع    46أعلى نقطة إرتفاع مبقدار  
° وهى قيمة إحندارية خفيفة جًدا، ترتب   0,628مرت  ومتوسط زاوية إحندار    19,6مقداره  

من  العديد  تكلفة  من  قلل  مما  ابملنطقة  والردم  احلفر  عمليات  تكاليف  إخنفاض  ذلك  على 
 . د على جذب اإلستثمار اىل املنطقةعات عند تشييدها وساعاملشرو 

 

 .   4  –  31(: موقع منطقة الصناعات الثقيلة  5خريطة ) 
 

   للصناعات الثقيلة وامللوثة للبيئة . 4_31القياسات اهلندسية لقطاعات املنطقة الصناعية   ( :8جدول )
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

 
 لوادى سنور : املناطق الصناعية جنوب غرب السهل الفيضى   (3

 حمطة كهرابء غياضة الشرقية   (3-1
  : املوقع واملساحة

، ىف هناية  عند املشارف اجلنوبية الدنيا جملرى وادى سنور وأعلى قرية غياضة الشرقيةتقع احملطة  
وبني دائرتى  قــ    ´´35 ´00 °31،  قــ     ´´15 ´00 °31بني خطى طول    جمرى وادى غياضة

 811583وعلى مساحة تقارب  شـ     ´´30 ´55 °28،    شـ   ´´00 ´55 °28عرض  
حيدها من الشمال الغرىب جبل النور املوقع اجلغراىف للمحطة،    ( 6)وتوضح اخلريطة    (1)   2مرت  

ومن الشرق رافد حوض وادى غياضة الشرقى ومن اجلنوب الغرىب األجزاء الدنيا من السهل  
 الفيضى لنهر النيل.الفيضى حلوض وادى الشيخ ومن الغرب السهل  

 ختدم اجليومورفولوجيا التطبيقية املشروع من خالل األتى :_
شبكة الطرق عرب جمرى حوض وادى سنور الرئيسى  وجمارى روافد  األحواض الثانوية _    1

 ستصبح،  نتاج الطاقة الكهربية ابلتوربينات البخارية والغازيةإ  من مشروعات  شروعامل  يعد   :_
من إمجاىل استهالك   %  20اى ما يعادل    وات  4800حمطة غياضة الشرقية بطاقة إنتاجية  

  15الكهرابء على مستوى اجلمهورية واألعلى ىف الكفاءة اإلنتاجية على مستوى العامل ومبا خيدم  
من املقرر دخول احملطة للخدمة جتاراي ىف ،  حتياجات الكهرابئية كل عاممواطن من اإل   مليون 
راحل فيما بعد وستستكمل ابقى امل  وات  2400كمرحلة أوىل بطاقة انتاجية    م   2017ابريل  

( أعمال 2( ، ) 1توضح الصور )  ،   م   2018لتصل اىل كامل طاقتها اإلنتاجية على منتصف  
ىف اجلهة    القائمة ابلفعل  هلندسيةا  وعاتشر امل  ستزود احملطة    التسوية وابلنية التحتية ابحملطة،  

اتج منها إىل من النيل والىت حتت اإلنشاء، سيساعد على مد شبكات التيار الكهرىب النالشرقية  
ابقى احملافظات وجود درب الرخام اجلنوىب واجملارى العليا حلوض وادى سنور والىت ستمكن من 

 
 م .    2016،  ة كهرباء بنى سويفاإلنشاء ، محط  شركة الوجه القبلى إلنتاج الكهرباء ، مشروعات تحت_   ( (1

 اإلحداثى الصادى  طبوغرافيا السطح
 لنقطة النهاية  

اإلحداثى  
 السيىن 

 لنقطة النهاية 

 اإلحداثى الصادى 
 لنقطة البداية  

 اإلحداثى السيىن
 القطاع اإلجتاه  الطول لنقطة البداية

أعلى  
 منسوب 

 زاوية امليل  درجة امليل  أدىن منسوب 
43,9 32   0,12 ° 28° 57´ 

28,6´´ 
31° 04´ 
27,7´´ 

28° 58´ 52´´ 31° 04´ 
4,8´´ 

جنوب   949  _ غرب  مشال 
 شرق 

1 
49 21,6   1,07 ° 28° 57´ 40´´ 31° 04´ 

28,6´´ 
28° 58´ 2,8´´ 31° 04´ 

06´´ 
جنوب   924  _ غرب  مشال 

 شرق 
2 

38,9 28   0,63 ° 28° 57´ 51´´ 31° 04´ 
30,7´´ 

28° 58´ 14´´ 31° 04´ 
8,5´´ 

جنوب   931  _ غرب  مشال 
 شرق 

3 
46,6 24   0,27 ° 28° 57´ 

37,3´´ 
31° 04´ 
8,2´´ 

28° 58´ 21,4´´ 31° 04´ 
15,7´´ 

 4 مشال _ جنوب  1373
51 25,8   1,05 ° 28° 57´ 

27,7´´ 
31° 04´ 
17,2´´ 

28° 58´ 10´´ 31° 04´ 
25,6´´ 

 5 مشال _ جنوب  1331
 املتوسط   1101,6 _ _ _ _ ° 0,628   26,28 46
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

الربط بشبكة كهرابء العاصمة اإلدارية اجلديدة، وجود جمرى وادى الشيخ ابجلنوب منها والذى 
مد خطوط   سيمكن من ربطها مبحافظات البحر األمحر، من الروافد الثانوية الىت ستساعد على

الكهرابء الناجتة من احملطة جمرى رافد حوض وادى غياضة الشرقى والفقرية وأم سلى وغراب 
مصانع اإلمسنت شرق بىن سويف والىت ستعتمد  ( 6)، (5)، (4)  ،(3)الصور املرفقة وتوضح 

 على الكهرابء الناجتة من احملطة . 
  : الطبوغرافية الكارستية_   2

مناذج لقطاعات عرضية وطولية ثالث  5اآلتى والذى يوضح  (9) يالحظ من خالل اجلدول   
منها إبجتاهات مشال شرق _ جنوب غرب واثنان إبجتاهات مشال غرب _ جنوب شرق، بلغ 

مبنسوب   5مرت، سجل أعلى إرتفاع ابملنطقة على القطاع رقم    1282,6متوسط أطواهلا مجيًعا  
مرت كان متوسط أعلى نقطة   34وب  مبنس  3مرت وأدىن إرتفاع سجل على القطاع رقم    81,8

مرت مبتوسط فارق رأسى مقداره   42,5مرت ومتوسط أدىن نقطة إرتفاع  75,66إرتفاع مبقدار  
° وهى قيمة إحندارية خفيفة جًدا، ترتب على   0,974مرت  ومتوسط زاوية إحندار    33,16

عند تشييد احملطة ذلك إخنفاض تكاليف عمليات احلفر والردم ابملنطقة مما قلل من التكلفة   
 األمر الذى سيساعد على جذب اإلستثمار اىل املنطقة ىف املستقبل . 

