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اصبح التخطيط السليم بكل صورة سواء كان تخطيطا بيئيا إلدارة الموارد الطبيعية أو خاص بالمدن          
وهذا التخطيط البد له من كم هائل مـن         ،  مجتمع   أيأو تخطيط اقتصادى ضرورة ملحة لضمان نمو ورقى         

 عمليـه جمـع وتنظـيم وتحليـل          عمليـه جمـع وتنظـيم وتحليـل         أصبحتأصبحتولقد  ولقد  باألرض  المعلومات الدقيقة والتفصيلية  ذات الصلة الوثيقة        
ق  هذه المعلومات على ضخامتها فى نظام يسمح باستدعائه بيسر وسهولة وسرعة مقبولة              ق  هذه المعلومات على ضخامتها فى نظام يسمح باستدعائه بيسر وسهولة وسرعة مقبولة              ييوعرض و تنس  وعرض و تنس  

حيث تطورت استخداماته حيث تطورت استخداماته  ))  GGIISS((لنظم المعلومات الجغرافية لنظم المعلومات الجغرافية لوضعها أمام متخذى القرار هى الشغل الشاغل لوضعها أمام متخذى القرار هى الشغل الشاغل 
ة المتواصلة واستطاعت نظم المعلومات الجغرافية ان تقدم نظما لـدعم           ة المتواصلة واستطاعت نظم المعلومات الجغرافية ان تقدم نظما لـدعم           وتنوعت تطبيقاته فى مجاالت التنمي    وتنوعت تطبيقاته فى مجاالت التنمي    

الحكومات فى إدارة عمليات البنية األساسية من خالل معالجة البيانات المرتبطة بمواقع جغرافية والتعامـل               الحكومات فى إدارة عمليات البنية األساسية من خالل معالجة البيانات المرتبطة بمواقع جغرافية والتعامـل               
  ..مع عده طبقات من البيانات معا بما يحقق تكامل خبرات التخصصات المختلفة فى مشروعات التنمية  مع عده طبقات من البيانات معا بما يحقق تكامل خبرات التخصصات المختلفة فى مشروعات التنمية  

  
 رسم  رسم إلىإلىالجهود الرامية الجهود الرامية نقصد بيان نقصد بيان ..فى التنمية السياحية بمحافظة الفيوم فى التنمية السياحية بمحافظة الفيوم     GGIISSتقنية تقنية   تخدامتخداماساسببوو

   واألثرية واألثرية عرض الخريطة السياحية عرض الخريطة السياحيةإمكانيةإمكانيةالصورة الواقعية للمحافظة لمواجهة العقبات وطرح فكرة الصورة الواقعية للمحافظة لمواجهة العقبات وطرح فكرة 
اجات فئات اجات فئات مكانات قادرة على تلبية مطالب واحتيمكانات قادرة على تلبية مطالب واحتيإإللمحافظة داخليا وخارجيا بما تتضمنه من مقومات وللمحافظة داخليا وخارجيا بما تتضمنه من مقومات و

ة ة  كل حاجاتهم وسط المنافسة العالمي كل حاجاتهم وسط المنافسة العالميأوأومختلفة من راغبى السفر والسياحة فى محاولة الشباع بعض مختلفة من راغبى السفر والسياحة فى محاولة الشباع بعض 
كما نهدف إلى المشاركة فى تطوير المناطق األثرية والمحافظة عليها باستخدام كما نهدف إلى المشاركة فى تطوير المناطق األثرية والمحافظة عليها باستخدام ، ، بأسلوب تكنولوجى جديد بأسلوب تكنولوجى جديد 

المدونة عليها ومحتوياتها بالصورة المدونة عليها ومحتوياتها بالصورة الكمبيوتر فى توثيق األثر بنقل جميع الرسومات الجداريه والكتابات الكمبيوتر فى توثيق األثر بنقل جميع الرسومات الجداريه والكتابات 
وافالم الفيديو لنكون منها قاعدة بيانات رقمية تكون متاحة للسائح العادى أو الباحث المتخصص أو متخذى وافالم الفيديو لنكون منها قاعدة بيانات رقمية تكون متاحة للسائح العادى أو الباحث المتخصص أو متخذى 
القرار سواء كان هذا فى بلدة أو داخل مكاتب السياحة أو هيئة تنشيط السياحة أو مركز المعلومات القرار سواء كان هذا فى بلدة أو داخل مكاتب السياحة أو هيئة تنشيط السياحة أو مركز المعلومات 

ستطيع التغلب على مشكالت وصعوبات الوصول إلى معظم اآلثار ستطيع التغلب على مشكالت وصعوبات الوصول إلى معظم اآلثار بالمحافظة وهذه الفكرة فى ذات الوقت تبالمحافظة وهذه الفكرة فى ذات الوقت ت
  ..بالمحافظة وفى هذا النموذج المقترح نطرح صورة متحركة لهذه الفكرة بالمحافظة وفى هذا النموذج المقترح نطرح صورة متحركة لهذه الفكرة 

  
::  إلىإلىتهدف هذه الورقة تهدف هذه الورقة    

  
 التطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية فى تطوير و تنمية المناطق  التطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية فى تطوير و تنمية المناطق اإلمكانياتاإلمكانيات الضوء على  الضوء على إلقاءإلقاء  ..١١

  ..وذج عملى لذلك وذج عملى لذلك  بطرح نم بطرح نم والسياحية والسياحيةاألثريةاألثرية
الوزارات والهيئات الحكومية الوزارات والهيئات الحكومية تعريف تعريف  تدعيم مراكز تنشيط السياحة و تدعيم مراكز تنشيط السياحة وأهميةأهمية الضوء على  الضوء على إلقاءإلقاء  ..٢٢

 مستخدمة على نطاق واسع عالميا توفيرا للوقت والجهد  مستخدمة على نطاق واسع عالميا توفيرا للوقت والجهد أصبحتأصبحتالمختلفة  بهذه التقنية التى المختلفة  بهذه التقنية التى 
  ..والمال والمال 



