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  ا���3	ات ا��$���2 و)�01ت ا����. �� دول +�ض �(	 ا�$��
  ))'	 أ���ذ5ً�(

  

  إ�	اه�; د:�%� )��9د/ دآ��ر

� 5$�ب ا��ادي/  آ��E اDداب �B$� -ر�A@ %?; ا�<3	ا��� (�5  

  
تمثل الزيادة السكانية الهائلة والمعدل السريع في اسـتهالك الوقـود خاصـةً الوقـود الحفـري سـواء فـي                     

لصناعة والتدفئة أو النقل وغيرها، باإلضـافة إلـى تـراكم المخلفـات وحرقهـا، واسـتخدام التقنيـات القديمـة فـي                   ا
 -الزراعة، كل ذلك يؤدى إلى انبعاث قـدر ال يتحملـه المنـاخ مـن غـازات االحتبـاس الحـراري، والتـي تـسبب                          

ـ            –بمرور الوقت    والمتمثلـة  ) ظـاهرة تغيـر المنـاخ       (ـ   تحوالت دراميتيكية في طبيعة المناخ والـذي يعـرف اآلن ب
في االحترار العالمي، وارتفاع منسوب البحار، وذوبان الجليـد فـي منطقـة القطبين،كـل ذلـك يمثـل تحـدياُ خطيـراً                       

  .للوجود البشرى
اتفاقيـة األمـم   "وقد تأكدت مصر من أهمية وخطورة تلك الظاهرة؛ وهـو مـا دعاهـا إلـى التـصديق علـى                

لتـضمن بـذلك حـق أبنائهـا مـن          " بروتوكـول كيوتـو     "، كمـا وقعـت علـى        "يرات المناخية   المتحدة اإلطارية للتغ  
ولن نغفل أهمية التوعية بحقيقـة التغيـرات المناخيـة إذ يـساعد بـشكل كبيـر بـل                   . الموارد الطبيعية في المستقبل     

  . ويشجع على إيجاد اإلجراءات المناسبة على التخفيف من تأثيراتها السلبية
علـى الميـاه التـي تـأتي إليهـا مـن دول             %) 95(ت المياه العذبة في مصر بالكامـل تقريبـاً          تعتمد إمدادا 

ولـذا فإنـه    .  أوغندا، أثيوبيا، تنزانيا، كينيا، روانـدا، بورونـدي، الكونغـو، اريتريـا، والـسودان              ;منابع حوض النيل  
رهـا علـى تـدفقات نهـر النيـل      من الضروري عند تحليل التغيرات المناخية في مصر وضع التغيـرات المناخيـة وآثا         

  .في االعتبار 
مـن  % 85وتتعدد مصادر المياه في نظام حوض نهـر النيـل حيـث تـساهم المرتفعـات األثيوبيـة بنحـو                     

) مـن نهـر الـسوباط    % 10مـن نهـر العطبـرة،    % 10مـن النيـل األزرق،   % 65( إجمالي تدفقات نهـر النيـل       
  .ة فيكتورياالمتبقية تأتي للنيل من منطقة بحير% 15ونسبة ال

إن الدارسات الفعلية لتدفقات نهر النيـل ومـستويات بحيـرة فيكتوريـا لـم تبـدأ إال منـذ بدايـة سـتينيات                        
  .حيث بدأت القياسات المنتظمة لتدفقات النيل) م1864عام ( القرن التاسع عشر  

التابعـة لألمـم     و IPCCتشير الدراسات والبحوث التي أجرتها اللجنة الدوليـة الحكوميـة للتغيـر المنـاخي               
المتحدة أن التغيرات المتوقع حـدوثها فـي درجـات الحـرارة والمعـدالت الـسنوية لهطـول األمطـار سـواء علـى              
منطقة حوض النيل أو على جمهورية مصر العربيـة، تنبـأ بـالخطر الـذي البـد مـن مجابهتـه والقيـام مـن اآلن                          

عيـة واالقتـصادية والـسياسية التـي يمكـن أن      بوضع سياسات واقعية قابلـة للتنفيـذ للحـد مـن المخـاطر االجتما          
  .تترتب على هذه التغيرات

وتشير هذه التوقعات إلى أن هناك اتجاهاً مؤكداً نحو زيـادة درجـات الحـرارة فـي مـصر وحـوض النيـل                       
م فـي كـل مـن مـصر وحـوض         2030 درجة مئويـة عـام       1بصفة عامة وأنه ستتراوح معدالت الزيادة هذه مابين         

 درجة فـي حـوض النيـل خـالل نفـس العـام، إال أنـه                 2,5م و 2100رجة مئوية في مصر عام       د 2,4النيل وحتى   
  من المالحظ أن هذا االرتفاع المتوقع في درجات الحرارة سيتباين خالل العام الواحد في مصر 

  

، أمـا بالنـسبة لتوقـع التقلبـات فـي           ) أغـسطس    –يونيـه   ( حيث يرتفع معدل الزيادة خالل فصل الصيف        
حيـث سـتتراوح نـسب انخفاضـها        ( مطار فعلى حين سنجد أنها تسير نحو االنخفاض المطرد فـوق مـصر              هطول األ 

إال أنهـا سـتأخذ فـي الزيـادة المطلقـة فـي منطقـة        ) م2100عـام  % 13,2-م إلـى   2030 عام% 5,2-ما بين   
   ).م2100عام % 3,7م حتى 2030عام % 1,5من ( حوض النيل 
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  التوقعات المستقبلية للمعدالت السنوية لدرجة الحرارة وهطول األمطار في مصر 

  
  

  
  
  

  
  
  
  

         
  
  

            
 
 

  التوقعات المستقبلية للمعدالت السنوية لدرجة الحرارة وهطول األمطار في حوض النيل 
  

  

سـات لمحاولـة عمـل تقيـيم        وعليه فقد قامت وزارة الموارد المائية والـري المـصرية بالعديـد مـن الدرا              
لمؤشرات األخطار االجتماعية واالقتصادية التي يمكن أن تنجم عـن هـذه التغيـرات المناخيـة وفيمـا يلـي ملخـص                      

  :للنتائج التي توصلت إليها
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 ومن جانبه أيضاً قام جهاز شئون البيئة التابع لـوزارة البيئـة المـصرية بعمـل تحليـل للعواقـب المحتملـة                     
للتغير المناخي على مصر وخلص إلى أنها تندرج تحت ستة أخطـار رئيـسية قـام الجهـاز بتـصنيفها حـسب أربعـة              

  ):مدى تأكد حدوث األثر، الفترة المتبقية لحدوث األثر، صرامة األثر، أهمية المورد المتأثر( أسس هي 
  

  
  

 
  
  

  ا�GHI%��ت �� )'	 ودول +�ض ا�$��
نظيم عالقتها بـدول حـوض النيـل و االتـصال الـدائم بـدولها باالتفـاق علـى                   سعت مصر منذ القدم إلى ت      

األسلوب األمثل الستغالل مياه نهر النيل بما يعود بـالنفع علـى كـل دول الحـوض مـع الحفـاظ علـى حـق مـصر                           
و بالفعل نجحت مصر فى ذلك مـن خـالل عقـد العديـد مـن االتفاقيـات سـواء علـى                      . التاريخي فى مياه نهر النيل    

 اتفاقيـة ، وقـع بعـضها أبـان فتـرات االسـتعمار و               15ستوى الثنائي أو اإلقليمي، يصل عددها إلى أكثـر مـن            الم
  . كان لها تأثير على العالقات الحالية بين مصر و دول الحوض
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  : ا�GHI%��ت ا���A�$J-أ
1-�����KLا ��M)�ا  :  

ـ                مـن مجمـوع    % 85رد مـن هـضبتها      هناك خمسة اتفاقيات تنظم العالقة بين مـصر و إثيوبيـا و التـي ي
  : نصيب مصر من مياه النيل

 بين كل من بريطانيـا و إيطاليـا التـي كانـت تحتـل إريتريـا فـى                   1891 إبريل   15 بروتوكول روما الموقع فى      -1
ذلك الوقت ــ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل مـن الـدولتين فـى أفريقيـا الـشرقية، و تعهـدت إيطاليـا فـى المـادة                        

  . تفاقية بعدم إقامة أية منشآت ألغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تصرفات النيلالثالثة من اإل
 بـين بريطانيـا و إثيوبيـا، تعهـد فيهـا اإلمبراطـور منيليـك        1902 مـايو    15 إتفاقية أديس أبابا الموقعة فـى        -2

ق أو بحيـرة تانـا أو نهـر الـسوباط           الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منـشآت علـى النيـل األزر               
  . من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إال بموافقة الحكومة البريطانية و الحكومة السودانية مقدماً

  .  بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا1906 ديسمبر 13 إتفاقية لندن الموقعة فى -3
 علـى تـأمين دخـول ميـاه النيـل األزرق و روافـده إلـى                 و ينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الـدول معـاً            

  . مصر
 ، وتعتـرف فيهـا      1925 إتفاقية روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلـة بـين بريطانيـا وإيطاليـا فـى                   -4

إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فـى ميـاه النيـل األزرق واألبـيض وروافـدهما ، وتتعهـد بعـدم                      
  . ى إشغاالت عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى إجراء أ

 بـين كـل مـن الـرئيس المـصرى محمـد             1993 إطار التعاون الذى تم توقيعه فى القاهرة فى األول من يوليـو              -5
يـر فـى    حسنى مبارك ورئيس الوزراء اإلثيوبى ــ آنـذاك ـــ ميلـيس زينـاوى ، وكـان لهـذا اإلطـار دور كب                      

تحسين العالقات المصرية اإلثيوبية وتضمن هذا اإلطار التعاون بين مـصر وإثيوبيـا فيمـا يتعلـق بميـاه النيـل فـى                       
  : النقاط التالية 

  . عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة األخرى-
   ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها -
  .  احترام القوانين الدولية -
  .  التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد -
2- ��Aا��:Lا ��M)�ا   

كينيـا ،   :مـن مياههـا إلـى ميـاه النيـل وتـضم سـتة دول هـى                  % 15تعد المصدر الثانى لمياه النيل حيث يـصل         
 )'N	 �NOد                 الكونغـو الديمقراطيـة، روانـدا وبورونـدى       تنزانيا ،أوغنـدا ،     �Nو� ;)$N�� �N�A���ا �N%0
، و P$NH; ا�

 ا�GHI%��ت أه�(� ( :  
 وهـى تعـديل التفاقيـة كـان قـد سـبق             –  بين كل من بريطانيا والكونغـو      1906اتفاقية لندن الموقعة فى مايو       -1

ـ    – 1894 مايو   12ووقعت بين ذات الطرفين فى       ث منهـا علـى أن تتعهـد حكومـة الكونغـو بـأال               وينص البند الثال
تقيم أو تسمح بقيام أى إشغاالت على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهمـا يكـون مـن شـأنها خفـض حجـم                         

  . المياه التى تتدفق فى بحيرة ألبرت ما لم يتم اإلتفاق مع حكومة السودان 
 من رئـيس الـوزراء المـصرى آنـذاك محمـد محمـود               وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل       1929اتفاقية   -2

 ومرفـق بهمـا تقريـر       1929 مـايو    7 وكـال الخطـابين مـوقعين بتـاريخ          وبين المندوب السامى البريطانى لويد ،     
ويعتبـر هـذا التقريـر جـزءاً مـن هـذه االتفاقيـة ،وكـان توقيـع                  . 1925للجنة المياه الذى سبق إعداده فى عام        

وجميعهـا دول كانـت     } تنزانيـا حاليـاً   {ة نيابة عن كل مـن الـسودان وأوغنـدا وتنجانيقـا             بريطانيا على هذه االتفاقي   
  : تحتلها بريطانيا آنذاك وأهم ما ورد فى تلك االتفاقية 

أال تقام بغير أتفاق مـسبق مـع الحكومـة المـصرية أعمـال رى أو توليـد قـوى أو أى إجـراءات علـى النيـل                            -أ
منها سواء فى الـسودان أو فـى الـبالد الواقعـة تحـت اإلدارة البريطانيـة مـن        وفروعه أو على البحيرات التى ينبع       
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شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تـاريخ وصـوله أو تخفـيض منـسوبه علـى أى وجـه يلحـق                         
  . ضرراً بمصالح مصر

  .  وتنص االتفاقية أيضاً على حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل -ب
وبـين  }تنزانيـا حاليـاً  { بين كـل مـن بريطانيـا نيابـة عـن تنجانيقـا      1934 نوفمبر 23لندن الموقعة فى   ية  إتفاق-3

  .  وتتعلق باستخدام كال الدولتين لنهر كاجيرا}رواندا وبوروندى حالياً{بلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندى 
ـ            1953اتفاقية  -4 شاء خـزان أويـن عنـد مخـرج      الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابـة عـن أوغنـدا بخـصوص إن

 بـين   1953 و 1949 وهـى عبـارة عـن مجموعـة مـن الخطابـات المتبادلـة خـالل عـامى                    بحيرة فيكتوريـا ،   
  : الحكومتين المصرية والبريطانية ،ومن أهم نقاط تلك اإلتفاقية

 بنـاء خـزان      وتعهدت بااللتزام بها ونـصت علـى أن االتفـاق علـى            1929أشارت االتفاقيات المتبادلة إلى اتفاقية      -
   . 1929أوين سيتم وفقاً لروح اتفاقية 

 تعهدت بريطانيا فى تلك االتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنـشاء وتـشغيل محطـة توليـد الكهربـاء لـن يكـون مـن                 -
شأنها خفض كمية المياه التى تصل إلى مصر أو تعديل تـاريخ وصـولها إليهـا أو تخفـيض منـسوبها بمـا يـسبب                          

  . صرأى إضرار بمصلحة م
 ومـن    بين كل من مصر وأوغندا التى وقعهـا الـرئيس مبـارك والـرئيس األوغنـدى موسـيفينى                  1991اتفاقية   -5

  : بين ما ورد بها 
 التى وقعتهـا بريطانيـا نيابـة عنهـا وهـو مـا              1953 أكدت أوغندا فى تلك االتفاقية احترامها لما ورد فى اتفاقية            -

  . 1929يعد اعترافاً ضمنياً باتفاقية 
نصت اإلتفاقية على أن السياسة التنظيمية المائيـة لبحيـرة فيكتوريـا يجـب أن تنـاقش وتراجـع بـين كـل مـن                          -

  . مصر وأوغندا داخل الحدود اآلمنة بما ال يؤثر على احتياجات مصر المائية
 )'	 وا�?�دان -3�� �
   ا�GH%��ت ا����. ا���%

 )'	 وا�� ��A���0%� ا
   :�?�دان وه�� ه$�ك ا�GH%���ن ��$�P; ا�
   1929 اتفاقية -1

تنظم تلك اإلتفاقية العالقة المائية بين مصر ودول الهضبة اإلستوائية ،كمـا تـضمنت بنـوداً تخـص العالقـة المائيـة                      
بين مصر والسودان وردت على النحو التـالى فـى الخطـاب المرسـل مـن رئـيس الـوزراء المـصرى والمنـدوب                        

  : السامى البريطانى 
 المصرية شديدة اإلهتمام بتعمير السودان وتوافـق علـى زيـادة الكميـات التـى يـستخدمها الـسودان                     إن الحكومة  -

  . من مياه النيل دون اإلضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه 
 وتعتبـره جـزءاً ال ينفـصل مـن هـذا      1925 توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيـل عـام              -

  . االتفاق 
 أال تقام بغير اتفاق سـابق مـع الحكومـة المـصرية أعمـال رى أو توليـد قـوى أو أى اجـراءات علـى النيـل                             -

وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء مـن الـسودان أو الـبالد الواقعـة تحـت اإلدارة البريطانيـة مـن شـأنها                    
أو تخفـيض منـسوبه علـى أى وجـه يلحـق ضـرراً            إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصـوله            

  . بمصالح مصر 
 تقدم جميع التسهيالت للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحـوث المائيـة لنهـر النيـل فـى الـسودان ويمكنهـا                      -

  . إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر باالتفاق مع السلطات المحلية 
   1959 إتفاقية -2

 بـين مـصر والـسودان ، وجـاءت مكملـة إلتفاقيـة عـام                1959تفاقية بالقاهرة فـى نـوفمبر       وقعت هذه اإل  
 وليست الغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيـل الواصـلة لكـل مـن مـصر والـسودان فـى ظـل                          1929

ى النيـل   المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنـشاء الـسد العـالى ومـشروعات أعـال                   
وتـضم إتفاقيـة اإلنتفـاع الكامـل بميـاه النيـل علـى عـدد            . لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان          

  : من البنود من أهمها 
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 مليار متـر مكعـب سـنوياً وكـذلك حـق الـسودان المقـدر           48 احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره          -
   . بأربعة مليار متر مكعب سنوياً

 موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العـالى وقيـام الـسودان بإنـشاء خـزان الروصـيرص علـى النيـل                        -
  . األزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان إلستغالل حصته 

  مليـار متـر مكعـب سـنوياً تـوزع        22كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من الـسد العـالى والبالغـة                 
 مليـار متـر مكعـب       7.5 مليار متر مكعـب وتحـصل مـصر علـى            14.5على الدولتين بحيث يحصل السودان على       

  .  مليار متر مكعب للسودان 18.5 مليار متر مكعب لمصر و55.5ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 
غالل الميـاه الـضائعة فـى     قيام السودان باالتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيـراد النهـر بهـدف اسـت            -

بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر الـسوباط وفروعـه وحـوض النيـل األبـيض ، علـى أن يـتم                        
  . توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين 

  . ان  إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسود-
     ���E%Lون ا�
  U���ت ا��

نظراً للمستجدات المستمرة ولطبيعة الدول العشر المشكلة لحـوض النيـل ومـا شـهدته مـن تطـورات بعـد         
زوال االستعمار ، وحرصاً من مصر على مـد جـسور التعـاون مـع دول حـوض النيـل لمـا تـشكله مـن عمـق                            

فقـد أصـبح مـن الـضرورى إيجـاد آليـات جديـدة للتعـاون                ,استراتيجى لمصر وما يمثله النيل فى حياة المصريين         
اإلقليمى بين دول الحوض إلى جانب اإلتفاقيـات الـسابق اإلشـارة إليهـا ، وقـد بـدأت بالفعـل هـذه اآلليـات منـذ                    

  : الستينيات من القرن الماضى على النحو التالى
   هيئة مياه النيل-1

، تعمـل  1959مـصر والـسودان تحـت مظلـة إتفاقيـة      تم إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بـين      
على دراسة وإنشاء مشروعات زيادة إيراد النهـر وكـان أهـم دراسـاتها أربعـة مـشروعات تقـع جميعهـا داخـل                        

  :  مليار متر مكعب سنوياً بعد انتهائها وهى18حدود السودان والتؤثر على دول المنبع األخرى وتوفر 
  . لى مرحلة أولى من مشروع قناة جونج -
  .  مرحلة ثانية من مشروع قناة جونجلى -
  .  مشروع مشار -
  .  مشروع بحر الغزال -

وتجتمـع دوريـاً لحـل أى    } مـصر والـسودان  {وتضم هيئة مياه النيل لجنـة فنيـة تجمـع خبـراء البلـدين        
    .1959مشاكل تعترض تنفيذ إتفاقية 

   مشروع الهيدروميت-2
ئية لحـوض البحيـرات االسـتوائية ، وقـد انطلـق هـذا المـشروع                وهى تعنى دراسة األرصاد الجوية والما     

 بمشاركة خمس دول فقط من دول الحـوض العـشر وهـى مـصر وكينيـا وتنزانيـا وأوغنداوالـسودان ،             1967عام  
  . ،ثم انضمت إثيوبيا بصفة مراقب}زائيرآنذاك{وانضمت إليه بعد ذلك رواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية 

 بحيـرات فيكتوريـا     –التفـاق أقيمـت محطـات رصـد فـى مجمعـات األمطـار الرئيـسية                 وبمقتضى هذا ا  
وكيوجا وألبرت ــ وقد حظى بتمويل دولى مـن العديـد مـن الـدول المانحـة وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائى                         

  : ومنظمة األرصاد العالمية ،وقد تم هذا المشروع على ثالثة مراحل وهى 
  .  بتمويل من برنامج األمم المتحدة 1972 وحتى 1967األولى من -أ

  .  بتمويل من برنامج األمم المتحدة 1980 وحتى 1976الثانية من -ب
  .  بدعم من الدول المتشاطئة 1992وحتى 1981الثالثة من -ج

  

   تجمع األندوجو-3
 ،  ويعنى األخوة باللغة السواحيلية، وقد كانت مصر صـاحبة فكـرة إنـشائه بتأييـد مـن زائيـر والـسودان                    

ويضم أغلب دول حوض النيل فى منطقة شرق ووسـط أفريقيـا ،وقـد أعلـن عـن إنـشائه أثنـاء إنعقـاد المـؤتمر                          
  : ، وكانت أهداف التجمع 1983الوزارى األول لدول حوض النيل المنعقد فى الخرطوم فى نوفمبر 
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  .  التشاور والتنسيق فى المواقف بين دول المجموعة تجاه القضايا اإلقليمية -1
  .  دعم التعاون بين دول المجموعة فى مجال التنمية -2
  .  تبادل الخبرات فى كافة المجاالت بهدف دعم التعاون اإلقليمى -3
 أن تنعقد إجتماعـات األنـدوجو فـى إطـار التعـاون اإلقليمـى الـوارد طبقـاً لخطـة عمـل الجـوس                         -4

   . 1980االقتصادية الصادرة فى 
  . دول األعضاء فى اإلتفاقية  دعم التكامل االقتصادى بين ال-5

  : غير أن هذا التجمع صادفته كثير من العقبات التى حالت دون تحقيق أهدافه ومن أهم تلك العقبات 
  .  نقص التمويل الكافى لتمويل مشروعاته -1
   . التنافس الدائم بين إثيوبيا والسودان على استضافة لجنة المتابعة الدائمة -2

   تجمع التيكونيل-4
و تجمع للتعاون الفنى بين دول حوض النيل للتنميـة وحمايـة البيئـة ، وقـد أنـشئ هـذا التجمـع فـى                         وه

 – روانـدا    – أوغنـدا    –تنزانيـا   –الـسودان   –مـصر   :  بمشاركة ست دول كأعـضاء عـاملين وهـم           1992ديسمبر  
 الفتـرة مـن     وحصلت باقى الدول علـى صـفة مراقـب ، واسـتمر مـشروع التيكونيـل خـالل                 . الكونغو الديمقراطية 

 مـشروعاً مـن     22 الذى يعد أول آلية منظمة تجمـع دول الحـوض بخطـة شـاملة تـضمنت                  1998 وحتى   1992
أهمها مشروع إعداد إطار للتعاون اإلقليمى القانونى والمؤسـسى بـين دول حـوض النيـل الـذى شـكلت لـه لجنـة                        

كـل عـام ، وقـد تحولـت تلـك           فنية قانونية تضم ممثلين من دول حوض النيل تجتمـع بـشكل دورى عـدة مـرات                  
  .  إلى لجنة تفاوضية مشتركة 2002اللجنة فى 

   مبادرة حوض النيل-5
 بهدف وضع اسـتراتيجية للتعـاون بـين الـدول النيليـة واالنتقـال               1999تأسست مبادرة حوض النيل عام      

لتنميـة  من مرحلة الدراسات إلـى مرحلـة تنفيـذ المـشروعات ، وقـد رفعـت المبـادرة شـعار تحـسين معـدالت ا           
وألول مرة انضمت كافـة دول حـوض النيـل إلـى آليـة مـن آليـات التعـاون بيـنهم                      . االقتصادية ومحاربة الفقر    

 مـشروعاً   22وقـد اشـتملت المبـادرة علـى         . بصفة أعضاء عاملين باستثناء إريتريا التى اكتفـت بـصفة مراقـب           
  : موزعة على محورين

حوض العـشر، وقـد وزعـت تلـك المـشروعات علـى             مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى دول ال       -ا
  . دول الحوض ليقوم كل منها بدوره فيها ،واحتفظت مصر بمشروعات التدريب التطبيقى 

 مشروعات األحواض الفرعية ،وقد قـسمت تلـك المـشروعات إلـى منطقتـين يقـع تحـت كـل منهـا                       -ب
  : مجموعة من المشروعات 

  .  مشروعات نيل هضبة البحيرات اإلستوائية -
  .  مشروعات النيل الشرقى -

  }اإلنترو{ـ المكتب الفنى اإلقليمى للنيل الشرقى 6
 باالتفاق بين كـل مـن مـصر والـسودان وإثيوبيـا ، مقـره                2001هو مكتب إقليمى تم تأسيسه فى مارس        

برنـامج العمـل لحـوض النيـل        {أديس أبابا بهدف بحث المشروعات المائية المـشتركة والتـى تـم تجميعهـا فـى                 
ويتضمن البرنامج عدة مشروعات فـى مجـال مراقبـة الفيـضانات وتوليـد الكهربـاء مـن ميـاه النهـر                    . }لشرقى  ا

  : ومن بينها 
 إنشاء آلية مشتركة لمراقبة الفيضان واإلنذار المبكـر مـن خـالل المـشاركة فـى المعلومـات وتحليـل                      -أ

  . البيانات والسعى لتخفيف حدة الفيضان 
 -الطاقة بين الدول الثالث والـدول األخـرى وإنـشاء شـبكات ربـط كهربـى ج                 مشروع استثمار تجارة     -ب

مشروع إدارة أحواض األنهار ويهدف إلى تقليـل كميـات الطمـى المترسـبة فـى بحيـرة ناصـر لتحقيـق الفائـدة                        
  . والتعاون على المستوى اإلقليمى

  . كة  مشروع للرى والصرف واإلستثمار المشترك فى المشروعات الزراعية المشتر-د
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 مشروع إنشاء نموذج رياضى للنيل الـشرقى يهـدف للتخطـيط للمـشروعات ودعـم متخـذى القـرار                    -هـ
  بالحلول والبدائل سعياً لتجنب أى آثار سلبية على أى من دول الحوض 

ويهـدف إلـى تـوفير كميـات الميـاه الكبيـرة التـى تـضيع فـى                  } البارواكوبو{ مشروع نهر السوباط     -و
  . نمية متكاملة فى مجال الزراعة والطاقةالمستنقعات واحداث ت

  

  ا����رآ� ا��'	W� �X ا���	و�Oت ا���V( ��A دول +�ض ا�$��
  

حرصت مصر دائماً على المشاركة الفعالـة فـى كافـة مـشروعات الـرى وتوليـد القـوى وحمايـة النهـر              
هـذا الـدور المـصرى جليـاً        وتطهيره بدول حوض النيل من خالل تقديم الخبرة الفنية والمعونة الماديـة وقـد ظهـر                 

  : فى العديد من المشروعات من بينها
  .  قامت مصر بإنشاء خزان سنار على النيل األزرق لصالح السودان 1925 فى -1
 قامت مصر بدفع تكاليف إنـشاء جبـل األوليـاء فـى الـسودان مـن أجـل توليـد الطاقـة الكهربائيـة                         -2

   . 1932لمدينة الخرطوم فى عام 
 علـى إنـشاء سـد أويـن عنـد شـالالت             1953مع بريطانيا نيابة عن أوغندا فـى عـام           اتفقت مصر    -3

أوين ببحيرة فيكتوريا لتكوين رصيد احتيـاطى ، وقـد قامـت بـدفع تكـاليف إنـشاء الـسد والمـصاريف الـسنوية                         
عالوة على تواجد هندسى مصرى دائم فى موقع السد لإلشـتراك مـع المـسئولين األوغنـديين فـى اإلشـراف علـى                       

  . شغيل السد بما يحقق صالح البلدين ت
 تـم تنفيـذ مـشروع توسـيع محطـة          1991 بناء على اتفاقية التفاهم الموقعة بين مصر وأوغنـدا فـى             -4

  . كهرباء خزان أوين 
منـه إال أنـه توقـف    % 70 بدء فى تنفيذ مشروع قناة جونجلى ، وبالفعـل تـم تنفيـذ نحـو     1978 فى   -5

ألهلية فـى جنـوب الـسودان ، ومـن المتوقـع أن يـستأنف العمـل بـه بعـد                      بسبب نشوب الحرب ا    1983فى عام   
  توقيع اتفاقية السالم السودانية ودخولها حيز التنفيذ 

 قيام مصر بحفر عشرات اآلبار فى كينيا وكـان مـن بينهـا المنحـة التـى قـدمتها مـصر لكينيـا فـى                          -6
  .  بئرا40ً وقدرها اثنين مليون دوالر من أجل حفر2004مارس 

  .  إنشاء مركز للبحوث المائية فى تنزانيا -7
 بناء على طلب حكومة الكونغـو الديمقراطيـة ، تقـوم مـصر بالمـشاركة الفنيـة فـى تطـوير اإلدارة                       -8

  . المائية فى الكونغو 
 تطهير بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات المائية فـى كـل مـن أوغنـدا وتنزانيـا بمنحـة                     -9

  . دوالر  مليون 14قدرها 
 مليـون دوالر ألوغنـدا مـن أجـل بـدء المرحلـة       13.9 قدمت مصر منحة قـدرها      2004 فى مارس    -10

  . الثانية لمشروع مقاومة الحشائش المائية من أنهار وبحيرات أوغندا من أجل رفع كفاءة المصايد 
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bYE(  
تتسم النظم البيئية للمياه العذبة بحساسيتها وتأثرهـا بـالتلوث و قـد يـؤدى صـرف المخلفـات الـصناعية                     

تغيرات فى نوعيـة الميـاه مـن حيـث صـفاتها الكيميائيـة و الفيزيائيـة و قـد                    على المسطحات المائية الى بعض ال     
يمتد تأثير هذه التغيرات الى الخواص البيولوجية للميـاه مـن خـالل االضـرار بالكائنـات الحيـة وأهمهـا الهائمـات                       

طحات النباتية التى تعيش فى المياه حيث أنهـا تعتبـر المكونـات األساسـية فـى سلـسلة الغـذاء فـى هـذه المـس                         
ويتعرض الموضوع لظاهرة تلوث المياه العذبة بالمخلفـات الـصناعية و يلقـى الـضوء علـى مـدى تـأثير                     . المائية

علـى كـل مـن معـدالت     ) مـصنع كيمـا بأسـوان    (النفايات الصناعية الناتجة من أحد مصانع األسمدة فى جنوب مصر         
هـر النيـل وذلـك مـن خـالل التجـارب المعمليـة              النمو وبعض نواتج النشاط األيضى الثنين من الهائمات النباتية بن         

 Pseudanabaena limneticaالتى أجريت على المـزارع الـساكنة لكـل مـن طحالـب بـسودانابينا ليمنيتيكـا        
 ويتـضح مـن النتـائج التـى تـم التوصـل اليهـا أهميـة         Anabaena wisconsinensوانابينا ويسكونسينينس 

 علـى معالجتهـا فـى الحفـاظ علـى التنـوع البيولـوجى بنهـر النيـل                  التقليل من صرف المخلفات الصناعية والعمل     
  .وكذلك االدارة البيئية السليمة للموارد المائية

  

تعتبر مشكلة تلوث المياه من أهـم معوقـات التنميـة والتطـوير علـى المـستوى القـومى خـصوصا فـى                       
ئيـة او الكيميائيـة او البيولوجيـة    و يعرف تلوث الماء بأنـه كـل تغيـر يطـرأ علـى الـصفات الفيزيا       . الدول النامية 

تتعـرض ميـاه نهـر النيـل        . للماء مما يؤثر على الكائنات التى تعيش به وعلى استخدامه فـى االغـراض المختلفـة               
وربمـا كانـت هـذه      . و هـذا كثيـرا مـا يـؤثر علـى طبيعـة الميـاه ونوعيتهـا                , فى مصر لعديد من أنواع التلوث     

ية محدوده فى الماضى وكانـت الـنظم البيئيـة لميـاه نهـر النيـل قـادره علـى                    التاثيرات السلبيه على الموارد المائ    
فـأن عوامـل النمـو الـسكانى المعاصـر وارتفـاع            , استيعاب التلوث وتنقية مياهه تنقية ذاتية وعلى النقيض من ذلك         

,  اساسـية  قـد أدت الـى تغيـرات      , وتيره التنمية االجتماعية واالقتصادية فى القرن العشرين فى كافـة أرجـاء مـصر             
وقد أدى انتشار المصانع بوادى النيل الـى طـرح كميـات متزايـده مـن الملوثـات                  . كمية ونوعية فى البيئات المائية    

وانتشار التلوث والتاثير على نوعية المياه ومن هنـا تبـرز أهميـة االهتمـام مـن أجـل                   , تتعدى قدره استيعاب البيئة   
جـراءات المنطقيـة للحـد مـن التلـوث و اإلهـدار         مـل علـى اتخـاذ اإل      دارة للموارد المائية المتاحة و الع     تحسين اإل 

  .ورفع كفاءة استخدام المياه
اوضحت أول خريطة مصرية تحدد مواقـع التلـوث علـى طـول المجـرى الرئيـسى لنهـر النيـل حـوالى                       

 نقطة للتلوث نتيجة للصرف الصناعى لنفايـات ومخلفـات المـصانع وصـرف ميـاه الـصرف الـصحى للمـدن                      ١٤٠
وقـد ورد   . رى والسفن العائمة وصرف مياه الصرف الزراعـى المحمـل بآثـار المبيـدات واألسـمدة الكيماويـة                 والق

في التقرير القومى المصرى عن البيئة أن تلوث المياه يتسبب فـى نقـل العديـد مـن األمـراض التـى تـؤدى الـى                          
 ألـف   ٩٠عالميـة علـى أن حـوالى        الوفاة و تدل اإلحصاءات المسجلة على المستوى العالمى لدى منظمـة الـصحة ال             

  .من حاالت الوفاه سنويا تكون بسبب تلوث المياه
  

 حينمـا ظهـرت علـى صـائدى األسـماك           ١٩٥٠وقد بدأ اهتمام العلماء بمشكلة تلـوث الميـاه فـي عـام              
وعائالتهم من سكان احدى المناطق الساحلية باليابان األعراض المرضية الناتجـة عـن تنـاولهم أسـماك مـن ميـاه                     

 ظهـرت أعـراض التـسمم بـالزئبق علـى           ١٩٦٤و فـي عـام      .  خليج بهذه المنطقة كانت ملوثة بالعناصر الثقيلـة       ال
وترجـع نـسبة وجـود الملوثـات        . بعض األشخاص نتيجة لتناول األسماك من أحد األنهار الملوثة بمركبـات الزئبـق            

ـ     يتها على األحياء الدقيقة والنباتات المحتو     ذالعالية في األسماك إلى تغ     ه الملوثـات ومـن ناحيـة أخـرى         ذيـة علـى ه
ولقـد اكتـشف فـي اليابـان و فـي النـرويج             . ه األسماك العناصر من المياه الملوثة عن طريق الخياشـيم         ذتمتص ه 

وغيرها مجموعة من األمـراض تـصيب سـكان الـشواطىء نتيجـة تنـاولهم أنواعـا مـن األسـماك والمحاريـات                       
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ميـاه المـصانع المحملـة ببقايـا مركبـات الزئبـق و الرصـاص و         البحرية التى تعيش فـي ميـاه تنـصرف اليهـا            
  .الكادميوم وكلها من الملوثات الطارئة على النظم البيئية

  

ومن الدراسات التى أجريت على مياه النيل فى منطقة أسوان ثبـت وجـود بعـض الملوثـات التـى تـصرف                      
الكـروم والنحـاس وااللومنيـوم     نجنيـز و على النهر ووجود بعض العناصـر الثقيلـه مثـل الكـادميوم والزنـك والم     

والحديد وكل ذلك يؤثر على الـصفات الكيميائيـه والفيزيائيـه للميـاه وبالتـالى علـى بيولوجيـه الميـاه والكائنـات                       
الحيه التى تعيش بها وقد ينتج عن ذلك بعض التغيـرات فـى التنـوع البيولـوجى ومـن ثـم فـإن تتبـع كـل هـذه                             

بر من االهميه للوقوف على اهـم هـذه التغيـرات وتكـوين قاعـده بيانـات لمـساعدة                   التغيرات بالدراسه والبحث تعت   
  .متخذى القرار إلدارة الموارد المائية إدارة بيئية سليمة والحفاظ على نهر النيل من التلوث

  

وتمثل السيانوبكتيريا أحد مكونات مجتمعات الهائمات النباتيـة فـى نهـر النيـل وتعتبـر الهائمـات النباتيـة                    
قاعدة األساسية فى سلسلة الغذاء و االنتاجية األوليـة فـى بيئـات الميـاه العذبـة و التـى تقـوم بتكـوين المـادة                          ال

العضوية التى تتغذى عليها األسماك وفى حالـة وجـود الملوثـات بالميـاه تتـضاعف تركيزاتهـا مـع التعاقـب فـى                        
تزايـد  تركيـز الملوثـات بأجـسام األسـماك           سلسلة الغذاء وذلك كما حدث فى مياه بحيرة كليـر بكاليفورنيـا حيـث               

 الف مـرة قـدر تركيزهـا فـى ميـاه البحيـرة ممـا                100التى تتغذى على الهائمات النباتية و الحيوانية بالبحيرة الى        
ومـن خـالل ذلـك يتـضح مـدى تـأثير بـل وخطـر الجرعـات          .أدى الى موت الطيور التى تتغذى على هذه األسماك      

لوثات على الثـروة الـسمكية و بالتـالى علـى االنـسان الـذى يتمثـل الخطـر الواقـع          الضئيلة و غير القاتلة من الم     
  .عليه بوصول الجرعات من الملوثات المتراكمة فى أجسام تلك األسماك باستهالكه لها وتغذيته عليها

  

يريا يتأثر نمو وازدهار  السيانوبكتيريا بالميـاه العذبـة بالعديـد مـن العوامـل البيئيـة وتتـأثر الـسيانوبكت                    
بوجود المخلفات الصناعية فى البيئات المائية والتى قـد تعمـل علـى تثبـيط نموهـا أو تحفيـز العمليـات الحيويـة                        
أليض هذه الكائنات مما يؤدى الى ازدهار بعض األنواع واختفاء بعـضها اآلخـر مـن األنـواع غيـر القـادرة علـى                        

وتعتبـر مخلفـات مـصنع كيمـا مـن المخلفـات التـى            . تحمل تركيزات العناصر المختلفة التى تحتويها هذه النفايـات        
ومـصنع  . تصرف على مياه نهر النيل و التى قد تؤثر على الهائمـات النباتيـة بـالنهر ومـن أهمهـا الـسيانوبكتيريا                     

 كـم جنـوب مدينـة اسـوان         6 علـى بعـد      1956كيما التابع لشركة أسوان للصناعات الكيماويه والذى انشىء سنه          
سـاعه   /3 م 300االمونيوم وتقدر كمية مخلفـات الـصرف الـصناعى لهـذا المـصنع بحـوالى                النتاج اسمدة نترات    

 كـم تمـر     4يبلـغ  طولهـا حـوالى        ) مـصرف الـسيل   (وتصرف هذه المخلفات الى نهر النيل من خالل قناة صـرف            
 تـصب   خالل المدينه فى اتجاه الشمال وتستقبل كميات أخرى من مياه الصرف خـالل سـريان الميـاه بالقنـاة وحتـى                    

وطبقا للتقديرات والتحليالت الدوريه التى تقوم بهـا معامـل الـشركه فقـد وجـد ان المكونـات الكيميائيـة                     . فى النيل 
االساسية لهذه المخلفات هـى حمـض النيتريـك وحمـض النيتـروز ونتـرات األمونيـوم وهيدروكـسيد األمونيـوم                     

وســيليكات صــوديوم وهيدروكــسيد وأمونيــا وكلوريــد صــوديوم وهيدروكــسيد صــوديوم وكربونــات صــوديوم 
كالــسيوم وكربونــات كالــسيوم وفوســفات وهيدروكــسيد بوتاســيوم وكربونــات بوتاســيوم وكبريتــات بوتاســيوم 

  .وحمض الهيدروكلوريك وكلور وزيوت معدنيه
  

 علـى ميـاه     2003ومن خالل الدراسات الحقليه والمعمليـه التـى أجريـت بكليـه العلـوم بأسـوان عـام                   
ألسمده ثبت وجود قيم مرتفعـه نـسبيا لكـل مـن الـرقم الهيـدروجينى والملوحـه والكالـسيوم                    صرف مصنع كيما ل   

والماغنسيوم والكبريتات والنترات والفوسـفات وثـانى اكـسيد الـسيليكون كمـا اتـضح تـأثر مجتمعـات الهائمـات                     
  .النباتيه كما ونوعا بهذه المخلفات

  

يـار نـوعين مـن الـسيانوبكتيريا وهمـا بـسودانابينا            وفى حاله دراسيه بمعامل كليه العلوم بأسوان تـم اخت         
ــا  ــكل  (Pseudanabaena limneticaليمنيتيكـ ــسينينس  ) 1شـ ــا ويسكونـ  Anabaenaوانابينـ

wisconsinense)   وقد تم عزلهما من الهائمات النباتية بمياه نهـر النيـل فـى منطقـه أسـوان لدراسـة                   ) 2شكل
ئمات النباتية بالنيل وقبل البـدء فـى دراسـة تـأثير هـذه الملوثـات                مدى تأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على الها       

على السيانوبكتيريا تم تحليل مياه صرف المصنع والتى تـصب فـى مجـرى يـؤدى فـى النهايـه الـى نهـر النيـل                          
 وكـذلك   9.3واظهرت نتائج هذه التحاليل االرتفاع النـسبى لقـيم الـرقم الهيـدروجينى والـذى يـصل الـى                    . بأسوان
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كمـا اظهـرت نتـائج التحاليـل        ) لتـر / جـم  2.48االمالح الكلية الذائبة يصل تركيزهـا الـى حـوالى         (الملوحه  ارتفاع  
) لتـر / مجـم  0.11(المعمليه احتواء هذه المياه علـى بعـض العناصـر الثقيلـه بنـسب متفاوتـة مثـل الكـادميوم                     

  ).لتر/ مجم0.049(والنيكل ) لتر/ مجم0.76(والرصاص 
  

ن السيانوبكتيريا على اوساط غذائيـة تـم تحـضيرها فـى المعمـل وتـم اسـتخدام                  وتم تنمية هذه االنواع م    
تقنيات المزارع الساكنة لدراسة تأثيرالملوثات من النفايات الصناعية التـى توجـد فـى مخلفـات مـصنع كيمـا علـى                      

فـى نطـاق قـيم    هذه االنواع من الهائمات النباتية المعزوله من مياه نهر النيل وبأضافة كميـات مـن الملوثـات تقـع       
التركيز القاتل لنصف مجتمع الكائنات تقريبا فى المزرعة وقـد تـم تحديـد تلـك القـيم معمليـا عـن طريـق اجـراء                         
بعض التجارب االولية وتتفاوت األنواع المختلفـه مـن الكائنـات فـى درجـة تحملهـا لملـوث معـين فقـد يختلـف                         

واع االخـرى وذلـك تبعـا الخـتالف قـدرة األنـواع علـى               التركيز النصفى القاتل لبعض األنواع عن ذات التركيز لألن        
وقد تم دراسة تأثير هذه التركيـزات علـى كـل مـن معـدالت النمـو وبعـض التغيـرات األيـضية                       . تحملها للملوثات 

وتم دراسة نمو وأيض النـوعين مـن الـسيانوبكتيريا فـى ظـروف النمـو العاديـة                  . لهذه االنواع من السيانوبكتيريا   
وثبـت تـأثير المخلفـات علـى        . ها وأيضها تحت تأثير التركيزات المختلفة مـن النفايـات الـصناعية           ثم مقارنتها بنمو  

كل من معدالت النمو والعمليات األيضية المختلفة كما ثبت زيـادة التثبـيط بزيـاده تركيـز المخلفـات وأدت المعاملـة                      
وكـذلك  ) 3شـكل ( لكـال الطحلبـين      بالتركيزات المختلفة لمخلفات المصنع الى انخفاض ملحـوظ فـى معـدالت النمـو             

وايـضا انخفـاض محتـوى      ) 4شـكل ) (الكلوروفيـل والكـاروتين   (انخفاض محتوى الخاليا مـن االصـباغ التمثيليـة          
مـع  ) 8شـكل (والـدهون   ) 7شـكل (واالحمـاض االمينيـة     ) 6شـكل (والبـروتين   ) 5شكل(الخاليا من الكربوهيدرات    

  .وامل التى تمت دراستهاوجود عالقة طردية بين التركيزات المستخدمة والع
  

ويرجع هذا التناقص الملحوظ فى معدالت النمو لكل من الطحلبـين نتيجـه وجـود النفايـات الـصناعية فـى                     
مخلفات المصنع الى االختالف فى التركيب الكيميـائى للمخلفـات عنهـا فـى الوسـط الغـذائى الـذى تـم تحـضيره                        