 . القياسات اهلندسية جملموعة من القطاعات الطولية والعرضية مبوقع حمطة كهرابء غياضة  ( :9)جدول 
 

 اإلحداثى الصادى  طبوغرافيا السطح
 لنقطة النهاية  

 اإلحداثى السيىن  
 النهاية لنقطة 

 اإلحداثى الصادى 
 لنقطة البداية  

 اإلحداثى السيىن
 لنقطة البداية

الطول ) م 
 القطاع اإلجتاه  (

أدىن  أعلى منسوب
 منسوب 

 زاوية امليل  درجة امليل 
 ´00 °31 ´´01 ´55 °28 1,7°  خفيفة جًدا 36 79

58,6´´ 
28° 54´ 
0,77´´ 

31° 00´ 
11,4´´ 11,43 

مشال شرق _ جنوب  1278
 غرب 

1 
 ´55 °28 1,82°  خفيفة جًدا 40 80

17,8´´ 
31° 00´ 58´´ 28° 55´ 

17,84´´ 
31° 00´ 
11,43´´ 

مشال شرق _ جنوب  1270
 غرب 

2 
 ´55 °28 0,41°  خفيفة جًدا 34 72

31,5´´ 
31° 00´ 
57,9´´ 

28° 55´ 
31,5´´ 

مشال شرق _ جنوب  1245 ´´12 ´00 31°
 غرب 

3 
 ´55 °28 ´´22 ´00 °31 ´´53 ´54 °28 0,19°  خفيفة جًدا 47 65,5

35,54´´ 
31° 00´ 22´´ 1281  _ غرب  مشال 

 جنوب شرق  
4 

 ´55 °28 ´´48 ´00 °31 52 ´54 °28 0,75°  خفيفة جًدا 55,5 81,8
35,54´´ 

31° 00´ 46´´ 1339  _ غرب  مشال 
 جنوب شرق  

5 
   اجملموع 6413 _ _ _ _ 4,87°  خفيفة 212,5 378,3
   املتوسط  1282,6 _ _ _ _ 0,974°  خفيفة جًدا 42,5 75,66
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 بينى

 
 

 ( : املوقع اجلغراىف حملطة كهرابء غياضة الشرقية .6خريطة )
 

 
 
 

 م(. 2016أعمال البنية التحتية ابحملطة )  :(2صورة )                 م( .      2015التسوية ابحملطة ): أعمال  (1صورة )

 
 
 
 

 م( . 2014مصنع دلتا بىن سويف لألمسنت )  :  (4)  صورة             م(2010مصنع مصر بىن سويف لألمسنت )  :(3صورة )
 
             

             
 

 
      ( : مصنع إمسنت جنوب الوادى ببىن سويف .6صورة )                         تيتان بىن سويف لألمسنتمصنع  :    (5)  صورة

م  2015مارس   15  

  2016نوفمبر   2

 م 

م  2016يناير   16

 م 

  2015مارس  15

 م

  2014أغسطس   31

 م 

  2012يوليو   25

 م 
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

 : ات التحجري املستغلة مبنطقة الدراسةمشروع  (4
أن مناجم وحماجر مصر القدمية مل يتعدى إنتشارها إال أماكن   م(2000  )أمينة عبدالفتاحترى  

حمدودة من أودية الصحارى املصرية مقارنة بعدد احملاجر واملناجم املستغله والغري مستغلة  واملنتشرة 
وعدد حمجر    1727عدد احملاجر املسجلة ىف مصر    لى األراضى املصرية اليوم ،وقد وصل ع

حماجر للزلط وحماجر ما بني    حمجر 96نها ىف منطقة الدراسة فقط  يوجد م  (1)   منجم  75املناجم  
لأللباسرت  وحماجر  للجبس  وحماجر  اجلريى    للسن  واحلجر  للرمال  أكثرها   وحماجر  وإن كانت 

إنتشارا حماجر الزلط واملتمركزة ىف املنابع العليا لوادى غياضة ومنطقة تقسيم املياه بني غياضة 
أمينة )لو رجعنا اىل ما أوردته  ،  )أحد روافد وادى سنور من الناحية اجلنوبية(ووادى أبومثيمات  

تى ذكرها ىف منطقة الدراسة  لوجدان أن احملاجر القدمية للحجر اجلريى مل أي  م(2000عبدالفتاح
شرق تل العمارنة مبلوى وحماجر السلسلة بني أدفو    كم  42ومل تتعدى حماجر حتنوب على بعد  

من   (لوكاس وريزنر) وحماجر اجلبل األمحر مشال شرق القاهرة  وطبًقا ملا يراه كال من وكوم أمبو 
  (برتى)   أن أهرامات اجليزة بنيت من حماجر جند ىف منطقة األهرامات وإن كان معاكًسا ملا يراه

من أن احلجر اجلريى الذى بنيت منه األهرامات قادم من حماجر طره واملعصرة عرب النيل اىل 
ادية  الضفة الغربية ، جند كذلك حماجر الرخام القدمية مل تذكر ىف بطون روافد وادى  سنور وو 

وذكرت ىف بىن شعران جتاه منفلوط ووادى أبودايبه قرب ساحل البحر األمحر ويرجع اتريخ هذه 
مل تذكر حماجر الرخام ىف وادى واملشاهدات احلالية  احملاجر اىل األسرات األوىل والثانية وما بعدها  

ب الرخام الذى سنور إال حديثًا وابلتحديد ىف القرن التاسع عشر وأنتشرت حماجره على هناية در 
إىل   كم  120يشق بطن اجملرى الرئيسى لوادى سنور ىف قلب الصحراء الشرقية ملسافة تقارب  
 أن ينتهى ابلقرب من منطقة تقسيم املياه بني الوادى الرئيسى ووادى أبو رمث . 

