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والصدد ة والهدد م م ددا هدديدغا وغبيغددا  ؛ل و هددع وم دديم هدد طاغعامددا يغب ددل ل دد   مبارادداً  طيبدداً  الحمددد ح حمدددا ا يددراً 
بعدد  غلال يهدع محمد ص ا اح م يع وه م هيد األولين واآلخدرين ومع دم الع مداا والممع مدين وم دا ألدع و صدحابع   معدين 

ع دل لن، و هد د ح ا، يالحمدد ح ر  العدالميوارمدع م دا موييهدعهدبحاغع ومعدالل اح  حمدد إال  ن  من هذا العمل يت ن اغمه
  ميخالصًا لو هع الار مم ل هذا  مهبلي و هألع هبحاغع ومعالا  ن،  ل إياها يم م ا غعمع الا يرة المل  والغالع

يطي  لل  ن  قدم خدال  شداري ومهدديري لذا  ن يشار من   رى م ا يده الغعم، اما  ن من ممام شار العبد لربع 
 امعدة  هماذ ال  راييا الطبيعية ووايدل ا يدة اآلدا  ، محمد صبري محهو  ه يم  األهماذ الدامور/ ومع مل إلا  هماذي

وغ دت شدرإ إشدرايع م دا  ر،ي ما هدمل ديدممهالمرح دة  يدل عيديالذي مم مذت م ا ؛ لشئون المع يم والط   الهابق الهاهرة 
مدن يديع م مدع بد  حددود ييهدا  مطدا ؛  اان غعم الهددوة والم دل المعدينما يزيد من إ غا مشر هغة والداموراه،  ريالما هم
 هامدعيلمو  تااغد، و ال  رايدلالخاصدة المدل شدا ت يادر الطالد   العديدد مدن المرا دن مدن مامبمدة  هدى ب  حهدا و ال زير ، 

الصدورة ، ي دزاه  ال العون والمشدورة الصدادقة حمدا خدرج البحدث م دا هدذه عومهديم ، مهيرة البحثيل  األ ر بالغ دةيالهد
  ع ع يل ميزان حهغامع اوبارك اح لغا ولع يل م مع، و ل زاا اح خير ا

،  هماذ مبدالحميد  حمد ا يو  قدم خال  شاري إلل  هماذي ومع مل األهماذ الدامور/ يهعدغل  ن اما 
يل  عيديمم مذت م ا  حيث ، ، لهبولع مغاقشة الطال  امعة المغصورة ا ية اآلدا  بالممفرغ ال  راييا الطبيعية المهامد 

شرإ مرايهمة يل العديد من الدراهات الميداغية لمغطهة الدراهة ، و مدغل بأبحا ع الهيمة ،  وغ ت هاغس، يمرح ة ال
 ، وا عل م مع يل ميزان حهغامع  راي زه مغا خ خاطر، يال هم   يوصادق موغع من ط ل خ صة خبرمعاغ مطو 

 هماذ ال  راييا الطبيعية ووايل ا ية اآلدا  ،  مبده م م مبداح / مهدم بخال  شاري ومهديري لألهماذ الدامورو 
م ا قبول هيادمع مغاقشة الطال  واالشمراك يل الحام م ا ؛   امعة افر الشيخ –البيئة  ومغميةالم ممن  خدمة لشئون

  راي زه مغا خ يال هم ،  وقد شريت بمغاقشمة لل بالما هميرالرهالة، 
ال  راييا الطبيعية  ، مدرسحهين هعد الدي  ي و خل الفاضل الدامور / و قدم خال  شاري ومهدير ألهماذ

  ، ي زاه اح خير ال زاا بآدا  المغصورة م ل مشارامع يل اإلشراإ م ل الرهالة وغصائحع ومو يهامع الهيمة
اذ المهامد ، األهم حمد الغ ار ديمبد الحم /الدامور والدماا إلل  هماذي و خل العزيز الشاربخال  اما  مهدم 

غ م  هاتيمطب ذيمن  هد يل مغفمعل ما بذلع و  مهامدمع ومو يهامع الهيمة، امعة المغصورة، م ل  – الزرامة ةيبا 
  راي زه مغا خ يال هم  ، ا البحثمضمغها هذ الملواالهمشعار من البعد  ةيالمع ومات ال  راي

غصدورة م دل مدا قددموه م ال  راييا با ية اآلدا   امعة الماألياضل بهه لبخال  الشار والمهدير إلل  هامذم و مهدم      
مهددم بخدال   ، امدا  رئري  القسرم -مىيرر الييتري خد  مدغهم   د/  هدد مخ د ، و ، مدن لالع مد ويهدموه لط   البحدث

ع مدل خد ل ل الا ية اآلدا   امعة المغويية، الذين  ههموا يدل مشداي  -الارام بههم ال  راييا  لالشار والمهدير إلل  هامذم
  إيملي محمذ حلمي خ  مغهم  هماذمل الفاض ة   د/مرح ة الما همير، و 

م ل مويور الود، وبدالغ  إخوتي وأخواتيزوجتي الحجيجخ وإلل  والعريان و خيرًا  مو ع بخال  الشار والمهدير
 خ صًا لهم الح ، وخال  الدماا، ومحم هم من ال هد والغفهات الا ير، ياح  دموه  ن  اون شاارًا م

 وأخر دمواغا  ن الحمد ح ر  العالمين

 شكر وثقدير
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 إلاهداء

 إلــــي:

 والدي الحبيب ... 

 اللهم أحفظه وبارك في عمره وصحته

 أمي رحمها هللا ... 

 أكرم مثىاها وأكتبها في عليينو اللهم اغفر لها 
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 فهارس الرسالة

 

: فهرس املوضوعات.
ً
 أوال

 : فهرس الجداول.
ً
 ثانيا

: فهرس ألاشكال.
ً
 ثالثا

: فهرس الصور.
ً
 رابعا

: فهرس املالحق.
ً
 خامسا
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 الصفحة  الــمــــوضـــــــوع
 المقدمة.

 تمييد
 أواًل: موقع منطقة الدراسة .

 الموضوع.  اري: أسباب اختاً يثان
 : أىداف الدراسة.ثالثاً 
 : الدراسات السابقة.رابعاً 

 : مصادر الدراسة.خامساً 
 الدراسة.  بي: مناىج وأسالساً ساد

 : مراحل الدراسة. سابعاً 
 : محتويات الدراسة.ثامناً 

 . لمنخفض الواحات البحريةالطبيعية البيئة خصائص الفصل األول: 
 تمييد:

 أواًل: الخصائص الجيولوجية. 
 . التضاريسيةثانيًا: الخصائص 

 ثالثًا: الخصائص المناخية. 
 ة.الييدرولوجيرابعًا: الخصائص 

 .  خامسًا: الخصائص الحيوية
 .الخالصة

 . لمنخفض الواحات البحرية البيئة البشريةخصائص الفصل الثاني: 
 تمييد:

 . أواًل: السكان بالواحات البحرية
 ثانيًا: العمران بالواحات البحرية.

 ثالثًا: النشاط اإلقتصادي لمسكان.
 الخالصة.
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  واًل: يهرس الموضومات
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 الصفحة الــمــــوضـــــــوع
 . تغيرات البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية: الثالثالفصل 
 تمييد:
 تغيرات بيئة السبخات.أواًل: 

 ثانيًا: تغيرات بيئة البحيرة.
 الرممية. األشكالتغيرات بيئة ثالثًا: 
 .المزروعةاألراضي بيئة  اتتغير رابعًا: 

 .الخالصة
 الفصل الرابع: مشكالت البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية.

 تمييد:
 .أواًل: مشكالت بيئية مرتبطة بالجيومورفولوجيا

 ثانيًا: مشكالت بيئية مرتبطة بالمناخ.
 ثالثًا: مشكالت بيئية مرتبطة بالتربة.

 رابعًا: مشكالت بيئية مرتبطة بالمياة الجوفية.

 صة.الخال
 الفصل الخامس: التقييم البيئي والتنمية المستدامة لمنخفض الواحات البحرية.

 تمييد:
 أواًل: خريطة الحساسية البيئية لمتصحر بمنخفض الواحات البحرية.

 ثانيًا: تقييم المردود البيئى لممشروعات الحكومية المقترحة بمخفض الواحات البحرية.
 تنمية المستدامة بمنخفض البحرية.ثالثًا: خريطة مقترحة لمشروعات ال

 الخالصة.
 الخاتمة.

 المالحق.
 قائمة المراجع.
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 الصفحة الـعنـوان  الجدول
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 أعداد وأطوال الصدوع ونسبيا المئوية بمنخفض الواحات البحرية.
 لمنخفض الواحات البحرية. مساحة المناسيب المختمفة ونسبتيا

 الفئات الرئيسية لدرجات االنحدار بمنخفض الواحات البحرية.
بمحطة  المتوسط الشيري لمحرارة والنيايات العظمى والصغرى والمدى الحراري

 ت البحرية.الواحا
 المتوسط الشيري لممطر في محطة الواحات البحرية.

 المتوسط الشيري لمرطوبة النسبية والتبخر بمحطة الواحات البحرية.   
 المعدالت السنوية لنسب واتجاىات ىبوب الرياح بمحطة الواحات البحرية.

 المعدالت الشيرية لمتوسطات سرعة الرياح من االتجاىات بمحطة البحرية.
 معدالت السنوية لمتوسطات سرعة الرياح من االتجاىات بمحطة البحرية.ال

 /يوم (.3تصريفيا )م ةوكمي األىميةتطور أعداد العيون 
 مساحات ونسب أنواع التربة الرئيسية بمنخفض الواحات البحرية.

 م.2116عدد سكان مناطق الواحات البحرية خالل تعداد 
 م.2116-0882فترة من تعداد سكان الواحات البحرية خالل ال

 التركيب النوعي والعمري لسكان الواحات البحرية.
 سنوات فأكثر(. 01سكان الواحات البحرية حسب الحالة التعميمية ) عدد

 م.2116 عدد سكان الريف والحضر حسب النوع بمنخفض الواحات البحرية
 سنة فأكثر(. 05) قوة العملسكان الواحات البحرية حسب  عدد

 كان تبعًا ألقسام األنشطة االقتصادية والخدمية بالواحات البحرية.توزيع الس
-2112تطــور أعــداد الســياح الزائــرين األجانــب لمواحــات البحريــة خــالل الفتــرة مــن )

2100.) 
 [.2102-0972( خالل الفترة ]2تطور مساحة السبخات بمنطقة الدراسة )كم
 [.2102-0972تطور مساحة بحيرة المأمور خالل الفترة ]
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 الصفحة الـعنـوان الجدول
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 [.2102-0972خالل الفترة ] األشكال الرمميةتطور مساحة 
 ( 3123-2793لفمرة )بمغخفع البحرية خ ل ااألراضل المزرومة مطور مهاحة 
 ( 3123-2793بمغخفع البحرية خ ل الفمرة )األراضل المزرومة م ير مهاحات 

 التوزيع التكراري لمعواصف الترابية بمنطقة الدراسة خالل شيور السنة.
 التحميل الميكانيكي لبعض عينات التربة بمنخفض الواحات البحرية.

 ي الدبال.درجات التدىور الحيوي لمتربة طبقًا لمنقص ف
 التحميل الكيميائي لبعض اآلبار بمنخفض الواحات البحرية.خصائص 

 (.DSIمقياس وصف مستويات الحساسية البيئية لمتصحر )
 .(SQIالتوزيع الجغرافي لفئات جودة التربة طبقًا لمؤشر جودة التربة )

 (.VQIالتوزيع الجغرافي لجودة الغطاء النباتي طبقُا لمؤشر )
 ؤشر جودة المناخ لتقدير حساسية التصحر.معايير تقدير م

 .(MQIالتوزيع الجغرافي لفئات جودة اإلدارة الزراعية طبقًا لمؤشر جودة اإلدارة )
 منخفض البحرية.ب(ESA’sالتوزيع الجغرافي لممناطق الحساسة بيئيًا لمتصحر )

 المناطق المقترح استثمارىا بالواحات البحرية.توزيع مساحة 
ين أىم اآلثار البيئية المحتممة لمشروع التنمية الزراعيـة المقتـرح فـى مصفوفة بيئية تب

 .منخفض الواحات البحرية
مصفوفة بيئية تبين أىم اآلثار البيئية المحتممة لمشروع التنمية السياحية المقترح فـى 

 .منخفض الواحات البحرية
 محاور التنمية المقترحة بالواحات البحرية.

 بالواحات البحرية. توزيع الثروة الحيوانية
 خصائص التحميل الكيميائي لعينات مياه بحيرة المأمور.
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 مرئية فضائية توضح موقع منخفض الواحات البحرية.
 التكوينات الجيولوجية لمنخفض الواحات البحرية.

 .البنية الجيولوجية لمنخفض الواحات البحرية
 تجاىات وأطوال الصدوع بمنخفض الواحات البحرية.لنسب المئوية الا

 ارتفاعات السطح بمنخفض الواحات البحرية.
 لواحات البحرية.درجات االنحدار بمنخفض ا

مـن الشـمال الشـرقي إلـي  –قطاع تضاريسي عمي المحور الطولي لمنخفض البحريـة 
 الجنوب الغربي.

 قطاع تضاريسي عرضي بشمال منخفض البحرية.
 قطاع تضاريسي عرضي بجنوب منخفض البحرية.

 أىم أشكال السطح بمنخفض الواحات البحرية.
ى والصغرى والمدى الحراري بمحطة المتوسط الشيري لمحرارة والنيايات العظم

 الواحات البحرية.
 المتوسط الشيري لكمية األمطار بمحطة الواحات البحرية.

 المعدالت الشيرية لمرطوبة النسبية والتبخر بمحطة الواحات البحرية.
المعدالت السنوية لنسب واتجاىات ىبوب الرياح بمحطة الواحات البحرية خالل 

 [.0992–0973العام في الفترة من ]
 سرعة الرياح الشيرية خالل العام بمحطة الواحات البحرية.

 بمحطة البحرية. لمتوسطات سرعة الرياح من االتجاىات المختمفة سنويةالمعدالت ال
 التوزيع الجغرافي لآلبار األىمية بمنخفض الواحات البحرية.

 أنواع التربة الرئيسية بمنخفض الواحات البحرية.
 .ي لمسكان بمراكز عمران منخفض الواحات البحريةالتوزيع الجغراف

 م.2116-0882أعداد سكان الواحات البحرية خالل الفترة من تطور 
 والعمري لسكان الواحات البحرية. التركيب النوعي
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 سنوات فأكثر(. 01سكان الواحات البحرية حسب الحالة التعميمية )
 م.2116عدد سكان الريف والحضر حسب النوع بمنخفض الواحات البحرية عام 

 بحرية.توزيع السكان تبعًا ألقسام األنشطة االقتصادية والخدمية بالواحات ال
-2112تطــور أعــداد الســياح الزائــرين األجانــب لمواحــات البحريــة خــالل الفتــرة مــن )

2100.) 
 توزيع مناطق السبخات بشمال منخفض الواحات البحرية.
 توزيع مناطق السبخات بجنوب منخفض الواحات البحرية.

 [.2102-0972الحارة خالل الفترة ]أبوالمول بتطور سبخة 
 [.2102-0972ل الفترة ]تطور سبخة المأمور خال

 [.2102-0972خالل الفترة ] المالحةتطور سبخة 
 [.2102-0972خالل الفترة ] ريستطور سبخة 
 [.2102-0972خالل الفترة ] العسيمةتطور سبخة 
 [.2102-0972خالل الفترة ] عبدالمجيدتطور سبخة 
 [.2102-0972خالل الفترة ] جنوب اليفيوفتطور سبخة 
 [.2102-0972خالل الفترة ] لعزةعين اتطور سبخة 
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 المقدمة

 تمهيد:

ستشعار من البعد من التقنيات المتطورة التي تستخدم تعد تقنيات نظم المعمومات الجغرافية واإل
، وقد أسيمت ىذه التقنيات مؤخرًا كأداة عممية فاعمة في بناء  الطبيعية في مراقبة ورصد تغيرات البيئة

 قواعد متكاممة لمبيانات البيئية ، وتفعيل نظم مراقبة المصادر الطبيعية.
فنظم المعمومات الجغرافية نمط تطبيقي لتكنولوجيا الحاسب اآللي ، والتي تيتم بإنجاز وظائف 

تفق مع اليدف التطبيقي ليا معتمدة عمي كفاءة بشرية خاصة في مجال معالجة وتحميل المعمومات بما ي
لكترونية متميزة ]محمد الخزامي عزيز،  منيا  ييدفبعد فتقنية من الما اإلستشعار [، أ42، ص4002وا 

ويحدث األقمار الصناعية ؛ بواسطة  -تصال مباشرإ دونالحصول عمى معمومات عن سطح  األرض 
المعمومات  قيوتطب ياموتحمي تيالمنعكسة أو المنبعثة ومعالجالطاقة ا ليإستشعار وتسجذلك من خالل 

 .يياالتى تم الحصول عم
 اً خاص أو الطبيعية الموارد إلدارة بيئياً  تخطيطاً  كان سواءه صور  بكل السميم التخطيط أصبح وقد
 كم من لو البد التخطيط وىذا ، مجتمع أي ورقى نمو لضمان ممحة ضرورة اقتصادى تخطيط بالمدن أو

 وتنظيم جمع ةعممي أصبحت ولقد باألرض الوثيقة الصمة ذات والتفصيمية الدقيقة من المعمومات ىائل
 وسرعة وسيولة بيسر باستدعائو يسمح نظام فى ضخامتيا عمى المعمومات ىذه تنسيقو  وتحميل وعرض

 المعمومات لنظم الشاغل الشغل ىى القرار متخذى أمام لوضعيا (GIS) استخداماتو تطورت مقبولة حيث
 تقدم الجغرافية أن المعمومات نظم واستطاعت المتواصمة التنمية مجاالت فى تطبيقاتو الجغرافية وتنوعت

 بمواقع المرتبطة البيانات معالجة خالل من األساسية البنية عمميات إدارة فى لدعم الحكومات نظماً 
 فى المختمفة التخصصات خبرات تكامل يحقق بما معا البيانات من طبقات ةعد والتعامل مع جغرافية

 [.2، ص 4002نظير،  التنمية ]ىناء مشروعات
 واتخاذ خطواتيمزم إلدارة وتقييم النظم البيئية الكشف عن التغيرات التي تطرأ عمي ىذه النظم ، و 

تقويمية لموظائف اإليكولوجية المختمفة، ومن ثم وضع العديد من المؤشرات)البيئية واالجتماعية 
قتصادية( التي تسيل في الكشف عن مسببات التغير والضغوط واألزمات التي تقع تحت وطأتيا ىذه واال

ويقصد بتقييم الموارد البيئية   .، وعرض حمول ووسائل لمحد من ىذه الضغوط عمي البيئة الطبيعية النظم
منيا وغير الممموس ، عممية كشف اآلثار البيئية اإليجابية أو السمبية لخطط التنمية الشاممة الممموس 

المباشرة منيا وغير المباشرة ، واآلتية والمستقبمية ؛ من أجل معالجة أو تفادي اآلثار الضارة بصفة 
خاصة ، وتأكيد اآلثار المفيدة حماية لمبيئة ولممشروعات اإلنمائية معًا ، ومن ثم تعد عممية التقييم آلية 

البيئي واإلقتصادي السميم ]زين الدين عبدالمقصود،  ميمة جدًا في وضع مشروعات التنمية في إطارىا
 [.221، ص4000
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 المقدمة

ويمكن القول بأن القيمة الرئيسية لفيم النظام البيئي تتمثل فى كونو أداة رئيسية فى دراسة 
التغيرات البيئية المعقدة ، كما يعد القاعدة األساسية لمتعرف عمى أبعاد العالقات الوظيفية المتكاممة بين 

فى مجال اإلدارة البيئية السميمة والتخطيط البيئي ،  اً ية وغير الحية ، مما يعطى لو دور لبيئة الحعناصر ا
وخاصة مع ما أدت إليو التدخالت البشرية من تدىور سريع وتغيرات حادة شديدة التعقيد فى الوظائف 

 [.22، ص4004التى تتم داخل األنظمة البيئية ]محمد صبرى محسوب ،
رتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظيور مفيوم لمتنمية يسمى التنمية المستدامة أدى اإل كما

Sustainable Development  ويقصد بيا " التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحالي من غير ،
ناسق إسراف ودون التياون في حق األجيال القادمة " ، وبتعبير آخر ىي " التنمية التي تحقق التكامل والت

بين إمكانات البيئة وقدراتيا من ناحية وطموحات اإلنسان المرشدة بيئيًا من ناحية أخري" ]زين الدين 
ألىمية إتباع  باعتباره مؤشراً [. وكثيرًا ما يستخدم مفيوم التنمية المستدامة 22، ص4001عبدالمقصود ، 

مة ال يقتصر عمى ذلك فقط بل يشمل األساليب اإلدارية البيئية. إال أن حقيقة مفيوم التنمية المستدا
 بيئيًا واجتماعيًا ومؤسسيًا قوامو التنمية البشرية. اً التركيز عمى استراتيجية إدارية اقتصادية تتضمن منظور 

 :الدراسة منطقة موقع: أولا 
أحد المنخفضات السبعة الرئيسية لصحراء  –منخفض الواحات البحرية  –تمثل منطقة الدراسة 

و  482  54َشمااًل، وبين خطي طول  482  04َو  412  284الغربية، حيث يقع بين دائرتي عرض  مصر
، وتبمغ مساحة المنخفض الكمية حوالي [2]شكل  شرقًا أي عند دائرة عرض مدينة المنيا تقريباً  492َ 20

ومنخفض البحرية غير منتظم الشكل خاصة في جانبو الغربي، ولكنو بوجو عام يأخذ ، ٢كم 4220
الجنوبي الغربي، حيث يصل أقصي طول لو  –الشمالي الشرقي  هبمحور   Oval Shapeالشكل البيضي 

 كيمومتر تقريبًا. 24كيمومتر تقريبًا، في حين يبمغ أقصي عرض لو  92حوالي 
حيؤث المؤؤثرة فؤي عمميؤة التنميؤة المسؤتدامة ، و وامل الطبيعية الميمة يعد الموقع الجغرافي أحد العو 

 وفره من تواصؤل لمعالقؤات المكانيؤة بؤين الواحؤاتيأىمية كبيرة فيما البحرية مواحات ليمثل الموقع الجغرافي 
كؤؤم ، 20َ بقرابؤؤةأكتؤؤوبر  2مدينؤؤة  فمنطقؤؤة الدراسؤؤة تتبؤؤع إداريؤؤًا محافظؤؤة الجيؤؤزة ، وتقؤؤع جنؤؤوب ؛ المصؤؤرية

 كم وىى تابعة إداريًا لمحافظؤة مطؤروح240تقع واحة سيوه عمى مسافة الواحات البحرية وفي شمال غرب 
كؤؤم مؤؤن مدينؤؤة البؤؤاويطي تقؤؤع واحؤؤة الفرافؤؤرة التابعؤؤة لمحافظؤؤة الؤؤوادي 280جنؤؤوب منطقؤؤة الدراسؤؤة بنحؤؤو ، و 

المنخفضؤؤات إلؤؤي الؤؤوادي حيؤؤث  أقؤؤربالجديؤؤد ، ثؤؤم واحتؤؤي الداخمؤؤة والخارجؤؤة ، ومؤؤنخفض الواحؤؤات البحريؤؤة 
 .كم غربًا تقريباً  220يبعد عن وادي النيل بمسافة تبمغ 

لؤؤؤذا تبؤؤؤرز أىميؤؤؤة الموقؤؤؤع الجغرافؤؤؤي لمؤؤؤنخفض الواحؤؤؤات البحريؤؤؤة ، ومؤؤؤا يؤؤؤوفره مؤؤؤن سؤؤؤيولة وصؤؤؤول 
ممؤؤا يؤىمؤؤو لمقيؤؤام بؤؤدور محؤؤوري فؤؤي التنميؤؤة اإلقميميؤؤة وتواصؤؤل العالقؤؤات المكانيؤؤة مؤؤع المنؤؤاطق المجؤؤاورة ، 

 .صحراء مصر الغربيةب
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 موقع منخفض الواحات البحرية.[ مرئية فضائية توضح 1شكل ]

 م. 1991المصدر: أطمس مصر الفضائي الصادر عن مركز اإلستشعار عن بعد، أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا عام 
 

 أسباب اختيار الموضوع:ثانياا: 
 منيا:الدراسة ، موضوع الطالب لاختيار تتعدد أسباب      

بمشاركة وغيرىا من الواحات اتجاه الدولة مؤخرًا لتكثيف عمميات التنمية المستدامة بالواحات البحرية  .2
 دور البعد البيئي في سياسات وخطط التنمية.الكامل لتفعيل الالمؤسسات الحكومية والخاصة، دون 

، وعؤدم  بمنخفض الواحؤات البحريؤةرصد الطالب أثناء دراستو لمماجستير لمعديد من المشكالت البيئية  .4
 .  وجود دراسة مفصمة لذلك

إحتؤؤواء منطقؤؤة الدراسؤؤة عمؤؤي ثؤؤروات طبيعيؤؤة وثقافيؤؤة متنوعؤؤة يمكؤؤن اإلسؤؤتفادة منيؤؤا فؤؤي تحقيؤؤق التنميؤؤة  .َ
 البيئية المستدامة بالمنطقة.

م أجؤؤؤؤزاء منطقؤؤؤؤة الدراسؤؤؤؤة، حيؤؤؤؤث يسؤؤؤؤيل التحؤؤؤؤرك مؤؤؤؤن النطؤؤؤؤاق المعمؤؤؤؤور إمكانيؤؤؤؤة الوصؤؤؤؤول إلؤؤؤؤي معظؤؤؤؤ .2
 بالمنخفض نحو اليوامش الصحراوية.
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 :الدراسة أهداف: ثالثاا 
 اآلتي:تحقيق الدراسة إلي ىذه تيدف 

إنشؤؤاء قاعؤؤدة بيانؤؤات جغرافيؤؤة لمنطقؤؤة الدراسؤؤة تسؤؤيم فؤؤى حصؤؤر إمكانيؤؤات المنطقؤؤة ومواردىؤؤا والوقؤؤوف  .2
 .البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحريةعمى أسباب تغيرات 

كشؤؤؤف مظؤؤؤاىر التؤؤؤدىور البيئؤؤؤي بمؤؤؤنخفض الواحؤؤؤات البحريؤؤؤة ؛ والوقؤؤؤوف عمؤؤؤي المشؤؤؤكالت التؤؤؤي يعؤؤؤاني  .4
 .منيا

 بمنخفض الواحات البحرية. الحالية والمستقبمية تقييم األثر البيئي لمشروعات التنمية .َ
سؤؤؤؤتدامة المتنميؤؤؤؤة الق يؤؤؤؤتحقلمؤؤؤؤنخفض الواحؤؤؤؤات البحريؤؤؤؤة تيؤؤؤؤدف إلؤؤؤؤي  رسؤؤؤؤم خريطؤؤؤؤة إسؤؤؤؤتثمارية مقترحؤؤؤؤة .2

 والمحافظة عمي الثروات البيئية بالمنطقة.
 الدراسات السابقة:رابعاا: 

يمكؤؤن تقسؤؤيم الدراسؤؤات التؤؤي تناولؤؤت منطقؤؤة الدراسؤؤة إلؤؤي دراسؤؤات جغرافيؤؤة وأخؤؤري غيؤؤر جغرافيؤؤة ، 
 كالتالي:

 دراسات جغرافية عن المنطقة: –1
 ، ومن أىميا:منخفض البحرية التي تناولت  الدراسات الجغرافيةنوع تت

 [ منخفض الواحات البحرية 1975دراسة: محمد صبري محسوب ]– .دراسة في الجغرافيا اإلقميمية 
رسالة ماجستير تناولت المنطقة كأحد األقاليم الجغرافية المميزة، وقد تضمنت في جزء منيا دراسة 

وتضاريسؤؤيا، كؤؤذلك عؤؤرض ألىؤؤم عناصؤؤر المنؤؤاخ فؤؤي المنطقؤؤة، بجانؤؤب الجوانؤؤب عؤؤن جيولوجيؤؤة المنطقؤؤة 
 البشرية المختمفة التي يتميز بيا المنخفض.

 [ منخفض الواحات البحرية 1979دراسة: مني عبدالرحمن يس الكيالي ]– .دراسة جيومورفولوجية 
رسؤؤالة ماجسؤؤتير تناولؤؤت خالليؤؤا جيولوجيؤؤة المؤؤنخفض والرواسؤؤب السؤؤطحية وأشؤؤكال السؤؤطح ونظؤؤام 

 التصريف بالمنخفض وانتيت الدراسة إلي التعرض لطريقة تكوين منخفض البحرية. 
 التنميةةةة فةةةي الواحةةةات البحريةةةة ةرليةةةة جغرافيةةةة ل مكانةةةات  [1996 ]دراسةةةة: عيسةةةإ عمةةةي  بةةةراهيم

 والمشكالت(.
والعالقؤؤات المكانيؤؤة ومؤؤوارد الميؤؤاه واسؤؤتخداميا فؤؤي اسؤؤتغالل  ول الموقؤؤع والحؤؤدود اإلداريؤؤةبحؤؤث تنؤؤا  

األراضي الزراعية والثروة الحيوانية ، كما تناولت دراسة لخامات الحديد ، والسياحة ، وببعض الخصؤائص 
 البشرية من سكان وعمران وخدمات وغيرىا.