ـ         ر الثقيلـه فـى مخلفـات مـصنع كيمـا والـذى يعتبـر مـن                 معمليا باالضافه الى وجود بعض التركيزات من العناص
العوامل التى تسبب انخفاض معدالت النمو فى كل من الطحلبـين كمـا تعتبـر النـسب المرتفعـة مـن الملوحـة فـى                         
مخلفات المصنع أحد األسباب التى تؤدى إلى تثبـيط نمـو الطحالـب وذلـك مـن خـالل تأثيرهـا علـى سـيتوبالزم                         

إضـافه إلـى ذلـك فـأن التركيـزات العاليـة نـسبيا مـن                . قدان الخلية الطحلبية لحيويتهـا    الخلية والذى يؤدى إلى ف    
أمـا بالنـسبه لألصـباغ النباتيـة والتـى          . األمونيا فى مخلفات المصنع تعمل على تنـاقص معـدالت نمـو الطحالـب             

ـ                        ع هـذا   تعتبر دليال على نمو الطحالب فقد وجد تناقص ملحـوظ فـى محتـوى الطحالـب مـن هـذه األصـباغ ويرج
التناقص إلى تأثير الملوثات على نشاط عملية التمثيل الـضوئى والنظـام التمثيلـى مـن خـالل تحلـل األصـباغ فـى                        

وقـد وجـد أن محتـوى هـذه االصـباغ كانـت             . خاليا الطحالب نتيجة لوجود العناصر الثقيله فى المخلفات الـصناعية         
  .ب بسودانابيناأكثر تأثرا بالملوثات فى طحلب أنابينا عن محتواها فى طحل

  

تعتبر المواد الكربوهيدراتية فى خاليا الطحالـب هـى المركبـات العـضوية األساسـية التـى تتكـون نتيجـة           
لنشاط عملية التمثيل الضوئى التـى يـتم فيهـا اختـزال ثـانى اكـسيد الكربـون فـى الخاليـا الخـضراء وتكـوين                          

ليـة وأهمهـا الكلوروفيـل وتلـتقط هـذه          المركبات العضويه فى وجود كـل مـن ضـوء الـشمس واألصـباغ التمثي              
األصباغ الطاقة الضوئية والتى تتحول بدورها فى الخاليـا الخـضراء إلـى طاقـة كيميائيـة مختزنـة فـى المركبـات                       

وقد لـوحظ تنـاقص ملحـوظ فـى كميـه المـواد الكربوهيدراتيـه فـى كـال             . العضوية وأهمها المواد الكربوهيدراتية   
ومن أهم األسباب التى تـؤدى إلـى تنـاقص محتـوى خاليـا الـسيانوبكتيريا                . ملوثاتالطحلبين بمعامله مزارعهما بال   

من المواد الكربوهيداتية بإضافة التركيـزات المختلفـة مـن المخلفـات الـصناعية وجـود بعـض العناصـر الثقيلـة                      
ك والملوحة المرتفعة للمخلفات والتى تـؤدى إلـى إنخفـاض مـستوى النـشاط األيـضى للطحالـب وكـذلك اسـتهال                     

  .الكربوهيدرات خالل العمليات الحيوية األخرى التى تحدث بالخاليا
  

اتضح من الدراسة إنخفاض محتوى الخاليا من البـروتين نتيجـة معاملـة المـزارع بالمخلفـات الـصناعية                   
ويعتبر التناقص الملحوظ للبروتين فى الخاليـا الطحلبيـه نتيجـة غيـر مباشـرة لتـأثير المخلفـات علـى األصـباغ                       
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إضـافه إلـى ذلـك فـأن إحتـواء مخلفـات المـصنع علـى                . يلية والتى تؤثر بالتالى على عملية تخليق البروتين       التمث
  .بعض العناصر الثقيله يؤثر على التفاعالت األنزيميه المسئوله عن تخليق البروتين

  

ـ                       ى وقد تم دراسة تـأثير المخلفـات علـى التركيـب النـوعى للبـروتين بأسـتخدام طريقـه التفريـد الكهرب
وبتتبـع التركيـب النـوعى للبروتينـات لهـذه الكائنـات فقـد              ) Electrophoresis(بواسطه جهاز الهجرة الكهربية     

أدت معاملة هذه األنواع من السيانوبكتيريا بالتركيزات المختلفة مـن ميـاه الـصرف إلـى ظهـور بعـض البروتينـات            
ينا بـالتركيزات المختلفـة مـن المخلفـات يـؤدى      واختفاء البعض االخر وأظهرت النتائج أن معاملة طحلـب بـسوداناب          

 كيلـو دالتـون والتـى       97 و   58 و   32 و   31 و   30 و   28إلى ظهور ستة بروتينات جديـده ذات الكتلـة الجزيئيـة            
 و  20لم تكن موجوده فى مزارع الطحالـب بـدون إضـافه المخلفـات واختفـاء البروتينـات ذات الكتلـة الجزيئيـة                       

ظهـرت فـى مـزارع      .  الطحلب بإضافة تركيـزات مختلفـة مـن مخلفـات المـصنع             كيلو دالتون فى نفس    56 و   38
 كيلـو دالتـون والتـى       230 و   170 و   30 و   16طحلب انابينا أربعة أنواع مـن البروتينـات ذات الكتلـة الجزيئيـة              

  كيلـو دالتـون مـن   56لم تظهر فى مزارع الطحالب بدون إضافة المخلفات واختفـى البـروتين ذو الكتلـة الجزيئيـة               
ويعتبـر ظهـور البروتينـات ذات الكتلـة الجزيئيـة           . نفس الطحلب بإضـافة مخلفـات المـصنع للمـزارع الطحلبيـه           

  .الصغيرة استجابة مباشرة للطحالب نتيجة التعرض الى تركيزات عاليه نسبيا من العناصر الثقيله
  

 بـالتركيز  Pseudanabaena limneticaأظهـرت النتـائج أن معاملـة طحلـب بـسودانابينا ليمنيتيكـا       
البـرولين والتربتوفـان والسيـستين والسيـستيين     : من مخلفات المصنع يحفز إنتـاج األحمـاض األمينيـة مثـل         % 4

% 10وبأرتفـاع تركيـز الملوثـات فـى المـزارع الطحلبيـه الـى               . الينڨويقلل من إنتاج الثريونين والمثيونين وال     
اقص إنتــاج الثريــونين والبــرولين والمثيــونين يتزايــد إنتــاج األحمــاض األمينيــة ليوســين والسيــستيين ويتنــ

 فقــد أتــضح أن Anabaena wisconsinenseامــا بالنــسبه لطحلــب أنابينــا ويسكونــسينينس . الــينڨوال
البــرولين والمثيــونين : مــن مخلفــات المــصنع يحفــز إنتــاج االحمــاض االمينيــة مثــل% 4معاملتــه بــالتركيز 

مـن  % 10والمعاملـه بـالتركيز     .  ويقلـل مـن انتـاج الثريـونين        الين والتربتوفان والليوسـين والسيـستيين     ڨوال
ـ المخلفات يزيد من إنتاج التربتوفـان والسيـستيين ويقلـل مـن إنتـاج الثريـونين والبـرولين والمثيـونين وال                    الين ڤ

ويرجـع تحفيـز إنتـاج بعـض        . والليوسين فى مزارع الطحالب مقارنة بالمزرعه التى لـم يـضاف إليهـا المخلفـات              
ألمينية إلى وجود بعض العناصر الثقيلـه فـى ميـاه المخلفـات حيـث أن وجـود هـذه العناصـر الثقيلـه                        األحماض ا 

وقـد تكـون التركيـزات المرتفعـة        . يؤدى إلى تقليل إنتاج البروتين والذى بدوره يحفـز إنتـاج األحمـاض االمينيـة              
ـ              باب الرئيـسية فـى زيـادة إنتـاج         نسبيا من الملوحة ووجود بعض العناصر الثقيله فى المخلفات الصناعية هـى األس

  .البرولين فى الطحالب
  

  

وكذلك فقد أوضحت التجارب المعمليـه وجـود إنخفـاض فـى كميـات المـواد الدهنيـه لكـل مـن نـوعي                        
ويرجـع هـذا اإلنخفـاض فـى        . السيانوبكتيريا وذلك اثر تعرضهما للتركيزات المختلفـة المـستخدمة مـن الملوثـات            

  .ن الدهون إلى وجود بعض العناصر الثقيله فى المخلفات الصناعيةمحتوى خاليا السيانوبكتيريا م
  

بمقارنة نتائج التجارب المعملية التى تم اجراؤها علـى كـل مـن الطحلبـين فقـد ثبـت أن معظـم العوامـل                        
التى تم دراستها كانت أكثر تأثرا بالمخلفـات فـى طحلـب بـسودانابينا عنهـا فـى طحلـب                   ) النمو والتغيرات االيضية  (

  .ينا مما يوضح أن طحلب األنابينا لديه القدره على مقاومة التلوث أكثر من طحلب بسودانابيناأناب
لـى  إ ةعـدم صـرف مخلفـات المـصنع مباشـر     ومن نتائج هذه الدراسه فأنه يمكن التوصل إلـى التوصـية ب      

 لتنقيتهـا قبـل صـرفها       ة أو معالجة ميـاه صـرف المـصنع         التنوع البيولوجى للهائمات النباتي    حتى ال يتأثر  مياه النيل   
  .إلى النيل
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   لألسمدةالتحليالت المعمليه لمخلفات مصنع كيما): 1(جدول 

القيمه 
 )لتر/مجم(

 التقدير

 الرقم الهيدروجينى 9.3

 االمالح الكليه الذائبه 2480

  (%)الملوحه 2.52

 كالسيوم 118

 ماغنسيوم 71

 امونيا 490

 كبريتات 41.3

 نترات 478.8

 وناتكرب 960

 فوسفات 1.25

 كلوريد 319.5

 كادميوم 0.11

 رصاص 0.76

 نيكل 0.049
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  )1(شكل 

Pseudanabaena limnetica 
 

 
 

  )2(شكل 
Anabaena wisconsinense  
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  ابيناتأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على الوزن الجاف للطحلبين بسودانابينا وان): 3(شكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على االصباغ التمثيليه للطحلبين بسودانابينا وانابينا): 4(شكل 
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  تأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على المواد الكربوهيدراتيه الكليه للطحلبين بسودانابينا وانابينا): 5(شكل 
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  تأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على البروتين الكلي للطحلبين بسودانابينا وانابينا): 6(شكل 
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  تأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على االحماض االمينيه للطحلبين بسودانابينا وانابينا): 7(شكل 
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  تأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على الدهون للطحلبين بسودانابينا وانابينا): 8(شكل 
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  تأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على التركيب النوعى للبروتين لطحلب بسودانابينا): 9(شكل          

  

  
  

  النوعى للبروتين لطحلب انابيناتأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على التركيب ): 10(شكل 
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 تأثير مخلفات مصنع كيما لألسمده على التركيب النوعى لالحماض االمينية للطحلبين بسودانابينا وانابينا): 2(جدول 

  )جم وزن جاف/ميكروجرام(
  

  
  

Pseudanabaena  Anabaena Amino acids  
Control 4% 10%  Control 4% 10% 

Threonine  4.46 4.29 1.89  6.10 5.20 1.10 
Proline  37.49 44.91 17.52  49.92 57.07 12.16 

Methionine  48.95 34.25 20.12  51.80 76.85 14.94 
Valine  161.39 143.02 98.30  217.27 306.38 87.46 

Tryptophane  -  63.90 -  - 195.49 78.05 
Leucine  -  -  11.20  35.47 39.30 10.93 
Cysteine  -  7.33 2.66  3.07 7.80 3.28 
Cystine  -  3.87 -   -  -  -  
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W����ا WO����1 ا�H W� 0م ودوره�OLا �A�:و  
����E�ا ���	
 .درا:� )��ا��� ����$[�B ا�3	��� ���<��ه�	�X ا�

  

  j�E� WEO )��9 إ�	اه�;/ د 
 �$B� دابDا ��Eع/ آ���5Iا ;EO ;?%  

  

  

 ��)�H :  
الطبيعيـة ،        يزخر التاريخ البشرى بتراث حافل من أشـكال الوحـدة والـصراع بـين اإلنـسان وبيئتـه                   

وقد بدأت صور التفاعل البشرى مع البيئة منذ مرحلـة الـصيد وجمـع الثمـار،وتطورت إلـى مـستوى الـوعى مـع                        
، وجـدير بالـذكر     ) 1(ظهور المجتمعات الزراعية عندما بدأ اإلنسان فى زراعة النباتات الغذائيـة بـدال مـن جمعهـا                  

اليد الراسـخة فـى عالقـة التـصالح مـع الطبيعـة والحفـاظ               أن العديد من الحضارات القديمة قد أرست كثيرا من التق         
على الموارد الطبيعية والتى تمثلت فى ذات الوقت فى حمايـة التربـة والغابـات وعـدم اإلفـراط فـى الرعـى، وقـد                         
لعبت األديان دورا هاما فى حماية بعض أنواع الحيوانـات ، كمـا منعـت العقوبـات الدينيـة إهـالك بعـض الغابـات                         

أقامت بعض الحضارات القديمة محميـات للطبيعـة والحيوانـات البريـة كمـا يـشير التأصـيل التـاريخى                    والنباتات و 
إلـى ضـرورة وضـع قـانون حمايـة          " أفالطـون " للوعى البيئى بما قدمته الحضارة اليونانية القديمة ، حينمـا دعـا             

ألندلـسى إضـافات بـارزة فـى        المياه من التلوث ، كما أضافت الحضارة اإلسالمية وخاصة فـى العـصر العباسـى وا               
االهتمام بالبيئة وظهر هـذا فـى العنايـة بتنميـة الثـروات الزراعيـة واالهتمـام بـاألنواع النـادرة مـن النباتـات                         

  ) . 2(والحيوانات 
  ومع بداية الثورة الصناعية فى أوربا تمكـن الغـرب مـن امـتالك القـدرة التكنولوجيـة التـى سـاعدتهم                      

 على البيئة الطبيعية ،واستمر الحـال هكـذا حتـى تمـت الرسـالة فـى الغـرب ودفعـت                  على إجراء تعديالت جوهرية   
باألوربيين إلى غزو واستعمار معظـم دول العـالم الثالـث ،حينمـا قامـت بنهـب ثرواتهـا واسـتنزاف مواردهـا ،                        

االسـتعمار فـى   ولذلك كان من الطبيعى أن يتواكب تآكل التربة وتدمير الغطاء النبـاتى والحيـاة البريـة مـع انتـشار                     
، ومن هنا برزت مشكالت البيئة عنـدما اتـضح اخـتالل التـوازن بـين اإلنـسان                  ) 3(آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية     

وبيئته ، فبعد أن كانت البيئة بناءا حضاريا متماسـكا يتجـاوب مـع حاجـات اإلنـسان ويـساهم فـى نمـوه الثقـافى            
قـوى التكنولوجيـا ، والقـوى االسـتعمارية التـى      " مالقـة همـا   ،أصبحت البيئة محيطا مختل البناء يخضع لقـوى ع      

  . حاولت فرض نمط إنتاج استهالكى أدى إلى مزيد من التدهور البيئى والفقر بين دول العالم الثالث 
    وخالل القرن العشرين وبخاصة فى النصف الثانى منـه حظيـت قـضايا البيئـة بـصفة عامـة والـوعى                     

 عالمى واضح ،وأدرك العـالم أهميـة المحافظـة علـى التـوازن البيئـي وعلـى البيئـة                    البيئى بصفة خاصة باهتمام   
نفسها ،وقد شهدت هذه الفترة اهتماما كبيرا على حد سواء فـى دول العـام المتقـدم أو الـدول الناميـة ،ممـا آثـار                          

  حمايتها من التلوث حة بالبيئة وذلك اهتمام العلماء والمخططين والسياسيين ورجال االقتصاد واالجتماع والسيا
     ورغم النداءات الدولية فى المؤتمرات العالميـة التـى عقـدت خـالل الفتـرات الماضـية انطالقـا مـن                     
أهمية المحافظة على البيئة ،إال أن البيئة شهدت تلوثا عاليا لم يحـدث مـن قبـل وذلـك فـى جميـع عناصـر البيئـة                

اإلنـسان المنزليـة والـصناعية الخطـرة ، واإلسـراف فـى             من هواء وغذاء وتربة ومياه وضوضاء وتزايد مخلفات         
استخدام المبيدات الحشرية ومشكالت المرور ومـن األسـاليب غيـر األمنـة فـى تـداول الغـذاء وإدخـال مركبـات                       
كيماوية وإضافتها إلى غذاء اإلنسان والحيـوان معـا ، ومـن االعتـداء علـى األرض الزراعيـة وعلـى المـساحات                       

ستمرار اإلنسان،ومن انقراض أنواع مختلفة مـن الحيوانـات والنباتـات ، كـل ذلـك أدى إلـى                   الخضراء الضرورية ال  
  . تدهور واضح وبارز فى البيئة انعكس بدوره على حياة اإلنسان وصحته وحيويته 

    ويتضح من ذلك أن معظم أسباب تدهور البيئة وتلوثها يرجـع إلـى أنـشطة اإلنـسان نفـسه ألنـه لـم                       
حة وسالمه البيئة والذى ينعكس بـدوره علـى تغييـر البيئـة الطبيعيـة والمحـيط الـذى يعـيش                    يضع فى اعتباره ص   

فيه اإلنسان والكائنات الحية األخـرى ويمـارس فيـه نـشاطاته اإلنتاجيـة واالجتماعيـة مـستخدما مـوارد البيئـة                      
الوسـط المكـون مـن      الطبيعية فى إشباع حاجاته بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة ،أمـا البيئـة االجتماعيـة فهـى                   
  ) .  4(البيئة األساسية والنظم االجتماعية التى أقامها اإلنسان من أجل رفاهيته ومقابلة حاجاته الالنهائية 
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   فالعالقة بين اإلنسان والطبيعة ترتبط بمصير البـشرية كلهـا ، فهـى التـى تـزوده بـالموارد الـضرورية                
عة واسـتنزافها وذلـك مـن خـالل تأكـل المـوارد ، وبالتـالى ظهـرت                  لحياته وبقائه ، إال أنه قام بالضغط على الطبي        

مشكلة نفاذ وندرة الموارد غير القابلة للتجديد وما سببه ذلك من أضـرار غيـر قابلـة للعـالج ، وقـد اتجـه العـالم                          
كله اآلن إلى إنتاج طاقة متجددة وغير ضارة بالـصحة وبالبيئـة وذلـك باسـتخدام معطيـات الطبيعيـة مثـل الطاقـة                        

 Thermochemicaالشمسية أو الرياح وأيضا إنتاج طاقـة متجـددة باسـتخدام بقايـا الـذرة وذلـك بتحويـل مـادة                      
إلى طاقة ألن االحتياطى النفطى المتحجـر يعتبـر مـن الملوثـات األساسـية للبيئـة شـأنها شـأن مـصادر الطاقـة                         

 البيئـة وذلـك باسـتخدام تقنيـات عاليـة           التقليدية ، ويرى العلماء أن الطاقة المتجددة هى الحـل األمثـل للمـشكالت             
  ) . 5(إلنتاج الطاقة من مصادر قابلة للتجديد 

  

  : )��lع ا��را:� 
    أصبحت قضية البيئة اليوم من الموضوعات الملحـة التـى ال تـستأثر باهتمـام رجـل العلـم فحـسب ،                      

المـشكالت االقتـصادية ، ومـن ثـم     بل والرجل العادى الذى بدأ يشعر بوطأة الضغوط الناجمة عـن األزمـة البيئيـة و      
لم يعد بوسع اإلنسان فى ظل بيئة مستنزفة أن يقابل حاجاتـه األساسـية ، فقـد أخـذت البيئـة تعـانى مـن إسـراف                         
اإلنسان وإخالله بالتوازن البيئى من خالل تدخالته فى النظـام البيئـى بواسـطة مـا اسـتحدثه مـن تكنولوجيـا أدت                       

  .ها إلى تلوث البيئة واستنزاف موارد
    وهذا يعنى أن التقدم التكنولوجى أسهم فى إحـداث تحـول كبيـر فـى المـستويات الماديـة لمجتمعـات                     
العالم  ،إلى جانب زيادة حصيلته من المعرفة ، إال أنه فى نفس الوقـت أفـرز العديـد مـن المـشكالت الناجمـة عـن                       

هـتم بالمؤشـرات الكميـة دون أدنـى اهتمـام           محاولة الدول بلوغ أهدافها التنموية من خـالل إتبـاع اسـتراتيجيات ت            
بالحفاظ على البيئة من أى أضرار تلحق بها وبقدرتها علـى مقابلـة حاجـات األجيـال القادمـة ، وجـدير بالـذكر أن                         
زيادة الممارسات اإلنسانية الضارة بالبيئة مـن خـالل اإلسـراف فـى اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة أدى إلـى إفقـار                

وث اختالل فـى األنـساق األيكولوجيـة ، ولقـد حـدث هـذا بـصورة سـريعة لـم يـستطع                       الحياة على األرض وحد   
اإلنسان أن يستوعبها إال بعد فترة ، ومن ثم زاد التـصحر وتوالـت الفيـضانات وزاد تلـوث الهـواء والمـاء النـاتج                       

 ارتفـاع درجـة     عن انبعاث الغازات بتأثير األنشطة الصناعية ، وكـان لهـذا تأثيراتـه علـى البيئـة العالميـة مثـل                    
حرارة األرض ،ثقب طبقة األزون ، ظهور ظـاهرة األمطـار الحمـضية ، وكـل هـذه المـشكالت البيئيـة ال يقتـصر                         

  .تأثيرها على دولة بعينها ،بل يمتد تأثيرها إلى دول العالم أجمع المتقدم والنامى 
مـن المـشكالت البيئيـة          إن التقدم التكنولوجى قد يمكنـه ابتكـار أدوات وأسـاليب تمكننـا مـن الحـد                  

وبخاصة التلوث ، إال أنه يجب أال يغيب عن األذهان أن هذا التقدم قد يـؤدى إلـى ظهـور مـشكالت أخـرى ، ومـن                           
هنا تبرز قيمة البحث عن استراتيجيات للحفاظ علـى البيئـة مـن خـالل تغييـر سـلوك األفـراد والجماعـات ، وقـد              

ج المـشكالت البيئيـة ، ويرجـع هـذا إلـى أن تـوافر التكنولوجيـا                 يكون تعديل السلوك اإلنسانى أفضل الوسائل لعال      
  .المناسبة ليست كافية لضمان استخدام الناس لها للحفاظ على البيئة 

     وتتنوع المشكالت البيئة وملوثاتها ممـا يعـرض الحالـة الـصحية ونوعيـة الحيـاة للخطـر حيـث أن                     
ـ             ضرية علـى حـساب األرض الزراعيـة وارتفـاع مـستوى            االتجاه إلـى التـصنيع والنمـو المتزايـد للمنـاطق الح

االستهالك وغير ذلك من المشكالت البيئية التى تعانى منها الكثير من الـدول ، األمـر الـذى أدى إلـى تـدخل البنـك                         
 1994الدولى فى الشئون البيئية مما كان له أثرا مباشرا فى إصـدار القـانون البيئـى الـشامل والـذى صـدر عـام                         

 إلـى إدخـال االقتـصاد البيئـى         1992م البنك الدولى اهتماما ملحوظا بالبيئة ولذلك فقد اتجه منـذ عـام              ،وقد اهت ) 6(
ضمن توجيهاته لدى دول العالم ويقوم البنك الـدولى بـإقراض الـدول وتقـديم المعونـة  التقنيـة والحلـول البيئيـة                        

 البيئيـة وذلـك للحيلولـة دون حـدوث          للدول النامية وقد خصص البنك الدولى ميزانية خاصـة لتقيـيم المـشروعات            
، ولقد أصـبحت الحقـوق األساسـية البيئيـة مـن أهـم حقـوق اإلنـسان                  ) 7(تدهور بيئى وخاصة فى الدول النامية       

 والمتـضمنة الحقـوق البيئيـة والمحافظـة عليهـا باعتبارهـا             Arhusفي أوروبا وأمريكا وأفريقيا بموجـب اتفاقيـة         
 على صحة اإلنـسان وحياتـه وإعطـاء حقـوق التقاضـى للمـصلحة العامـة ألى           من أهم الحقوق األساسية للمحافظة    

،وهـذا االتجـاه يؤكـد      ) 8(مساس أو انتهاك ألى عنصر من عناصر البيئـة وذلـك أمـام محـاكم حقـوق اإلنـسان                    
عالمية البيئة ولم تعد القضايا البيئيـة شـأن داخلـى بدولـة معينـة أو منطقـة معينـة ألن المحافظـة علـى حيـاة                           
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سان ورفاهيته أصبح اتجاها عالميا الشك فيـه ، وهنـاك ارتبـاط مؤكـد بـين تلـوث البيئـة وإصـابة اإلنـسان                         اإلن
باألمراض المختلفة ، وقد ثبت أن هناك عالقة بـين األمـراض التنفـسية لألطفـال وبـين ارتفـاع مـستوى األوزون                       

ـ        Houstonالناتج عن ملوثات البيئة فى منطقة هيوستن         شار أمـراض الجهـاز التنفـسى        وذلـك بفحـص حـاالت انت
  ) . 9(عند األطفال فى هذه المنطقة والتى كانت سببا مباشرا للتلوث البيئى فى هذه المنطقة 

فالتلوث البيئى له آثار خطيرة على المقيمين فـى منطقـة مـا وعلـى الزائـرين لهـذه المنطقـة مـن                            
 للـسياحة وأن المقومـات البيئيـة تلعـب دورا هامـا             السياح وغيرهم ،حيث تعتبر نظافة البيئة من العوامـل الجاذبـة          

عند اتخاذ السائح لقرار وجهته السياحية ، ولذلك فقـد اعتبـر بعـض المـؤرخين بأمريكـا الالتينيـة أن البيئـة هـى                     
عامل حاسم فى تشجيع السياحة وفى الجذب السياحى لمنطقة معينة واستـشهدوا علـى ذلـك بمـا تـم فـى المكـسيك          

لمكسيكية عندما عملـت علـى تحـسين البيئـة حيـث اهتمـت بخلـق الحـدائق العامـة وتنـسيقها                      بعد قيام الثورة ا   
وبعملية التشجير مما ساعد على إيجاد بيئة طبيعية نظيفة مما كان لـه أكبـر األثـر فـى تـشجيع الـسياحة وتوجـه                         

  ) . 10(ة السائحين إلى المكسيك ، وخلق لدى المواطنين هوية وطنية تؤكد ارتباطهم ببيئتهم الطبيعي
    وألن السياحة تلعب دورا رئيسيا في زيـادة الـدخل القـومى للـدول فعملـت كـل دولـة علـى تحـسين                
صورتها وإبراز مـا بهـا مـن مقومـات سـياحية مختلفـة سـواء مقومـات تاريخيـة أو طبيعيـة أو رياضـية أو                           

دركـت بعـض المجتمعـات تـأثير        تكنولوجية أو بيئية وغير ذلك من المقومات التى تجذب الـسائحين ، ولـذلك فقـد أ                
تطوير وتنمية المجتمع على الجذب السياحى بها فقامت باستغالل األحـداث الرياضـية العالميـة بهـا إلبـراز أنـشطة                     
وبرامج تنمية المجتمع في المجاالت المختلفة والمجال البيئـي علـى وجـة الخـصوص ألن ذلـك أحـد أهـم أسـباب                       

  ) . 11( المناطق تسويق وترويج البرامج السياحية في هذه
ولذلك فقد وضعت منطقة جنوب آسيا خطة طموحة لتطـوير الـسياحة لـديها وذلـك مـن خـالل زيـادة                                  

الوعي السياحي لدى المواطنين واالهتمام بالعديد من المجـاالت المتعلقـة بالـسياحة سـواء المجـاالت الـسياسية أو                    
ية ، وأنـه ال مجـال للمنافـسة الـسياحية إال باالهتمـام بكـل العناصـر                  البيئية أو الثقافية أو االقتصادية أو االجتماع      

الرئيسية للمنافسة ولذلك أصبحت هذه المنطقـة مقـصدا سـياحيا مهمـا وتـصنف اآلن فـي المرتبـة الثانيـة بعـد                        
، وركزت بعض الدول على البيئـة االجتماعيـة فقـد عملـت الهنـد علـى تحـسين                   ) 12(أوروبا في التدفق السياحي     

ة االجتماعية بهدف الترويج للنشاط السياحي وتـشجيع الـسائحين علـى زيـارتهم ، ولـذلك فقـد قامـت بحملـة           البيئ
توعية كبيرة لسكان قرية زراعية هدفت من خاللها توعية سـكان القريـة بطريقـة التعامـل مـع الـسائحين وتقـديم                       

اعيـة وإلـى زيـادة إقبـال الـسائحين لهـذه            أفضل الخدمات المتاحة لهم وقد أدى ذلك بالفعل إلى تحسين البيئة االجتم           
، وأكدت بعض الدراسات أيضا على أهميـة البيئـة االجتماعيـة ألنهـا مـن عوامـل الجـذب الـسياحي                      )13(القرية  

وذلك بتحسين العالقات مع السائحين والعمل علـى راحـتهم وإدراك أهميـة الـسائح وضـرورة وضـع اسـتراتيجية                     
الجتماعية كأحـد عوامـل جـذب الـسائحين باعتبـار أن الـسائح يتعامـل مـع                  واضحة ومحددة للتركيز على البيئة ا     

  ) . 14(المواطن فى الكثير من المناسبات المختلفة 
ومن هنا بـرزت ضـرورة االهتمـام بحمايـة البيئـة والـذى اقتـرن فـى البدايـة بـسن التـشريعات                                    

ـ           صادر األرضـية عـن طريـق مقاومـة إزالـة الغابـات             والقوانين التى تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية وحمايـة الم
والتصحر وحماية البيئة من التلوث ، ورغم وجود هذا الكـم مـن التـشريعات فلقـد اسـتمرت البيئـة فـى التـدهور                         

إلى القول بأن سن القـوانين ال يعنـى تطبيقهـا وخاصـة عنـدما تتعـارض اهتمامـات األفـراد                     " جولدمان  " مما دفع   
  ، ومن ثم كان لغياب القانون أثر فى تفاقم المشكالت البيئية فى العديد من دول العالم ) 15(مع أهداف القانون 

ومن هذا المنطلق حاول بعض علماء االجتماع المهتمين بالقـضايا البيئيـة البحـث عـن سـالح أقـوى                               
لمـوارد وصـيانة البيئـة ،       وأكثر فاعلية واستمرارا من القوانين والتشريعات ينجح فـى تنظـيم اسـتغالل اإلنـسان ل               

، ويعد مؤتمر األمـم المتحـدة للبيئـة البـشرية والتـى عقـد بمدينـة سـتوكهولم                   " الوعى البيئى   " وهذا السالح هو    
، فقد أسهم هـذا المـؤتمر فـى زيـادة الـوعى البيئـى               ) 16( البداية العالمية للوعى البيئى    1972عاصمة السويد عام    

أن اهتمـام األفـراد     " وعلى ذلك ينبغى التأكيـد علـى حقيقـة أساسـية مؤداهـا              بين الدول على اختالف درجة نموها،     
، )17"(بالمشكالت البيئية قد يختلف من بلد إلى آخر بل وفى نفس البلد وذلـك فـى ضـوء مـستوى الـوعى البيئـى                         

ـ                         ة ويدفعنا هذا إلى ضرورة العمل علـى تنميـة هـذا الـوعى وتحريكـه باعتبـاره إسـتراتيجية للحفـاظ علـى البيئ
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وكحافز لتغيير األنماط السلوكية لألفراد والتى قـد تـدفعهم إلـى اإلتيـان بأفعـال ضـارة بالبيئـة ، وبالتـالى التـأثير               
  . سلبا على التنمية

ولذا رأت الدراسة الراهنة أن هناك مجموعة مـن األسـاليب التـى يمكـن أن تـستخدم لتـشكيل الـوعى                                  
التى تعتبر مـن أخطـر األجهـزة تـأثيرا ، إذ تظهـر أهميتهـا فـى                  " ائل اإلعالم   وس" البيئى ، من بين هذه األساليب       

قدرتها على توجيه الرأى العام والسلوك اإلنسانى فـى المجتمـع ، فـاإلعالم يمثـل كافـة أوجـه النـشاط االتـصالية                        
ايا التى يفتـرض فيهـا تزويـد األفـراد بكافـة الحقـائق واألخبـار الـصحيحة والمعلومـات الـسليمة عـن القـض                        

والموضوعات والمشكالت ومجريات األمور بطريقة موضـوعية وبـدون تحريـف ، وهـذا يـؤدى إلـى خلـق أكبـر                      
درجة ممكنة من المعرفـة والـوعى واإلدراك واإلحاطـة لـدى فئـات جمهـور المتلقـين للمـادة اإلعالميـة بكافـة                        

لجهـود اإلعالميـة تـأثير      الحقائق والمعلومات الصحيحة عن هـذه القـضايا والموضـوعات ،ويترتـب علـى هـذه ا                
فعلى فى عقلية الجمهور ومستويات تفكيره ،كما يتأثر الرأى العـام بـالجهود اإلعالميـة ، حيـث تـسعى إلـى تنـوير                 

  . الرأى العام وتثقيفه 
 وجدير بالذكر أن علم االجتماع الحديث قد اتجه إلـى دراسـة المـشاكل االجتماعيـة مـن نقطـة ابتـداء                         

 هى االنحراف عن القواعد والمعايير التي حـددها المجتمـع للـسلوك الـصحيح والمـشكلة االجتماعيـة                   واحدة تقريبا 
 هي موقـف يتطلـب معالجـة إصـالحية ويـنجم عـن ظـروف المجتمـع أو البيئـة                     Fairchildكما يقول فيرتشيلد    

الجتماعيـة إذن هـى     االجتماعية ، أو يتحتم معه تجميـع الوسـائل االجتماعيـة لمواجهتـه وتحـسينه ، فالمـشكلة ا                  
انحراف السلوك االجتماعي عن القواعد التى حددها المجتمع طالمـا أن هـذه القواعـد تـضع معـاييرا معينـة يكـون                    

 أن االنحرافـات تختلـف مـن حيـث          Clinardاالنحراف عنها مؤديا إلى رد فعل واضح للجماعـة ، ويقـول كلينـارد               
مثـل الخطـف والقتـل وهتـك العـرض تعتبـر مـن الجـرائم                درجة انتباه الناس لها في المجتمع فـبعض الجـرائم           

الواضحة التي تخلق شعورا قويا بعدم الرضا في المجتمع وهناك مخالفـات أخـرى مثـل الـسرقات البـسيطة فتكـون                      
أقل وضوحا من الناحية االجتماعية ولهذا فمن أجل أن يثير االنحـراف رد فعـل فـي المجتمـع يجـب أن يكـون لـه                          

  ) .18(ي يجب أن يكون واضحا لآلخرين وأن يوصف بأنه انحراف حد أدنى من الوضوح أ
 ويعتبر التلوث البيئي من االنحرافات التي تتـسم بـشدة الخطـورة علـى الكـائن الحـي بـصفة عامـة                                   

ولكن ال زال رد فعل المجتمع حيال المخالفات البيئية تتسم بالسلبية والتهـاون وعـدم المـسئولية بحجـة البعـد عـن                       
المشاكل أو التغاضي عن السلوك المنحرف برغم من أهمية البيئـة وتأثيرهـا علـى حيـاة اإلنـسان والحيـوان معـا                       

وسائل اإلعـالم ودورهـا فـى تـشكيل الـوعى البيئـى             " ،وانطالقا مما سبق كان التفكير فى مشروع الدراسة الراهنة          
  . ة دراسة ميدانية بالمنطقة الغربية بالجماهيرية العربية الليبي" 

  

  : )�	رات ا2���ر )��lع ا��را:� 
 أن حماية البيئة من التلوث يعد مسئولية اجتماعيـة تتعـاون فيهـا جميـع المهـن والتخصـصات وعلـم                      –1

  . االجتماع يمكن أن يقدم إسهاما فعاال فى هذا المجال 
لتعامـل معهـا    يئيـة ل   قد توجه هذه الدراسـة الجهـات المعنيـة بالبيئـة والمـواطنين إلـى الملوثـات الب                  –2

  بصورة علمية 
  .  مالحظة الباحثين لتعليقات السائحين وتصرفاتهم أمام بعض مظاهر تلوث البيئة – 3
  . اهتمام الباحث بمجتمع الدراسة باعتباره من أهم المناطق التاريخية والطبيعية العالمية – 4
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  : أه��� ا��را:�
 أسـباب تتعلـق بخطـورة اآلثـار التـى يمكـن أن تتركهـا أو              إن االهتمام بمشكالت البيئـة ترجـع إلـى                   

يحدثها التلوث البيئى بكافة أنواعه وتأثير ذلـك علـى الفـرد والمجتمـع ،باعتبارهـا مـن القـضايا التـى لـم تلـق                          
  : االهتمام الكافى ، وانطالقا مما سبق أصبح واضحا أن أهمية الدراسة تتمثل فى 

ومية هامة هـى مـشكلة كيفيـة تـشكيل الـوعى البيئـى وغرسـه                 أن موضوع الدراسة يتصل بمشكلة ق      -1
  .لدى األفراد والجماعات  لحماية البيئة من التلوث وبخاصة فى المناطق السياحية والصناعية الهامة 

 أن ظاهرة التلوث البيئى أصبحت من المشكالت الملموسة التـى يجـب التـصدى لهـا ودراسـتها بطريقـة                   -2
صادر تلك المشكلة والعوامـل المؤديـة إليهـا ،بمـا يمكـن الجهـات المختـصة                 موضوعية حتى يمكننا فهم م    

من توجيه جهودها فى االتجاهات الصحيحة بالـشكل الـذى يكفـل علـى األقـل محاصـرة المـشكلة وخفـض                  
  .معدالتها 

 هدفت الدولة فى السنوات األخيرة ضمن األجندة العالميـة االهتمـام باألمـاكن الـسياحية والعمـل علـى                    –3  
لق هيئـة للتـرويج والتـسويق الـسياحي والـذى يتـضمن إبـراز الجوانـب اإليجابيـة المختلفـة لجـذب                       خ

  . السائحين إلى الجماهيرية العظمى وأيضا التقليل من الجوانب السلبية المؤثرة فى توجهات السائحين 
انيـات طبيعيـة    يعتبر مجتمع الدراسة من أهم المناطق السياحية فـي العـالم لمـا يتميـز بـه مـن إمك                    – 4  

وتاريخية ،ويؤكد العلماء على أهمية المواقع التاريخية وتأثيرها علـى الـسائحين ألنهـا تعبيـر ثقـافى محـدد                    
لفترة معينة ولذلك فهى من أهم عوامل الجذب السياحى والذى يحـرص أعـداد كبيـرة مـن الـسائحين علـى                      

  .التوجه إلى المدن التاريخية واألثرية لزيارتها أكثر من مرة
 توجه الدراسة األنظار على أن البيئة أحد أهـم أسـباب الجـذب الـسياحي ،وهـذا مـا أكدتـه بعـض                        – 5  

الدراسات عند وضع هيكـل تـصورى لتقيـيم اسـتراتيجيات الـسياحة واتجاهـات الـسائحين وأن التخطـيط                    
ـ   العلمى لتحسين البيئة وخفض كمية الطاقـة والنفايـات الـضارة أصـبح لـه تـأثير مباشـر ع                    ات لـى توجه

  السائحين المستقبلية 
 أيضا لوسائل اإلعالم دورا كبيرا فى تشكيل الوعى البيئى لـدى أفـراد المجتمـع ، فهنـاك الكثيـر ممـن                       -6 

يفتقدون إلى التوجيه فى كفية الحفاظ على البيئـة ، مـن هنـا تتـضح أهميـة الدراسـة فـى كيفيـة تفعيـل                          
  .وسائل اإلعالم فى هذا الصدد 

ية لتلك الدراسة تتمثل فى محاولـة الباحـث اإلسـهام الجـاد فـى الجهـود المبذولـة                     هناك أهمية علم   - 7  
من أجل التعرف على العوامل التى أدت إلى اإلضرار بالبيئـة ، وأن تكـون دراسـتهم هـذه لبنـة فـى صـرح             
البناء العلمى ، كما أن لها أهمية مجتمعية ، تتمثل فى رسـم صـورة واضـحة المعـالم عـن األضـرار التـى                         

  .وأن تكون نتائج دراستهم إضافة إلى ما سبقها من دراسات , قت بالبيئة لح
  

   : أه�اف ا��را:�     
الشك فى أن قضايا البيئة بحاجة إلى وجود سياسـة شـاملة لمواجهتهـا باعتبارهـا جـزء مـن سياسـة                                  

الجهـود وكافـة المؤسـسات      أشمل للنهوض بأوضاع المجتمع العربى الليبى،فهى عمليـة تحتـاج إلـى تـضافر كـل                 
المعنية بقضايا البيئة ومن بينها وسائل اإلعـالم ، ومـن هنـا تـستهدف الدراسـة الراهنـة تحقيـق هـدف رئيـسى                  

، "التعرف على الدور الذى يمكن أن تلعبه وسـائل اإلعـالم فـى تـشكيل الـوعى البيئـى بمجتمـع الدراسـة                     " مؤداه  
  :رعية منها ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من األهداف الف

 التعرف على أهم المشكالت البيئية التـي تعـاني منهـا منطقـة الدراسـة مـن وجهـة نظـر عينـة                     -1     
  . البحث 

  تستهدف الدراسة الراهنة التعرف علـى األسـاليب والوسـائل التـى يمكـن أن تـستخدمها وسـائل                     -2     
  . اإلعالم فى تشكيل الوعى البيئى لعينة الدراسة 

  .عرف على أهم مسببات التلوث بمجتمع البحث كما ترى عينة الدراسة  الت-3      
  التعرف على الدور الذى يمكن أن يلعبـه سـالح الـوعى البيئـى فـى تنظـيم اسـتغالل اإلنـسان                        -4      

  . للموارد وصيانة البيئة 
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ـ     تهدف الدراسة إلى معرفة هل هناك ارتباط بـين األوضـاع االقتـصادي             -5      دهور الوضـع   ة المتدنيـة وت
  البيئى 
  التعرف على السلوكيات االجتماعية المؤدية إلى تلـوث البيئـة ودور وسـائل اإلعـالم فـى تـدعيم                     -6     

  . بعض المفاهيم المرتبطة بالوعي البيئى 
 تستهدف الدراسة الراهنة معرفة مـدى تـأثر الـسياح بالملوثـات البيئيـة فـي المنـاطق الـسياحية                     -7     

  .وجهات الباحثين وبالتالى على ت
  

�B��?�د���ت اnا ��%�$(  :  
مما ال شك فيه أن هناك الكثير من الدراسات التـى اهتمـت  بالمـشكالت الخاصـة بتلـوث البيئـة وتـأثير                                

عـن   )  Bordelais 2007(ذلك على صحة المواطنين لما تمثلـه البيئـة مـن أهميـة كبيـرة ، فقـد أكـدت دراسـة        
، فقامـت هـذه الجـزر بعمـل تطـوير للـسياسة البيئيـة لهـا                 ) 19(رت بها ثالث جزر كاريبية    التجربة البيئية التي م   

بعد أن أدركت التأثير السلبي للملوثات البيئية على الجذب السياحي بها مما أثـر سـلبا علـى اقتـصادياتها ومـن ثـم                        
لهـا ممـا كـان لـه أثـر          على المستوى المعيشي لسكان هذه الجزر وكان من نتيجة ذلك تحـسين األحـوال البيئيـة                 

إلـى التـأثير الواضـح لنظافـة الـشواطئ       ) Dvarskas 2007( كبير في الجذب السياحي لهـا ،وتوصـلت دراسـة    
على إقبال الـسائحين وتبـين أن نقـاء البيئـة البحريـة ونظافـة الـشواطئ أحـد عوامـل الجـذب                       )20(في كرواتيا   

  . ظافتها تلعب دورا هاما في توجه السياح إليها السياحي في كرواتيا حيث تم عمل تحليل للماء ووجد أن ن
  

أوضح أن التلوث في مـصر قـد أكـد سـيطرته علـى أمـاكن عديـدة                   )2008خالد عباس   (  وفى  دراسة          
حيث يمتد من مصانع كيما بأسوان مرورا بمنطقة الـدلتا وشـبرا الخيمـة وحلـوان وغيرهـا وأن الملوثـات البيئيـة                       

رات المصرية ولذلك تأثير سـلبي علـى صـحة اإلنـسان المـصري ودعـا إلـى االهتمـام                    قد طالت نهر النيل والبحي    
، وكشف تقرير عن المجالس القوميـة المتخصـصة بمـصر عـن إمكانيـة حـدوث كارثـة                   ) 21(بالشواطئ المصرية   

صحية وبيئية بـسبب اآلالف مـن المـصانع والمنـشآت الـصناعية التـي تلقـى بمئـات األطنـان مـن المخلفـات                         
ات شديدة الخطورة إلى صدور المصريين ومـن أبـسط نتـائج هـذه النفايـات اإلصـابة بـأمراض الـسرطان                      والنفاي