  :مبنطقة الدراسة   لمواد احملجريةالتوزيع املكاىن ل
الرابعي الوداينية واليت تغطى مساحات شاسعة من املنحدرات تنتشر حماجره ىف رواسب    :الزلط

ىف وادى سنور الرئيسى وغياضة وجبل غراب   وابلتحليل امليكانيكي لعينات من سفوح التالل
وأبوخشريات   العرب  وبياض  شيبون  مبنطقة والكرميات ومحرة  القدمية  النهرية  الشرفات  وكذلك 

صى متعدد األحجام احل  منمتوسطة وخشنة    أحجام عبارة عن    وهو    هأمكن التعرف عليالدراسة  
وهو مناسب     سم  10اىل    1الىت ترتاوح أحجام حبيبات احلصى هبا ما بني    الزلطية  الميد اجلو 

والتشييد  اخلرسانة  احملاجر   (،21)اجلدول األتى  وابلنظر اىل    جدا ألعمال  أعداد  يتضح أن 

 
 (. م 2014 ،عدد )للثروة المعدنية    مجلة الهيئة المصرية العامة_  )1 (
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

العمل هبا   مزاولة  املعدنية ومرخص  الثروة  هبيئة  واملسجلة  الدراسة  تستحوز   حمجر  96مبنطقة 
النسبة األكرب  الزلط على  بواقع    حمجر   45  منهاحماجر  نسبة    %  48,88مبنطقة سنور  من 
مث منطقة غياضة   ، من نسبة احملاجر مبنطقة سنور  %  88,24احملاجر مبنطقة الدراسة ونسبة  

 ،من منطقة غياضة  %  86,67 من منطقة الدراسة و   %  13,54بنسبة  و   حمجر  13بواقع  
من   %   40،  من منطقة الدراسة    %  2,08وبنسب    حمجر   2مث منطقة جبل غراب بواقع  

من منطقة الدراسة    %  1,04مث منطقة بياض العرب بواقع حمجر واحد وبنسب    ، منطقة غياضة
وبنسبة    حمجر  1من منطقة بياض العرب مث منطقة جبل أبوخشريات بواقع    %  11,11 و

 1من جمموع احملاجر مبنطقة جبل أبوخشريات، مث منطقة جبل محرة شيبون بواقع    %  12,5
من احملاجر مبنطقة شيبون وجاءت منطقة الكرميات خالية من حماجر   %   25وبنسبة    حمجر 
بني    الزلط التوزيع  التباين ىف  والليثولوجية ويدل هذا  التكوينية  التباينات  على  منطقة وأخرى   

 .مبنطقة الدراسة
مبنطقة الدراسة وطبًقا   حمجر  16جاءت حماجر السن ىف املرتبة الثانية بواقع    :السن الطبيعى

من   %   5,21وبنسب    حماجر  5فهى موزعة على منطقة بياض العرب بواقع    (21دول )للج
وبنسب   حماجر  3من منطقة بياض العرب، مث منطقة سنور بواقع    %  55,21 ،منطقة الدراسة  

 3منطقة غراب بواقع  من منطقة سنور نفسها، مث     5,88من منطقة الدراسة و    %  3,13
الدراسة    %   3,13 وبنسب    حماجر منطقة  منطقة   %   60،من  مث  غراب،  منطقة  من 

بواقع   الدراسة    %  2,08وبنسب    حمجر  2أبوخشريات  منطقة  منطقة   %  25ومن  من 
 حمجر   1أبوخشريات، مث جاءت منطقة الكرميات متساوية ىف العدد مع منطقة محرة شيبون بواقع  

 لكاًل منهم . 
   :الرمال

وزعت أبعداد   حماجر  10يعى بواقع  جاءت حماجر الرمال ىف املرتبة الثالثة بعد الزلط والسن الطب
إستحوزت منطقة جبل أبوخشريات على النصيب   (3ول )دابجلونسب متباينة كما هو موضح  

بواقع   منها  بنسبة    5األكرب  وبنسبة    %  5,21حماجر  الدراسة  مبنطقة  احملاجر  جمموع  من 
حماجر   3منطقة بياض العرب    من جمموع احملاجر مبنطقة جبل أبوخشريات، مث   %  62,50

من جمموع احملاجر   %  33,33من جمموع احملاجر مبنطقة الدراسة وبنسبة    %   3,13بنسبة  
من جمموع احملاجر  %  2,08حمجر بنسبة    2  بواقع الكرميات  مبنطقة بياض العرب، مث منطقة   

 .جمموع احملاجر مبنطقة الكرمياتمن   % 50مبنطقة الدراسة وبنسبة  
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 بينى

الكالسيوم(املعروف    :األلباسرت ذ  )بكرباتت  احلبيبات  دقيق  الطبيعي  اجلبس  ىف  و املتمثلة 
ينتشر على طريق الكرميات و   املتكون من تبخر الرواسب البحريةالشفافية العالية ولونه األبيض،  

سنور  ،  الزعفرانة لوادى  العليا  املنابع  يقطع  اجلهةالذى  من  وادى   الصغري  بئر  عند  الشمالية 
والذى حيد وادى سنور من الناحية  ل ا على طريق رأس غارب الشيخ فيضينتشر أيضً الرشراش، 

يوجد األلباسرت ىف   (Akaad, M. K. & Naggar, M. H., 1965, P.5)وكما ذكر    اجلنوبية الشرقية
) أو ما يعرف بكربوانت الكالسيوم أما الرخام   الكهوف والفجوات املغلقة ابألحجار اجلريية،

ينتشر ىف حوض وادى سنور الرئيسى عند منابعة العليا و فيشار اليه ابسم االلباسرت املوجه  ،  (
ت الظروف املناخية لعبسنور ىف بطن الصحراء الشرقية،  ابلقرب من وادى مواثيل وكهف وادى  