 السكان والتنمية الزراعية في الواحات البحرية. [1997 ]دراسة: صبري محمد حمد 
بحؤؤث تنؤؤاول أحؤؤوال السؤؤكان والتنميؤؤة وعوامؤؤل التنميؤؤة بؤؤالمنخفض ، مؤؤن حيؤؤث النمؤؤو السؤؤكاني فؤؤي 

، ومشؤؤؤروعات التنميؤؤؤة الزراعيؤؤؤة الحديثؤؤؤة ومشؤؤؤكالتيا  2995-2884الواحؤؤؤات البحريؤؤؤة خؤؤؤالل الفتؤؤؤرة مؤؤؤن 
 بالمنخفض.
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  [ جيومورفولوجية الكثبان الطولية شمال شرق منخفض البحرية.1999]دراسة: أحمد عبدالسالم عمي 
دراسؤؤة الكثبؤؤان الطوليؤؤة الممتؤؤدة شؤؤمال شؤؤرق مؤؤنخفض البحريؤؤة، حيؤؤث تؤؤم تناوليؤؤا مؤؤن  تنؤؤاولبحؤؤث 

ليؤؤا ]حجؤؤم  ةرسؤؤابات الرمؤؤال المكونؤؤإحيؤؤث أبعادىؤؤا الجيومورفولوجيؤؤة، ومعؤؤدل حركؤؤة الكثبؤؤان، وخصؤؤائص 
 الخصائص الكيميائية[، ومصدر الرمال. -الظاىرات الدقيقة-الحبيبات

 [ الكدوات بمنخفض البحرية ٢111دراسة: عبدالحميد أحمد كميو ]– .دراسة جيومورفولوجية 
ظاىرة الكدوات )الياردنج( التي تظير عمي سطح الباليا، من خؤالل منؤاطق توزيعيؤا،  بحث تناول

 وأبعادىا المورفومترية، وتحميل بعض رواسبيا، والتعرض ألشكاليا ومراحل تطورىا. 
 أنماط المسكن الريفي في منطقة الواحات البحرية . [٢111]دراسة: مجدي شفيق السيد صقر 

واء الريفؤؤي بؤؤالمنخفض والتؤؤي أوضؤؤحت طؤؤرق بنؤؤاء تمؤؤك المسؤؤاكن سؤؤبحؤؤث تنؤؤاول أشؤؤكال المسؤؤكن 
يف أو المبنية من الطوب المبني ، كما تناولت تركيب المسكن بالواحؤات المبنية بالحجر الرممي أو الجورج

 وسبل تنمية العمران بقرى المنخفض .
  الريةةةا   األشةةةكال األرضةةةية الناتجةةةة عةةةن فعةةةل [٢115 ]دراسةةةة: محمةةةود  بةةةراهيم دسةةةوقي بغةةةدادي

 دراسة جيومورفولوجية. -بمنخفض الواحات البحرية
رسالة ماجستير تناولت الخصائص الطبيعية لممنخفض ، والعمميات الجيومورفولوجيؤة الرياحيؤة ، ثؤم       

تطرقت إلي دراسة األشكال األرضية المتأثرة بفعؤل نحؤت الريؤاح ، واألشؤكال األرضؤية الناتجؤة عؤن إرسؤاب 
 ت بدراسة تفاعل اإلنسان مع تمك األشكال الريحية.الرياح ، ثم أنتي

 دراسةة فةي  -[ عن المشكالت المناخيةة فةإ الواحةات البحريةة ٢115مسعد سالمة مندور ]: دراسة
 .المناخ التطبيقي

 وسبل مواجيتيا. دراسة المشكالت المرتبطة بالعناصر المناخية واآلثار الناجمة عنيابحث تناول   
 [ عن منطقة الواحات البحرية والمحمية الطبيعية ٢117] دسوقي بغدادي : محمود  براهيمدراسة

 .المقترحة
دراسة تناولت الخصائص الطبيعيؤة والبشؤرية لمؤنخفض الواحؤات البحريؤة ، ودراسؤة لمنؤاطق مقتؤرح   

 إعالنيا محمية طبيعية ووسائل وسبل إدارتيا.
 [ عن تقييم جغرافي ل٢117دراسة: عمي مصطفي كامل ميرغني ] ستخدام المياة الجوفية في تنمية

 منخفض البحرية.

الميؤؤاة الجوفيؤؤة بمؤؤنخفض البحريؤؤة مؤؤن حيؤؤث الخصؤؤائص الطبيعيؤؤة لممنطقؤؤة ،  دراسؤؤةبحؤؤث تنؤؤاول   
 وتوزيع المياة الجوفية وخصائصيا ، ومجاالت التنمية باستخدام المياة الجوفية بالمنطقة.

 Boghdadi, M,D., ]2008[: Bahariya Oasis Area As A Suggested Natural 

Reserve. 

دراسة مقدمة لمجنة الوطنيؤة لمتربيؤة والعمؤوم والثقافؤة عؤن منطقؤة الواحؤات البحريؤة كمحميؤة طبيعيؤة   
 مقترحة ، وقد تناولت الدراسة جغرافية منطقة الدراسة ثم المحمية المقترحة ووسائل إدارتيا.
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 [ عن المياه الجوفي٢119دراسة: هويدا توفيق حسن ] دراسة  -ة في منخفض الواحات البحرية
 في الجغرافيا الطبيعية.

رسؤؤؤالة ماجسؤؤؤتير تناولؤؤؤت الميؤؤؤاة الجوفيؤؤؤة بالمنطقؤؤؤة مؤؤؤن خؤؤؤالل دراسؤؤؤة جيولوجيؤؤؤة مؤؤؤنخفض البحريؤؤؤة   
والخصؤؤائص الجغرافيؤؤة الطبيعيؤؤة والبشؤؤرية ، باالضؤؤافة إلؤؤي دراسؤؤة ىيدرولوجيؤؤة الخؤؤزان الجؤؤوفي بمؤؤنخفض 

 ت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية بالمنطقة وسبل معالجتيا. البحرية والسبخات والمشكال
 المنيا كممر مقتر   –عن ممر الواحات البحرية [ ٢119] : محمود  براهيم دسوقي بغداديدراسة

 لمتنمية والتعمير.
جغرافيؤؤة البحؤؤث بالمنيؤؤا ، وتنؤؤاول البحريؤؤى بحؤؤث تنؤؤاول ممؤؤر مقتؤؤرح لمتنميؤؤة والتعميؤؤر يؤؤربط الواحؤؤات  

 المشروع وآليات تنفيذه.
 عن واحات الصحراء الغربية في [ ٢111] : محمد صبري محسوب & صبري محمد حمددراسة

 دراسات في البيئة والتنمية. –مصر 

وتعد من أىم الدراسات التي تناولت واحات الصحراء الغربية من حيث خصائص بعضيا  
 .ياالطبيعية والبشرية ، والمشكالت البيئية في

 المنطقة: عن  غير جغرافيةدراسات  –٢
 Ball, J. , and Beadnell , H . J . L . , ]1903  [: Bahariya Oasis , Its 

Topography and Geology. 
 ىذه الدراسة أول دراسة طبوغرافية وجيولوجية تتناول منخفض الواحات البحرية. وتعد

 Said, R., ]1962[: Geology of Egypt. Elsevier pub. Amsterdam . 
 Said, R., and Issawi, B.,]1964[: Geology of Nothern Plateau, 

Bahariya Oasis. 
وتناولؤؤؤت الدراسؤؤؤة األولؤؤؤي جيولوجيؤؤؤة مصؤؤؤر ، وفؤؤؤي جؤؤؤزء منيؤؤؤا جيولوجيؤؤؤة مؤؤؤنخفض البحريؤؤؤة ، أمؤؤؤا       

 منخفض البحرية باإلضافة إلي المنخفض ذاتو.الدراسة الثانية فقد تناولت اليضبة التي حفر فييا 
 El-Akkad , S. and Issawi , B , ]1963  [ : Geology & Iron Ore 

deposits of Bahariya Oasis. 
جيولوجيؤؤة اىتمؤؤت بخامؤؤات الحديؤؤد بمؤؤنخفض البحريؤؤة مؤؤن حيؤؤث منؤؤاطق توزيؤؤع وىؤؤي دراسؤؤة 

 بالمنطقةرواسب خام الحديد ، ومحاولة التعرف عمي أصل ونشأة الخام 
 Amer , H. I., ]1975 [: Geological & Pertographic studies on Bahariya 

Iron Ore deposits. 
مكونؤات واشؤعاعية الميؤاه األرضؤية وبعؤض رواسؤب سؤبخات الؤزمن الرابؤع تناولؤت رسالة ماجستير 

 .في الواحات البحرية، من الناحية الترسيبية والمعدنية والخواص الكيميائية
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  [ خامات الحديد في الواحات البحرية.1978عبدالمجيد عامر ]محمد 

 وتناولت ىذه الدراسة تقييم خامات الحديد بمناجم الواحات البحرية وسبل تنميتيا.
 [ ،)الصةةحراوات المصةةرية المجمةةد الثةةاني 1999أحمةةد فخةةري ةترجمةةة: جةةاب اب عمةةي جةةاب اب ]

 .واحات البحرية والفرافرة
تناولؤؤؤؤت أصؤؤؤؤل سؤؤؤؤكان الواحؤؤؤؤات البحريؤؤؤؤة والفرافؤؤؤؤرة وتؤؤؤؤاريخيم ، وعؤؤؤؤادات السؤؤؤؤكان دراسؤؤؤؤة تاريخيؤؤؤؤة 

 وتقاليدييم ، وأىم المناطق األثرية التي قام المؤلف بإكتشافيا في الواحات البحرية.
 GAD, A, ]2006[: Assessment and mapping of desertification 

sensitivity in some of the western desert oases, Egypt, based on 
Remote Sensing and GIS 

 بمصؤؤؤر الغربيؤؤؤة الصؤؤؤحراء واحؤؤؤات لؤؤؤبعض لمتصؤؤؤحر البيئيؤؤؤة الحساسؤؤؤية وتخؤؤؤريط بحؤؤؤث تنؤؤؤاول تتبؤؤؤع
 الجغرافية ومنيا الواحات البحرية. المعمومات ونظم البعد االستشعار من باستخدام

 Darwish, Kh.M.,]2006[: Soil Salinity Mapping in North and South 
Bahariya Oasis Using Geostatistics. 

بحؤؤث تنؤؤاول اسؤؤتخدام تقنيؤؤة االحصؤؤاء الجغرافيؤؤة فؤؤي رسؤؤم خؤؤرائط لحالؤؤة مموحؤؤة التربؤؤة فؤؤي شؤؤمال 
 وجنوب الواحات البحرية.

 Al-Ashri, K. M.A. and A. B. A. Belal ]2010   [: Relationship Between 
Landforma and Soil Characteristics in Bahariya Oasis, Egypt. 

بحؤث تنؤؤاول عالقؤة األشؤؤكال األرضؤية بخصؤؤائص التربؤؤة بالواحؤات البحريؤؤة وذلؤك باسؤؤتخدام صؤؤور 
 .Gisمرئيات الندسات وبرامج 

 Reda, A. H ]2010   [: Composition and Radioactivity of Groundwater 
and Some Quaternary Sabkha Sediments in Bahariya Oasis, Egypt. 

تناولؤؤت مكونؤؤات المؤؤواد المشؤؤعة بالميؤؤاه الجوفيؤؤة وبعؤؤض تناولؤؤت دراسؤؤة جيولوجيؤؤة رسؤؤالة ماجسؤؤتير  
 رواسب سبخات الزمن الرابع بمنخفض الواحات البحرية

 مصادر الدراسة:خامساا: 
 فيما يمي: أىميا تمثلت ،عمي مجموعة من مصادر البيانات تطمب تحقيق أىداف الدراسة االعتماد    
 الطبوغرافية ومنها:الخرائط  .1

  م.2982إصدار المساحة العسكرية المصرية سنة  200.000:  2الخرائط الطبوغرافية مقياس 
  م.2982إصدار المساحة العسكرية المصرية سنة  50.000:  2الخريطة الطبوغرافية مقياس 
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 الخرائط الجيولوجية: .٢
  خريطة مصر الجيولوجية ، لوحة البحرية(NH 36 SE)  الييئؤة المصؤرية  1:500.000، مقيؤاس ،

 . (2982العامة لمبترول، كونكو كورال ، )

  خريطة مصر الجيولوجية ، لوحة الفرافؤرة(NG 35 NE)  الييئؤة المصؤرية  1:500.000، مقيؤاس ،
 .(2981ة لمبترول، كونكو كورال ، )العام

 خريطة التربة: .3
  أطمؤؤؤس التربؤؤؤة بأكاديميؤؤؤة البحؤؤؤث  ، 200.000: 2خريطؤؤؤة التربؤؤؤة ، لوحؤؤؤة الواحؤؤؤات البحريؤؤؤة ، مقيؤؤؤاس

 [.2982العممي والتكنولوجيا ، ]
 الصور الفضائية: .4

والقمر   Landsat Imageاعتمد الطالب في دراستة عمي مرئيات القمر الصناعي الندسات 
 ، وذلك النتاج الخرائط. وقد غطت المرئيات التالية منطقة الدراسة: Spotالصناعي سبوت 

   مرئياا ا ماس  اام ماسي ااي (TM)  Thematic Mapper   وتغطاا  مقط ااد ماة م ااد ياا   اا م

 م: 2719& 2791

 رقم المرئية تاريخ التصوير اسم المرئية المنصة

Row Path 

Landsat 1 "p191r40_1m19720919_02.tif" "1972-09-19" 40 191 

Landsat 1 "p191r41_1m19721218_02.tif" "1972-12-18" 41 191 

Landsat 5 "p178r40_5t19870927_nn2.tif", "1987-09-27" 40 178 

Landsat 5 "p178r41_5t19870927_nn2.tif", "1987-09-27" 41 178 

Source: http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp 

 ( مرئيؤؤات الماسؤؤؤح الموضؤؤؤوعي المحسؤؤؤنETM+)  Thematic Mapper Enhanced  وتغطؤؤؤي
 م: 2001منطقة الدراسة في عام 

 رقم المرئية تاريخ التصوير اسم المرئية المنصة

Row Path 

Landsat7 p178r040_7t20010925 2001-09-25 40 178 

Landsat7 p178r041_7t20010925 2001-09-25 41 178 

Source: http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp 

  مرئيات الماسح متعدد األطيافSPOT4  م: 4024، وتغطي منطقة الدراسة في عام 
 رقم المرئية تاريخ التصوير المنصة

Row Path 

Spot4 2012.02.15 293 107 

Spot4 2012.02.15 294 107 

Spot4 2012.02.15 293 108 

Spot4 2012.02.15 294 108 

Spot4 2012.02.15 295 108 

Spot4 2012.02.15 293 109 

Spot4 2012.02.15 294 109 

 المصدر: الهيئة القومية لإلستشعار من بعد وعلوم الفضاء بالقاهرة.
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 بيانات األرصاد الجوية  عن عناصر المناخ الرئيسية بمحطة الواحات البحرية في فترات مختمفة. .5
 م.٢116-188٢في الفترة من الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، التعدادات المصرية  .6
 م.٢117تقارير اإلدارة المركزية لمناجم الواحات البحرية لسنة  .7
 مركز المعمومات بمجمس مدينة الواحات البحرية ، تقارير غير منشورة. .8
 تقارير غير منشورة. ،وزارة الزراعة ، اإلدارة الزراعية بالباويطإ .9

 تقارير غير منشورة.ة ، اإلدارة العامة لممياة الجوفية بالواحات البحري .11
وزارة الدولةةة لشةةئون البيئةةة ، جهةةاز شةةئون البيئةةة ، تقريةةر حالةةة البيئةةة فةةي مصةةر ، سةةنوات  .11

 متعددة.
 
 

 :وأساليب الدراسةمناهج سادساا: 
 :مناهج الدراسة .1

 يتطمب تحقيق أىداف الدراسة إتباع عدد من المناىج البحثية ، من أىميا ما يمي:
  :المنهج اإلقميمي - أ
اسؤؤتخدام المؤؤنيج اإلقميمؤؤي لمنطقؤؤة الدراسؤؤة باعتبارىؤؤا إقميمؤؤًا منفؤؤردًا بذاتؤؤو ، يتميؤؤز بالعديؤؤد مؤؤن تؤؤم  

الظؤؤؤؤاىرات الجغرافيؤؤؤؤؤة تميزىؤؤؤؤؤا عمؤؤؤؤؤا يجاورىؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤن منؤؤؤؤؤاطق مجؤؤؤؤؤاورة كؤؤؤؤؤالتالل المنعزلؤؤؤؤؤة والحافؤؤؤؤؤات المطوقؤؤؤؤؤة 
 لممنخفض.

 المنهج التطوري: - ب
ا عؤن افتؤراض ثبؤات عامؤل المكؤان أو يركز ىذا المنيج عمي تغير الظاىرة عبؤر الؤزمن ، وذلؤك إمؤ 

سؤاعد ىؤؤذا [ ، وي2، ص4000تقميؤل االختالفؤات المكانيؤؤة إلؤي حؤؤدىا األدنؤى قؤدر اإلمكؤؤان ]صؤفوح خيؤؤر ، 
عؤن التغيؤرات البيئيؤة التؤي شؤيدتيا منطقؤة الدراسؤة ، حيؤث تؤم اسؤتخدام ىؤذا المؤنيج فؤي كشف المنيج في ال

السؤؤبخات واألشؤؤكال الرمميؤؤة والغطؤؤاء النبؤؤاتي خؤؤالل األربعؤؤون دراسؤؤة تطؤؤور ظؤؤاىرات البيئؤؤة الطبيعيؤؤة مثؤؤل 
 عامًا الماضية.

 التأثيري: -المنهج السببي  -جة
التؤؤأثيري العالقؤؤة بؤؤين اإلنسؤؤان والبيئؤؤة ، وييؤؤدف ىؤؤذا المؤؤنيج إلؤؤي دراسؤؤة  -يبؤؤرز المؤؤنيج السؤؤببي 

لألمكنؤؤة ]فتحؤؤي مصؤؤيمحي ،  األسؤؤباب المباشؤؤرة وغيؤؤر المباشؤؤرة لمظؤؤاىرات والتغيؤؤر فؤؤي التراكيؤؤب العناصؤؤرية
وقؤؤد تؤؤم اسؤؤتخدام ىؤؤذا المؤؤنيج مؤؤن خؤؤالل إبؤؤراز دور اإلنسؤؤان فؤؤي بيئتؤؤة الطبيعيؤؤة وكأحؤؤد [ ، 22، ص4000

 .أسباب المشكالت البيئية بالمنطقة من خالل تدخمو السمبي في بعض األحيان
 المنهج السموكي:-د

حسية ، والسموكيات التي تسيم يركز ىذا المنيج عمي عمميات صناعة القرار ومدركات الفرد ال
في تشكيل اإلنسان لبيئتو ، باإلضافة إلي مردودات ىذا التشكيل ؛ بما لذلك من أثر عمي البيئة ]فتحي 
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وتم االعتماد عمي ىذا المنيج في تفسير بعض التغيرات بالبيئة الطبيعية  [.250، ص4000مصيمحي ، 
فييا ، مثل تدخل اإلنسان في بيئة األشكال الرممية وتفسيرىا من خالل سموك اإلنسان وتدخمو المباشر 

 وتسويتو لنطاقات منيا لزراعتيا أو البناء عمييا.
 أساليب الدراسة: -٢

 اعتمدت الدراسة الحالية عمى مجموعة من األساليب، من أىميا:
 :األسموب الوصفي - أ
الدراسؤة ، وتحديؤد حيث ساعد ىذا األسموب في وصف أىم الظؤاىرات والمشؤكالت البيئيؤة بمنطقؤة  

براز تأثيرىا وسبل مواجو خطرىا.  مواقعيا، وا 
  األسموب الكمي: - ب

تؤؤم اسؤؤتخدام ىؤؤذا األسؤؤموب فؤؤي دراسؤؤة الخصؤؤائص المورفومتريؤؤة ألىؤؤم الظؤؤاىرات مؤؤنخفض الواحؤؤات       
 البحرية.

  :المعممياألسموب  -جة
الميؤاه والرواسؤب السؤطحية ساعد ىذا األسموب في التحميل الميكانيكي والكيميؤائي لؤبعض عينؤات   

 بمنخفض الواحات البحرية .
  :الكارتوجرافياألسموب  - د
تؤؤم اسؤؤتخدم ىؤؤذا االسؤؤموب لتحميؤؤل ورسؤؤم األشؤؤكال البيانيؤؤة والخؤؤرائط اعتمؤؤادًا عمؤؤى البيانؤؤات الحقميؤؤة  

 لرسم األشكال.  Ms Excel, Office 2010والمعممية واستخدام برنامج 
 الجغرافية والستشعار عن بعد:أسموب نظم المعمومات  -هة

( في عمل R.S( واالستشعار عن البعد )GISاستخدم الطالب تقنيات نظم المعمومات الجغرافية )
لمنطقؤؤؤة الدراسؤؤؤة ، فقؤؤؤد تؤؤؤم االعتمؤؤؤاد عمؤؤؤي أربؤؤؤع مرئيؤؤؤات لسؤؤؤنوات  Geodatabaseقواعؤؤؤد بيانؤؤؤات جغرافيؤؤؤة 

نطقؤؤة الدراسؤؤة خؤؤالل أربعؤؤين عامؤؤًا ، [ لدراسؤؤة تغيؤؤرات البيئؤؤة الطبيعيؤؤة بم2914-2981-4002-4024]
[ ، ووضؤع تمؤك ArcGis9.3-Imagine9.1 Erdas]من خالل االعتمؤاد عمؤي مجموعؤة بؤرامج مسؤاعدة 

بإسؤؤتخدام المعمومؤؤات والبيانؤؤات بقاعؤؤدة بيانؤؤات متكاممؤؤة عؤؤن المؤؤنخفض. ثؤؤم معالجؤؤة ىؤؤذه البيانؤؤات وتحميميؤؤا 
 Analyticalأساليب النمذجة المعموماتية المكانية ، والتي تمثل العمود الفقري لنظم المعمومات الجغرافية 

GIS  في االستفادة المثمي من البيانؤات ، وخاصؤة التؤي تتبؤاين مؤن حيؤث النؤوع والكؤم والمصؤدر، ويصؤعب
، ومؤن ثؤم تحميؤل المتغيؤرات المكانيؤة  Data Integrationالتعامل معيا بدون تحقيق التكامل المعموماتي 

لمفؤؤردات تمؤؤك المعمومؤؤات واسؤؤتخالص خصؤؤائص التغيؤؤر وتشؤؤخيص العوامؤؤل المكانيؤؤة وغيؤؤر المكانيؤؤة التؤؤي 
أدت بشؤؤؤكل مباشؤؤؤر أو غيؤؤؤر مباشؤؤؤر إلؤؤؤي التغيؤؤؤر ووضؤؤؤع حمؤؤؤول لمواجيؤؤؤة سؤؤؤمبيات التغيؤؤؤر ]محمؤؤؤد الخزامؤؤؤي 

 ائل التالية:[ ، وقد تم تطبيق ذلك من خالل الوس22، ص4001عزيز، 
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  تصنيف المرئيةImage Classification  : 
وييدف من عممية التصنيف توزيع كل الخاليا بالمرئية فى صورة رقمية إلى عدة قطاعات أرضية 

أو فئات تبًعا لمبصؤمة الطيفيؤة ، وتعؤد عمميؤة تصؤنيف المرئيؤة  مؤن أىؤم مراحؤل التحميؤل   Classesتسمى 
اك نوعؤان مؤن التصؤنيف لممرئيؤات ىمؤا، التصؤنيف الموجؤو والتصؤنيف غيؤر الرقمى لممرئيات الفضائية وىنؤ

فؤؤي   Supervised Classificationالموجؤو ، وقؤد تبؤؤين مؤن الدراسؤؤة كفؤاءة اسؤتخدام التصؤؤنيف الموجؤو
 تصنيفات المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة.

خؤؤرائط الطبوغرافيؤؤة حيؤؤث تؤؤم خاللؤؤو اسؤؤتخدام معمومؤؤات سؤؤابقة متؤؤوفرة عؤؤن منطقؤؤة الدراسؤؤة مثؤؤل ال
والجيولوجيؤؤؤة والجيومورفولوجيؤؤؤة والدراسؤؤؤات الميدانيؤؤؤة ، لتصؤؤؤنيف المرئيؤؤؤة إلؤؤؤى فئؤؤؤات عمؤؤؤى أسؤؤؤاس البيانؤؤؤات 

لكؤؤل عنصؤؤر عمؤؤي حؤؤدة ،   Spectral Signaturesالمتاحؤؤة مسؤؤبقًا مؤؤن خؤؤالل أخؤؤذ البصؤؤمة الطيفيؤؤة 
لكؤل غطؤاء أرضؤى ، ويعتمؤد   Training Areaمؤن المسؤاحة التدريبيؤة   Valuesواسؤتخراج قؤيم الخاليؤا 

وتعيؤؤؤؤين المنؤؤؤؤاطق  Classesذلؤؤؤؤك عمؤؤؤؤى معرفؤؤؤؤة الباحؤؤؤؤث بتوجيؤؤؤؤو التصؤؤؤؤنيف إلؤؤؤؤى عؤؤؤؤدد معؤؤؤؤين مؤؤؤؤن الفئؤؤؤؤات 
،  [ Imagine9.1 Erdas]عؤؤؤؤن طريؤؤؤؤق الحاسؤؤؤؤب باسؤؤؤؤتخدام برنؤؤؤؤامج   Classالمتشؤؤؤؤابية طيفًيؤؤؤؤا فؤؤؤؤى كؤؤؤؤل 

يتم المقارنة بين قيمة كل خمية فى  Classئة وعندما يقوم الحاسب بتحديد البصمة الطيفية الخاصة بكل ف
األقرب ليا رقميًا ، وقد ساعد ذلك الباحث في تحديد  Classالمرئية بيذه البصمات ويتم تصنيفيا فى فئة 

[ ، حيث تم تصديرىا إلي 4024-2914تطور مناطق السبخات والتكوينات الرممية والبحيرة خالل الفترة ]
 لحساب معدل تطورىا. Polygonsفي ىيئة مساحات ورسميا  [ArcGis9.3]برنامج 

  كشف التغير باستخدامChange Detection : 
 رصد تغيرات بيئؤة السؤبخات والبحيؤرات والتكوينؤات الرمميؤة بمنطقؤة الدراسؤة مؤن خؤالل اسؤتخدمتم 

فؤؤي مسؤؤاحتيا بالمنطقؤؤة ، وذلؤؤك  Change Detection التغيؤؤر اإلستشؤؤعار مؤؤن البعؤؤد فؤؤي تقؤؤدير تقنيؤؤة
[ حيؤث طبؤق 4024-2914باالعتماد عمي مجموعة من المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة خالل الفتؤرة ]

[ وبيانؤات القمؤر 4002-2981-2914سؤنوات ] Land Satىذا األسموب عمى بيانؤات القمؤر الصؤناعى 
 (NDVI) النبؤؤاتي الغطؤؤاء كثافؤؤة اخؤؤتالف مؤشؤؤر[ ، وكؤؤذلك حسؤؤاب 4024لسؤؤنة ] Spotالصؤؤناعي 

Normalized Difference Vegetation Index  إلنتؤاج خؤرائط ثنائيؤة البعؤد ،Binary Images  ؛
لتقؤؤؤدير مسؤؤؤاحات الغطؤؤؤاء النبؤؤؤاتي بالمنطقؤؤؤة ، وقؤؤؤد تؤؤؤم اختيؤؤؤار األسؤؤؤاليب التؤؤؤى يمكؤؤؤن تطبيقيؤؤؤا عمؤؤؤى منطقؤؤؤة 

 الدراسة
 :التوقيع الرقمي لمبيانات 

باعتبؤؤؤؤؤاره أحؤؤؤؤؤد التقنيؤؤؤؤؤات الحديثؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤى التوقيؤؤؤؤؤع الرقمؤؤؤؤؤى لمبيانؤؤؤؤؤات  [ArcGis9.3]سؤؤؤؤؤاعد برنؤؤؤؤؤامج 
Digitizing  وتحويميؤؤؤا إلؤؤؤى صؤؤؤورة رقميؤؤؤة وتعؤؤؤديلEditing  كافؤؤؤة الخؤؤؤرائط المختمفؤؤؤة التؤؤؤى تؤؤؤم إنشؤؤؤاؤىا

 وحفظيا داخل قواعد بيانات جغرافية والتى أعطت نتائج جيدة.
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وحفظيا داخل  [ArcGis9.3]برنامج حيث تم تصدير نتائج بيانات المرئيات الفضائية المعالجة ل
مؤؤن الخؤؤرائط الطبوغرافيؤؤة الخاصؤؤة  Layersقاعؤؤدة البيانؤؤات الجغرافيؤؤة ، ثؤؤم تؤؤم رفؤؤع الطبقؤؤات المعموماتيؤؤة 

بمنطقة الدراسة ، وربطيا بالمعمومات المتوافرة عن المنطقة والتى تؤم جمعيؤا سؤواء مؤن الجيؤات الحكوميؤة 
بوغرافيؤؤؤة ، ثؤؤؤم خضؤؤؤعت لممعالجؤؤؤة والتحميؤؤؤل لمحصؤؤؤول عمؤؤؤي المنؤؤؤتج أم مؤؤؤن الدراسؤؤؤة الميدانيؤؤؤة والخؤؤؤرائط الط

 النيائي في صورة تقارير أو خرائط ورسوم بيانية.
 سابعاا: مراحل الدراسة:

 مرت الدراسة بعدة مراحل يمكننا حصرىا في اآلتي:
 مرئيات فضائية .خرائط و من أبحاث وتقارير و  :جمع المادة العممية المكتبيةمرحمة  -2
؛ لمحمية الواحات البحرية الطبيعيةمديرًا نظرًا لعمل الطالب بمنطقة الدراسة  الدراسة الميدانية:مرحمة  -4

فقد قام بعمل العديد من الدراسات الميدانية ومشاركة العديد من الرحالت العممية والبحثية ألقسام 
، وتعد مشاركة  معاتالجغرافيا والجيولوجيا والجيوفيزياء والنبات وعموم االراضي بالعديد من الجا

خالل الفترة ينا النمساوية يڤالنمساوية لقسمي الجغرافيا بجامعتي أرالنجن األلمانية و –البعثة األلمانية 
 ؛ من أىم الدراسات الميدانية التي قام بيا الباحث.م 4020مارس  2َ-4َمن 

 وتم خالليا تحميل عينات المياه ورواسب التربة. المرحمة المعممية : -َ
 وتشمل تحميل المرئيات الفضائية وكتابة المتن. :كتابة المتنة حممر  -2

 ثامناا: محتويات الدراسة:
 تتكون الدراسة من خمسة فصول تسبقيا مقدمة وفي نيايتيا خاتمة، كالتالي: 

، مؤؤؤؤن حيؤؤؤث دراسؤؤؤؤة الفصةةةل األول: ويتنةةةةاول خصةةةةائط البيئةةةة الطبيعيةةةةة بمةةةةنخفض الواحةةةات البحريةةةةة
توزيؤؤؤع التكوينؤؤؤات الجيولوجيؤؤؤة والبنيؤؤؤة والتؤؤؤارين الجيولؤؤؤوجي لممنطقؤؤؤة، ودراسؤؤؤة الخصؤؤؤائص الجيولوجيؤؤؤة مؤؤؤن 

الخصؤؤائص التضاريسؤؤية لممنطقؤؤة مؤؤن خؤؤالل دراسؤؤة االنحؤؤدار العؤؤام مؤؤع أخؤؤذ بعؤؤض القطاعؤؤات التضاريسؤؤية 
لممنطقؤؤة وعؤؤؤرض ألىؤؤم األشؤؤؤكال المورفولوجيؤؤة بالمنطقؤؤؤة، ودراسؤؤة الخصؤؤؤائص المناخيؤؤة مؤؤؤن خؤؤالل دراسؤؤؤة 

ة والمطؤؤر والتبخؤؤر والرطوبؤؤة النسؤؤبية والريؤؤاح ، ودراسؤؤة الخصؤؤائص الييدرولوجيؤؤة مؤؤن خؤؤالل عناصؤر الحؤؤرار 
الخصائص الييدرولوجية لمخزان الجوفي وتوزيع اآلبار األىمية والحكومية، والخصائص الحيوية من خالل 

 التربة السائدة بالمنطقة والنبات الطبيعي.
، مؤؤن حيؤؤث خصؤؤائص  لمةةنخفض الواحةةات البحريةةةخصةةائط البيئةةة البشةةرية  وتنةةاول الفصةةل الثةةاني:

السؤؤؤكان والتوزيؤؤؤع الجغرافؤؤؤي وحجؤؤؤم السؤؤؤكان والتركيؤؤؤب العمؤؤؤري، وخصؤؤؤائص العمؤؤؤران وأنماطؤؤؤو ، ثؤؤؤم دراسؤؤؤة 
 النشاط االقتصادي لمسكان من حيث التركيب وأنماط النشاط االقتصادي.