  ٢

 نأمل فى إعالنها  نأمل فى إعالنها ة قوميةة قوميةخطخطوبداية متواضعة للبنة من لبنات وبداية متواضعة للبنة من لبنات محاولة محاولة النموذج المقترح النموذج المقترح هذا هذا اعتبار اعتبار   ..٣٣
 والتنمية السياحية  والتنمية السياحية األثريةاألثرية مواجهة المعوقات التى تواجه تطوير المناطق  مواجهة المعوقات التى تواجه تطوير المناطق قريبا للمساهمة فىقريبا للمساهمة فى

 ..والمواجه والمواجه     باستخدام منهج علمى وتكنولوجى جديد فى العالجباستخدام منهج علمى وتكنولوجى جديد فى العالج تفادى التخبط فى القراراتتفادى التخبط فى القراراتللبمحافظة الفيوم  بمحافظة الفيوم  
   :Information SystemsGeographical تعريف نظم المعلومات الجغرافية : أوال

  
نظم المعلومات الجغرافية عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسب وبرامج معدة لذلك وفريق مدرب نظم المعلومات الجغرافية عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسب وبرامج معدة لذلك وفريق مدرب   

على هذه البرامج ومجموعة من المتخصصين  يخططون للعمل الفنى المتصل بالمشروع  والوظيفة على هذه البرامج ومجموعة من المتخصصين  يخططون للعمل الفنى المتصل بالمشروع  والوظيفة 
إظهار البيانات المرتبطة بالمكان إظهار البيانات المرتبطة بالمكان الرئيسية للنظام هى تدعيم عملية جمع وتشغيل وإدارة وتحليل وتركيب والرئيسية للنظام هى تدعيم عملية جمع وتشغيل وإدارة وتحليل وتركيب و

على خرائط أو فى صور بيانية متعددة أو تقارير مفصلة  بغرض إيجاد حلول للخطط المعقدة والمساعدة فى على خرائط أو فى صور بيانية متعددة أو تقارير مفصلة  بغرض إيجاد حلول للخطط المعقدة والمساعدة فى 
  ..اتخاذ القرار اتخاذ القرار 

  
  آيآيعلى على ) )  واقتصادية  واقتصادية -- وبشرية وبشرية––طبيعية طبيعية ( (  أداة هامة فى تخزين وتحليل وعرض البيانات أداة هامة فى تخزين وتحليل وعرض البياناتكما أنهاكما أنها  

بل يمكن استخدامها على مستوى اقل بل يمكن استخدامها على مستوى اقل ) )  هيئة هيئة–– عزبة  عزبة ––قرية قرية –– محافظة  محافظة ––دولة دولة ( ( مستوى من المستويات مستوى من المستويات 
  .. محل تجارى  محل تجارى  فندق سياحى أو فندق سياحى أومن خالل اختيار موقعمن خالل اختيار موقع

 نمط تطبيقى لتكنولوجيا الحاسب اآللي التى تهتم بإنجاز وظائف خاصة فى مجال  نمط تطبيقى لتكنولوجيا الحاسب اآللي التى تهتم بإنجاز وظائف خاصة فى مجال عالوة على أنهاعالوة على أنها  
تمدة على كفاءة بشرية وإلكترونية تمدة على كفاءة بشرية وإلكترونية معالجة وتحليل المعلومات بما يتفق مع الهدف التطبيقى المنشود معمعالجة وتحليل المعلومات بما يتفق مع الهدف التطبيقى المنشود مع

  ..متميزة متميزة 
  

  ::من مميزات استخدام نظم المعلومات الجغرافية من مميزات استخدام نظم المعلومات الجغرافية : : ثانياثانيا
  

 عدة ظاهرات  عدة ظاهرات إلىإلىسرعة وسهولة تداول البيانات والخرائط عن طريق تقسيم معالم الخريطة سرعة وسهولة تداول البيانات والخرائط عن طريق تقسيم معالم الخريطة   --١١
  . . لتسهيل عمليات البحث فى بياناتهالتسهيل عمليات البحث فى بياناتها

طلباته مع إمكانيات التحديث والتعديل فيها طلباته مع إمكانيات التحديث والتعديل فيها طبقا ألغراض المستخدم ومتطبقا ألغراض المستخدم ومت والتقارير  والتقارير إنتاج الخرائط إنتاج الخرائط   --٢٢
  .. لنظم المعلومات الجغرافية قيمة تجارية كبيرة وتطبيقات عديدة لنظم المعلومات الجغرافية قيمة تجارية كبيرة وتطبيقات عديدةتتبدقة وسهولة فائقة فقد اصبحبدقة وسهولة فائقة فقد اصبح

عروض  عروض  –– صور  صور ––رسوم بيانية رسوم بيانية –– تقارير مكتوبة  تقارير مكتوبة ––خرائط خرائط ( ( تمثيل البيانات المكانية بصيغ متعددة تمثيل البيانات المكانية بصيغ متعددة   --٣٣
  .. بسرعة ودقة فائقة   بسرعة ودقة فائقة   كل ذلك على شاشة الكمبيوتر كل ذلك على شاشة الكمبيوترإظهارإظهار  أوأو  ))فيديو فيديو 

  
  المطروح الذىالمطروح الذىنموذج نموذج الال  ااهذهذتنفيذ تنفيذ  نظم المعلومات الجغرافية فى  نظم المعلومات الجغرافية فى إمكانياتإمكانياتتم توظيف جزء من تم توظيف جزء من لقد لقد 

 المناطق  المناطق تنميةتنمية و و ميدان تطوير ميدان تطويرللمساهمة بفاعلية فىللمساهمة بفاعلية فى   ليصبح اكثر شموال ليصبح اكثر شموالفيما بعدفيما بعدالبناء عليه البناء عليه يمكن يمكن 
  .. وتم ذلك وفق عدة مراحل  وتم ذلك وفق عدة مراحل السياحيةالسياحيةوو  األثريةاألثرية