هذه اخلامات احملجرية مبنطقة الدراسة وكانت الطبيعة ىف العصور املطرية دورًا كبريًا ىف تشكيل مثل  
اخلاما  ظهور  ىف  األمطار  مياه  مع  الكيميائية  بتفاعالهتا  دور كبري  هلا  للمنطقة  ت اجليولوجية 

بعد الزلط  ذلك اخلام جاء ىف املرتبة الرابعةأن   (3)اجلدول املنتشرة ابملنطقة، يوضح  يةالكارست
موزعة بنسب متفاوته بينها وبني بعضها جاءت منطقة حماجر  4بواقع   والرمال  والسن الطبيعى

وبنسب   للخام  حماجر  ثالث  بواقع  األكرب  ابلنصيب  الدراسة    %3,13سنور  منطقة  من 
   1,04، تلتها منطقة الكرميات بواقع حمجر واحد وبنسب  من منطقة سنور نفسها  5,88%

جاءت ابقى املناطق خالية من احملاجر من منطقة الكرميات،    %   25من منطقة الدراسة و%  
املسجله واملرخصة وإن كانت متارس أعمال التحجري ىف أضواء القمر وبعيًدا عن أعني املسئولني 

 يص وىف ظل غياب القانون . دون ترخىف أماكن كثرية مبنطقة الدراسة ب
مبنطقة   حمجر   2املرتبة األخرية بواقع ثالث حماجر مبنطقة الدراسة بواقع    حيتل اجلبس  :اجلبس

 مبنطقة غياضه الشرقية .   حمجر  1وجبل محرة شيبون  
 . احملاجر املستغلة واملرخصة من اهليئة املصرية العامة للثروة املعدنية مبنطقة الدراسة  :(3جدول )         

 

   النشاط

موع 
اجمل

 

س
جب

عى  
طبي

سن 
 

مال
ر

سرت  
البا

 

 زلط 

 املنطقة  العدد والنسبة 

 العدد  45 3 0 3 0 51
النسبة املئوية  من جمموع  46,88 3,13 0 3,13 0 _ منطقة سنور 

النسبة املئوية من جمموع  88,24 5,88 0 5,88 0 100 احملاجر مبنطقة الدراسة 
 احملاجر مبنطقة سنور 
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 بينى

 العدد 13 0 0 1 1 15
النسبة املئوية من جمموع  13,54 0 0 1,04 1,04 _ منطقة غياضه 

النسبة املئوية من جمموع  86,67 0 0 6,67 6,67 100 احملاجر مبنطقة الدراسة 
منطقة جبل  العدد 2 0 0 3 0 5 احملاجر مبنطقة غياضه 

النسبة املئوية من جمموع  2,08 0 0 3,13 0 _ غراب 
النسبة املئوية من جمموع  40 0 0 60 0 100 احملاجر مبنطقة الدراسة 
منطقة  العدد 0 1 2 1 0 4 احملاجر مبنطقة غراب 

النسبة املئوية من جمموع  0 1,04 2,08 1,04 0 _ الكرميات 
النسبة املئوية من جمموع  0 25 50 25 0 100 احملاجر مبنطقة الدراسة 
منطقة بياض  العدد  1 0 3 5 0 9 احملاجر مبنطقة الكرميات 

النسبة املئوية  من جمموع  1,04 0 3,13 5,21 0 _ العرب 
النسبة املئوية من جمموع  11,11 0 33,33 55,56 0 100 احملاجر مبنطقة الدراسة 
منطقة جبل  العدد 1 0 5 2 0 8 احملاجر مبنطقة بياض 

النسبة املئوية من جمموع  1,04 0 5,21 2,08 0 _ أبوخشريات
النسبة املئوية من جمموع  12,5 0 62,5 25 0 100 احملاجر مبنطقة الدراسة 

منطقة جبل  العدد 1 0 0 1 2 4 احملاجر مبنطقة اخلشريات 
النسبة املئوية من جمموع  1,04 0 0 1,04 2,08 _ محرة شيبون 

النسبة املئوية من جمموع  25 0 0 25 50 100 احملاجر مبنطقة الدراسة 
 : شبكة الطرق ابملنطقة (5 احملاجر مبنطقة شيبون 

 ىف املشاريع حمورايً يوجد مبنطقة وادى سنور الرئيسى عدد من الطرق الرئيسية الىت تلعب دورًا  
التنموية ىف بيئات الكارست اجلريية شرق بىن سويف وغريها من املشاريع األخرى كتلك املطله 

األمحر   ابلبحر  السويس  خليج  دعلى  تناول  مت  أساس وقد  على  سنور  بوادى  الطرق  راسة 
 :_الطبوغرافية الكارستية ابملنطقة وصنفت إىل اآلتى  

يوازى طريق بىن سويف _ بري عريضة إبمتداد    : الشيخ فضل (   نيا رأس غارب ) طريقيق املط
ويربط حمافظة املنيا وبىن سويف مبحافظات البحر   كم  200من الغرب جتاه الشرق ويصل طوله  

بعرض   مير على سطحها  الىت  اجلريى  احلجر  تكوينات  اىل   مرت  12األمحر عرب  الشمال  من 
ويسلك جمرى وادى اجلنوب ويعد الطريق املفرق الرئيسى لوادى سنور من الناحية اجلنوبية الشرقية  

 . محرالشيخ إىل أن ينتهى عند رأس غارب على البحر األ
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 بينى

  ومواثيل   يسلك هذا الدرب جمرى وادى سنور وجمرى رافد حوض وادى أرحب:  درب الرخام
النور مبا يقارب   لبعد بدايته جنوب شرق قرية الشيخ سنور ومشال جبف،  فقط  ىف أجزاءه العليا 

يقطع رافد حوض وادى أم سلى وقبل أن يقطع رافد حوض   كم  13وملسافة تصل إىل    كم  2,5
مرت يتفرع إىل دربني    60كم عند تقاطعة مع خط كنتور    0,5ات مبسافة تقدر بـ  وادى أبومثيم

  : أخرين مها

إبجتاه مشال شرق مث   يسلك هذا الدرب جمرى رافد حوض وادى أرحب  :درب الرخام البحرى
املشاش وجبل   13ملسافة تصل إىل    مشال مث جنوب شرق املشاش وبئر  كم مارًا مشال حمطة 