حتي  197٢وتناول الفصل الثالث: تغيرات البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية خالل الفترة من 
من حيث تغيرات بيئة السبخات ومساحتيا من خالل المرئيات الفضائية، وتغيرات بيئة بحيرة ، ٢11٢

ستصالح الزراعي المأمور، وتغيرات بيئة التكوينات الرممية من حيث مساحتيا وتحويل نطاقات منيا لال
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 المقدمة

أو البناء عمييا ، وتغيرات بيئة الغطاء النباتي من خالل تطور مساحة مناطق الغطاء النباتي خالل 
 سنوات الدراسة.

، من حيث المشكالت البيئية  وتناول الفصل الرابع: مشكالت البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية
االنييارات األرضية ومناطق الخطر وسبل و التجوية و المرتبطة بالجيومورفولوجيا مثل زحف الرمال 

مواجيتيا ، والمشكالت البيئية المرتبطة بالمناخ مثل العواصف الترابية والتطرف الحراري وسبل الحد من 
خطرىا، والمشكالت البيئية المرتبطة بالتربة مثل تعرية وتممح وتغدق التربة ومناطق التأثر بيا وسبل الحد 

كالت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية مثل الجفاف الييدرولوجي وتموث المياة وسبل من خطرىا، والمش
 مواجيو االخطار المرتبطة بيا وأخيرًا تقييم جودة المياة لمشرب ولمزراعة.

، من حيث رسم  وتناول الفصل الخامس: التقييم البيئي والتنمية المستدامة لمنخفض الواحات البحرية
 اسية البيئية لمتصحر لمنخفض البحرية بناًء عمي مجموعة من المعايير، وتقييمخريطة درجات الحس

لممنطقة خاصة المشروعات الزراعية والسياحية بالخريطة  المقترحة الحكومية لممشروعات البيئى المردود
 بمنخفض المستدامة التنمية لمشروعات مقترحة ، وأخيرًا عرض خريطة 4022االستثمارية لمواحات لعام 

 البحرية.
وتةةأتإ الخاتمةةة لةةتمخط أهةةم النتةةائج العمميةةة التةةي توصةةل  ليهةةا الطالةةب مةةع بعةةض  التوصةةيات 

 والمقترحات التي تهدف  لي تحقيق التنمية البيئية المستدامة لمنطقة الدراسة.
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 تمييد:
إلعطاالص  اا ر  ،  ماانخلا اص اتاالب اصبترياا باصطبيعياا  اصبي اا  خ اال   صدراساا  ىااذا اصل اال تناال ل ي
 عن طبيع  اصمنخلا  أىم اصسملب اصعلم  اصتي يتميز بيل ،  ذصك من خالل دراس  اصعنل ر اصتلصي :  اضت 

 الخصائص الجيولوجية: أواًل:
 اصتطرق صلعنل ر اصتلصي : بنل عند دراس  جي ص جي  منخلا اصبتري  يجدر

 :التكوينات الجيولوجية -1
س بي  ترجع صلع ر اصكريتلسي األعلاي تتاي يتك ن منخلا اص اتلب اصبتري  من تتلبع  صل خ ر اصر 

[،  ايمال 2ع ر اصي ص سين ،  تغطي ىذه اصتك ينلب أرا اصمانخلا  تلالتاو  اصاتالل اصمنت اره ب لعاو   اكل 
 يلي عرا صخ ل   ىذه اصتك ينلب  ت زيعيل:

 تكوينات الزمن الثاني: -أ
م اص اااخ ر اصرااالىر  علااا  أقاااد اصااازمن اصثااالنيلصع ااار اصثلصااا  مااان ب  اااخ ر اصكريتلساااي األعلااا  تمثااال

 اصسطح بمنخلا اصبتري ،  تتمثل ىذه اصتك ينلب اي ثال  مجم علب  خري  ىي:

  تكوين البحريةBahariya Formation : 

،  يتاافصه ىاذا اصتكاا ين  Lower Cenomanianاألدناي  نياتار  اصسااين مليرجاع تكا ين اصبترياا   صاي 
تضاالي علااي طلاال  اصطااين مااع بعااا ر اساا  اصتديااد ماان اص ااخ ر اصرملياا  تتباالدل معياال طب االب ماان  اارا ح اص

بينمال يبلاك أقال سامك  عناد ن ا  ارابايمتارًا  071اصتك ين ص نًل يميال  صاي اصتمار  ،  يبلاك سامك تكا ين اصبتريا  
،  يتا   ىاذا اصتكا ين مساتتجراب اصبتريا  اصمعر اا  بلسام األ كساجيرا  يساتنت  مترين عند ن   اصسالم نت صيل 
 Said, R, 1962, P.82  بتري . –[ من ذصك أنو ترس  تتب رر ه نيري 

اصمنلطق اص خري  بافرا اصمانخلا،  اي ، تي  يرير معرم أراضي اصمنخلا تك ين اصبتري  يغطي      
 .اصسللي صكل من اصتلالب اصمتيط  بلصمنخلا،  بعا اصتالل اصمنعزص  اصتي تنت ر عل  سطتو  اصمنتدراب

 :تكـوين الحيــز 
صلتااار  اصساااين ملني األعلاااي ،  يتااافصه مااان تتااالبع اصتجااار اصجيااار   اصاااد ص ميب ماااع يرجاااع تكااا ين اصتياااز 

متارًا ،  يتركاز ااي اصجازص اصجنا بي مان اصمانخلا بالصتيز ،  01تبلدالب من اصطلل ،  يبلك سامك ىاذا اص طال  
 .تملد  اصتبني   تالاصجزص اصجن بي من اصتلا  اصغربي  صلمنخلا    كمل يغطي

  تكوين اليفيوفEl–Hefhuf Formation   : 

يرجااع تكاا ين اصيلياا ه  صااي اصلتاار  اصسااينت  ي  ماان اصع اار اصكريتلسااي األ سااط،  يتاافصه ىااذا اصتكاا ين 
مااع  رملااي  تااداخالب ماان اص ل االلاصتجاار ب اال  علماا  ماان تتاالبع طب االب اصتجاار اصجياار  اصااد ص ميتي مااع اص

تاي ت اع جنا   اصيليا ه، كمال ،  يرير ىذا اصتك ين اي تل اصيلي ه  بعا اصاتالل اص ع د من تجر اص  ان
 يرير اي اصتلا  اصغربي  صلمنخلا.
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 الجيولوجية لمنخفض الواحات البحرية. التكوينات [2شكل ]

El–Akkad & Issawi , 1963. After: Said, R, 1962 and  

 1891صُخ  ، 055.555:  1انفرافرح(، يمٛبس  -)انجحرٚخنٕحتٙ كَٕكٕ  انًصذر: انخرٚطخ اندٕٛنٕخٛخ
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 تكوين الطباشير  : 
يرجااع تكاا ين اصطبل ااير بمنط اا  اصدراساا   صااي ع اار اإلي سااين باالصزمن اصثلصاا  ،  يتاافصه ماان طب االب 

متااار بااالصجزص  01ص نيااال أبااايا  ساااطتيل اصعلااا   رمااالد  بلىاااب ، ي ااال سااامكيل  صاااي ساااميك  مااان اصطبل اااير 
   خ ر اإلي سين. اصجن بي من اصمنخلا  ي ل تدريجيًل     اص ملل تي  يختلي بين تك ين اصبتري 

ااااي اصتلاااا  اصغربيااا  صلمااانخلا عناااد ن ااا  اصتبينيااا   اااملاًل تتااا  ن ااا  اصسااالم   يريااار تكااا ين اصطبل اااير
 يالتار  جن بًل، كمل ي كل تك ين اصطبل ير اصغطلص اص خر  صمعرم اصتالل اصمنعزص  اصمنت ر  ب ل  اصمانخلا.

تيجاا  ارتلاال  اصتلااا  اص اارقي  أثناالص عملياا  تناالق  ساامك  ااخ ر اصطبل ااير كلماال اتجيناال  اارقًل  قااد يرجااع ذصااك ن
 ترسي  ىذا اصتك ين اي اصكريتلسي األعل .

[ بت سايم تك ينالب اصيضاب  اإلي سايني  Said, R and Issawi, 1964 ,PP.27–28 كل مان قد قلم 
  ص  ثال   تداب  خري  ىي من األقدم  ص  األتد  كلصتلصي:

  تكوين النقبThe Naqb Formation : 
ين اصن اا  علاا  طاا ل اصتلااا  اص ااملصي  صلماانخلا  علاا  سااطح اصيضااب  ممثلاا  اااي اصااتالل يرياار تكاا  

اصمنعزصاا   ااملل  اارق اصمااانخلا،  يتاافصه ىااذا اصتكاا ين مااان  ااخ ر جيرياا  تمياال  صاااي اصلاا ن اصبنااي اصضااالر  
صلتماار  التت ا ياال علاا  ر اساا  تديااد اصييملتيااب،  تغطااي منط اا  ماانجم اصجديااد ،  يتاارا   ساامك طب لتياال ماان 

 درج . 20مترًا.  يتجو ميل اصطب لب نت  اصغر ،  يبلك مت سط درج  اصميل  27ين  ص  متر 

  تكوين القزونThe Qazzun Formation : 
ي كل تك ين اص ز ن اصغطلص اص اخر  صلتلاا  اص ارقي   اصغربيا  صمانخلا اصبتريا ،  يتافصه مان تجار 

 ح مان اصطاين  يتارا   سامك ىاذا اصتكا ين جير  تتخللو طبي الب مان ت ا  اص ا ان  اصمالرل  اصاد ص ميب   ارا
 .مترًا  03  0بين 
  تكوين الحمراEl–Hamra Formation : 

ماالرل ذل صا ن بناي نتيجاا  اتت ا او علاا  ر اسا  تديااد اصيتافصه مان  ااخ ر اصتجار اصرملااي اصجيار      
  ملل  رق اصمنخلا.  –اصليم نيب.  يتركز ىذا اصتك ين  ملل  رق منط   اصجديد  

 الزمن الثالث:تكوينات  -ب
  رضوان تكوينRadwan Formation : 

 يرجاااع تكااا ين رضااا ان صع ااار اإل صيج ساااين بااالصزمن اصثلصااا  ،  يتااافصه مااان  اااخ ر اصتجااار اصرملاااي
، كمل يضم ىذا اصتك ين  را ح من اصطين  بعا ر اس  اصتديد،  يتارا   سامك ىاذا اصتكا ين مان   اصك ارتزيب

متارًا ااي تاال مليتاع رضاا ان بالص ر  ماان  31ثر  جنا   قرياا  اصتياز  صاا  اصمتار اص اتاد اااي اصاتالل اصمنعزصاا  اصمتنال
 اصتلا  اصغربي  صلمنخلا. 
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 طفوح البازلتBasaltic Flow  : 
تتااافصه طلااا   اصبلزصاااب مااان  اااخ ر اصبلزصاااب  األ صلاااين  اصاااد ص ميب،  تضااام معرااام اصاااتالل اصبلزصتيااا  

بركلني قلعاد   يالتار أنيال اخترقاب  ىذه اصتالل ب خرأسطح تغطي تي  تاصمنت ر   ملل أرا اصمنخلا 
تك ينلب اصكريتلسي األعل ،  قد نت  عن تعرا  خ ر اصبلزصب صعمليالب اصتج يا  ريا ر بعضايل علا   اكل 
أعمد  سداسي  اص كل ذاب قمم مست ي  اصسطح،  ت كل اصغطلص اص خر  اي كال مان تال معسار   تال مندي ا  

 .[0   ر    اصتل اصمر      ملل تل اصيلي ه
 :رواسب الزمن الرابع  -جـ

اصباليال  اصسابخلب   اي ر اس  اصكثبالن اصرمليا   اصي ص سين) يست سين اصبالاصزمن اصرابع (تتمثل ر اس  
اصتاااي تر اااع قااال  اصمااانخلا، تيااا  تتااافصه ر اسااا  اصكثبااالن اصرمليااا  مااان تبيبااالب مااان اصكااا ارتز  تنت ااار ب ااال  

صمنخلا  بلص ر  من اصتلاالب، أمال ر اسا  اصباليال اصمنخلا بلص ر  من قريتي اصزب   مندي   كذصك بجن   ا
ايي ر اس  بتيري  متلي  اصن ف  تتفصه من رملل بفتجلميل اصمختلل   طين ن لتيل مجالر  اصمياله خاالل اتاراب 
مطاار ساالب   بلصبليست سااين  تتركااز جناا   اصماانخلا اااي منط تااي  اابلو  طبلماا ن،  اصساابخلب تياا  تناات  عاان 

صسااطح خااالل اص اا  ق  اصمساالملب باالصتجر اصرملااي اصناا بي ب اا   اصخل ااي  اص ااعري   ااع د اصميااله اصج اياا   صااي ا
 لصمنخلا. ب منلطق متعدد اتبخر اصملص  رلب طب   من األمال  عل  اصسطح  ترير ىذه اصمستن علب اي 

 
 األعمدة البازلتية بطفوح البازلت بجبل منديشة.[ 1صورة ]

 .انغرثَٙبطراً صٕة: انشًبل    
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 :الجيولوجية البنية -2

تفثر منخلا اصبتري  اي بداي  ن فتو بكل من اصبنيا  اإلقليميا   اصبنيالب اصمتليا ، تيا   اكال معاًل ع امال 
 ضبط  ت جيو صلع امل اصخلرجي  اي تلر اصمنخلا،  ايمل يلي عرا ألىم اصخ ل   اصبنل ي  بمنط   اصدراس :

 :Foldsالطيات  -أ
لضالب اص اتراص اصغربيا  علما  قاد تلارب علا  امتاداد أن منخ Ball and Beadnellيار  كال مان 

اصتااي أ االبب منط اا   Syrian Swells Archesبلساام األقاا اس اصساا ري   تعاارهأرضااي  متناالثر   انبعلجاالب
اص ااارق األ ساااط ااااي أع ااال  االضااارابلب األصبيااا   بااالن ع ااار اصمي ساااين خاااالل اصااازمن اصثلصااا ، ااااي تاااين يااار  

Shukri األقاا اس  اصااذ  يباادأ ماان منط اا  اصدراساا  اااي  ااكل طياا  متدباا   أن ماانخلا اصبترياا  يمثاال أتااد ىااذه
 [.  Shukri, 1954, P.67 صي  اد  اصريلن ثم جبل عتلق  اجبل يعلق صينتيي بجبل تالل  

 Plunging Foldطيو متدب  كبير  ذاب  كل بيضي تعره بلصطيو اصغلطسو اصبتري  منخلا  ي غل 

، كام 31قرابا  عارا   بفق ايكم ت ريبال،  011    اصغربي، بط لاصجن –يتخذ مت رىل اصر يسي اص ملل اص رقي 
 تافصه ىاذه اصطيا  مان تتادبين ر يسايين ىمال تتاد  ارابااي ااي اص املل  تتاد  اصتياز ااي اصجنا   ،  يبلاك طاا ل 

 يتجاو  ا    اً كيلا متر 01ل، بينمال يبلاك طا ل تتاد  اصتياز كيلا متر  يتجاو  ا   اص امل 01تتد  ارابي نت  
[،  بلإلضالا   صاي ىاذا االصتا اص اصر يساي Amer, H, 1975, P.50بينيمال ت عار اصيليا ه   اصجنا   ،  يت اران

لا تيااا    ااال ىنااالك بنيااالب متدبااا  عدياااد   صكنيااال  اااغير  اصتجااام تنت ااار علااا  طااا ل اصتلاااا  اص ااارقي  صلمااانخ
 اي كثير من تلك اصمنلطق. درج  01االنتدار  صي أكثر من 

نتماي تاالتجله األقدم اي اصمانخلا   ، اصجن بي اصغربي -ياص رق ياصمت ر اص ملص اصطيلب ذاب مثل ت
 تتخاذ اصبنيالب اصمتليا  ااي اصمنط ا  [. Issawi ,B., 1996, p. 3األقا اس اصسا ري   نرالم ىاذه اصطيالب ص صاي 

نراالمين، اصنراالم األ ل: اصنراالم اصطاا صي  يتبااع االتجااله اصر يساااي صلبنياا  اإلقليمياا  صلمنط اا ،  ي جااد اااي متاااد  
صاي  املل  جنا   ىاذا اصمتاد  ي جاد م عاران ي ازيالن ىاذا اصمتاد ،  يتخاذان نلاس اتجاله ا –اصتلر   صجدياد ،  ال

بينمال تمثال  ٪00اصجن   اصغربي.  تبلك نسب  اتجلىلب اصطيلب اصمتدبا  تا اصي  –مت ره  ى  اص ملل اص رقي 
 اي ىذا االتجله،  ي  ر عل  اصتلا  اص رقي  صلمنخلا. ٪00اصطيلب اصم عر  

 منخفض الواحات البحرية.ب أعداد وأطوال الصدوع ونسبيا المئوية[ 1جدول ]
 ٪ يٍ أػذاد انصذٔع ٪ يٍ أطٕال انصذٔع إخًبنٙ انطٕل )كى( انؼذد االتدبِ

 11.04 8..9 1.4.1 9 خُٕثٙ غرثٙ –شًبنٙ شرلٙ

 59..1 9.1 11.0 . خُٕثٙ شرلٙ –شًبنٙ غرثٙ

 18.. 5.9 ..1 1 خُٕة خُٕة شرق –شًبل شًبل غرة

 18.. . ..4 1 خُٕة خُٕة غرة –شًبل شًبل شرق

 155 155 ..101 .1 اإلخًبنٙ

، صرُخ  055.555:  1انفرافررح(، يمٛربس  -انخرٚطخ اندٕٛنٕخٛخ كَٕكٕ نٕحتٙ )انجحرٚخػهٙ  اػتًبداً  انًصذر يٍ ػًم انطبنت

 Arc GIS9.3، ثبصتخذاو ثرَبيح  1891
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 واحات البحرية.[ البنية الجيولوجية لمنخفض ال3شكل ]

 [.Salem, 1995, p.40انًصذر: ]
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 تدبْبد ٔأطٕال انصذٔع ثًُخف  انٕاحبد انجحرٚخ.انُضت انًئٕٚخ ال[ 4شكم ]

 :Faults  عو الصد -ب
تنت ر اص د   بمنط   اصدراس   صكنيل تتركز اي اصجزص اص ملصي مان اصمانخلا علاي اصتلاا  اص املصي  

اتجلىاالب،   ختللاا .  تمتااد االنكسالراب اصر يسااي  بماانخلا اصبتريا  اااي ثالثااتخااذه اتجلىالب ماص ارقي   اصغربياا  م
 ار  اصجن   اصغربي، كلصتلصي: – تتجو ب ل  علم  نت   رق اص ملل اص رقي 

: يبدأ من ن ا  اصتالر  متجياًل نتا  اصغار   اصجنا   اصغرباي، مالرًا باين تالاتي تال اصيليا ه تتاي االتجاه األول
 صلمنخلا. تضيا سل   اصتلا  اصغربي 

 يمتد م ازيًل صلجزص األ سط من اصتلا  اص رقي  صلمنخلا. االتجاه الثاني:

 يمتد م ازيًل صكل من االتجلىين األ ل  اصثلني،  ي غل أرا اصمنخلا. االتجاه الثالث:

 قد  لت  االضطرابلب األرضي  اصتي تعرا صيل اصمنخلا مرالىر بركنا   اضات  تمثلاب ااي خار   
  علاا  اصسااطح  تغطيتياال ص ماام بعااا اصااتالل اصمنعزصاا   ااملل اصماانخلا بغطاالص كثيااه ماان اصبلزصااب اصطلاا   اصبلزصتياا

اصاااداكن اصلااا ن،  بخل ااا  تاااالل مندي ااا   معيسااار   اصيليااا ه، كاااذصك ريااا ر اص اااخ ر اصمتداخلااا   ىاااي عبااالر  عااان 
ل ا  بالص ر   يير بركلني من اصطل   اصبلزصتي  تداخلب اي اص خ ر األقدم اي  كل ساد د عرضاي   رأساي   بخ

 من اصتلالب اص ملصي  صلمنخلا.
بمنط   اصدراس  ، تي  تمثل قراب   اصسل د ، جن بي اربي  -اص د   ذاب اتجله  ملصي  رق   تعد 

من  كم اي اصجزص األ سط33األط ال اصكلي  صل د   ،  ي ل أق ي ط ل صيذه اص د   أكثر من % من 50
قر  اصتلا  اص ملصي  من اصمنخلا عند منط   ل من اص اتد كم ي در بفقاصمنخلا، بينمل ي ل أقل ط ل صيل 

 .مترًا  01  31اصتلره  تترا   رمي  ىذه اص د   بين  –ارابي 
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 :لمنطقة الدراسة ىالجيولوج اريخالت -3
تيااتم دراساا  اصتاالريو اصجي صاا جي باالصتغيراب اصتااي طاارأب علاا  اصعالقاا  بااين اصياالبس  اصماالص، ا ااد تعرضااب منط اا       
 :اي اآلتي يجلز ىذه اصتغيراب  نلب اصجي ص جي  اصمختلل  ،  يمكناس  صطغيلن اصبتر  انتسلره مخللًل  راصه اصتك ياصدر 

 :الزمن الثاني -أ
 ااايدب منط اااا  اصدراساااا   بااالن ع اااار اصكريتلساااا  األعلااا  طغيلنااااًل بتريااااًل كبيااارًا، تياااا  ازداد عمااااق اصبتاااار 

جاا  ىباا ط اصياالبس اااي األجاازاص اص ااملصي  عنااو اااي األجاازاص اصكريتلسااي اااي  ااملل اصماانخلا علاا  تساال  اصياالبس نتي
األسلل تام ترساي  تك ينالب اصبتريا  مان تجار رملاي  –اصجن بي ،  أثنلص اتر  اصسين مل ي بلصع ر اصكريتلسي األعل  

 ن بي  ملرل   ل لل تي  تعل  اص خ ر األركي  مبل ر ،  تميز قل  اصبتر اصكريتلسي بضت صتو.
ط صت اامل بعااا أجاازاص اصمنط اا  تياا  تاام ترسااي  تك يناالب اصيلياا ه ماان تجاار جياار  ثاام باادأب تركاا  اصيباا  

األ سااط  تمثلااب اااي األجاازاص اص سااطي  اصتلااا   – ت اا  اص اا ان اااي اصلتاار  اصسااينت  ي  بلصع اار اصكريتلسااي األعلاا  
بيااا  صلمنط ااا  اصغربيااا  مااان اصمنط ااا ،  ماااع اساااتمرار تركااا  ىبااا ط اصيااالبس امااار اصبتااار األجااازاص اصجن بيااا   اصجن بيااا  اصغر 

[  ىا  اصلتار  األخيار  مان ع ار اصكريتلساي Said, R, 1962, P.85 رسبب ر اس  اصطبل اير ااي اتار  اصمساتريختي  
 األعل ،  اي نيلي  ىذا اصع ر  يدب اصمنط   ترك  راع أدب  ص  ت ي ر اصبتر  انتسلره     اص ملل.

 :الزمن الثالث -ب
 رساابب تك يناالب اصن اا  ماان  ااخ ر جيرياا  اااي اإلي سااين ، اماارب ميااله اصبتاار اإلي ساايني سااطح اصمنط اا  

األساالل تمثلااب اااي األجاازاص اصتااي ت ااع د ن منساا   اصغماار بينماال األجاازاص اصتااي ترتلااع عاان ىااذا اصمنساا   خلااب منياال 
تك يناالب اصن اا ،  قااد بلااك عمااق اصبتاار أق االه أثناالص ىااذه اصلتاار  ثاام باادأ اااي اصتراجااع  اا   اص ااملل تتاا  دا اار  عاارا 

 ااااي اتاااره اصمساااتريخت  اصتااالبع صلكريتلساااي األعلااا  امااار اصبتااار األجااازاص لاًل جنااا   منط ااا  اصدراسااا .  ااام 272  ´00
نيلياا  ىااذا  [  ااايSaid, 1962, p. 86 اصجن بياا   اصغربياا  صلمنط اا  ،  رساابب ر اساا  اصطبل ااير اااي ىااذا اصع اار

ل تتااددب مالمااح اصبنياا  اصع اار تعرضااب اصمنط اا  صتركااو راااع أدب  صااي ت ي اار اصبتاار  انتساالره  اا   اص ااملل ، كماا
 اصبيضل  .اصجي ص جي  اصعلم  صلمنط    ىي اصطيو اصمتدب  ذاب اص كل 

تعاارا ياالبس اصمنط اا  خااالل ع اار اإل صيج سااين صتركاا  راااع أقاا   ماان تركاا  اصراااع اصتااي تاادثب اااي ثاام 
م نيلياا  ع اار اصكريتلسااي األعلاا ، ناات  عنياال ت ي اار ساالتل اصبتاار  اا   اص ااملل تتاا  خااط عاارا ماانخلا اصلياا  

[ ،  قااد  اايد ىااذا اصع اار اختااراق اصطلاا   اصبلزصتياا  صتك يناالب Ball, J. and Beadnell,1903 , P.34ت ريبااًل  
اصكريتلسااي األعلاا  بلتراتااو اصمختللاا   ري رىاال علاا   ااكل اطاالص  ااخر  صاابعا اصااتالل اصمنعزصاا  اصمنت اار  جناا   

 سطح اصمنخلا،   لت  ىذا اصن لط اصبركلني خر   اصينلبيع.
 ن الرابع :الزم -جـ

أناا ا  مختللاا  ماان اصر اساا   ي رساا اايدب منط اا  اصدراساا  خااالل ع اار  (اصباليست سااين  اصي ص سااين) ت 
اصرمليااا   اصر اسااا  اصملتيااا  ر اسااا  اصتك ينااالب تمثلاااب ااااي  ، تيااا  لمنط ااا ص اصساااطتي   اااخ راصاصساااطتي  علاااي 

  ر اس  اصباليل. اصسبخلب 
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 :التضاريسيةالخصائص ثانيًا: 
زص اصخ ااال   اصتضلريساااي  صلمااانخلا مااان تيااا  خ ااال   اصساااطح مااان ارتللعااالب يتنااال ل ىاااذا اصجااا

 انتاااداراب ماااع أخاااذ بعاااا اص طلعااالب اصتضلريساااي  ، بلالضااالا   صاااي دراسااا  أ اااكلل اصساااطح اصممياااز  صمنط ااا  
  تفثير ىذه اصخ ل   عل  ري ر اصم كالب اصبي ي  بلصمنخلا.اصدرس ، 

 خصائص السطح: -1
 صتلصي : يمكننل تنل صيل اي اصن لط ا

 االرتفاعات: -أ
منط اا  تاار صلتعااره علاا  طبيعاا  االرتللعاالب بم 01تاام االعتماالد علاا  نماا ذ  االرتلاال  اصرقمااي بدقاا  

جااد ل ،  ماان دراساا   20111:0اصدراساا  ،  مطلب اا  ذصااك علااي اصخاارا ط اصطب ارااياا  صمنط اا  اصدراساا  م ياالس 
 [ ، يتضح اآلتي:0 كل  [   2 
 متاار ،  ىاا  اصلاالرق بااين منساا   أعلاا  ن طاا   250ط اا  اصدراساا   صاا  ي اال اصماادل اصتضلريساا  اصعاالم بمن

) متاارًا ااا ق مساات ل سااطح 005سااجلب ب ماا  أتااد اصااتالل باالص ر  ماان اصتلااا  اص اارقي  صلماانخلا  بلغااب (
 يبلااك منساا   أدنااي ن طاا  سااجلب بمنط اا  ساابخ  اصمالتاا  اربااي طريااق قرياا  اص بلصاا  اصااداخلي اصبتاار ،   
    سطح اصبتر.) مترًا ا ق مست70( منس بيل

  تمثال اصل ا  اصتاي يتارا   االرتلال   ااي تاين% ، 03.7متار نساب   011تمثل اصل   اصتي ي ال ارتللعيال عان
قال  مانخلا اص اتالب أ  أن  % من  جمالصي مسالت  اصمانخلا ،70.7متر نسب   211-011بيل بين 

 .بلست اص اصسطح  قل  اصتضرسيتميز  اصبتري  ب ل  علم 

 مان  جمالصي مسالت  01.0متار نساب    011 أكثار مان  – 211ترا   ارتللعيل بين  تمثل اصل   اصتي ي %
 اصمنخلا ،  تمثل ىذه اصل   اصتلالب اصمط ق  صلمنخلا  اصتالل اصمرتلع  اصمر ع  ص ل  اصمنخلا.