  االساسية لبناء هذا النموذج المقترح االساسية لبناء هذا النموذج المقترح المراحل المراحل : : ثالثاثالثا
  
   مرحلة جمع وإدخال وتصحيح البيانات-١

      DDaattaa  CCoolllleeccttiioonn  IInnppuutt  aanndd  CCoorrrreeccttiioonn  SSuubbssyysstteemm  
  ههالمهمة الرئيسية لهذالمهمة الرئيسية لهذقد تمثلت قد تمثلت وو، ،  نظام معلومات جغرافى نظام معلومات جغرافىأيأي المرحلة األساسية فى بناء  المرحلة األساسية فى بناء هىهى

 أو المجدولة  أو المجدولة GGrraapphhiicc  DDaattaaمة والمصورة مة والمصورة إدخال البيانات بصورها المختلفة المرسوإدخال البيانات بصورها المختلفة المرسوفى فى   لمرحلةلمرحلةاا
TTaabbuullaarr  DDaattaa  كون منها قاعدة بيانات كون منها قاعدة بيانات نن الكمبيوتر ل الكمبيوتر لإلىإلىDDaattaa  BBaassee وقد تم وقد تم . .   منسقة ومترابطة   منسقة ومترابطة

 للجمهورية موضح عليها أقاليم مصر السياحية فضال عن خريطة رقمية  للجمهورية موضح عليها أقاليم مصر السياحية فضال عن خريطة رقمية  رقمية رقميةأساسأساسخريطة خريطة إدخال إدخال 



  ٣

الطرق وتوزيع المناطق الطرق وتوزيع المناطق (( متكاملة منها  متكاملة منها إنهاإنها  إالإال  فصلةفصلةتضمنت عددا من البيانات على شكل طبقات منتضمنت عددا من البيانات على شكل طبقات من
احى  الحالية والمقترح تنفيذها وحدود احى  الحالية والمقترح تنفيذها وحدود يي الس الساإليواءاإليواء والخدمات السياحية بالمحافظة ومناطق  والخدمات السياحية بالمحافظة ومناطق األثريةاألثرية

  ............ المقامة داخل نطاق المحميات وغيرها المقامة داخل نطاق المحميات وغيرهاواألنشطةواألنشطة) )  الريان  الريان ––قارون قارون ( ( المحميات الطبيعية  المحميات الطبيعية  
                                    اناتانات تخزين واسترجاع البي تخزين واسترجاع البيمرحلةمرحلة  --٢٢

      DDaattaa  SSttoorraaggee  aanndd  RReettrriieevvaall  SSuubbssyysstteemm        
وبيانـات  وبيانـات  خرائط  خرائط  (( تخزين البيانات الجغرافية من مصادرها المختلفة         تخزين البيانات الجغرافية من مصادرها المختلفة        هذه المرحلة فى  هذه المرحلة فى  مهمة  مهمة  تمثلت  تمثلت    

مـع ربطهـا ببعـضها      مـع ربطهـا ببعـضها      ) ) نقط وخطوط ومساحات مغلقة وجداول بيانات       نقط وخطوط ومساحات مغلقة وجداول بيانات       ( ( بأنماط مختلفة   بأنماط مختلفة   ) ) رقمية ووصفية   رقمية ووصفية   
استخدام الجـداول المترابطـة     استخدام الجـداول المترابطـة     هنا  هنا  وقد تم   وقد تم   عائها على شكل طبقة أو طبقات عند الحاجة         عائها على شكل طبقة أو طبقات عند الحاجة         البعض ليسهل استد  البعض ليسهل استد  

  AArrcc  VViieeww  //  AArrcc  وباستخدام برنامج   وباستخدام برنامج   ppeennttiiuumm  33  ((770000))جهازجهاز   وذلك على وذلك علىباعتبارها افضل الطرقباعتبارها افضل الطرق
VViieeww  aannaallyysstt..وقد أرجئ استخدام الصور الفضائية  والجوية لعدم توفرهاوقد أرجئ استخدام الصور الفضائية  والجوية لعدم توفرها..  

  ناتناتيل البيايل البيالل وتح وتحمعالجةمعالجة   مرحلة مرحلة--٣٣
                                                  DDaattaa  MMaanniippuullaattiioonn  aanndd  AAnnaallyyssiiss  SSuubbssyysstteemm      

  EEddiittiinnggفى تغيير نمط ومستوى البيانات وازاله أخطاء اإلدخال فى تغيير نمط ومستوى البيانات وازاله أخطاء اإلدخال  هذه المرحلة  هذه المرحلة  مهمته مهمتهتتتمثلتمثل  
 إجراء بعض العمليات الحسابية مثل تحديد المساحات أو المسافات وتحديد  إجراء بعض العمليات الحسابية مثل تحديد المساحات أو المسافات وتحديد إلىإلىوتحديث البيانات باإلضافة وتحديث البيانات باإلضافة 

  .. كذلك تزيين أو زخرفة الخريطة  كذلك تزيين أو زخرفة الخريطة تت وغيرها وتضمن وغيرها وتضمنمحميةمحمية ال النطاقاتنطاقات
  

   عرض وتقديم البيانات عرض وتقديم البيانات مرحلة مرحلة--٤٤
                              DDaattaa  DDiissppllaayy  aanndd  RReeppoorrttiinngg  SSuubbssyysstteemm      

 من البيانات األصلية فى قاعدة البيانات  من البيانات األصلية فى قاعدة البيانات بعضبعض عرض كل أو  عرض كل أو  هذه المرحلة فى هذه المرحلة فى ومهمة ومهمةتتتمثلتمثل  
 الخرائط المركبة  والجداول  الخرائط المركبة  والجداول  ( (  بأنماط مختلفة مثل  بأنماط مختلفة مثلMMaanniippuullaatteedd  DDaattaaوعرض البيانات المعدلة  وعرض البيانات المعدلة  