والصدر وذلك بسبب عدم وجود مدافن آمنه للنفايات الخطرة فـي مـصر باسـتثناء بعـض المـدافن المعـدودة مثـل                       
 1052مـثال يوجـد      آالف مـصنع فـي مـصر ينـتج نفايـات خطـرة ف              5مدافن هيئة الطاقة الذرية وهناك أكثر مـن         

 فـدان ويـتم     100مصنعا في مدينة العاشر من رمضان وتنقل نفاياتها إلى مقلـب مفتـوح خـارج المدينـة بمـساحة                    
إشعال النيران في المواد البالستيكية والعضوية منتجة آالف األطنان مـن الغـازات شـديدة الخطـورة علـى الـصحة                     

ية بين األنـواع المختلفـة مـن النفايـات ممـا قـد يـسبب كارثـة                  العامة باإلضافة إلى إمكانية حدوث تفاعالت كيميائ      
تـأثير البيئـة علـى     )  Tomas 2007( ،فـى حـين تناولـت دراسـة     ) 22(تعادل الكـوارث اإلشـعاعية النوويـة    

اتجاهات السياح واستخدمت مقياس اتجاهـات الـسائحين وتوصـلت إلـى أن المقومـات الطبيعيـة للمنطقـة بـدون                     
( ، واسـتهدفت  دراسـة          ) 23(ز زيـادة أعـداد الـسائحين  ولزيـادة فتـرة اإلقامـة                 ملوثات مـن أكبـر حـواف      

Phetyaroom 2006 (          التعرف على اتجاهات السائحين وكـان مـن العوامـل المـؤثرة هـي القلـق بـشأن األمـن
ـ                       ة والسالمة أو وقوع كوارث مفاجئة والتعامـل مـع الكـوارث والخبـرات الماضـية لزيـارات سـابقة ونظافـة البيئ

وخلوها من الملوثات ، وأن الرغبة الشخصية وراء اختيار السائح الغربـي لوجهتـه نظـرا لزيـادة الـدخل الـشهرى                      
  ) . 24(أما سياح البالد اآلسيوية فهم سياح مجموعات محدودة نظرا لتكلفتها المحدودة 

  

محيطـة بـه فـي واحـة     حول العالقة بـين جاذبيـة المكـان والبيئـة ال     ) Marwa 2007(     أما  دراسة       
سيوه والمكونات البيئية لهذا المكان الحيـوي والهـام مـن الناحيـة الطبيعيـة وأن اسـتخدام مـواد محليـة كمـواد                        
إنشائية مثل األرضية والحوائط والسقف من مكونات البيئة كل ذلك ساعد علـى نقـاء البيئـة ممـا أثـر فـي زيـادة                         

بعمـل دراسـة عـن الـسوق      ) Li mimi 2007( دراسـة  ،وقامـت  ) 25(إقبال الـسائحين علـى هـذه المنطقـة     
الصيني المصدر للسياحة كسوق عمالق وركزت على توجهات السياح الـصينيين مـن خـالل حـافز الـسفر واتـضح                     

  ) . 26(أن السياح الصينيون مدفوعين برغبة في تقوية العالقات والمعرفة وأكدوا على البيئة النظيفة 
  

 :لدراسات يمكن أن نستنتج ما يلى من خالل العرض السابق لتلك ا
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يتضح من ذلك العرض تعدد البحـوث والدراسـات التـي تناولـت أهميـة المحافظـة علـى البيئـة واتخـاذ                  
اإلجراءات الالزمة للحد من ملوثات البيئة حيث أن الموضوعات البيئية لم تعـد قـضية داخليـة بـل أصـبحت قـضية                       

نين وكذلك إقبال أو أحجـام الـسائحين علـى منطقـة معينـة ، ومـن هنـا                   عالمية لها تأثير مباشر على صحة المواط      
أدركت معظم دول العالم األهمية البالغة للبيئة ودورها في الجذب الـسياحي ، ولـذا اتخـذت العديـد مـن اإلجـراءات                        

  . لتحسين األحوال البيئية  
  

  :H?�ؤIت ا��را:� 
ية أى مجتمـع ، ومـن هـذا المنطلـق تـرى الدراسـة الراهنـة                           إن الوعى بقضايا البيئة أمر ضرورى لتنم      

مـا الـدور    : " أن هناك العديد من التساؤالت التى يمكن طرحها من بينها تـساؤل الدراسـة الرئيـسى الـذى مـؤداه                     
الذى يمكن أن تلعبه وسائل اإلعالم فى تشكيل الوعى البيئـى بمجتمـع الدراسـة ؟وهـل بإمكانهـا أن تحـدث تـأثيرا                        

، ويتفـرع مـن هـذا التـساؤل مجموعـة مـن             " لدى سكان المجتمـع بمخـاطر التلـوث ؟          " تنويريا وتثقيفيا   " فعليا  
  : التساؤالت الفرعية منها 

 ما هى  أهم المشكالت البيئية التي تعاني منها منطقـة الدراسـة مـن وجهـة نظـر عينـة البحـث ؟            -1     
  . بالمشكالت التى تعانى منها البيئة ؟ وهل استطاعت وسائل اإلعالم أن تخلق لدى الجمهور وعيا 

  ماهى األساليب والوسائل التى يمكن أن تـستخدمها وسـائل اإلعـالم فـى تـشكيل الـوعى البيئـى                      -2     
  . لعينة الدراسة ؟ 

  . ما هى أهم مسببات التلوث بمجتمع البحث كما ترى عينة الدراسة ؟ -3     
ح الوعى البيئى فـى تنظـيم اسـتغالل اإلنـسان للمـوارد وصـيانة                ما الدور الذى يمكن أن يلعبه سال       -4     

البيئة ؟ وهل تستطيع وسائل اإلعالم تعديل أو تغيير السلوك االجتمـاعى المـرتبط بالبيئـة وتـأثير ذلـك علـى               
  . التنمية ؟ 

  . هل هناك ارتباط بين األوضاع االقتصادية المتدنية وتدهور الوضع البيئى ؟ -5      
 هى السلوكيات االجتماعية التى يمكن أن تؤدى  إلى تلـوث البيئـة ؟ ومـا الـدور الـذى يمكـن                         ما  -6     

  . أن تلعبه وسائل اإلعالم فى تدعيم بعض المفاهيم المرتبطة بالوعي البيئى ؟ 
  .  إلى أى مدى يمكن أن تؤثر الملوثات البيئية على المنظومة السياحية بمجتمع الدراسة ؟ -7     

  : را:� )�Gه�; ا��
  :حددت الدراسة الراهنة مفهوماتها على النحو التالى     

الوسـط المحـيط باإلنـسان والـذي يـشمل كافـة       " رغم تعدد تعريفات البيئة ،إال أنه يمكـن تعريفهـا بأنهـا      : ا�����
الجوانب المادية وغير المادية، البشرية وغير البـشرية ، كمـا  تعنـي كـل مـا هـو خـارج عـن كيـان اإلنـسان                            
،وتشمل كل ما يحيط به من موجودات كالهواء والمـاء واألرض وكـل مـا يحـيط بـه مـن كائنـات حيـة أو جمـاد                   

  ) . 27" (وهو اإلطار الذي يمارس فيه حياته ونشاطاته المختلفة 
1 p�$'H ا����� إ�0K Wث �X28(و: (  

 ال تكـون مـن خلـق اإلنـسان     وهي تشير إلى جميع مظـاهر البيئـة التـي     :  البيئة الطبيعية أو الفيزيقية      – 1
أو نتيجة للنشاط اإلنساني مثل األرض والمناخ والتـضاريس والعوامـل الكونيـة والتوزيـع الطبيعـي للحيـاة                   

  الخ .. النباتية والحيوانية 
وهي ذلك الجانـب مـن البيئـة الكليـة الـذى يتـألف مـن األشـخاص والجماعـات                    :  البيئة االجتماعية    – 2

نطوى علـى التوقعـات االجتماعيـة ونمـاذج التنظـيم االجتمـاعى وجميـع المظـاهر                 اإلنسانية المتفاعلة وي  
األخرى للمجتمع كما يشمل التوقعات ذات الطبيعة الفرديـة الذاتيـة ممـا يجعـل لكـل عـضو فـي المجتمـع                       

  . بيئته االجتماعية الخاصة 
اعيـة وإن كانـت الثقافـة       يرى الـبعض أن البيئـة الثقافيـة أشـمل مـن البيئـة االجتم              :  البيئة الثقافية    – 3

تشمل الجانبين المادى والالمادى فإنها تشمل كل مـن األشـياء المـصنوعة واإلنجـازات الماديـة الملموسـة                   
، بجانب أنساق المعتقدات والقـيم والمعـايير والطقـوس والمعرفـة والمعـانى الثقافيـة واألفكـار والفنـون                    

  . الخ ..... مهارات والصور المعرفية والعادات والتقاليد واألعراف وتشمل أيضا النظم وال
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  WN����ا WO��الوصول باإلنسان إلى درجة مـن اإلدراك الـواعى بكيفيـة التعامـل مـع البيئـة                 " يقصد به    :  ا
اإلحـساس بـروح المـسئولية      " ،كمـا يعـرف بأنـه       ) 29" (بما يصونها ويحافظ علي صحة األفراد وسالمتهم        

   ) .30" (الخاصة والعامة نحو البيئة 
    : ا���Eث

 هو كل تغيـر يطـرأ علـى الـصفات الفيزيقيـة أو الكيميائيـة أو البيولوجيـة ممـا يـؤثر علـى اإلنـسان                          
والحيوان أو الموارد الزراعية والرعي ، والتلوث هو نـوع مـن التـدهور البيئـى أى التحـول فـي بعـض صـفات                         

 التلـوث تغيـرا نـسبيا فـى المكونـات           البيئة وسماتها إلى ما يضر اإلنسان وما يقبل عليه من مناشـط وقـد يكـون               
الطبيعية لإلطار البيئي لزيادة كمية غاز ثان أكسيد الكربون في الهواء الجـوى مـثال أو زيـادة معـدل الملوحـة فـي                        
المياه وقد يكون التلوث إضافة مكونات طارئة علـى عناصـر البيئـة مثـل المركبـات الـصناعية التـي تخـرج إلـى           

   ) .  31" ( الهواء الجوى 
   :ا���K�Eت

مسببات التلوث من ميكروبات أو غازات أو مواد صـلبة أو سـائلة وهـي تختلـف فيمـا بينهـا                     " تعرف بأنها   
من حيث ماهيتها وتركيبها ومصادرها وما تسببه من أضرار وتوجد فـي التربـة والمـاء والهـواء أو فيمـا يتناولـه                       

مـواد خارجـة ال تـتالئم مـع المكـان أو النـسق              " أنهـا   ، كما تعرف أيضا ب    " اإلنسان أو الحيوان أو النبات من غذاء      
، ويمكـن تـصنيف      ) 32"(األيكولوجي بالمعنى الذى قد   يؤدى إلى تخريب جانب أو أكثر مـن جوانـب هـذا النـسق                     

  ) . 33" (الملوثات الطبيعية ، الملوثات المستحدثة " الملوثات حسب نشأتها إلى 
الناتجة مـن مكونـات البيئـة ذاتهـا مثـل الميكروبـات والحـشرات الـضارة                وهي الملوثات   :  الملوثات الطبيعية    –أ  

والنباتات والحيوانات السامة أو مخلفات البـراكين والعواصـف والفيـضانات وحبـوب اللقـاح مـن بعـض النباتـات                     
  . الزهرية وهذه الملوثات ال دخل لإلنسان في وجودها ولكن يكون متأثرا بها فقط 

والتـى تتكـون نتيجـة اسـتخدام اإلنـسان ومـا ابتكـره مـن صـناعات                  ) : اصطناعية  (  الملوثات المستحدثة    –ب  
ومبيدات والمشروعات الزراعية والمخلفات الـصلبة للمنـازل أو المـصانع ووسـائل المواصـالت ومـا تخلفـه مـن                     
 ملوثات غازيـة وضوضـائية ،وحـسب مـسبباتها فهنـاك الملوثـات البيولوجيـة والكيمائيـة والفيزيائيـة وتتعـدد                    

ملوثـات البحـر ،الملوثـات الخاصـة بالقمامـة ،الملـوث الـضوضائي              " الملوثات البيئية في مجتمع الدراسة ومنهـا        
  ". ،التدخين في األماكن المغلقة ،عوادم السيارات ، الملوثات االجتماعية ،الملوثات المرورية 

 األرضـي أو المـائي أو الجـوي بمـا           أى وحدة مساحة من المحيط الحيـوى ، فـالغالف         " يعرف بأنه   : النظام البيئي   
والتـى تـسمى بـالمجتمع الحيـوى بحيـث تتفاعـل            ) النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقـة      ( عليها من كائنات حية     

مـن جهـة أخـرى بمـا       ) عوامـل التربـة والمنـاخ       ( فيما بينها من جهة وبين العوامل الطبيعية السائدة فى المنطقة           
ادل فيه المادة بين المكون الحى وغير الحـى فـي دورة متكاملـة ،ومـن ثـم فـإن الـنظم        يسمح بوجود نظام ثابت تتب   

البيئية يمكن أن تدرس على مستويات مختلفة فمثال يمكـن اعتبـار المحـيط الحيـوى بأكملـه نظـام بيئـى متكامـل                        
 جـدير بالدراسـة      ،كما أن المحيطات والبحيرات واألنهار والنباتات والصحارى تعتبر كـل منهـا نظـام بيئـي متكامـل                 

مجموعة من الكائنات والمكونات توجد فـي حيـز مكـاني ويكـون لكـل منهـا سـماته                   "،كما يعرف أيضا بأنه     ) 34" (
المميزة لذاته ويكون فيما بينها مجموعة من التفاعالت تنتظم جميعـا فـى أداء متكامل،والنظـام البيئـي يجمـع بـين                      

  ) . 35"(حية فى الحيز المكانىالكائنات الحية جميعها وبين المكونات غير ال
  

WO��ا :   
نتاج اجتمـاعى ينـشأ عـن الحاجـة وضـرورة االتـصال بـاآلخرين ، ولـذلك فـإن الـوعى                      "  يعرف بأنه   

اجتماعى منذ البدء ويبقى اجتماعيا ما دام هناك بـشر ، وبـالطبع فـإن الـوعى فـى صـورته األوليـة هـو وعـى                           
لمحدودة مـع األشـخاص واألشـياء األخـرى الموجـودة خـارج الفـرد ،                بالبيئة الحسية المباشرة، ووعى بالعالقات ا     

، ولهذا يمكـن القول،بـأن الـوعى انعكـاس للواقـع فـى              ) 36(وهو فى الوقت نفسه وعى بالطبيعة التى تظهر للبشر        
  " .العقل اإلنساني مصحوبا بفهم ما يجرى  فى العالم الخارجى 
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  :ا0OLم  
مات الصحيحة والحقـائق الثابتـة واألخبـار الـصادقة عـن طريـق إذاعتهـا                تزويد الناس بالمعلو  "  يقصد به   

  ) .37" (أو نشرها بشتى وسائل نشر المعلومات المعروفة 
  

W����0م اOLا   :   
أداة تعمل على توضيح المفاهيم البيئية ونـشر الثقافـة البيئيـة مـن خـالل بـث العديـد مـن                      "  يعرف بأنه   

  ) .38" (جمهور بأضرار البيئة وكيفية الحفاظ عليها البرامج التى تخلق وعيا لدى ال
  

  : ا5L	اءات ا��$(<�� ��Eرا:� 
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية حيـث تـصف الظـاهرة وتعتمـد علـى جمـع                  :  نوع ومنهج الدراسة     – 1

مـاعى بالعينـة    الحقائق وتحليلها وتفسيرها واستخالص دالالتهـا ، ولقـد اسـتخدمت الدراسـة مـنهج المـسح االجت                 
  . والمنهج اإلحصائي 

اسـتمارة البحـث ،   " اعتمـدت الدراسـة الراهنـة علـى عـدة أدوات لجمـع البيانـات منهـا              :  أدوات الدراسة    – 2
  " .المقابالت المفتوحة ، السجالت الرسمية  

  :وتحددت فى ثالثة  : )<�Iت ا��را:�
طـرابلس ، الزاويـة ،      : " الجماهيريـة العظمـى هـى       وقع اختيار الباحـث علـى ثالثـة مـدن ب            : المجال الجغرافى 

باعتبارهم من أكثر المدن بالمنطقة الغربية جـذبا ومقـصدا للـسياحة والـسياح كمـا تتـسم هـذه المـدن                      " صبراته  
  " .الثالث بوجود العديد من المصانع 

  

 ممـن لهـم صـلة بالعمـل          مفردة من المقيمين بالمـدن الـثالث       300تم اختيار عينة عمدية قوامها       : المجال البشرى 
الصناعى أو السياحى أو اإلعالمى أو التثقيفـى ، مـن الـذكور واإلنـاث ، مـن الريـف والحـضر ، ومـن مختلـف                           

  " .  األعمار السنية ، ومن المستويات التعليمية والمهنية المختلفة 
  

  . ة الميدانية استغرقت هذه الدراسة قرابة ستة شهور بين التأصيل النظرى والدراس : المجال الزمنى
  : ا�$P	�Xت ا��G?	ة ��Eرا:�

 يمكن القول بأنه مفهوم الوعي قد تـضاربت حولـه االتجاهـات واآلراء حتـى أن المـصطلح مـازال يـشكل                          
مفهوماً يكشف قدرا من الغموض لكثرة ما قيـل عنـه وتـأثر معظـم مـا قيـل بتوجهـات ومـصالح أيديولوجيـة ،                          

ئلها المختلفة والتى انتـشرت واسـتمرت حتـى اآلن فـي الفكـر الـسوسيولوجي قـد                  فالنظرية البنائية الوظيفية وبدا   
تجاهلت  عن عمد موضوع الـوعي االجتمـاعي ألسـباب كثيـرة لعـل أهمهـا أن الـوعي مقولـة ماركـسية ، أمـا              
الماركسية فمع أنها أكدت على أهمية الوعي الطبقـى كمطلـب لعمـل الطبقـة المتواصـل لتغييـر البنـاء االجتمـاعي            

إن ما احتوته بشأنه الوعي ومستوياته والعوامل المـؤثرة فيـه يكـاد يكـون أفكـارا مبعثـرة لـم تحـظ باالهتمـام                         ف
  ) . 39(الكافي كغيرها من المقوالت والقضايا الماركسية 

 كما ظهر أيضاً رد فعل من جانب بعـض علمـاء االجتمـاع تجـاه تغافـل النظريـة الوظيفيـة للـوعي مـن                            
من شأن النظرية الماركسية من ناحيـة أخـرى األمـر الـذي أدى إلـى وجـود اهتمـام جديـد فـي                        ناحية ، والتقليل    

 اللـذان أبـرزا أهميـة تفاعـل         Goffman ، جوفمـان     Meadأعمال بعض علمـاء الـنفس االجتمـاعي مثـل ميـد             
  .الجماعات الصغيرة في تطوير تصوراتهم ألنفسهم ولآلخرين والمجتمع بوجه عام 

  :ظهرت وجهات نظر متباينة تدور حول الوعي يمكن توضيحها فيما يلى     وعلى هذا النحو 
  . البنائية الوظيفية وقضية الوعي -
  . الماركسية التقليدية وقضية الوعي -

  
  

  :البنائية الوظيفية وقضية الوعي : أوالً 
و  الـروح القوميـة       الـرأي العـام  أ     "  استخدم علماء االجتماع أصحاب النزعة البنائيـة الوظيفيـة مقـوالت                 

للتعبير عن مقوالت الـوعي االجتمـاعي ، وكـان أنـصار هـذا التـصور يزعمـون أن الحيـاة                     " أو  الروح الشعبية     
) 40(االجتماعية ال تخضع لمبدأ السببية العام ،وال يجدون في العالقـات االجتماعيـة للبـشر سـوى عالقـات نفـسية                    
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حالً صـحيحاً للعالقـة بـين الـوعي االجتمـاعي والوجـود االجتمـاعي               ،ومن ثم لم تستطع البنائية الوظيفية أن تقيم         
نظراً النطالقها من افتراض أن العالقة بين البشر ليست سوى ظـواهر ذات طبيعـة فكريـة ، وبالتـالي فـإن الـوعي                        

  . االجتماعي يقوم فقط على مثل هذه الروابط والعالقات بين أعضاء المجتمع 
  

راسة الراهنة نحاول أن توضح الـوعي فـي البنائيـة الوظيفيـة مـن خـالل أراء                   ومن هذا المنطلق وفى الد        
كل من دوركايم ، وتالكوت بارسونز فلقد تحدث دوركايم وهـو مـن أشـهر علمـاء الوظيفيـة عـن الـوعي وأطلـق                         

ويرى أن المجتمـع مـصدر للعقالنيـة والـوعي ، حيـث ذهـب إلـى أن عقالنيـة                    ) عليه مصطلح  الضمير الجمعى      
 ومصدره تأتيه من الخارج أساسا ، ومن ثم يؤكد أنه إذا كـان الـسلوك ينجـز فـي ظـل شـروط ال سـيطرة                           السلوك

لإلنسان عليها ، فإن من أهم متطلبات هذا السلوك أن يتـوافر فيـه فهـم دقيـق مـن قبـل الفـرد لطبيعـة الـشروط                          
وكه مـن أجـل أن تثبـت        المتصلة بهذا السلوك ،وأن ما يأمله دوركايم ليـست سـيطرة اإلنـسان علـى شـروط سـل                  

  . عقالنية السلوك ولكن أن يتوافر له فهم دقيق لها من أجل العمل وفقا لمتطلباتها 
  

 فالسلوك على المستوى الحيواني يستمد عقالنيتـه مـن عامـل غريـزي وراثـي ، بينمـا يختلـف الـسلوك                         
وراثيـة ، إال أن الـوعي الفـردي    اإلنساني ، ألن اإلنسان لديه من الـوعي الـذي يحـرره مـن فاعليـة الغريـزة وال             

يعتبر جزئية متضمنة من الوعي الجمعي ، ومن ثم نجـد دوركـايم يعتبـر األخيـر هـو المـصدر الحقيقـي لعقالنيـة                         
ليـشير إلـى الـوعي ،       )) الـضمير الجمعـي     (( السلوك ، وعلى هذا النحو يتضح أن دوركايم قد اسـتخدم مـصطلح              

األفكار المشتركة التـي لـم تكـن انعكاسـا للحاضـر فقـط ، ولكنهـا ذات                  ويرى أن األول يتكون من مجموعة المثل و       
  .بعد زماني وتاريخي ويجعلها أكبر مما هي عليه في الحاضر 

  

 في حين أولـى كـل مـن تـالكوت بارسـونز وروبـرت ميرتـون أهميـة كبيـرة فـي أعمـالهم للتحليـل                             
ت الفكريـة مرتبطـة وظيفيـاً باألبنيـة االقتـصادية           السيولوجي لألبنية الفكرية فى المجتمع إذ يـدعون أن المنظومـا          

والسياسية للمجتمع ،ولكن ينبغى القول أنه  عند حـديثهما عـن العالقـة بـين الوجـود والـوعي فإنهمـا ال ينكـران                   
من حيث المبدأ التأثير المتبادل للنظام االقتـصادي والمنظومـات الفكريـة ، بـل يعترضـان علـى حقيقـة أن الـدور                        

  . ه العالقة المتبادلة هو لإلقتصاد، أي أنهما ينكران وجود تفاوت في قيمة طرفى هذه العالقة الرئيسى في هذ
  

  :الماركسية التقليدية والوعي : ثانياً 
 يرى بعض الباحثين بأن الماركسية التقليدية من أكثـر االتجاهـات التـي تناولـت موضـوع الـوعي ، ولقـد                            

لـيس وعـي البـشر هـو الـذى          " ن الوجود والوعي من خـالل قولـه الـشهير         حاول ماركس اإلجابة على العالقة بي     
فـالوعي معرفـة تراكمـت عبـر التـاريخ، كمـا            " يحدد وجودهم ، بل على العكس تحدد وعيهم بوجودهم االجتمـاعى          

أن األفكار السياسية والقانونية واإلنجازات في الفن واألخـالق والعقيـدة تـشكل الـوعي فـي المجتمـع ، ومـن ثـم                        
، )41( حاول  لينين إثبات أن وعى اإلنسان لـيس فقـط انعكاسـا للعـالم الموضـوعي ولكـن هـو الـذى يخلقـه                    فلقد

ولقد كتب ماركس وانجلز فى األيـديولوجيا األلمانيـة أن البـشر فـي إنتـاجهم االجتمـاعي لحيـاتهم يـدخلون فـى                        
اهم المنتجـة الماديـة     عالقات محددة ، فهي عالقات إنتـاج تتطـابق مـع مرحلـة معينـة مـن مراحـل تطـور قـو                      

ومجموع عالقات اإلنتاج تشكل األساس االقتصادي للمجتمع الذي يقـوم عليـه بنـاء فـوقي وتتطـابق معـه أشـكال                      
محدده من الوعي ، ومع تغير األساس االقتصادي يتغيـر البنـاء الفـوقي بـسرعة تزيـد أو تقـل ،ومـن ثـم يـرى                           

لذى تـم وعيـه ، كمـا يقـوالن أن األفكـار الـسائدة ليـست               ماركس وانجلز أن الوعي ليس شيئاً أخر سوى الوجود ا         
  . سوى التعبير الفكرى عن العالقات المادية السائدة  

  

   : ���rA ا��را:�
 :  بعد استكمال الدراسة الميدانية وتفريغ البيانات وتحليلها توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها 

لعينة أن القنوات الفضائية تعـد مـن أكثـر وسـائل اإلعـالم جـذباً                من إجمالى ا  % 85أكدت نسبة كبيرة بلغت     :  أوال  
الهتماماتهم البيئية وأنها أكثر تأثيرا دون غيرها من الوسائل ،كما أنها سـاهمت إلـى حـد كبيـر فـى تـشكيل                       

  .وعيهم البيئى 
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ـ                  : ثانيا    وعي البيئـي ،كمـا     كشفت الدراسة بأن البرامج التوعوية التى تبثها وسائل اإلعـالم لهـا دور فـى تنميـة ال
أن حليـة لهـا دور فـى التوعيـة البيئيـة،          من إجمالى العينة أن وسـائل اإلعـالم  الم         % 81أكدت نسبة بلغت    

  من عينة الدراسة % 90نسبة كبيرة من عينة المهتمين بوسائل األعالم  قد بلغة 
اصـة بالبيئـة وإن كانـت تلـك         من إجمالى العينة لـديهم اهتمـام  بـالبرامج الخ          % 78توصلت الدراسة إلى أن   :ثالثا  

  .البرامج قليلة ال تتماشى مع خطورة المشكلة
أبانت نتائج الدراسة أن المحرك األول لمتابعـة البـرامج البيئيـة هـو طبيعـة العمـل الـذى تمارسـه عينـة                        :رابعا  

  . من إجمالى العينة يعملون فى السياحة والصناعة % 63البحث ،فكما تشير الشواهد الميدانية أن نسبة
أشارت الدراسة الميدانية إلى أن ساكنى الحضر أكثر اهتماما بالقـضايا البيئيـة مـن سـاكنى الريـف ،كمـا                     : خامسا  

أن الرجال أكثر متابعة للبرامج التوعوية البيئية مـن النـساء ،وأشـارت الدراسـة إلـى أن االهتمـام بقـضايا                      
  .تمع البحث البيئة يرتفع بارتفاع المستوى الثقافى واالقتصادى لسكان مج

من إجمالى العينة بأن المؤسـسات التعليميـة لـيس لهـا دور فـى التوعيـة بمخـاطر                   % 82أوضحت نسبة   : سادسا  
  . البيئة والتلوث ،ولم يكن لها أية برامج فى هذا الصدد 

ا مـن إجمـالى العينـة رأت بـأن وسـائل اإلعـالم تلعـب دور        % 86كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن نسبة : سابعا  
  . فى تعديل السلوك االجتماعي المتعلق بقضايا البيئة لدى فئة عريضة من الجمهور

وهـى مـن أكثـر     % 64كشفت الدراسة بأن أكثر أنواع التلوث انتـشارا هـي القمامـة التـى بلغـت نـسبتها                :ثامنا  
ـ   % 76مسببات التلوث البيئي بمجتمع الدراسة، كما أوضحت نسبة          لتلـوث  ت مـن أكثـر أنـواع ا       بـأن اإلنترن

  الثقافي 
من إجمالى العينة بأن الـسبب الرئيـسى وراء تفـاقم مـشكالت البيئـة بمجتمـع الدراسـة                   % 48أكدت نسبة   :تاسعا  

عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالبيئـة ،فكمـا يـرون أن سـطوة العالقـات االجتماعيـة عطلـت الكثيـر مـن                       
  .القوانين 

المتدنيـة لـبعض أسـر مجتمـع البحـث لهـا دور فـى تـدهور                 كشفت الدراسة بأن األوضاع االقتـصادية       : عاشرا  
المشكالت البيئية،فى حين أكدت نـسبة كبيـرة مـن العينـة بـأن لوسـائل اإلعـالم دورا فـى تغييـر بعـض                         

  .المفاهيم الخاطئة حول البيئة 
  

  :W`�H ا��را:� ��� �H: WEX`��ت ا��را:� 
ئـي وتكثيـف برامجـه الداعيـة للمحافظـة علـى البيئـة               توجيه اإلعالم ووسائله الفعالة إلى نـشر الـوعي البي          – 1

وإطالع األفراد على مخاطر التلوث،وكـذلك زيـادة النـشرات والبحـوث والـدوريات المتخصـصة والتـي تحمـل                    
  . طابع التوجيه واإلرشاد للتعامل مع البيئة إلخراج جيل مشبع بالتربية البيئية وداعياً لها 

ب اإليمـاني عنـد اإلنـسان ،إذ أن هـذا الجانـب يؤكـد علـى ضـرورة تعامـل                      تركيز وسائل اإلعالم على الجان     – 2
اإلنسان مع البيئة من منطلق إيماني خالص يربي اإلنسان على أهمية احتـرام هـذه البيئـة وحـسن التعامـل مـع                       

  . مكوناتها 
مي الحنيـف    إخضاع جميع العلوم والمعـارف ذات العالقـة بالنظـام البيئـي لتعـاليم وتوجيهـات الـدين اإلسـال                    – 3

  .وتربيته اإلسالمية الصحيحة حتى يكون استخدامها إيجابياً ونافعاً ومتفقاً مع الصالح العام 
 زيادة دور اإلعالم في غرس الشعور باالنتماء الصادق للبيئة فـي النفـوس والحـث علـى إدراك عمـق العالقـة                       – 4

هـذا بـدوره كفيـل لتـوفير الـدافع الفـردي            اإليجابية بين اإلنسان والبيئة بما فيهـا مـن كائنـات ومكونـات ،و             
والجماعي لتعرف كل ما من شانه الحفاظ على البيئـة وعـدم تعرضـها ألى خطـر يمكـن أن يهـددها أو يلحـق                         

  . الضرر بمحتوياتها 
 حث جميع القنوات الفضائية على بث برامج أكثر جذبا  وفاعليـة مختـصة بالبيئـة لنـشر الـوعي بـين جميـع                         -5

  .مرية المختلفة أفراد الفئات الع
  . ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة البيئة واإلصرار على عدم التراخي فى تنفيدها -6
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 �(�B��ا:  

فـي حـل     بدايـة األلفيـة الثالثـة        منـذ  المجتمعات البشرية    هاتشهدالتي  تكنولوجية  العلمية و ال ساهمت الثورة   
أدت إلـي توليـد طفـرة هائلـة فـي           ولكن في الوقـت نفـسه        ،   مشكالت الفرد والمجتمع واالستفادة من موارد البيئة      

المــستحدثات  العلميــة والتكنولوجيــة وتطبيقــات العلــوم الفيزيائيــة والبيولوجيــة والطبيــة الحديثــة التــي لهــا 
 األخالقية الخطيرة على الفرد والمجتمـع ، ومـن هـذه المـستحدثات  ثـورة االتـصاالت، والمعلوماتيـة ،                      اانعكاساته

 أشـعة الليـزر، واألمـواج القـصيرة ، والتقنيـات الحيويـة ، واألقمـار                 تداماوتقنيات الطاقـة النوويـة ، واسـتخ       
  الصناعية ، والنفايات االلكترونية

ولهــذا البــد أن يتعــرف التالميــذ علــى الجوانــب االيجابيــة والــسلبية للمنجــزات العلميــة التكنولوجيــة   
ات وذلـك الن القـيم حـصيلة التفاعـل           والتوجيهات والضوابط األخالقيـة الالزمـة لمثـل هـذه االنجـاز            توااللتزاما

مـن جهـة أخـرى ، ولمـا        ) أو الروحيـة    (المستمر بين التلميذ من جهة والبيئـة الماديـة واالجتماعيـة والثقافيـة              
كانت القيم ترتبط بالتفكير برباط وثيق ، فان وظيفتها تتمثل في توجيه التفكيـر واالنطـالق بـه إلـي التفكيـر الناقـد،                        

الذي يمكن أن يستخدمه التلميذ فـي اختيـار أفـضل الحلـول وينمـى اتخـاذ القـرار ، وتحليـل                      وهو التفكير المنظم    
  . وجهات النظر ، والتعامل مع الحوار، واالستنباط، واالستنتاج ، والتفسير والتقويم 

 التـي مـن شـأنها أن تـسهم فـي            ولهذا كان البد من  البحث عن النظريات والنماذج واالستراتيجيات المختلفـة             
مو هذه العقلية العلمية بحيث تكون فيها عملية التعلم عملية نـشطة الكتـساب المعلومـات والمفـاهيم، ويكـون فيهـا التلميـذ                        ن

محورا أساسيا تهتم بما يجري داخل عقله عند توليده للمعرفـة ، وهـذا مـا تـدعو إليـه فلـسفة النظريـة البنائيـة الثقافيـة                            
االجتماعي الـذي يؤكـد علـى ضـرورة أن تكـون مهـام الـتعلم حقيقيـة ذات عالقـة                     االجتماعية ومنها نموذج التعلم البنائي      

بخبرات التالميذ الواقعية حتى تتاح الفرصة لـه بـالمرور بمهـارات تحديـد األهـداف والبـدائل وجمـع المعلومـات وتحليلهـا                      
  . وتفسيرها من خالل مجموعة األنشطة التي تقدم له 

 z9��ا �E1�( :  
التقدم العلمي التكنولوجي الهائل لـم يـصاحبه التقـدم المماثـل فـي القـيم واألخالقيـات            ومن المالحظ أن هذا     

التالميذ يـستخدمون المـستحدثات التكنولوجيـة ويمارسـون أنماطـاً سـلوكية غيـر سـوية ال                  ، حيث إن كثيراً من      
رفـة المتعلقـة    يدركون عواقبها ، كمـا هنـاك فجـوة فـي المعرفـة العلميـة والثقافيـة والتكنولوجيـة وبـين المع                     

بموضوعات أخالقيات العلم والتكنولوجيا وهـذا يتطلـب بنـاء الـذاكرة الثقافيـة ، وضـرورة تنميـة الفهـم واإلدراك                      
  .للمنجزات العلمية والتكنولوجية واالستخدام الرشيد لها 

ومن خالل المقابالت الشخصية مع مجموعة من معلمـي ومـوجهى العلـوم قامـت الباحثـة بعـرض قائمـة                       
ول أهم القضايا المتعلقة بالمـستحدثات العلميـة والتكنولوجيـة وأهـم القـيم المرتبطـة بهـا سـواء أخالقيـة أم                       تتنا

اجتماعية أم علمية ، للتعرف على مدى اهتمـام منـاهج العلـوم بهـا وكيـف يـتم إعـداد  التالميـذ للتكيـف مـع                            
ـ      تالمتغيرا ان مـن نتيجـة المقـابالت أن منـاهج العلـوم       القيمية األخالقية واالجتماعية والعلميـة التكنولوجيـة ، وك

التلقى اهتماما بهذا الجانب بالقدر الذي يستحقه هذا البعـد القيمـى سـواء فـي محتواهـا أو تدريـسها بـالرغم مـن               
  . وعى بعض معلمي العلوم بها 

 وقد الحظت الباحثة من خالل تحليل مناهج علـوم المرحلـة اإلعداديـة مـع اثنـين مـن زميالتهـا  للتعـرف                         
على مدى اهتمامها بتنمية مهارات التفكير الناقـد والمفـاهيم والقـيم المرتبطـة بالمـستحدثات العلميـة التكنولوجيـة                    
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، فوجدت أن المناهج تفتقر للموضوعات التـي تنمـى تلـك المهـارات والمفـاهيم والقـيم المرتبطـة بالمـستحدثات                      
  العلمية التكنولوجية 

لمرتبطة بالمـستحدثات العلميـة والتكنولوجيـة واآلثـار الـسلبية لهـا              أن مواجهة القضايا ا    ق يتضح مما سب    
تحتاج إلي تنمية التفكير الناقـد لتقويمهـا تقويمـا صـحيحا لتحديـد الـصواب والخطـأ منهـا ، وتكـوين اتجاهـات                         

  . موجبة نحو القضايا المطروحة واالستخدام الرشيد لهذه المستحدثات  
اعي هو أحد النمـاذج التـي تـسعى إلـي ربـط وتنـاغم مكونـات المـنهج                   و يعد نموذج التعلم البنائي االجتم       

وعناصره ككل ، وذلك باالهتمام بالمدخالت وصوالً إلـي المخرجـات التعليميـة المناسـبة ، والنظـر إلـي التـدريس                      
على أنه يتكون من مجموعة من العناصر المرتبطـة تبادليـاً ، والتـي تعمـل وفـق نظـام معـين لتحقيـق األهـداف              

  . جوة المر
فنموذج التعلم البنائي االجتماعي يساعد على تنظيم المحتـوى الـذي يقـدم الخبـرات المختلفـة للمـتعلم فـي                       

صورة مترابطة تعمل على ربط ، وتفاعل ما لدى التلميذ من معرفة سابقة فـي بنيتـه المعرفيـة بمـا سـوف يتعلمـه                         
ـ           ي التفكيـر معتمـداً فـي ذلـك علـى االسـتنتاجات             من خبرات جديدة وتعميق فهم وتطبيق المفهوم لديه والحدسية ف

  . واالستدالالت التي يتوصل إليها التلميذ بنفسه من خالل البحث والتقصي والتجريب العملي 
ونظراً للخصائص التي يتميـز بهـا النمـوذج البنـائي االجتمـاعي واإلطـار الفلـسفي الـذي يقـوم عليـه ،              

ية كانـت هنـاك بعـض الدراسـات والبحـوث التربويـة التـي اسـتفادت                 ودوره في تحقيق العديد من األهداف التعليم      
من هذه الخصائص ، لتحقيق العديد من األهداف واألغراض التربويـة ، األمـر الـذي دعـا البحـث علـى اسـتخدام                        
نموذج التعلم البنائي االجتماعي في تنمية المفـاهيم والقـيم المرتبطـة بالمـستحدثات العلميـة التكنولوجيـة وبعـض                    

رات التفكير الناقد ، ومن ثم يمكن تحديـد مـشكلة البحـث فـي التعـرف علـى فاعليـة نمـوذج الـتعلم البنـائي             مها
االجتماعي في تنمية بعض المفاهيم والقيم المرتبطة بالمـستحدثات العلميـة التكنولوجيـة وبعـض مهـارات التفكيـر                   

  . الناقد لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسى  

  : ��z9 أ:��E ا

ومن العرض السابق برزت مشكلة البحث في عـدم تـضمين منـاهج العلـوم المقـررة علـى تالميـذ الحلقـة                
الثانية من التعليم االساسى الموضـوعات التـي تُنمـى مـن خاللهـا مهـارات التفكيـر الناقـد و المفـاهيم والقـيم                         

ا القيـام بالبحـث الحـالي الـذي يحـاول أن             ممـا حـد    – رغم أهميتهـا     –المرتبطة بالمستحدثات العلمية التكنولوجية     
   -:يجيب عن األسئلة التالية 

 ما فاعلية برنامج قائم نمـوذج الـتعلم البنـائي االجتمـاعي لتنميـة بعـض المفـاهيم المرتبطـة بالمـستحدثات                       -1
 العلمية التكنولوجية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسى ؟ 

نموذج الـتعلم البنـائي االجتمـاعي  لتنميـة بعـض القـيم المرتبطـة بالمـستحدثات                  ما فاعلية برنامج قائم على       -2
 العلمية التكنولوجية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسى ؟  

ما فاعلية برنامج قائم نموذج التعلم البنـائي االجتمـاعي لتنميـة بعـض مهـارات التفكيـر الناقـد لـدى تالميـذ                         -3
 تعليم االساسى؟الحلقة الثانية من ال

هل توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين اختبـار المفـاهيم المرتبطـة بالمـستحدثات العلميـة التكنولوجيـة ومقيـاس                     -4
القيم المرتبطة بالمستحدثات العلمية التكنولوجيـة واختبـار بعـض مهـارات التفكيـر الناقـد لـصالح القيـاس                    

  البعدى ؟ 



)   )'	–%$�   ) (   2010  أآ���	 28  -  25( ا����آ� ا������ �� ا��� ا�
	��  : ��وة             

 

 
 

36 
 

 

 
 z9��وض ا	�:  

بـين متوسـطات درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي اختبـار المفـاهيم المرتبطـة            توجد فروق دالة إحـصائياً       -1
  "بالمستحدثات العلمية التكنولوجية في القياسين القبلي والبعدى لصالح القياس البعدى 

توجد فـروق دالـة إحـصائياً بـين متوسـطات درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي مقيـاس القـيم المرتبطـة                     -2
 "ولوجية في القياسين القبلي والبعدى لصالح القياس البعدى بالمستحدثات العلمية التكن

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية فـي اختبـار التفكيـر الناقـد فـي القياسـين                      -3
 "القبلي والبعدى لصالح القياس البعدى 

جموعـة البحـث فـي القيـاس البعـدى         ال توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بين درجـات تالميـذ م              -4
الختبار المفـاهيم المرتبطـة بالمـستحدثات العلميـة التكنولوجيـة ومقيـاس القـيم المرتبطـة بالمـستحدثات                   

 ..العلمية التكنولوجية واختبار التفكير الناقد لصالح القياس البعدى
 

z9��ود ا�+ :   
  -:لميذات الصف السابع االساسى وذلك لسببين  يقتصر تطبيق البرنامج المقترح على مجموعة من تالميذ وت-1

مقرر العلوم لهذا الصف يتنـاول بعـض الموضـوعات المرتبطـة باآلثـار الـسلبية للمـستحدثات العلميـة                     -
 .التكنولوجية مثل درس الطاقة ، كوكب األرض 

ب فـي    هذه المرحلة العمرية تُعتبـر بدايـة مرحلـة المراهقـة لمعظـم التالميـذ ، والتـي تتميـز باضـطرا                      -
الشخصية وعدم التفكير الصحيح في بعض األحيان والقدرة علـى اتخـاذ القـرار تجـاه الـسلوكيات الـسليمة ،                     

 .  ولذلك فهم بحاجة إلى التوجيه القيمى 
   2011-2010 يقتصر البحث الحالي على مدرستين بمدينة قنا مقر عمل الباحثة بالعام الدراسي -2
  -:دثات العلمية التكنولوجية االتية  يقتصر البرنامج على بعض المستح-3

  في مجال الغذاء والتغذية  -
   في مجال االتصاالت  -
               في مجال النفايات  -
  في مجال الصناعات الحديثة  -
 z9��أه�اف ا:-   

  إعداد برنامج قائم على نموذج التعلم البنائى االجتمـاعى لتنميـة المفـاهيم والقـيم المرتبطـة بالمـستحدثات                   -
 . العلمية التكنولوجية وبعض مهارات التفكير الناقد

 التعرف على فاعلية برنامج مقترح قـائم علـى نمـوذج الـتعلم البنـائى االجتمـاعى فـي تنميـة المفـاهيم                        -
 . المرتبطة بالمستحدثات العلمية التكنولوجية 

فـي تنميـة القـيم     التعرف على فاعلية برنـامج مقتـرح قـائم علـى نمـوذج الـتعلم البنـائى االجتمـاعى                     -
 . المرتبطة بالمستحدثات العلمية التكنولوجية 

 التعرف على فاعلية برنامج مقترح قائم على نموذج التعلم البنـائى االجتمـاعى فـي تنميـة بعـض مهـارات                      -
 . التفكير الناقد 

 z9��أه��� ا:-  
 في ضوء التربية العلمية  يعد استجابة لتوصيات البحوث والدراسات التي أجريت في مجال تطوير المناهج-

  .المستحدثات التكنولوجية ، سواء على المستوى العالمي أو االقليمى أو المحلى 
 يقدم برنامجاً مقترحاً يمكن تقديمه في مدارس الحلقة الثانية مـن التعلـيم االساسـى لـدعم النمـو القيمـى                      -

  .  كنولوجية  و المفاهيمى ومهارات التفكير المرتبطة بالمستحدثات العلمية الت
 يقديم اختباراً لقياس نمو المفاهيم المرتبطـة بالمـستحدثات العلميـة التكنولوجيـة لتالميـذ الحلقـة الثانيـة                   -