  يرتلع سطح اصمنط   ب ل  علم  بلالتجله  ا   تلاالب اصمانخلا  بخل ا  اصتلاا  اص ارقي  أ  نطلقالب
نت اار  ب اال  اصماانخلا،  تت االر  خطاا ط اصكنتاا ر اااي األجاازاص اص ااملصي   اصجن بياا  نراارًا القتاارا  اصااتالل اصم

متاارًا ااا ق مساات ل سااطح اصبتاار،   011-211اصتلااالب اصمط قاا  صلماانخلا  اصتااي تتاارا   ارتللعلتياال بااين 
ااي  خل ا  بمنط ا  اص اتراص اصسا داص بجنا   اصمانخلا، اصتالل لبكمل تت لر  خط ط اصكنت ر اي نطلق

النت االر اصماانخلا نراارًا الساات اص سااطح اصماانخلا  قلاا  تضرسااو ، خطاا ط اصكنتاا ر ب سااط تااين تتبلعااد 
بعااا  جاا د صخطاا ط كنت رياا  مغل اا   اااي  ااكلت االر  خطاا ط اصكنتاا ر    ،األراضااي اصزراعياا اصساابخلب   

 بيل.اصمتنلثر  اصتالل اصمنعزص  
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 منخفض الواحات البحرية.ب ارتفاعات السطح[ 5شكل ]

 Arc Gis 9.3ثبصتخذاو ثرَبيح  DEMذر: يٍ إػذاد انطبنت اػتًبداً ػهٙ ًَٕرج االرتفبع انرلًٙ انًص
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 لمنخفض الواحات البحرية. مساحة المناسيب المختمفة ونسبتيا[ 2جدول ]
 :لممنخفضنسبو المساحة  2المساحة كم المنسوب )م(

 14.7 317.2 111أقل من  
111- 211 1634.8 75.7 
211-311 116.4 4.9 

 4.7 111.6 311أكثر من 
 111 2161 المجموع

 ArcGIS9.3انًصذر: يٍ ػًم انطبنت اػتًبداً ػهٙ ًَٕرج االرتفبع انرلًٙ ثبصتخذاو ثرَبيح 

 االنحدارات: -ب
 ت سيم اصمنط    صي ثالث  ا لب ر يسي  كلصتلصي :،  تم درج   25.0 لر   تترا   درجلب االنتدار بين 

 درجة(: 11) من صفر إلي أقل من  اليينة فئة االنحدارات 
 [0  اصماانخلا جااد ل  % ماان  جماالصي مساالت00.5بنسااب   2كاام2100.3ت ااغل ىااذه اصل اا  مساالت  

[ ،  تتاا ز  اااي الصبياا  أرا اصماانخلا بمناالطق اصزراعاالب  اصساابخلب  اصتك يناالب اصرملياا   اصكااد اب، 0  ااكل  
   صتالل اصمنعزص  اصمتنلثر  اي قلع .ال ي طعو س ل ا  
  درجة(: 21إلي أقل من  11فئة االنحدارات المتوسطة ) من 

عاا أجازاص % مان  جمالصي مسالت  اصمانخلا ،  تتركاز ااي ب0بنساب   2كم00.0ت غل ىذه اصل   مسلت  
مااان منط ااا  اصدراسااا  اصتااا  يااازداد اييااال االنتااادار ب اااكل ملااالجض علااا  ايااار مااال يجل رىااال مااان أراضااا  ،  يرجاااع ىاااذا 

 اصيلي ه  االنجليز  متيلع رض ان. بعا اصتالل اصمنعزص  مثللب اصمط ق  صلمنخلا   اصتلااالختاله  ص   ج د 
  درجة(: 31إلي أقل من  21فئة االنحدارات الشديدة ) من 

تسااا د % مااان  جمااالصي مسااالت  اصمااانخلا ،   1.2ا اااط بمسااالت   2كااام2.0ت اااغل ىاااذه اصل ااا  مسااالت  
الل مثااال اصدساااب  اصمغراااا   بعاااا اصاااتالل  بعاااا اصاااتاصتلاااالب بعاااا منااالطق  اصمنااالطق  اااديد  االنتااادار اااا 

 بلص تراص اصس داص.
 الواحات البحرية. ض[ الفئات الرئيسية لدرجات االنحدار بمنخف3جدول ]

 نسبو المساحة : 2المساحة كم فئات اإلنحدار
 96.8 2191.4 11أقل من  

11- 21 66.5 3.1 
 1.2 2.1 21أكثر من 

 111 2161 المجموع
 ArcGIS9.3طبنت اػتًبداً ػهٙ ًَٕرج االرتفبع انرلًٙ ثبصتخذاو ثرَبيح انًصذر: يٍ ػًم ان
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 [ درجات االنحدار بمنخفض الواحات البحرية.6كل ]ش

 Arc Gis 9.3ثبصتخذاو ثرَبيح  DEMانًصذر: يٍ إػذاد انطبنت اػتًبداً ػهٙ ًَٕرج االرتفبع انرلًٙ 

 



 

 01 

 الفصل األول لواحات البحريةا الطبيعية بمنخفض خصائص البيئة

 القطاعات التضاريسية: -جـ 
كاام،  قااد ر عااي أن تغطااي ىااذه اص طلعاالب معراام 051 بلااك  جماالصي أط اصياال  تاام رساام ثالثاا  قطلعاالب

مساااالت  اصماااانخلا،  أن تماااار باااافكبر عاااادد ماااان اصراااالىراب اصطبيعياااا  اصر يسااااي  كاااالصتالل  اصعياااا ن  اصساااابخلب 
 يمكننل تنل ل بعا اص طلعلب اصتضلريسي  صمنط   اصدراس  كلصتلصي: اصكد اب.   

 :القطاع األول 
كاام ، تياا  00جناا بي اربااي صمساالا   –ماانخلا اااي اتجااله  ااملصي  اارقي اصل يمتااد ىااذا اص طاال  بطاا  

بعاد ثام ييابط ، متر ا ق مست ل سطح اصبتار  231يبدأ من تلا  اصمنخلا اص ملصي  بلرتلل  ي ل  صي قراب  
ي ال  صاي تتاي  رتلاع تادريجيلً م بسابخ  اصمالتا  ل صي70 صي أقل ن طا  منسا   بالصمنخلا ي ل كم تي  03

، ثاام تجماالً متاار  يعااد أكباار تااالل اصماانخلا  271ل يمثاال أعالىاال جباال اصيلياا ه علااي منسا   عادد ماان اصااتال
ياانخلا اص طاال  تاادريجيل اااي منط ااو  اابو مساات ي  اااي أراضااي ماالبين جباال اصيلياا ه  اصااتالل اصمجاال ر  صااو ، 

ساتمر ثم ينخلا اي منط    بو مست ي  تتمثال ااي عاين خ مالن  ي، مترًا  201 عند اصجبل اصمل نيرتلع اي ص
 . [7  كل  صلمنخلااصتلا  اصجن بي  اصغربي  اي ذصك االست اص تت  ي ل  ص  

 

 
 يٍ انشًبل انشرلٙ  – ًُخف  انجحرٚخنلطبع تضبرٚضٙ ػهٙ انًحٕر انطٕنٙ [ .شكم ]

 .إنٙ اندُٕة انغرثٙ
 

 :القطاع الثاني 
اصتلا  يبدأ من كم ، تي   30صمسلا    رقي - اربي يمتد ىذا اص طل  بعرا اصمنخلا اي اتجله

مترًا ا ق منس   سطح اصبتر ، ثم ينخلا عند عين اصبليد  صي ل  001اصغربي  صلمنخلا عند منس   
مترًا ، ثم 001االرتلل  بين مجم ع  من اصتالل اصمنعزص  اصتي ي ل ارتللعلتيل متر ، صيعل د  011 صي قراب  

مترًا 021مترًا ، ثم ييبط صي ل  صي منس    221ييبط صمنط   مست ي  ثم يرتلع عند تل ا  اصتلر  بمنس   
 001ي ل  صي قراب  ص اصتلا  اص رقي  صلمنخلا  ملل  رقي  اصتلر بمنط   سبخ  أب  اصل ل ، صيرتلع عند 

 . [5  كل  مترًا ا ق مست ل سطح اصبتر
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 يُخف  انجحرٚخ. ٙ ثشًبلتضبرٚضٙ ػرض[ لطبع 9شكم ]

 :القطاع الثالث 
كام ، تيا  يبادأ مان اصتلاا   31 رقي صمسلا   –بعرا اصمنخلا اي اتجله اربي  يمتد ىذا اص طل   

 001مترًا ، صيمار بلصتك ينالب اصرمليا  بمنط ا  اصغربيا  بمنسا   قادره قرابا  071اصغربي  صلمنخلا عند منس   
متارًا ،  51متار ،  سابخ  عاين اصعاز  بمنسا   ي ال  صاي  011  بلرتلل  قادره لمترًا ، ثم يمر بمنط   باليل  ب

متر ،  يساتمر ااي االرتلال  صي ال  211عند بعا اصتالل اصمتنلثر  علي ارتللعلب ت ل  صي صيعل د االرتلل  
مترًا ، صييابط اصمنسا   ماع اصتلاا  اص ارقي  صلمانخلا  001 صي أعلي اصتالل اصم ج د  بفرا اصمنخلا قراب  

 .[0  كل  متراً  230 ملل قري  طبلم ن بلرتلل  قدره 
 

 
 يُخف  انجحرٚخ. ٙ ثدُٕةتضبرٚضٙ ػرضلطبع [ 8] شكم

 

نتادار اصعالم صلمانخلا يتجاو مان صبتري  يتخذ اص كل اصت ضي  أن االيتضح ممل سبق أن منخلا ا 
 بذصك اإن ىذا اص كل يمثل منط ا  ترساي  صلما اد اصمن  صا  بلعال عمليالب اصتعريا  اصتلالب اصمط ق  صو ص لعو ، 

ا   صي اصكثبلن اصيلبط  من خلر  اصمانخلا ممال يساب  بعاا اصم اكالب اصبي يا  بلالضلأجزا و اصمختلل  ،  اي
 علي اصعمران  اصزراعلب .

 اع  ، تيا  ييضله  صي ذصك سب  اص كل اصت ضاي اصمغلاق صلمانخلا م اكل  اص اره اصزراعاي 
بعاا تتا ل اصتخل  مان اصمالص اصزا اد عان اصتلجا  صلزراعا  اتك ناب بارك  اره كبيار  مثال بركا  اصمافم ر ،   

 ص  سبخلب ترتلع بيل نسب  األمال  ،  خل   أن معرم األراض  اص الصت  صلزراعا  تكا ن اصزراعي  األراض  
 يًل  صا  أراضا  ايار  الصت  صلزراعاا منخلضا  اصمنسا    ذاب  اره ردت اتضاعه  نتلجيتيال  تتتاا ل تادريج
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  مثلامرتا  علياو م اكل  بي يا    منسا   اصمياله اصج ايا  تلرتلا يرير ذصاك ب ضا   ااي قريا  اصتالر  ، كمال أن ا
 .كمل اي بعا اصمنلطق ب ري  اصزب ا  تغدق اصترب   تدى ر خ ل  يل 

 أشكال السطح: -2
، اصتاااي تميااازه عااان منخلضااالب يضااام مااانخلا اص اتااالب اصبتريااا  اصعدياااد مااان األ اااكلل اصم را ص جيااا   

 :[01   كل يلألىم،  ايمل يلي دراس   تراص م ر اصغربي  
 :حافات المنخفض -أ

يتميااز ماانخلا اص اتاالب اصبترياا  د ن ايااره ماان منخلضاالب  ااتراص م اار اصغربياا  بإتلطتااو ماان جميااع 
جيلتااو بتلااالب علصياا   ااديد  االنتاادار نتاا  قلعااو،  ي طااع ىااذه اصتلااالب عاادد ماان مجاالر  األ دياا  اصضااتل  ذاب 

 تتخاااذ راب سااالب   ، األ اااكلل  األنمااالط اصمختللااا   اصتاااي تعكاااس اصرااار ه اصمنلخيااا  اصتاااي سااالدب اصمنط ااا  خاااالل اتااا
 تتميااز اصتلااا  اص اارقي  ببساالطتيل م را ص جيااًل عاان تلااالب اصماانخلا اص ااكل  اابو اصبيضاال   صتطاا ق اصماانخلا ، 

اصتلااا  اصغربياا  ايااي  اابو منترماا  اااي ت  ساالتيلل ا اار  عااين جليااد  صااي اصجناا   ماان تطياا  عااين اصتاالر  ياانخلا 
'  01 اص اقع أن اصتلا  اص رقي  ت بح عناد خاط عارا منس بيل  تت طع اي بعا اصم اقع ب اسط  أ دي   غير . 

ا اصخاط ،  تريار ا قيال ااي منالطق كثيار  ذت ريبًل أقل  ض تًل  ارتللعًل بلصم لرنا  بلمتاداداتيل  صاي اص املل مان ىا 2 25
تالل  غير  مخر طي  اص كل بفعداد كبير  جدًا مك ن  مان اصطبل اير األبايا،  بلالتجاله جن باًل علاي طا ل اصتلاا  

نجااد أن اصتلااا  اص اارقي  الصبااًل ماال تختلااي معلصمياال  يرياار سااطح اصماانخلا مرتلعااًل  –قاار  عااين اصتيااز  –ص اارقي  ا
ب ااكل  اضااح مااع اسااتمرار اصتلااا  جن بااًل  صكنياال أقاال ارتللعااًل مااع  جاا د اصتلااا  اصغربياا  بلمتااداد جناا بي اااي م ازاتياال 

  [.035،  0002تت  اصنيلي  اصجن بي  صلمنخلا  متمد  بر  متس  ،
عليياال اصت طااع اص ااديد، كماال تختلااه اصتك يناالب اصجي ص جياا  علااي أماال اصتلااا  اصغربياا  صلماانخلا ايغلاا  

قطلعلتيل اصمختلل  ، الصزا د  اصضي   بفق   اصطره اص ملصي ت اايل منخلض   أقال انتادارًا ممال يسا د جن بيال 
كيلا متر بارأس اال ر  زاص 20ي بعاد نتا  ، بعد اصزا د  تت  س اصتلا  اصغربي  اي ت  س ن ه دا ر  كبير ينتي

متارًا اا ق 070منط و اص  ر،  ىنل ت ل اصتلا   صي أعلاي ارتلال  صيال ااي كال تال ط اص اتا  تيا  ت ال  صاي 
قاال  اصماانخلا،  صااي اصجناا   يع اا  ىااذا اصخلااي  ن ااه اصاادا ر  خلااي  ضاايق متطاال ل كلصلساالن يعاا د اينتيااي 

خر رأس ااال ر  ،  صااي أن ينتيااي باا اصاانمط نلسااو أكثاار ماان ماار  باارأس ااال ر  زاص جباال تماالد ،  بعااد ذصااك بتعلقاا 
 زاص اصتيااز،  صاا  أن تساات يم اصتلااا  أل ل  ألخاار مااره عنااد زا ااد  اصمثلاا  اصجناا بي ،  صاا  أن تسااتدير صتت اال اااي 
أق   نيليتيل اصجن بيا  بلصتلاا  اص ارقي  صاتتكم  ااالق اصمانخلا تملماًل  ال مان ن ا  ضايق يارد   صاي اصلرااار  

 [.007،  0051دان،  جملل تم
 قاع المنخفض: -ب

 ايمال يلاي عارا ألىام اصمالماح اصم را ص جيا  تتن   أ كلل اصساطح ب ال  مانخلا اص اتالب اصبتريا ل 
 اصمميز  صو : 
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 [ أىم أشكال السطح بمنخفض الواحات البحرية.11شكل ]

 Spot,2012خ انفضبئٛخ نًُطمخ انذراصخ ٙ انذراصبد انًٛذاَٛخ ، ٔانًرئٛانًصذر: يٍ إػذاد انطبنت اػتًبداً ػه
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 :التالل المنعزلة 
يتسم منخلا اص اتلب اصبتري  د ن ايره من منخلضلب  تراص م ر اصغربيا  بتلاك اصمجم عا  مان  

اصتالل اصمنعزص  اصتي تنت ر ا ق قلعاو ، تيا  ت جاد مبعثار  ااي أرجالص اصمانخلا ، امنيال مال اقتطاع مان تلاا  
عان قبا  اصبتريا  اص اديم ايريار مبعثارًا  ساط اصمانخلا،  تعاد اصمجم عا  اصممياز  اصمنخلا،  منيل مان تخلاه 

 صاا  اصجناا   قلااياًل ماان اصنطاالق اصزراعااي  اصتااي تمتااد متل رىاال نتاا   سااط اصماانخلا ماان ىااذه اصااتالل اص اقعاا  
 اص ااملل اص اارقي،  أكباار ىااذه اصااتالل ماال يعااره متليااًل بلساام جباال اصيلياا ه،  ىاا  عباالر  عاان سلساال  ط صياا  ماان
 خ ر اصتجر اصجير  تغطيو اي جز و اص ملصي طل   بلزصتي ،  أعلا  أجازاص جبال اصيليا ه ت جاد ااي أق ا  

 .  اً متر  201مترًا بينمل يبلك اصمت سط اصعلم الرتلل  تلك اصكتل   200اصجن   اصغربي منو  يبلك ارتللعو 
صتلاا  نلسايل  منل ال  عل  ج ان  اصمنخلا  قر  اصتلا  اصغربي  يرير جبال اصدساب م تطاع مان ا 

عنيال تملماًل،  يجال ره اصمغراا  مبل ار  ب اكلو اصمخر طاي. أماال جبال مندي ا  ايل ال باين قريتاي اصزبا   مندي اا  
اااي اص اارقل  اصباال يطي  اص  اار اااي اصغاار ،  ىاا  عباالر  عاان كتلاا  كبياار  اصتجاام داكناا  اصلاا ن بسااب  تك يناالب 

صاا  اص ااملل اص اارقي م نااو ت جااد كتلاا  جباال معيساار  اصااذ  يرياار كمثلاا  م لاا   اصبلزصااب  اصاادص رايب اصسااطتي ،  ال
 ا ق منس   سطح اصبتر. اً متر  200قلعدتو اي اص ملل  قمتو نلتي  اصجن    يبلك ارتللعو ت اصي 

اصتيااز ،  –جناا   اصماانخلا اااي منط اا  اصتيااز تياا  ترياار اصااتالل علاا  جاالنبي طريااق اصباال يطي    
تالل مل يعاره بجبال رضا ان  اصجبال األسا د،  ايمال عادا اصكتال  تتسم ىذه اصتالل بكبر أتجلميل،  أبرز ىذه اص

اصكبياار  ي جااد عاادد كبياار ماان اصااتالل اص ااغير  اصمخر طياا  اص ااكل اصتااي يكاالد يتركااز معرمياال اااي منط اا  اصخلااي  
 .[2   ر   اصجن بي

 
 [ انتالل انًُؼزنخ ثًُطمخ انحٛز خُٕة انًُخف .1صٕرح ]

 .انغرثٙ اندُٕة :َبظراً صٕة 
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ًل تعد اصاتالل اصمنعزصا  مان اصمالماح اصم را ص جيا  اصبالرز  داخال مانخلا اص اتالب اصبتريا  اصتاي  عم م 
تبااد  مرياارًا متكااررًا، خل اا  اص ااغير  منياال اصتااي تتناالثر كبثاا ر سااطتي  ااا ق قاال  اصماانخلا، ياادل مريرىاال 

  تمثااال اصب يااا    ااا رىل اصت زيعيااا  علاااي تفثرىااال بااالصتط ر اصجي صااا جي اصاااذ  مااار باااو اصمااانخلا اياااي ااااي اصت ي ااا
اصمتب ياا  ماان قباا  اصبترياا  اصساالبق صلتاار  تلاار اصماانخلا، كااذصك يرياار ب ضاا   تفثرىاال بلصتركاالب اصتكت نياا  اصتااي 

 [.   207،  0005تعرضب صيل اصمنط    متمد  بر  متس  ، 
 الرممية: األشكال 
الصرمالل اصمتراكما   ي،اصرملااصبتري  ب ل  اصر اس  اصرمليا   أ اكلل اصتاراكم  اص اتلب يتميز قل  منخلا    

 ر اساا  ىااذه  اصغربياا  األخاارل،بااو أقاال اااي كميتياال  أتجلمياال م لرناا  بتلااك اصم جاا د  بمنخلضاالب  ااتراص م اار 
 تتاافصه ىااذه اصر اساا  ماان تبيباالب دقي اا  ماان  يست سااين،اصبالاصتك يناالب تديثاا  اصن ااف  تياا  ترجااع  صااي ع اار 

 :األ كلل اصرملي  بمنط   اصدراس  بين تن   ت ري ،اصبت اص اتلبمنخلا باصك ارتز  تنت ر اي أملكن عديد  
اصتالر  ، كمال تريار جنا     اصزبا   مندي ا   بمنالطقتنت ار اصتاي  صغطالصاب اصرمليا لك :أ كلل رمليا   اغير  -

تيا  تريار ، ااي  اكل ت ا ل  اغير  اصمسالت   اصتاي تنت اراصنبالك:   اصمنخلا اي منط تي  ابلو  طبلما ن. 
 علااي أطااراه اصساابخلب باالصزب   اصتاالر   ااا ق رياا ر   اصتيااز،بلصتاالر   طبلماا ن  علاا  أسااطح اصلر االب اصرملياا 

 اصجن  . ريس  اصتيز اي ، اصكثبلن اصرملي  بمندي     اصزب   اصتتتلني  اي  ملل اصمنخلا 
ترياار   اص اتاالب اصبترياا  ، بماانخلا  تتناا   اصكثباالن اصرملياا ، تياا  لصكثباالن اصرملياا  أ ااكلل رملياا  كبياار : ك - 

 ،  جنا   اصبال يطي بمنط ا  أم اصللال  اي  ملل اصمنخلا ااي منالطق اصتالر   اصزبا   مندي ا  لن اصط صي اصكثب
 اصكثباالن اصيلبطاا ترياار ، كماال ينت اار ب ااكل ر يسااي اااي ىااذه اصمناالطق نمااط اصكثباالن اصط صياا  اصمثبتاا  بلصنباالب،   

اصع ا اق اصتضلريساي  خل ا   –ك اد  صلتضالريس اصمتليا  اصكثبالن   اص لعد  بجن   اصمنخلا،  تتك ن ىذه
تياا  تتااراكم اصرماالل اصساالاي  عنااد تضاايا اصع باا  اصم اجياا   اصماانخلا،اااي اصااتالل اصمنعزصاا  اصمنت اار  اااي قاال  

اص اتاالب  ترياار ىااذه اصرالىر  ب ضاا   جنا   ماانخلا  اصع با .تفخااذ ىاذه اصكثباالن نلااس  اكل  اتجااله    صلريال ،
ب ضا   تالم علاي اصجلنا  األيمان مان   كلناب اصبيضالص،ص اصبتري  علي جلنبي اصطرياق باين اصبال يط   اص اترا

 اصريل .اصطريق تي  ت جد اصتلا  اصغربي  صلمنخلا اص اقع  اي من ره 

 :السبخات 
ترجع ن ف  اصسبخلب اصملتي  بمنخلا اص اتلب اصبتري  نتيج  ع امل طبيعي  ك ع د اصمياله اصج ايا   

اصن بي ب    اصخل ي  اص اعري  ثام تتبخار تلاك اصمياله  تتارك  صي أعل  خالل اص   ق  اصمسلملب بلصتجر اصرملي 
 راصىل ق  رًا ملتي  بيضلص تختلط بتك ينلب  ل لصي   رملل سلاي   أسالل ىاذا اصغطالص ي جاد تك ينالب طينيا  

اصمنالطق اصزراعيا   ب اره اصميال  اصزا اد  عان ر  مختلط  بملح ، أ  نتيج  ع امل ب ري  نتيج  قيلم اصمازارعين
 يتركاااز ت زياااع بااالصغمر ممااال نااات  عناااو تكااا ن مساااتن علب  بااارك ااااي األراضاااي اصمنخلضااا  اصمنسااا   ،   اص ديمااا

 اصسبخلب بمنخلا اص اتلب اصبتري  اي اصمنلطق اصتلصي :
  . سبخ  أب  اصل ل[: ت ع  ملل  رق منخلا اصبتري  ب ري  اصتلر 
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  اصزراعااي ب ريتااي اصباال يطي  صااي اص ااملل ماان اصنطاالق  ااملل ااار  ماانخلا اصبترياا   ت ااع [ساابخ  اصماافم ر
 . اص  ر

   :] 0   ر ت ع بلصجزص اص ملصي من منخلا اصبتري  بمدخل عين ت ني (قري  اص بلص ) سبخ  اصمالت.] 

   :]ت ع اي جن    رق منخلا اصبتاري  ،  ملل قري  ريسسبخ  ريس  . 