 المالمح واألبعاد وحساب المسافات  المالمح واألبعاد وحساب المسافات تحديدتحديد فضال عن  فضال عن )) والتقارير  والتقارير والصور وافالم الفيديووالصور وافالم الفيديوواألشكال البيانية واألشكال البيانية 
التطابق والتنافر واالرتباط والتبعثر التطابق والتنافر واالرتباط والتبعثر فضال عن إمكانية استخدام معادالت فضال عن إمكانية استخدام معادالت والمساحات والبحث المكانى والمساحات والبحث المكانى 

فى فى  خط االنحدار والتحليل العاملى وتحليل التباين والفصل بين المجموعات  وغير ذلك  خط االنحدار والتحليل العاملى وتحليل التباين والفصل بين المجموعات  وغير ذلك واالنتشار ومعادلةواالنتشار ومعادلة
 )  ) MMoonniittoorr  &&  PPrriinntteerr  &&  PPllootttteerr  ((  وذلك عن طريق الشاشة أو الطابعة أو الرساموذلك عن طريق الشاشة أو الطابعة أو الرسامحالة إتمام النظام حالة إتمام النظام 

  .. ليزر أو شرائط  ليزر أو شرائط أقراصأقراص على ديسكات أو  على ديسكات أو OOuuttppuuttssكما يمكن تخزين كل هذه المخرجات كما يمكن تخزين كل هذه المخرجات 
  تم تم تنفيذ اتنفيذ المراحل السابقة تطبيقا على دراسة لمراحل السابقة تطبيقا على دراسة العناصر التالية العناصر التالية 

 
  . السياحية االنماطالتى تؤهل الفيوم الستقبال )  والبشرية الطبيعية(  المقومات الجغرافية أهم 
  . المتعلقة بهاوالخدمات والسياحية  األثرية الجغرافى للمناطق  والتصنيف  التوزيع 
 . الفيوموتطوره فى محافظة   السياحىواإليواء السياحية الحركة 
  .واألثرى  السياحى الموقع إلى اقصر وأفضل مسار للوصول تحديد 
  الظروف البيئية التى تهددها وتعوق التنمية السياحية بها الظروف البيئية التى تهددها وتعوق التنمية السياحية بها حدودها وحدودها والمحميات الطبيعية بالمحافظة المحميات الطبيعية بالمحافظة   •• 
 . طق مختارةا تطبيقا على من والتنمية التطويرإمكانياتمقترحات حول  
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  ::كما يلى كما يلى فى نظام معلومات جغرافى فى نظام معلومات جغرافى   رضهارضهاععوتم وتم 
  

تفردهـا وتميزهـا    ب اشتهرت   عن منخفض واحى من منخفضات الصحراء الغربيه         عبارة  الفيومالفيوم
، وأضحت بهذا التفـرد تـصغيراً لمجمـل األراضـى         ةالمصريالبيئات  عن سائر   ة   متميز ةكإقليم خاص وبيئ  

  ".مصر الصغرى"  بجدارة بكل عناصرها وخصائصها، فأطلق عليهاة المصري
  

  المقومات الطبيعية : أوال 
  اعتدال المناخ، توسط الموقع 
 يقوم برنامج نظم المعومات الجغرافية المقترح بعرض خريطة         السياحية تتوسط أقاليم مصر     الفيوم

 تتضمن أقاليم مصر السياحية موضحا عليها موقع الفيوم من هذه االقاليم كذلك يعرض جدوال موضحا علية                
 فضال عن إمكانية عرض تقرير مكتوب مفصل عن         بالكم الجمهورية ومحافظات الفيوم محافظة بين ةالمساف

  .الموقع الجغرافى للمحافظة 
ويقوم البرنـامج    ةيتميز بالجفاف، وقلة األمطار مع ارتفاع درجة الحرار       فأنة  مناخ الفيوم   اما عن   

 عليها فى شهور الـسنة المختلفـة كـذلك          بعرض خريطة للفيوم  موضحا عليها اتجاهات الرياح التى تهب         
يعرض رسوما بيانية  لمتوسطات درجة الحرارة والرطوبة والمطر وغيرها من البيانات المناخيـة عـالوة                

  يمكن عرض تقرير مكتوب مفصل عن مناخ ا لمحافظة على الجداول و 

  
  



  ٥

  
  
  
  

  اتجاهات الرياح التى تهب على محافظة الفيوم فى شهور السنة المختلفة
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 فى تكوينات العصر األيوسينى ، تقع معظـم أجزائـه   ا غائرا تجويف يعد الفيوممنخفض فأن   تدرج السطح 

 يقوم البرنامج بعرض خريطـة      .دون مستوى سطح البحر وتأخذ أراضيه انحداراً عاما صوب بحيرة قارون          
  .تقرير مكتوب مفصل عن هذا التدرج وأسبابه فضال عن صور توضح تدرج السطح و كنتورية للمحافظة 

  
   وجود البحيرات

يقوم برنامج نظم المعلومات الجغرافية بعرض خريطة لبحيرة قارون  وبحيرات الريان ومواقعهما             
وفيلم فيديو عن الطيـور المهـاجرة إلـى         ، من مدينة الفيوم والطرق المؤدية إليها وعرض صور للبحيرة          

قارون فضال عن خريطة موضحا عليها تطور بحيرة موريس والشواطئ البحيريـة            الشاطئ الشمالى لبحيرة    
   مفصلة عن البحيرات هتقارير مكتو بالقديمة وأماكن تجمع الطيور المهاجرة  كذلك يعرض النظام جداول و 
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 بوادى الريان                  جبل المدورة فى ش غ بحيرة الريان الثالثة                 منطقة الشالالت 

 
   البشريةالمقومات: ثانيا

ومنها بقايا الحيوانات الضخمة التى منها االرسينوينيريم الذى اتخذ          آثار فجر التاريخ  فى  تتمثل  
 واالسماك والقواقع البحريـة     شعارا للمتحف الجيولوجى المصرى لتفردة عالميا و بقايا الحيوانات الشاطئية         