  .  من التعليم االساسى 
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 يقدم مقياساً لقياس القيم المرتبطة بالمستحدثات العلمية التكنولوجيـة لتالميـذ الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم                  -
 .  االساسى 

  .  قدم اختباراً لقياس مهارات التفكير الناقد في بعض مواقف الحياة اليومية  ي-  
  

z9��ا r)$(:-  
استخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي فـي إعـداد البرنـامج المقتـرح القـائم علـى النظريـة البنائيـة                        .1

  االجتماعية 
)  البنـائي االجتمـاعي    نمـوذج الـتعلم   (استخدام المنهج الشبه تجريبي وذلك لدراسة اثر العامـل المـستقل             .2

على تنمية بعض المفـاهيم والقـيم المرتبطـة بالمـستحدثات العلميـة والتكنولوجيـة وبعـض مهـارات                   
التفكير الناقد ، وتستخدم نظام المجموعة الواحـدة ، حيـث يـشمل البرنـامج موضـوعات جديـدة غيـر                     

 .موجودة في المنهج القائم 
 

 

 z9��اءات و2[� ا	إ5:  
  : عن أسئلة البحث والتحقق من صحة أو خطأ فروضها تم اتباع اإلجراءات التالية من اإلجابةللتحقق   

   : اإلطار النظري
تحدد اإلطار النظري للبحث من خالل االطالع على الدراسات والبحوث السابقة و التي لها صلة بمـشكلة الدراسـة          

  : إللقاء الضوء على كل من
 ذج التعلم البنائي االجتماعي اإلطار السيكولوجي والفلسفي والتربوي لنمو •

  . النظرية البنائية وافتراضاتها 
 . نظرية فيجوتسكى البنائية الثقافية االجتماعية  •
 : نموذج التعلم البنائي االجتماعي  •

  . مراحله ، خطواته ، إجراءاته  -
 . األهمية الفلسفية والسيكولوجية والتربوية لنموذج التعلم البنائي االجتماعي  -
 . علم البنائي االجتماعي وتدريس العلوم نموذج الت -

 : المستحدثات العلمية التكنولوجية •
  .  مجاالتها، أهميتها، تدريسها-

 :المفاهيم العلمية التكنولوجية •
   مراحل تعلمها، عالقتها بنموذج التعلم البنائي االجتماعي -

 :القيم المرتبطة بالمستحدثات العلمية التكنولوجية  •
 تها ، أساليب وطرق تنميتها ، قياسها تصنيفها ، مكونا-
 القيم العلمية التكنولوجية ونموذج التعلم البنائي االجتماعي والمفاهيم المرتبطة بالمستحدثات -

  .  العلمية التكنولوجية 
 : التفكير الناقد •

   مهاراته، خصائصه ، طرق تنميته -
م المرتبطة بالمستحدثات العلمية  التفكير الناقد ونموذج التعلم البنائي االجتماعي والمفاهي-

  .التكنولوجية ،والقيم المرتبطة بالمستحدثات العلمية التكنولوجية 
  

     ��X	>��ر ا��Lا:-  
   -:إ�Oاد �	��)WEO ;A�% r ���ذج ا��
E; ا��$��A ا5I����O وذ�} ) 02ل ا�Y[�ات ا������  .1

  إعداد قائمة المستحدثات العلمية التكنولوجية) أ    (
   للبرنامج والسلوكية تحديد األهداف العامة  )ب    (
 إعداد كتيب التلميذ) ج    (
  إعداد دليل المعلم  ) د    (

إعداد قائمة بأهم المستحدثات العلمية التكنولوجية والقـضايا العلميـة والتكنولوجيـة المرتبطـة بهـا مـن خـالل                    ) أ(
  :ما يلي 
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   -:تحديد الهدف من القائمة ويتمثل فيما يلي 
 تحديد المستحدثات العلمية التكنولوجية التـي ينبغـي أن يدرسـها تالميـذ الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم              - 

  ) مجموعة البحث ( االساسى 
أسـاتذة بكليـة العلـوم، وأسـاتذة        ( عرض القائمة على مجموعة من الـسادة المحكمـين المتخصـصين           -  

  المناهج وطرق تدريس العلوم لضبطها موضوعيا 
ياغة األهداف العامة للبرنامج فـي ضـوء قائمـة المـستحدثات العلميـة التكنولوجيـة، ثـم صـياغة األهـداف           ص) ب(

  .  السلوكية لكل موضوع من موضوعات القائمة 
إعداد كتيب التلميذ و صياغة المحتوى العلمي لقائمـة المـستحدثات فـي ضـوء فلـسفة نمـوذج الـتعلم البنـائي                       ) ج(

  .  على هيئة مجموعة من الموضوعات العلمية التي تم تقسيمها إلى دروس االجتماعي  وبناء البرنامج
أسـاتذة بكليـة العلـوم،      ( عرض كُتيب التلميذ على مجموعـة مـن الـسادة المحكمـين المتخصـصين              -     

  وأساتذة المناهج وطرق تدريس العلوم لضبطه موضوعيا 
نامج فـي ضـوء النمـوذج البنـائي االجتمـاعي ، الوسـائل              إعداد دليل المعلم و تحديد طرق التدريس المناسبة للبر        ) د(

  .واألنشطة التعليمية 
أسـاتذة بكليـة العلـوم،      ( عرض دليل المعلم على مجموعـة مـن الـسادة المحكمـين المتخصـصين              -       

  .وأساتذة المناهج وطرق تدريس العلوم لضبطه موضوعيا 
  

  :  إ�Oاد أدوات ا���Bس -2
  إعداد الباحثة :         بالمستحدثات العلمية التكنولوجية اختبار المفاهيم المرتبطة  •

  : تم إعداد اختبار المفاهيم وذلك في ضوء محتوى البرنامج وجوانب التعلم المتضمنة به من خالل ما يلي   
   تحديد نوع مفردات االختبار-ب      تحديد الهدف من االختبار-أ       

   تصنيف مفردات االختبار -د               صياغة مفردات االختبار-ج
  تصحيح االختبارطريقة  -و                         إعداد تعليمات االختبار -هـ

  :  ضبط االختبار وذلك من خالل -ز
  . عرضه على مجموعة من السادة المحكمين -   
   مفرداته لزمن الالزم لإلجابة عن إجراء التجربة االستطالعية لالختبار لحساب الصدق والثبات وا-   

  

 إعداد الباحثة:             مقياس القيم المرتبطة بالمستحدثات العلمية التكنولوجية  •
  : تم إعداد المقياس وذلك من خالل ما يلي    

  لمقياس  تحديد نوع مفردات ا-ب     لمقياس تحديد الهدف من ا-أ        
   لمقياسات ا تصنيف مفرد-د               لمقياسصياغة مفردات ا-ج        

  لمقياس تصحيح اطريقة  -و               لمقياس إعداد تعليمات ا-هـ
  : لمقياس وذلك من خالل ا ضبط -ز

  . عرضه على مجموعة من السادة المحكمين -   
  لزمن الالزم لإلجابة عن مفرداته  إجراء التجربة االستطالعية للمقياس لحساب الصدق والثبات وا-   
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 إعداد الباحثة :                                       التفكير الناقد اختبار مهارات  •

  :تم إعداد االختبار وذلك من خالل ما يلي   
   تحديد نوع مفردات االختبار-ب         تحديد الهدف من االختبار-أ         
   تصنيف مفردات االختبار -د          صياغة مفردات االختبار-ج

  تصحيح االختبارطريقة  -و        مات االختبار  إعداد تعلي-هـ
  :  ضبط االختبار وذلك من خالل -ز

  . عرضه على مجموعة من السادة المحكمين -   
 إجراء التجربة االستطالعية لالختبار لحساب الـصدق والثبـات والـزمن الـالزم لإلجابـة عـن                  -   

  .مفرداته 
3-���X	>��را:� ا��ا  :  

  : لتجريبية وفقا للخطوات التاليةتم إجراء الدراسة ا  
اختيار مجموعة البحث تكونت من مجموعة واحـدة مـن الـصف الـسابع االساسـى مـن مدرسـتي                 •

 . قنا اإلعدادية بنات ، ومدرسة قنا الحديثة بنين
)  التفكيـر الناقـد      ت اختبـار مهـارا    – مقيـاس القـيم      –اختبار المفاهيم   ( تطبيق أدوات القياس قبليا      •

  بواقع أداة واحدة في اليوم 2010 / 3/ 13 حتى 10/3/2010بتاريخ 
تدريس  موضوعات البرنامج المقتـرح وفقـا ألسـلوب نمـوذج الـتعلم البنـائي االجتمـاعي القـائم              •

على النظرية البنائية الثقافية االجتماعية على مجموعـة البحـث فـي مـدة زمنيـة قـدرها شـهرين                    
 .8/5/2010 حتى 13/3/2010تقريباً بتاريخ 

ــث بتــ    الت • ــة البح ــى مجموع ــاس عل ــدى ألدوات القي ــق البع ــى 2010/ 9/5اريخ طبي  حت
 م 11/5/2010

 

  : ا�$��rA وGH?�	ه�-4
دلت نتائج البحث على أن دراسة مجموعة البحث مـن تالميـذ الـصف الـسابع مـن التعلـيم االساسـى               -    

ـ                ي اختبـار المفـاهيم     للبرنامج المقترح باستخدام نمـوذج الـتعلم البنـائي االجتمـاعي أدى تفـوقهم ف
العلمية التكنولوجية ، وفى مقيـاس القـيم المرتبطـة بالمـستحدثات العلميـة التكنولوجيـة ، واختبـار                   

   .مهارات التفكير الناقد  البعدى مقارنة بأدائهم في االختبار القبلي 

لتطبيقـين   بـين متوسـط درجـات مجموعـة البحـث فـي ا             0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          -    
 –التـذكر   " القبلي و البعدى في اختبار المفاهيم المرتبطة بالمـستحدثات العلميـة التكنولوجيـة عنـد مـستويات                  

  .لصالح التطبيق البعدى "  التركيب - التقييم – التحليل – التطبيق –الفهم 
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�B& *�-M7 ا�4�C�-JD ا�B$-C وا�-A(ى D�ا *F�;�د/�* ا�7Kوق ��BJI�D� 4 در�8ت ا�;
*�8����+D�ا *�;$A�ت ا�#)GD�;��� *J-57;�ه�� ا�K;�ر ا�-DE/

ا�-A(ي

B$-C�ا

ا�-A(ي 56.02

B$-C�ا 15.96

  

ـ  0.01 وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى             - ين متوسـط درجـات مجموعـة البحـث فـي            ب
ــة                      التطبيقــين القبلــي و البعــدى فــي مقيــاس القــيم المرتبطــة بالمــستحدثات العلميــة التكنولوجي

المحافظة على الصحة الشخـصية ، المحافظـة علـى صـحة اآلخـرين ، المحافظـة علـى البيئـة ،                      ( 
قـشة واحتـرام الـراى اآلخـر ، ترشـيد االسـتهالك ،              المعرفة ، تقدير التكنولوجيـا ، الحـوار و المنا         

  . لصالح التطبيق البعدى) تقدير العلم والعلماء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بـين متوسـط درجـات مجموعـة البحـث فـي             0.01 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          -  
لتفـسير ، تقـويم   االسـتنتاج ، ا ( التطبيقين القبلي و البعدى في اختبار بعـض مهـارات التفكيـر الناقـد               
وهـذه الفـروق جـاءت لـصالح     ) الحجج ، العالقة بين السبب والنتيجة ، التقـويم فـي مواقـف جديـدة              

  . التطبيق البعدى 
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 4�C�-JD�ا B& *�-M7�D�ا *F�;�د/�* ا�7Kوق ��BJI�D� 4 در�8ت ا�;
*�8����+D�ا *�;$A�ت ا�#)GD�;��� *J-57;�ا ��C�ر ا�-DE/ ى)A-�وا B$-C�ا

ا�-A(ى

B$-C�ا

ا�-A(ى 105.84

B$-C�ا 51.34
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B$-C�ا

ا�-A(ى 27.71

B$-C�ا 5.9

  

وجود ارتباط موجب ذو داللة إحصائية بين درجات تالميـذ مجموعـة البحـث فـي القيـاس البعـدى لكـل                       -
لمرتبطــة بالمــستحدثات العلميــة التكنولوجيــة ، ومقيــاس القــيم المرتبطــة مــن اختبــار المفــاهيم ا

 ، ممـا يـدل علـى فاعليـة          0.01بالمستحدثات العلمية التكنولوجية واختبار التفكير الناقد عنـد مـستوى           
نمــوذج الــتعلم البنــائي االجتمــاعي فــي تنميــة المفــاهيم والقــيم المرتبطــة بالمــستحدثات العلميــة 

كمـا يـدل     مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الحلقة الثانيـة مـن التعلـيم االساسـى ،                 التكنولوجية وبعض 
  على وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين هذه المتغيرات 

و يمكن تفسير النتائج التـي أسـفر عنهـا البحـث الحـالي اسـتناداً إلـى سـمات نمـوذج الـتعلم البنـائي                          
  . اسات السابقة االجتماعي  في التعليم والتعلم ونتائج الدر

  

�+	�B���9ث ا��`��ت و ا���ا:  
  : توصيات البحث -أ

  : النتائج يوصى البحث الحالي بما يلي في ضوء   
  : فيما يتعلق بالمناهج  •

االهتمام باستخدام نموذج التعلم البنـائي االجتمـاعي فـي تـدريس العلـوم ، حيـث أنـه يـوفر بيئـة                        -1
لـى المـشاركة فـي حـل المـشكالت البيئيـة المختلفـة فـي                تعليمية تُثير اهتمام التالميذ وتُحفـزهم ع      

  . حياتهم ، وتنمى لديهم القدرة على تحديد السلوك الصحيح إيذائها 

 بـه مـن     نتدريب التالميذ على مالحظة ما يحيط بهـم مـن أشـياء ومـشكالت بيئيـة ، ومـا يقومـو                     -2
  .الفعالةممارسات الكتساب المفاهيم وتنمية التفكير من خالل األنشطة التعليمية 

ضرورة االهتمام بالجوانب الوجدانية لتدريس العلـوم مـن خـالل اسـتخدام طـرق وأسـاليب تـدريس                    -3
تُساعد على تنمية الجوانب الوجدانية كاالتجاهات والقـيم والمواطنـة ، وعـدم التركيـز علـى الجوانـب                   

  .المعرفية فقط 

لدراسـية بعنـوان البيئـة      أهمية تضمين مقررات دراسـية مـستقلة بـذاتها أو مدمجـة مـع المـواد ا                 -4
والصحة تتناول أهم المشكالت المرتبطة بـالتطور والتقـدم التكنولـوجي فـي شـتى المجـاالت والتـي                   

  .ينتج عنه العديد من المشكالت التي تؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة لإلنسان 

 المعرفيـة الـدنيا إلـى        بتطوير أساليب تقويم التالميذ باالنتقـال مـن التركيـز علـى الجوانـب              ماالهتما -5
  .االهتمام بتقويم الجوانب المعرفية العليا ، والجوانب الوجدانية ومهارات التفكير الناقد 
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  : فيما يتعلق بإعداد المعلم 

 تضمين موضوع البنائية الثقافية االجتماعية في مقـررات طـرق تـدريس العلـوم لطـالب الـشعب العلميـة                     -1
  .   البنائية بكليات التربية كتطبيق للنظرية

 تدريب المعلمين علـى توظيـف المعلومـات التـي تتـضمنها المقـررات الدراسـية فـي صـورة مواقـف                       -2
  . ومشكالت يمكن من خاللها تنمية مهارات التفكير الناقد 

 إعداد دليل للمعلم يعرض النمـاذج التدريـسية الحديثـة مثـل نمـوذج الـتعلم البنـائي االجتمـاعي وكيفيـة                       -3
  .ي تدريس العلوم استخدامها ف

  .أساليب تدريسية حديثة لتنمية القيم ومهارات التفكير الناقد  اهتمام كليات التربية بإعداد معلم يستخدم -4
  :  البحوث المقترحة -ب

دراسة تستهدف المعالجة التجريبية بالبحث الحالي على الطـالب المعلمـين قبـل الخدمـة فـي تخصـصات                    -
  . وجي الفيزياء والكيمياء والبيول

 دراسة عن أثر استخدام نموذج التعلم البنـائي االجتمـاعي  علـى تنميـة التفكيـر اإلبـداعي لـدى تالميـذ            -
  . المرحلة اإلعدادية 

 مقارنة فاعلية نموذج التعلم البنـائي االجتمـاعي ونمـاذج بنائيـة أخـرى فـي تنميـة التفكيـر المركـب                       -
  .ومهارات التواصل العلمي في مادة العلوم 

سة فعالية نموذج الـتعلم البنـائي االجتمـاعي باسـتخدام الكمبيـوتر فـي عـالج التـصورات البديلـة                      درا -
 .لدى طالب المرحلة الثانوية )  البيولوجي – الفيزياء –في الكيمياء ( للمفاهيم العلمية 

 التالميـذ ذوى    البنائي االجتماعي فـي تنميـة عمليـات العلـم والتفكيـر الناقـد لـدى                دراسة فعالية نموذج التعلم      -
  االحتياجات الخاصة 

 z9��ا V5ا	(  
  المراجع العربية: أوالً 

تـدريس العلـوم فـي العـالم        ) : 1999(أحمد النجدى ، على راشد ، منـى عبـد الهـادى              -1
 .المعاصر، المدخل في تدريس العلوم، القاهرة ، دار الفكر العربى

ـ           ): 2002( ـــــــ     -2 دخل فـى تـدريس     تـدريس العلـوم فـى العـالم المعاصـر، الم
 . العلوم ، القاهرة ، دار الفكر العربى 

تدريس العلوم فـى العـالم المعاصـر ، إتجاهـات حديثـة لتعلـيم                ): 2005(ـــــــ   -3
ـ               ة ، القـاهرة ، دار      العلوم فى ضوء المعـايير العالميـة وتنميـة التفكيـر والنظريـة البنائي

  الفكر العربى 
ج قــائم علــي نمــوذج الــتعلم البنــائي اســتخدام برنــام) : 2001( أحمــد جــابر أحمــد  -4

االجتماعي وأثره علي التحصيل و تنمية بعـض المهـارات الحياتيـة لـدي تالميـذ الـصف                  
الخامس االبتدائي ، دراسات في المناهج وطـرق التـدريس ، الجمعيـة المـصرية للمنـاهج                 

  .46-15،ص ص  ) 72( وطرق التدريس ،العدد 
ـ    ) : 2003(ـــــــ   -5  ، سـوهاج ،     2م الدراسـات االجتماعيـة ، ط      أساليب تعلـيم وتعل

 دار محسن للطباعة 
معجــم المـصطلحات التربويـة المعرفـة فــي    ): 1999(أحمـد حـسن اللقـائى وآخـرون      -6

 . ، القاهرة ، عالم الكتب 2المناهج وطرق التدريس ، ط 
معجـم المـصطلحات التربويـة المعرفـى فـي          ): 1999(أحمد حسين اللقانى، وعلى الجمل       -7

 .طرق التدريس، القاهرة، عالم الكتبالمناهج و
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 إشـكالية متجـددة ، مجلـة مـستقبل التربيـة            –البيولوجيا والتربية   ): 1995( احمد شوقى    -8
، مركز ابـن خلـدون للدراسـات اإلنمائيـة بالتعـاون مـع              ) 1(، المجلد ) 1(العربية ، العدد  

  . 255-230جامعة حلوان ، ص ص
مج قـائم علـى مـدخل التحليـل االخالقـى فـى             فعالية برنـا  ): 1998( أحمد مختار شبارة     -9

 لــبعض القــضايا البيوأخالقيــة –تنميــة فهــم معلمــى البيولــوجى فــى أثنــاء الخدمــة 
إعــداد معلــم العلــوم للقــرن الحــادى "واتجاهــاتهم نحوهــا ، المــؤتمر العلمــى الثــانى ،

، الجمعيـة المـصرية للتربيـة العلميـة ، جامعـة عـين شـمس ،                 ) 1(، مجلد   " والعشرين
 . 53-1 ، ص ص 5-2سطس أغ

فاعلية بعـض اسـتراتيجيات الـتعلم البنـائى االجتمـاعى فـي             ): 2007(أسماء زكى محمد     -10
تنمية التفكير االبداعى واالتجاه نحو مادة التاريخ لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة، رسـالة                 

 .دكتوراه، كلية البنات لألدات والعلوم التربوية جامعة عين شمس
فعالية كل مـن برنـامج تـدريبى وسـمة وجهـة الـضبط علـى            ): "1996(ألفت عيد شقير     -11

، رسـالة   "إكتساب كفايات إدارة الصف لـدى الطـالب المعلميـة شـعبة التعلـيم االساسـى                 
 .دكتوراه ، جامعة طنطا ، كلية التربية 

تـصور مقتـرح لتـضمين       ): 2004( امال ربيع كامل و حسام الدين حسين عبـد الحميـد             -12
لوجية فى برنامج إعـداد معلمـات التعلـيم االساسـى بـسلطنة عمـان ،                أبعاد الثقافة التكنو  

، مـسقط ، جامعـة   " نحـو إعـداد افـضل لمعلـم المـستقبل      " المؤتمر الدولى لكلية التربية  
  169 -120 مارس ، ص ص 3-1السلطان قابوس ، 

                   مـستوى التنـور التكنولـوجى لـدى معلمـى العلـوم            ) :"1999(امال محمد محمود احمـد       -13
،المـؤتمر العلمـى    )"اثنـاء الخدمـة     (بالمرحلة الثانويـة العامـة      ) فيزياء   – احياء -كيمياء( 

، الجمعيـة   )2(مناهج العلـوم للقـرن الحـادى والعـشرين رؤيـة مـستقبلية، مجلـد              "الثالث
ــلطان،   ــو س ــماعيلية ، اب ــة ، االس ــة العلمي ــصرية للتربي ــو، ص ص 28-25الم  يولي

765-862.  
القياس والتقـويم فـي التربيـة الحديثـة، منـشورات جامعـة       ): 1996(يخائيل أمطانيوس م  -14

 .دمشق
 .التربية األخالقية للطفل ، القاهرة ، عالم الكتب ): 2008(إيمان عبد اهللا شرف  -15
علـى  "  استقـصى    - اسـال  -حلـل "اثر استخدام اسـتراتيجية     ) : "2006(ايمن حبيب سعيد     -16

، المـؤتمر   " ل الثانوى مـن خـالل مـادة الكيميـاء         تنمية عادات العقل لدى طالب الصف االو      
، الجمعيـة المـصرية   )2(، المجلـد  " تحـديات الحاضـر ورؤى المـستقبل   " العلمى العاشـر   

 464 – 391 اغسطس ، ص ص1 -30للتربية العلمية ، االسماعيلية ، 
 قبـاء للطباعـة والنـشر       تعليم من أجـل التفكيـر ، القـاهرة ، دار          ): 1998(بهاء األعسر    -17

 لتوزيع وا
مناهج البحـث فـي التربيـة وعلـم الـنفس،           ): 1996(جابر عبد الحميد، أحمد خيرى كاظم        -18

 .القاهرة ، دار النهضة المصرية
تنميـة المفـاهيم والمهـارات      ): 2005(جوزال عبد الرحيم أحمـد ووفـاء محمـد سـالمة             -19

 .، القاهرة، عالم الكتب1العلمية لطفل الروضة، ط
فاعلية استراتيجية توضيح القـيم فـي تنميـة بعـض القـيم             ): 2003(جيهان أحمد محمود     -20

واالتجاهات العلمية لدى تالميذ الصف الثانى االعـدادى، رسـالة ماجـستير، كليـة التربيـة،                
 .جامعة حلوان

محاضـرات فـي أصـول تعلـيم العلـوم، كليـة التربيـة             ): 2000(حسام الدين محمد مازن      -21
 .بسوهاج، جامعة جنوب الوادى
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2010  
  

 �(�B(:  
، و لـم يقتـصر   تعتبر المحميات الطبيعية واحدة من أهـم أسـاليب حمايـة المـوارد الطبيعيـة فـي البيئـة         

دور المحميات الطبيعية علي حماية تلك الموارد الطبيعية والحفـاظ عليهـا مـن االنقـراض فقـط ، بـل أصـبح لهـا                         
منافع واستخدامات عديدة ومتنوعة يستفيد منها اإلنسان فـي حياتـه ، مثـل اسـتخدامها فـي األبحـاث والدراسـات                      

قاصـد الـسياحية المتـوافرة بهـا تلـك المحميـات         العلمية ، واستخدامها كمـصدر جـذب سـياحي طبيعـي فـي الم             
  .الطبيعية 

ويهدف هذا البحث الي التعريف بالمحمية الطبيعية وأهـم المحيمـات الطبيعيـة فـي مـصر ومعرفـة مـدي                     
أهمية هذه المحميات في استغاللها االستغالل المناسب في التنميـة الـسياحية خاصـة فـي مجـال الـسياحة البيئيـة                      

ات هي جزء ال يتجزأ من البيئة ويعتبر مكـان زاخـر بـأنواع متعـددة مـن المـوارد الطبيعيـة                      فإن المحمي . في مصر 
التي هي في حاجة إلـي االهتمـام بهـا وصـيانتها وإدارتهـا ويمكـن تعظـيم االسـتفادة بهـا إذا مـا تـم تنميتهـا                 

قـق مـن ذلـك      واستغاللها في مجال التنمية السياحية مـع الحـرص علـي حمايتهـا وعـدم تـدهورها وبالتـالي يح                   
عنصر االستدامة أو التواصل لتنمية المحميات الطبيعية ، كمـا أن سـوق الـسياحة البيئيـة يتطلـب أسـلوب خـاص                       
من التنمية لعمل توافق ما بين توقعـات الـسائحين فـي االسـتمتاع بـرحالتهم الـسياحية والبيئيـة الطبيعيـة مـن                        

  .حولهم 
 

 z9��أه�اف ا:  
نمية السياحية المختلفـة للمحميـات الطبيعيـة فـي جنـوب محافظـة              التعرف على مدي أهمية وسائل الت      -1

البحر األحمر ، من وجهة نظر السائحين الذين قاموا بزيـارة محميـة وادي الجمـال بمدينـة مرسـي علـم               
  . جنوب محافظة البحر األحمر

فـي محميـات جنـوب محافظـة        التعرف علي مدي الممارسة الفعلية أو التنفيذ الفعلـي لهـذه الوسـائل               -2
البحر األحمر الطبيعية ، للمقارنة بين مـدي األهميـة ، و مـستوي الممارسـة الفعليـة لوسـائل التنميـة                      

 .السياحية لتلك المحميات الطبيعية
 دراسة إمكانيات المحميات الطبيعية في قطاع جنوب البحـر األحمـر لتقـديم إسـتراتيجية منظمـة لتنميـة                   

 مع الحرص على تحقيق التنميـة المتواصـلة لزيـادة الحركـة الـسياحية فـي هـذه                   تلك المحميات سياحيا  
 .المنطقة 

توضيح دور السكان المحليين في مناطق المحميات الطبيعية فـي جنـوب محافظـة البحـر األحمـر فـي                     -3
 .عملية الجذب السياحي للمنطقة 

حياً فـي قطـاع جنـوب البحـر     تقديم التوصيات الالزمة التي تعمل على تنمية المحميـات الطبيعيـة سـيا     -4
األحمر مع عدم اإلضرار بطبيعة هـذه المحميـات بيئيـاً و الحفـاظ عليهـا وعلـى المكونـات و الموائـل                       

  .الطبيعية بها 
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  -:فروض البحث : أوالً  

  .تم صياغة فرض للبحث وذلك لتحقيق الهدف األول و الثاني من أهداف البحث 
  -: علي النحو التالي و تم صياغة هذا الفرض

ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين األهمية النسبية لوسائل التنميـة الـسياحية للمحميـات الطبيعيـة فـي جنـوب                      " 
  ".محافظة البحر األحمر ، والممارسة الفعلية لهذه الوسائل

  :أنواع ومصادر البيانات : ثانياً 
ية والدراسة الميدانيـة ، حيـث تهـدف الدراسـة النظريـة إلـي               اعتمد هذا البحث علي كل من أسلوب الدراسة النظر        

أما الدراسـة الميدانيـة فتهـدف إلـي الحـصول علـي             . الحصول علي البيانات الثانوية الالزمة لتحقيق أهداف البحث       
  .البيانات األولية من خالل التعرف علي آراء فئات البحث 

  :مجتمع البحث  : ثالثاً 
  -:ين اشتمل مجتمع البحث علي فئت

   -:الفئة األولي 
للتعـرف علـي رأي     , السائحون الذين قـاموا بزيـارة محميـة وادي الجمـال جنـوب مدينـة مرسـي علـم                  

السائحين الوافدين للمحافظة وقاموا بزيارة المحميـات فيهـا ، ووضـع هـذا الـرأي فـي الحـسبان أثنـاء عمليـات                        
  . األحمر التنمية السياحية للمحميات الطبيعية في جنوب محافظة البحر

 ،  2004 ألـف سـائح فـي عـام          120وقد بلغ عدد السائحين الذين قـاموا بزيـارة محميـة وادي الجمـال               
  . وذلك حسب تقدير مكتب إدارة محمية وادي الجمال بمرسي علم 

  .  مفردة 383وكان حجم العينة 
   -:الفئة الثانية 

ـ           اص فـي عمليـات التنميـة الـسياحية فـي           مديرو القرى والمخيمات السياحية ، والذين يمثلون القطـاع الخ
  .جنوب محافظة البحر األحمر 

  مخيمـات  8 قريـة سـياحية ، و   17ونجد أن المنطقة الجنوبية من محافظة البحر األحمـر تعمـل فـي ظـل               
  قرية تحت اإلنـشاء ، و كلهـا تعمـل علـي الـسياحة الـشاطئية و الغطـس ، عـدا مخـيم                          52سياحية صغيرة ، و   
  .ري السياحة البيئية واحد يعمل علي سفا

 مخيمـات سـياحية     8 قريـة سـياحية ، و        17وتم اختيار أسلوب الحصر الشامل في اختيار العينـة ، و هـم مـديرو                
  .  مفردة 25، حيث أن العدد اإلجمالي أصبح 

  

 ��
  :�1	ة ا���ء وH[�ر ا�����9ت ا�[��
بالـشكل الواضـح كمـا هـو معـروف اآلن           ) المحمية الطبيعيـة  (إن اإلنسان قديماً لم يكن يعرف هذا التعبير         

، و لم يهتم بالمحافظة على الموارد الطبيعية و المكونات البيئية مـن حولـه و أخـذ يـدمر و يخـرب فـي الطبيعـة                           
 واسـتيفاء حاجاتـه     -خاصـة فـي الـصناعة       -من دون وعي ، وكان كل ما يخطر على باله هو التطـوير و التقـدم               

لتي تأتي على البيئة من حوله و تتـسبب فـي تـدميرها ، و حـدث ذلـك خاصـة                     دون النظر إلى السلبيات والمخاطر ا     
منذ استخدامه للبخار في بداية الثورة الصناعية ، و اندلعت بعد ذلك نيـران الحـرب العالميـة الثانيـة، فكانـت سـبباً                        

ان الطبيعـة بـشكل     رئيسياً النتباه اإلنسان لما يحدث للطبيعة و عناصرها النادرة مـن تـدمير، كـذلك اسـتخدم اإلنـس                  
, سيئ للغاية خاصة مع تزايد أعداد السكان ، فدمر الكثير من الغابـات ممـا أدى إلـى مـا يـسمى بظـاهرة التـصحر                         

و كذلك نجد ظاهرة الصيد الجماعي و الصيد الجائر الذي يتم مـن دون أي قيـود أو رقابـة أدى إلـى تـدهور البيئـة                           
  .ختلفةالتي كانت تعيش فيها أنواع من الحيوانات الم

ومن هنا وجد اإلنسان أن الخسارة فادحة وأنه فقد العديد من عناصـر الطبيعـة المتميـزة ممـا دفعـه إلـى                       
أن يصدر القوانين التي تحرم تدمير تلك الثروات الطبيعية التي هـي ملـك للبـشرية كلهـا ، ومـن ثَـم صـدر عـن                           

ـ           اكن الطبيعيـة النـادرة كأمـاكن تخـضع للحمايـة           هيئة األمم المتحدة قوانين حماية البيئة ومنها قانون تخصيص األم
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الدولية وال يجوز للحكومات أو األفـراد تغييـر معالمهـا أو اسـتغاللها بـشكل سـيئ وذلـك فيمـا عـرف بقـانون                          
   المحميات الطبيعية

 و بدأت الدول في االهتمام بتخصيص مناطق المحميـات الطبيعيـة فنجـد علـى سـبيل المثـال اليلوسـتون       
أول منتزه قـومي تـم تـشييده فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن          ات مونتانا، ويرمنج وإيداهوالممتد بين والي

، و خـالل أربعـين عامـاً        1872أجل استمتاع اإلنسان بجمال الطبيعة و الخالء ، و كان ذلك فـي أول مـارس عـام                   
منتزهـا قوميـاً أصـبحت      34بعد إنشاء منتزه اليلوستون ، ظهر علـى خريطـة الواليـات المتحـدة األمريكيـة نحـو                 

تشكل مزارات سياحية و ترويحية حيث اتـصلت فكـرة إنـشاء المحميـات الطبيعيـة لـصون الحيـاة البريـة بفكـرة                    
 حيـث تجمـع بـين    National Parkالسياحة و الترويح حيث يتم تسمية بعـض المحميـات بالمتنزهـات الوطنيـة     

  ة وحياة الحيوان و النبات و غير ذلك من ظواهر الطبيعةالترويح والتمتع بالبيئة الفطرية و بين الثقافة البيئي
  

��

	pX ا�����9 ا�[��H:   
إذا أردنا تعريف المحمية الطبيعية فمن السهل إدراك ذلك االسم الـذي يحمـل بـين طياتـه شـرحاً لمعنـاه ،                       

ميـة  و قد تناولت مـصادر متعـددة مفهـوم المحميـة الطبيعيـة، و أوضـحت مـن خـالل تعريفهـا لمـصطلح المح                     
الطبيعية معنى المحمية، و إبعادها، ومواصفاتها ، و الشروط الواجـب توافرهـا لكـي يطلـق عليهـا لفـظ المحميـة                       

  : الطبيعية و يتضح ذلك من التعريفات التالية 
  : وتم أيضا تعريف المنطقة المحمية على أنها    * 

و الحيـاة النباتيـة أو ذي أهميـة         مساحة من األرض أو مسطح مائي ذي قيمة بالنـسبة للحيـاة الحيوانيـة أ              
جيولوجية أو أن يكون الموقع هاماً من الناحية الثقافية أو العلميـة أو الجماليـة أو الـسياحية و فـي هـذه األحـوال                         

  .جميعاً تخضع األنشطة البشرية في الموقع المختار لنظام يحددها، كما يصبح الصيد بالموقع محظوراً
 مع تنوع عريض فـي األنظمـة البيئيـة ، يعطيانهـا موقعـاً فريـداً فـي                وتتمتع مصر بميراث طبيعي ثري ،     

السياق العالمي ، حيث تتميز األنظمة البيئية المصرية الغنية بـالموارد الطبيعيـة و المتنوعـة بكونهـا مـن األنظمـة                      
حميـات  الفريدة على مستوى العالم ، و تعمل جهود الحماية في مصر حاليـاً علـى ترسـيخ شـبكة متراميـة مـن الم                       

رئـيس مجلـس   / الطبيعية ، تمثل خير تمثيل كل األنظمة البيئيـة بمـصر ، و لـصيانة تلـك المـوارد أصـدر الـسيد                  
 1994 لـسنة    4 في شـأن المحميـات الطبيعيـة ثـم صـدر القـانون رقـم                 1983 لسنة   102الوزراء القانون رقم    

  .1983 لسنة 102م بإصدار قانون في شأن حماية البيئة ليكون مؤيداً لما جاء بالقانون رق
و تمثل شبكة المحميات الطبيعيـة بوضـعها الحـالي مختلـف الموائـل الطبيعيـة و األنظمـة البيئيـة فـي                       
مصر أفضل تمثيل و على أي حال فإن ثمة بعض المواقع اإلضـافية الجـديرة باالهتمـام سـتدخل فـي هـذه الـشبكة                         

 محميـة تغطـي   40يـادة عـدد المحميـات إلـى      و تـستهدف ز    2017مستقبالً ، فالخطة الموضوعة للعمل حتى عام        
  .من األراضي المصرية% 17نسبة 

  -:وتندرج المحميات الحالية تحت أربعة تصنيفات عامة لألنماط البيئية كما يلي
           محميات بحرية -1
  محميات أراضي رطبة  -2
                        محميات صحراوية  -3

  محميات جيولوجية  -4          
ن أن كل المحميات تحتـوي علـي أغـراض عامـة ، إال أن هنـاك أغـراض محـددة لكـل محميـة                      بالرغم م 

 :ويتضح ذلك في االختالف الكبير في أسلوب إدارة كل محمية ، واألغراض األساسية إلدارة المحميات هي 
  . األبحاث العلمية -1
  . الحماية البريـة -2
  .ة  الحفاظ علي التنوع البيولوجي واألصول الوراثي-3
  . الحفاظ علي الخدمات البيئية -4
  . حماية األنواع النادرة -5
  . التنمية السياحية -6
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  . التعليـم -7
  . حسن استخدام الموارد الطبيعية -8
   الحفاظ علي التراث الثقافي-9

  

�9 WEO ا��?�X{ ا�?��+� A�?E� �����ا .�>HIا 	�K[H:  
نظمـة الـسياحة العالميـة للتعـرف علـى األسـواق و              بم 2000في إحدى الدراسات المتميـزة فـي عـام           

الطبيعـة و البيئـة النظيفـة وزيـادة         "االتصال بالعمالء وجد أن خبراء الـسياحة فـي جميـع القـارات يتوقعـون أن                 
 في تحديد رغبات العمـالء فـي الـسنوات الخمـسة عـشر القادمـة سـواء                  1سوف تصبح العامل رقم     "الوعي البيئي 

 الداخلية ، فسوف يؤدي االهتمـام الواضـح بالناحيـة البيئيـة علـى المـدى الطويـل إلـى                     في السياحة الخارجية أو   
        .  ظهور اتجاهات جديدة في الطلب على السياحة حيث ازدياد الدافع للسفر إلى األماكن السياحية البكر 

لـى  ونجد هنا أنه من الواضح وجـود سـوق يتميـز بـالوعي يـؤدي بالـضرورة إلـى إجبـار القـائمين ع           
  . صناعة السياحة والرحالت الترفيهية على التطور وعلى تحسين األداء البيئي

  

ومن هنا أصبح القائمون على الترويج الـسياحي فـي المقاصـد الـسياحية يـضعون فـي اعتبـارهم هـذا                       
 االتجاه المتنامي للسائحين البيئيين ، وظهرت مـن هنـا قيمـة االسـتغالل الـسياحي للمحميـات الطبيعيـة، وأصـبح                     

مصممو البرامج السياحية يضعون في بـرامجهم رحـالت إلـى المحميـات الطبيعيـة حيـث أنهـا أنـسب المنـاطق                       
إلشباع رغبات السائحين البيئيين الذين يرغبون في زيـارة المنـاطق البكـر الطبيعيـة مـع المحافظـة علـى تراثهـا                       

 الطبيعيـة أكثـر حظـاً مـن غيـره مـن             الطبيعي والثقافي ولذلك أصبح المقصد السياحي الذي يتوافر بـه المحميـات           
  .المقاصد األخرى

  

 ��
  :0O%� ا�?��+� ������� ا�[��
وتعتبر البيئة جوهر المنتج السياحي ، كما أن نجـاح النـشاط الـسياحي يعتمـد علـى بقـاء مغريـات بيئـة          

ئـة هـو محـور    المقصد السياحي الذي يرغب األفراد في رؤيتها والتمتع بهـا ، لـذا فقـد أصـبح الحفـاظ علـى البي             
  .التنمية السياحية

فالبيئة والسياحة عنصران يرتبط كل منهمـا بـاآلخر ، حيـث توجـد عالقـة تـالزم واضـحة بـين البيئـة                        
والسياحة وتتسم هذه العالقة باإليجابية بما تقدمه البيئة للـسياحة مـن عوامـل جـذب طبيعيـة واجتماعيـة متنوعـة                    

 تقـوم باتخـاذ الخطـوات الـضرورية ألعمـال التـشجير وإنـشاء               ، ونجد أن المدن التي ترغب في جذب الـسائحين         
  .الحدائق وزراعة الزهور وتؤدي مثل هذه اإلنجازات إلى إرضاء قاطني هذه المدن وتحسين الظروف البيئية

عالقة التوازن بين السياحة والبيئـة وحمايتهـا حيـث ينفـي هـذا اإلعـالن        علي1980ويؤكد إعالن مانيال 
واالقتـصادية لـسكان    احية ال ينبغـي أن تلبـي بوسـائل تلحـق الـضرر بالمـصالح االجتماعيـة       أن االحتياجات السي
أو تلحق الضرر بالبيئـة المحيطـة خاصـة المـوارد الطبيعيـة والمواقـع الحـضارية التاريخيـة          المناطق السياحية،

  والثقافية التي تعتبر الرصيد األساسي لعوامل الجذب السياحي
  :ية ظهور فكرة السياحة البيئ

 أثنـاء دراسـة جـدوى وقـف سـياحة اصـطياد الحيوانـات فـي                 1970ظهرت فكرة السياحة البيئية عام       
كينيا واستبدالها بسياحة مشاهدة الحيوانات ومراقبتها مما كان لـه أكبـر األثـر فـي الحفـاظ علـي الحيـاة البريـة                        

ر فـرص عمـل للـسكان المحليـين فـي           وتوفير الموارد المالية التي استغلت في إقامة المحميـات الطبيعيـة وتـوفي            
إرشاد السائحين و العلماء ومصوري الحياة الطبيعيـة فـي المنـاطق النائيـة و رفـع شـعار الـسياحة البيئيـة فـي                         

 تـم إنـشاء     1990وفـي سـنة     , "ال تترك شيئاً خلفـك وال تأخـذ شـيئاً معـك           " المناطق الطبيعية حفاظا للبيئة و هو     
والتي أصدرت بالتعاون مـع برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة وتـم وضـع المعـايير                   الجمعية الدولية للسياحة البيئية     

  .الدولية للسياحة البيئية وإصدار العديد من النشرات الخاصة بها
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السياحة البيئية هو االصطالح الذي دخل مـؤخراً لغـة الـسياحة العالميـة وقـد أجمعـت غالبيـة التعريفـات                        
السفر إلى منـاطق طبيعيـة لالسـتمتاع بـالموارد البيئيـة الطبيعيـة المختلفـة                " يف هذا المصطلح على أنه      على تعر 

مـع مزاولـة بعـض األنـشطة الخاصـة          )  كائنـات بحريـة    – حياة بريـة     – بحيرات   – صحراء   – جبال   –بحار  (بها  
قـد يـسمح بالتنميـة الـسياحية        ، و )"  تصوير الطبيعـة والحيوانـات والنباتـات البريـة         – مراقبة الطيور    –الغوص  (

بهذه المناطق وفق ضوابط وشروط مشددة لحمايـة المـوارد البيئيـة بهـا مـن األنـشطة الـسياحية حتـى ال تفقـد                         
المناطق مقوماتها الطبيعية وتحتل المنظومة البيئيـة بهـا مـع تحقيـق دخـل مـادي واقتـصادي للمـساعدة علـى                       

  .السكان المحليين لتطوير حياتهم و رفع مستوى معيشتهمالحفاظ على الموارد البيئية بالمناطق ولصالح 
و لقد عرفت السياحة البيئية أيضا كأحد أشكال سـياحة الطبيعـة ، إال أنهـا تعـد آليـة للتنميـة المـستدامة                        

الـرحالت المـسئولة    "  بأنهـا    1991طبقا لقواعد محددة ، و لقد عرفتها الجمعيـة الدوليـة للـسياحة البيئيـة عـام                  
  " .اطق الطبيعية التي تصون البيئة و تدعم رفاهية السكان المحليين بيئياً للمن

إن المحميات هي جزء ال يتجزأ من البيئة ويعتبـر مكـان زاخـر بـأنواع متعـددة مـن المـوارد الطبيعيـة                        
التي هي في حاجة إلـي االهتمـام بهـا وصـيانتها وإدارتهـا ويمكـن تعظـيم االسـتفادة بهـا إذا مـا تـم تنميتهـا                 

ها في مجال التنمية السياحية مـع الحـرص علـي حمايتهـا وعـدم تـدهورها وبالتـالي يحقـق مـن ذلـك                         واستغالل
عنصر االستدامة أو التواصل لتنمية المحميات الطبيعية ، كمـا أن سـوق الـسياحة البيئيـة يتطلـب أسـلوب خـاص                       

البيئيـة الطبيعيـة مـن      من التنمية لعمل توافق ما بين توقعـات الـسائحين فـي االسـتمتاع بـرحالتهم الـسياحية و                  
  .حولهم 

  