   :] ت ع  ملل  رق تل اصيلي ه بمنط   اصجللر سبخ  اصعسيل. 
  ب ري  اصزب  3ت ع  ملل ار  منخلا اصبتري  اي منط   ق ع  : [سبخ  عبداصمجيد. 
  :]ت ع  صي اصجن   من جبل اصيلي ه. سبخ  جن   اصيلي ه 

     تيا  تت ساط اصزمالم اصزراعاي ص ريا  عاين اصعاز   ت اع جنا   اار  مانخلا اصبتريا [: عين اصعز سبخ ،
   .بلصتيز

 
 .نذاخهٙا صجخخ انًالحخ غرثٙ طرٚك لرٚخ انمجبنخ[ .صٕرح ]

 .الغربي الشمالصوب  ناظرًا: 
 :بحيرة المأمور 

 عاالمالً بلعتباالره تعااد بتياار  اصماافم ر ماان أىاام اصراالىراب اصجي م را ص جياا  اصنلتجاا  عاان تاادخل اإلنساالن 
اصطبيعيا  ، ا اد نات  عان  اره اصمياله اصزا اد  عان تلجالب اصزراعا  بنطالق اصباال يطي  ًل ااي بي تاوجي م را ص جيا

ن ب اص ارن اصملضاي أ  مناذ قرابا  خمساي اص  ر  صي تك ين بتيار  كبيار  ،  اصتاي بادأب ااي اصريا ر مناذ ساتينل
زراعااي م ااره  00علمااًل مااع بداياا  عملياالب اإلست ااال  اصزراعااي بلصمنط اا  ،  ي ااره باالصبتير  تلصيااًل قراباا  

يخاادم قراباا  أربعاا  االه ااادان زراعااي بلصمنط اا  ،  تاارتبط باالصبتير  ساابخ  ملتياا  كبياار  علااي أطرااياال ،  ساايتم 
 تنل ل اصبتير   تط رىل خالل اصل ل اصثلص .
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  رواسب الباليا Playa deposits: 

نلعماا  ماان اصرماالل بفتجلمياال اصمختللاا   Lacustrine deposits ىااي عباالر  عاان ر اساا  بتيرياا  
اارين[، ن لتيال مجالر  اصمياله خاالل اتاراب مطار سالب   ترجاع  صاي ع ار  اصباليست ساين  –اصطين   ل الل   

بمنالطق يتايط بيال أراضاي مرتلعا   – اصي ص سين بالصزمن اصراباع،  رسابتيل ااي أخلاا أجازاص مانخلا اصبتريا  
 .  [0، 2111 عبداصتميد كلي ،   اضت  اصمعلصم  ذاب ت ريه مل ي مركز   اضح

ل صبثب أن جلب مياله ىاذه اصبتياراب  تعارا ساطتيل اصعلا    صا  اصت ا ق نتيجا  ت لا  ر اسابيل ثم م
 جللايااال ،  أ ااابتب عرضااا  صن ااالط عمليااالب اصتعريااا  اصريلتيااا  خاااالل اتاااراب اصجلاااله اصتاااي سااالدب اصمنط ااا  
 اساااتمرب تتااا  اص قاااب اصتلضااار،  أد  ذصاااك  صاااي ت طعيااال علااا  طااا ل خطااا ط اصضاااعه  صاااي تلاااالب ط صيااا  

تتخذ  كاًل  نسيلبيًل يتلق مت ر اتجلىيل مع اتجله اصريل  اص املصي  اصغربيا  اصسال د  بمنط ا  اصدراسا ل    منل ل 
 .[3   ر   Hummocksكد اب يطلق علي ىذه اصتلالب اسم 

 
 جنوب المنخفض. الحيز الشرقيةفوق أسطح باليا حقل  (ياردنجكدوات )[ 4صورة ]

 ناظرًا: صوب الشرق.                                                                                      
 

منخلا اص اتالب اصبتريا  ت زيعاًل ايار متجالنس ، تيا  يالتار أنيال تتركاز  ل  بر اس  اصباليل تت ز    
  ، بلالضالابالصتيز اص ارقي   اصغربيا   تام ر اد ت لاين  قد -اصتيزمنط   ب –اي اصجزص اصجن بي من اصمنخلا 

 اصلراار  تم تس يتيل  زراعتيل. – صي بعا اصت  ل علي جلنبي طريق اصتيز 
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 الخصائص المناخية: ثالثًا:
تي   لتعد اصرر ه اصمنلخي  من أكثر اصع امل اصطبيعي  تفثيرًا عل  اإلنسلن  األن ط  اصت  يملرسيل

اصبي ي  ا   كالبديد من اصم اصمنلخي  مع عنل ر اصبي   اصطبيعي   اصب ري  ا  خلق اصع اصرر هتتللعل 
مكلنيلب اصتنمي  بف   قليم ،   األقلصيم اصجلا  منط   اصدراس  ضمن اإلقليم  ع تل كمل أنيل ترثر اي ار   ال

 ًل صلعنل ر اصمنلخي  كل عن ر علي تد :اص ترا   اصجله ذ  اصمنلخ اصمتطره،  ايمل يلي عرض

 الحرارة:    -1
[ 00[   اكل  3امن تتليال جاد ل    درج  اصترار  عل  مدار اصسن يتسم منلخ منط   اصدراس  بلرتلل 

خااالل  اصبترياا اصمت سااط اص ااير  صلتاارار   اصنيلياالب اصعرماا   اص ااغرل  اصماادل اصتاارار  بمتطاا  اص اتاالب عاان 
 ) نستنت  اآلتي:2110-0070اصلتر  من (

م، بمعاادل عاالم بلااك  2 20.2م    2 02.0بمنط اا  اصدراساا  بااين   يتاارا   اصمت سااط اص ااير  صدرجاا  اصتاارار 
ن  تاارار  بدرجاا  ،  ترتلااع درجاا  اصتاارار  خااالل  ااي ر اص اايه تياا  يعااد  ااير ي صياا  أكثاار  ااي ر اصساام20.5

 اير ينالير أقال اص اي ر تارار ، تيا  يبلاك اصمت ساط اص اير  صدرجا  اصتارار   دم ، بينمال يعا20.2ترار  ت در  
 ط ال اصعلم. م ، ممل يعكس تبلين درج  اصترار  من  ير آلخر 2 02.0بو 

م  2 07.0كماال تتسااام منط اا  اصدراسااا  بلتسااال  اصماادل اصتااارار  تياا  يتلااال ب خاااالل  ااي ر اصسااان  باااين 
 م. 2 00.3م خالل  ير ملرس،  يبلك مت سط اصمد  اصترار  اصسن    2 00.0خالل  ير أبريل ،  

 
 جحرٚخ.انانٕاحبد خ ثًحط  [ انًتٕصظ انشٓر٘ نهحرارح ٔانُٓبٚبد انؼظًٗ ٔانصغرٖ ٔانًذٖ انحرار4٘خذٔل]

انًتٕصظ  انشتبء انخرٚف انصٛف انرثٛغ انفصم

 فجراٚر ُٚبٚر دٚضًجر َٕفًجر أكتٕثر صجتًجر أغضطش ٕٚنٕٛ َٕٕٚٛ يبٕٚ أثرٚم يبرس انشٕٓر  انضُٕ٘

يتٕصظ درخخ 

 انحرارح انؼظًٗ

10.. .5.. .4.1 ...1 .... .1.0 .4.1 .5.9 10.8 11.. 15.5 11.1 18.1 

يتٕصظ درخخ 

 انحرارح انصغرٖ

11.4 1..1 1..1 15.8 11.1 11.4 18.0 11.1 11.5 1.0 0.1 1.4 14.1 

 11.9 14.1 11.1 8..1 19.4 0..1 5..1 19.8 18.1 18.5 10.8 ..11 ..19 انًتٕصظ انشٓر٘

 10.4 ..10 14.9 14.9 14.8 14.1 10.1 10.1 11.1 11.1 11.1 1..1 8..1 انًذٖ انحرار٘

 .و1550إنٙ  و18.0فٙ انفترح يٍ  ،ثٛبَبد غٛر يُشٕرح ،ئخ انؼبيخ نألرصبد اندٕٚخ انٓٛانًصذر:      
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 انًتٕصظ انشٓر٘ نهحرارح ٔانُٓبٚبد انؼظًٗ ٔانصغرٖ ٔانًذٖ انحرار٘ [11]شكل 

 جحرٚخ.انانٕاحبد ثًحطخ 
 األيطبر: -2

أن ، يتبااين [ 02[   ااكل  0ماان تتلياال جااد ل  ا،  األمطاالر تساالقط ناادر  ب لاا  تتساام منط اا  اصدراساا  
كمياا  األمطاالر اصساالقط  متااد د  صلغلياا   أ  أنل ماام ا ااط  3.0اصمعاادل اصساان   صلمطاار بمنط اا  اصدراساا  يبلااك 

األمطاالر  كمياا بتياا  ال تاارثر علاا  مناالخ اصمنط اا .  يعااد  ااير ابراياار أكثاار  ااي ر اصساان  مطاارًا تياا  بلغااب 
تنعادم  بينمالا لي اص اتلص  اصربياع ،  خاللأكبر كمي  مطر منط   اصدراس  تست بل   مم ،  0.0اصسلقط  خالصو 

 .ل خالل  ي ر ا ل اصخريهترتلع تدريجيص ي ر اص يه ،  خالل
 علااي اصاارام ماان قلاا  ىااذه األمطاالر ااافن معرمياال يااتم ا اادىل نتيجاا  اصتبخاار أ  بلصتساار  اااي اصتك يناالب 

 اصسطتي .
 [ انًتٕصظ انشٓر٘ نهًطر فٙ يحطخ انٕاحبد انجحرٚخ.0خذٔل ] 

 اإلخًبنٙ ردٚضًج َٕفًجر أكتٕثر صجتًجر أغضطش ٕٚنٕٛ َٕٕٚٛ يبٕٚ أثرٚم يبرس فجراٚر ُٚبٚر انضُخ

كًٛررررررررخ 

 انتضبلظ

5.1 1.1 5.1 5.0 5.1 5.1 5.5 5.5 5.5 5.1 5.0 5.. 4.1 

 .و1550إنٙ  و18.0فٙ انفترح يٍ  ،ثٛبَبد غٛر يُشٕرح ،انٓٛئخ انؼبيخ نألرصبد اندٕٚخ انًصذر:      
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 [ انًتٕصظ انشٓر٘ نكًٛخ األيطبر ثًحطخ انٕاحبد انجحرٚخ.11شكم ]
 

 

 والتبخر: الرطوبة النسبية -3
بمنط اا  اصدراساا  آلثلرىماال اصمبل اار  علااي اصرط باا  اصنساابي   اصتبخاار  عن اار ترجااع أىمياا  دراساا       

 قاا   ، خل اا  مااع  سااكلن منط اا  اص اتاالب اصبترياا  األن ااط  االقت االدي  اصتاا  يملرساايل  ماا ارد اصبي اا  اصطبيعاا 
،  طااالر  ارتلااال  ااااي درجااالب اصتااارار منط ااا  اصدراسااا  ضااامن اإلقلااايم اص اااترا   اصجاااله اصاااذ  يتسااام بنااادر  األم

  يمكننل تنل ل كل منيمل علي تد :
 الرطوبة النسبية: -أ

انخلالا نساب  اصرط با  ب ال  علما  تيا  يبلاك اصمت ساط  [ يتضاح00[   اكل  0من تتليل جاد ل   
،  ت ال  ٪00،  ت ل  ص  أعلا  معادل صيال خاالل  اير ديسامبر تيا  تبلاك  ٪30.0اصسن   صلرط ب  اصنسبي  

 وقلبليتامان زياد بالصي اص ، ممال يب  اصرط ب  ب ال  علما  خاالل ا ال اص ايه بساب  ارتلال  درجالب اصتارار  نس
صت ال  صااي أقاال معاادل صيال  اااي  ااير ماالي  تياا  صلت ابع ببخاالر اصماالص ، اتفخااذ اصرط با  اصنساابي  اااي اصتناالق ل 

 .  ٪25تبلك 
 التبخر: -ب

خار بمتطا  اص اتالب اصبتريا  يتضاح ارتلال  عان اصمت ساط اص اير  صلتب [00  اص كل [ 0 جد ل اصمن 
ماام، صي اال  صااي أعلاا  معاادل صااو خااالل  ااير ي نياا   0.3اصمعاادل اصساان   صلتبخاار بمنط اا  اصدراساا  تياا  يبلااك 

مام نتيجا  ارتلال  درجا  اصتارار ، ااي تاين يانخلا  صاي أدنا  معادل صاو خاالل  اير ينالير تيا  03تي  يبلاك 
ارتلال  نساب  اصرط با  اصنسابي  ااي اصيا اص ماع  جا د ار ا  تسامح مام نتيجا  انخلالا درجا  اصتارار     3.2يبلك 

 بس  ط اصمطر. 
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     [ انًتٕصظ انشٓر٘ نهرطٕثخ انُضجٛخ ٔانتجخر ثًحطخ انٕاحبد انجحرٚخ.1خذٔل ]

 انًتٕصظ انشتبء انخرٚف انصٛف انرثٛغ انفصم

  فجراٚر ُٚبٚر دٚضًجر َٕفًجر أكتٕثر صجتًجر أغضطش ٕٚنٕٛ َٕٕٚٛ يبٕٚ أثرٚم يبرس انشٓر

 1..4 49 .0 09 01 .4 .4 41 9. 4. 1. 4. 41 انرطٕثخ %

 8.4 ..1 4.1 0.1 1.1 9.1 ..15 11.1 11.9 14.5 1..1 11.8 9.9 انتجخر ثًى

 .و1550إنٙ  و18.0فٙ انفترح يٍ  ،ثٛبَبد غٛر يُشٕرح ،انٓٛئخ انؼبيخ نألرصبد اندٕٚخ انًصذر:  

 
 

 
 

 ة لمرطوبة النسبية والتبخر بمحطة الواحات البحرية.[ المعدالت الشيري13شكل ]
 

 الرياح: -4
تاارثر طبيعياا  اصرياال  اصساال د  اصتااي تياا  علااي ماانخلا اص اتاالب اصبترياا  ماان تياا  ساارعتيل  اتجلىياال  

تاافثيرًا كبياارًا علااي اصبي اا  اصطبيعياا  بمنط اا  اصدراساا  ،  يمكنناال تناال ل اصرياال  بمنط اا  اص اتاالب اصبترياا  اااي اصن االط 
 لصي :اصت
 اتجاه الرياح:       -أ

اصبتريا  مان جمياع االتجلىالب،  صكنيال تتلال ب ااي نسا  ىب بيال  تي  اصريل  عل  مانخلا اص اتالب
لم،  يتضاح مان من اتجاله آلخار، تيا  ت اير اصمت ال  اصسان ي   صاي اصجيا  اصتاي تسا د منيال اصريال  طا ال اصعا

 ىااا  اصريااال   اااملصي  اصغربيااا  علااا  منط ااا  اصدراسااا ، [ أن سااايلد  اصريااال  اص اااملصي   اص03[،  اص اااكل  7جاااد ل  
ماان جملاا  اصرياال  اصتااي  ٪20.0تياا  ي اال اصمت سااط اصساان   صمعاادل ىباا   اصرياال  اص ااملصي   م اار،باصساال د  

، ااي تاين ي ال  ٪22.2تلييل اصريل  اص ملصي  اصغربي  تي  يبلك اصمت سط اصسان   صيب بيال  اصمنط  ،تي  عل  
تبلاك جملا     اصمنط ا ،ا ط من جمل  اصريل  اصتي تي  عل   ٪0.0ي  اص رقي  صتمثل معدل ىب   اصريل  اصجن ب

أ  تا اصي  ٪20.3نساب  اصساك ن  بلاكت، ااي تاين  ٪75.0اصريل  اصتي تي  عل  منط   اصدراس  خالل اصعالم 
 لً تضلريساي لً اصبتريا  ت ضا اص اتالب قاد يرجاع ذصاك  صا  كا ن مانخلا  مرتلعا لي م اي اصسان   ىا  نساب   77

 [.72،  0000اصجيلب  أتمد أتمد اصل ي، تط قو اصتلالب اصعلصي  من جميع 
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كمل تتعرا اصمنط   صيب   اصريل  اصمتلي  (ريل  اصخملسين) ،  ىي ريال  جلاا  ذاب تارار  مرتلعا ، 
ل ي مل كال عالم منيا 27اصخملسين  ريل  بلألترب   اصرملل .  يبلك مت سط عدد األيلم اصتي تي  أثنلصىل   متمل

 ااي مالي   ي مالن ااي ي نيا   نت  سبع  أيالم ااي كال مان  اير  مالرس  أبريال،  سات  أيالم ااي ابرايار،  خمسا
   .  [00،  0007 بر  متمد تمد،  

 

 نُضت ٔاتدبْبد ْجٕة انرٚبذ ثًحطخ انٕاحبد انجحرٚخ. ضُٕٚخ[ انًؼذالد ان.خذٔل ]
 

 انضُخ
 صكٌٕ اندًهخ اتدبْبد َٔضت ْجٕة انرٚبذ ٪

ل شًب شًبل

 شرق

خُٕة  شرق

 شرق

خُٕة  خُٕة

 غرة

شًبل  غرة

 غرة

 11.4 9.1. 11.1 4.4 1.1 1.1 1.1 9.. 10.8 11.0 انًتٕصظ انضُٕ٘

  Egyptian Meteorological Authority [1992–1973انًصذر: ]                                                   
 
 
 
 

 
 خالل العام  جاىات ىبوب الرياح بمحطة الواحات البحريةلنسب وات سنويةالمعدالت ال[ 14شكل ]

 [.1992–1973في الفترة من ]
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 سرعة الرياح: -ب
[ عان اصمعادالب اص اايري  صمت ساطلب ساارع  اصريال  مان االتجلىاالب اصمختللا  بمتطاا  5مان دراسا  جااد ل  

ص اتاالب اصبترياا ، اصساان  بمتطاا  ا  ااي ر[ عاان مت سااطلب ساارع  اصرياال  خااالل 00اص اتاالب اصبترياا ،   ااكل  
   .٭كم/اصسلع 01.5م/اصثلني  أ  مل يعلدل  0.1يتضح أن مت سط سرع  اصريل  اصسن ي  بمنط   اصدراس  يبلك 

 0.3 يالتر أن أعلي معدل صسرع  اصريل  يك ن خالل  ير  بريل  ملي  تيا  يبلاك اصمت ساط اصعالم 
مبر تيااا  يبلاااك اصمت ساااط اصعااالم م/  ، ااااي تاااين أن أقااال سااارع  صلريااال  يكااا ن خاااالل  اااير  أاساااطس  سااابت

 م/ .2.0خالصيمل 
 

 ثًحطخ انجحرٚخ. [ انًؼذالد انشٓرٚخ نًتٕصطبد صرػخ انرٚبذ يٍ االتدبْبد انًختهفخ9خذٔل ]

 المتوسط ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشير
 3.1 2.3 2.3 2.4 2.1 2.1 2.2 2.7 3.3 3.4 3.2 3.1 2.7 م/ث

  Egyptian Meteorological Authority [1992–1973] انًصذر:  
 

 

 
 

 [ صرػخ انرٚبذ انشٓرٚخ خالل انؼبو ثًحطخ انٕاحبد انجحرٚخ.10شكم ]
 

عااااان اصمعااااادالب اصسااااان ي  صمت ساااااطلب سااااارع  اصريااااال  مااااان [ 00،   اااااكل  [ 0مااااان دراسااااا  جاااااد ل    
رع  ساجلب كلناب مان االتجالىين اصغرباي  اص املصي اصغرباي تيا  بلاك يالتر أن أعل  سااالتجلىلب اصمختلل  ا

   .م/اصثلني 2 يبلكم/اصثلني  صكل منيمل، بينمل ي ل مت سط اصسرع  اي االتجلىين اصجن بي  اصجن بي اص رقي ص0.2
 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔتى تحٕٚم انضرػخ يٍ ،  كٛهٕيتر 1.90يتراً أ٘  1905نؼمذح إنٙ انًتر/ انثبَٛخ، فبنؼمذح تضبٔ٘ تى تحٕٚم انجٛبَبد يٍ ا ٭

 و.1555÷ ث  155. × انًتر / انثبَٛخ إنٙ كٛهٕ يتر / انضبػخ يٍ خالل = ضرة انضرػخ فٙ االتدبِ انٕاحذ ]ثبنًتر[
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 ثًحطخ انجحرٚخ. نًختهفخنًتٕصطبد صرػخ انرٚبذ يٍ االتدبْبد ا ضُٕٚخ[ انًؼذالد ان8خذٔل ]

 

 شٕٓر  انضُخ

 اندًهخ يتٕصطبد صرػخ انرٚبذ ثبنًتر/ انثبَٛخ

شًبل  شًبل

 شرق

خُٕة  شرق

 شرق

خُٕة  خُٕة

 غرة

شًبل  غرة

 غرة

 5.. 1.. 1.. 1.1 1.5 1.5 1.1 1.. 1.8 انًتٕصظ انضُٕ٘

  Egyptian Meteorological Authority [1992–1973] انًصذر:  
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 ثًحطخ انجحرٚخ. نًتٕصطبد صرػخ انرٚبذ يٍ االتدبْبد انًختهفخ ضُٕٚخ[ انًؼذالد ان11] شكم

 

 
 

 و/ث
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 الخصائص الييدرولوجية:رابعًا: 
ىلصي أل يل م در اصتيل تكمن أىمي  دراس  اصخ ل   اصييدر ص جي  صمنخلا اص اتلب ك ن

من ميله  ر   اي األن ط  لتيم اصمختلل  جتتيلسد ااي  ي علي اصميل  اصج ا  نتعتمد، تي  اصمنط  
 يمكننل تنل صيل لنض  ، متجدد   قلبل  ص بلصمنط   ايراصميله اصج اي  ، كمل أن  ايرىل   ي   اص نلعياصزراع

 اي اصن لط اصتلصي :
 :لمخزان الجوفي الخصائص الييدروجيولوجية -1

 اصبتري  اي  تدتين  خريتين ىمل:يتركز خزان اصميله اصج اي  بمنخلا اص اتلب 
  :وحدة الكريتاسي األسفل -أ

اصطب   اصعمي    -من اصخزان اصج اي اصن بي ،  تضم طب   تجر رملي تلمل  صلميله  اً جزصتي  تمثل 
 701بين بلرىل تنتمي جميع ابلر اصمنخلا اصعمي   صيذه اصطب    اصتي تترا   أعملق ا  بلصمنخلا ، 

-El ن تجر رملي  طين مع تداخالب من اصطلل ، كمل تتميز بمسلمي   نللذي  علصي  متر.  تتفصه م0211 

Mansy , 1983, p56].  بلص اتلب اصبتري  ت اصي  مل قبل اصسين مل ي اصتلمل  صلميله تد   ي ل سمك  خ ر
[، 202،  0005من اصرملل  األتجلر اصرملي   تداخالب اصطين  مغل ر   تلت  ديل ،   ، مك ناً متر  001

    تتميز ىذه اصطب   بفن ابلرىل تمثل أعلي اصمنلسي  اي اصميله اصج اي  م لرن  ببلقي ابلر اص اتلب اصبتري .
 وحدة الكريتاسي األعمى: -ب

ن صلميله ، يل ليمل عن بعضيمل طب تلن  بو يضم طب تين تلملتييعره بخزان تك ين اصبتري           
ىي طب   اصتجر اصرملي اصتديد  اص سطي ، تتفصه من تجر رملي مع  :منلذتلن صلميله، الصطب   األ ص 
مترًا، يعل ىل طب و  بو منلذه  سط ، يترا    031   51يترا   سمكيل بين   تداخالب من اصطين  اصطلل ، 

مترًا . أمل اصطب   اصثلني  ايي  701  001مترًا،  تترا   أعملق ابلر ىذه اصطب   بين  027  050سمكيل بين 
   اصتجر اصرملي اصعل  ، ت غل ىذه اصطب   مسلت  كبير  من منخلا اص اتلب اصبتري ، تي  ينتمي  صييل طب

من رمل  تجر رملي  ت ي اي أجزاص ،  مترًا، تتفصه أسلسلً  001 01جميع اآلبلر اصتي يترا   أعملقيل بين 
مترًا، أمل عن نسب   301  231يترا   سمكيل بين من اصطين  اصطلل اي أجزاص أخرل ،   مع بعا طب لب 

مترًا،  210يعل  ىذه اصطب   ، طب و  بو منلذه ي ل سمكيل   . ٪ 70.5   ٪00.71را   بين تاصرمل بيل  ات
 ى يدا ت ايق، من اصميله اصمستيلك  اي منخلا اص اتلب اصبتري   ٪ 71 ي ل جمل  اصت ريه بيل 

2110 ،023].  
 :مناسيب وحركة المياه الجوفية  -2

يتبلين منس   اصميل  اصج اي  بمنخلا اص اتلب اصبتري  نتيج  تبلين سمك اصطب لب اصتلمل  صلميل  ،      
بلالضلا  اصي اصرر ه اصتكت ني  اصمرثر  علي اصخزان  تلل ب كمي  اصست   اصتغذي  ،  مد  نللذي  اص خ ر 

جد  خ ر اصتجر اصرملي   ي  ت، ت تت ار اصميله اصج اي  بمنط   اصدراس  علي أعملق متبلين   .اصج اي
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اي اصمست    اً متر  023-71متر صلطب   اصم بع  األ صي ،    001-73اصتلمل صلميله بسمك يترا   بين 
اي اصمست   اصم بع اصرابع  اً متر  001اي اصمست   اصم بع اصثلص  ،    اً متر  001-210اصم بع اصثلني ،  

م بع بلصميله  مغل ر   تلت  ديل ،  اً متر  001 اصي متر  بمت سط ت 513-207بإجملصي سمك يترا   بين 
0005  ،202.] 

[   Ball,1927 ير  كل من  تي كذصك تبلينب اصدراسلب ت ل اتجلىلب ترك  اصميل  اصج اي  ،  
 Sandford and Arkell, 1939 ] أن ترك  اصميله اصج اي  بلصمنخلا تفخذ االتجله من اصجن   اصغربي

تتلق ىذه اصدراسلب مع اتتله اصترك  اإلقليمي  صميله خزان اصتجر اصرملي اصن بي اي  صي اص ملل اص رقي ،   
ير   اي تين اص ملل اص رقي. -اصجن   اصغربي     اص ملل  –اص تراص اصغربي  ، اصمتجو من اصجن   

 Salem ,2002 أن ترك  اصميله بلصمنخلا تفخذ االتجله من اصجن   اص رقي  صي اص ملل اصغربي ]. 
صمعدل االنتدار اصييدر صيكي  صي نبسلط خط ط تسل   اصضغ ط اصبيز متري  ،  اص يم اص ليل   ي ير ا 

تتملالب تغذي  اصميل  اصج اي  بمنط   اصدراس  متد د  اي اصخزان اصج اي ،  من ثم اإن ا نعدام تجدد اصميلها
 [. 00،  2117، صلغلي  من خلر  اصمنط    علي م طلي ميراني

 ر بمنطقة الدراسة:اآلبا -3
 : اآلبار األىمية -أ

متر  بلصطب   اصتل ي  صلميل  ، اتخر  اصميل  متدا     تتداق اصميل  اصج اي  نتيج  ارتلل  اصضغط اصبيز 
عبر اص   ق  اصل ا ل.  يمكننل اصتمييز بين اصعي ن اصر ملني  اص ديم  بلص اتلب اصبتري   اصتي جه معرميل 

بلصبل يطي ،  اصعي ن األىلي  اصتديث   اصتي قلم   اصب م  مثل عين اصي بج    منيلنتيج  زيلد  معدالب اصست
نت لرًا مبعثرًا داخل منط   اصدراس  انراىل ا اآلبلر األىلي  تنت ر  األىلصي بتلرىل صغرا اصزراع   اص ر  .

مراكز اصعمران بأ   ،تتركز اي  ملل اصمنخلا اي اصبل يطي  قر  اص  ر  اصزب   مندي    اصتلر   اص بلص  
اي جن    ىلي اآلبلر األتي  يتركز اصسكلن ت صيل، بينمل تكلد تنعدم  اص ديم   أراضي االست ال  اصجديد 

 منلطق االست ال  طبل ام ن)  –ريس  –اص ديم  (اصغربي  اصمنخلا  ال من منط   اصتيز ب ر  اصتيز 
 يتضح اآلتي: ت ريليل   كمي اآلبلر األىلي د داتط ر أع[ عن 01 من دراس  جد ل  . [07  كل اصجديد 

  يرجع ذصك صألتدا   ب ر 000األىلي  تي  بلغب  اآلبلراي عدد  اً كبير  لً انخللض 0050 يد علم  ،
ىلي  اآلبلر األارتللعًل كبيرًا اي تلر  2102اصسيلسي  اصتي  يدتيل م ر انذاك ، اي تين  يد علم 

 مليلب اصتلر اصع  ا ي  صلعي ن اي اصلتر  األخير .،  يرجع ذصك  صي ع ب ر 700تي  بلغب 

 ين اصزيلد  [ ب2102-0000لب اصبتري  خالل اصلتر   األىلي  بمنخلا اص ات اآلبلرعداد تذبذب أ
 ب را   000، ثم انخلضب  صي  ب راً  300  0000خالل علم  اآلبلرعداد أ بلغب اصن  لن ، تي  

،  2111خالل علم  ب راً  300، ثم ت ل  ب راً  001ت ل ص 0000علم  اآلبلر، صتزاد 0050خالل علم 
صت ل ألعلي عدد منذ  اآلبلر،  ترتلع أعداد  ب راً  301صت ل  2113 تعل د االنخللا خالل علم 

 . 2102خالل علم  ب راً  700م تي    لب 0000علم 
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 .بمنخفض الواحات البحرية لآلبار األىمية[ التوزيع الجغرافي 17شكل ]

 Arcgis 9.3ثبصتخذاو ثرَبيح ،  1511يٍ إػذاد انطبنت اػتًبداً ػهٗ ثٛبَبد االدارح انؼبيخ نهًٛبِ اندٕفٛخ نؼبو انًصذر : 
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  عين  300من  0000   0000بلصمنخلا اي اصلتر  بين  األىلي  اآلبلرعلي اصرام من تنلق  أعداد
 .0000من ت ريه علم  ٪50.00إن معدل ت ريليل صم ي ل كثيرا تي    ل  صي ا،  ب راً  001 صي 

 

 * ./يوم (3تصريفيا )م ةوكمي اآلبار األىميةتطور أعداد  [11] جدول
انُضجخ يٍ كًٛخ تصرٚف  /ٕٚو(.كًّٛ انتصرٚف)و ػذد انؼٌٕٛ انضُخ

181.% 

181.  480 888.. 155 

1891  .10 11555 11.5. 

1881  .85 91155 91.10 

1555  480 81110 81.19 

1554  415 .1.19 .1..0 

1559  005 .9055 .9.04 

1511 .1. 115155 85.19 

 اإلدارح انؼبيخ نهًٛبِ اندٕفٛخ ثبنٕاد٘ اندذٚذ ٔانجحرٚخ ٔصِٕٛ ، ثٛبَبد غٛر يُشٕرح نضُٕاد يختهفخ.* 
 

 اآلبلربلصمنخلا  صي تر  األىلصي علي تلر اصمزيد من  اآلبلر األىلي  ترجع زيلد  عدد 
نو مع ل علي اصرام من زيلد  عددىل  صي أكمل يمكن أن ترجع قل  ت ريلي ، اص ر الستخداميل اي اصزراع    

 ى يدا ت ايق ، ت ريليل اي اص قب اصتلضر  ي لمر ر اصزمن ينخلا اصمخز ن اصمل ي بيل ،  بلصتلصي 
2110  ،000]. 