التى تدل على التغيرات البيئية الكبيرة التى شهدتها صحارى الفيوم فضال عن بقايا الغابات المتحجرة  وبقايا                 
آثار إنسان فجر التاريخ وأدواته الحجرية والخشبية والعظمية التى تركها على شواطئ البحيـرة القديمـة                

يرة الريان الثالثة وهى فى مجملها مقومات هامه فى جذب الـسياحة            وبقايا الحيتان المتحجرة فى غرب بح     
  .العلمية واالستكشافية 

فأن برنامج نظم المعومات الجغرافية يقوم بعرض خريطة لمحافظة الفيوم           أما عن توزيع اآلثار   
ستخدم فـإذا   حسب رغبة الم  ) إسالمية  ، قبطية  ، رومانية، يونانية  ، فرعونية  ( تبين مواقع اآلثار المختلفة     



  ٧

أراد عرض جميع اآلثار ظهرت خريطة مركبة أما إذا أراد أحد العصور ظهرت له خريطـة موقـع عليهـا                    
العصر الذى يريده مع ربط هذه المواقع بالصور وافالم الفيديو التى تعرض كل جدار على حدة مـن معبـد                    

 فضال عن إمكانيـة     لهذه الكتابات   فرعونى قديم تتضح علية النقوش والكتابات مع ترجمة باللغة اإلنجليزية           
  .عرض تقرير مكتوب مفصل عن كل موقع أثرى على حدة 

  

 
  منطقة آثار كيمان فارس بحرم الجامعة بمدينة الفيوم

فأن برنامج نظم المعلومات الجغرافية يقوم  بعرض خريطة           النقل والمواصالت  وسائل أما عن   
فضال عن بيانات تفصيلية عن مستوى الرصف وعرض الطريق لكل منهم على            ت للمحافظة   النقل والمواصال 

ويمكن للمستخدم تحديد نقطة انطالقة والنقطة التى يريد الوصول إليها فيقوم البرنامج بفحص الطرق              .حدة  
ون أما إذا افترض المستخدم ان هنـاك مانعـا مـا يحـول د              Pathالمختلفة وتحديد اقصر طريق ليسلكه        

استخدامه لهذا الطريق فأن البرنامج يستطيع ان يحدد له الطريق البديل أو مـا نطلـق عليـة فـى نظـم                      
     .Tourالمعلومات افضل طريق 

  :المساقط المائية  والسواقى
تنفرد محافظة الفيوم  بنظام  دقيق لتوزيع مياه الرى بها عبر  فتحات  مقننـه تعـرف                       

هناك سواقى الهـدير التـى  تـروى بالراحـه المنـاطق              ويان الماء بها ،     بالهدارات التى  تنظم  تيار جر      
يقـوم   و، كـم   /  سم   ٣٠٠ االنحدار  فى  الفيوم حوالى        حيث.  متراً ٢٢المتضرسه التى تقع فوق منسوب      



  ٨

برنامج نظم المعلومات الجغرافية بعرض خريطة للمحافظة موقعا عليها مواقع المساقط المائية والـسواقى              
فضال عن عرضة لمجموعة صور لهذه المساقط وافالم فيديو عن السواقى  و تقرير              وصول إليها   وطريقة ال 

  .مكتوب مفصل عنهما

  
  فيلم فيديو عن سواقى الهدير التى تشتهر بها المحافظة             مسقط مائى فى منطقة العزب       

  :حية إلى الفيوم الحركة السياحية والليالى السيا
فى  السياحية مقارنة بالليالى    هاالليالى السياحية ب  كذلك  السياحة إلى الفيوم بالتذبذب الواضح      تتسم  

 الفيوم هى سـياحة اليـوم       إلى ة أن السياح  إلى بوجه عام ومرجع ذلك بالدرجه األولى        ةنها منخفض إفمصر  
 تتركز أساساً علـى ضـفاف       سياحيةا بين فنادق    تتنوع م فأنها  محافظة  الب  الفندقيه الطاقة أما عن    الواحد

، حكومية شعبيه واستراحات    اخرى  و مدينة الفيوم مستواها ب  بدرجات أقل فى     سياحيةبحيرة قارون وفنادق    
 والى جانب هذه الفنـادق فـان        ةشباب ومخيمات تتوزع فى أماكن محدده من المحافظ       للوبيوت ومعسكرات   

قريـة  ،، قرية الربوع    منهالالنتهاء من مجموعة من القرى السياحية        عمال نشطا بحيرة قارون تشهد اليوم     
مخيم جنة وادى    ،السياحى قارون   منتجع   ،قرية مصر للتعمير  ، قرية واحة الجنة     ، قرية عالء الدين   ،ايزيس
  .وقرية الالبرنت ، وقرية بردليس،منتجع تمريات العنبة قارون ، الريان

  
افية بعرض خريطة للمحافظة موقـع عليهـا أمـاكن هـذه            يقوم برنامج نظم المعلومات الجغر     و

وأخرى عن تطور الطاقة الفندقيـة  ، المنشأت ورسوما بيانية عن الحركة السياحية وتطور الليالى السياحية          
فضال عن عرضة للجداول البيانية التى تعرض خصائص كل منشأة وعدد االسرة والغرف بهـا ومـستواها                 

  ك من صور لبعض القرى السياحية وتقرير مكتوب مفصل إذا أراد المستخدم السياحي ورقم الهاتف وغير ذل
 



  ٩

تطور اعداد السائحين الى محافظة الفيوم
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تطور اعدادالليالى السياحية الى محافظة الفيوم
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  :بعض المعوقات التى تواجه التنمية السياحية بالمحافظة

اعتبارها اعتبارها بب من بعد  من بعد االستشعاراالستشعار صور  صور لجوية الحديثة ولجوية الحديثة و الفيوم تنقصها الخرائط التفصيلية والصور ا الفيوم تنقصها الخرائط التفصيلية والصور ا--١١
  ..  ههلتخطيط والتنمية المستداملتخطيط والتنمية المستداماا  من اجلمن اجلللدراسات التفصيلية للدراسات التفصيلية الالزم الالزم األساس األساس 