   :)���9 وادي ا�<��ل 
 123حماطـة محميـة طبيعيـة بموجـب قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم                 -أعلنت منطقة وادي الجمال   

، و تبعـد عـن القـاهرة        2 كـم  7450 كمحمية صحاري، وتبلـغ مـساحتها        24 م  لتصبح المحمية رقم       2003لسنة  
 50 كـم بعمـق متوسـط يبلـغ حـوالي            60ر األحمر يبلغ طوله حـوالي      كم، وتضم قطاع من ساحل البح      850مسافة  

  .   كم داخل المسطح المائي للبحر األحمر10كم في جبال الصحراء الشرقية باإلضافة إلي حوالي 
 كيلـومتراً إلـى الجنـوب مـن مرسـى علـم وبـالقرب مـن               30ويمتد وادي الجمال في اتجاه البحر األحمر على بعد          

 ماء عذب تمتزج مياهها بماء البحر فتنـتج ميـاه منخفـضة الملوحـة تغطـي مـساحة تربـو                     الشاطئ تتفجر به عين   
   متر مربع من المستنقعات 500على 

ويعد وادي الجمال من أكثر األماكن جذبا للـسائحين فـي منطقـة جنـوب البحـر األحمـر حيـث يمكـن إقامـة               
 أمـا المتـسلقين المهـرة فقـد يجـذبهم تـسلق       ,المعسكرات في البرية باإلضافة إلي رحالت سيارات الـدفع الربـاعي   

  .  صخور بعض المنحدرات الموجودة بالمنطقة 
  : النباتات في وادي الجمال  •

يعتبر هذا الوادي من أكثر المحميات الطبيعية جماالً في هذه المنطقة حيـث نجـد واحـات مـن النخيـل عنـد مـدخل                         
 القريـب مـن البحـر ومـن الـصعب أن نـصدق بـان               رأس بغدادي، وأكثر ما يجعل هذا المكان متميزا هـو موقعـه           

فهذه الواحـات مليئـة بالنباتـات حيـث نجـد نبـات             , منطقة البحر األحمر تضم مثل هذه األنواع المتعددة من النباتات         
حيـث  , وهناك نوع غريب من النبـات يطلـق عليـه أهـالي المنطقـة اسـم نبـات الـصابون                     , األراك, الحلفا, الدوم

  . ل اليدين يمكن استخدامه في غس
وتنتشر بها نباتات أخري مثل أقصاب الـسمار، والمطـيط أو القـصب الحجـازي وفـي أعلـى النبـع تكثـر أشـجار                         

  . األثل مع أنواع أخرى من النباتات المتحملة للملوحة مثل الطرطير الذي ينمو كأبسطة تغطي مساحات كبيرة 
   : الحيوانات في وادي الجمال •

 Gerbillus الجربـوع المـصري    Lepus capensisمثـل األرنـب ذو القبـاع    وتتواجـد بالمنطقـة حيوانـات    
gerbillus  باإلضافة إلي الغزال المصري Gazelle dorcas        ومـن الزواحـف ، يـشيع وجـود البـرص القفـاز 
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أجمات أشجار األثل الساحلية الكثيفة وبصفة عامة يصعب القول بـأن ثمـة أنواعـاً بعينهـا مـن الحيوانـات مميـزة                       
   البيئة الطبيعية لهذه

  : أهم العناصر الطبيعية المطلوب صيانتها  •
تضم المنطقـة وادي الجمـال أحـد أكبـر وأغنـى أوديـة الـصحراء الـشرقية بـالتنوع              : حوض وادي الجمال    

الحيوي، والذي يعتبر المحور األساسي للمحمية ، ويتميز عـن غيـره بازدهـار المجتمعـات النباتيـة بـه وتطورهـا                      
  ليها أنواع كثيرة من الكائنات ومنها أنواع نادرة ومهددة بالفناء والتي تعتمد ع

وهـذا  . أحد أعلي جبال الصحراء الشرقية والـذي يـأوي تنـوع كبيـر مـن النبـات والحيـوان                    : جبل حماطة   
يـضم أمـاكن رائعـة للجـذب الـسياحي وللمهتمـين أيـضا بـالبحوث                _  حماطـة   _الجزء من محمية وادي الجمال      

فهناك نجد شجرة تفاح سليمان بثمارها كبيرة الحجـم والتـي عنـدما يـتم تجفيفهـا فأنهـا تـشبه                    , يخيةالعلمية والتار 
أمـا شـجرة األراك فهـي أيـضا نبـات هـام يـستخدمه الـسكان المحليـون فـي                 , البيضة المقلية أو قرص الشمس    

  .تنظيف األسنان 
أشـجار المنجـروف فـي مـصر        وهي تمثل بعض من أكبر  وأهـم أحـراش           ) :  الشورى  ( أحراش المنجروف   

وهى بيئة متميزة بالغة األهمية شديدة الحساسية ونادرة الوجود فـي الـبالد، وينمـو بمنطقـة حماطـة شـريط شـبه                 
كم ، كمـا يوجـد أحـراش منجـروف بمنـاطق رأس بغـدادي، وشـرم اللـولي ،ومرسـي قلعـان،                       12متصل بطول   

        ووادي لحمي ،وخليج قراعة الهرتواي، وجزيرة وادي الجمال
أما البيئة البحرية فتضم بعض من أفضل الـشعاب المرجانيـة فـي مـصر والتـي ال تـزال                    : الشعاب المرجانية   

تحتفظ بطبيعتها البكر ولها شهرة دولية تجـذب الـسائحين مـن أرجـاء العـالم، وتوجـد الـشعاب المرجانيـة علـى                        
  .طول الشاطئ أو توجد كجزر مغمورة في وسط البحر

وتضم البيئة البحرية أيـضاً بعـض مـن أهـم مراعـى الحـشائش البحريـة فـي البحـر                     : الحشائش البحرية   
 .األحمر وهى ذات أهمية خاصة لبعض الكائنات النادرة ولتكاثر األسماك

  .والسالحف البحرية  توجد بالمنطقة عدة جزر ذات أهمية دولية لتكاثر الطيور: الجزر البحرية 
  .مصر   شواطئ تكاثر السالحف البحرية فيتضم المنطقة أهم:  الشواطئ الرملية 
تتمتع المنطقة بتنوع عظيم في النظم والبيئات الطبيعيـة و بالتـالي فـي أنـواع الكائنـات التـي                    :  التنوع البيولوجي   

  تعتمد عليها، وكذلك تضم المنطقة بيئات في غاية األهمية لعدد كبير من األنواع المهددة سواء برية أو بحرية  
تحتـوى المنطقـة علـى جيولوجيـة متميـزة وفريـدة، وثـروة معدنيـة                 : الطبيعية والمعالم الجيولوجيـة   المالمح   *

حيـث تزخـر بالخامـات التعدينيـة ذات القيمـة االقتـصادية الغنيـة مثـل الزمـرد، وأحجـار الزينـة، والفلـسبار،             
ر ذات قيمـة جماليـة      والكوارتز، والميكا، والرصاص، والمنجنيـز ،والـذهب وتحتـوي المنطقـة أيـضا علـي منـاظ                

 .عالية من نباتات وحيوانات وكثبان رملية ومياه البحر والجبال 
 تضم المنطقة تنوع كبير من آثـار مـا قبـل التـاريخ وبعـض اآلثـار الرومانيـة، والقبطيـة ،                       :األهمية الحضارية * 

األحمـر، وقـد وجـد      واالسالمية، وخصوصاً علي طرق التجارة التاريخية التـي تـربط وادي النيـل بـساحل البحـر                  
  بالمنطقة رسومات صخرية تسجل أنشطة اإلنسان في تلك الحقب التاريخية 

وهم مـن العبابـدة والبـشارية ويتميـزون بتـراث حـضاري ثـري وتقاليـد متميـزة وترجـع                     : السكان المحليون * 
ـ                      ي واسـتغالل   أصولهم إلي أقدم الشعوب التي عاشت بين البحر األحمـر والنيـل الـذين تتركـز أنـشطتهم فـي الرع

  .األنواع النباتية في الغذاء والتجارة
 z9��ا rA���:  

  :نتائج اختبار فرض البحث: أوالً 
  تم اثبات خطأ الفرض السابق ذكره

  :النتائج : ثانياً 
  تم استخالص نتائج الدراسة النظرية وكذلك التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية في النقاط التالية

 تبين مـن خـالل الدراسـة النظريـة أن منطقـة جنـوب محافظـة البحـر األحمـر مـن                 :ظرية   نتائج الدراسة الن   -أ
المناطق الغنية بمصادر جذب سياحية عالمية ولكنها تحتاج الي المزيد مـن الرعايـة واالهتمـام، لدرجـة أنـه يمكـن                      
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ت الميدانيـة   اعتبار جنوب محافظة البحر األحمر مخزون سياحي كبير، ولقد اتـضح هـذا أيـضا مـن خـالل الجـوال                    
  :أن المنطقة تتميز ب 

 مـن حيـث ثـراء مياههـا         – بل من أغني منـاطق العـالم         –أنها تعد من أغني المناطق علي مستوي الجمهورية         -1
النقية المتميزة بأنواع من الشعاب المرجانية و الكائنـات البحريـة النـادرة التـي تلقـي اهتمـام و تجـذب نوعيـات                        

 مثـل أسـماك القـرش و الـدرافيل و عـروس البحـر و       – رأسهم السائح األوربـي   يأتي علي–خاصة من السائحين  
  .أنواع نادرة من األسماك الملونة و الزينة

 نقاء الجو وتنوع البيئة ما بـين سـاحلية و صـحراوية جبليـة حيـث تجمـع مـا بـين ميـاه البحـر و رمـال                              -2
يمكـن اسـتغالل المنطقـة لجعلهـا منتجـع      الصحراء و توافر درجة حرارة مناسبة أعطي ميـزة نـادرة و هـي أنـه      

 .عالجي استشفائي وبيئي ، و ذلك بعد عمل الدراسات الخاصة بذلك
 وجود نباتات طبية نادرة في منطقة وادي الجمال يمكن استغاللها فـي األبحـاث الطبيـة العلميـة باإلضـافة إلـي                       -3

 .استغاللها في نشاط السياحة 
مثل النعـام و الغـزالن والمـاعز الجبلـي و األرانـب البريـة كـذلك أنـواع                   وجود تجمعات لحيوانات برية نادرة      -4

 .نادرة من الطيور النادرة مثل صقور نادر شاهين 
 وجود آثار رومانية ويونانية قديمة باإلضافة إلي آثار لمناجم فرعونيـة ممـا يـدل عـل غنـي المنطقـة بتواجـد                        -5

ه فـي منطقـة جبـل الـسكري بالـصحراء الـشرقية بمدينـة               أنواع من المعادن مثل الذهب الذي يستدل علي تواجـد         
 .مرسي علم ومناطق سكيت وجبل عتود 

 وجود خامات أخري في الجبال مثل الجرانيت و التلك و خام الزبرجـد بجزيـرة الزبرجـد التـي تقـع فـي وسـط                          -6
  .مي لها المياه و تتميز بموقعها االستراتيجي الهام ولكنها لم تستغل حتى اآلن بعمل أي مشروع قو

لهـا عـادات و تقاليـد مختلفـة وغيـر تقليديـة             ) المعـاز -العبابـدة -البشارية( وجود عناصر من القبائل البدوية       -7
 .في كافة طرق حياة معيشتهم 

 وجود مساحات شاسعة من الصحراء بخلفيات جبلية رائعـة متنوعـة فـي األشـكال واأللـوان يمكـن اسـتغاللها                      -8
 .ق الجبال في نشاط سياحة السفاري و تسل

 -:تبين من تحليل نتائج الدراسة الميدانية ما يلي :   نتائج الدراسة الميدانية-ب
هناك فجوة كبيرة بين األهمية والممارسـة الفعليـة لوسـائل التنميـة الـسياحية للمحميـات الطبيعيـة فـي جنـوب                       

وهـذا يـدل    ) وادي الجمـال   (محافظة البحر األحمر من وجهة نظر السائحين الـذين قـاموا بزيـارة تلـك المحميـات                
  .علي وجود قصور كبير في التطبيق الفعلي لهذه الوسائل في تلك المحميات الطبيعية 

هناك اختالف بين األهمية النسبية لكل وسيلة من وسائل تنمية محميـات جنـوب محافظـة البحـر األحمـر الطبيعيـة                      
ن زاروا تلـك المحميـات هـي عمـل بـرامج            سياحيا فان الوسائل األكثر أهمية مـن وجهـة نظـر الـسائحين الـذي              

و اسـتغالل بيئـة وأسـلوب حيـاة الـسكان           ....) غطـس -رحالت بحريـة  -سفاري(لألنشطة السياحية داخل المحمية     
في عمليـة الجـذب الـسياحي للمحميـة و كـذلك عمـل حديقـة حيـوان                  ) المعاز-العبابدة-قبائل البشارية (المحليين  

  .مفتوحة و إنشاء مراكز للزوار
�9 أ�NNN$Kء ز�NNNXرH(; ���NNN��9ت �NNN$5ب )�NNNP��9 ا��NNN9	 اNNN�+n	 ه$�NNNك A�?NNN�ا jNNN5ا�H �NNN��01ت ا�NNN��ا uNNN
�

 -:ا�[��
�� و ه�
 .عدم توافر خدمات وتسهيالت بالمنطقة * 
  .عدم توافر إرشادات و بيانات و معلومات عن المحمية * 
ـ                *  ي زيارتهـا ، نظـرا      عدم استطاعتهم من زيارة محمية جبل علبة لـصعوبة أخـذ تـصاريح بالموافقـة عل

  .ألنها تقع علي حدود سياسية مع دولة السودان 
غياب الخدمات و أماكن الترفيه عن المنطقة الجنوبية من محافظـة البحـر األحمـر يـؤدي إلـي قـصر مـدة إقامـة                         

  .السائحين في هذه المنطقة
حمـر الطبيعيـة سـياحيا      يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور هام ومؤثر في تنمية محميـات جنـوب محافظـةالبحر األ                

حيث أن جميع مفردات الدراسة مـن مـديري القـرى والمخيمـات الـسياحية أشـاروا إلـي أن اسـتغالل المحميـات                  
الطبيعية في التنمية السياحية للمنطقة شيء هام وضروري وكـذلك فقـد اتفقـت فئـة مـديري القـرى و المخيمـات                       
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 اإلقامة المناسـبة لتوفيرهـا بـالقرب مـن منـاطق المحميـات              السياحية بالمنطقة مع فئة السائحين في ترتيب وسائل       
 -:الطبيعية من حيث األهمية علي النحو التالي 

   %.64.9الخيام البدوية بنسبة                * 
  %  . 31.5النزل البيئي بنسبة                * 
   % .3.6الفنادق بنسبة                * 

حميات الطبيعية في جنـوب محافظـة البحـر األحمـر يـساعد علـي تنميـة                 و كذلك أشاروا إلي أن وجود الم      
هذه المنطقة سياحيا و إعطائها ميزة تنافسية بين المقاصد السياحية األخـرى ممـا يـدل علـي أن مـشاركتهم يمكـن                       

  .أن تكون فعالة و مؤثرة في تنمية المحميات الطبيعية سياحياً 
صة فـي التـرويج عـن المحميـات الطبيعيـة فـي جنـوب محافظـة                 هناك قصور في عمليات التسويق السياحي وخا      

البحر األحمر ، و عدم استخدام شبكة االنترنت بالـشكل الكـافي لإلعـالن عـن تلـك المحميـات الطبيعيـة ، بـالرغم                         
  .من أنها أسهل و أسرع وسيلة ترويج وأكثرها انتشارا في جميع أنحاء العالم 

  .إلعالن لمحميات جنوب محافظة البحر األحمر الطبيعية غير كافية تبين من آراء السائحين أن الدعاية و ا
  .تعتبر منطقة جنوب محافظة البحر األحمر ذات موسم سياحي ممتد طوال العام

يفضل السائحون اإلقامة في الخيام البدوية والفنادق البيئيـة عـن اإلقامـة فـي الفنـادق أثنـاء زيـارتهم لمحميـات                       
 .الطبيعية جنوب محافظة البحر األحمر 

يفضل السائحون المرشد البيئـي المحلـي مـن سـكان منـاطق المحميـات كـذلك األفـالم اإلرشـادية التـي                         
تعرض داخل مراكـز الـزوار كأفـضل وسـيلة ارشـادية  بالنـسبة لهـم ، وجـاء بعـد هـاتين الوسـيلتين الكتـب                       

  .حمية والمطبوعات اإلرشادية ثم العالمات اإلرشادية والالفتات الموجهة داخل الم
أكثر األنشطة السياحية التي يفضلها الـسائحون أثنـاء زيـارتهم لمحميـات جنـوب محافظـة البحـر األحمـر                 

الطبيعية هي الغطس و مشاهدة أعماق البحـار وأسـماك القـرش باسـتخدام المراكـب الزجاجيـة ، وزيـارة الجـزر                       
ك التعـرف علـي واستكـشاف حيـاة الـسكان      ومشاهدة الدرافيل ، وزيارة المناجم واآلثار القديمة فـي الجبـال وكـذل         

 .المحليين 
تبين من آراء السائحين أنهـم يرغبـون فـي تكـرار زيـارتهم لمحميـات جنـوب محافظـة البحـر األحمـر                          

الطبيعية ، مما يدل علي أنه بـالرغم مـن وجـود بعـض المـشكالت وأوجـه القـصور إال أن تلـك المحميـات بهـا            
  .مميزات تجعلها مصدر جذب سياحي

J��K �ً : `��ت���ا: 
 لتبنـي عمليـات التنميـة     god fatherتخـصيص هيئـة أو جهـة معينـة يمكـن اعتبارهـا األب الروحـي         .1

  .السياحية للمحميات الطبيعية و تسويقها سياحياً مع االهتمام بالحفاظ عليها وصيانتها 
اركة للقطـاع   وضع إطار تعاون مشترك بين القطاع الخـاص والحكـومي يحـدد فيـه أوجـه التعـاون و المـش                     .2

  .الخاص و المستثمرين 
 . للمحميات الطبيعية ليتم تسويقها سياحياً بشكل داخلي و خارجي Fam Tripsتنظيم رحالت تعريفية .3
ــة مــع العمــالء  .4 ) Customer Relationship Management , CRM( التركيــز علــي إدارة العالق

 وخاصة العمالء المهتمين بالسياحة البيئية 
بدوية تقوم علي أساس أسلوب حياة الـسكان المحليـين حـول منـاطق المحميـات مـن طـرق                    إنشاء منتجعات    .5

 .المسكن و الملبس و المأكل يتألف من خيام ونزل بيئية 
إشراك السكان المحليين في عمليات إدارة المحميـات الطبيعيـة واألنـشطة الـسياحية مثـل اإلرشـاد البيئـي و                      .6

 مر البدوية حتى ال يشعروا أنهم أضيروا في بيئاتهمالسفاري و الرحالت البحرية وحفالت الس
وعمـل دورات تدريبيـة     ) البـاحثيين البيئيـين بجهـاز شـئون البيئـة         ( إنشاء مراكز تدريب للمرشدين البيئيين       .7

ألفراد من السكان المحليـين للعمـل كمرشـدين بيئيـين للمـساهمة فـي إدارة وتنميـة المحميـات الطبيعيـة و              
 .الموارد الطبيعية بها 

تشجيع و دعم الحرف والصناعات اليدوية البدوية و إقامة معارض خاصـة بهـا حيـث يقبـل الـسائحون علـي                       .8
 .شراء تلك المنتجات كهدايا تذكارية من مناطق جنوب محافظة البحر األحمر 
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إنشاء مراكز للزوار لتوفير بيانات و معلومات عن المحميـة وتـوفير اإلرشـادات الخاصـة بهـا للزائـرين مـن               .9
 ل عرض أفالم خاصة عن المحمية و توفير كتب ومطبوعات و غيرها من الوسائل اإلرشادية خال

 .توفير الخدمات وأماكن الترفيه والتسويق في المنطقة  .10
تحديد الطاقة االستيعابية لكل منطقة من مناطق المحميات حتـى ال يحـدث مثلمـا حـدث فـي منطقـة صـمداي                        .11

 – زائـر فـي اليـوم        1000، حيث كان يبلـغ عـدد الزائـرين حـوالي            جنوب مدينة مرسي علم     " بيت الدرافيل "
 ممـا أدي إلـي تلـف و تـدمير كثيـر مـن               -كما ذكر مصطفي فودة ، رئيس اإلدارة المركزية لحماية الطبيعـة            

الشعاب المرجانية بالمنطقة ، فالغرض هنا هو ليس زيادة فـي أعـداد الـسائحين فـي مقابـل تـدمير لعناصـر                       
بيعية ، و لكن الغرض هنا هو اسـتمرار الحفـاظ علـي هـذه العناصـر بأعـداد مناسـبة مـن              الجذب البيئية الط  

السائحين مما يؤدي إلي إقبال السائحين عليها لفترات طويلة المدى فـي المـستقبل و مـا يقـصد بـه هنـا هـو         
 .التنمية المستدامة 

د الـشاطئية و المحميـات الطبيعيـة    تطبيق اإلدارة البيئية المتكاملـة للمنـاطق الـساحلية و البحريـة و المـوار              .12
 .لتحقيق التوازن البيئي و البيولوجي للبيئة الساحلية و البحرية في تلك المنطقة 

عمل دراسات وأبحاث خاصـة بدراسـة الرمـال و الـشواطئ و ميـاه البحـر إليـضاح مـا إذا كانـت تـصلح                           .13
 .للسياحة العالجية إلقامة منتجعات استشفائية 

علي شبكة االنترنت لعرض المحميـات الطبيعيـة فـي تلـك المنطقـة و تـوفير كافـة                   تخصيص مواقع و برامج      .14
 .البيانات و المعلومات عن تلك المحميات و مميزاتها السياحية والمناطق الطبيعية المحيطة بها 
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�$% �P��9( �� ��E�$�ر ا�>E� ������01ت ا���ا 
  "درا:� �� 35	ا��� ا�����"

  
  )��}`�Gء )��9 : إ�Oاد

�$B� دابDا ��E1� ة��

� 5$�ب ا��ادي-ا��(�5   
  

�(�B(�(�B(::  
تهتم جغرافية البيئية فـي المقـام األول بقـضايا ومـشاكل البيئـة، وقـد عـضد هـذا االهتمـام حقيقـة أن                         تهتم جغرافية البيئية فـي المقـام األول بقـضايا ومـشاكل البيئـة، وقـد عـضد هـذا االهتمـام حقيقـة أن                         
المشاكل البيئية قد تؤدي إلي تدهور وانهيار النظـام البيئـي ممـا يـصعب معـه قيـام التنميـة المـستدامة، والتـي                         المشاكل البيئية قد تؤدي إلي تدهور وانهيار النظـام البيئـي ممـا يـصعب معـه قيـام التنميـة المـستدامة، والتـي                         

  ..لموازنة في استغالل موارد المكان لصالح الجيل الحالي واألجيال التاليةلموازنة في استغالل موارد المكان لصالح الجيل الحالي واألجيال التاليةتهدف إلي اتهدف إلي ا
وتعد جزر النيلية من أكثر الظاهرات الجيومورفولوجيـة المميـزة لنهـر النيـل وأغناهـا بـالموارد البيئيـة،                     وتعد جزر النيلية من أكثر الظاهرات الجيومورفولوجيـة المميـزة لنهـر النيـل وأغناهـا بـالموارد البيئيـة،                     

بيئيـة  بيئيـة  إال أنها تعاني من مشكلة التدهور في بعض عناصر البيئة، وتقـوم فكـرة البحـث بهـدف دراسـة المـشكالت ال         إال أنها تعاني من مشكلة التدهور في بعض عناصر البيئة، وتقـوم فكـرة البحـث بهـدف دراسـة المـشكالت ال         
؛ لمعرفة العوامل واألسـباب التـي سـاهمت فـي خلـق هـذه المـشكالت            ؛ لمعرفة العوامل واألسـباب التـي سـاهمت فـي خلـق هـذه المـشكالت            SSppaattiiaallفي الجزر، من خالل منظور مكاني       في الجزر، من خالل منظور مكاني       

وأثارها على البيئة، وكيفية التصدي لها، بل ومحاولة وضع الحلول لتطويـع البيئـة لقيـام التنميـة، خاصـة التنميـة                      وأثارها على البيئة، وكيفية التصدي لها، بل ومحاولة وضع الحلول لتطويـع البيئـة لقيـام التنميـة، خاصـة التنميـة                      
  ::لجزر من حيثلجزر من حيثاالجتماعية واالقتصادية، وسوف يتناول البحث دراسة هذه ااالجتماعية واالقتصادية، وسوف يتناول البحث دراسة هذه ا

وذلك من خالل التعـرف علـى أعـدادها ومـساحتها وأبعادهـا، ثـم            وذلك من خالل التعـرف علـى أعـدادها ومـساحتها وأبعادهـا، ثـم            المالمح الجغرافية لبيئة الجزر النيلية،      المالمح الجغرافية لبيئة الجزر النيلية،      . . 11
نشأتها وتطورها الجيومورفلـوجي، فـضالً عـن دراسـة الـسكان، ومعرفـة أعـدادهم، وتـركيبهم النـوعي                    نشأتها وتطورها الجيومورفلـوجي، فـضالً عـن دراسـة الـسكان، ومعرفـة أعـدادهم، وتـركيبهم النـوعي                    

  ..والعمري، واالقتصادي، والتعليمي، وأثر ذلك على البيئةوالعمري، واالقتصادي، والتعليمي، وأثر ذلك على البيئة
 فهنــاك مــشكالت  فهنــاك مــشكالت -- والتــي اتــسمت بــالتنوع  والتــي اتــسمت بــالتنوع --أهــم المــشكالت البيئيــة بجــزر المحافظــة أهــم المــشكالت البيئيــة بجــزر المحافظــة دراســة دراســة . . 22

مرتبطـة بتهـدل وتعريـة جوانـب الجـزر، وأخـري  بـشرية مرتبطـة بالبيئـة           مرتبطـة بتهـدل وتعريـة جوانـب الجـزر، وأخـري  بـشرية مرتبطـة بالبيئـة           ) ) طبيعيـة طبيعيـة ((جيومورفولوجية  جيومورفولوجية  
الزراعية والعمرانية، واآلثار البيئية التـي ترتبـت علـى مثـل هـذه المـشكالت، وأهـم الحلـول المقترحـة                      الزراعية والعمرانية، واآلثار البيئية التـي ترتبـت علـى مثـل هـذه المـشكالت، وأهـم الحلـول المقترحـة                      

  . . لحلهالحلها
سوف تتبع الدراسة المنهج اإلقليمي الذي يركز على استيـضاح الظـاهرات فـي المكـان، وحالـة تواجـدها                    سوف تتبع الدراسة المنهج اإلقليمي الذي يركز على استيـضاح الظـاهرات فـي المكـان، وحالـة تواجـدها                    وو

ومسبباتها، وما يقتضيه من جانب تاريخي وجانـب وظيفـي وتحليلـي، باإلضـافة إلـى األسـاليب التطبيقيـة                    ومسبباتها، وما يقتضيه من جانب تاريخي وجانـب وظيفـي وتحليلـي، باإلضـافة إلـى األسـاليب التطبيقيـة                    
  ..وبعض األساليب والكارتوجرافيةوبعض األساليب والكارتوجرافية) ) من خالل دراسة مشكالت السكان بهذه الجزرمن خالل دراسة مشكالت السكان بهذه الجزر((

  

�)�H �)�H ��::  
  ..قبل مناقشة موضوع البحث سوف يتم أوالً إيضاح بعض المفاهيم التي قام عليها موضوع البحثقبل مناقشة موضوع البحث سوف يتم أوالً إيضاح بعض المفاهيم التي قام عليها موضوع البحث  
  


	pX ا�����H�����ا pX	
H::  
هي الوسط الذي يتفاعل معه اإلنسان مؤثراً ومتـأثراً، وهـو وسـط ال يمكـن عـزل مكوناتـه بعـضها عـن                        هي الوسط الذي يتفاعل معه اإلنسان مؤثراً ومتـأثراً، وهـو وسـط ال يمكـن عـزل مكوناتـه بعـضها عـن                          

يئـة، المنعقـد فـي سـتوكهولم عـام      يئـة، المنعقـد فـي سـتوكهولم عـام      بعض، واإلنسان هو أحد هذه المكونات وقـد حـدد مـؤتمر األمـم المتحـدة للب          بعض، واإلنسان هو أحد هذه المكونات وقـد حـدد مـؤتمر األمـم المتحـدة للب          
، المفهوم البيئي بأنه اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحـصل منـه علـى مقومـات حياتـه، ويمـارس فيـه                       ، المفهوم البيئي بأنه اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحـصل منـه علـى مقومـات حياتـه، ويمـارس فيـه                       19721972

  ..عالقاته مع أقرانه من بني البشرعالقاته مع أقرانه من بني البشر
، والغـالف المـائي     ، والغـالف المـائي     ))((LLiitthhoosspphheerreeالغـالف الـصخري     الغـالف الـصخري     : : ويتمثل هذا اإلطار فـي المجـال الحيـوي لـألرض          ويتمثل هذا اإلطار فـي المجـال الحيـوي لـألرض            

HHyyddrroosspphheerree)) ( ( ــازي ــالف الغ ــازي والغ ــالف الغ ــوي ))((AAttmmoosspphheerreeوالغ ــالف الحي ــوي ، والغ ــالف الحي ــون ))((BBiioosspphheerree، والغ ــك يتك ــى ذل ــون ، وعل ــك يتك ــى ذل ، وعل
اإلطار البيئي من مكونات حية فعالة، ومكونات غير حية ولكنها فعالة، ويـشكل هـذا اإلطـار البيئـة الطبيعيـة التـي                       اإلطار البيئي من مكونات حية فعالة، ومكونات غير حية ولكنها فعالة، ويـشكل هـذا اإلطـار البيئـة الطبيعيـة التـي                       

  ..يتعامل معها اإلنسانيتعامل معها اإلنسان
ـ               ـ            والوجه اآلخر للبيئة هو البيئة البشرية، وتتكون مـن المجـال الم صنوع وهـو جملـة مـا صـنعة اإلنـسان           صنوع وهـو جملـة مـا صـنعة اإلنـسان           والوجه اآلخر للبيئة هو البيئة البشرية، وتتكون مـن المجـال الم

داخل المجال الحيوي، مثل القرى والمباني وغير ذلك مما صـنعه اإلنـسان ليـتمكن مـن اسـتغالل المجـال الحيـوي                       داخل المجال الحيوي، مثل القرى والمباني وغير ذلك مما صـنعه اإلنـسان ليـتمكن مـن اسـتغالل المجـال الحيـوي                       
االستغالل األمثل، ويختلف هذا المجال تبعاً لدرجة التقدم التكنولـوجي لإلنـسان، كمـا يعـد المجـال األساسـي الـذي                      االستغالل األمثل، ويختلف هذا المجال تبعاً لدرجة التقدم التكنولـوجي لإلنـسان، كمـا يعـد المجـال األساسـي الـذي                      

  ..تقوم عليه التنميةتقوم عليه التنمية
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تمل البيئة البشرية على المجـال االجتمـاعي لإلنـسان، ويتمثـل فـي الـنظم االجتماعيـة والـسياسية                  تمل البيئة البشرية على المجـال االجتمـاعي لإلنـسان، ويتمثـل فـي الـنظم االجتماعيـة والـسياسية                  كما تش كما تش   
واإلدارية، واستخدام األرض، وهي النظم التي صنعها اإلنسان لينظم بها سـير مجتمعـه ويـدير بهـا عالقاتـه، كمـا                      واإلدارية، واستخدام األرض، وهي النظم التي صنعها اإلنسان لينظم بها سـير مجتمعـه ويـدير بهـا عالقاتـه، كمـا                      

عالقـات اإلنـسانية بمـا تـضم مـن          عالقـات اإلنـسانية بمـا تـضم مـن          تضم كل ما أحرزه اإلنسان من سبل حضارية، أي أن إطار البيئة البشرية هـي ال               تضم كل ما أحرزه اإلنسان من سبل حضارية، أي أن إطار البيئة البشرية هـي ال               
  . . نظم اجتماعية واقتصادية واستغالل األرضنظم اجتماعية واقتصادية واستغالل األرض

ويجب عدم إغفال وحدة البيئة بوجهيهـا الطبيعـي والبـشري، فكـل يـؤثر ويتـأثر بـاآلخر، واإلنـسان هـو                 ويجب عدم إغفال وحدة البيئة بوجهيهـا الطبيعـي والبـشري، فكـل يـؤثر ويتـأثر بـاآلخر، واإلنـسان هـو                   
العامل الفعال في هذا التأثير المتبادل، وسوف تركـز الدراسـة فـي موضـوع البحـث علـى العالقـة بـين اإلنـسان                         العامل الفعال في هذا التأثير المتبادل، وسوف تركـز الدراسـة فـي موضـوع البحـث علـى العالقـة بـين اإلنـسان                         

  ..بيئة الطبيعية في الجزربيئة الطبيعية في الجزروالوال
  

  :: ا���ازن ا����� ا���ازن ا�����
يقصد بالتوازن مدى استجابة النظام البيئي للعـودة إلـى الحالـة الـذي كـان عليهـا قبـل التعـرض للتغيـر                        يقصد بالتوازن مدى استجابة النظام البيئي للعـودة إلـى الحالـة الـذي كـان عليهـا قبـل التعـرض للتغيـر                        
واالضطراب، وتنقسم النظم البيئية وفقا لكيفية رجوعهـا إلـى الحالـة األصـلية التـي كانـت عليهـا قبـل التعـرض                        واالضطراب، وتنقسم النظم البيئية وفقا لكيفية رجوعهـا إلـى الحالـة األصـلية التـي كانـت عليهـا قبـل التعـرض                        

  --::يينيينلالضطراب إلى النوعين التاللالضطراب إلى النوعين التال
    ::BBaallaannccee  ooff  ddiirreecctt) ) الفوريالفوري((التوازن المباشر التوازن المباشر   --

حيث تكون قدرة النظام على العودة إلى حالة التوازن األصلية التي كان عليها مـن قبـل عـودة مباشـرة مـن خـالل                         حيث تكون قدرة النظام على العودة إلى حالة التوازن األصلية التي كان عليها مـن قبـل عـودة مباشـرة مـن خـالل                         
  ..استعادة المكونات التي تعرضت لالضطراب لحالتها األصلية بشكل مباشراستعادة المكونات التي تعرضت لالضطراب لحالتها األصلية بشكل مباشر

    ::llyyBBaallaannccee  iinnddiirreeccttالتوازن غير المباشرالتوازن غير المباشر  --
حيث تتم العودة إلى الحالة األصلية التي كانـت عليهـا البيئـة قبـل التعـرض لالضـطراب بـشكل مـساري                        حيث تتم العودة إلى الحالة األصلية التي كانـت عليهـا البيئـة قبـل التعـرض لالضـطراب بـشكل مـساري                            

ttrraajjeeccttoorryyوتكون العودة فيه متخذة مسار غير مستقيم  وتكون العودة فيه متخذة مسار غير مستقيم   . .  
  

ويتبين من هذا التصنيف أن عودة النظام إلى حالة التوازن األولى التـي كـان عليهـا تـتم بـصورة مباشـرة                       ويتبين من هذا التصنيف أن عودة النظام إلى حالة التوازن األولى التـي كـان عليهـا تـتم بـصورة مباشـرة                       
ير مباشرة تمر عبر مسارات غير تلك التي تـم خاللهـا إفـساد النظـام واضـطرابه، وغالبـاً مـا               ير مباشرة تمر عبر مسارات غير تلك التي تـم خاللهـا إفـساد النظـام واضـطرابه، وغالبـاً مـا               أو سريعة وأخرى غ   أو سريعة وأخرى غ   

يحدد ذلك ويتحكم فيه هو ما يمكن تسميته بقدرة النظام علـى اسـتعادة خصائـصه األصـلية؛ فـإن تـم ذلـك بـشكل                          يحدد ذلك ويتحكم فيه هو ما يمكن تسميته بقدرة النظام علـى اسـتعادة خصائـصه األصـلية؛ فـإن تـم ذلـك بـشكل                          
لبيئيـة التـي كانـت      لبيئيـة التـي كانـت      سريع عرف ذلك بالتوازن المباشر، أما إن تتطلب األمر مزيـدا مـن الوقـت وتغيـر الظـروف ا                   سريع عرف ذلك بالتوازن المباشر، أما إن تتطلب األمر مزيـدا مـن الوقـت وتغيـر الظـروف ا                   

مسئولة في األساس عن هذا االضطراب ثم بعـد ذلـك تحـاول مكونـات النظـام نفـسها اسـتعادة سـماتها األصـلية                   مسئولة في األساس عن هذا االضطراب ثم بعـد ذلـك تحـاول مكونـات النظـام نفـسها اسـتعادة سـماتها األصـلية                   
  ..فحينئذ نكون أمام حالة من التوازن غير المباشر اتخذت فيه عملية العودة لالتزان عدة مساراتفحينئذ نكون أمام حالة من التوازن غير المباشر اتخذت فيه عملية العودة لالتزان عدة مسارات

  

قـط لخـصائص العناصـر المكونـة للنظـام          قـط لخـصائص العناصـر المكونـة للنظـام          إذاً فحالة التوازن أو العودة إلـى الحالـة األصـلية ال تخـضع ف              إذاً فحالة التوازن أو العودة إلـى الحالـة األصـلية ال تخـضع ف              
فحسب بل إن الظروف البيئية المحيطة مسئولة عما يحدث، ولعل في هـذا مـا يؤكـد علـى مبـدأ الوحـدة العـضوية                         فحسب بل إن الظروف البيئية المحيطة مسئولة عما يحدث، ولعل في هـذا مـا يؤكـد علـى مبـدأ الوحـدة العـضوية                         

  ..أو تعاونية النظم، وهذا المبدأ يعد أهم الخصائص المميزة للنظام البيئيأو تعاونية النظم، وهذا المبدأ يعد أهم الخصائص المميزة للنظام البيئي
  

لبيئيـة، نظـراً لمـا يتمتـع بـه مـن       لبيئيـة، نظـراً لمـا يتمتـع بـه مـن       ومن هنا يتبين خطورة تدخل اإلنـسان غيـر العقالنـي فـي األنظمـة ا           ومن هنا يتبين خطورة تدخل اإلنـسان غيـر العقالنـي فـي األنظمـة ا           
خصائص تجعله شديد التأثير على التوازن البيئـي، الـذي قـد يـصل إلـي حـد تـدهورها، كمـا أن ذلـك ال يعطـي                            خصائص تجعله شديد التأثير على التوازن البيئـي، الـذي قـد يـصل إلـي حـد تـدهورها، كمـا أن ذلـك ال يعطـي                            
المفهوم بأن يترك اإلنسان النظام البيئي دون تـدخل منـه، حيـث أن التـدخل العقالنـي فـي بعـض الـنظم البيئيـة                          المفهوم بأن يترك اإلنسان النظام البيئي دون تـدخل منـه، حيـث أن التـدخل العقالنـي فـي بعـض الـنظم البيئيـة                          

 الدراسة إلحـدى مـشاكل تـدهور البيئـة الطبيعيـة وتـدخل اإلنـسان                 الدراسة إلحـدى مـشاكل تـدهور البيئـة الطبيعيـة وتـدخل اإلنـسان                يحفظ توازنها وعدم تدهورها، وسوف تتعرض     يحفظ توازنها وعدم تدهورها، وسوف تتعرض     
  ..بهدف إعادة االتزان البيئي، وتتمثل في مشكلة التدهور النوعي للتربة الزراعية بالجزربهدف إعادة االتزان البيئي، وتتمثل في مشكلة التدهور النوعي للتربة الزراعية بالجزر

  

طاقة محدودة، إذا ما زاد الـضغط عليهـا تعرضـت ألخطـار عديـدة، وهـو مـا يعبـر                     طاقة محدودة، إذا ما زاد الـضغط عليهـا تعرضـت ألخطـار عديـدة، وهـو مـا يعبـر                     كما أن لكل نظام بيئي      كما أن لكل نظام بيئي      
ينتهي بتدهور هذا النظام، وسـوف تتعـرض الدراسـة إلحـدى مـشكالت الـضغط علـى                  ينتهي بتدهور هذا النظام، وسـوف تتعـرض الدراسـة إلحـدى مـشكالت الـضغط علـى                  عنه باالستخدام الجائر الذي     عنه باالستخدام الجائر الذي     

الموارد البيئية والذي ينتج عنه اإلخالل بالتوازن البيئـي، وتتمثـل فـي مـشكلة اسـتنزاف التربـة بـالجزر وزيـادة                       الموارد البيئية والذي ينتج عنه اإلخالل بالتوازن البيئـي، وتتمثـل فـي مـشكلة اسـتنزاف التربـة بـالجزر وزيـادة                       
ط الرعـوي  ط الرعـوي  نظـام الزراعـة المتبعـة والـري والـضغ     نظـام الزراعـة المتبعـة والـري والـضغ      و ومساحة األراضي المتصحرة كنتيجة إلزالة النباتـات الطبيعيـة    مساحة األراضي المتصحرة كنتيجة إلزالة النباتـات الطبيعيـة    

  ..بأرض الجزربأرض الجزر
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  :: )G(�م ا����E1 ا������ )G(�م ا����E1 ا������

، وإن كـان هنـاك   ، وإن كـان هنـاك     iimmbbaallaanncceeكثيراً ما يحل تعبير مـشكلة بيئيـة محـل تعبيـر الخلـل أو عـدم التـوازن        كثيراً ما يحل تعبير مـشكلة بيئيـة محـل تعبيـر الخلـل أو عـدم التـوازن        
الكثير من الفروق المميزة بين التعبيرين، فالمـشكلة البيئيـة أمـر نـسبى يختلـف بـاختالف وجهـة نظـر الـدارس                   الكثير من الفروق المميزة بين التعبيرين، فالمـشكلة البيئيـة أمـر نـسبى يختلـف بـاختالف وجهـة نظـر الـدارس                   

الف المكان حتى داخل النظـام البيئـي نفـسه، أمـا الخلـل أو عـدم التـوازن فـي النظـام                  الف المكان حتى داخل النظـام البيئـي نفـسه، أمـا الخلـل أو عـدم التـوازن فـي النظـام                  للنظام البيئي، وكذلك باخت   للنظام البيئي، وكذلك باخت   
 بغـض النظـر      بغـض النظـر     --البيئي فيتعلق بضرر واضح لجميع العناصر والمكونات الحية وغيـر الحيـة داخـل النظـام البيئـي                   البيئي فيتعلق بضرر واضح لجميع العناصر والمكونات الحية وغيـر الحيـة داخـل النظـام البيئـي                   

ـ                  --عن مصدر هذا الخلل   عن مصدر هذا الخلل    ـ                   وهنا يصعب التميز داخل اإلطـار المكـاني للنظـام البيئـي الواحـد بـين األج زاء المـصابة   زاء المـصابة    وهنا يصعب التميز داخل اإلطـار المكـاني للنظـام البيئـي الواحـد بـين األج
  ..بالخلل من عدمهبالخلل من عدمه

تلـك المـشكلة التـي يعانيهـا نظـام بيئـي بعينـه سـواء                تلـك المـشكلة التـي يعانيهـا نظـام بيئـي بعينـه سـواء                ""ويمكن القول بوجه عام أن المشكلة البيئية هـي          ويمكن القول بوجه عام أن المشكلة البيئية هـي          
أكانت هذه المشكلة من إفراز هذا النظام البيئي نفـسه أو هـي واردة إليـه مـن نظـام بيئـي آخـر، ويكـون لهـذه                            أكانت هذه المشكلة من إفراز هذا النظام البيئي نفـسه أو هـي واردة إليـه مـن نظـام بيئـي آخـر، ويكـون لهـذه                            

  ".".لبيئي وكفاءته الوظيفيةلبيئي وكفاءته الوظيفيةالمشكلة أثرها المباشر على إنتاجية النظام االمشكلة أثرها المباشر على إنتاجية النظام ا
وغالباً ما تستوجب عملية حل المشكالت البيئية فهماً للنظم البيئيـة و مـستويات التغيـر التـي تـصيب هـذه                      وغالباً ما تستوجب عملية حل المشكالت البيئية فهماً للنظم البيئيـة و مـستويات التغيـر التـي تـصيب هـذه                      
النظم، فالتعامل مع النظم البيئية يكون بـصدد التعامـل مـع عـدد كبيـر مـن الـنظم تتـراوح مـا بـين البـسيطة                            النظم، فالتعامل مع النظم البيئية يكون بـصدد التعامـل مـع عـدد كبيـر مـن الـنظم تتـراوح مـا بـين البـسيطة                            

فإننـا ينبغـي أن نكـن قـادرين علـى          فإننـا ينبغـي أن نكـن قـادرين علـى          " " المـشكالت البيئيـة   المـشكالت البيئيـة   ""ل بها مـع     ل بها مـع     والمركبة، وبغض النظر عن الكيفية التي نتعام      والمركبة، وبغض النظر عن الكيفية التي نتعام      
  ..فهم النظم وكيفية تفاعل المكونات المختلفة داخل هذه النظمفهم النظم وكيفية تفاعل المكونات المختلفة داخل هذه النظم