ليقطع املنابع العليا لرافد حوض   كم  30ملسافة تصل إىل    يتجه صوب اجلنوباملشاش، مث بعدها  
وادى غربون وجمرى وادى سنور الرئيسى إىل أن يعاود اإلتصال بدرب الرخام القبلى عند مصب 

، بسبب نشاط عملية اهلبوط األرضى تواجه  م    160نتور  وادى مواثيل وتقاطعه مع خط ك
الرتبة تتكون من رواسب هوائية تساعد على  املاره عليه صعوبة ىف احلركة حيث أن  املركبات 

 عمليات اهلبوط األرضى . 
القبلى يتفرع من درب   رى يسلك هذا الدرب جم   : درب الرخام  حوض وادى سنور بعد أن 

كم ، مث بعد مبسافة تصل إىل   14الرخام ويقطع رافد حوض وادى أبومثيمات ملسافة تصل إىل  
كم صوب اجلنوب الشرقى يقطع رافد حوض وادى الفقرية ويبدأ بعد ذلك يسلك جمرى وادى   4

كم من تفرع   27,5بعد  كم يلتقى خالهلا بدرب الرخام البحرى    15مواثيل ملسافة تصل إىل  
درب الرخام اىل فرعني، بعدها يقطع جمرى رافد حوض وادى أم شارة مث يكمل إجتاهه صوب 

كم على هنايتها يقطع جمرى رافد حوض وادى أم عرقوب، مث ميتد   5اجلنوب الشرقى ملسافة  
 كم قبل أن ينهى رحلته إىل حماجر الرخام جنوب شرق رافد حوض وادى  7ملسافة تصل إىل  

مواثيل، ابلتاىل تكون املسافة اإلمجالية الىت يقطعها درب الرخام القبلى مارًا وقاطًعا جملرى احلوض 
 .    كم  46وروافده تصل إىل  الرئيسى  

من جمرى سنور كتلك تسلك تلك املدقات أجزاء    :جارى األوديةمبمدقات صحراوية ترتبط  
اىل بئر الغمر والىت تسلك جمرى سنور الىت تسلك جمرى مواثيل ىف إجتاه مشاىل جنوىب للوصول  

 .صول اىل طريق الكرميات الزعفرانةالصغري مرورًا ببئر عريضة للو 
تسلك تلك الطرق مدقات تنتهى ىف الغالب    :طرق تربط مبناطق ما بني األودية (: 2 - 5

أم  ببئر  غربًيا مرورًا  إجتاًها مشالًيا  الىت أتخذ  النيل كتلك  العمرانية شرق  التنمية  إىل حماور 
الرشراش مث تستكمل مسارها إىل أن تصل إىل منطقة بياض العرب الصناعية وعزبة رضوان 
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 بينى

سنور وىف الغالب ال تنتهى عرب جمرى وادى أرحب مث وادى غراب مشال غرب مصب وادى  
 تنتهى عند مراكز العمران مشال غرب احلوض هذه املدقات مبصب سنور ولكنها  

 :طرق تقطع األودية (: 3 - 5

يسلك هذا الدرب من الغرب اجملارى العليا حلوض وادى رملية بعد خط كنتور   : درب اخلليل
مرت من انحية الشرق، مث يتجه انحية اجلنوب الشرقى مبوازاة طريق الكرميات _ الزعفرانة   300

، يقطع خالل هذه املسافة الىت كم    5وعلى بعد منه يصل متوسط طوله  من انحية الشمال  
ادى النهية أحد الروافد العليا لوادى سنور إىل أن يلتقى بطريق  كم رافد حوض و   90تقدر بـ  

 مرت .   340الكرميات _ الزعفرانة عند مصب رافد حوض وادى أم خنيرب على خط كنتور  
الوصلة األوىل من حلوان   م  2010ذو الوصالت الثالث والذى مت إفتتاحه عام    :طريق اجليش

بىن   اه والوصلة الثانية من الكرميات إىل لكل إجت  م  14,5وعرض    كم  65إىل الكرميات بطول  
أسيوط   سويف إىل   لكل إجتاه والوصلة الثالثة من بىن   14,5وعرض    كم   35سويف بطول  

ويقطع جمرى وادى سنور الرئيسى ابلقرب من نقطة لكل إجتاه    14,5وعرض    كم  209بطول  
 . كم    20املصب مبسافة تصل إىل 

  3بواقع    امرتً   23وعرض    ا كيلومرتً   158يبلغ طولة    : انةالزعفر طريق بىن سويف بري عريضة  
بعرض    حارات وسطى  جزيرة  إىل  ابإلضافة  اجتاه   اجليش   أمتار   7لكل  طريق  بني  ويربط 

الصحراوى الشرقى وطريق السويس الزعفرانة ويبدأ من نفق بىن سويف على طريق اجليش مشال 
ويقطع روافد أحواض غراب وأرحب وسنور وأبورمث مث    كم  10  بـ   وادى سنور مبسافة تقدر 

على الزعفرانة احلر على الطريق الساحلى   طريق  حىتيسلك بعد ذلك جمرى حوض وادى عربة 
البحر األمحر، مرورًا مبنطقة بري عريضة  ما يساهم ىف ربط عدة طرق وخلق حماور تنموية بني 

، حمافظة بىن سويف واحملافظات احلدودية ويدعم مشروعات التنمية السياحية والصناعية ابملنطقة
لوادى وجمموعة من املدقات الىت تسلك جمارى أحواض أبو رمث واملنابع العليا    الدير درب    يقطع
 .   سنور

وميتد   كم  350والذى يبدأ من حلوان حىت أسيوط بطول    :طريق الصحراوى الشرقى القدمي
موازى لطريق اجليش التنموى من الناحية الغربية إبمتداد من الشمال اىل اجلنوب وتلعب احملاور 
العرضية ىف ربطه بطريق اجليش عند نقاط عديدة منها وصلة بىن سويف مشال اجملرى الرئيسى  

وعة من ، يقطع جمملوادى سنور وهو يكمل شبكة الطرق الىت تربط حماور املنطقة التنموية ببعضا
ى وادى الرشراش مث وادى أبوخشريات من الشمال إىل اجلنوب جمر مبنطقة الدراسة  جمارى األودية  
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 بينى