 :الحكومية اآلبار -ب
م ، ملبين ابلر ر   2102علم ب رًا  00بمنخلا اص اتلب اصبتري   صي اصتك مي    ل عدد اآلبلر 

متر ،  أخرل عمي   ي ل عمق اصست  منيل  صي  011   201سطتي  ي ل عمق اصست  منيل بين 
بلصزب   اصمتيبس/ي م اي ب ر 0م001متر،  تترا   كمي  ميله اصت ريه اي اآلبلر اصتك مي  بين  0211

  2102اآلبلر اصتك مي  بلصمنخلا علم /ي م اي ب ر اصتبلني  بلص  ر.  قد بلك  جملصي ت ريه 0م 0211 
 سن يًل ،  يرجع ذصك صتلر ابلر جديد  صلت سع اصزراعي بلص اتلب اصبتري . 0ملي ن م027ت اصي 

/ي م 0م017بين مل  يلتداق ذاتي يترا   ت ريل ذاب ت نه اآلبلر اي اصمنخلا  صي ن عين: ابلر
 يل بلستخدام متلبس تت  يمكن اصتتكم اييل  تنريم /ي م ،  ال  ن ىذه اآلبلر تم اصتتكم اي تدا0م 2332  

ت زيع اصميله اصمستخرج  منيل ،  ابلر تعتمد علي اصراع اآلصي اي اصت  ل علي ميلىيل  منيل ابلر  ر  
 [. 2113 اإلدار  اصعلم  صلميله اصج اي  بلصبتري  ،  2113/ي م علم 0م 00201ي ل  جملصي ت ريليل 
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 :الحيويةخصائص ال :خامساً 
من ترب      اصطبيعي  ، صمل تتت يوتمثل اصخ ل   اصتي ي  بمنط   اصدراس  أتد أىم ركل ز نرلم اصبي

  تعد أسلس اصتيل  بلص اتلب بلإلضلا   صي اصنبلب اصطبيعي اصسل د بيل،  ايمل يلي عرضًل صكل منيل علي تد :
 التربة: ـ 1

اصتج ي  اصميكلنيكي   عمليلب اصتعري  اصمختلل  اصتي تعرا  تك نب ترب  اص اتلب ب ل  علم  بلعل
 يمكننل ت نيه أن ا  اصترب   [.200،  0002صيل اصتجر اصرملي اصن بي  متمد  بر  متس   ، 

 صي [ 0050بلص اتلب اصبتري  ، تبعًل صخريط   أطلس اصترب  بفكلديمي  اصبت  اصعلمي  اصتكن ص جيل ، اصر يسي  
 يتضح اآلتي:[ 00 جد ل  [ 05  كلن دراس  مسبع  أن ا  ، ا

   سم من السطح: 51تربة حصوية ضحمة العمق حتى -أ
  ىاااذا اصنااا   مااان اصتربااا  بمعرااام أرا مااانخلا اص اتااالب اصبتريااا  ، تيااا  ت ااادر مسااالتتيل  يريااار  

اصماانخلا،  ترباا  ىااذا اصناا   ذاب قاا ام رملااي ترباا  ٪ ماان  جماالصي مساالت   50.2أ  بنسااب   2كاام0502.2
   طميي رملي ت   .ت    أ

   تربة رممية حديثة المنشأ: -ب
ااي  املل  ارق اصمانخلا ب ريا  اصتالر    املل اار  اصمانخلا بمنط ا   ىذا اصن   من اصتربا  يرير   

 2كام055.0اص  علب ، كمل ينت ر بلصتيز جن   اصمنخلا ،  ت در مسلت  ىذا اصن   مان اصتربا  ب رابا  
% 01 ترب  ىاذا اصنا   يزياد بيال نساب  اصرمالل عان  اصمنخلا،  تربمن  جملصي مسلت  % 5.5أ  بنسب  

 %.01بيل أقل من  اصغرين،  تبلك نسب  اصطين 
   أراضى صخرية: -جـ
، تيااا  تتمثااال ااااي  مااانخلا اص اتااالب اصبتريااا  بمنااالطق متلرقااا  ب ااال ىاااذا اصنااا   مااان اصتربااا   يريااار   

ا  بااالصمنخلا ،  ت ااادر مسااالتتيل ب رابااا  األراضاااي اصتاااي ت اااغليل اصاااتالل اصمنعزصااا  مختللااا  األتجااالم  األنااا  
% من  جملصي ترب  اصمنخلا ،  ىي منلطق  اخري   اديد  اصتضارس تغطاي 3.0أ  بنسب   2كم02.0

 معرميل طل   بلزصتي  اير  لصت  صإلستزرا .
   تربة ممحية: -د

،  تريا منخلا اص اتالب اصب بمنلطق اصسبخلب  اصبرك ،  تتركز اي  مللىذا اصن   من اصترب   يرير  
% من  جملصي تربا  اصمانخلا ،  تربا  ىاذا اصنا   ذاب 1.50أ  بنسب   2كم05.3 ت در مسلتتيل ب راب  

قا ام رملااي طمياي تتميااز ب جاا د أااق ملتااي كبياار ااي بعااا اصمنالطق خل اا  اصتاالر  نتيجا  ارتلاال  مل تاا  
 اصملص األرضي اص ري  من اصسطح.
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 لواحات البحرية.[ أنواع التربة الرئيسية بمنخفض ا18شكل ]

  و.1891انًصذر: أطهش انترثخ ، أكبدًٚٛخ انجحج انؼهًٙ ٔانتكُٕنٕخٛب ، صُخ 



 

 21 

 الفصل األول لواحات البحريةا الطبيعية بمنخفض خصائص البيئة

 [ مساحات ونسب أنواع التربة الرئيسية بمنخفض الواحات البحرية.11جدول ]
 النسبة: 2المساحة كم نوع التربة
 85.2 1832.2 تربة حصوية ضحمة العمق

 8.8 188.6 تربة رممية حديثة المنشأ
 4.3 92.3 أراضي صخرية

 1.86 18.4 تربة ممحية
 1.44 9.6 تربة حصوية متوسطة العمق

 1.26 5.7 تربة وديان رسوبية حديثة
 1.14 3.2 تربة رممية خشنة)كوارتز(

 %111 2151 اإلجمالي
 . Arc Gis 9.3[ ثبصتخذاو ثرَبيح 19انًصذر: اػتًبداً ػهٙ انشم ]           

 
   متوسطة العمق:تربة حصوية  -ىـ
،  ت ادر مسالتتيل ب رابا  مانخلا اص اتالب اصبتريا  بمنالطق متلرقا   امللىذا اصن   مان اصتربا   يرير   

% ماان  جماالصي ترباا  اصماانخلا،  ترباا  ىااذا اصناا   تتساام بعااد اساات اص سااطتيل 1.33أ  بنسااب   2كاام 0.0
٪ ، اي تاين ت ال  00بيل عن  اصعل   ،  قد ترير بيل بعا ب ليل اصتالل اصتجري  ،  تزيد نسب  اصت ي

 ٪ . 00نسب  اصطين بيل عن
   رسوبية حديثة: وديان تربة -و

أ  بنساب   2كام0.7يرير ىذا اصن   من اصترب  ب ملل  سط اصمانخلا ، تيا  ت ادر مسالتتيل ب رابا  
ذاب قاا ام مت سااط ي ااع بااين اص اا ام اصرملااي،  اصطميااي % ماان  جماالصي ترباا  اصماانخلا ،  ىااي ترباا  1.20
 ،  تتميز ىذه األراضي بسي ص  خدمتيل   رايل. ٪00، أ  اصت    ، ي ل بيل نسب  اصطين عن اصرملي

 :  خشنة حديثةتربة رممية  -س
تيااا  ت ااادر مسااالتتيل ب رابااا  يريااار ىاااذا اصنااا   مااان اصتربااا  ب اااملل  ااارق اصمااانخلا بمنط ااا  اصتااالر  ، 

  من اصرملل اصخ ان  صلكثبالن  تتك ن ىذه اصترب% من  جملصي ترب  اصمنخلا ، 1.03أ  بنسب   2كم0.2
 .تتللر بويل  علي االقدرتيل اصضع  اصرملي   اصلر لب اصمنت ر  بلصمنط   ،  تتميز بنللذي  علصي  صلملص 
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 :Flora النبات الطبيعي -2 
، تي  يتضمن مجم ع  من اصنبلتلب اص ديد  تبعثر   ل ر بيتسم اصغطلص اصنبلتي بمنط   اصدراس  

اصتي تييفب صم ل م  اصجلله، تي  تتتمل ندر  اصميله  ارتلل  درج   Xerophytesب اصمعر ا  بلصجللايل
تسعي جلىده صلتكيه  Perennial Plantsترار  اصي اص،  تتميز بعا ىذه اصجللايلب بفنيل نبلتلب مستديم  

لتو اص  ير  مع اصخ ل   اصييدر ص جي   اصمنلخي  بلصمنط  ، أمل اصن   اآلخر من اصنبلتلب ايتسم بد ره تي
تي  ينم   يزدىر ع   س  ط اصمطر   يكمل د ر  تيلتو  يز ل اي ا ل اصجلله  صكن ترل جذ ره 
مدا ن  اي اصترب  صتع د صلتيل   اصنم  مر  أخرل اي ا ل اصمطر،  منيل نبلتلب تضر  بجذ رىل اي األرا 

 .[07،  2110بتثًل     اًل  صي اصرط ب  األرضي   متم د دس قي بغداد ، 
 يمكن ت سيم اصم ا ل ر يسي  صلغطلص اصنبلتي بمنخلا اص اتلب اصبتري   صي اآلتي  متم د زىران & 

 [:02،  2113ارثر ج ن  يلز، 
 : Reed Swampsالمستنقعات القصبية  -أ

ت غل اصمستن علب اص  بي  اي  ات  اصبتري  األرا اصمنخلض   اصتي صيل مدد دا م من اصملص من 
اخالل ا ل اص تلص تغطي اصميله اصج اي  سطح اصترب  مك ن  اصمستن علب  –را اصزراعي  اصعي ن أ  من األ

اإنو  Phragmites australisأمل نبلب اصب    Typha domingensisاصتي تس دىل نبلب اصبرد  
 بعا اصم اقع اي تلك اصمستن علب.ب اصتركزاي ي لرك نبلب اصبرد  

%  ي بح اصملص 0ي اصنم  عندمل ترتلع مل ت  اصترب  عن  ال يستطيع نبلب اصبرد  أن يستمر ا
األرضي أعمق نسبيًل ،  مع ارتلل  مل ت  اصترب  يختلي نبلب اصبرد  تملمًل  ي بح صنبلب اصب   اصسيلد  

 اصكلمل   تك ن اصنبلتلب اصمراا   كليل متتمل  صلمل ت .
 : Salt Marshesالمستنقعات الممحية  -ب

لتي  اصجزص األكبر من  ات  اصبتري   يمكن ت سيميل  صي مجم عتين تبعًل ت غل اصمستن علب اصم
 صمست   األرا  طبيع  اصم اد اصمترسب   عمق اصملص اصج اي:

  المستنقعات الممحية الرطبةWet Salt Marshes: 
م) ت ل اصمستن علب 0قل من ن اييل مست   اصملص األرضي ضتل (أ ت غل اصمسلتلب اصتي يك  

 اصمستن علب صعي ن أ  األراضي اصمنزرع   تتركز ب ل  خل   اي اصجزص اص ملصي من اص ات  اص  بي   ا
 اصرطب  مست ي   ترتلع بلصتدري  تجله اصمستن علب اصملتي  اصجلا  اصمتيط  بيل.

  صي ثال  ع ل ر نبلتي  ىي: يمكن تمييز اصغطلص اصنبلتي صلمستن علب اصملتي  اصرطب  
 .Cyperus laevigatusبلب اصبربيط اصع ير  اصتي يس دىل ن -
 .Juncus rigidusاصع ير  اصتي يس دىل نبلب اصسملر اصمر  -
 . Salicornia fruticosaاصع ير  اصتي يس دىل نبلب أب سلق  -
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  المستنقعات الممحية الجافةDry Salt Marshes: 

األ لي   من ثم  تمثل اصمستن علب اصملتي  اصجلا  عملي  ترسي  اصرملل ا ق اصمستن علب اصملتي 
كلن مست   أرضيتيل أعلي من أرضي  اصمستن علب اصملتي  اصرطب ،  اصغطلص اصنبلتي صلمستن علب اصملتي  

 اصجلا  يتميز  صي أربع ع ل ر نبلتي  تس دىل األن ا  اصنبلتي  اصملتي  ىي:
 .Sporobolus spicatus يطلني  اصع ير  اصتي يس دىل نبلب نجيل -

 . Alhagi maurorumىل نبلب اصع  ل اصع ير  اصتي يس د -

 .Desmostavhya bipinnataاصع ير  اصتي يس دىل نبلب اصتللل  -

 .Tamarix niloticaاصطرا     اصع ير  اصتي يس دىل نبلب -

% من اصغطلص اصنبلتي اصلطر  صل ات   مريره 51ىذا  تمثل اصثال  ع ل ر األخير  أكثر من 
بلالضلا   صي ،  [0    ر  رسب   عمق اصميله اصج اي   مل ت  اصترب اصلسيلسل ي يتفثر بعمق اصرملل اصمت

  اسع  اي  ات  اصبتري .ب  ر   Phoenix dactyliferaنخيل اصبلح اصع ل ر اصسلب   ينت ر 

 
 [ انتشار نباتات الطرفا والحمفا والعاقول عمي أطراف سبخة عبدالمجيد.5صورة ]

 َبظراً صٕة: انشًبل.               
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 :الخالصة
تنااااال ل ىاااااذا اصل ااااال خ ااااال   اصبي ااااا  اصطبيعيااااا  صمااااانخلا اص اتااااالب اصبتريااااا ، مااااان تيااااا  
خ ل  ااايل اصجي ص جيااا  ،  قاااد تباااين مااان دراسااا  اصتتااالبع اص اااخر  أن معرااام منط ااا  اصدراسااا  تتغطاااي 
بتك ينلب ع ر اصكريتلسي األعل  تتي ع ر اصي ص سين ،  تغطي ىذه اصتك ينلب أرا اصمانخلا 

ل اصمنت اااره ب لعاااو،  تمثااال  اااخ ر اصكريتلساااي األعلااا  بااالصزمن اصثااالني أقااادم اص اااخ ر  تلالتاااو  اصاااتال
اصراالىر  علاا  اصسااطح بماانخلا اصبترياا . كماال تبااين تاافثر منط اا  اصدراساا  بلصبنياا  اصجي ص جياا  اصمتلياا  

  االقليمي  تي   كال معًل ع امل ضبط  ت جيو صلع امل اصخلرجي  اي تلر اصمنخلا.
اصمدل اصتضلريس  اصعلم ي ال    اصتضلريسي  صمنط   اصدراس  أن  اتضح من دراس  اصخ ل

، تياا  سااجلب أعلاا  ن طاا  ب ماا  أتااد اصااتالل باالص ر  ماان اصتلااا  اص اارقي  صلماانخلا  اً متاار  250 صاا  
) مترًا ا ق مست ل سطح اصبتر ،   منس   أدني ن ط  سجلب بمنط ا  سابخ  اصمالتا  005 بلغب (

) متااارًا اااا ق مسااات   ساااطح اصبتااار.  تتااارا   درجااالب 70 بلغاااب (ارباااي طرياااق قريااا  اص بلصااا  اصاااداخلي 
درجااااا .  يضااااام مااااانخلا اص اتااااالب اصبتريااااا  اصعدياااااد مااااان األ اااااكلل  25.0االنتااااادار باااااين  ااااالر   

اصم را ص جيااا  ، اصتاااي تميااازه عااان منخلضااالب  اااتراص م ااار اصغربيااا  كلصتلاااالب اصمط قااا  صاااو  اصاااتالل 
 ر اس  اصباليل. اصتك ينلب اصرملي   اصسبخلب  اصعي ن   اصمنعزص  

لاال  درجاا  اصتاارار  علااي  ماان دراساا  اصخ اال   اصمنلخياا  تبااين أن منط اا  اصدراساا  تتساام بلرت
،  ندر  س  ط اصمطر  سايلد  اصريال  اص املصي   اص املصي  اصغربيا  علاي منط ا  اصدراسا ،  نات  مدار اصعلم

 عن ذصك اصعديد من اصم كالب اصبي ي  مثل زته اصرملل .
خاااازان اصميااااله اصج اياااا  خ اااال   اصييدر ص جياااا  صمنط اااا  اصدراساااا  تركااااز  تبااااين ماااان دراساااا  اص

علااي.  يتباالين  ااخريتين ىماال  تااد  اصكريتلسااي األساالل  األ بماانخلا اص اتاالب اصبترياا  اااي  تاادتين
منس   اصميل  اصج اي  بمنخلا اص اتلب اصبتري  نتيج  تبلين سمك اصطب لب اصتلمل  صلميل  ،  تلل ب 

 مد  نللذي  اص خ ر بلالضلا  اصي اصرار ه اصتكت نيا  اصمارثر  علاي اصخازان  كمي  اصست   اصتغذي  ،
 ب ر. 00 كذصك اآلبلر اصتك مي  اصتي تبلك  ب راً  700ىلي  صت ل األ اآلبلراصج اي ،  تنت ر 

 مان دراسا  اصخ ال   اصتي يا  صمنط ا  اصدراسا  تباين أن تربا  اص اتالب ت انه صسابع  ا االب 
% ماااان 50.2 ي  ضاااتل  اصعمااااق اصتاااي تنت ااار اااااي كااال اصماااانخلا بنساااب  ن اصسااايلد  صلتربااا  اصت ااااأ  

مسلتت . أمل اصنبلب اصطبيعي بمنخلا اصبتري  ال ير  ت زيعو اصمكلني مبعثر  متد د،  ينت ر بعا 
اصنبلتاالب بمنااالطق اصمساااتن علب  اصساابخلب كلصعااالق ل  اصطراااال  اصتللااال ، بلالضاالا   صاااي بعاااا اصنبلتااالب 

 لب اصرملي  كلصطرال  تسلعد اي اصتثبيب اصبي ص جي صترك  اصرملل.بلص ر  من منلطق اصتك ين
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: السكان بالواحات البحرية
ً
 . أوال

: العمران بالواحات البحرية.
ً
 ثانيا

: النشاط الاقتصادي للسكان.
ً
 ثالثا

 الخالصة.

  



 

35 
 

 الفصل الثاني لواحات البحريةاالبيئة البشرية بمنخفض خصائص 

 تمهيد:
التنمية المستدامة بمنطقة الواحات البحرية، وييدف ىذا تمثل الموارد البشرية عنصرًا فعااًل في تحقيق   

الفصل إلي عرض نقاط القوة لتنميتيا ، ونقاط الضعف لتقويميا مستقباًل، وتتمثل الموارد البشرية بمنطقة 
 الدراسة في اآلتي:

 أواًل: السكان بالواحات البحرية:
اإلقتصادية والمين الرئيسية ؛  ية من حيث حجميم وتوزيعيم واألنشطةالسكانالخصائص تعد دراسة 

من أىم الجوانب في الدراسات التطبيقية ، خاصة في الدراسات التي تتناول تفاعل اإلنسان مع بيئتو التي 
 يعيش فييا ، وفيما يمي بعض خصائص السكان بمنخفض البحرية عمي النحو التالي:

 :الواحات البحريةبتاريخ السكان  -1

ورىا في التاريخ القديم، حيث كان يطمق عمييا القدماء المصريين اسم تضرب الواحات البحرية بجذ
أي البحرية وىو االسم المتعارف عميو اآلن، وورد اسم ىذه  –واحة " زسزس " ، وأحيانًا الواحات الشمالية 

الواحة في نصوص الدولة الوسطي في القرن العشرين قبل الميالد ، وتتميز الواحات البحرية بوجود بعض 
، عندما جعل منيا الممك إيزيس  66آلثار التاريخية القديمة ، حيث شيدت فترة إزدىار كبيرة خالل األسرة ا

والممك أمازيس حصنًا أماميًا لمدفاع عن وادي النيل فأمر بالتوسع وحفر اآلبار وزراعة األراضي الزراعية 
نشاء الحاميات ، وكانت بيا في ذلك الوقت معابد كثيرة ، ما زال ت بقاياىا في قرية القصر ]محمد وا 

 [.949، ص9979عبدالحميد بسيوني، 

ويمكننن إعتبننار العصننر الرومنناني ىننو العصننر الننذىبي لمنمننو السننكاني عمنني منندار التنناريخ ، حيننث قنندرت 
كاننت أرض الواحنات و [، 266، ص9981ألف نسمة ]جمال حمدان، 911أعداد سكان الواحات حينيا بقرابة 

الننذي كنان يلرسننل إلنني العاصنمة مننن كننل أرجناء الدولننة الرومانيننة، كنذلك تنسننب معظننم  تسنيم فنني إنتناج القمنن  ؛
 .آبار المياه والعيون في الواحات إلي العصر الروماني كالبشمو والمفتمة وديديمة وغيرىا

أطمننق العننرب عمنني الواحننات البحريننة اسننم واحننة " البينسننا " حيننث اشننتق ىننذا االسننم مننن بمنندة البينسننا قنند و 
والمالحنننظ تراجنننع دور ،  عمننني رأس الننندرب الرئيسننني الواصنننل بنننين وادي النينننل والواحنننات البحرينننة التننني كاننننت

الواحات البحرية في العصر العربي اإلسالمي ، حيث ركز العرب عمي التجمعات السكانية الكبينرة فني النوادي 
مننا كننان يعنند أحنند مظنناىر والنندلتا ، واختفننت المسنناجد األثريننة اإلسننالمية العتيقننة مننن الواحننات البحريننة ، وىننو 

[. وىذا ما يفسر لننا تندىور أراضني الواحنات فني ىنذا 2، ص9997الحضارة اإلسالمية ]صبري محمد حمد ، 
ىجنرة عندد و الوقت، حيث نتج عنن عندم العناينة واالىتمنام بينا حندوث األوبئنة والمجاعنات وغنور بعنض اآلبنار 

 نسمة فقط. 6411كبير من سكانيا حتى قدر أعدادىم في بعض األوقات ب 
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ويرجع أصل سكان الواحات البحرية الحاليين إلي خميط من سكان الواحات القدماء الذين اعتنقوا 
الدين اإلسالمي ، وقميل من بدو العرب الذين استقر بيم المقام ىناك ، فضاًل عن النازحين من الواحة 

عن عمل ويستقرون فييا كتجار الداخمة ، باإلضافة إلي بعض األفراد الوافدين من مصر الوسطي بحثًا 
 [.55، ص9999والكثيرون منيا يبقون فييا إلي األبد ]أحمد فخري، 

وخالل العصر الحديث عانت الواحات البحرية من االحنتالل ، حينث كاننت دومنًا صنيدًا سنياًل لمقنوات 
بالواحة. وتشنير الندالئل  السنوسية المغيرة اآلتية من األراضي الميبية ، والتي كانت تتركز في فترات قريبة جداً 

إلي ما يعرف بجبل اإلنجميز وىو جبل يقع في منطقة منديشة ويمثل جزءًا من تل منديشة. ، وقند قنام الكنابتن 
( القائنند بننالجيش اإلنجميننزي بمنشنناء مبننني يتكننون مننن ثننالث غننرف وحمننام بينندف مراقبننة Williamsويميمننز  

الزالننت أطاللننو باقيننة حتننى اآلن والتنني تعننود إلنني فتننرة ذاك و القننوات السنوسننية التنني كانننت تغيننر عمنني الواحننة آننن
قنند بنندأت تسننتعيد  ؛. إال أن الواحننات البحريننة مننع مطمننع السننتينات مننن القننرن الماضننيالحننرب العالميننة األولنني

بعد ما أصبحت الحاجة ماسة لتعمينر صنحاري مصنر وذلنك ، ولنذلك  ؛دورىا التاريخي بعد فترة إىمال طويمة 
ستصالح مساحات كبيرة سجمت نيضة فعمي ة منذ ذلك الوقت خاصة بعد بدء العمل بمناجم حديد الواحات ، وا 

 من األراضي خالل الفترة الماضية وحتى اآلن.
 :التوزيع الجغرافي لمسكان -2

، عن [ 99[ وشكل ]96الواحات البحرية ، فمن دراسة جدول ] داخل منخفض سكاناليتباين توزيع 
 أن:م ، يتض  6116خالل فترة تعداد توزيع السكان بالواحات 

 من 68.4نسمة أي  9481قرابة عاصمة الواحات البحرية  -الباويطي مدينة ب يبمغ عدد السكان %
 إجمالي السكان بالواحات البحرية.

  من إجمالي السكان ، 98.2نسمة أي بنسبة  6925تأتي قرية القصر القديمة في المرتبة الثانية بقرابة %
 % من إجمالي السكان بالواحات البحرية أي النصف تقريبًا.46.7ي والقصر معًا وتمثل الباويط

  من إجمالي السكان ، وتحتل 97.2نسمة أي  5798في حين تحتل قرية منديشة المرتبة الثالثة بقرابة %
% 69.9% ، وتمثل قريتي منديشة والزبو 96.6نسمة أي بنسبة  4611قرية الزبو المرتبة الرابعة بقرابة 

 من إجمالي السكان بالواحات البحرية.

  نسمة ، في حين يقل سكان القبالة لتبمغ 9995نسمة بالحارة ، والحيز  2479ب ويقدر سكان الحارة 
 نسمة نظرًا لحداثة إنشائيا. 861
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 م.2006[ عدد سكان مناطق الواحات البحرية وفقًا لتعداد 12جدول ]

 الخصائص
 المنطقة

من النسبة  جممة % إناث % ذكور
 إجمالي السكان

 28.4 9480 50.3 4769 49.7 4711 الباويطي
 12.6 4200 46.2 1938 53.8 2262 الزبو
 18.3 6135 49.7 3052 50.3 3083 القصر
 3.6 1195 50.2 601 49.8 594 الحيز

 17.3 5798 51.1 2963 49.9 2835 منديشة
 10.4 3471 44.1 1529 55.9 1942 الحارة
 2.8 860 46.2 398 53.8 462 القبالة
 6.6 2205 29.1 641 70.9 1564 المناجم
 %100 33344 47.7 15891 52.3 17453 االجمالي

 و.6002انًشكضي نهتعجئخ انعبيخ واإلحصبء ، تعذاد انًصذس: انجهبص 
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 الفصل الثاني لواحات البحريةاالبيئة البشرية بمنخفض خصائص 

 
 م.2006[ التوزيع الجغرافي لمسكان بمراكز عمران منخفض الواحات البحرية حسب تعداد 19شكل ]

 و نهجهبص انًشكضي نهتعجئخ انعبيخ واإلحصبء.6002انًصذس: يٍ إعذاد انطبنت اعتًبداً عهي ثيبَبد تعذاد 
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 حجم السكان: -3

حجننم  بننين الزيننادة والنقصننان، حيننث تننأثرخننالل فتننرات التعننداد الواحننات البحريننة بالسننكان  حجننمتبنناين 
[ 61وشننكل ] ، [92والحالننة السياسننية لمدولننة آنننذاك، ومننن دراسننة جنندول ]لممنطقننة ظروف الطبيعيننة السننكان بننال

 ، يتض  اآلتي:م 6116-9886عداد سكان الواحات البحرية خالل الفترة من تعن 
  اإلرتفناع واإلنخفناض وقند يرجنع النصنف األول منن القنرن العشنرين بنين تذبذب معدل النمنو السننوي خنالل

، فقند بمنغ عندد سنكان الواحنات خنالل تعنداد  ذلك لظروف الدولة السياسية آنذاك وتبناين توجياتينا التنموينة
م  قرابنننننة 9961داد عنننننام نسنننننمة ، فننننني حنننننين بمنننننغ عننننندد السنننننكان خنننننالل تعننننن 5269قرابنننننة  م9886عنننننام 
نسننننمة فقننننط ، بنسننننبة  9646عننننام قرابننننة  78نسننننمة ، أي أن جممننننة الزيننننادة التنننني تحققننننت خننننالل 6612
62.9.% 

 م.2006-1882عداد سكان الواحات البحرية خالل الفترة من ت[ 13جدول ]
 

 سنة التعداد
 

 *عدد السكان

 

 %** التغيرمعدل  **الزيادة أو النقصان
 % عدد

1882 
1897 
1907 
1917 
1927 
1937 
1947 
1960 
1966 
1976 
1986 
1996 
2006 

5361 
6082 
6141 
6025 
5768 
5720 
5937 
6603 
9601 
14177 
19941 
25116 
33344 

- 
721 
59 

-116 
-257 
-48 

217 
666 
2998 
4576 
5764 
5175 
8228 

- 
13.4 
0.97 

-1.9 
-4.3 
-0.8 

3.8 
11.2 
45.4 
47.7 
40.6 
25.9 
32.7 

- 
0.84 
0.10 

-0.19 
-0.43 
-0.08 

0.37 
0.82 
6.44 
3.97 
3.47 
2.33 
2.87 

 انتعذاداد انسكبَيخ نهسُىاد انًزكىسح.  ؛انًصذس:انجهبص انًشكضي نهتعجئخ انعبيخ واإلحصبء *        

 . انتعذاداد انسكبَيخ نهسُىاد انًزكىسح**يٍ حسبة انجبحج إعتًبداً عهي         
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  ويرجنع ذلنك إلنى مشنروعات التنمينة % ، 4.7قرابنة م ب9976خنالل تعنداد رلصد أعمي معدل لنمو السكان
الزراعيننة وحفننر اآلبننار التننى قامننت بيننا الييئننة العامننة لتعميننر الصننحارم والتننى تطمبننت عننددًا مننن المننوظفين 

تمنام رصنف ؛  والميندسين والخبراء من خنارج الواحنات إلنى جاننب إزدىنار مشنروع إسنتخراج خنام الحديند وا 
م بننين البحريننة والجيننزة، وتغيننر التبعيننة اإلداريننة لمواحننات البحريننة مننن محافظننة مطننروح إلننى الطريننق البننر 

محافظننة الجيننزة، وعننودة بعننض مننن أبننناء الواحننات البحريننة المقيمننين خارجيننا، كمننا ظيننرت مدينننة المننناجم 
صننبرم محمنند حمنند، ]، كننل ذلننك سنناىم فننى زيننادة عنندد السننكان 9976كوحنندة تعداديننة مسننتقمة فننى تعننداد 

 .[92، ص 9997

  شيد معدل النمو ارتفاعًا تدريجيًا مرة أخري ، ويرجع ذلك لإلنفتاح الذي تشيده الواحات ، ورغبنة الكثينرين
رتفاع قيمة اإلستثمار في المجال السياحي. في إغتنام فرص التنمية الزراعية  ، وا 

 

 
م.2006-1882أعداد سكان الواحات البحرية خالل الفترة من تطور [ 20شكل ]  

 :لمسكان التركيب العمرى -4

تساعد دراسة التركيب العمري لسكان منخفض الواحات البحرية في التعرف عمي حجم القوي البشرية  
[ وشكل 94وقوة العمل التي قد تساعد في تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الدراسة ، فمن دراسة جدول ]

 [ ، يتض  اآلتي: 69]

  الدراسة بارتفاع نسبة صغار السن  األطفال دون سن العمل( وىي الفئة العمرية التي يتسم سكان منطقة
% من جممة سكان الواحات البحرية ، 26.7( نسمة أي قرابة 91966سنة حيث بمغت   95تقل عن 
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ويرجع ذلك الرتفاع معدل الزيادة الطبيعية بالمنطقة نتيجة ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات 
 ، والزواج المبكر ، وتعدد الزوجات.