وقد يساعد التعامل مع النظام البيئي الذي يعانى من مـشكلة مـن خـالل أسـلوب الفـصل أو التجزئـة كثيـراً                        وقد يساعد التعامل مع النظام البيئي الذي يعانى من مـشكلة مـن خـالل أسـلوب الفـصل أو التجزئـة كثيـراً                        
مليـة التجزئـة البيئيـة هـذه تهـدف إلـى فهـم سـلوك النظـام             مليـة التجزئـة البيئيـة هـذه تهـدف إلـى فهـم سـلوك النظـام             في فهم المشكالت البيئية، ومن ثم إيجاد حل لها، فع         في فهم المشكالت البيئية، ومن ثم إيجاد حل لها، فع         

البيئي من خالل فصل هذا النظام إلى مكوناته األصـلية وتحديـد العالقـات الناشـئة بـين هـذه األجـزاء، وتفتـرض                        البيئي من خالل فصل هذا النظام إلى مكوناته األصـلية وتحديـد العالقـات الناشـئة بـين هـذه األجـزاء، وتفتـرض                        
عملية الفصل هذه أنه يمكـن أن نـتفهم المجتمـع مـن خـالل الـسلوكيات وردود األفعـال الناشـئة بـين العناصـر                          عملية الفصل هذه أنه يمكـن أن نـتفهم المجتمـع مـن خـالل الـسلوكيات وردود األفعـال الناشـئة بـين العناصـر                          

  ..لك النظام البيئيلك النظام البيئيالمنتجة داخل ذالمنتجة داخل ذ
وتأكيداً لفكرة نسبية المشكلة البيئية فقد اقترح بعـض العلمـاء مجموعـة مـسوغات يمكـن االعتمـاد عليهـا              وتأكيداً لفكرة نسبية المشكلة البيئية فقد اقترح بعـض العلمـاء مجموعـة مـسوغات يمكـن االعتمـاد عليهـا              
في تحديد قيمة العناصر البيئية التـي تتعـرض للتلـف ومـن ثـم ضـرورة العمـل علـى صـيانة هـذه المكونـات                           في تحديد قيمة العناصر البيئية التـي تتعـرض للتلـف ومـن ثـم ضـرورة العمـل علـى صـيانة هـذه المكونـات                           

  : : هي هي والحيلولة دون استمرار تدهورها وهذه المحددات أو المسوغات والحيلولة دون استمرار تدهورها وهذه المحددات أو المسوغات 
  ..UUttiilliittaarriiaannالجانب النفعي الجانب النفعي 

  .                                                                     .                                                                     EEccoollooggiiccaall  الجانب اإليكولوجيالجانب اإليكولوجي
  ..AAeesstthheettiicc  الجانب الجمالالجانب الجمال

  ..MMoorraallالجانب األخالقي الجانب األخالقي 
المـردود النفعـي   المـردود النفعـي   ويالحظ أن العنصرين األول والثاني يعتمـدان فـي تقييمهمـا علـى الجـدوى االقتـصادية و                 ويالحظ أن العنصرين األول والثاني يعتمـدان فـي تقييمهمـا علـى الجـدوى االقتـصادية و                 

الذي يعود على اإلنسان من اهتمامه بهذه المكونات البيئية، وفيمـا يخـتص بالجانـب األخالقـي فـإن أصـحاب هـذا                       الذي يعود على اإلنسان من اهتمامه بهذه المكونات البيئية، وفيمـا يخـتص بالجانـب األخالقـي فـإن أصـحاب هـذا                       
، تمامـا كمـا لـو كـان الحـديث عـن اإلنـسان        ، تمامـا كمـا لـو كـان الحـديث عـن اإلنـسان          rriigghhtt  iinn  eexxiissttاالتجاه يرون أن أي مكون بيئي له الحق في الوجود االتجاه يرون أن أي مكون بيئي له الحق في الوجود 
 بـأن جمـال الطبيعـة ملـك للبـشرية بأسـرها علـى مـستوى                  بـأن جمـال الطبيعـة ملـك للبـشرية بأسـرها علـى مـستوى                 و حقوقه، كما أن أصحاب الرؤية الجماليـة ينـادون         و حقوقه، كما أن أصحاب الرؤية الجماليـة ينـادون         

المكان والزمان، ومن ثم فإن األجيال القادمة لها الحق الكامل في التمتع بمـا نتمتـع بـه مـن جمـال طبيعـي ومـن                          المكان والزمان، ومن ثم فإن األجيال القادمة لها الحق الكامل في التمتع بمـا نتمتـع بـه مـن جمـال طبيعـي ومـن                          
    ..ثم كانت فكرة الصيانة والحماية للمكونات البيئية أمراً ضرورياًثم كانت فكرة الصيانة والحماية للمكونات البيئية أمراً ضرورياً

IًأوIًأو : :��E�$�<�ر ا�ا �����ا��� 	<3�0)� ا��ا��E�$�<�ر ا�ا �����ا��� 	<3�0)� ا��ا::  
 جزيـرة وحـاجز رملـي، منهـا          جزيـرة وحـاجز رملـي، منهـا         4141، نحـو    ، نحـو    20092009 سجلت المرئية الفضائية لنهر النيل فـي محافظـة قنـا لعـام                سجلت المرئية الفضائية لنهر النيل فـي محافظـة قنـا لعـام               --

 جزيـرة، منهـا مـا        جزيـرة، منهـا مـا       3131عشرة حواجز رملية غير مكتملة النمو، كما يوجد باإلضـافة إلـي هـذه الحـواجز الرمليـة                   عشرة حواجز رملية غير مكتملة النمو، كما يوجد باإلضـافة إلـي هـذه الحـواجز الرمليـة                   
ال والحمـودي،  ال والحمـودي،  يضاهي مـستوي سـطحها مـستوي الـسهل الفيـضي، كجـزر أرمنـت والعاقولـة واألوسـط قـامو               يضاهي مـستوي سـطحها مـستوي الـسهل الفيـضي، كجـزر أرمنـت والعاقولـة واألوسـط قـامو               

  ..وبعضها األخر ال يزال في مرحلة النشأة والتكوين، كجزر هو الصغرى والجبيل وأوالد نجم والطويرات وكريموبعضها األخر ال يزال في مرحلة النشأة والتكوين، كجزر هو الصغرى والجبيل وأوالد نجم والطويرات وكريم
 تتباين الجزر النيلية في محافظة في أبعادهـا المورفومتريـة، فقـد بلغـت مـساحة الجـزر فـي الوقـت الحاضـر                          تتباين الجزر النيلية في محافظة في أبعادهـا المورفومتريـة، فقـد بلغـت مـساحة الجـزر فـي الوقـت الحاضـر                         --

، ويـصل   ، ويـصل   22كـم كـم   144.51144.51نيليـة فـي مـصر والبالغـة         نيليـة فـي مـصر والبالغـة         من إجمالي مساحة الجزر ال    من إجمالي مساحة الجزر ال    % % 24.924.9، بنسبة   ، بنسبة   22 كم  كم 35.9335.93نحونحو
مـن إجمـالي أطـوال الجـزر النيليـة فـي            مـن إجمـالي أطـوال الجـزر النيليـة فـي            % % 2424كـم، بنـسبة     كـم، بنـسبة     100.75100.75إجمالي أطوال الجزر النيلية بمحافظة قنـا        إجمالي أطوال الجزر النيلية بمحافظة قنـا        

 متـر فـي    متـر فـي   54705470 فـي جزيـرة الهويـدا الـصغرى و          فـي جزيـرة الهويـدا الـصغرى و         380380 كم، تراوحت  تلك األطوال ما بـين           كم، تراوحت  تلك األطوال ما بـين          419.7419.7مصر والبالغة   مصر والبالغة   
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مـن إجمـالي عـرض الجـزر النيليـة فـي            مـن إجمـالي عـرض الجـزر النيليـة فـي            % % 18.418.4 كم، بنـسبة      كم، بنـسبة     18.718.7  بإجمالي عروض يصل إلي   بإجمالي عروض يصل إلي   جزيرة أرمنت، و  جزيرة أرمنت، و  
 كـم فـي جزيـرة نقنـق الـصغرى،       كـم فـي جزيـرة نقنـق الـصغرى،      0.090.09 كم، وقد تراوحت عرض الجزر بالمحافظـة مـا بـين           كم، وقد تراوحت عرض الجزر بالمحافظـة مـا بـين          102102مصر والبالغة   مصر والبالغة   

    .. كم في جزيرة الحمودي كم في جزيرة الحمودي1.221.22وو
ي ي مـن إجمـال   مـن إجمـال   % % 29.329.3تنوعت أشكال الجزر النيلية بمحافظة قنا، فظهـر بهـا الـشكل الـشريطي والـذي مثـل                   تنوعت أشكال الجزر النيلية بمحافظة قنا، فظهـر بهـا الـشكل الـشريطي والـذي مثـل                     ••

ويدخل تحت هذا الـنمط مـن أشـكال الجـزر النيليـة أشـكال               ويدخل تحت هذا الـنمط مـن أشـكال الجـزر النيليـة أشـكال               % % 58.558.5أعدادا الجزر، أما الشكل الطولي فقد مثل        أعدادا الجزر، أما الشكل الطولي فقد مثل        
عدة منها اللوزي أو شكل العين، كمـا يظهـر بنهـر النيـل فـي منطقـة الدراسـة العديـد مـن الجـزر شـبة                            عدة منها اللوزي أو شكل العين، كمـا يظهـر بنهـر النيـل فـي منطقـة الدراسـة العديـد مـن الجـزر شـبة                            

عـن الـنمط الـسابق لتـصل        عـن الـنمط الـسابق لتـصل         من إجمالي الجزر، أما الجزر القوسية الـشكل فترتفـع             من إجمالي الجزر، أما الجزر القوسية الـشكل فترتفـع            4.94.9المستديرة وتمثل نسبة    المستديرة وتمثل نسبة    
، وهذان النمطان من أشكال الجزر يتمثالن بالجزر الحديثة التي ظهـرت فـي المجـري بعـد بنـاء الـسد                      ، وهذان النمطان من أشكال الجزر يتمثالن بالجزر الحديثة التي ظهـرت فـي المجـري بعـد بنـاء الـسد                      7.37.3%%

العالي، ويتضح من هذا التنوع المورفولوجي الـسابق التبـاين فـي العمليـات الجيومورفولوجيـة النهريـة مـن                    العالي، ويتضح من هذا التنوع المورفولوجي الـسابق التبـاين فـي العمليـات الجيومورفولوجيـة النهريـة مـن                    
  ..جزء آلخر على طول النهر بمنطقة الدراسةجزء آلخر على طول النهر بمنطقة الدراسة

سباب المؤدية لنشأة الجزر النيلية بمنطقة الدراسة، اتـضح أنـه لـيس هنـاك سـبب واحـد لتكـوين                     سباب المؤدية لنشأة الجزر النيلية بمنطقة الدراسة، اتـضح أنـه لـيس هنـاك سـبب واحـد لتكـوين                     وبدراسة األ وبدراسة األ   ••
الجزر النهرية، بل توجد مجوعة من العوامـل التـي تعمـل متـضافرة لتكـوين هـذه الظـاهرة، منهـا كميـات                        الجزر النهرية، بل توجد مجوعة من العوامـل التـي تعمـل متـضافرة لتكـوين هـذه الظـاهرة، منهـا كميـات                        

  . . التصريف، وحمولة النهر من الرواسب، ومعدل االنحدار وبعض العوامل األخرىالتصريف، وحمولة النهر من الرواسب، ومعدل االنحدار وبعض العوامل األخرى
 فـي عـام      فـي عـام     22كـم كـم 2323 جزيـرة شـغلت مـساحة         جزيـرة شـغلت مـساحة        3636ور التاريخي للجزر بالمحافظة فقد بلغت أعدادها        ور التاريخي للجزر بالمحافظة فقد بلغت أعدادها        وبدراسة التط وبدراسة التط   ••

  1818، وقد حدث تناقص عددي ومساحي لهذه الجزر في أواخـر القـرن التاسـع عـشر فقـد بلـغ عـددها                      ، وقد حدث تناقص عددي ومساحي لهذه الجزر في أواخـر القـرن التاسـع عـشر فقـد بلـغ عـددها                      18011801
، وفي أوائل القرن العشرين حـدثت زيـادة فـي أعـداد الجـزر النيليـة لتـصل إلـي                     ، وفي أوائل القرن العشرين حـدثت زيـادة فـي أعـداد الجـزر النيليـة لتـصل إلـي                     22 كم  كم 21.821.8جزيرة بمساحة   جزيرة بمساحة   

، نتيجة الرتفاع كمية الميـاه وحمولـة النهـر قبـل بنـاء الـسد العـالي، ثـم                    ، نتيجة الرتفاع كمية الميـاه وحمولـة النهـر قبـل بنـاء الـسد العـالي، ثـم                    22 كم  كم 40.7140.71 جزيرة بمساحة     جزيرة بمساحة    4848
حدث تناقص مساحي وعددي لهذه الجزر بعد بناء السد العـالي نتيجـة لزيـادة النـشاط النحتـي، وقـد تغيـرت                       حدث تناقص مساحي وعددي لهذه الجزر بعد بناء السد العـالي نتيجـة لزيـادة النـشاط النحتـي، وقـد تغيـرت                       

  . . في كل مرحلة من المراحل السابقة الكثافة الجذرية ومعدل تكرار الجزرفي كل مرحلة من المراحل السابقة الكثافة الجذرية ومعدل تكرار الجزر
ة التطور الجيومورفولـوجي للجـزر بمنطقـة الدراسـة، اتـضح أنـه ال يوجـد هنـاك فتـرة زمنيـة                       ة التطور الجيومورفولـوجي للجـزر بمنطقـة الدراسـة، اتـضح أنـه ال يوجـد هنـاك فتـرة زمنيـة                         وبدراس  وبدراس  ••

متساوية تستغرقها الجزيرة منذ نـشأتها وحتـى انـضمامها للـسهل الفيـضي، فقـد تـستغرق نـشأة الجزيـرة                      متساوية تستغرقها الجزيرة منذ نـشأتها وحتـى انـضمامها للـسهل الفيـضي، فقـد تـستغرق نـشأة الجزيـرة                      
  --17981798 سنة أو أكثر، كما فـي معظـم الجـزر التـي ظهـرت فـي خـرائط                  سنة أو أكثر، كما فـي معظـم الجـزر التـي ظهـرت فـي خـرائط                 5050 سنة أو أقل من       سنة أو أقل من      3030وانضمامها  وانضمامها  

، كمـا أن هنـاك جـزر حافظـت علـي بقائهـا فـي        ، كمـا أن هنـاك جـزر حافظـت علـي بقائهـا فـي        19601960، ثم انضمت إلي السهل الفيـضي قبـل عـام     ، ثم انضمت إلي السهل الفيـضي قبـل عـام     18018011
    ..المجري النهري وأن تغيرت مورفولوجيتها بعض الشيء، كما هو الحال في جزيرة أرمنتالمجري النهري وأن تغيرت مورفولوجيتها بعض الشيء، كما هو الحال في جزيرة أرمنت

 فـدان،    فـدان،   4665.354665.35 نـسمة، يـشغلون مـساحة قـدرها           نـسمة، يـشغلون مـساحة قـدرها          1274412744بلغ عدد سـكان جـزر منطقـة الدراسـة نحـو           بلغ عدد سـكان جـزر منطقـة الدراسـة نحـو             ••
  . . فدان، مما يدل على انخفاض كثافة سكان جزر منطقة الدراسةفدان، مما يدل على انخفاض كثافة سكان جزر منطقة الدراسة/ / مةمة نس نس1.801.80بمتوسط كثافة بمتوسط كثافة 

  6464--1515 عن التركيب السكاني بالجزر فنجد أن مجتمـع الجـزر مجتمـع شـاباً لغلبـة الفئـة العمريـة مـن                         عن التركيب السكاني بالجزر فنجد أن مجتمـع الجـزر مجتمـع شـاباً لغلبـة الفئـة العمريـة مـن                        أماأما  ••
إنـاث، كمـا أن النـشاط       إنـاث، كمـا أن النـشاط       // ذكـر   ذكـر  120.9120.9على باقي فئات العمر، كما أنه ترتفع به نسب الذكور إلي اإلنـاث بمعـدل                على باقي فئات العمر، كما أنه ترتفع به نسب الذكور إلي اإلنـاث بمعـدل                

، ممـا يعـد انعكاسـاً للظـروف الجغرافيـة المكانيـة ببيئـة               ، ممـا يعـد انعكاسـاً للظـروف الجغرافيـة المكانيـة ببيئـة               )) الـصيد   الـصيد  --الزراعة  الزراعة  (( السائد بالجزر، هو      السائد بالجزر، هو     االقتصادياالقتصادي
  .         .         الجزرالجزر

�ً���K�ً���K : :<�ر��� ������01ت ا���<�را��� ������01ت ا���ا::  
  --::تبين من الدراسة أن أراضي الجزر بمحافظة قنا تتعرض للعديد من المشكالت البيئية، أهمهاتبين من الدراسة أن أراضي الجزر بمحافظة قنا تتعرض للعديد من المشكالت البيئية، أهمها  
  ::تهدل ونحت جوانب الجزرتهدل ونحت جوانب الجزر) ) أأ((
ليــة التهــدل إلــى فقــد لجوانــب الجــزر لــصالح ميــاه النهــر، وذلــك عــن طريــق العمليــات  ليــة التهــدل إلــى فقــد لجوانــب الجــزر لــصالح ميــاه النهــر، وذلــك عــن طريــق العمليــات  تــشير عمتــشير عم  ••

الجيومورفولوجية المتعاقبة للنهر، واالنزالق الرأسي لطبقـات بأكملهـا مـن التربـة فـي مياهـه، فـالجزر مـن                     الجيومورفولوجية المتعاقبة للنهر، واالنزالق الرأسي لطبقـات بأكملهـا مـن التربـة فـي مياهـه، فـالجزر مـن                     
ي ي أكثر الظاهرات الجيومورفولوجية النهريـة التـي تـأثرت بـالمتغيرات التـي حـدثت بعـد بنـاء الـسد العـال                      أكثر الظاهرات الجيومورفولوجية النهريـة التـي تـأثرت بـالمتغيرات التـي حـدثت بعـد بنـاء الـسد العـال                      

والحواجز المائية، أما تعرية جوانب الجـزر فيقـصد بهـا دور التيـارات النهريـة المـستحدثة والميـاه الرائقـة                      والحواجز المائية، أما تعرية جوانب الجـزر فيقـصد بهـا دور التيـارات النهريـة المـستحدثة والميـاه الرائقـة                      
الخالية من الرواسب في نحت هذه الجوانب، ممـا أدي بهـا إلـى فقـد أجـزاء مـن جـسمها األساسـي، حيـث                       الخالية من الرواسب في نحت هذه الجوانب، ممـا أدي بهـا إلـى فقـد أجـزاء مـن جـسمها األساسـي، حيـث                       

  . . تميزت جزر نهر النيل الرسوبية بالدينامكية والتغير الواضحتميزت جزر نهر النيل الرسوبية بالدينامكية والتغير الواضح
 للنحـت والتهايـل،      للنحـت والتهايـل،     22 كـم   كـم  6.526.52، يتعـرض منهـا      ، يتعـرض منهـا      22 كـم   كـم  84.8184.81طوال جوانب الجزر بالمحافظة نحو      طوال جوانب الجزر بالمحافظة نحو      بلغ إجمالي أ  بلغ إجمالي أ    ••

  3.83.8وبالتالي حدوث تناقص مساحي لهذه الجزر، فقـد بلـغ إجمـالي المـساحة المنحوتـة علـى هـذه األطـوال               وبالتالي حدوث تناقص مساحي لهذه الجزر، فقـد بلـغ إجمـالي المـساحة المنحوتـة علـى هـذه األطـوال               
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  م، وتتركز في القطاع الجنـوبي مـن النهـر بمنطقـة الدراسـة، وتقـل كلمـا                 م، وتتركز في القطاع الجنـوبي مـن النهـر بمنطقـة الدراسـة، وتقـل كلمـا                 20092009--19751975 في الفترة من      في الفترة من     22كمكم
        ..اتجهنا شماالًاتجهنا شماالً

  ::مشكالت البيئة الزراعية بالجزرمشكالت البيئة الزراعية بالجزر) ) بب((
تعاني البيئة الزراعية بالجزر من مجموعة من المـشكالت البيئيـة التـي يـرتبط أغلبهـا بالممارسـات البـشرية                     تعاني البيئة الزراعية بالجزر من مجموعة من المـشكالت البيئيـة التـي يـرتبط أغلبهـا بالممارسـات البـشرية                       ••

غير المدروسة اتجاه البيئة مما ترتب عليه حدوث صـورة أو أخـري مـن صـور التـدهور للخـصائص البيئيـة                       غير المدروسة اتجاه البيئة مما ترتب عليه حدوث صـورة أو أخـري مـن صـور التـدهور للخـصائص البيئيـة                       
  .. من جراء الجري وراء المكاسب القصيرة األجل على حساب األجل البعيد من جراء الجري وراء المكاسب القصيرة األجل على حساب األجل البعيدلهذا النظام، وذلكلهذا النظام، وذلك

  :: التدهور النوعي للتربة الزراعية التدهور النوعي للتربة الزراعية--11
يعبر تدهور التربة عن التراجع في خصائصها الكيميائية والفيزيائية والحيويـة حاليـاً مقارنـة بمـا كانـت عليـه                     يعبر تدهور التربة عن التراجع في خصائصها الكيميائية والفيزيائية والحيويـة حاليـاً مقارنـة بمـا كانـت عليـه                       ••

    ::للتربة بالجزر في ثالث أشكال هيللتربة بالجزر في ثالث أشكال هيهذه الخصائص في فترات سابقة، وتتمثل مظاهر التدهور النوعي هذه الخصائص في فترات سابقة، وتتمثل مظاهر التدهور النوعي 
    ..التدهور الكيميائيالتدهور الكيميائي* * 
    ::WWaatteerr--LLooggggiinngg) ) التغدقالتغدق((التدهور الفيزيائي التدهور الفيزيائي * * 
  ::BBiioo--ddeeggrraaddaattiioonnالتدهور الحيوي التدهور الحيوي * * 

  :: التدهور الكمي لألراضي الزراعية بالجزر التدهور الكمي لألراضي الزراعية بالجزر--22
ثلـه مظـاهر   ثلـه مظـاهر   يمثل التدهور الكمي ألراضي الزراعيـة ببيئـة الجـزر مـشكلة بيئيـة ال تقـل خطورتهـا عمـا تم                    يمثل التدهور الكمي ألراضي الزراعيـة ببيئـة الجـزر مـشكلة بيئيـة ال تقـل خطورتهـا عمـا تم                      ••

التدهور النوعي، ولعل أبرز مظاهر التدهور الكمي تتمثل في تأكـل مـساحات مـن األراضـي الزراعيـة لـصالح                     التدهور النوعي، ولعل أبرز مظاهر التدهور الكمي تتمثل في تأكـل مـساحات مـن األراضـي الزراعيـة لـصالح                     
، بمـا يحمـل كثيـر مـن األضـرار علـى النظـام               ، بمـا يحمـل كثيـر مـن األضـرار علـى النظـام               ))ألغراض السكن والبناء وغيرها   ألغراض السكن والبناء وغيرها   ((االستخدامات غير الزراعية    االستخدامات غير الزراعية    

  ..بوجه عامبوجه عامالزراعي في حد ذاته وعلى بقية عناصر المنظومة البيئية في الجزر الزراعي في حد ذاته وعلى بقية عناصر المنظومة البيئية في الجزر 
  :: مشكالت استنزاف التربة مشكالت استنزاف التربة--33
تتمثل مشكالت استنزاف التربة بأرض الجزر في كل من التـصحر ويقـصد بـه عمليـة هـدم أو تـدمير للطاقـة                        تتمثل مشكالت استنزاف التربة بأرض الجزر في كل من التـصحر ويقـصد بـه عمليـة هـدم أو تـدمير للطاقـة                          ••

الحيوية لألرض و التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلـى ظـروف تـشبه ظـروف الـصحراء وهـو مظهـر مـن                         الحيوية لألرض و التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلـى ظـروف تـشبه ظـروف الـصحراء وهـو مظهـر مـن                         
قلص الطاقة الحيويـة لـألرض المتمثلـة فـي اإلنتـاج النبـاتي              قلص الطاقة الحيويـة لـألرض المتمثلـة فـي اإلنتـاج النبـاتي              التدهور الواسع لألنظمة البيئية الذي يؤدي إلى ت       التدهور الواسع لألنظمة البيئية الذي يؤدي إلى ت       

  ..والحيواني ومن ثمة التأثير في إعالة الوجود البشريوالحيواني ومن ثمة التأثير في إعالة الوجود البشري
ثمة شكل أخر من أشكال استنزاف التربة بأرض الجـزر اإل وهـو مـشكلة تجريـف األرض، والتـي يقـصد بهـا               ثمة شكل أخر من أشكال استنزاف التربة بأرض الجـزر اإل وهـو مـشكلة تجريـف األرض، والتـي يقـصد بهـا                 ••

ـ                 ـ                تعريض مساحات واسعة مـن األراضـي الزراعيـة لعمليـة استئـصال طبقاتهـا ال سطحية المنتجـة بواسـطة     سطحية المنتجـة بواسـطة     تعريض مساحات واسعة مـن األراضـي الزراعيـة لعمليـة استئـصال طبقاتهـا ال
أو تحسين قـوام تربـة رمليـة أخـري ممـا يعنـي تجريـف             أو تحسين قـوام تربـة رمليـة أخـري ممـا يعنـي تجريـف             ) ) الطوب اللبن الطوب اللبن ((اإلنسان الستخدامها في عملية البناء      اإلنسان الستخدامها في عملية البناء      

موضع آخر، وقد لوحظ أثناء الدراسـة الميدانيـة، أن العديـد مـن حـاالت التجريـف بـأرض الجـزر تتجـاوز                        موضع آخر، وقد لوحظ أثناء الدراسـة الميدانيـة، أن العديـد مـن حـاالت التجريـف بـأرض الجـزر تتجـاوز                        
  ..قليلقليلرأسياً مسافة المتر بل أن البعض منها تجاوز هذا الحد برأسياً مسافة المتر بل أن البعض منها تجاوز هذا الحد ب

  :مشكالت البيئة العمرانية بالجزرمشكالت البيئة العمرانية بالجزر) ) جج(( 
أدي غياب التخطيط في بيئة الجزر وما ترتب عليه مـن تكـدس المبـاني العـشوائية إلـي تكـدس الـسكان بهـا           أدي غياب التخطيط في بيئة الجزر وما ترتب عليه مـن تكـدس المبـاني العـشوائية إلـي تكـدس الـسكان بهـا             ••

 إضـافة إلـي الفقـر والظـروف المعيـشية            إضـافة إلـي الفقـر والظـروف المعيـشية           ––وغياب أو قصور المرافق األساسية والخـدمات الالزمـة للـسكان            وغياب أو قصور المرافق األساسية والخـدمات الالزمـة للـسكان            
كالت البيئيـة مثـل مـشكالت البنيـة األساسـية والمخلفـات الـصلبة               كالت البيئيـة مثـل مـشكالت البنيـة األساسـية والمخلفـات الـصلبة                إلي وجود مجموعة مـن المـش        إلي وجود مجموعة مـن المـش       ––السيئة  السيئة  

  ..وتلوث الهواء والخدمات التعليمية والصحية والموصالت وغيرهاوتلوث الهواء والخدمات التعليمية والصحية والموصالت وغيرها) ) القمامةالقمامة((
أظهرت الدراسة أن كل جزر منطقة الدراسة تعاني من غياب الـصرف الـصحي، وهـي مـشكلة صـحية وبيئيـة                      أظهرت الدراسة أن كل جزر منطقة الدراسة تعاني من غياب الـصرف الـصحي، وهـي مـشكلة صـحية وبيئيـة                        ••

رفاهية األسـرة ونظافـة البيئـة، إال إنهـا بـدورها تـؤثر              رفاهية األسـرة ونظافـة البيئـة، إال إنهـا بـدورها تـؤثر              تمس في األصل سكان الجزيرة، وتؤثر على صحتهم و        تمس في األصل سكان الجزيرة، وتؤثر على صحتهم و        
على صحة سكان وادي النيل جميعاً لما يتسرب من هذه الميـاه الملوثـة إلـى مجـرى النيـل، فالـصفة العامـة                        على صحة سكان وادي النيل جميعاً لما يتسرب من هذه الميـاه الملوثـة إلـى مجـرى النيـل، فالـصفة العامـة                        

تحت سطح التربـة والـذي يتـسرب مـن هـذه المخلفـات              تحت سطح التربـة والـذي يتـسرب مـن هـذه المخلفـات              ) ) بيارات، طرنشات بيارات، طرنشات ((للصرف بالجزر هو على مستودع      للصرف بالجزر هو على مستودع      
بة المسامية، باإلضافة إلي ما يـنجم عـن هـذا النـوع مـن الـصرف مـن طفـح                     بة المسامية، باإلضافة إلي ما يـنجم عـن هـذا النـوع مـن الـصرف مـن طفـح                     إلى نهر النيل عن طريق التر     إلى نهر النيل عن طريق التر     

  .    .    بالشوارع مع بعض الروائح الكريهة وإنتشار الذباب والناموس على أثرهابالشوارع مع بعض الروائح الكريهة وإنتشار الذباب والناموس على أثرها
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  ::ا�$��rA وا���`��تا�$��rA وا���`��ت
بعد الدراسة الـسابقة لعناصـر البيئـة الطبيعيـة والبـشرية بـالجزر، واالنتهـاء إلـي وجـود العديـد مـن                        بعد الدراسة الـسابقة لعناصـر البيئـة الطبيعيـة والبـشرية بـالجزر، واالنتهـاء إلـي وجـود العديـد مـن                        

ئية، يمكن القول بأن الجزر النيلية تشكل منطقـة يـصعب تنميتهـا بـدون األخـذ فـي االعتبـار سـكان                 ئية، يمكن القول بأن الجزر النيلية تشكل منطقـة يـصعب تنميتهـا بـدون األخـذ فـي االعتبـار سـكان                 المشكالت البي المشكالت البي 
هذه الجزر، فالتنمية تعتبر جوفاء بال معني إن لم تهـتم بالـسكان المحليـين، لـذا تتمثـل أهـم التوصـيات والحلـول                        هذه الجزر، فالتنمية تعتبر جوفاء بال معني إن لم تهـتم بالـسكان المحليـين، لـذا تتمثـل أهـم التوصـيات والحلـول                        

  : : كاآلتيكاآلتيلوقف هذا التدهور والنهوض بموارد الجزر من خالل أنماط التنمية المقترحة لوقف هذا التدهور والنهوض بموارد الجزر من خالل أنماط التنمية المقترحة 
 ضرورة التعاون اإلداري للحفاظ على بيئة الجزر، فتقـوم وزارة الدولـة لـشئون البيئـة بتتبـع األنـشطة                      ضرورة التعاون اإلداري للحفاظ على بيئة الجزر، فتقـوم وزارة الدولـة لـشئون البيئـة بتتبـع األنـشطة                     --11

البشرية الضارة على سطح الجزر، ومراقبـة الـسفن والوحـدات النيليـة التـي تفـرغ نفايتهـا فـي النهـر                       البشرية الضارة على سطح الجزر، ومراقبـة الـسفن والوحـدات النيليـة التـي تفـرغ نفايتهـا فـي النهـر                       
  ..وقرب الجزروقرب الجزر

حيويـة علـى سـطح هـذه الجـزر ومراقبتهـا            حيويـة علـى سـطح هـذه الجـزر ومراقبتهـا             كما يعمل جهاز شئون البيئة على الكشف عن التنوعات ال           كما يعمل جهاز شئون البيئة على الكشف عن التنوعات ال          --22
  ..وإعداد تقارير دورية للكشف عن التطور الحيوي للجزر من عدمهوإعداد تقارير دورية للكشف عن التطور الحيوي للجزر من عدمه

 ال بد من النظر إلي الجزر على أنها تمثل بيئة طبيعية يجـب الحفـاظ عليهـا، لمـا تحتويـه مـن مـوارد                           ال بد من النظر إلي الجزر على أنها تمثل بيئة طبيعية يجـب الحفـاظ عليهـا، لمـا تحتويـه مـن مـوارد                          --33
 المـستقبل، وأنهـا تمثـل        المـستقبل، وأنهـا تمثـل       سـواء فـي الحاضـر أو      سـواء فـي الحاضـر أو      " " التنوعات الحيوية، والموارد غير الحية    التنوعات الحيوية، والموارد غير الحية    ""طبيعية تتمثل في    طبيعية تتمثل في    

  ..بالنسبة لألجيال المقبلة رصيد، لكونها تمثل محميات طبيعية تحافظ على األنواع من االنقراضبالنسبة لألجيال المقبلة رصيد، لكونها تمثل محميات طبيعية تحافظ على األنواع من االنقراض
 يقترح إقامة مراكز بيئية تنتشر في هذه الجزر، يكـون الهـدف منهـا اإلشـراف علـى البيئـة، وإجـراء                        يقترح إقامة مراكز بيئية تنتشر في هذه الجزر، يكـون الهـدف منهـا اإلشـراف علـى البيئـة، وإجـراء                       --44

  ..أبحاث لمراقبة البيئةأبحاث لمراقبة البيئة
لحفـاظ علـى هـذه البيئـة مـن التلـوث، ومناقـشة مـشكالتهم                لحفـاظ علـى هـذه البيئـة مـن التلـوث، ومناقـشة مـشكالتهم                 توعية وتثقيف سكان الجزر بـضرورة ا        توعية وتثقيف سكان الجزر بـضرورة ا       --55

المختلفة، إليجاد أنسب الطرق لحلها، ألن أي تنمية ال تـصلح بـدون إشـراك الـسكان المحليـين بهـا، كمـا                       المختلفة، إليجاد أنسب الطرق لحلها، ألن أي تنمية ال تـصلح بـدون إشـراك الـسكان المحليـين بهـا، كمـا                       
يجب مراعاة أن السلوك الثقافي لإلنسان هـو المـؤثر فـي تنميـة وتطـوير البيئـة، ولـذلك يجـب تطـوير                        يجب مراعاة أن السلوك الثقافي لإلنسان هـو المـؤثر فـي تنميـة وتطـوير البيئـة، ولـذلك يجـب تطـوير                        

  ..وذلك من خالل القضاء على األمية، ونشر الوعي البيئيوذلك من خالل القضاء على األمية، ونشر الوعي البيئيالسلوك الثقافي لسكان الجزر، السلوك الثقافي لسكان الجزر، 
 االهتمام بالبيئة الزراعية في الجزر، وزراعة األراضـي المتـدهورة بالنبـات الطبيعـي، لتـصبح كمحميـة              االهتمام بالبيئة الزراعية في الجزر، وزراعة األراضـي المتـدهورة بالنبـات الطبيعـي، لتـصبح كمحميـة             --77

طبيعية تساعد على الحفاظ على التوازن الطبيعـي للبيئـة، ويقتـرح السـتدامة هـذا النظـام والحفـاظ عليـه                      طبيعية تساعد على الحفاظ على التوازن الطبيعـي للبيئـة، ويقتـرح السـتدامة هـذا النظـام والحفـاظ عليـه                      
  --::أتباع اآلتيأتباع اآلتي

  ::فاظ على البيئة الطبيعية من التلوثفاظ على البيئة الطبيعية من التلوث للح للح--
يقترح عدم استخدام المبيدات والمخصبات الكيميائية فـي عمليـات الزراعـة، لـدورها فـي تلـوث هـذا النظـام،                      يقترح عدم استخدام المبيدات والمخصبات الكيميائية فـي عمليـات الزراعـة، لـدورها فـي تلـوث هـذا النظـام،                      * * 

  ..واالعتماد على المخصبات العضوية والحيوية في الزراعة بدالً عن المخصبات الكيميائيةواالعتماد على المخصبات العضوية والحيوية في الزراعة بدالً عن المخصبات الكيميائية
ة عـن النظـام البيئـي العمرانـي، وذلـك لمنـع تلـوث ميـاه                 ة عـن النظـام البيئـي العمرانـي، وذلـك لمنـع تلـوث ميـاه                 إنشاء شبكة صرف صحي لمعالجة المخلفات الناجم      إنشاء شبكة صرف صحي لمعالجة المخلفات الناجم      * * 

  ..النهرالنهر
  : :  للحفاظ على الموارد الطبيعية للحفاظ على الموارد الطبيعية--

  ..االعتناء بمناطق النبات الطبيعي، وزيادته في الجزر منخفضة السطحاالعتناء بمناطق النبات الطبيعي، وزيادته في الجزر منخفضة السطح* * 
  ..منع الزراعة في المجاري المائية الموسميةمنع الزراعة في المجاري المائية الموسمية* * 
  ..تخصيص ما يعرف بالوقف البيئي، لتنمية البيئة الطبيعيةتخصيص ما يعرف بالوقف البيئي، لتنمية البيئة الطبيعية* * 
 يقترح إنشاء جهاز خاص يعني بعمليـة الرصـد البيئـي بعـد تنفيـذ المـشروعات المقترحـة لـضمان جديـة                         يقترح إنشاء جهاز خاص يعني بعمليـة الرصـد البيئـي بعـد تنفيـذ المـشروعات المقترحـة لـضمان جديـة                        كماكما* * 

  ..التفاعل مع المشكالت الناتجة، ووضع إدارة بيئية يكون هدفها التعريف بأهمية هذه األراضي طبيعياًالتفاعل مع المشكالت الناتجة، ووضع إدارة بيئية يكون هدفها التعريف بأهمية هذه األراضي طبيعياً
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   ا�1�nل وا�Y	ا�A وا�'�ر ا�1�nل وا�Y	ا�A وا�'�ر

  
  الخريطة الجيومورفولوجية لجزيرة أرمنتالخريطة الجيومورفولوجية لجزيرة أرمنت) ) 11((شكل شكل 

    

  ..AARRCC  IINNFFOO، باستخدام برنامج ، باستخدام برنامج   20092009إعداد الطالبة اعتماداً على  المرئية الفضائية إعداد الطالبة اعتماداً على  المرئية الفضائية : : المصدرالمصدر          
  

  
  أعداد سكان الجزرأعداد سكان الجزر) ) 22((شكل شكل 

    

  ..MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  EExxcceellباستخدام برنامج باستخدام برنامج ) ) 11--99( ( إعداد الطالبة اعتماداً على جدول إعداد الطالبة اعتماداً على جدول : : المصدرالمصدر        
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   بجزيرة العليقات بجزيرة العليقاتتوزيع األجزاء المتدهورة كيميائياًتوزيع األجزاء المتدهورة كيميائياً) ) 33((شكل شكل 

  
  

  ..AARRCC  IINNFFOO، باستخدام برنامج ، باستخدام برنامج   20092009إعداد الطالبة اعتماداً على  المرئية الفضائية إعداد الطالبة اعتماداً على  المرئية الفضائية : : المصدرالمصدر        

  
  توزيع األجزاء المتغدقة في جزيرة الكلحتوزيع األجزاء المتغدقة في جزيرة الكلح) ) 44((شكل شكل 

                  

  ..AARRCC  IINNFFOO، باستخدام برنامج ، باستخدام برنامج   20092009إعداد الطالبة اعتماداً على  المرئية الفضائية إعداد الطالبة اعتماداً على  المرئية الفضائية : : المصدرالمصدر    
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   بأراضي الجزر بأراضي الجزر الزراعية الزراعيةتجريف التربةتجريف التربة) ) 44((شكل شكل 

  
  ..من نتائج الدراسة الميدانية من نتائج الدراسة الميدانية : : المصدر المصدر                                         

  
  الطريقة المتبعة في عملية الصرف الزراعي بجزر محافظة قناالطريقة المتبعة في عملية الصرف الزراعي بجزر محافظة قنا) ) 55((شكل شكل 

  
  ..من نتائج الدراسة الميدانية من نتائج الدراسة الميدانية : : المصدر المصدر                                             

  
  زراعية في الترعزراعية في الترعإلقاء المخلفات الإلقاء المخلفات ال) ) 66((شكل شكل 

  
  ..من نتائج الدراسة الميدانية من نتائج الدراسة الميدانية : : المصدر المصدر                                               
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Q8;7ا�در وا�R;�ا Q8;7ا�در وا�R;�ا ::  

  
 جالل الدين الطيـب، الجغرافيـا والبيئـة والتنميـة، األسـس والمهـام، دار الحـرف العربـي للطباعـة                       جالل الدين الطيـب، الجغرافيـا والبيئـة والتنميـة، األسـس والمهـام، دار الحـرف العربـي للطباعـة                      --11

  ..5757، ص، ص19951995والنشر والتوزيع، بيروت، والنشر والتوزيع، بيروت، 
ى، البيئـة ومـشكالتها، عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة               ى، البيئـة ومـشكالتها، عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة                رشيد الحمد ومحمد سعيد صـبارين       رشيد الحمد ومحمد سعيد صـبارين      --22

  . . 2626، ص، ص19791979والفنون واآلداب، الكويت، والفنون واآلداب، الكويت، 
دراسـة فـي الجغرافيـا      دراسـة فـي الجغرافيـا      "" عادل معتمد عبد الحميد محمد، الـنظم البيئيـة ومـشكالتها بمحافظـة أسـيوط                  عادل معتمد عبد الحميد محمد، الـنظم البيئيـة ومـشكالتها بمحافظـة أسـيوط                 --33

، ، 20052005افيـا،   افيـا،   ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليـة اآلداب، جامعـة أسـيوط، قـسم الجغر              ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليـة اآلداب، جامعـة أسـيوط، قـسم الجغر              ""التطبيقيةالتطبيقية
  ..1515صص

، رسـالة دكتـوراه   ، رسـالة دكتـوراه   ""دراسـة جيومورفولوجيـة  دراسـة جيومورفولوجيـة  "" على عبد اهللا محمد الشحات، الجـزر النيليـة فـي مـصر           على عبد اهللا محمد الشحات، الجـزر النيليـة فـي مـصر          --44
  ..5151، ص، ص20072007غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، قسم الجغرافيا، غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، قسم الجغرافيا، 

، ، ""يـا التطبيقيـة   يـا التطبيقيـة   نمـاذج دراسـية فـي الجغراف      نمـاذج دراسـية فـي الجغراف      "" على على البنا، المشكالت البيئية وصيانة الموارد الطبيعية           على على البنا، المشكالت البيئية وصيانة الموارد الطبيعية          --55
  . . 176176--175175، ص ص، ص ص20062006دار الفكر العربي، القاهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 محمد عادل يحي، التصحر، بحث غير منشور، ألقي في ندوة الصحاري المصرية، تجارب الماضـي وآفـات                   محمد عادل يحي، التصحر، بحث غير منشور، ألقي في ندوة الصحاري المصرية، تجارب الماضـي وآفـات                  --66
  . . 19961996 إبريل  إبريل 33//22المستقبل، المجلس األعلى للثقافة، لجنة الجغرافية، المستقبل، المجلس األعلى للثقافة، لجنة الجغرافية، 

  
88--CCooookkee,,  RR..,,  UU..,,  &&  DDoooorrnnkkaammpp,,  JJ..,,  CC..,,  ((11997777)),,  GGeeoommoorrpphhoollooggyy  iinn  EEnnvviirroonnmmeennttaall  

MMaannaaggeemmeenntt  ""IInnttrroodduuccttiioonn"",,  OOxxffoorrdd,,  LLoonnddoonn..    
  99--  HHuuggggeett,,  RR..,,  eett  aall  ,,  ((22000044))  PPhhyyssiiccaall  GGeeooggrraapphhyy  ""  AA  HHuummaann  PPeerrssppeeccttiivvee"",,  AArrnnoolldd,,  

LLoonnddoonn..                                                                                      
1100--  LLeeooppoolldd,,  LL..,,  PP..,,  &&  WWoollmmaann,,  MM..,,  GG..,,  &&  MMiilllleerr,,  JJ..,,  PP..,,  ((11996644))  FFlluuvviiaall  PPrroocceesssseess  iinn  

GGeeoommoorrpphhoollooggyy,,  FFrreeeemmaann,,  LLoonnddoonn..  
1111--  LLeeooppoolldd,,  LL..,,  BB..,,  ((11999955)),,  WWaatteerr    RRiivveerrss  aanndd  CCrreeeekkss,,  CCaalliiffoorrnniiaa,,  SSaasslliittee..  
1122--  SSttrraahhlleerr,,  AA..,,  NN..,,((11997755)),,  PPhhyyssiiccaall  GGeeooggrraapphhyy,,  NNeeww  YYoorrkk..  
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  �5(�ر�X )'	 ا�
	���در�5 +	ارة ا�(�اء وا�	���� ا�$?��� ��
   و�KUره�� WEO را+� ا�L?�ن