مث وادى غراب مث وادى أرحب مث وادى سنور مث وادى الفقرية مث وادى غياضة وأخريًا وادى  
 .   الشيخ  

اجلنوب الشرقى ويصل ميتد إبجتاه عام من الشمال الغرىب إبجتاه    : طريق الكرميات _ الزعفرانة
البحرية    160طوىل إىل ما يقرب من   مرت، يقطع جمارى األودية املنحدرة من هضبة اجلاللة 

  ورافد حوض وادى النهية   واملنابع العليا جملرى سنور  وأبوريشة  كمجرى رافد حوض وادى أبورمث
اجلراين السيلى  وبسبب عبوره للعديد من جمارى األودية جاءت خماطره اجليومورفولوجية كأخطار  

يد من السدود د األمر الذى سبب ُكلفة عالية عند إنشاءه وصيانته بسبب احلاجة إىل بناء الع
الشديدة على طوله والىت وصلت إىل  الغرب جتاه الشرق، بسبب اإلحندارات  على طوله من 

خريطة   توضح ،    ° ابلقرب من بئر عريضة من الناحية الغربية   30بزاوية ميل مقدارها    قويةدرجة  
 .   الطرق الىت تقطع الوادى الرئيسى وروافده الثانوية مبنطقة الدراسة  شبكة  (7)

 
 

 . وروافده الثانوية مبنطقة الدراسة ( : شبكة الطرق الىت تقطع الوادى الرئيسى 7خريطة )

 : كهف سنور (6
 : املوقع واملساحة (: 1 - 6

 45يوجد كهف سنور ابلقرب من نقطة مصب وادى مواثيل وإلتقاءه بوادى سنور على بعد  
فإن إحداثيات نقطة املركز له هى   (8)كم من عزبة سنور شرق النيل، كما يتضح من اخلريطة  
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 بينى

وتبلغ مساحة الفتحة اخلارجية   شــ     12 37 28دائرة عرض  قــ ،     12 17 31خط طول  
مرت عرض تتوسطها تبه صخرية خمتلطة   132مرت طول و   152مبتوسط أبعاد    2م    9500له  

 33مرت طول و   36مبتوسط أبعاد    2م    789بتكوينات األلباسرت واحلجر اجلريى تبلغ مساحتها  
 8711ساحتها مرت عرض اتركة بينها وبني الفتحة اخلارجية للكهف حلقة دائرية مفرغة تبلغ م

 .   2مرت  

 
 : املوقع اجلغراىف لكهف سنور . (8خريطة ) 

 األشكال اجليومورفولوجية بكهف سنور :    (: 2 - 6
اجلريى   (: 1- 2 - 6 الكريستال  أو  املرجانية   Crystals like)الشعاب 

Corals)   : 

تتشكل ظاهرة الشعاب املرجانية على جدران وأسقف الكهوف عاًمة وعلى جدران وسقف 
مع كربوانت الكالسيوم   )البرييت(وادى سنور مبنطقة الدراسة بسبب تفاعالت أكاسيد احلديد  

ىف ظل وجود املاء واثىن أكسيد الكربون، لتنتج لنا أشكال ملونة من الصخور اجلريية والطباشريية  
واملاغنسيوم  والكربيت  البرييت  أكاسيد  وجود  بسبب  الصخرى  الصدأ  عالمات  عليها  تظهر 

ع منطبعة  اجلمال  مقومات  هبا كل  طبيعية  لوحة  لنا  وتظهر  الصخور  تلك  جدران داخل  لى 
( األتية وتراوحت مساحات تلك األشكال ىف حدود 42)       وأسقف كهف سنور كما ابلصورة

م وذلك بسبب تباين أحجام الشقوق والفواصل   2وأبمساك متباينة بلغ أقصاها    2م    300
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عوض مصطفى محمد  

 بينى

املوجودة داخل الصخور والىت تعد املصر الرئيسى لتوافر عوامل التفاعالت الكيميائية الىت تعد 
 الرئيسى ىف وجود هذه الظاهرة مبنطقة الدراسة .   السبب

 
 . كهف وادى سنور ب: الشعاب املرجانية واألشكال الكرستالية  (7صورة ) 

 :  (Treeing Structure)األعمدة الشجرية   (:2- 2 - 6

من الظاهرات اجليومورفولوجية الفريدة تعد ظاهرة األعمدة الشجرية على هيئة جذوع األشجار 
بدايتها   (Watson H.  Monrob  1972)طبًقا ملا ذكره    ،بكهف وادى سنور نواه    فإن  كانت 

وزايدة  الذوابن  عمليات  تطور  ومع  الكهوف  أرضيات  على  الصاعدة  األستاجلميت  ألعمدة 
وة الشد بفعل اجلاذبية األرضية مل تعد قادرة تلك األعمدة على اإلمتداد الرأسى  وتريهتا وزايدة ق

أمتار مث يبدأ ىف التآكل مع   3اىل أعلى فتنهار جوانبها اتركة تراكمات طبقية بسمك يصل اىل  
 .   سم عند هنايته  30الصعود ألعلى ليصل اىل ما يقارب 

 (Stalctites)اإلستالكتيت   (: 3 - 2 - 6

الكهوف  من أسقف  تتدىل  أعمدة جريية  عبارة عن  الطباشريى هو  او  اجلريى  اإلستالكتيت 
نتاج عملية كيميائية حتدث داخل الصخور   أهنا  (Smith, G. K., 2016, PP.4_10)وأورد  اجلريية،  

املكونة لصخور  الكالسيوم  مع كربوانت  األرضى  واملاء  األمطار  ماء  يتفاعل  عندما  الكربونية 
ريى والطباشريى، ىف ظل وجود اثىن أكسيد الكربون، األمر الذى ينتج عنه حملول أو احلجر اجل

ذوابن احلجر اجلريى ويتحول اىل بيكربوانت الكالسيوم السائلة، مع إستمرار عملية الذوابن يبدأ 

 م  بإتجاه شمال _ جنوب  2016يناير   13
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