 [ التركيب العمري والنوعي لسكان الواحات البحرية.14جدول ]
 اإلجًبني فئبد انسٍ انُىع

-5 5-00 00-05 05-60 60-65 65-00 00-05 05-00 00-05 05-50 50-55 55-

20 

20-25 25-00 00-05 05- 

 00050 602 600 002 001 020 212 025 200 0060 0022 0252 0110 0101 0006 0206 6000 ركىس

 05120 002 000 602 606 026 560 050 100 0010 0016 0200 0150 0005 0520 0060 0201 إَبث

 00000 011 050 505 510 252 0602 0501 0006 6600 6601 0620 0001 0250 0622 0252 0200 جًهخ

 م.2006عداد عام تالمصدر : الجهاز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء ، 

 

 [ التركيب النوعي والعمري لسكان الواحات البحرية.21شكل ]
   من جممة سكان الواحات البحرية ، حيث تضم قوة العمل 58.7( قرابة 55-95تمثل الفئة العمرية %

ويرجع ارتفاعيا نتيجة تحول المنطقة في السنوات األخيرة بالمنطقة أي أن المنطقة تمر بمرحمة الشباب، 
 لمنطقة جذب لمسكان خاصة في قطاعات استصالح األراضي والسياحة والتعدين.

   فقط ، ويرجع انخفاض نسبة كبار السن إلي تعرض 5.5سنة فأكثر( نحو  61تمثل الفئة العمرية %
 [.99، ص6117قميمة من السكان ]صبري حمد،  ، وتوفيت أعداد ليست9946الواحات لمرض الكوليرا عام 

 الحالة التعميمية: -5

تنؤثر الحالننة التعميمننة فنني منندي إدراك السننكان لبيئنتيم المحطيننة والمحافظننة عمنني ثرواتيننا ، والمسنناعدة فنني 
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ة بالواحات البحرين توزيع السكان[ عن 66[ ، وشكل ]95]جدول تحقيق البرامج البيئية والتنموية بيا ، فمن دراسة 
( ، يتبننين أن أعمننى نسنبة مننن السننكان قند حصننموا عمنني مؤىننل سنننوات فنأكثر 91  فنى سننن يميننةمحسنب الحالننة التع

% وىنني نسننبة 65.7%  ، فنني حننين بمغننت نسننبة السننكان األميننين بالواحننات البحريننة 29.6متوسننط وذلننك بنسننبة 
% منن 91.8ويكتبون نسبة % ، ومن يقرأون 61مرتفعة ، وبمغت نسبة الحاصمين عمي مؤىل أقل من المتوسط 

 جممة السكان حسب الحالة التعميمية.

 –محو أمية  -يقرأ ويكتب -% يقعون فى فئات  أمى61.5ومن العرض السابق يتض  أن ما نسبتو  
مؤىنل أقننل مننن المتوسننط( وىنني نسننبة مرتفعننة وتمثننل خطننورة خاصننة لعنندم إدراك ىننؤالء السننكان لمبيئننة المحيطننة 

وبينذا يكنون لممسنتوم  % منن جممنة السنكان، 5.4بينما تمثل فئة المؤىل الجنامعي  والمحافظة عمي مواردىا ،
 التعميمى دور فى تقميل أو تسريع العمل البيئي والتنموي بالمنطقة.

 سنوات فأكثر(. 10[ عدد سكان الواحات البحرية حسب الحالة التعميمية )15جدول ]
 

 انُىع
  سُىاد فأكثش( 00انحبنخ انتعهيًيخ )

يقشأ  أيي اإلجًبني

 ويكتت

يحى 

 أييخ

يؤهم أقم 

يٍ 

 انًتىسظ

يؤهم 

 يتىسظ

يؤهم 

فىق 

 انًتىسظ

يؤهم 

 جبيعي

يؤهم 

فىق 

 جبيعي

 00011 01 250 010 0220 6251 210 0010 6600 ركىس

 06662 5 000 000 0006 6022 006 0000 0050 إَبث

 65000 60 0000 200 1002 5050 0062 6020 2520 جًهخ

 %000 0.0 5.0 6.0 00.2 60.0 0.0 00.1 65.0 انُسجخ انًئىيخ %

 م.2006المصدر: الجهاز المركزي لتعبئة العامة واالحصاء ، تعداد 

 
 سنوات فأكثر(. 10[ سكان الواحات البحرية حسب الحالة التعميمية )22شكل ]
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 بالوحات البحرية: ثانيًا: العمران
دارة سالح الحدود التابع لوزارة الحربية، وىي الجية إلكانت منطقة الواحات البحرية تابعة إداريًا وأمنيًا  

التي كانت تشرف عمي المساحات الصحراوية آنذاك ، ثم تحولت التبعية بعد ذلك لمحافظة مطروح ، ثم 
، ثم التحقت بمديرية المنيا حتى  99تغيرت التبعية اإلدارية بعد ذلك إلي مديرية الفيوم حتي أواخر القرن 

أوائل العقد الثاني من القرن العشرين ، ثم أصبحت إداريًا جزءًا من المناطق المعمورة بمديرية الصحراء 
، ثم تبعت  616م بموجب القرار الجميوري رقم 9979الغربية حتى انضمت إلي محافظة الجيزة عام 

م لتتبع 6199أكتوبر عام  6م ، وتم إلغاء محافظة 6118نة لس 994أكتوبر بموجب القرار رقم  6محافظة 
 الواحات البحرية محافظة الجيزة مرة أخري.

ويمثل مركز الواحات البحرية الظيير الصحراوم لمحافظة الجيزة ، وينقسم إلي أربع وحدات مركزية  
 تتبعيا القري وتوابعيا كالتالي:

 ة الباويطي.الوحدة المحمية لمركز الواحات البحرية ومدين 
  الحارة[. -القبالة  -الوحدة المحمية لقرية منديشة ؛ ويقع في نطاقيا قري ]العجوز 
  عننين  -الغربيننة  -ريننس  -طبننل آمننون  -الوحنندة المحميننة لقريننة القصننر ؛ ويقننع فنني نطاقيننا قننري ]التبينيننة

 العزة[.
  عين القصر[ باالضافة إلي مدينة  -مارود  -الوحدة المحمية لقرية االزبو ؛ ويقع في نطاقيا قري ]الجزائر

خدمة العاممين باستخراج خامات الحديد بمنطقة غرابي، وتبعد مديننة م ل9976؛ التي شيدت عام  المناجم
 كم تقريبًا.41المناجم عن مدينة الباويطي بحوالي 

ىما األقدم بالواحات البحرية فنجد أن القصر والباويطي  لمراكز العمران أما من حيث النشأة التاريخية 
المحنالت العمرانينة بالواحنات البحرينة مواضنعيا عبنر التناريخ  تتخنذحينث اعمرانيًا يمييما باقي قنري الواحنات، 

حول مياه اآلبار والعيون ، فقرية القصر عاصمة الواحات قديمًا نمت حول عيون البشمو والمفتمة، كذلك قنري 
 الزبو ومنديشة والحارة.

لبحريننة عامننة فنني شننمال المنننخفض ، حيننث يظيننر فنني شننكل مجمننوعتين ويتركننز العمننران بالواحننات ا
عمنرانيتين إحننداىما شنرقية ممثمننة فني قريتنني منديشنة والزبننو التني تتخننذ نمطنًا توأميننًا يفصنل بينيمننا شنارع واحنند، 
واألخرم غربية وتضم الباويطي العاصمة متالحمة مع قرية القصنر يفصنل بينيمنا شنارع واحند أيضنًا ، أي أن 

 [.46، ص6117]محمود دسوقي بغدادي، العمراني بالواحات يتخذ شكل تكتالت وتجمعات التركز 
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 بالواحات البحرية: العمرانأنماط  -1
يعتبر عمنران الواحنات البحرينة نموذجنًا لتناريخ المعمنور الصنحراوي المصنري ، حينث توجند بينا اآلثنار 

التقمينندي والمعاصننر، الننناتج عننن مسننتجدات التنميننة الفرعونيننة والرومانيننة واإلسننالمية إلنني جننوار العمننران القننديم 
التي طنرأت عمني مجتمنع الواحنات البحرينة فني المجناالت االقتصنادية واالجتماعينة ، والتني بندأت خنالل الثمنث 

 [.959، ص6191األخير من القرن العشرين ]محمد صبري محسوب، وصبري محمد حمد، 
خطننط لممسنناكن والمنشننوت بالواحننات البحريننة ممننا وعمنني الننرغم مننن عمميننات البننناء العشننوائى وغيننر الم

 البحرية ، ىما: بالواحاتلمعمران وجود نمطين رئيسيين أدي إلي زيادة عشوائية العمران ، فمنو يمكن تحديد 
 نمط العمران الريفي: -أ

بقري منديشة والقصر  ينتشر نمط العمران الريفي بمعظم مناطق الواحات البحرية ، حيث يظير  
[، 96وتوابعيم، ويعيش ثمثي سكان الواحات البحرية تقريبًا بمناطق العمران الريفي ، فمن دراسة جدول ]والزبو 
[ عن تعداد سكان الريف والحضر بمنخفض الواحات البحرية ، يتض  أن جممة سكان الريف بمغ 62وشكل ]
 إناث. 99142و ذكور  99985% من جممة سكان الواحات البحرية ، منيم 69نسمة أي بنسبة  62168

ستخدميا أىالي اوقد جادت البيئة الطبيعة الصحراوية لمواحات البحرية بالعديد من مواد البناء التي 
الواحات في بناء مساكنيم مثل الحجر الرممي ، الحجر الجيري ، والصخور البازلتية ، والطوب المبن، ومادة 

رجيف ، وىي من المواد الصمصالية المتالحمة باألمالح التي تظير عمي و "الكورشيف" المعروفة محميًا بالج
 من البيئة المحمية.أطراف السبخات ، وكميا مواد رخيصة 

من قوالب الطوب المبن ، حيث يخمط الرمل بالطين ،  نمط العمران الريفي مادة بناء مساكن وتتكون
طيف درجة الحرارة داخل المسكن في ىذه سم، حتى تستطيع التحمل وتم71-51ويبمغ سمك الجدران من 

ذا وجد السقف في بعضيا فيو من جذوع النخيل أو األشجار المنتشرة في الواحة ، ثم  البقعة الحارة ، وا 
يوضع فوقيا غطاء من جريد النخيل، كما أن األبواب عبارة عن قطعة واحدة تسم  بدخول المحاصيل 

 . [6، ]صورة [666، ص6111 والدواب إلي داخل المسكن ]مجدي شفيق صقر،
وبالرغم من أىمية بناء األسقف باألخشاب وسعف النخيل وبناء الحوائط بالطوب المبن لدورىما الكبير  

فننى العننزل الحننرارم وخمننق مننناخ مغنناير داخننل المسننكن عننن خارجننو ، فننمن  كثيننرًا مننن المسنناكن بقننري القصننر 
منيا نتيجة تأثرىا بالعوامل الجوينة ومنرور فتنرة زمنينة طويمنة والعجوز تعاني من توكل مادة البناء وتيدم أجزاء 

 عمي إنشائيا.
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 .جنوب المنخفض – [ منزل ريفي بقرية عين العزة بالحيز6صورة ]

 َبظشاً صىة: انششق.                                                                              

 .م2006 والحضر حسب النوع بمنخفض الواحات البحرية[ عدد سكان الريف 16جدول ]
 جًهخ انسكبٌ قسى انىاحبد انجحشيخ

 جًهخ إَبث ركىس

 00002 0101 5021 حضش

 60061 00000 00215 سيف

 00000 05120 00050 جًهخ

 و.6002انًصذس: انجهبص انًشكضي نهتعجئخ انعبيخ واإلحصبء ، تعذاد             
 

 

 م.2006سكان الريف والحضر حسب النوع بمنخفض الواحات البحرية عام [ عدد 23شكل ]
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 نمط العمران الحضري: -ب
يظير نمط العمران الحضري بالواحات البحرية في مدينتي الباويطي العاصمة ومدينة المناجم لتعدين 

[عن تعداد 62وشكل ][ ، 96الحديد ، ويعيش بيما ثمث سكان الواحات البحرية تقريبًا ، فمن دراسة جدول ]
نسمة ، أي  91296سكان الريف والحضر بمنخفض الواحات البحرية ، يتض  أن عدد سكان الحضر بمغ 

 إناث. 4848ذكور و  5468% من جممة السكان منيم 29بنسبة 

طننننوب األحمننننر وبموكننننات الحجننننر شننننيدت مسنننناكن العمننننران الحضننننري بالواحننننات البحريننننة مننننن ال حيننننث
، وتتبنناين ارتفاعتيننا [7]صننورة ، وتسننقف بالخرسننانة المسننمحة جننار بمننادة األسننمنت وتمصننق ىننذه األح، الجيننري

 ىجننرة عننندد مننن سنننكان ظيننرت ىنننذه المسنناكن فننني اآلونننة األخيننرة نتيجنننةطوابنننق ، وقنند  ثننالثبننين طننابق إلننني 
خاصنننة النننندول الخميجيننننة بداينننة مننننن سننننبعينات القنننرن الماضنننني وارتفنننناع المسننننتوي  –لمعمننننل بالخننننارج  الواحنننات
ادي لمسنننكان ، كمننا يظينننر أثنننر بعننض السنننكان النننازحيين منننن النننوادي والنندلتا فننني نقننل الننننمط العمرانننني االقتصنن

عاصمة مركز الواحات  -الحضري لمواحات ، ويظير ىذا النمط بوضوح في الشارع الرئيسي بمدينة الباويطي
عنض الشننوارع الرئيسننية البحرينة ، ومدينننة المنناجم المخططننة السنتيعاب عمننال منناجم الحدينند ، باإلضنافة إلنني ب

 بقريتي منديشة والزبو.

 

 [ منزل يمثل النمط الحضري الحديث بالشارع الرئيسي لمدينة الباويطي.7صورة ]
 َبظشاً صىة: انشًبل انششقي.                                                                                           
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العاصمة اإلدارية لمركز الواحات البحرية ، وتقع في وسط االمتداد العمراني تعد مدينة الباويطي و 
لمواحات البحرية ، وقد عرفت كمدينة نتيجة لموظيفة اإلدارية التي تقوم بيا ، حيث تتركز بيا اإلدارات 

ة ؛ إال في الحكومية الرئيسية بالواحات ، وىي ال تختمف كثيرًا عن بقية القري الرئيسية في الواحات البحري
 مظاىر التحديث عمي جانبي طريق النقل اإلقميمي الرئيسي الذي يخترق قمب المدينة.

أمنننا مديننننة المنننناجم الخاصنننة بعمنننال تعننندين خامنننات الحديننند فقننند تنننم انشنننائيا فننني النصنننف األول منننن 
سنبعينات القنرن الماضني ، حينث خصصنت لسنكن العنناممين فني إسنتخراج خامنات الحديند منن مننجم الجدينندة ، 

، وىني تعندين  وقد اعتبرت مدينة باالعتماد عمي معيارين ، األول الوظيفة األساسية التي تمنارس فني المنطقنة
 الحديد ، والثني باالعتماد عمي األساس الشكمي ومواد البناء والبنية األساسية والمرافق الموجودة بيا. 

وبصنفة عامننة فننمن عمنران الواحننات البحريننة تتعندد أنماطننو، وتتغيننر أشنكالو ومعالمننو ، وىننو ال يخضننع 
المباني الحكومينة وقمينل منن مبناني األىنالي ألي معايير تخطيطية ، ويتسم بعشوائية البناء ، حيث نالحظ أن 

تعتمد عمي التوسع الرأسي ، وتنقل نموذجًا لمتصميم اليندسي دخيل عمي البيئة الواحية ، وتستخدم مواد لمبنناء 
 –األسننمنت وحدينند التسننمي  والطننوب األحمننر والحجننر الجيننري  –مننن خننارج البيئننة تتحمننل التوسننعات الرأسننية 

عنندم توافننق ىننذه المبنناني مننع الظننروف البيئيننة ، وبخاصننة ارتفنناع درجننة الحننرارة فنني  والمحصننمة النيائيننة لننذلك
[.615، ص6191الصننيف ، ورينناح الخماسننين فنني الربيننع ]محمنند صننبري محسننوب، وصننبري محمنند حمنند، 
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 ثالثًا: النشاط اإلقتصادي لمسكان:

مظروف السياسية المحمية ل تبعاً يتباين النشاط االقتصادي لسكان الواحات البحرية من فترة ألخرم ،  
 ويمكننا تناول النشاط اإلقتصادي لمسكان من خالل اآلتي:، السائدة واإلقميمية 

 التركيب اإلقتصادي لمسكان: -1
م ، 6116خالل عام  قوة العمل[ عن توزيع سكان الواحات البحرية حسب 97من دراسة جدول ] 

 يتض  اآلتي: 
  سكان.ال% من إجمالي عدد 67.6فردًا بنسبة  66498يبمغ جممة عدد السكان داخل قوة العمل بمغت 

  من إجمالي قوة العمل بالواحات 49فردًا ؛ بنسبة  92684ويبمغ عدد السكان غير الممتحقين بعمل %
 البحرية .

 ن الواحات البحرية.% من جممة سكا1.5فردًا ؛ بنسبة  975في حين يبمغ عدد السكان غير المبيين ب 
سنة فأكثر(. 15)قوة العمل [ عدد سكان الواحات البحرية حسب 17جدول ]  

 غير مبين غير ممتحق داخل قوة العمل الحالة العممية

 % عدد السكان % عدد السكان % عدد السكان

 0.5 175 41.0 13684 67.2 22418 مركز الواحات البحرية

.م2006المصدر: الجهاز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، تعداد        

بالواحات توزيع السكان تبعًا ألقسام النشاط االقتصادم عن [ 64[ & وشكل ]98ومن دراسة جدول ] 
 أن: يتض   البحرية

 يبمغ عددىم المرتبة األولي حيث  باإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي ونيحتل السكان العامم
 % من جممة ذوي النشاط بالواحات.65.9( فردًا بنسبة 6948 
  ويأتي السكان العامميين بقطاع خدمات التعميم والصحة والعمل االجتماعي في المرتبة الثانية حيث يبمغ

 % من جممة ذوي النشاط بالواحات .99.5( فرد ؛ بنسبة 9669عددىم  
  ثم العامميين 98( فرد ؛ وبنسبة 9549المرتبة الثالثة بعدد  ويحتل السكان العامميين بالزراعة ، %

 % من جممة ذوي النشاط بالواحات.99.9( فرد ؛ بنسبة 9161بخدمات أخري بعدد  
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 بالواحات البحرية.توزيع السكان تبعًا ألقسام األنشطة االقتصادية والخدمية [ 18جدول ]
عدد السكان  أقسام النشاط االقتصادي

 بالنشاط العاممين
من جممة ذوى 

 النشاط:
 25.1 2148 والضمان االجتماعي اإلدارة العامة والدفاع

 19.5 1669 خدمات التعميم والصحة والعمل االجتماعى
 18.0 1549 الزراعة 

 11.9 1020 خدمات أخري
 4.8 409 التعدين واستغالل المحاجر

 5.0 431 الصناعات التحويمية
 1.8 153 والمياة الغازو الكهرباء 

 3.6 305 االنشاءات)التشييد والبناء(
 4.4 376 التجارة والمطاعم 

 4.9 416 النقل والتخزين واالتصاالت
 0.7 59 الوساطة المالية وانشطة العقارات

 0.3 24 أنشطه غير كاممة التوصيف
 %100 8559 جممة ذوي النشاط

.م2006المصدر: الجهاز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، تعداد              
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م.2006بالواحات البحرية عام توزيع السكان تبعًا ألقسام األنشطة االقتصادية والخدمية [ 24شكل ]

 الزراعة والصٌد

 التعدٌن واستغالل المحاجر

الكهرباء والغاز  الصناعات التحوٌلٌة
 والمٌاة

 (التشٌٌد والبناء)االنشاءات
 النقل والتخزٌن واالتصاالت التجارة والمطاعم 

 الوساطة المالٌة وانشطة العقارات

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 
 االجتماعً

خدمات التعلٌم والصحة والعمل 
 االجتماعى

 أنشطه غٌر كاملة التوصٌف

 خدمات أخري



 

56 
 

 الفصل الثاني لواحات البحريةاالبيئة البشرية بمنخفض خصائص 

 أنماط النشاط اإلقتصادي: -2
ة ، حيننث بننرزت أىميتيننا منننذ الميمننتضننم منطقننة الواحننات البحريننة العدينند مننن المننوارد االقتصننادية  

ويمكننننا تننناول أنمنناط منتصننف القننرن الماضنني وتوجيننات الدولننة آنننذاك فنني تنميننة المننناطق الصننحراوية ، 
 النشاط اإلقتصادي لمسكان في اآلتي:

 القطاع الزراعة: -أ
عمي الرغم من  البحرية كثير من سكان الواحاتنشطة اإلقتصادية لدي من أىم األالزراعة  تعد

تصل مساحة حيث ،  ، واتجاىيم لألعمال الخدمية بجانب النشاط الزراعي نسبة العاممين بيا تراجع
فدان ؛ تعتمد في زراعتيا عمي مياه اآلبار  96.111األراضي المنزرعة بالواحات البحرية إلي حوالي 

في  فدان موزعة 66.111والعيون. وتقدر كمية األراضي القابمة لالستصالح بالواحات البحرية ب 
، بيانات غير 6119مناطق الحيز والحارة والزبو ومنديشة والقصر والباويطي ]مجمس مدينة الباويطى، 

  [.22منشورة، ص 

 القطاع الصناعي: -ب
يتنوع النشاط الصناعي في الواحات بين صناعات بدائية تراثية وأخري آلية ، ويرجع ذلك إلي 

الواحاتي من جية ، وتوجو مشروعات التنمية المستدامة تفاوت المستوي االقتصادي بين شرائ  المجتمع 
 في الفترة األخيرة صوب الواحات من جية أخري، ويمكننا رصد أىم الصناعات بالواحات في اآلتي:

 الصناعات الغذائية: -1ب
تعمل الصناعات الغذائية عمي توفير احتياجات السكان المحميين ، وتصدير ما يفيض منيا  
 وخارجيًا، ومنيا:داخميًا 

 :صناعة التمر المجفف  

ألف  65نتيجة غناىا بقرابة نصف مميون نخمة تنتج قديمًا، بدأت صناعة التمر بالواحات البحرية 
، وقد استخدم األىالي الطرق البدائية في تجفيف البم  وصناعة  من أجود أنواع التمور طن سنوياً 

شيدت العديد من المصانع المجيزة مثل مصنع ، "الكبيس" ، ومع التطورات التي شيدتيا الواحات مؤخرًا 
باإلضافة لمصانع الزىور والواحات والوادي وغيرىا ، وتكفي ىذه  [؛8]صورة  الواحة أشيرىا وأكبرىا

المصانع حاجة السوق المحمي وتصدر شريحة منيا لمعديد من دول العالم لتدر دخاًل قوميًا لمدولة 
[Boghdadi, M,2008,p53.] 
  :صناعة زيت الزيتون 

ة الزيتون بالبحرية عمي بالواحات البحرية ، وتعتمد صناع الغذائية اليامة وتعد من الصناعات
مدينة الباويطي والقصر بلقديمة الزيتون ا معاصر وتتركز،   ألف شجرة611أشجار الزيتون والتي تقدر ب

زيت ألف طن  25تنتج قرابة م ، 9998آلية بالباويطي عام مزيتون لعصارة كما تم إنشاء القديمة ، 
 .[بيانات غير منشورة، 6112مركز معمومات مدينة الباويطى، ] سنوياً زيتون 
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 [ تعميب البمح المجفف بمصنع الواحة بقرية الزبو بالواحات البحرية.8صورة ]

 

 :صناعة المشمش المجفف  

وتنتشر ىذه الصناعة في الواحات وبخاصة في قري منديشة والزبو والقصر معتمدة عمي قرابة 
 إنتاجو لمقاىرة. ألف شجرة مشمش بيا، وال يزال يصنع بدائيًا ، ويصدر جزء من911

 صناعة الغزل والنسيج: -2-ب
، حيث تتمثل في صناعة كثير من المنازل الواحات البحرية صناعة الغزل والنسيج توجد في  

، وتكفي ىذه الصناعة لمواحات  القديمالبيئي األكممة والسجاد وبعض المالبس التي تعكس التراث 
 تسويقيا لمسائحين الزائرين لمواحات.االستيالك المحمي ، وتدر بعض الدخل من خالل 

 القطاع التعديني: -3-ب
البحرية استخراج خامات الحديد من مناجم الواحات عمميات في التعدين بمنطقة الدراسة  تمثلي 

شمال شرق المنخفض ، ويقتصر النشاط التعديني في الوقت الحاضر عمي بعض التالل التي تحتوي 
شمال المنخفض، حيث يتم إزالة تالل  -ية بمنطقة الجديدة وحدىا عمي خامات الحديد بتركيزات عال

[، فيتم التكسير 9كاممة بواسطة حفارات وكراكات وعربات نقل الخام من الكراكات إلي الكسارة ]صورة 
والطحن وخمط رتب الخام بحيث يكون الناتج ذا درجة معينة، تعينيا مصانع الحديد والصمب بحموان، وتتم 

مميون طن سنويا ، في حين يقدر  2ت متناسقة مع بعضيا، ويبمغ اإلنتاج الحالي قرابة ىذه العمميا
]إدارة مناجم حديد البحرية، تقارير غير  مميون طن 641إجمالي احتياطي خامات الحديد بيا حوالي 

 [.4، ص6117منشورة، 
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 [ التعدين بمناجم حديد منطقة الجديدة شمال شرق منخفض البحرية.9صورة ]

 َبظشاً صىة: انشًبل.                                                                                                  

 القطاع السياحي: -جـ
يعد القطاع السياحي أىم القطاعات اإلقتصادية في الواحات البحرية خالل بداية القرن الحالي ،  

 ويمكننا تناولو من خالل اآلتي:
 المقومات السياحية بالواحات البحرية: -1-جـ

ؤىميا ت التي ةالحضاريو تتسم منطقة الواحات البحرية بمحتوائيا عمي العديد من الثروات الطبيعية  
 :التاليمصر ، ويمكننا إبراز أىم ىذه المقومات في بلريادة السياحية البيئية 

 مناطق التراث الطبيعي: -1-1-جـ
عمي العديد من مناطق التراث الطبيعي التي تستخدم باعتبارىا وسائل  تحتوي منطقة الدراسة 

 لجذب السياح ، ومن أبرزىا اآلتي:
 :محميات الواحات الطبيعية 

تم إعالن ثالث مناطق رئيسية بالواحات البحرية محميات طبيعية بموجب قرار السيد الدكتور  
% فقط من 5أي قرابة  6كم919تقدر بم ، وبمساحة 6191لسنة  6656رئيس مجمس الوزراء رقم 

 جممة مساحة منخفض الواحات البحرية ، وتتمثل مناطق المحمية في اآلتي:
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 :الصحراء السوداء 
حيننث تتكننون مننن مجموعننة مننن الننتالل  ،الصننحراء السننوداء جنننوب منننخفض الواحننات البحريننةتقننع  

، ويغطنني بعضننيا طفننوح بازلتيننة مثننل الجبننل المرصننوص كأرخبيننل مننن الجننزر المخروطيننة الشننكل تظيننر 
 .الجبل األسود كما فيبعض أجزائيا عمي أكاسيد الحديد بألوانيا الحمراء والبرتقالية والصفراء  وتحتوي في

  اإلنجميز )منديشة(جبل :  
بقمتو السوداء  منديشة -اإلنجميز  ويتميز جبل، بين الباويطى ومنديشة  اإلنجميزجبل يقع 
وعمي قمتو نجد أطالل منزل كان أقامو الكابتن  ، أحجار البازلت وىى من الصخور البركانيةالمكونة من 

وليامز قائد القوات التي أنيطت بيا ميمة الدفاع عن الواحة ضد الغزو السنوسي قرب نياية الحرب 
 .[91، ]صورة  [54، ص9999العالمية األولي ]أحمد فخري، 

 
 ويميمز بقمة جبل االنجميز )منديشة(.غرف [ 10صورة ]

 َبظشاً صىة: انغشة. 

 الدست والمغرفة تال: 
 تشننكمو المسننتطيمي وقمتننو المسننطحة، فنني حننين يتسننم المغرفننة لدسننت يتميننزفامتجنناوران  تننالنوىمننا 

بعننند م 6111عنننام ، وقننند حنننازت منطقنننة الدسنننت والمغرفنننة بسنننمعة عالمينننة [99]صنننورة مخروطننني بشنننكمو ال
لعصنر مميون سنة خنالل ا94يرجع تاريخو لقرابة في العالم  عظام ثاني أضخم ديناصوراكتشاف حفريات 

 [.81، ص 6117]محمود دسوقي بغدادي،  الطباشيري
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 [ تال الدست والمغرفة بمحمية الواحات البحرية.11صورة ]

 َبظشاً صىة : انغشة. 