  
  ��رق )��9 أ�� ا��MG: إ�Oاد


� 5$�ب ا��ادي- آ��E اDداب �B$�-ا��
�� �B?; ا�<3	ا���(�5   
  

  
bYE(bYE(::  

 Humanالبــشري / المنــاخ الحيــوي(يــسير هــذا البحــث بــين جنبــات علــم المنــاخ الفــسيولوجي 
Bioclimatology (   لتحليل تأثير المنـاخ علـى راحـة اإلنـسان، وتتمثـل أهـم أهدافـه فـي                  الذي يتناول بالدرس وا

تحديد أكثر النطاقات مالئمة لجسم اإلنـسان مـن حيـث عناصـر المنـاخ، وخاصـة فيمـا يتعلـق بعنـصري درجـة                      
الحرارة والرطوبة النسبية؛ حيث تلعبان دوراً رئيسياً في تحديـد متطلبـات شـعور اإلنـسان بالراحـة الفـسيولوجية،                    

 الـذي يعـد بـدوره أحـدث فـروع علـم             (Bioclimatology)ر هذا الفرع من أحدث فروع علم المناخ الحيـوي           ويعتب
  ظهوراً وأهمهـا تنـاوالً، إذ أن هـذه الفـروع  التطبيقيـة لعلـم المنـاخ        (Applied Climatology)المناخ التطبيقي 

ر علـي جـّل الدراسـات الجغرافيـة          الـذي يـسيط    (Dualism)تؤكد على مبدأين مهمين أولهما هـو مبـدأ الثنائيـة            
الحديثة، وثانيهما الجانب التطبيقي مؤكـدين علـى أن الفائـدة المثلـى مـن أي علـم هـي خدمـة البـشرية عامـة                          

  .والمجتمع المحلي بصفة خاصة
ويتكامل تأثير حرارة الجو والرطوبة النسبية علـى راحـة اإلنـسان فـي الظـروف المختلفـة؛ فقـد أثبتـت                      

فضل درجات الحرارة مالئمة لراحة األشـخاص اللـذين يـؤدون بعـض الفعاليـات داخـل األبنيـة                   معظم األبحاث أن أ   
م، كما أن الحرارة العالية مع الرطوبة المرتفعـة تزيـد مـن توصـيل الحـرارة مـن الجـو إلـى                      °18أو خارجها هي    

عجـة، أمـا خـالل      الجسم وفي الوقت نفسه تعيق تبخر العرق ولذا فإن الجسم ال يبرد بـسرعة وتـصبح حرارتـه مز                  
الجو البارد فإن الرطوبة العالية تزيد من معدالت فقد الحرارة مـن الجـسم إلـى الجـو، األمـر الـذي يجعـل الجـسم                      

  .يخسر جزءاً من حرارته في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى هذه الحرارة
ـ                سوسة كذلك تحدد كل مـن درجـة حـرارة الهـواء والرطوبـة النـسبية معـاً مـا يعـرف بـالحرارة المح

)Sensible Temperature (        في األجواء المختلفة، حيث أنه علـى الـرغم مـن أن درجـة حـرارة جـسم اإلنـسان
م، وأن الشعور باالرتياح يحدث فـي المواضـع الحـساسة مـن سـطح الجلـد التـي تكـون درجـة                       °37السليم هي   

إال أن اإلنـسان العـادي ال       ،  )م°5 –2(م، أي أقل من درجـة حـرارة داخـل الجـسم بنحـو               °35 – 31حرارتها بين   
م، فـي حـين     °40يشعر غالباً باإلرهاق الحراري في الهواء الجاف الذي تصل درجة حرارتـه إلـى مـا يقـرب مـن                     

 إذا وصـلت درجـة حـرارة الهـواء إلـى      (Heat Stroke)أنه قد يصاب بهذا اإلرهاق بل وربما بالـضربة الحراريـة   
وقف عملية تبخـر العـرق مـن سـطح الجلـد والتـي تعتبـر أهـم                   وذلك يعزى إلى ت    ;م في جو مشبع بالرطوبة    30°

  .العمليات الفسيولوجية لحفظ التوازن الحراري لجسم اإلنسان
  

�(�B(�(�B(::  
/ معامـل الحـرارة   (فـي صـورتها الخاصـة بـالحرارة والرطوبـة           ) Thom(تم استخدام قرينة الراحة لتوم      

م الراحـة واإلرهـاق المنـاخي فـي مـصر، إذ أن      ، وذلك لتحديد أقـالي )Temperature/ Humidity Indexالرطوبة 
الغرض الرئيسي من أي دراسة في علم المناخ الحيوي هـو تقـسيم منطقـة الدراسـة إلـى أقـاليم مناخيـة حيويـة                         

(Bioclimatic Regions) .     محطـة مناخيـة فـي مـصر للفتـرة مـن       25وذلك بتوقيـع البيانـات المناخيـة لــ 
 بحيث تكون موزعة توزيعـاً يـضمن تمثيـل جميـع أرجـاء الجمهوريـة                م، وتم اختيار هذه المحطات    1955-2005

  .وكافة أحوالها المناخية، وذلك للدراسة التفصيلية والمتعمقة لراحة اإلنسان بكل منها
باسـتخدام معامـل بيرسـون ومعـادالت تحليـل           (spssوقد تـم االسـتعانة ببرنـامج التحليـل اإلحـصائي          

راسـة العالقـة االرتباطيـة بـين عنـصري درجـة حـرارة الهـواء والرطوبـة                  لد) االنحدار الخطي البسيط والمتعدد   
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لعمـل  ) GIS(النسبية وكافة العناصر المناخية المؤثرة فيها، كمـا تـم اسـتخدام تقنيـة نظـم المعلومـات الجغرافيـة                
خرائط خطوط تساوي الحرارة والرطوبة وعمـل تـداخل وتكامـل بـين كـل هـذه الخـرائط للخلـوص إلـى خـرائط                      

  .ألقاليم المناخية الفسيولوجية في مصر في ضوء قرينة تومتوضح ا
  

  :: ا�	ا+� ا�9	ار'( �� �X	 �� �lء O$'	ي در�5 ا�9	ارة وا�	���� ا�$?��� ا�	ا+� ا�9	ار'( �� �X	 �� �lء O$'	ي در�5 ا�9	ارة وا�	���� ا�$?�����������
حـديثاً يـشتمل علـى العديـد مـن المرادفـات والجوانـب        ) Human comfort(أصبح تعبير راحة اإلنسان 

، الراحـة   )الفـسيولوجية (حـة الحراريـة، الراحـة الجـسدية         الرا: المختلفة التي تتحقق بهـا هـذه الراحـة أهمهـا          
إلـى  ... الصوتية، االهتزازات والصدمات، الراحة البصرية، الراحـة الحـسية، راحـة المرضـى، والراحـة النفـسية                

  .أنواع أخرى من الراحة
ازن إال أن دراسة علم المناخ الفسيولوجي تقتصر على تناول تـأثير عناصـر المنـاخ المختلفـة علـى التـو                    

 تلـك التـي تعتبـر مـن أهـم           –اإلرهـاق الفـسيولوجي لديـه       / الفسيولوجي لجسم اإلنسان، ومدى تحقـق الراحـة       
  . وذلك يشتمل بدوره كل من التوازن الحراري والمائي للجسم-الحاجات الفسيولوجية له كالجوع والعطش

ثـل حركـة الهـواء      وال يتوقف شعور اإلنسان بالراحة على الحـرارة فقـط وإنمـا علـى عوامـل أخـرى م                  
م مالئمـة لجـسم     °25قـد تكـون درجـة حـرارة         % 40ودرجة الرطوبة، ففي وقت تكون فيـه الرطوبـة النـسبية            

كـذلك إذا   . يـصبح اإلنـسان أقـل ارتياحـا       % 80م ورطوبة نـسبية تـصل إلـى         °20اإلنسان بينما مع درجة حرارة      
  . بالبردتحرك الهواء بسرعة فإن الجسم يفقد حرارته بسرعة ويشعر اإلنسان 

كما يجب أال ننسى أن الهواء الحار إذا كانت رطوبته منخفـضة جـداً فإنـه أيـضاً ال يالئـم اإلنـسان حيـث                         
أن الجفاف الشديد يؤذي الجلد ويؤدي إلى تشققه كذلك يؤدي إلـى جفـاف األنـف والحلـق ويزيـد قابليـة اإلنـسان                        

ـ          . لنزالت البرد  ويمكـن تـشبيه   %. 60، %40راوح بـين  وعلى كل حال فإن أنـسب درجـات الرطوبـة هـي مـا تت
جسم اإلنسان بالترمومتر المبلل من ناحيـة تـأثره بحـرارة الجـو، وقـد وجـد أن اإلنـسان يبـدأ بالـشعور بعـدم                          

  )9، ص1964يوسف عبد المجيد فايد، . (م°29االرتياح  إذا وصلت درجة حرارة الترمومتر المبلل إلى 
يع أن ينجـز األعمـال العـضلية بـشكل أفـضل مـن األعمـال                وثمة حقيقة فسيولوجية هي أن اإلنسان يستط        

الذهنية في ظروف حرارية أعلى مـن حـدود الراحـة المعتـادة، أمـا ظـروف المنـاخ البـارد المـنعش فيـستطيع                         
االنسان تحملها بدون متاعب وهذه الظروف تحفز النشاط الـذهني كمـا هـو مالحـظ فـي األقـاليم البحريـة وشـبه                        

  .البحرية الباردة
لرغم من ارتفاع حرارة الصيف في كافة األرجاء فـي مـصر إال أن هنـاك عـاملين مهمـين يجعـالن                      على ا 

حرارة الصيف محتملة، أولهما الجفاف، فيما عـدا منطقـة الـشريط الـساحلي، فـالحرارة مـع الجفـاف خيـر مـن                        
ـ       . الحرارة مع شدة الرطوبة على جسم اإلنسان       ث تعـوض بـرودة   والعامل الثـاني هـو انخفـاض الحـرارة لـيالً، حي

  .الليل حرارة النهار المرتفعة
  

IًأوIًأو : : �Xار	9�ا+� ا	�ا �Xار	9�ا+� ا	�ا""�)H�GX	
H�)H�GX	
H--�)H�X	P� �)H�X	P� --�)و�	و�(� �	� :":"  
  :تعريفات الراحة الحرارية) أ(    

الحــراري االرتيــاح  "م أن 1972عــام ) Thermal Comfort(فــي كتابــه ) Fanger( يــذكر فــانجر -1
بيئـة الحراريـة المحيطـة وهـذا يعنـي أن ال يفـضل اإلنـسان                هو حالة العقل التي تعبر عن الرضى والقبول عـن ال          

في ظل تلك الظروف ال بيئة أبرد أو أكثر دفئاً من تلـك التـي يتواجـد فيهـا، وهـو مـا يتوافـق مـع مـا أوردتـه                               
م الصادرة عـن جمعيـة المهندسـين األمـريكيين للتدفئـة والتبريـد وتكييـف                2004لعام  ) 55-81(المواصفة رقم   

تلك البيئة التـي ال يـستطيع المـرء أن يحكـم عليهـا بأنهـا بـاردة أو                   "، كما يمكن القول بأنها      )ASHRAE(الهواء  
 ".الحراري في ظل غياب أي شعور بعدم الراحةاالتزان حارة، أو حالة من 

 ظـروف  عـن  بالرضـى  اإلنـسان  معهـا  يـشعر  عقليـة  حالة "اه�بأ الحرارية الراحة واطسون ويعرف -2
  .Watson, Donald & Kenneth Labs, 1983, pp. 26  "به المحيطة البيئة

 الراحـة "بمعنىـى أن   عكـسية  بطريقـة  تعريفهـا  وأولجـاى  مـاركوس  مثـل  الباحثين بعض  ويفضل-3
 نتيجـة  بـأى مـضايقة   يـشعر  أو بـالحر،  أو بـالبرد  اإلنـسان  معها يشعر ال حالة هى الحرارى التعادل أو الحرارية
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 ,Markus,T.A.,&Morris,E.N, 1978, pp.47, Olgyay, Victor, 1963". الحراريــة البيئــة فــى لخلــل

pp. 14. 

 قـد  ولكـن  "حراريـا  مرتـاح " أنـه  انتباهـه  يلفـت  ما نادرا فاإلنسان للفهم، أقرب يكون قد األخير والتعبير
إهتمـام   يبـدأ  فعنـدما  عينيـه،  فـى  المباشـرة  الـشمس  أشـعة  سطوع أو البرودة أو بالحرارة إحساسه يثير اهتمامه

هـذه   مـن  الـضيق  حالـة  تبـدأ  بـه  المحيطـة  الحراريـة  الظـروف  إلى الطبيعية إهتماته أو عمله من ينتقل نساناإل
  .الظروف

 
  :نظريات الراحة الحرارية) ب(

للوصول إلى معايير أو قرائن يمكن صـياغتها فـي عـدد مـن المقـاييس أو المعـامالت واالعتمـاد عليهـا                       
ثير من البـاحثين بوضـع مؤشـرات عديـدة يمكـن مـن خاللهـا الوصـف                  في تحديد الراحة الحرارية لإلنسان قام ك      

  :وتسير هذه المؤشرات وفق نظريتين هما. لإلنسانالكمي للمناخ وتحديد مقدار الراحة الحرارية المناخية 
  : Physiological Indices الراحة الحرارية الفسيولوجية -1

وبيانـات كميـة عـن اإلنـسان نفـسه، وتقـوم            وهي تلك المؤشرات التي تعتمد في قياسها علـى متغيـرات            
في حسابها على تجارب تجرى على األشخاص في معامـل مجهـزة ومعـدة لتلـك التجـارب وذات بيئـات وظـروف                       
حرارية يمكن التحكم فيها بدقة، كما يمكـن باسـتخدامها حـساب ردود األفعـال الجـسدية التـي تنـتج كـردة فعـل                         

-Bioات يقــوم بإعــدادها علمــاء الهندســة البيومتيورولوجيــة للظــروف الحراريــة المختلفــة، وهــذه المؤشــر
Meteorological Engeneering.  

  : Physio-Climatic Indicesالراحة الحرارية الفسيومناخية  -2
وهي تلك المؤشرات التي تعتمد في حسابها على تحديـد طبيعـة الظـروف المناخيـة المالئمـة فـي البيئـة                      

صة تلك العناصـر ذات التـأثير علـى الراحـة الفـسيولوجية لإلنـسان، مثـل درجـة                   أو المكان المحيط باإلنسان وخا    
لقيـاس الراحـة الحراريـة      " تـوم "و" أوليفـر "حرارة الهواء والرطوبة النـسبية والريـاح وغيرهـا، مثـل قرينتـي              

صـف   وإلـى و   -المنـاخ الفـسيولوجي   –تهدف إلى دراسة العالقة بين المنـاخ واإلنـسان          المناخية، وهذه المؤشرات    
أحاسيس الناس المختلفة من حيـث شـعورهم بالراحـة أو الـضيق فـي ظـل الظـروف المناخيـة وتحديـد أفـضل                         
األماكن والنطاقات التي يمارس فيها اإلنـسان وظائفـه الحيويـة بـشكل أفـضل، فـي ضـوء تطبيـق نتـائج هـذه                         

  .المؤشرات وتوزيعها في إطار جغرافي
  

  :شروط االرتياح الحراري لإلنسان) ج(
  :الحراري للجسم البشري هياالرتياح بوجه عام ثالثة شروط أساسية تحكم توجد 

  ).فقدان الحرارة في الجسم= إنتاج الحرارة في الجسم(تزان الحراري لجسم اإلنسان اال -1
) إعتماد على النـشاط البـدني الـذي يمارسـه اإلنـسان فـي تلـك اللحظـة             ( أن تكون درجة حرارة الجلد       -2

، علمـاً بـأن الحـدود المريحـة هـي أن            )م°30.5(وال  تقـل عـن       ). م°34(زيد عن   ضمن حدود معينة ال ت    
  ). م°34-33(تكون درجة الحرارة 

 أن ال تزيد نسبة التعرق من جسم اإلنسان علـى نـسبة معينـة، إعتمـاداً علـى النـشاط البـدني الـذي                         -3
  )71، ص 2009فايد البشير، . (يمارسه اإلنسان
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�ً���K�ً���K : :� اري	9�ان ا�HIاري �ا	9�ان ا�HI<?;ا�<?;� ا�ا �::  
يحتاج اإلنسان للحفاظ على توازن حـرارة جـسمه إلـى درجـة حـرارة ثابتـة ألنـسجة هـذا الجـسم تبلـغ                 

ومـن أجـل الحفـاظ علـى         .م، ويمثل التغير فى هذه الحرارة ببضع درجات خطرا يهـدد صـحته، بـل وحياتـه                37°
عقـد لتنظـيم درجـة حرارتـه يقـوم          درجة الحرارة هذه فى الحدود المالئمة لحياة اإلنسان يتمتـع الجـسم بجهـاز م              

بتحديد درجة حرارة األجزاء المختلفة للجسم، وإتخاذ اإلجراءات المالئمـة لتعـديلها بمـا يكفـل الحفـاظ علـى صـحة         
  .وحياة اإلنسان في النهاية

  
يقوم جسم اإلنسان بتوليد الحرارة عن طريق حرق المواد الغذائيـة داخلـه، لتوليـد الطاقـة التـى يحتاجهـا                     

البشرى للقيام بوظائفه الحيوية، وحتى ال تؤدى هذه الحـرارة مـستمرة التوليـد إلـى إرتفـاع درجـة حـرارة                      الجسم  
الجسم، يعمد الجسم إلى التخلص منها فى الحاالت الطبيعية وفى حالـة زيـادة درجـة حـرارة الجـو المحـيط، بينمـا                        

  . بالجسميحاول الحفاظ عليها من التسرب فى حالة إنخفاض درجة الحرارة المحيطة
  

يكتسب الجسم الحرارة ويفقدها بطرق عديدة، فاذا تـساوت كميـة الحـرارة المكتـسبة مـع المفقـودة كـان                     
أمـا إذا زادت إحـداهما علـى األخـرى تتزايـد الـضغوط علـى جهـاز التنظـيم                    ) حـرارى اتـزان   (الجسم فى حالة    

  . )االنزعاج الحراري(رارية الحرارى للحفاظ على درجة حرارة مالئمة ويزداد الشعور بعدم الراحة الح
  

م مـع مالبـس   °28 -26هناك نطاق للتعادل الحراري يحصل فـي الجـسم عنـد الـسكون لدرجـة حـرارة                  
اعتيادية وظروف صحية جيدة وحركة هواء بسيطة لعدم وجـود مـصادر إشـعاع محـسوسة، وضـمن هـذا النطـاق                     

  . ية للموازنة الحرارية داخل الجسمواالستقرار الضروراالتزان من التعادل الحراري ال تتحفز آليات 
  

ثابتـة وقريبـة جـداً مـن        ) درجة حرارة األحـشاء واألعـضاء الداخليـة       (إن درجة الحرارة الداخلية للجسم      
  .        م°33-31م ، أما درجة حرارة األطراف والجسم المغطى بالمالبس فهي عادة بين 37°

    
وهـذا يعنـي أن درجـة       ) أو ذوات الـدم الحـار     (الثابتـة   يعتبر اإلنسان من فصيلة ذوات الدرجة الحراريـة         

الحرارة ثابتة ومستقرة داخل جسم اإلنسان رغم التغيرات في درجـة حـرارة الوسـط المحـيط شـرط أن تكـون تلـك              
وتتولـد الحـرارة    . التغيرات غير مفرطة؛ وكنتيجة لذلك البد أن يكون الجـسم البـشري منتجـاً أو محـرراً للحـرارة                  

، إلـى جانـب     )اإلراديـة وغيـر اإلراديـة     (جة للعمليات الحيوية، وتناول الغـذاء، واألفعـال العـضلية           داخل الجسم نتي  
الحرارة المتولدة داخل الجسم البشري فإن هناك مصدراً مهماً لفقـد أو كـسب الحـرارة هـو التبـادل الحـراري بـين                        

  .الجسم والوسط المحيط
  
  :at ExchangeHeالتبادل الحراري بين الجسم والوسط المحيط ) أ(

عوامـل التوصـيل الحـراري      يتم انتقال وتبادل الحرارة بين جسم اإلنسان والوسط المحيط بـه عـن طريـق                
في البيئة الطبيعية والتي لها دورها الواضح في الموازنة الحرارية للجـسم، وهـذه العوامـل هـي اإلشـعاع والحمـل                      

تبـادل الحـراري، وذلـك ألنهـا تحـصل فقـط عنـد              ، ويعتبر التوصيل أقل هـذه الوسـائل أثـراً علـى ال            والتوصيل
  .األشخاص الواقفين؛ حيث يتم الفقدان أو االكتساب في الحرارة بالتوصيل الحراري من خالل القدمين فقط،
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  التبادل الحراري بين جسم اإلنسان والبيئة المحيطة) 1(شكل 
  

  

  
  

  .68، ص 2004ة، وزارة الحكم المحلي، فلسطين، الدليل اإلرشادي لتصميم المباني الموفرة للطاق: لمصدرا  
  
  

  :الفقد والكسب الحراري لجسم اإلنسان) ب(
م °37يحافظ جسم اإلنـسان دائمـاً تحـت الظـروف الـصحية العاديـة علـى درجـة حـرارة ثابتـة هـي                         

در والمـص . وهي عبارة عن التوازن الذي ينظمه الجـسم بـين الحـرارة المكتـسبة والحـرارة المفقـودة              ) ف98.6°(
وتـؤدي حركـة عـضالت الجـسم إلـى توليـد            . الرئيسي إلمداد جسم اإلنسان بالحرارة هو ما يتناولـه مـن الطعـام            

. حرارة أيضاً وال بد لكل هذه الحرارة أن تفقد وإال ارتفعـت حـرارة جـسم اإلنـسان إلـى حـد غيـر مرغـوب فيـه                           
   )5، ص1964يوسف عبد المجيد فايد، (

  
ي يمكـن أن تفتـرض لعوامـل التبـادل الحـراري علـى الظـروف الداخليـة                  ويعتمد المدى الواسع للقيم الت    

يمكـن تقـدير النـسبة المئويـة لوسـائل الفقـدان الحـراري              ) م°21(وعند درجة حرارة مقدارها     . والخارجية للجسم 
  ).1(من الجسم كما في الجدول 
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  )م°21(النسب التقريبية للفقدان الحراري من الجسم لدرجة حرارة ) 1(جدول 
 الحراريالنسبة المئوية للفقدان  آلية فقدان الحرارة النسبة المئوية للفقدان الحراري ية فقدان الحرارةآل

 2 التنفس 35 الحمل الحراري
 1 التوصيل الحراري 34 اإلشعاع الحراري

 1  التبول والتغوط 27 تبخر العرق غير المحسوس
  .15 ، ص1999عبد على الخفاف، ثعبان كاظم خضير، : المصدر

  

  
أن كل من الفقدان الحـراري بالحمـل واإلشـعاع يزيـد قلـيالً عـن فقـدان الحـرارة                    ) 1(يتبين من الجدول    

  .بتبخر العرق غير المحسوس، وأن أي منهما يعادل وحده مجموع الفقدان الحراري بالوسائل المتبقية
  
  :معادالت االتزان الحراري في جسم اإلنسان) ج(

المعملية لتقدير قيم التـوازن الحـراري لجـسم اإلنـسان فـي أوضـاع مختلفـة،                 أجريت العديد من التجارب     
وقد توصلت هذه التجارب إلى حقيقة مفادها أن الفاقد من الحـرارة يتناسـب طرديـاً مـع وزن الجـسم، وقـد توصـل            

يفقـد  ) 2م2(مـع كتلـة ذات سـطح خـارجي مقـدارها            )  كجـم  70(الباحثون إلى أن جسم إنسان بمتوسط وزن قدره         
  :ميات مختلفة من الطاقة الحرارية تتراوح طردياً مع مستوى النشاط البدني الذي يبذله كالتاليك

، وهـي   )سـاعة /  كيلـو سـعر حـراري      80( فإنه يطلق حـوالي      - مثل النوم  – في حالة اإلسترخاء التام      -1
واحـدة  كمية من الحرارة لو لم تطلق خارج الجسم فإنها ستؤدي إلى رفـع درجـة حرارتـه درجـة مئويـة                       

  .لكل ساعة تقريباً
 كـم بالـساعة فـإن هـذه الـسعرات سـتكون             5 إذا كان اإلنسان يبذل بعض الجهد كأن يمشي بـسرعة            -2

  ).ساعة/  كيلو سعر حراري200(بمتوسط 
  ). ساعة/  كيلو سعر حراري600( وتزداد هذه السعرات عند القيام باألعمال الشاقة لتصل إلى -3

  :العالقة التاليةخالل ألي وزن للجسم من    ويمكن حساب هذه السعرات 
  

M=(W)0.67  

  ).ساعة/ كيلو سعرة(الحرارة الناتجة = M  :حيث
W                         = كيلو غرام(وزن الجسم.(  

وقد دلت التجارب العلمية على أن إنتاج الجسم للحرارة يـزداد إذا مـا حمـل اإلنـسان ثقـالً، وقـد حـسبت                        
كجـم  / سـاعة /  كيلـو سـعر حـراري      4كجم لحمل ثقيل، وحـوالي      / ساعة/ كيلو سعر حراري   3هذه الزيادة بحوالي    

 . كجم20لحمل يصل إلى 
  :معادلة التوازن الحراري لالندزبرج �

لصيانة وحفظ حرارة الجسم فـإن الحـرارة المكتـسبة يجـب أن تـساوي الحـرارة المفقـودة وهـذا هـو                       
الحـراري فـي جـسم اإلنـسان، وهـذه العالقـة يمكـن              التـزان   االشرط األساسي الذي تستند عليه جميع معـادالت         

  :بالشكل اآلتي) Landsberg(كما وضحها الندزبرج كتابتها كمعادلة 
  

M-W+R±C-E=0  
  .الحرارة الناتجة من التفاعالت الحيوية داخل الجسم=  M: حيث أن

W                          =العمل المنجز بوحدات الطاقة المكافئة.  
R                   =    التـوازن بـين إرسـال وانبعـاث الموجـات      : أي(مقدار التبادل الحـراري الـصافي باإلشـعاع

وبين امتصاص كـل مـن الجـسم البـشري واألجـسام الـصلبة األخـرى المجـاورة،                  " األشعة تحت الحمراء  "الطويلة  
  ").الشمس والسماء"والموجات القصيرة 
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C                      =المفقودة أو المكتسبة بالتوصيل والحمل الحراري وتتضمن حرارة الزفير مقدار الحرارة 
  .المحسوسة

E                  =مقدار الحرارة المفقودة بالتبخر من التعرق المحسوس وغير المحسوس وتبخر الماء أثناء الزفير.  
فاقـداً أو مكتـسباً     إذا كان ناتج جمع هذه العناصر الخمسة ال يـساوي صـفراً، فـإن الجـسم سـيكون إمـا                     

  .للحرارة وهذا يعني أن مخزون حرارته إما في نقصان أو في زيادة
  

�ًJ��K�ًJ��K : :ن�?�Lاري دا�2 5?; ا	9�ا ;�P$����5 ا��ن�?���?�Lاري دا�2 5?; ا	9�ا ;�P$����5 ا����?�::  
يلعب النظام الحراري لجسم اإلنـسان وفـسيولوجيتة للتنظـيم الحـراري دوراً كبيـراً فـي مقاومـة الجـسم                     

م °37.2 -36.6( زيـادة درجـة حـرارة الجـسم عـن حـدودها الطبيعيـة                لألحمال الحرارية الواقعة عليـه؛ فعنـد      
يتم في الجسم تنظيم بعض العمليـات الفـسيولوجية والتـي عـن طريقهـا ترجـع حرارتـه إلـى                    ) مقدرة تحت اللسان  

حالتها الطبيعية، ومنها العـرق، فهـذا العـرق يتبخـر فـيخفض درجـة الحـرارة، ومنهـا دورة الـدم؛ إذ تـتقلص                         
وية أو تتضخم حتى تحـافظ علـى التـوازن الحـراري للجلـد، ولـذا فإنـه مـن عظـيم قـدرة الخـالق                      األوعية الدم 

الداخلي في جسم اإلنـسان ال يـشمل مجموعـة واحـدة فقـط مـن العمليـات الحيويـة                    االتزان  أن  ) سبحانه وتعالى (
 بدقـة متناهيـة     والفسيولوجية التي تتم داخله بل يشتمل على عـدة مجموعـات مـن العمليـات المعقـدة والمنظمـة                  

فالجـسم يتكـون مـن العديـد مـن األنـسجة واألعـضاء المتباينـة                . لتحقيق الثبات النسبي في البيئة الداخلية للجسم      
في التركيب والصفات والخواص والوظـائف الحيويـة والفـسيولوجية، ولكنهـا تتـضافر مـع بعـضها الـبعض فـي              

  .الداخلياالتزان المحافظة على هذا 
إذا تعـرض إلـى المحـيط الخـارجي والـذي درجـة حرارتـه أقـل مـن                   ) السليم(ادي  إن جسم اإلنسان الع   

درجة حرارة الجسم فإنه يجب أن يفقد حرارة لتثبيت التوازن الحـراري؛ ويحـدث عـدم الراحـة مـن البـرد عنـدما                        
 يكون فقدان الحرارة هذا سريع نسبياً، أما عدم الراحـة مـن الـسخونة فـيحس بـه الجـسم عنـدما يكـون الفقـدان             

  .الحراري ليس بالسرعة الكافية
 الواقـع عليـه؛ حيـث       -البـارد والحـار   -يمتلك جسم االنسان قابلية ملفتة للنظر للتكيف للجهـد الحـراري            

، وهـذه   )التـي سـيتم تـصنيفها الحقـا       (يتم زيادة معدل الفقدان الحراري أو تقليله من خالل العمليـات الفـسيولوجية              
ي األشخاص األصحاء ويكمـن أن تـضعف أو تتلـف مثـل هـذه اآلليـات فـي                   هي آليات تثبيت درجة حرارة الجسم ف      

  .الجسم
� ;?>E� اري	9�ا ;�P$��ق ا	ت و����D �`02 �EX و��;?>E� اري	9�ا ;�P$��ق ا	ت و����D �`02 �EX و��::--  
  :آليات تنشط بارتفاع درجات الحرارة) أ(

وهي عبارة عن ردود أفعال ال إرادية يـتم الـسيطرة عليهـا مـن قبـل الجهـاز المركـزي للـسيطرة فـي                         
يـسبب اضـطرابات وعـدم اسـتقرار فـي درجـة       ) دون الـدماغ  (أو األذى الذي يلحق بهذا الجهـاز        الدماغ، والضرر   

  :حرارة الجسم
  : اآلليات التي تزيد من الفقدان الحراري-1

  .آلية تنظيم حراري أساسية:  توسع األوعية الدموية الجلدية-
  .آلية تنظيم حراري أساسية:  التعرق-
  .نظيم حراري ثانويةآلية ت:  زيادة التهوية الرئوية-

  : اآلليات التي تقلل انبعاث الحرارة-2
  )Anorexia( األنوركسيا أو فقدان الشهية -
  ).مثل االسترخاء( القصور أو العطالة الفيزياوية  وهي األفعال اإلرادية -
مـن قبـل الغـدة النخاميـة األماميـة          ) Thyrotropic( انخفاض إفـراز هورمـون الثايروتروبـك         -

تـأثير طويـل    (مـن قبـل الغـدة الدرقيـة         ) Thyroxin( انخفاض إنتـاج الثيروكـسين أو الـدرقين          مؤدياً إلى 
  ).األمد
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  :آليات تنشط بالبرودة) ب(

وهي ردود أفعال ال إرادية يتم السيطرة عليها مـن قبـل الجـزء الخلفـي مـن جهـاز الـسيطرة الـدماغي،                        
  ):Hypothermia(ميا والضرر أو األذى في هذا الجزء من الدماغ يسبب الهايبوثر

  
  : اآلليات التي تزيد من إنتاج الحرارة-1

  . االرتعاش-
 . المستوى العالي من الفعاليات العضلية اإلرادية-
مؤديـاً إلـى زيـادة إنتـاج الـدرقين مـن قبـل الغـدة             ) Thyrotropic( زيادة إفراز هرمون الثيروتروبـك       -   
 ).تأثير طويل األمد(الدرقية 
مــن قبــل الغــدة الكظريــة ) Epinephrine and Norepinephrine(فــرين والنــورابنفرين  إفـراز االيبن -  

  ). تأثير قصير األمد(
 

 : اآلليات التي تقلل من فقدان الحرارة-2
  .آلية تنظيم حراري أساسية:  تقلص األوعية الدموية الجلدية- 

 المحـيط الـدافئ إذا أمكـن بإضـافة          وتشمل االبتعاد عـن المحـيط البـارد إلـى         :  إجراءات سلوكية للتكيف   -     
للفقـدان الحـراري، وكـذا اسـتعمال البطانيـات،          مالبس أكثر، أوالجلوس ولم الجسم لتقليل مساحة الجلـد المعـرض            

  .وتشكل إجراءات التكيف هذه ميكانيكية أساسية للتنظيم الحراري للجسم. إلخ.. وتشغيل التدفئة 
البـرودة يـشكل آليـة ذات أهميـة قليلـة ممكـن إهمالهـا للتنظـيم                 إن رد الفعل هذا تجـاه       :  انتصاب الشعر  -

عبـد علـي الخفـاف،       .الحراري عند اإلنسان، إال أنها تعتبر ذات أهمية كبيرة لـبعض الحيوانـات ذوات الثـدي األخـرى                 
  24-22، ص ص 1999ثعبان كاظم خضير، 

  
�ً
  ::ا�9	ار�Xا�9	ار�X  ا� ��1�E	ا+�ا� ��1�E	ا+�  ا�����Jا�����J: : را�
ً�را�

 كانـت  يقـرر إن  كمـى  مقيـاس  لتحديـد  تقريبـا،  كلهـا  العـشرين  القرن تسنوا عبر عديدة أبحاث أجريت
البـشر   مـن  اآلالف المعمليـة علـى   التجـارب  وأجريـت  ال، أم لإلنـسان  مريحة المناخية المحددة الظروف مجموعة

 التـى اعتمـد   واألبحـاث  التجـارب  هـذه  نتـائج  وكانـت  المختلفـة،  المناخية هذه الظروف تجاه أفعالهم ردود لتحديد
  .لإلنسان المريحة الظروف عن بعيد لحد معبرة بعد فيما يهاعل

مقبـول   بقـدر  المتغيـرات  كـل  عـن  يعبـر  )واحد مؤشر أو معيار(إلى  الوصول الدراسات معظم هدف وكان
المـريح   النطـاق  تحديـد  أساسـه  علـى  لـيمكن  و الكميـة،  التقيـيم  لطـرق  )الهدف متغير( اعتباره يمكن الدقة، من

لهـا   الممثلـة  المؤشـر  قيمـة  وقعـت  إذا مريحـة  الظـروف  تكـون  المؤشر لقيمة وأدنى أقصى حد بتحديد لإلنسان،
بعـض   تحـاول  لـم  بينمـا  المـؤثرة،  الحـرارة  درجـة  مقيـاس  نجـد  ذلـك  علـى  وكمثال ،)كمية كمحددات( بينهم 

 نيـات عـدة منح  أو واحـد  منحنـى  علـى  الراحة نطاق بتمثيل إهتمت وإنما واحد، لمؤشر الوصول األخرى الدراسات
 تقـع  إن كانـت  تحديـد  يمكـن  المنحنـى  علـى  المناخيـة  الظروف تمثل نقاط وبتوقيع المختلفة، المؤثرات تأثير تدمج

  .لفيكتور أولجياى البيومناخية الخريطة ذلك على األمثلة أشهر ومن عنه، تخرج أم الراحة نطاق فى
 بمعـادالت  رياضـياً  تمثـيالً  طـى أع فبعـضها  اسـتخدامها،  فـى  تختلف القرائن المناخية من العديد وظهرت

لفـانجر ومعامـل االنزعـاج     الحـرارى االتـزان  و الحراريـة  الراحـة  معادالت(مثل  الظروف هذه تقييم حلها من يمكن
  ).لتوم
 ) :Discomfort indexمعامل االنزعاج ( قرينة توم لقياس الراحة الحرارية �

 درجـة   -حديـد تـأثير درجـة حـرارة الهـواء            ما يعرف بمعامل الحرارة والرطوبة لت      )Thom (استخدم توم 
 علـى راحـة اإلنـسان، وتـستخدم هـذه القرينـة لمعرفـة               - الرطوبة النسبية  - ورطوبته   -حرارة الترمومتر الجاف  

  :مدى الراحة أو االنزعاج الذي يحسه اإلنسان في منطقة ما، وتحسب قرينة توم بالعالقة التالية
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THI = C + (1-0.1 H) + (T-14.5)  
 .درجة الحرارة السيليزية= T  حيث         
                H = الرطوبة النسبية.(%)  

  :وعلى ضوء ناتج المعادلة وضع توم تصنيفاً لمدى شعور اإلنسان بالراحة المناخية كما يلي   
  

  مستويات الشعور بالراحة المناخية في ضوء قرينة توم) 2(جدول 
 ناخيةمدى الشعور بالراحة الم ناتج المعامل

 )عدم راحة شديدة(إرهاق شديد بسبب البرودة  10أقل من 
 )انزعاج متوسط(إرهاق متوسط يميل للبرودة  10-15
 راحة نسبية تميل للبرودة 15-18
 راحة 18-21
 راحة نسبية تميل للحرارة 21-24
 )انزعاج متوسط(إرهاق متوسط يميل للحرارة  24-27
 )عدم راحة شديدة (إرهاق شديد بسبب الحرارة 27-29

 إجهاد حار 29أكثر من 
  .141، ص 1997علي حسن موسى، : المصدر

  

  
بتطبيق قرينة توم على مصر تبين أن المعدل الـسنوي لمـستويات الـشعور بالراحـة المناخيـة فـي مـصر                      

يشير إلى أن مستويات الـشعور بالراحـة فـي مـصر تنحـصر فـي خمـسة مـستويات مـن                      ) في ضوء قرينة توم   (
نية مستويات التي وضعها توم للراحة وهي تتراوح بين الراحـة التامـة فـي بعـض المنـاطق واإلجهـاد الحـار                       الثما

  :في مناطق أخرى، وعلى ذلك يمكن تقسيم البالد إلى خمسة أقاليم للراحة الحرارية هي
  ):21-18( إقليم الراحة التامة -1

دميـاط، مرسـى مطـروح،      : حطـات ا، وهـي م   الد وبعض مدن وسط الـدلت     يوجد في مدن الساحل الشمالي للب       
  .اإلسكندرية، العريش، دمنهور، طنطا

  ):24-21( إقليم الراحة النسبية التي تميل للحرارة -2
بورسـعيد،  : حطـات   الجنـوب مـن النطـاق الـسابق، وهـي م          يوجد في مدن جنـوب وهـوامش الـدلتا إل             

  .والمنصورة، وشبين الكوم، والزقازيق والجيزة
  ):27-24(اق المتوسط الذي يميل للحرارة  إقليم اإلره-3

اإلسـماعيلية،  : حطـات   لوادي حتـى أسـيوط، وقـد تمثـل فـي م           يوجد في وسط سيناء ومدن القناة وشمال ا         
  .والقاهرة، وسيوه، وبني سويف، والطور والمنيا

  ):29-27( إقليم اإلرهاق الشديد بسبب الحرارة -4
ـ            الـسويس  :حطتـي   مـصر الوسـطى، وقـد تمثـل فـي م           ييوجد حول خليج السويس وفي جنوب سيناء وف
  .وأسيوط

  ):29أكثر من ( إقليم اإلجهاد الحار -5
يوجد في المنطقة الواقعة أسفل خط عرض أسيوط وإلى الـشرق والغـرب منهـا، وقـد تمثـل فـي محطـات                         

  .الغردقة، وسوهاج، واألقصر، والخارجة وأسوان
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  راحة المناخية في مصر في ضوء قرينة تومالمعدل السنوي لمستويات الشعور بال) 2(شكل 

  

  
  ARC Infoباستخدام برنامج.م2007إعداد الطالب اعتماداً على المعدالت المناخية للهيئة العامة لألرصاد الجوية لعام : المصدر

  ::ا�$��rA وا��$�%��تا�$��rA وا��$�%��ت
  :     خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ومن أهمها

اني والزمني لدرجـة حـرارة الهـواء والرطوبـة النـسبية فـي مـصر بـين أرجـاء                    تباين التوزيع المك  ) أ (      
البالد المختلفة وعلى مدار العام؛ إذ وجد أن التباين الزمني في معـدالت درجـات الحـرارة فـي مـصر أوسـع بكثيـر         

 المختلفـة   من تباينها المكاني، في حين وجد أن التباين المكاني في قـيم معـدالت الرطوبـة النـسبية بـين المنـاطق                     
يوميـة،  "االختالفـات الزمنيـة     (من الجمهورية أثناء الوقت الواحد مـن العـام أكبـر بكثيـر مـن التبـاين الزمنـي                    

بالمنطقة الواحدة أثناء العام، األمر الذي يـنعكس علـى اخـتالف أقـاليم الراحـة الحراريـة                  ) شهرية، فصلية، سنوية  
  .لجسم اإلنسان بها

داله بوجه عـام وأنـه مـن المناخـات المريحـة لإلنـسان خـالل معظـم شـهور           يتسم مناخ مصر باعت   ) ب (      
العام، إذ لم يظهر المناخ الحار الرطب المرهق سوى فـي الـساحل الـشمالي وشـمال الـدلتا وخاصـة فـي شـهور                         
يوليه وأغسطس وسبتمبر، وذلك الرتفاع نسبة الرطوبة مقترنة بارتفـاع درجـات حـرارة الهـواء آنـذاك، كمـا لـم                      

المناخ البارد الجاف المتطرف الذي يقترن فيه انخفاض الحـرارة والرطوبـة علـى أرض مـصر، أمـا المنـاخ                     يسجل  
  .الحار فلم يظهر إال في جنوب البالد وفي منطقة الصحراء الغربية وخالل شهور الصيف فقط

 الجـزء  يعتبر فصل الشتاء في مـصر بوجـه عـام معتـدالً مـائالً للـدفء، حيـث يكـون دافئـاً فـي            ) ج  (     
الجنوبي منها ومعتدالً في شمال البالد، وخاللـه ال تـصل بـرودة الجـو إلـى درجـة تخـرج عـن حـدود الراحـة                           
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مرتفعـات جنـوب سـيناء ومـصر        : الحرارية إال في منطقتين تنخفض فيهما درجـة الحـرارة بـصورة كبيـرة همـا               
إال أنـه يميـل لالعتـدال فـي الـشمال           الوسطى، أما فصل الصيف فعلى الرغم من أنه حار على كافة أنحـاء الـبالد،                

وفوق مرتفعات سيناء، وال يصل ارتفاع درجات حرارتـه إلـى مـا فـوق حـدود الراحـة الحراريـة إال فـي أقـصى                          
  .جنوب البالد وفي أعماق الصحراء الغربية

أن ) فـي ضـوء قرينـة تـوم       (يشير المعدل السنوي لمستويات الـشعور بالراحـة المناخيـة فـي مـصر               ) د(       
تويات الشعور بالراحة في مصر تنحصر في خمسة أقاليم للراحـة تتـراوح مـا بـين إقلـيم الراحـة التامـة فـي                         مس

بعض المناطق وإقليم اإلجهاد الحار في مناطق أخرى هي إقليم الراحـة التامـة، إقلـيم الراحـة النـسبية التـي تميـل                        
ـ             اق الـشديد بـسبب الحـرارة، وإقلـيم اإلجهـاد           للحرارة، إقليم اإلرهاق المتوسط الذي يميـل للحـرارة، إقلـيم اإلره

  .الحار
/ قرينـة الراحـة   ( ومما سبق يتضح التأثير الواضح للموقـع الفلكـي للمحطـات المناخيـة فـي تـدرج قـيم                     �     

، إذ تتدرج مستويات الراحة من الراحـة التامـة فـي شـمال الـبالد وخاصـة منطقـة سـاحل البحـر                        )الرطوبة لتوم 
  .جهاد الحار في جنوب البالداألبيض المتوسط وحتى اإل

  
�`0Y�0`�اY�ا::  

يتباين التوزيع المكاني والزمني لدرجة حـرارة الهـواء والرطوبـة النـسبية بـين أرجـاء الـبالد المختلفـة           
األمر الذي ينعكس على اخـتالف أقـاليم الراحـة الحراريـة لجـسم اإلنـسان بهـا، وبوجـه عـام                      . وعلى مدار العام  

ن المناخات المريحة لإلنـسان خـالل معظـم شـهور العـام، إذ لـم يظهـر المنـاخ                    يتسم مناخ مصر باعتداله وأنه م     
الحار الرطب المرهق سوى في الساحل الشمالي وشمال الـدلتا وخاصـة فـي شـهور يوليـه وأغـسطس وسـبتمبر،                      
وذلك الرتفاع نسبة الرطوبة مقترنة بارتفاع درجات حرارة الهواء آنـذاك، كمـا لـم يـسجل المنـاخ البـارد الجـاف                       
المتطرف الذي يقترن فيه انخفاض الحرارة والرطوبة علـى أرض مـصر، أمـا المنـاخ الحـار فلـم يظهـر إال فـي                         