احمللول ىف التحرك اىل األسفل بفعل قوى اجلاذبية األرضية، وتعاود البيكربوانت تفاعلها وتتفكك 
اىل ماء واثىن أكسيد الكربون وكربوانت الكالسيوم الىت تدخل ىف التفاعل من جديد وتستمر  
عملية الذوابن اىل أن يتشكل عمود مدىل من السقف اجلريى اىل األسفل، مع فقد كميات 
تتعرض األجزاء   الكيميائية،  التفاعالت  الكربون تقل شدة  املاء واثىن أكسيد  كبرية من خبار 

التصلب ىف صورة جيومورفولوجية فريدة من نوعها داخل أسقف الكهوف اجلريية    املذابة اىل
األتية املعادالت  ظهو   وتوضح  على  املساعدة  الكيميائية  التفاعالت  أشكال ميكانيزمات  ر 

مرت إىل أن تتصل ابألعمدة الصاعدة   2ستالكتيت الىت قد تنمو وتصبح أطواهلا تتعدى ال  اإل
عمود إستالكتيت   20ت الذوابن اجلريية، وقد رصد أكثر من  من أسفل بسبب تراكم عمليا 

سم من واقع    50مرت ومتوسط مسكها    1داخل حجرة الكهف ليمىن متوسط أطواهلا مجيًعا  
القياسات املأخوذة أثناء املشاهدة امليدانية لظاهرات الكارست داخل حجرات الكهف وتوضح 

 ألستالكتيت ىف اسقف الكهف . األتية الشكل الذى تنطبع به أعمدة ا  ( 8)الصورة  

 ( : أعمدة اإلستالكتيت املداله من أسقف احلجرة اليسرى لكهف وادى سنور . 8صورة ) 

 : (Stalgmites)ستاجلميت  اإل (: 4 - 2 - 6

هوعبارة عن جمموعة من الصخور املرتاكمة بشكل رأسى من أرضية الكهف بسبب تراكمات 
  (Hicks, Forrest L.,1950. P.63_72)  وأوضح  جريية بفعل عمليات الذوابن ىف سقف الكهف،  

ىف منوها اىل ان تتصل ىف بعض األوقات ابألعمدة املداله من أعلى ومع إستمرار    هنا تظل أ
عمليات الذوابن من أعلى وإزدايد وترية الرتاكمات الصخرية على أرضية الكهف تتصل ببعضها 

سم   5اىل    2يظهر على جدراهنا قنوات رأسية متوازية ترتاوح أعماقها مابني    ىف مواضع معينة،
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

وازى ىف أبعادها مع أبعاد األعمدة املداله الىت تغذيها من أعلى، ترجع نشأهتا هى تتماشى ابلت
ستاجلميت بسبب قوة الشد السطحية، توضح اإل اىل تكور القطرات اخلارجية املشكلة ألعمدة 

 األتية  أشكال تلك األعمدة وهى منطبعة على أرضية الكهف بوادى سنور .   ( 9)الصورة  

 
 

 ستاجلميت املتصاعدة على أرضية اجلانب األيسر من كهف سنور مبنطقة الدراسة. ( : مناذج اإل9صــــورة )

 : (Pillars)البيللرات   (: 5 - 2 - 6

للعلوم   الدولية  املنظمة  لتعريف   International association of)  الهيدرولوجية  طبًقا 

Hydrogeologists, IAH, 2016)  ة هى عبارة عن بقااي صخرية مذابة متثل حلقة وصل بني أعمد
عملية اإلتصال حتدث غالًبا ىف منتصف ،  ستالكتيت اهلابطةاإلستاجلميت الصاعدة وأعمدة اإل

ف ابلنسبة  التدىل من السقمراحل منو األعمدة الصاعدة واهلابطة وخاصة عندما تكون معدالت  
 من معدالت النمو  للمواد املذابة أقل بطًأ

من أسفل اىل أعلى أو العكس فيحدث إتصال عند موضع متوسط أو قريب من نقطة املنتصف 
عملية اإلتصال   على   (Garnet G., 2000, P.2)  ألرض داخل الكهف، وقد أطلقبني السقف وا

 .  (Frustrated Lovers, or the Eternal Kiss)تلك بتعانق املتحابني او اللقاء األبدى  

 اه شمال شرق _ جنوب غرب  م بإتج  2016يناير  13
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

بكهف سنور توضح مواضع إتصال األستالكتيت مع األستاجلميت ىف صورة  ( : من داخل احلجرة اليمىن 10صورة )
 .البيللراتيطلق عليها  أعمدة طولية

 : (Curtain Shape Stalctites)الستائر املداله   (: 6 - 2 - 6

 أبشكال  تظهر  رقيقة   ورقات   او  رقائق  عن   عبارة   أهنا  على(  White, W. B., 1988, P.464)  وصفها 
 بسبب   العالية   ابلشفافية  متتاز   جدراهنا،  على   منطبعة   أو  الكهوف   أسقف   من   مداله   وهى   متموجة
 تشكلها   وعوامل  طرقها،  عند   صدى  ذو  صواتً   وحتدث  هبا  واألرجونيت  األلباسرت  نسب  إرتفاع
الكربون وخبار املاء   أكسيد  اثىن   بفعل  اجلريية   للصخور   كيميائية  لتفاعالت  ميكانيزمات  اىل   راجعة 

بكهف وادى   وم واملاغنسيوم ىف املناطق الكلسية كتلك املوجودوإحتادهم مع كربوانت الكالسي 
 . سنور ىف جانبه األمين

 :(Scallops in Calcite)    سكالوابت الكلسية اإل (: 7 - 2 - 6

، وأتخذ  التعرية بفعل الدوامات املائيةاملتمثلة ىف   جمموعة من العواملتنشأ بفعل  أمساها وهى  
هلا  وترتاوح ىف أطوا  ت الكهفجدران وأسقف وأرضياأشكااًل كاملالعق اجملوفة او املنحوتة على  

عندما تكون معدالت أنه     (White, W.B., 1988, P.645)ذكر  ، و مرت  1ملليمرت اىل    10ما بني  
لذلك تنشأ منحواتت جموفة أقل عمقاً   أن الدوامات املائية تكون أقل حدة تدفق املاء أسرع ف

 .من تلك الىت تنشأ ىف حالة التدفق البطيئ
 
 