 فى أن غالبية طرقها     هاعادة رصف وتشترك جميع مراكز    إ تحتاج إلى صيانة أو        غالبية طرق المحافظة    -٢
نآ من الجانبين فضآل عن عدم وجود تكـسيات         حيااالترع أو المصارف من أحد الجوانب ، و       ف بها   تح

 األسواق وإقامةد بها أماكن مخصصه النتظار السيارات ،        ال توج وكذلك  .  من االنهيار    تهاجانبية لحماي 
تسبب فى كثير  مما ي   والمرور السياحى خاصة    لحركة المرور  إعاقة منها والتى تسبب     األسبوعيةخاصة  

 .من الحوادث 
  
  : على محمية بحيرة قارون منها سلبيةتضافرت فى إحداث تأثيرات هناك عده عوامل   -٣

  
 بدون  البحيرةالصرف الصحى إلى    و فى استخدام المبيدات والصرف الزراعى       اإلسراف� 

زيادة تركيزات المعادن الثقيلة ، ليس بميـاه        و ائها تلويث م  إلىشك   بدون تنقيه مما يؤدى بال    ومعالجة  
فقد وصلت تركيزات كل من الزنك والنحـاس والمنجنيـز          . تركيزات القاع    إلى فقط بل تعداها     البحيرة

 لها من التـأثيرات     عاليةعلى التوالى ، وهذه بال شك معدالت        . ٦ ، ٢,٥ ،   ١,٦ ،   ٢,٦ إلىوالرصاص  
 تدهور بيئة البحيـرة     إلى وأدى   البرية الحياة سلبا على     هذا انعكسوالجانبية على أحياء البحيرة الكثير      

شتاء ومنها طـائر البطريـق ،   ة البحير نواع من الطيور التى كانت تهاجر الىأختفاء بعض  فقد سجل ا  
  العناق ، وبعض من الطيور المغردة



  ١١

 . 

  مصرف الوادى الذى يصرف مباشرة الى بحيرة قارون                       
  

 بـرك  تدمير مساحات كبيره من ال     إلى حيرةللبأدى التعمير غير المنظم للشاطئ الجنوبى        
سـماك ، كمـا أن      أل ومكانا مناسبا لتكاثر ا     المهاجرة المتاخمة للشاطئ ، والتى كانت ملجأ هاما للطيور       

نشاؤها على الساحل الجنوبى لم تترك حرما كافيـا للـشاطئ   إالمشروعات السياحية القائمة أو الجارى    
 ارتفاعكما أن هناك تجاوزات فى       يتصل مباشرةً بمياه البحيرة    متراً  بل إن بعضها       ٢٥٠والذى قدر بـ    

يشكل عائقا بصريا يمنع االستمتاع بمنظر البحيرة خاصـة بالنـسبة للمنـاطق             مما  أدوار هذه المبانى    
  بالمحميـات الطبيعيـة     الخاصـة  العالمية، وقد توقف تسجيل بحيرة قارون فى اتفاقية رامسار          الخلفية
   .وإدارتها  تهاحماي لشاملةعمل خطة لحين 
  
هذا يؤدى   طحلب احمر من نوع بوليسيفونيا و      من جراء انتشار  بيولوجى للبحيرة   التلويث  ال    

 فى ميـاه البحيـرة ، ويزيـد مـن           األوكسجين كمية   إنقاص ، إلىالطحلب حين تعفنه فى فصل الصيف       
 عـدم   إلـى  حيـث أدى     رةبالبحيانعكس سلبا على النشاط السياحى      مما   السام   األيدروجينغازكبريتوز  

 المشاهدة أو السباحة ، كذلك فانه يقلل كثيرا من متعة           المائية نوع من أنواع الرياضات      آي قيام   إمكانية
  .ه الشر قيلمنظر البحيرة نظرا لتغير لون مياهها  وانبعاث روائح كريهة من بعض أجزائها خاصة 

 
خاصة المقامة على الساحل    (  يةالسياح المنشآت   إلى تعرض تذبذب مناسيب البحيرة     أدى     
وقد حدث هذا فى سنوات مختلفة      .   مما يسبب لها خسائر فادحة      بهاللغمر حينما يرتفع منسو   ) مباشرةً  

ج من جـراء ارتفـاع   أال وبر حيث قدرت قيمة الخسائر بالنسبة لفندق   ١٩٨٧سنة  و ١٩٨١منها سنة   
  .عادة تجديده إل اغالق الفندق عامإليه  مليون جنيه ، وترتب ع٥ بحوالى ١٩٨٧منسوب البحيرة سنة 
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  شاليهات جزيرة البط التى غمرت نتيجة الرتفاع مناسيب البحيرة

  : منها وادى الريان على محمية سلبيةهناك عده عوامل  تضافرت فى إحداث تأثيرات  -٤
 للبحيرات ، ممـا     الواردة أو نوعية المياه      المتبع فى التحكم فى كمية     األسلوبعدم كفاءة              

ا على استمرارية بعض النظم البيئة الموجودة مثـل         ديؤدى إلى زيادة مسطحاتها المائية ، فتشكل تهدي       
غمر نطاقات عديدة من الكثبان الرملية ، وبعض المناطق العشبية ، التى تعد بيئـات غـذاء رئيـسية                   

فضال عن زيادة األمالح بـصورة    . ل األبيض المهدد باالنقراض   للحيوانات البرية بالمنطقة وخاصة الغزا    
مخلفـات  بـسبب تحويـل     سريعة ، ورفع درجة التلوث بمياه البحيرات من جراء التعديات التى تحدث             

 .الصرف الصحى دون معالجة إلى المصارف الزراعية مباشرة

لقـومى   فدان من محمية وادى الريان ضمن مـشروع مبـارك ا           ١٠,٠٠٠ج حوالى   ادرإ 
عدم توفر بالمنطقة مع ) قريتى حاتم الطائى ، والوالء  (عمرانية تجمعات   واقامةللتوسع الزراعى األفقى،    