  .جنوب البالد وفي منطقة الصحراء الغربية وخالل شهور الصيف فقط
  

ويعتبر الشتاء في مصر بوجه عام معتـدالً ومـائالً للـدفء، إذ يكـون دافئـاً فـي الجـزء الجنـوبي منهـا                         
شمال البالد، وخالله ال تصل برودة الجـو إلـى درجـة تخـرج عـن حـدود الراحـة الحراريـة إال فـي                         ومعتدالً في   

مرتفعـات جنـوب سـيناء ومـصر الوسـطى، أمـا فـصل              : منطقتين تنخفض فيهما درجة الحرارة بصورة كبيرة هما       
وفـوق مرتفعـات    الصيف فعلى الرغم من أنه حار على كافة أنحـاء الـبالد، إال أنـه يميـل لالعتـدال فـي الـشمال                        

سيناء، وال يصل ارتفاع حرارته إلى ما فوق حدود الراحـة الحراريـة إال فـي أقـصى جنـوب الـبالد وفـي أعمـاق                          
  .الصحراء الغربية
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  ::ا��0+{ا��0+{
  نتائج تطبيق قرينة توم على مصر) 1(ملحق 

 المعدل السنوي الخريف نوفمبر أكتوبر بتمبرس الصيف أغسطس يوليه يونيه الربيع مايو أبريل  مارس الشتاء فبراير يناير ديسمبر المحطة

 19.5 23.9 18.0 24.9 28.8 30.5 31.6 31.2 28.7 16.4 22.6 16.1 10.4 7.3 6.6 5.8 9.4 دمياط

 18.5 22.8 16.2 23.8 28.5 28.5 30.4 29.1 26.1 15.5 20.4 15.3 10.7 7.1  5.3 6.4 9.5 مرسى مطروح

 22.2 26.9 20.4 28.0 32.3 32.6 34.4 33.4 29.9 18.2 23.6 18.4 12.7 11.0 9.1 12.0 11.8 بورسعيد

 20.4 24.6 18.0 25.1 30.6 31.1 32.9 31.8 28.5 17.3 22.9 17.4 11.7 8.5 8.3 6.9 10.2 االسكندرية

 19.5 24.0 17.6 24.8 29.5 30.6 32.1 31.8 28.0 16.6 21.8 17.5 10.4 7.0 6.8 5.5 8.6 العريش

 21.0 24.9 18.3 25.8 30.5 32.4 33.1 32.9 31.2 18.8 26.0 18.8 11.6 7.9 7.4 6.4 9.9 دمنهور

 21.2 25.0 17.8 26.2 30.9 33.7 34.1 34.4 32.7 19.2 26.8 19.1 11.6 6.8 6.6 5.1 8.6 المنصورة

 19.7 23.1 15.5 24.4 29.5 32.1 31.9 32.6 31.9 17.7 25.4 18.0 9.7 5.6 5.7 4.1 7.1 طنطا

 24.0 27.1 19.1 27.9 34.2 37.4 38.4 38.6 35.3 22.4 29.8 23.1 14.4 9.2 9.8 7.4 10.3 سماعيليةاال

 21.4 24.3 17.4 26.4 29.2 34.1 33.8 34.8 33.6 19.7 27.4 19.6 12.0 7.4 7.6 5.7 8.9 شبين الكوم

 22.9 26.5 19.0 28.6 32.0 35.1 34.7 35.8 34.7 21.3 29.1 21.3 13.4 8.6 8.8 6.8 10.2 الزقازيق

 24.6 26.9 19.3 27.4 33.9 36.9 37.1 37.7 35.8 24.2 31.3 24.7 16.6 10.3 11.1 8.4 11.3 القاهرة

 23.4 26.1 17.9 27.6 32.9 36.5 36.5 37.3 35.8 22.6 30.6 23.0 14.3 8.1 9.0 6.2 9.2 الجيزة

 27.4 30.3 22.1 31.3 37.5 40.5 40.9 41.5 39.1 26.3 33.8 27.0 18.2 12.5 13.2 10.7 13.5 السويس

 25.1 27.9 19.3 29.3 35.1 39.5 40.9 39.8 37.8 24.7 33.1 25.0 16.0 8.5 9.8 6.1 9.5 الفيوم

 25.5 27.4 17.2 28.3 36.6 41.1 41.5 42.1 39.6 25.6 34.6 26.0 16.3 7.8 9.8 5.7 8.0 سيوه

 25.8 27.9 18.3 29.7 35.7 40.7 40.4 41.2 40.4 25.8 34.5 26.5 16.5 8.7 10.2 5.8 10.0 بني سويف

 26.5 28.6 21.3 29.1 35.3 38.3 39.2 38.9 36.7 25.9 32.4 26.4 18.9 13.1 13.3 10.7 15.2 الطور

 24.5 26.5 17.4 28.1 34.1 38.9 38.2 40.1 38.5 25.2 34.5 25.6 15.4 7.2 8.7 4.8 8.2 المنيا

 30.9 33.3 25.0 33.9 41.0 44.9 45.4 45.8 43.4 29.8 37.9 29.7 21.7 15.7 16.2 14.1 16.8 الغردقة

 27.3 28.9 19.2 30.6 36.9 41.9 41.4 42.1 42.3 29.1 38.4 30.1 18.9 9.4 11.2 7.3 9.7 أسيوط

 30.0 32.1 22.8 34.5 39.0 44.0 42.5 44.8 44.6 31.6 41.6 32.4  20.8 12.2 13.6 9.6 13.3 سوهاج

 32.0 34.0 23.0 35.5 43.5 48.0 47.8 48.4 47.9 33.8 43.3 34.8 23.4 12.3 14.3 9.7 12.8 صراألق

 31.5 33.7 23.3 35.6 42.2 46.8 46.4 46.7 47.3 33.2 43.1 33.8 22.8 12.3 14.0 9.8 13.2 الخارجة

 36.1 38.5 27.3 40.3 47.8 51.6 51.3 52.0 51.5 37.7 46.9 38.6 27.7 16.8 18.9 14.1 17.3 أسوان

 24.8 27.8 19.6 29.1 34.7 37.9 38.3  38.6 36.9 23.9 31.7 24.3 15.8 9.6 10.2 7.8 10.9 متوسط الجمهورية

 Microsoft Officeم، باستخدام برنامج 2005-1955للفترة ) بيانات غير منشورة(إعداد الطالب اعتماداً على المعدالت المناخية لمصر : المصدر
Excel.  
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  ::��'�در وا��	اV5��'�در وا��	اV5اا
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بيانـات غيـر منـشورة، الهيئـة العامـة لألرصـاد            , )2005 -1955( المعدالت المناخية لمصر للفتـرة       -2

  .الجوية، القاهرة
  .م1989دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، جودة حسنين جودة، الجغرافيا المناخية والنباتية،  -3
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 .م1992، الجمعية الجغرافية المصرية، القاهرة، 24، العدد المجلة الجغرافية العربيةالعربية، 
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1999. 
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امعـة المـسيلة،   مدينة بوسعادة، ماجستير غير منـشورة، معهـد التـسيير والتقنيـات الحـضرية، ج          
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فـي كتـاب جغرافيـة مـصر، الهيئـة المـصرية            " مناخ مـصر  "  يوسف عبد المجيد فايد، الفصل الثالث        -13
  .1994العامة للكتاب، القاهرة، 

  
14- Markus,T.A.,& Morris,E.N.: Building Climate and Energy, Pitman Publishing, L.T.D. 
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15- Olgyay, Victor: Design with Climate, Printed University Press, U.S.A. 1963. 
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 �X	Kn$��ت ا��ا �EO ��
  درا:� �K[H	 ا����Y	 ا������ وا�[��
�X��9�0ج وا
  وا���ر��YX و�	ق ا�

  
  *      O'�م +��� )��9


�� �H ;?B	)�; ا�KDر* (– �$B� ر�KDا ��Eادي- آ��5$�ب ا �
(�5                             
  com.yahoo@200065_Essam                                           

  

�(�B( :  

قـد تكـون إنـشائية أومعماريـة أو بيئيـة أو            (لتلـف المختلفـة     تتعرض المباني األثرية  للعديد من عوامل ا           
حيـث تتحـد كـل هـذه العوامـل          )  أو ميكروبيولوجية أوبيولوجيـة أو بـشرية      ) فيزيوكيميائية  ( فيزيائية أو كيميائية    

مكونة ميكانيكية تلف معقدة تؤدي إلي تلـف المبـاني األثريـة بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر، وقـد ينـتج عنهـا                  
 الجزئي أو الكامل  لألثر علي المدي البعيد، ويعتمـد ذلـك علـى موقـع هـذه المبـاني والمـواد المـستخدمة                         التدمير

 و خواصها الكيميائية و الفيزيائية ، ويرجع هذا التلف إلـي االخـتالف بـين طبيعـة البيئـة األوليـة                       في عملية البناء  
حيـث تكـون الـصخور فـي حالـه تـوازن            , ة لها   التي نشأت فيها هذه الصخور والبيئة الجديدة التي أصبحت معرض         

وتوافق مع البيئة الجيولوجية  التي تكونت فيها وعند نقل هـذه األحجـار مـن موقعهـا األصـلي إلـي مكـان أخـر                          
فأنها تفقد توازنها ومن ثم تتحلل وتتغير من أجل الوصول إلي حالـه مـن االتـزان والتوافـق مـع البيئـة الجديـدة ،                     

ما بين التلف الحبيبي إلي االنفصال في صـورة طبقـات ، وأحيانـا يـصل إلـي سـقوط بعـض                      ويتراوح مقدار التلف    
األجزاء باإلضافة لمظاهر التلف االخري مثل تغير لون الحجـر وتكـوين طبقـات سـوداء نتيجـة لترسـيب الملوثـات                      

ـ                      رض لهـا ،    الجوية ويتوقف مقدار التلف علي عوامل عديدة أهمهـا نوعيـة الحجـر نفـسه ، ونـوع التجويـة المع
والبيئة المحيطة باألثر ، وتحدث عملية تجوية األحجـار األثريـة نتيجـة للتفاعـل مـابين البنيـة الداخليـة لألحجـار                       

  .ومكوناتها المعدنية مع الظروف البيئية المحيطة
  

  

bYE( z9��ا  

 كـم   30 نظراً ألن مدينة القاهرة محاطة بالعديد من المنـاطق الـصناعية، حيـث تقـع حلـوان علـي بعـد                          
جنوب مدينة القاهرة وتوجد في هذه المنطقة مصانع إنتـاج الحديـد والـصلب وفحـم الكـوك ومـصانع الكيماويـات                      
والسيارات واألسمنت، وفي الشمال تقع منطقـة شـبرا الخيمـة ومـسطرد وابوزعبـل وفـي هـذه المنـاطق توجـد                       

ـ            سيراميك وتنـتج هـذه المـصانع كميـات         محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع الصباغة والنـسيج والزجـاج وال
التـي تحمـل بواسـطة الريـاح الـشمالية الـشرقية والجنوبيـة              ) الغازية و السائلة والـصلبة      ( هائلة من الملوثات    

الغربية متجهة إلي القاهرة مما يؤثر علي المبـاني األثريـة الموجـودة بمدينـة القـاهرة ، و تختلـف درجـة تركيـز           
لي آخر حسب تعرضه أو قربه مـن مـصادر التلـوث الجـوي ومـن بـين هـذه المبـاني            الملوثات الجوية من مبني إ    

األثرية التي تعرضت لتأثير الملوثات الجوية جامع محمد علـي بمنطقـة القلعـة ، ، و يـشتمل البحـث علـي دراسـة              
  .تأثير عوامل التلف علي جامع محمد علي بمنطقة القلعة واقتراحات الحد من هذه المخاطر التي تتعرض 
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  - ):واn)[�ر ا��Iزل (ا�[��
�� ا��1ارث -1

  Earthquakes & Vibrations : واIه��ازات ا��Iزل )��Y	 -أ    
  

pX	
H زلI��ا:  
الزلزال هو اهتزاز ارضي ناشئ عـن التحـرر الـسريع للطاقـة، حيـث تنطلـق هـذه الطاقـة فـي جميـع                         

 أنـواع مـن الموجـات التـي تنـشرها الهـزة       االتجاهات من مصدرها األصلي فـي شـكل موجـات، وهنـاك ثالثـة           
  :األرضية وهي

وهي أسرع الموجات انتقاالً وهـي أول مـا يـصل إلـي محطـة رصـد        : Primary Waves الموجات األرضية -أ
  .الزالزل وهي موجات إنضاغطية ألنها تتذبذب بالتضاغط والتخلخل

حطـة رصـد الـزالزل بعـد الموجـات        وتصل هذه الموجـات إلـي م      : Waves Secondary الموجات الثانوية    -ب
  .الرئيسية وهي اهتزازات من جانب واحد

وهي بطيئة الحركـة وتـشبه فـي طبيعتهـا الموجـات المـستعرضة        :  Surface Waves الموجات السطحية-جـ
  .  الناتجة عن رمي حجر في بركة ماء

  

  :   ا��Iزل +�وث أ:��ب

ـ             ذ بـالزالزل البركانيـة وتحـدث عنـدما تنـدفع المـواد              تحدث الزالزل نتيجة انفجار بركـاني وتـسمي حينئ
المصهورة في جوف األرض مقتربة من سـطحها كمقدمـة لثـورة بركـان ممـا يـسبب هـزات بركانيـة أو تحـدث                         
الزالزل نتيجة لحدوث صدع أو انفجار للصخور علي سطح هـذا الـصدع وتـسمي بـالزالزل التكوينيـة أو التركيبيـة                      

  .ل البركانيةوهي أكثر تدميراً من الزالز

  

  

  

  

  

    

  

    

 �K[H	 ا��Iزل �EO أ+� ) 1(`�رة ر%; ��H
�
EB��� �EO ��9( V(�>� ت�)ا5��ا 

 �K[H	 )��. اn)[�ر �EO ا��ا5(� ) 2(`�رة ر%; ��H
�
EB��� �EO ��9( V(�>� ���	3�ا �������ا 
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  يوضح أهم الزالزل التي ضربت مصر وقوتها وتأثيرها) 1(جدول   

_Xر���ال ا�����1ن ا(  
%�ة ا����ال 

)	�YX	���( 	�K[��ا 

 6 أبو سمبل م. ق1210
خسائر في معبد رمسيس في أبو سمبل ويعتقد أن موقعه يشبه          

 1981\11زالزل كالبشة 
 دم بمعابد وقالع طيبةحدوث ته 6 األقصر م. ق600

 6 األقصر م. ق27-28
زلزال كارثي هدم معظم القرى في جنوب مصر وسقوط تمثالي          

 .ممنون وتأثر به معبد الرامسيوم والكرنك
 زلزال قوي دمر أجزاء من معبد الكرنك 6 جنوب مصر  م967
 تأثرت به مناطق سوهاج ونجع حمادي 6 جنوب مصر  م1778
 زال قوي أدي لحدوث تشققات أرضية بجنوب مصرزل 6 جنوب مصر م1850
 تأثرت به األقصر وأحدث شروخا في معبد الكرنك 6 جنوب مصر م1899

 5.6 كالبشة م14/11/1981
تأثرت به مناطق أسوان حتي أسيوط ويعتقد السبب في حدوثه          
وزن المياه والطمي ببحيرة ناصر وبؤرتـه الـسطحية فـالق           

 كالبشة
 تأثرت به مناطق قنا والقصير وأسوان 5.1 أبو دياب  م2/7/1984

 6 دهشور م1992أكتوبر 
 م هدم العديـد     1303زلزال كارثي لم تشاهد مصر مثله منذ          

 من اآلثار اإلسالمية

 7.2 خليج العقبة  م22/11/1995
تأثرت به مصر واألردن وفلسطين وسـوريا والـسعودية أدي      

 لحدوث انهيارات جبلية وشروخا في بعض المباني
 زلزال متوسط امتد من جنوب الدلتا حتي سوهاج 5.4 سوهاج  م14/12/1998

 زلزال متوسط تأثرت به مناطق جنوب مصر 5 بني سويف  م11/10/1999

  . إلي صفر  1و تحدد درجة الزلزال بمؤشر ويتم تقسيمه من
  . زالزل قد ال تحدث أية أضرار أي يمكن اإلحساس به فقط 4 إلى1من 
  .زل متوسطة األضرار قد تحدث أضرار للمنازل و المباني زال6 إلى 4من

  الدرجة القصوى أي يستطيع الزلزال تدمير المدينة بأكملها ودفنها تحت األرض حتى تختفي مع 10الى7من 
أضرار لدى المدن المجاورة لها لذا يعد من أخطر آليات التلف على اإلطالق الزالزل التي أتلفت  العديد من اآلثار 

  .سالميةاإل
   اn)ـ[�ر - ب
 تعمل مياه األمطار علي نحر وتآكل األحجار األثرية وذلـك بنـزح االيونـات مـن االحجـار المالمـسه لهـا ،                            

وتتغلغل مياه االمطارألعماق داخل األجزاء الجافة من الحجر بفعل الريـاح والتـي غالبـاً مـاتبقي جافـة نظـراً ألنهـا                       
 مياه االمطار من الميـاه الحمـضية نظـرا ألن الغـالف الجـوي يحتـوي علـي                   غير معرضه للجو الخارجي  ،وتعتبر     

غاز ثاني اكسيد الكربون من بين مكوناتـه والـذي يـذوب فـي المـاء مكونـا حمـض الكربونيـك ويعتبـر المـاء                          
حامضيا اذا كان تركيز ايون الهيـدروجين اكثـر مـن تركيـز ايـون الهيدروكـسيل فـي المـاء وكلمـا قـل الـرقم                           

 اصبح حامضيا ، وعندما تتساقط االمطار فوق المبـاني االثريـة فانهـا تتفاعـل مـع غـاز       7عن PH ∗نيالهيدروجي
ثاني اكسيد الكربون الموجود في الجو مكونه حمض الكربونيـك الـذي يهـاجم  مـواد البنـاء المختلفـه والمحتويـه                       

لمـاء ممـا يـؤدي الـي احـداث ثقـوب            علي  كربونات الكالسيوم ويحولها الي بيكربونات كالسيوم قابلة للذوبان في ا           
وتجاويف مختلفة بسطح الحجر و تكـون ميـاه االمطـار اكثـر خطـورة عنـد احتوائهـا علـي غـاز ثـاني اكـسيد                
الكبريت الذي يتحول الي حمض الكبريتيـك الـذي يهـاجم مـواد البنـاء االثريـة ويعمـل علـي تحويـل كربونـات                         

الـي كبريتـات كالـسيوم ، ويـؤثر         ) موضـوع الدراسـة      ( الكالسيوم المكون االساسي لحجـر االلباسـتر المـصري        
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المطر الحمضي علي حجر االلباستر المصري بطريقتين همـا االذابـة والتغييـر فـي شـكل الحجـر ، عنـدما تهـاجم               
مركبات الكبريـت وحمـض الكبريتيـك وحمـض النيتريـك الموجـوده فـي الهـواء كربونـات الكالـسيوم المكـون                       

فتعمل علي اذابة االجزاء المعرضه من الحجر ومـن ثـم تـؤدي الـي خـشونة سـطح                   االساسي للحجر وتتفاعل معه     
 سـطح الحجـر بـسبب عمليـة        Corrosionالحجر ويحدث هذا التشوه نتيجة لفقـد ادق جزيئـات الحجـر او تآكـل                

  التـي يمكـن ان   spotsاالذابة ،والمظهر الثاني من مظاهر التلـف الناتجـة عـن المطـر الحمـضي هـي البقـع            
 تتكـون  Black crust علي السطح  او تكون قشرة صلبة علـي الـسطح الخـارجي للحجـر تعـرف بظـاهرة       تتكون

من جزيئات من الفحم وبلورات الجبس نتيجة لتفاعل حمض الكبريتيك مع سـطح الحجـر حيـث تعمـل علـي تحـول                       
   ).CaSO4.2H2Oالجبس ( كربونات الكالسيوم الي كبريتات كالسيوم 

  ضح أشهر السيول التي أصابت مصر فى العصر الحديثيو) 2(جدول           

تبين تأثير المطر الحمضي علي الحجر ، ) 177( صورة رقم 
حيث نالحظ من الصورة تآكل السطح نتيجة لتفاعل حمض 

 الكبريتك معه
) .ية الغربية من الخارج الواجهة الشمال(  

 )�1ن ا��]�Kــــ	 ا�?$ــــ�

1947عام  ادى العريشو   
1955عام   المنيب 
1975عام   نوبيع ووادى وتير بسيناء 
1985عام   الصحراء الشرقية 
1987عام   وادى علم 
1988عام   جنوب مصر 
1990عام   البحر األحمر 
1994عام  )وكان تأثير السيل كبير فى مقابر البر الغربى(جنوب مصر    
1996عام   البحر األحمر 
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  Air Pollution ا���Eث ا�<�ي                     -2
  يعرف التلوث الجوى بصفه عامه بانه اي تغيـر كمـى او كيفـى لعناصـر ومكونـات البيئـه يفـوق قـدرة                             

 علي استيعابه والذي يحدث بسبب وجود مـادة مـا فـي مكانهـا الغيـر طبيعـي بالمعـدل الغيـر طبيعـي،                   هذه البيئة 
ويعرف ايضا بانه اي خلل في أنظمة الماء أو الهـواء أو التربـة أو الغـذاء يـؤثر بـشكل مباشـر او غيـر مباشـر                            

  .علي الكائنات الحية ويلحق ضررا بالممتلكات الثقافية
1-  ��
  Natural pollutants       ا���K�Eت ا�[��

 وهي تلك الملوثات الموجودة اصال في التركيب الطبيعـي للجـو المحـيط بـصفة دائمـة ، وتـشمل غـازات                           
 واألوزون وكربونـات الكالـسيوم والكبريتيـدات والكلوريـدات والمعلقـات الطبيعيـة مـن                CO2ثاني اكسيد الكربون    

ة الناتجة عن تبخر ميـاه البحـار مثـل ملـح كلوريـد الـصوديوم ،                  صلبة او سائلة وبعض العناصر القلوي      ∗جسيمات
  .وكل هذه الملوثات رغم صغر حجمها اال انها تساهم بشكل كبير في تلف وتأكل مواد البناء االثرية

  الـذي يتفاعـل مـع معـدن          H2CO3ويتحد غاز ثاني اكسيد الكربون مع الماء ويعطي حمـض الكربونيـك                  
ويحولـه الـي بيكربونـات    ) موضـوع الدراسـة   ( لمكون األساسـي االلباسـتر المـصري     اCaCO3 )( الكالسيت 
  :  قابلة للذوبان في الماء طبقا للمعادلة التالية Ca(HCO3(2كالسيوم  

  

  

  

     

وملح بيكربونات الكالسيوم المتكون عبارة عن طبقـة ملحيـة هـشه أكثـر قابليـة للـذوبان مـن كربونـات                      
يكربونات الكالسيوم المتكونـة علـي درجـة حـرارة المـاء وعلـي تركيـز ثـاني أكـسيد                    الكالسيوم ،وتتوقف كمية ب   

الكربون في الهواء الجوي وعملية تكون بيكربونـات الكالـسيوم عمليـة عكـسية فعنـد تـوافر الظـروف المناسـبة                      
  :تتحول البيكربونات إلي كربونات طبقا للمعادلة اآلتية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CO2  +  H2O           H2CO3 
 
CaCO3  +  H2CO3           Ca(HCO3)2 
 

              بيكربونات كالسيوم قابلة للذوبان في الماء
 

Ca(HCO3)2            CaCO3     +  CO2  +   H2O   

� ا���3ر و اHI	�� و ) 2( `�رة ر%; :	H ��H
ا���K�Eت ا�<��EO �X :[� ا�9<	  ، )�� أدي ا�� 


��; ا�( @��j$( رزة����5اء اIآ� ا�Hو 	9<  
)ا�$�+�� ا�<$���� ا��	%�� ) ا��Yرج (   

 �3H	 ��ن :[� ا�9<	 ���<� ) 1(`�رة ر%; ��H
  �ج��	:� ا���K�Eت ا�<��X وذرات ا�1	��ن وا�?$

 ا�$�+�� ا������� ( ( �
EB��� ���� �EO ��9( V(�5
)ا��	%�� ) ا��Yرج   



)   )'	–%$�   ) (   2010  أآ���	 28  -  25( ا����آ� ا������ �� ا��� ا�
	��  : ��وة             

 

 
 

81 
 

 

       ��OIndustrial pollutant         ا���K�Eت ا�<��X ا�'$�-2  

وتعتبر مدينة القاهرة مـن اكثـر مـدن العـالم تعرضـا لمـشكلة تلـوث الهـواء حيـث تحـدها منطقتـان                                   
صناعيتان من اكثر المناطق الصناعية خطورة علي مستوي العالم مـن حيـث تلـوث الهـواء وهمـا منطقتـا حلـوان                   

صناعية في ناحية الـشمال ، حيـث تتركـز الـصناعات الملوثـة بـصورة مكثفـة                  في جنوب المدينة وشبرا الخيمة اال     
 طنـا   1650في تلك المناطق حيث توجد في منطقة حلون مـصانع االسـمنت تبعـث الـي هـواء المنطقـة بحـوالي                       

مـن غـاز اول وثـاني اكـسيد         % 52من االتربة يوميا ، وتصل نسب التلـوث الغـازي فـي مدينـة القـاهرة الـي                   
% 2جـسيمات ومـواد صـلبة ،        % 10مـواد هيدروكربونيـة ،      % 12غاز ثاني اكسيد الكبريـت ،       % 18الكربون ،   

اكاسيد نيتروجينية وتزداد خطورة ثاني اكـسيد الكبريـت والـذي يـذوب بـدوره فـي بخـار المـاء مكونـاً حمـض                         
بـة العالقـة فـي منطقـة        الكبريتيك ذا التأثير الخطر علي المباني االثرية والتاريخية ، ووجد ان نـسبة التلـوث باالتر               

 الـف كـم     250 مرة قدر الحد االقـصي المـسموح بـه عالميـاً ، كمـا ينبعـث حـوالي                    32حلوان وطرة تصل الي     
سنوياً من الرصاص من عوادم مليون ونصف مليون سيارة تجـوب شـوارع القـاهرة ، ممـا جعـل منطقـة جنـوب                        

  .القاهرة من أسوأ المناطق تلوثاً باالتربة المتساقطة 

���Hو �HIا �EO ��O�$'�ا �X�>�ت ا�K�E��ا �:  
         �X	�1�اآ�:�� اSOX:      

 وتشتمل علي غاز ثاني اكـسيد الكبريـت وثالـث اكـسيد الكبريـت والتـي تعتبـر مـن اخطـر الغـازات                                  
 الملوثة ، حيث تؤدي الي تلف مواد البنـاء االثريـة بـشكل مباشـر او غيـر مباشـر حيـث يتحـول ثالـث اكـسيد                           

كربونـات  ( الكبريت الي حمض الكبريتيك عند تـوافر الرطوبـة والظـروف الجويـة المناسـبة ويهـاجم الكالـسيت                    
ويحولــه الــي كبريتــات ) موضــوع الدراســة ( المكــون االساســي االلباســتر المــصري ) CaCO3الكالــسيوم 

 جـامع محمـد علـي باشـا         كالسيوم ، وهذا ما بينته الفحوص والتحاليل التي اجريت علـي العينـات المـأخوذة مـن                
بمنطقة القلعة ، وينتج غاز ثاني اكسيد الكبريـت مـن احتـراق الوقـود وبخاصـة الـنفط والفحـم الحجـري وفحـم                         

من غاز ثاني اكـسيد الكبريـت الموجـود فـي الهـواء الجـوي               % 60الخشب النباتي، بعض األبحاث الحديثة أرجعت       
الحـضرية ، وقـد وجـد ان الموقـف اكثـر خطـورة فـي        الي مصادر مرتبطة باالنـشطة االنـسانية فـي المنـاطق          

المناطق الحضرية من المناطق الريفية الن كميـة  غـاز ثـاني اكـسيد الكبريـت الناتجـة عـن االنـشطة االنـسانية                      
تتجاوز بكثير الكميات الناتجة عن المصادر الطبيعية ، وهذا يـؤدي الـي سـرعة تلـف المبـاني االثريـة الموجـودة                       

، وقـد وجـد ان نـسبة تركيـز غـاز            ) موضـوع الدراسـة     (  كما هو الحال بجامع محمد علي        في المناطق الحضرية  
SO2                          تصل الي اقصي ارتفاع لها في ساعات الصباح االولي وتـصل الـي ادنـي حـد لهـا خـالل فترتـي الظهيـرة 

عوامـل  والمساء ويتم اكسدة غاز ثاني اكسيد الكبريت الي ثالث اكسيد الكبريت عـن طريـق االكـسجين فـي وجـود                      
  :منشطة لألكسدة مثل الحديد والمنجنيز او المعدن األخري طبقا للمعادلة االتية 

2SO2 + O2   →   2SO3        
  

 ويتحـد مـع المـاء مباشـرة لتكـوين حمـض             °م44.8 عنـد درجـة      SO2ويتكاثف غاز ثاني اكسيد الكبريت              
ار االثريـة ويـؤدي الـي تلفهـا طبقـا للمعادلـة التاليـة                 الذي يتفاعل مع المكونات االمعدنية لالحج      H2SO4الكبريتيك  

:  

  
CaCO3 +SO2 +1/2H2O → CaSO3·1/2H2O + CO2    ( 1 ) 

 
CaSO3·1/2H2O + 1/2O2→ CaSO4·2H2O                    ( 2 ) 
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ويتكون حمض الكبريتيك سواء في الهواء ويسقط فـي شـكل رذاذ علـي أسـطح المبـاني أو يتكـون علـي                 
السطح نفسه ويتوقف معدل التلف بفعل حمض الكبريتيـك علـي تركيـز الغـاز ومـسامية الحجـر وكميـة الرطوبـة                       

 مساعدة ،حيث وجد أن العمليات الـسابقة تـزداد بزيـادة تركيـز غـاز ثـاني أكـسيد                    ودرجة الحرارة ووجود عوامل   
الكبريت وكذلك تزداد بزيـادة الرطوبـة وتقـل تلـك التـأثيرات بزيـادة درجـة الحـرارة وتكمـن خطـورة حمـض                         
 الكبريتيك علي اآلثار الحجرية من تحول كربونات الكالسيوم المعلقـة فـي الجـو فـي صـورة غبـار إلـي كبريتـات                       

الكالسيوم التي تترسب علـي أسـطح األحجـار األثريـة مكونـة رواسـب معتمـه وقـشور سـوداء مـن كبريتـات                         
الكالسيوم المختلطه بمكونات الغبار األخرى والـسناج ممـا يـؤدي إلـي تـشويه منظرهـا ويعمـل علـي إتالفهـا  ،                 

ـ         طح الحجـر تحتهـا كمـا تـسمح     ونظراً ألن هذه القشرة تكون مسامية فهي تسمح بنفاذ المحاليل مما يـؤثر علـي س
بهجرة المحاليل الملحية منها لتستقر داخل مسام الحجر مؤدية إلـي تلفهـا ، ويتـسبب غـاز ثـاني أكـسيد الكبريـت                        

  .في تكون رواسب معتمه وقشور سوداء من كبريتات الكالسيوم 

  

  

   

  

  

  

 النسبة المسموح بها عالميا النسبة في مدينة القاهرة الملوثات

   بالهواءاألتربة العالقة
  األتربة السابحة فوق شبرا الخيمة

   حلوان–غبار االسمنت 
   حلوان -األتربة العالقة 

 التلوث بالرصاص

  2م/  ميكروجرام 523 -250
  شهر / 2ميل/ طن 150
  شهر / 2ميل/ طن 478

  2م/  ميكروجرام 1888
 2م/  ميكروجرام 15

  2م/  ميكروجرام 75
  شهر / 2ميل/ طن 15
  شهر / 2ميل/ طن 15
  2م/  ميكروجرام 75
 2م/  ميكروجرام 8.5

يوضح أهم الملوثات الغبارية في مدينة القاهرة مقارنة بالنسب العالمية) 3(جدول رقم   
. )52، صـ 2003نقال عن محمد نجيب ابراهيم ، المرجع السابق ، (   

 

 ترسـب االتربـة وذرات الغبـار        تبين) 4(صورة رقم   
والمــواد الهيدروكربونيــة واالتــساخات علــي ســطح 

  الحجر نتيجة تأثير الملوثات الجوية
)الواجهة الجنوبية الشرقية من الخارج (   

لحجـر وطمـس    تبـين تـشوه سـطح ا      )  3( صورة رقم   
معالمــه نتيجــة لترســب االتربــة و الغبــار الــصناعي 
والسناج ونواتج التلوث مما تسبب في تغيـر لـون سـطح            
الحجر الي اللون البني او االسود ،باالضـافة الـي وجـود            
بعض البقع الحمضية او القلوية التـي تـؤدي الـي صـدأ             

  سطح الحجر
)الواجهة الشمالية الشرقية ( 
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  ا��9Gص وا���9���
قام الباحث بفحص عينات من جـامع محمـد علـي باسـتخدام الميكروسـكوب المـستقطب والميكروسـكوب                   

وكذلك تم تحليـل نفـس العينـات باسـتخدام جهـاز حيـود األشـعة الـسينية وجهـاز                    ) SEM(اإلليكتروني الماسح   
  .ة تفلور األشعة السيني

  

  : ا��را:� ا���	و5	ا��� -أ
  Black crustتم عمل قطاعات لعينات من جـامع محمـد علـي  توجـد علـي سـطحها القـشور الـسوداء             

وقد اتضح من خالل الفحص وجود  بلورات الجبس نتيجـة لتفاعـل حمـض الكبريتيـك مـع مـادة الحجـر وتـدهور                       
عـات  فجـوات كثيـرة ، باإلضـافة النتـشار بلـورات              في نسيج الحجر وزيادة في المسامية، ويظهـر بـصور القطا          

الجبس بكثرة علي السطح ويتضح من الصورة وجود فراغات كثيـرة و زيـادة فـي مـسامية الحجـر نتيجـة للفقـد                        
  .والتآكل الذي حدث في بلورات الكالسيت 

  )1(صورة رقم 
                ة لقطــاع مــن االلباســتر المــصريتبــين عينــ

أسـفل الـضوء    ) ( الواجهة الجنوبيـة الـشرقية      ( 
تبـين وجـود فجـوات      )  PPI )( X4المستقطب  

مع انتشار الجبس بين الفراغات ووجـود فجـوات         
  .دقيقة 

G C 

تبـين عينـة لقطـاع مـن االلباسـتر          ) 2(صورة رقم   
ــشرقية ( المــصري  ــة ال تحــت ) ( الواجهــة الجنوبي

لـضوء المـستقطب    أسـفل ا  ( الميكروسكوب المستقطب   
PPI )( X4 (          ممثلة للقـشور الـسوداء التـي  تغطـي

ــر  ــطح الحج ــصورة Black crustس ــر بال  ويظه
فجوات كثيرة ، باإلضـافة النتـشار بلـورات الجـبس           
بكثرة علـي الـسطح ويتـضح مـن الـصورة وجـود             
فراغات كثيرة مـع وجـود شـقوق دقيقـة بالتركيـب            

  .الداخلية للحجر  
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  ) :SEM( ا��را:� �����1	و:�1ب اL��1�	و�� ا���:� -ب
ـ         كوب االليكترونـي الماسـح تبـين تلـف فـي بلـورات الكالـسيت و حـدوث                   من خالل الدراسة بالميكروس

ويظهـر أيـضا بالـصور تـدهور        . شروخ وتشققات بسبب ضغط التبلور الناتج عن تبلـور الجـبس داخـل المـسام                
وتآكل في بلورت الكالسيت و حدوث شروخ وتشققات دقيقـة فـي التركيـب الـداخلي للحبيبـات المعدنيـة للكالـسيت                      

حول الجزئي لبلورات الكالسيت إلي بلورات الجـبس و زيـادة فـي مـسامية الحجـر وانتـشار الفراغـات                  باإلضافة للت 
بين البلورات وبعضها ، ويتضح مـن الـصور وجـود أمـالح الهاليـت و أمـالح الجـبس  نتيجـة لتفاعـل حمـض                

 تكـون الجـبس   Black crustالكبريتيك مع بلورات الكالسيت، ويظهر أيـضا مـن خـالل العينـات الممثلـة لظـاهرة       
نتيجة لتفاعل حمض الكبريتيك مع الكالسيت المكـون األساسـي لأللباسـتر المـصري المـستخدم كتكـسيات بالجـامع                    
والذي نتج حدوث تفتت وانفصال في البلورات إلي حبيبات نتيجة لضغط التبلـور النـاتج عـن تبلـور الجـبس داخـل                       

ة قـشور ووجـود تـدهور وتآكـل فـي بلـورات الكالـسيت               الفراغات البينية لمسام الحجر، وانفصال السطح في صور       
 Micro cracks in internalو حدوث شروخ وتشققات دقيقـة فـي التركيـب الـداخلي للحبيبـات المعدنيـة للكالـسيت        

structure     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تحــت الميكروســكوب ) الواجهــة الجنوبيــة الــشرقية ( لعينــة االلباســتر المــصري) A,B 3(صــورة رقــم 
 تبـين وجـود تـدهور وتآكـل فـي بلـورت الكالـسيت و        4000X  2000X , بتكبيرSEMاالليكتروني الماسح 

   Micro cracks in internal structureحدوث شروخ وتـشققات دقيقـة فـي التركيـب الـداخلي للحبيبـات       
  .ويظهر بالصورة التحول الجزئي لبلورات الكالسيت إلي بلورات الجبس 

 

B 

Ca+ G 
G 

A 

Ca+ G 

G 

B A 

تحـت  ) الواجهـة الـشمالية الـشرقية       ( لعينة االلباستر المصري من جامع محمد علـي         ) A,B 4(صورة رقم   
 تبـين تـدهور وتـشوه فـي بلـورات الكالـسيت             1500X بتكبيـر    SEMالميكروسكوب االليكتروني الماسح    

Deformation  وانفـصال فـي بلـورات الكالـسيت إلـي حبيبـات       و زيادة في مسامية الحجر وحدوث تفتت
  . نتيجة لضغط التبلور الناتج عن تبلور الجبس داخل الفراغات البينية لمسام الحجر 
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� ا�?�$�� -ج�nر ا�EG�� ��E9��ا )XRF: (  
نات األلباسـتر المـصري التـي تعرضـت لتـأثير الملوثـات             من خالل التحليل بجهاز تفلور األشعة السينية لعي       

  :الجوية تبين أن العينات تحتوي علي 
Ca  45.74 بنـسبة%    ,  S   2.84  بنـسبة%   , Mg  3.25 بنـسبة% , Sr  0.22 بنـسبة% , Si  بنـسبة 

26.28% Al  , 10.14 بنسبة%  Fe , بنسبة    Cl , 5.22%  2.07بنسبة% , Pb 0.51   بنسبة%  
تضح ارتفاع نسبة عنصر الكبريت بالعينة وهذا يتوافق مـع صـور الفحـوص الـسابقة والتـي أشـارت الـي                      حيث ي 

  .وجود تحول في كربونات الكالسيوم الي كبريتات كالسيوم نتيجة لتفاعل حمض الكبريتيك مع مادة الحجر 
  

� ا�?�$�� -د�n��9د ا� ��E9��ا )XRD: (  

  تبين أنها تحتوي Black crustية للعينة الممثلة لظاهرة القشرة السوداء من خالل التحليل بحيود األشعة السين
 وتدل هذه النسبة علي تحول معـدن الكالـسيت          %35.36 وعلي معدن الجبس بنسبة      %64.36 بنسبة   CaCO3علي  

 وهذا يتفق   المكون األساسي لأللباستر المصري إلي معدن الجبس نتيجة لتفاعل حمض الكبريتيك مع كربونات الكالسيوم ،              
  .مع الفحوص والتحاليل والسابقة 

keV
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  ) 2(شكل رقم 
 للقشرة السوداء XRFيبين نمط تفلور األشعة السينية 

Black crust المتكونة علي االلباستر المصري   
 )جامع محمد علي من الخارج ( 

  )3(رقم شكل 
 لعينة من االلباستر XRD يبين نمط حيود االشعة السينية 

   Black Crustالمصري يتضح بها ظاهرة 

   .)جامع محمد علي من الخارج ( 
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rA��$�ا:   
 وأفادت الدراسة البتروجرافية لعينات االلباستر المصري المأخوذة مـن جـامع محمـد علـي أن العينـات تتكـون                     -1

وبعـض  )  الهيماتيـت    - الليمونيـت    –الجوثيـت   ( بشكل رئيسي من معدن الكالسيت باإلضافة إلـي معـادن الحديـد             
 وفقد في نسيج الحجـر مـع وجـود فجـوات و فقـد فـي       micro fissuresجبس ،  باإلضافة إلي وجود شروخ دقيقة ال

 Internal structure فـي التركيـب الـداخلي للحجـر    Micro fracture نسيج الحجر مع وجود شروخ وشـقوق دقيقـة   

of stone    كبيـرة ، أمـا القطاعـات الممثلـة      ، باإلضافة إلي وجود وتآكل في بلورات الكالسيت مـع وجـود فجـوات 
يظهر بهـا بلـورات الجـبس وتـدهور فـي نـسيج الحجـر وزيـادة فـي           Black crustللعينات الموجود بها ظاهرة 

  .المسامية
لعينـات االلباسـتر المـصري المـأخوذ        ) XRF(  وتوصلت الدراسة من خالل التحليل بتفلـور األشـعة الـسينية             -2

مع ان العينات تحتوي علي كربونـات الكالـسيوم بـشكل أساسـي باإلضـافة إلـي                 الذي تم علي عينات من خارج الجا      
  .وجود عنصر الكبريت بنسب متفاوتة تدل علي تحول كربونات الكالسيوم إلي كبريتات الكالسيوم

 وأفادت الدراسة من خالل التحليل بطريقة حيـود األشـعة الـسينية لعينـات مـن حجـر االلباسـتر المـصري                       -3   
 مد علي أن العينات تحتوي علي معـدن الكالـسيت بـشكل أساسـي باإلضـافة لوجـود معـدن الجـبس        من جامع مح

CaSO4.2H2O النـــاتج عـــن تحـــول كربونـــات الكالـــسيوم CaCO3 إلـــي كبريتـــات الكالـــسيوم 
CaSO4.2H2Oوخاصة في العينات المأخوذة من خارج الجامع  نتيجة لتأثير عوامل التلوث الجوي  .  
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علي تحويل المناطق األثرية إلي مناطق خالية من حركـة النقـل والمواصـالت بقـدر اإلمكـان وخاصـة                    العمل   -1
النقل الثقيل و الذي يؤدي إلي حدوث إهتزازات وذبذبات تؤثر علـي اآلثـار الموجـودة بالمنطقـة وإزالـة كـل                      

  .األثريةمواقف األتوبيسات والسيارات سواء السياحية أو العامة القريبة من نطاق المنطقة 
ضرورة اتخاذ خطـوات جـادة نحـو إزالـة التعـديات و الـتخلص مـن العـشوائيات و القمامـة الموجـودة                         -2

 .بالمناطق األثرية ، ألنه ال يمكن االرتقاء بالمنطقة في بيئة متدهورة عمرانياً ومكتظة بالعشوائيات
مبـاني األثريـة، وأن تـتم       يوصي بضرورة استخدام التقنيات العلمية الحديثـة فـي مجـال تـرميم وصـيانة ال                -3

 .عملية العالج والحفاظ طبقاً لما نصت عليه المواثيق الدولية
 .يوصي بعمل مخرات للمناطق المعرضة للسيول وخاصة المناطق المجاورة للمناطق األثرية  -4
ضرورة إنشاء جمعيات لتنميـة الـوعي األثـري والثقـافي مـن المجتمـع المـدني وخاصـة فـي المنـاطق                        -5

لتي تقع في محيطها المناطق األثرية للمشاركة فـي الحفـاظ علـي المواقـع األثريـة الموجـودة                   والمجتمعات ا 
بالمنطقة لخلق التعاطف الجماهيري مع مواقـع اآلثـار والمنـشآت لتجنـب اإلتـالف البـشري المتعمـد ، مـع           

 .ر متعمد التوعية العلمية المبسطة لكيفية الحفاظ علي المباني األثرية لتجنب اإلتالف البشري الغي
العمل علي زيادة الوعي األثـري والثقـافي لـدي المجتمعـات التـي تقـع فـي محيطهـا المنـاطق األثريـة ،                -6

واستغالل كل وسائل اإلعالم ومناهج التربية والتعلـيم والوسـائط المتعـددة مـن وسـائل تعليميـة توضـيحية                    
ينما أو غيرهـا مـن الوسـائل        لألثر وقيمته وعوامل تلفه وإتالفه سواء عـن طريـق وسـائل اإلعـالم والـس               

 .األخرى
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