 البيللرات الجيرية  

 مواضع إتصال أعمدة اإلستالكتيت مع أعمدة اإلستالجميت 
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

 
 . ف وادى سنور مبنطقة الدراسة: أشكال الستائر املداله من سقف كه(11صـــــورة )

 .   سنور وادى كهف  من األمين  اجلانب جدران  على منطبعة   املعدنية  اإلسكالوابت(:  12)  صورة
 النتائج والتوصيات: 

سنور .1 تكوينات كهف  العامل   ندرة  مستوى  على  خامات   اجليولوجية  على  إلحتوائة 
 . األلباسرت واجلبس عاىل النقاوة 

علم   حثني والدارسني ىف جماىلمزارًا علمًيا عاملًيا فريًدا للبا حممية كهف وادى سنور  تعترب   .2
 . واجليومورفولوجيااجليولوجيا  
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

كهف سنور يعد سجل اترخيى لألرض يسجل فرتة من الزمن بظروفها املناخية اخلاصة  .3
 تكون الكهوف . والىت سادت عصر  

يوجد ابحملمية العديد من الوداين ذات التكوينات اجلريية والىت تتميز ابملناظر الطبيعية  .4
وأم   (13الصورة )الىت تسمح مبمارسة رايضة التسلق كوادى أم عرقوب كما يظهر ىف  

 رقبة واللذين يرفدا وادى مواثيل ) أحد روافد وادى سنور الرئيسى ( . 
ن اجلنوب الشرقى لكهف كم م   2,5، يبعد  ىل العصر الروماىنسد أثرى يرجع اوجود   .5

 وادى سنور.
حتت   ميكن إستخدام الكهف ىف ممارسة رايضة اليوجا كما فعل فريق الرحالة املصرى  .6

أثناء قيامه بتنظيم رحلة مجاعية م    4/2016/ 1بتاريخ      إشراف مجعية مصر بلدى
 افردً   40مكونه من    من رحلة  اىل الكهف ، مت التوجه  ة أعرف بلدك  ر حتت مسمى مباد

 . لرتويج السياحة ابملنطقة
د وجود مصدر كهرابئى ابملنطقة ميكن عمل شبكة تلفريك ىف فتحة الكهف من أعلى بع  .7

 ستمتاع ابهلواء الطلق واملناظر الكارستية على جدران الكهف . لإل

 (: وادى أم عرقوب 13صورة ) 

على مجيع القطاعات الطولية والعرضية ابملناطق التنموية بدرجات سجلت درجات امليل   .8
خفيفة جًدا إبستثناء القطاعان السابع والثامن مبنطقة الصناعات الثقيلة وامللوثة للبيئة 

القطاعان بدرجات ميل مقدارها    ° وهى   3,42° ،     5,06)ب(، حيث آتى 
احلاجة اىل   ترتب عليه عدم  الذى  األمر  تكاليف حفر وردم عالية درجات خفيفة، 
 لتسوية أماكن إقامة املشروعات اهلندسية والتنموية ابملنطقة .
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى

مورفولوجية التطبيقية لبئات الكارست ختدم املشروعات التنموية ابملنطقة من خالل و اجلي .9
أمرين األول شبكة الطرق الىت تسلك املدقات وجمارى الروافد ىف مواضع وتقطعها ىف 

والثاىن أخرى  التعمري   مواضع  مناطق  ىف  امليل  ودرجات  الكارستية  الطبوغرافية 
 واإلنشاءات .

منطقة الدراسة متتاز مبوقع إسرتاتيجى لقرهبا من موانئ التصدير العاملية وربطها بشبكة  .10
بشمال  لإلستثمار  مناخ جاذب  خلق  على  تساعد  والىت  الربية  الطرق  من  لوجستية 

جلنوب املصرى، ساعدت هذه األمور على وجود الصعيد واملنطقة احملورية بني الشمال وا
منطقة بياض العرب ) البياضية  العديد من املشروعات التنموية ابملنطقة كمشروعات  

) صناعات ثقيلة (، املنطقة الصناعية   31/ 1(، منطقة جبل غراب ، املنطقة الصناعية  
الصناعية    2/31 املنطقة  ثقيلة (،  ا  31/ 3) صناعات  ثقيلة (،  ملنطقة ) صناعات 

ثقيلة (،    31/ 4الصناعية   املستغلة والغري مستغلة) صناعات  التحجري  ، مشروعات 
، وجبانب اإلستثمار اإلقتصادى وجد إستثمار سياحى مبحمية شبكة الطرق ابملنطقة

بسبب القصور ىف سنور وكهفها الرئيسى وإن كان األمر حيتاج اىل مزيد من اإلهتمام  
 .العديد من جوانبه

رصف الطريق إىل كهف سنور وتزويده ابلعالمات اإلرشادية املرورية لتسهيل مهمة  .11
دة ابملنطقة ، حيث أن الطريق الوحيد الوصول اىل الكهف وإستكشاف مناطق جدي 

كيلو مرتا داخل الصحراء   60املوجود عبارة عن مدق غري مرصوف على مسافة تقارب  
وسط اجلبال والرمال ، تقطع الطريق عرابت النقل الثقيلة على فرتات متباعدة خُتلف 

 وراءها سحابة ضخمة من الغبار الكثيف.
االساسية واللوجستية وإمكانية ترفيق املناطق الصناعية وإمكانية ضرورة اإلهتمام ابلبنية   .12

الزعفرانة   _ عريضة  بري  بىن سويف_  واإلقليمية كطريق  احمللية  الطرق  مبحاور  ربطها 
الكرميات  وطريق  الشرقى  الصحراوى  اسيوط  القاهرة  وطريق  الشرقى  اجليش  وطريق 

واخل  ، اجلديد  ببا  وكوبرى  سويف  بىن  وكوبرى  الطاقة الزعفرانة  حمطات  مثل  دمات 
 الكهرابئية القائمة ابلفعل واجلارى تنفيذها كمحطة كهرابء غياضة الشرقية.
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بوادى سنور  الجيومورفولوجية التطبيقية لبيئات الكارست  
عوض مصطفى محمد  

 بينى
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 منشوره، كليه اآلداب، جامعة أسيوط . 
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 . صناعات ثقيله وملوثة للبيئة،  31/2الصناعية"،  
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