 يهدد نظافة وهدوء المحمية ، ويشكل عنصرا أساسـيا  مماشبكة للصرف الصحى بهما حتى هذا الوقت  
 قائما بين الـوزارات     حيث ما يزال التضارب   .ها البيئية تيحول دون استمرارية خصوصية المحمية وقيم     

  .بهاالمعنية بالمنطقة بشأن الخطط التنموية المقترحة لالستثمار األمثل 

 



  ١٣

بالـضرورة اسـتخدام أسـمدة       التى أدرجت بالخطة     تتطلب مناطق االستصالح الزراعى      
فضال عن اسـتخدام    بها  عضوية على نطاق واسع ، لتعويض فقرها الغذائى ، وتحسين خواص التربة             

 لمقاومة آفات المزروعات فإن هذا كله يعنى مزيدا من التلويث لمياه البحيرات وإلحاق أضرار               المبيدات
بالغة بالطحالب والكائنات الدقيقة الشحيحة بالبحيرات والتى تمثل حلقة فى السلسلة الغذائيـة ألسـماك               

 .وطيور ونباتات المنطقة وحيواناتها البرية أيضا
  

 إلى ظهور قواقـع البلهارسـيا       مما أدى لصيادى المنطقة ،  عدم توفير الخدمات األساسية      
 فضال عـن    . كذلك وصياديهالمحمية  لعلى شواطئ البحيرتين األولى والثالثة ، مما يشكل تهديدا جديدا           

أدى إلـى   ممـا   رعى الجمال بالمنطقة العشبية بين البحيرتين األولى والثالثة وغيرها من المنـاطق ،              
 .ب الماص للدماء ، مما يهدد مستقبل المحمية  بعض أنواع من الذباانتشار

 
 للتدفق السياحى أو    بالنسبة سواء   بالمحافظة السياحة التغيرات التى تشهدها     نوأخيراً فانه يمكن القول ا     -٥

 الالزمـة الدراسـات   االفتقـار إلـى     ، و المتاحةقصور الخدمات   نتيجة ل  تتسم بالتذبذب    السياحيةالليالى  
 التى لم السياحيةخدمى الهام بما يتفق مع تاريخ وجغرافية المحافظه وإمكاناتها          للنهوض بهذا القطاع ال   

  .تستغل بعد
  :إمكانيات التنمية والتطويرمقترحات حول بعض ال  

 
  أصبحتأصبحتتدعيم مراكز تنشيط السياحة والجهات البحثية والهيئات الحكومية المختلفة  بهذه التقنية التى تدعيم مراكز تنشيط السياحة والجهات البحثية والهيئات الحكومية المختلفة  بهذه التقنية التى   --١١

  ..توفيرا للوقت والجهد والمال توفيرا للوقت والجهد والمال مستخدمة على نطاق واسع عالميا مستخدمة على نطاق واسع عالميا 
  األثريةاألثرية بوضع  خطة قومية شاملة للمحافظة لمواجهة المعوقات التى تواجه تطوير المناطق  بوضع  خطة قومية شاملة للمحافظة لمواجهة المعوقات التى تواجه تطوير المناطق  اإلسراع اإلسراع- ٢

  لتفادى التخبط فى القرارات لتفادى التخبط فى القراراتالتنسيق بين الوزارات المعنية بإدارة المحمياتالتنسيق بين الوزارات المعنية بإدارة المحمياتوالتنمية السياحية بها ووالتنمية السياحية بها و
  ..المعلومات الجغرافية فى العالج والمواجه المعلومات الجغرافية فى العالج والمواجه التى تحول دون تطورها باستخدام تقنية نظم التى تحول دون تطورها باستخدام تقنية نظم 

 لهـا، أو  الطـاردة  فى مقاومة اآلفات، بزراعة الحشائش أو األشـجار       الطبيعية للبدائل    العودة الحقيقية  -٣
 .ةبالنظم البيئيالتى تضر  أو استخدام األعداء الطبيعيين لآلفة للحد من تراكم الملوثات اليدوية المقاومة

رعى داخل محمية الريان إال بعد التأكد من خلو حيوانات الرعى من اآلفات التـى قـد                 عدم التصريح بال   -٤
 . وتوفير الرعاية الصحية لصياديها للحد من انتشار البلهارسيا بهاتؤدى إلى انتشار الملوثات بالمنطقة

 ات بالمنطقة للوقـوف علـى حجـم التغيـر         الجويةأخرى لألرصاد   إقامة  لرصد البيئى و  ا محطة تدعيم  -٥
 وإتاحة الفرصة للباحثين فى الحصول على بياناتها إلجراء بحوثهم          ومداها فى بيئة المحميات   المناخية  

  .المتخصصة بما يخدم المحميات ذاتها
 لمـد   م٣٤-عند كنتور   بحيرات ملحية شمسية فى الطرف الشمالى لبحيرة قارون         دراسة إمكانية عمل     - ٦

اسـتخدام  مع  يفة الالزمة الزدهار المنطقة وبأقل تكلفة ممكنة          القرى والمنشآت السياحية بالطاقة النظ    
 ...البحيرة بتراكم امالحها دون موت ةاستخراج مزيد من األمالح للحيلولهذه الطاقة فى 

الحد من أى إنشاءات جديده بالساحل الجنوبى لبحيرة قارون، وذلك ألن التخطيط السياحى القـائم بهـا                -٧
التنافس بين القرى والفنادق وهو فى مجمله ال يتوافـق وحجـم الحركـة              يقوم على أساس التكرار و    
 .السياحية للمنطقة من أساسه



  ١٤

، والـسياحة   ،  تدعيم الدور الذى تلعبه كليتا اآلثار        عن طريق والسياحى بالمحافظة   نشر الوعى البيئى     -٨
رتقاء لال البيئة على   ةفظاحم على ال  المدربة الكوادر   األهلية وإعداد  الجمعيات   ودور، والمدرسة الفندقية 

  .العالميةبمستوى المحميات إلى درجة 
 المكتشفة  المكتشفة لآلثارلآلثار لمتابعة التنقيب والترميم  لمتابعة التنقيب والترميم األجنبيةاألجنبيةتدعيم التعاون المشترك بين هذه الكليات والبعثات تدعيم التعاون المشترك بين هذه الكليات والبعثات   --٩٩

اعتبار المنطقة ميدانا للدراسات التطبيقية لهذه الكليات ولتكن البداية بمنطقة كيمان فارس الواقعة اعتبار المنطقة ميدانا للدراسات التطبيقية لهذه الكليات ولتكن البداية بمنطقة كيمان فارس الواقعة وو
  ..داخل حرم الجامعةداخل حرم الجامعة

 من بعد للفيوم التى تغطى مساحات كبيرة وتتميز بالصفة التتابعيه وعلى  من بعد للفيوم التى تغطى مساحات كبيرة وتتميز بالصفة التتابعيه وعلى االستشعاراالستشعارتوفير صور توفير صور   --١٠١٠
فترات منتظمة  وبتكلفة زهيدة  واعتبارها األساس للدراسات التفصيلية الالزمة للتخطيط والتنمية فترات منتظمة  وبتكلفة زهيدة  واعتبارها األساس للدراسات التفصيلية الالزمة للتخطيط والتنمية 

  ..  ههالمستدامالمستدام
تطور يناسب العصر مستخدمين تقنية نظـم المعلومـات          الدعاية داخليا وخارجيا بأسلوب تكنولوجى م      -١١

  .الجغرافية وإمكانيات شبكات اإلنترنت
فـضال عـن سـياحة    .....) اوديه جافة وكثبان رملية  (  االهتمام بالسياحة العلمية وسياحة السفارى       -١٢

  .المؤتمرات لقرب الفيوم من القاهرة 
  . السياحية واألثرية  تطوير النقل والمواصالت خاصة من والى األماكن-١٣
تنمية بعض مناطق المساقط المائية والسواقى واعتبارها محطات خدمة  سـياحية سـريعة وتـدعيم                -١٤

الطرق المؤدية إليها وتزويدها باللوحات اإلرشادية واالستراحات ذات الخدمة السريعة وهذا من شـأنه              
  .ساكنيهاتنمية المناطق  الفقيرة الواقعة بها ورفع مستويات المعيشة ل

 االهتمام بمتحف كوم اوشيم ووضع خطة سريعة لتطويره كمتحف محمود خليل ووضعه على الخريطة               -١٥
  .السياحية للمحافظة 

 المحلية الصغيرة من منتجات النخيل ومنتجات االلبان وعسل النحل وأعمال التطريز            ت تدعيم الصناعا  -١٦
 وصناعة الحصر لالرتقاء بمثـل هـذه الـصناعات          واألشغال الفنية وصناعة الطواقى والسجاد والكليم     

  .وتطويرها بحيث تصبح ذات دور فعال فى عمليات التسويق السياحى للمنطقة
  
 

 حصيلة متواضعة لخبرة  حصيلة متواضعة لخبرة إالإال ما هو  ما هو أقدمهأقدمه الذى  الذى نموذجنموذجان هذا الان هذا ال..... .....   وأخيراوأخيرا
 مفاهيمالضيح بعض تو وقد حاولت  وقد حاولت نظم المعلومات الجغرافيةنظم المعلومات الجغرافيةاكتسبتها فى مجال تطبيقات اكتسبتها فى مجال تطبيقات 

اقدم الجانب الذى اعتقدت انه اقدم الجانب الذى اعتقدت انه وان وان   معالجة القضايا البيئيةالمتعلقة بهذه التقنية ودورها فى
  يفيد فى  تطوير و تنمية المحافظة سياحيا واثريا بعيدا عن االغراق فى تفصيالت متخصصةيفيد فى  تطوير و تنمية المحافظة سياحيا واثريا بعيدا عن االغراق فى تفصيالت متخصصة

   على يقين من أن هذا البحث لن يؤتى ثماره إال فى إطار خطة قومية شاملة على يقين من أن هذا البحث لن يؤتى ثماره إال فى إطار خطة قومية شاملة إال إننى إال إننى..
باستخدام منهج علمى باستخدام منهج علمى  تسبقها توعية مكثفة وواعية تنادى بحتمية التغيير  تسبقها توعية مكثفة وواعية تنادى بحتمية التغيير لمحافظةلمحافظةتتبناها اتتبناها ا

  الخريطةالخريطةلضمان استمرار تواجد المحافظة على لضمان استمرار تواجد المحافظة على   هةهةوتكنولوجى جديد فى العالج والمواجوتكنولوجى جديد فى العالج والمواج
  ..السياحية الداخلية والدولية السياحية الداخلية والدولية 

  
  



  ١٥

  
   العربيةمراجــــعال

 
افظة الفيوم ، دراسـة فـى نمذجـة بعـض     محمد عبد الرحمن الشرنوبى ، االجهادات البيئية بمح   

 ) .١٩٩٢(المشاكل البيئية الجمعية الجغرافية ، ندوة الجغرافيا ومشكالت تلوث البيئة ، أبريل 

  
 ، وحدة التنمية السياحية ، المخطط التأشيرى للتنمية الـسياحية لـساحل بحيـرة               السياحةوزارة   

 ) .١٩٩١(قارون ووادى الريان ، التقرير الفنى ، يونيو 

  
أكاديمية البحث العلمى ، مركز البحوث اإلقليمية ، إمكانيات التنمية البيئية المحلية بمحافظة الفيوم               
 ).١٩٩٣(سنة 

  
 ).١٩٨٠(جمال حمدان ، شخصية مصر ، الجزء األول ، عالم الكتب  

  
 ).١٩٩٣(جهاز شئون البيئة ، بيانات غير منشورة عن المحميات الطبيعية سنة  

  
ة تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم ، بيانات غير منشورة عن الخدمات السياحية المزمع إقامتها              هيئ 

 ).١٩٩٣(فى منطقة وادى الريان ، 
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