 :بحيرة المأمور  
البحينرة نتيجنة صنرف ميناه األراضني الزراعينة وقند نشنأت غربي جبل منديشنة ،  المأمورتقع بحيرة 

يقنل بينا وىنو منا تنم وصنفيا بالندوام عمني عكنس كثينر منن البحينرات والمسنتنقعات التني تظينر فني الشنتاء و 
، وتحتنوي البحينرة عمني تننوع بيولنوجي منن بخنرتفي الصيف نتيجة زيادة معدالت المستواىا ألدني مستوي 

 .  الفنك مثل ثعمب نباتات وطيور وحيوانات برية
 :اآلبار والعيون 

، عيننًا كبريتينة ومعدنينة  668قرابنة تحتنوي اآلبنار والعينون بمنطقنة الواحنات البحرينة حينث  نتشرت
وىو ما يؤىل الواحنات البحرينة لقينادة الجمدية لمعالجة العديد من األمراض  ياتصم  المياه المستخرجة منو 

تمثنل أىنم عينون الواحنات البحرينة فني بئنر سنيجام، وبئنر ، وتنشاط متكامل لمسياحة العالجينة واالستشنفائية
 وغيرىا. المطار، وبئر غابة ، والقصعة ،

 :التكوينات الرممية 
تنتشر التكوينات الرممية بقاع مننخفض البحرينة فني شنكل تجمعنات ، حينث تظينر بمنناطق الحنارة 

وينشننط التخيننيم والسننفاري والزبننو ومنديشننة وأم المفنناح غننرب جبننل اليفننوف وطبننل آمننون بجنننوب المنننخفض، 
 بمناطق كثبان الحيز.
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 :الصحراء البيضاء 
متحفننًا كننم حيننث تعنند  81عننن البنناويطي عاصننمة الواحننات قرابننة منطقننة الصننحراء البيضنناء تبعنند 

مفتوحًا لدراسة البيئات الصحراوية والظواىر الجغرافية والحفريات والحياة البرية واحتوائيا عمى آثار وأدوات 
تتمينننز المحمينننة بجمنننال منننناظر التكويننننات الجيولوجينننة لصنننخور ، كمنننا ترجنننع إلنننى عصنننر منننا قبنننل التننناريخ 
ممنننا يضنننفى عمنننى نحنننت الريننناح ،  ، والتننني تأخنننذ أشنننكال متعنننددة نتيجنننةاألحجنننار الجيرينننة ناصنننعة البيننناض

 [.96]صورة وطبيعة نادرة  جيولوجيالمنطقة وضع 

 
 [ منظر من محمية الصحراء البيضاء جنوب الواحات البحرية.12صورة ]

 َبظشاً صىة : انجُىة انششقي. 

  لالكريستاجبل : 
حنند أيعند و  ،الفرافنرة شنمال منطقنة الصنحراء البيضناء  -ينة طرينق البحر  غنرب لجبنل الكريسنتايقنع  

كنان لينذا الجبنل حيث  أمتار 91 حوالي ارتفاع الجبليبمغ و مواحات البحرية . للسائحين امناطق زيارة  أىم
الكننوارتز الشننفاف وقنند تينندم ىننذان الكيفننان منننذ بضننع  معنندنحتننى وقننت قريننب كيفننان تتنندلى مننن سننقفييما 

 .المنطقة إلىسنوات بسب عوامل التعرية وكثافة الرحالت السياحية 

 مناطق التراث الحضاري والثقافي بالواحات: -2-1-جـ
يتميز تراث الواحات البحرية الحضاري والثقافي بالتنوع ، حيث تظير مجموعة من اآلثار التي   

ترصع أرضيا والتي تشيد ليا عمي مر العصور المختمفة ، ومنيا آثار لعصور فرعونية ورومانية 
ر اإلسالمية ]مجمس مدينة الباويطي ، دليل الواحات ، ومسيحية باإلضافة إلي القميل من اآلثا

 [، وفيما يمي عرضًا ألىم ىذه اآلثار:62، ص6119مركزالمعمومات ، بيانات غير منشورة ، 
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 : منطقة قصر سميم 
عبارة عن ىضبة تقع فى قمب مدينة الباويطى ، تضم مجموعة من المقابر الفرعونية المحفورة  

عنخ ( وكان كبير  –أف  –آمون  –مقبرتين فييا األولى ىي مقبرة   زد  فييا ، وقد تم الكشف عن
ونصوص من الدولة الفرعونية الحديثة ، وىذه المقبرة بيا رسومات ممونة  66التجار خالل عصر األسرة 

عنخ( وتتميز بنقوش  –أف  –آمون –( وىو ابن   زد باننتيودينية . أما المقبرة األخرم فيي مقبرة  
 .[92]صورة  ممونةجنائزية 

 
 مقبرة باننتيو بمنطقة قصر سميم األثرية بالباويطي.[ 13]صورة 

 :مقبرة أبيس المقدس 
تقع ىذه المقبرة في الباويطي عمي بعد نصف كيمو تقريبًا من الطريق الرئيسي ؛ بيضبة الفرارجي   

المقبرة كانت تستخدم في نياية  وتعد واحدة من أقدم اآلثار المكتشفة في الواحات البحرية ، ويعتقد أن ىذه
 األسرة السادسة والعشرين وحتى العصر الروماني.

 :مقابر هضبة السوبي 
الكتشفت ىذه المقابر عمي يد األثري أحمد فخري في النصف األول من القرن العشرين. وقد تم  

ا كانوا من اكتشاف أربعة مقابر حتى اآلن بيذه اليضبة ، وتدل نقوش ىذه المقابر عمي أن أصحابي
 سكان الواحات البحرية وشغموا مناصب ىامة في الدولة.

 :وادي الموميات الذهبية 
الفرافرة ، حيث  –كم جنوب الباويطي عمي طريق البحرية 6يقع وادي الموميات الذىبية عمي بعد  

الكشف في مومياء ممفوفة بنسيج مرسومًا عميو بماء الذىب ، وقد تم اإلعالن عن ىذا  41ف ااكتشتم 
 .مقبرة في ىذه المنطقة بكل منيا عدد من الموميات الذىبية 916م ، كما أعمن اكتشاف 9999عام 
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، من  مومياء 91.111فدان عمي عدد 611ويتوقع أن تحتوي ىذه الجبانة التي تقع عمي مساحة 
 بأن تقارير، وتشير ال م 295 إلى الميالد قبل 226 الى تاريخيا يرجع التي واليونانية، الرومانية العميا الطبقة
 [. Zarif El Sisi, et al., 2002, p63] الرومانية واليونانية المصرية من مزيج ىي الدفن تقاليد
 :معابد عين المفتال 

تضم منطقة عين المفتال معابد أثرية عبارة عن ىضبة رممية تطل عمي مناطق زراعية بقرية  
القصر ، وتوجد بيا أربعة معابد كاًل منيا مستقل عن اآلخر ، وقد تم اكتشاف أول ىذه المعابد في عام 

 ،لقرن العشرين م ، أما المعابد الثالثة الباقية اكتشفيا الدكتور أحمد فخري في النصف األول من ا9919
 . 66وىذه المعابد األربع مشيدة من الحجر الرممي وعمييا رسومات دينية ترجع إلي عصر األسرة 

 :هضبة الحموة 
كم جنوب القصر ، كانت تستغل خالل  2وىي ىضبة من األحجار الرممية تقع عمي بعد  

الشمالية " البحرية" خالل عيد منحتب( حاكم الواحات أ ويعد العصر الفرعوني كمنطقة لمجبانات ، 
 . المنطقةمدفونة في ال اتشخصيالأىم من  من الدولة الحديثة 99&  98األسرتين 

 :كنيسة سان جورج 
تقع بقايا كنيسة سان جورج بمنطقة الحيز، حيث يرجع بناؤىا لمقرن الرابع الميالدي ، والكنيسة  

عمي جدرانيا أي رسومات أو نقوش وتتميز  منشأة من الطوب المبن وفق مسقط أفقي تقميدي ولم يبق
الكنيسة بسقفيا القبوي المتميز الذي انيار منذ بضع سنوات عند محاولة ترميميا ، وىي متروكة عمي 

 حاليا منذ ذلك الوقت.
 :منطقة عين العزة 

تقع منطقة عين العزة عمي بعد ستة كيمو مترات جنوب كنيسة سان جورج ، وبيا قرية مأىولة  
ن عمي الجانب الغربي من الطريق ، وتوجد بالمنطقة عدة مواقع ألطالل أثرية متيالكة باإلضافة بالسكا

 إلي بعض قنوات ونظم الري القديمة.
 :متحف الواحات البحرية 

حتوم ي، و  6م 511تبمغ مساحتو حوالي و الباويطى ،  يقع متحف الواحات البحرية الرسمي بمدينة 
المومياوات التي تم استخراجيا من وادي المومياوات الذىبية. وىذا عمى مخزن متحفي تعرض بو بعض 

 ة لمجميور وزيارتو تتطمب تصريحاالمخزن المتحفي فقير اإلمكانات باإلضافة إلى أنو غير مفتوح
 خاصا"."
 متحف تراث الواحة: 

عيد" يقع ىذا المتحف بمدخل مدينة الباويطي ، وىو متحف خاص أقامو الفنان المحمي "محمود  
[، ويتكون ىذا المتحف من خمس قاعات باإلضافة إلي 94من الخوص والبوص وسعف النخيل ]صورة 

موقع العرض باليواء الطمق ، ويعرض الفنان الواحاتي إنتاجو الفني التقميدي من أعمال تشكيمية صاغيا 
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، ة والعادات والتقاليد بيامن الطين والمواد البيئية المحمية ، ويستعرض خالليا الحياة في الواحات البحري
 . كما يقوم اآلن بتدريب العديد من الميتمين بحرفة الفخار خاصة الطالب األجانب

 
 [ متحف تراث الواحة بمدخل مدينة الباويطي عاصمة الواحات البحرية.14صورة ]

 َبظشاً صىة: انشًبل انششقي.

 أنماط السياحة بالواحات البحرية:  -2-جـ
الواحات البحرية بالمقومات الطبيعية والحضارية والثقافية ، في تنوع أنماط  ساعد ثراء منطقة 

 السياحة البيئية بيا ، ويمكننا عرضيا في اآلتي:
 :سياحة السفاري 

ثرواتيننا الطبيعيننة مننن كثبننان  بصننحاري الواحننات عمننييعتمنند العنناممون بسننياحة السننفاري والتخيننيم  
 ،[95]صننننورة رمميننننة وتننننالل وسننننبخات وغيرىننننا. وتتركننننز سننننياحة السننننفاري فنننني منطقننننة الصننننحراء السننننوداء 

 واإلنجميز.باإلضافة إلي بعض التالل كبيرة الحجم كاليفوف والدست والمغرفة 
 :السياحة العالجية 

 السياحةالتي تستخدم في ة، اآلبار والعيون الكبريتي منطقة الواحات البحرية بعضتنتشر ب

مثل بئر سيجام ، والتياب المفاصل عالج المرضى من بعض األمراض الجمدية والروماتيزميةلاالستشفائية 
 كامب لالستشفاء الطبيعي.   [ ؛ الذي إقيم بجواره 96، وبئر غابة ]صورة 

 :السياحة العممية 

بدراسة بعض الموارد الطبيعية بالمنطقة وعمل الميتمين  السياح يزور منطقة الواحات كثير من  
والنباتات، كما يشمل أيضًا اىتمام بعض الدارسين لعموم الحضارات  والحيواناتحصر ألنواع الطيور 

القديمة والتراث الثقافي ، باإلضافة إلي الرحالت العممية التي يقوم بيا العديد من مراكز األبحاث 
 لدراسة ورصد الظاىرات الطبيعية والحضارية بيا.فيا كأقسام الجغراالجامعات المصرية ب



 

55 
 

 الفصل الثاني لواحات البحريةاالبيئة البشرية بمنخفض خصائص 

 
 انصحشاء انسىداء.ُطقخ [ سحهخ سفبسي ث05ًصىسح ]

 َبظشاً صىة : انغشة.  

 

 
 [ استخذاو ييبِ  ثئش غبثخ انكجشيتيخ في انسيبحخ انعالجيخ.02صىسح ]

 َبظشاً صىة : انشًبل انغشثي. 
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 :سياحة اآلثار 
البحرية بشيرة واسعة في مجال سياحة اآلثار حيث تتعدد نوعيات مزاراتيا تتمتع منطقة الواحات  

السياحية األثرية التي تعود إلي العصور الفرعونية والرومانية والمسيحية واإلسالمية. وتتمثل أىم آثار 
الواحات البحرية في وادي المومياوات الذىبية ، ومقبرة أبيس المقدس ، ومقابر ىضبة السوبي ، وقوس 

 النصر الروماني ، ومعابد عين المفتمة ، وكنيسة سان جورج ، ومنطقة عين العزة ، وميدان الزاوية.
 :)السياحة العابرة )الترانزيت 

الخارجنة[  –الداخمنة  –تمثل منطقة الواحات البحرية بوابة عبور لواحنات مصنر الجنوبينة ]الفرافنرة  
لواحنات البحرينة ىمنزة الوصنل بنين محميتني سنيوة فني باإلضافة إلي منطقة توشنكي والعويننات ، كمنا تعند ا

الشمال الغربي والصحراء البيضاء في الجنوب ، لذا يمكن االستفادة من موقع الواحات المتميز منن خنالل 
 وضع برامج تتي  لمسياح العابرين اإلقامة ليمة واحدة أو أكثر بالمنشات السياحية في الواحات البحرية.

ألخيرة طفرة تنموية سياحية بالواحات البحرية ، حيث تم تشييد عدد من وقد حدثت في الفترة ا 
الفنادق الحديثة والتي تواكب العصر وتستمد شكميا من تراث الواحات القديم ، باإلضافة إلي إقامة عدد 

 معظميم ويتركزفندقًا ؛  61من مناطق التخييم بالصحراء. حيث يبمغ عدد الفنادق بالواحات البحرية 
 الفنادق وتوفر ، بالباويطي نصفيم( مخيمات 91  المخيمات عدد ويقدر ،( فندق 94  ويطيبالبا

مركز تقريبًا ] ليمة 6511 البحرية بالواحات السياحية الميالي عدد وتبمغ ، غرفة 711 قرابة والمخيمات
 .[، بيانات غير منشورة6191معمومات مدينة الباويطى، 

وعمنني الننرغم مننن تمننك المقومننات فننمن النندالئل تشننير إلنني ضننعف اإلقبننال السننياحي عمنني الواحننات  
سننائ  أجنبنني سنننويًا ، ولعننل ذلننك يرجننع إلنني عنندم وضننع الواحننات البحريننة  25.111ال يتعنندم  –البحريننة 

 بشكل رئيسي عمي خريطة مصر السياحية وتوفير الدعاية الالزمة ليا.
 بالواحات البحرية:تطور حركة السياحة  -3 -جـ

شيدت السياحة بمنطقة الواحات البحرية تطنورًا كبينرًا منع بداينة القنرن الحنالي ، فمنن دراسنة جندول 
-6116عن تطور أعداد السياح الزائرين األجانب لمواحنات البحرينة خنالل الفتنرة منن   [65[ وشكل ]99]

 يتض  اآلتي:(، 6199
 م ، حينث 6116ن لمواحات البحرية منذ بداينة التسنجيل عنام االرتفاع التدريجي لمسياح األجانب الزائري

 سائ . 25165بقرابة  6119بمغت ذروة الزائرين عام 

  ثننم انيننار المعنندل لينننخفض بنسننبة 7.4بنسننبة  6191انخفننض معنندل السننياح الزائننرين فنني عننام ، %
 % نتيجة عدم االستقرار األمني الذي تبع الثورة المصرية.58.2
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 (.2011-2002أعداد السياح الزائرين األجانب لمواحات البحرية خالل الفترة من )[ تطور 19جدول ]
 السنة 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

اعداد  10652 15723 18269 19689 21054 26085 29719 35065 32447 13523
 السياح

 يُشىسح.انًصذس: ششطخ سيبحخ انىاحبد انجحشيخ ، تقبسيش غيش 

 

 

 (.2011-2002[ تطور أعداد السياح الزائرين األجانب لمواحات البحرية خالل الفترة من )25شكل ]
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 الخالصة:
الخصائص تناول ىذا الفصل خصائص البيئة البشرية بمنخفض الواحات البحرية من حيث ؛  
يمارس السكان بالواحات البحرية ، ية لحجميم وتوزيعيم واألنشطة اإلقتصادية والمين الرئيسية التي السكان

فتاريخ السكان بالواحات يرجع لمقدماء المصريين واألسرة السادسة والعشرين ، ويمتد ليشمل العصر الروماني 
واإلسالمي . ويرجع أصل سكان الواحات البحرية الحاليين إلي خميط من سكان الواحات القدماء الذين 

نسمة يتركز  22244قرابة  6116د السكان بالواحات خالل عام اعتنقوا الدين اإلسالمي. ويقدر تعدا
 معظميم في بمدينة الباويطي وقري القصر ومنديشة والزبو.

أما بالنسبة لمتركيب العمري لمسكان فيتسم سكان منطقة الدراسة بارتفاع نسبة صغار السن  األطفال 
% 26.7( نسمة أي قرابة 91966غت  سنة حيث بم 95دون سن العمل( وىي الفئة العمرية التي تقل عن 

من جممة سكان الواحات البحرية ، ويرجع ذلك الرتفاع معدل الزيادة الطبيعية بالمنطقة نتيجة ارتفاع معدل 
% يقعون فى 61.5المواليد وانخفاض معدل الوفيات ، والزواج المبكر ، وتعدد الزوجات. و يقع ما نسبتو 

مؤىل أقل من المتوسط( وىي نسبة مرتفعة وتمثل خطورة خاصة  –محو أمية  -يقرأ ويكتب -فئات  أمى
 .لعدم إدراك ىؤالء السكان لمبيئة المحيطة والمحافظة عمي مواردىا

بالواحات البحرية  لمراكز العمران من حيث النشأة التاريخيةأما بالنسبة لمعمران بالواحات البحرية ف 
البحرية ، وتتبع المنطقة تتبع إداريًا  تالىما باقي قري الواحاتفنجد أن القصر والباويطي ىما األقدم عمرانيًا 

% من جممة سكان الواحات ، 69نسمة أي بنسبة  62168جممة سكان الريف بمغ محافظة الجيزة ، ويبمغ 
نسمة ، أي  91296ويتركزون بقري منديشة والقصر والزبو وتوابعيم ، في حين يبمغ عدد سكان الحضر 

 سكان الواحات ويتركزون بمدينتي الباويطي العاصمة ومدينة المناجم السكنية. % من جممة29بنسبة 
مظروف السياسية المحمية ل تبعاً يتباين النشاط االقتصادي لسكان الواحات البحرية من فترة ألخرم ، و 
م ، أن 6116السائدة ، فقد اتض  من توزيع سكان الواحات البحرية حسب الحالة العممية خالل عام واإلقميمية 

% من إجمالي عدد سكان ، وبمغ 67.6فردًا بنسبة بمغت  66498جممة عدد السكان داخل قوة العمل بمغت 
 % من إجمالي قوة العمل بالواحات.49فرد ؛ بنسبة تقدر ب  92684عدد السكان غير الممتحقين بعمل 

السكان  فقد تبين أن بالواحات البحريةتوزيع السكان تبعًا ألقسام النشاط االقتصادم أما عن 
( 6948تحتل المرتبة األولي حيث يقدر عددىم ب   العامميين باإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي

% من جممة ذوي النشاط بالواحات ، ويأتي السكان العامميين بقطاع خدمات التعميم 65.9فردًا بنسبة 
% ،  وتحتل 99.5( فرد ؛ بنسبة 9669در عددىم  والصحة والعمل االجتماعي في المرتبة الثانية حيث يق

 % من جممة ذوي النشاط بالواحات.98( فرد ؛ وبنسبة 9549الزراعة المرتبة الثالة بعدد  
وتم عرض ألىم مقومات النشاط االقتصادي وأىم الموارد البيئية في المجال الزراعي والصناعي 

 والتعديني والسياحي بمنخفض الواحات البحرية.
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 تمهيد:
ث حي؛  البيئي المستدام التخطيطعممية في  أهمية كبيرة تغيرات البيئة الطبيعيةمراقبة  تمثل

بيانات األقمار  االعتماد عمي التقنيات الحديثة من فإن التنمية. لذا عمميات اعد في تقييم وتوجيهتس
، وهناك عدد من أساليب ودقيقةوسيمة مثالية فى متابعة ذلك التغير بصورة منتظمة  تعدالصناعية 

ة الدراسة من خالل مثل رصد تغيرات بيئة السبخات والبحيرات والتكوينات الرممية بمنطقاكتشاف التغير 
في مساحتها بالمنطقة ،  Change Detection التغير ستشعار من البعد في تقديراال تقنية استخدم

[ حيث 3123-2:83خالل الفترة ]وذلك باالعتماد عمي مجموعة من المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة 
[ وبيانات 3112-2:98-2:83سنوات ] Land Satطبق هذا األسموب عمى بيانات القمر الصناعى 

 (NDVI) النباتي الغطاء كثافة اختالف مؤشر، وكذلك حساب  [3123لسنة ] Spotالقمر الصناعي 
Normalized Difference Vegetation Index  إلنتاج خرائط ثنائية البعد ،Binary Images  ؛

مكن تطبيقها عمى منطقة تم اختيار األساليب التى يوقد لتقدير مساحات الغطاء النباتي بالمنطقة ، 
 الدراسة وتتمثل فى ما يأتي:

 :Principal Component Analysis ( PCA )تحميل المركبات الرئيسية  -1
المسددتخدمة لتحميددل صددور األقمددار  األسدداليبمددن أحسددن ويعددد أسددموب تحميددل المركبددات الرئيسددية 

سدددتخدم فدددى ، ويمرئيدددة الواحددددة بدددين الوحددددات المختمفدددة فدددى ال، حيدددث يدددتم مدددن خدددالل التمييدددز الصدددناعية 
وقدددد هددددفت هدددذ  الدراسدددة إلدددى اختبدددار فاعميدددة أسدددموب الرئيسدددية. المرئيدددة  والتمييدددز بدددين وحدددداتمقارندددة ال

 (Mssة )مرئيالواحات البحرية من خالل المركبات الرئيسية فى اكتشاف التغير الذى طرأ عمى منخفض 
 عميها الحصول تمم ، و 3112لسنة  (+ETM)ة ومرئيم ، 2:98لسنة  (TM)م، ومرئية 2:83لسنة  

  واإلشدعاعية المكانيدة الخصدائص نفدسو  الطيفيدة الفئدة نفدس ولهدا  Landsat الصدناعي القمدر مدن
 م.3123( لسنة Spot(، ومرئية )الراديومترية)
 :Vectorization الرسم الرقمي  -2

د مسداحات منداطق يعد األسموب الرقمدي مدن أسدهل األسداليب وأدقهدا ، حيدث تدم مدن خاللده تحديد
ة بالمنطقة ، ويمكن االعتماد السبخات والتكوينات الرممية والغطاء النباتي وأهم الظاهرات الجيومورفولوجي

السدبخات والتكويندات ألمداكن   Digitizing عمميدة التدرقيم  عمدي  وقد اعتمد  الرسدم الرقمدي  .لدقته عميه
،  61.111: 2و  211.111: 2مقيدددداس  غرافيددددةوغيرهددددا مددددن الخددددرائط الطبو الرمميددددة والغطدددداء النبدددداتي 

معظدددم التغيدددرات التدددى لحقدددت  أن تبدددين، وقدددد [ 3123-2:83خدددالل الفتدددرة ]لممدددنخفض وصدددور األقمدددار 
تنصدب عمدى التحدول فدى اسدتعماالت األراضدى ، وهدذا التحدول يتطمدب تحدديثًا  الواحات البحريدةبمنخفض 
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التغيدر إمدا أن يكدون زيدادة لمنداطق الغطداء النبداتي  فأهم مالمحعمى خرائط استعماالت األراضى ؛  دورياً 
 بالتصحر أو البناء عميها. النباتي الغطاء عمي حساب األراضي الصحراوية أو نقصان مساحات

 : Change Detectionاكتشاف التغير باستخدام  -3
ات لدبعض الظداهر لمسداحة محدددة البيئة الطبيعيدة تغيرات ومتابعة ويهدف من هذ  الوسيمة رصد 

، وترتكدددز أسددداليب  رصدددد مسددداحتها عمدددي صددور االقمدددار الصدددناعية لسدددنوات مختمفدددةمدددن خدددالل الهامددة ، 
مدا يطدرأ مدن اخدتالف عمدى انعكداس الطاقدة الكهرومغناطيسدية ، والدذى   ةاكتشاف التغيدرات عمدى  مالحظد

تسدمى  أو كمدا  Brightness valuesيمكدن مالحظتده عدن طريدق مراقبدة التغيدرات فدى القديم الضدوئية  
ودراسدة التغيدر باسدتخدام معمومدات األقمدار الصدناعية يدتم   ،  Digital Numbersالقيم الرقميدة بد غالبداً 

 :[213، ص3119]منال سمير، عمى مستويين 
 المستوى األول : 

هددددددددددددو اكتشدددددددددددداف التغيددددددددددددر مددددددددددددن عدمدددددددددددده  فقددددددددددددط ، هنددددددددددددا تسددددددددددددتخدم المالحظددددددددددددة البصددددددددددددرية                         
Visual Observation   لمجموعة مدن المرئيدات المختمفدة التدواريو ، وغالبدًا مدا تعدرض بجاندب بعضدها

الددبعض عمددى وسددائل عددرض إلكترونيددة أو عمددى الددورق ثددم تخضددل لمفحددص والمقارنددة لمعرفددة مددا إذا كددان 
 هناك تغير من المرئيات األقدم إلى األحدث .

 المستوى الثانى : 
تبدداع أسدداليب  ليددة متعددددة الحالددة البددد مددن اهددذ  هددو معرفددة نددوع التغيددر واحتسدداب مقدددار  وفددى 

 Digital Imageلموصددول إلددى النتددائل ، وذلددك مددن خددالل مددا يسددمى إجمددااًل بمعالجددة المرئيددة الرقميددة 

Processing   وتكمن أهمية هذ  الدراسة فى أن هناك ضرورة لمتحديث المستمر لممعمومات ، ومتابعة ،
ض الواحدددات البحريدددة مندددذ تسدددعينات القدددرن الماضدددي عمميدددات . فقدددد شدددهد مدددنخفالتغيدددرات السدددريعة النمدددو 

 .كمدخل لمنخفضات الصحراء الجنوبيةاستصالح لألراضي ونمو سياحي وعمراني نتيجة موقعه المتميز 
التغيدر   حجدم ومن خالل صور األقمار الصناعية لسنوات مختمفة والخرائط الطبوغرافية تدم تقددير

لهددا  Geodatabase، حيددث تددم عمددل قاعدددة بيانددات جغرافيددة  فضالمنخأهددم الظدداهرات بددالددذى طددرأ عمددى 
طبقددددات  –وهددددي ]طبقددددات معموماتيددددة لمسددددبخات  Layersتحتددددوى عمددددى عدددددد مددددن الطبقددددات المعموماتيددددة 

طبقددات معموماتيددة لمغطدداء النبدداتي[ خددالل  –طبقددات معموماتيددة لمتكوينددات الرمميددة  –معموماتيددة لمبحيددرات 
االسددتعانة ببددرامل  وذلددك مددن خددالل، ن عامدداً [ أي خددالل أربعددي3123-3112-2:98-2:83السددنوات ]

ووضدل تمدك [ ، ArcGis9.3-Imagine9.1 Erdas] نظدم المعمومدات الجغرافيدة واالستشدعار عدن بعدد 
والوصدول البياندات وتحميمهدا هدذ  معالجة  ، ثملمنخفض البيانات بقاعدة بيانات متكاممة عن االمعمومات و 

 سيتم تناول كل منها عمي حدة.، العديد من النتائل إلي 
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 :بمنطقة الدراسة تغيرات بيئة السبخات أواًل:

السبخات من أبرز الظاهرات الجيومورفولوجية بقاع منخفض الواحات البحرية، وهي عبارة عن  عدت
ة لمورفولوجية المنطق تبعاً مناطق تتميز باستواء سطحها نسبيًا، وتغطيه طبقة ممحية بيضاء ، يتباين سمكها 

 وعوامل تشكيل السبخة. وفيما يمي دراسة ألهم سبخات البحرية:
 :وخصائصها المورفومترية سبخاتلتوزيع ا -1

يتضددح وجددود ثمانيددة مندداطق لمسددبخات ،  (Spot 2012) لمنطقددة الدراسددة مددن تحميددل المرئيددة الفضددائية
 ،مددنخفض البحريددةاحة مسد إجمددالي ; مدن1.45بنسددبة أي ،  3[كدم8.457حددوالي ]بالداخميدة ، تقدددر مسداحتها 

 :[37،38]شكل  ويتركز توزيل السبخات بمنخفض الواحات البحرية في المناطق التالية
 :أبوالمول بالحارةسبخة  -أ

شمال شرق منخفض البحرية بقرية الحارة، وتبعد عن الحافة الشرقية لممنخفض سبخة أبو المول تقل 
في بالحارة الزائدة عن حاجة األراضي الزراعية صرف الميا   وقد تكونت السبخة نتيجةكم،  3.6بنحو 

متر فوق مستوى سطح البحر لتشكل منطقة السبخة. 231التي يصل منسوبها إلي و أخفض أراضي المنطقة، 
، وقد بمغ  3كم4.39البحرية مساحة ، حيث تبمغ مساحتها الواحات أكبر سبخات  أبوالمولوتعد سبخة 

 لممموحة كالبوص والعاقول المتحممةتشر عمي هوامشها النباتات . وتنمن السطح سم 86منسوب الماء بها
، باإلضافة إلي أشجار النخيل والطرفا التي تشكل مل التكوينات الرممية ظاهرة النباك عمي سطح السبخة

منها نطاق من الكثبان الرممية التي تعد العائق  الجنوبمنها ، كما يقل إلي  الشمال والشرقالمنزرعة إلي 
 .[28]صورة  جنوباً تها ي لزيادة مساحالطبيع

 سبخة المأمور: -ب
كم ، وقد تكونت  3تقل شمال غرب منخفض البحرية ، وتبعد عن الحافة الغربية لممنخفض بقرابة 

السبخة عمي أطراف بحيرة المأمور الناتجة عن صرف المياة الزائدة عن األراضي الزراعية بمنطقتي 
در مساحة السبخة فوق مستوى سطح البحر. وتق اً متر  96عمي منسوب  الباويطي والقصر ، وتقل المنطقة

وبذلك تحتل المرتبة الثانية بين سبخات منطقة الدراسة ،  3كم2.72 ب المأمور بحيرةدون حساب مساحة 
مساحة، ويتحكم في مساحة تمك السبخة سواء بالزيادة أو النقصان منسوب الميا  في البحيرة ، حيث تزيد 

وتنتشر عمي هوامش السبخة البوص ، كما تحيط بها  ،الشتاء وتقل نسبيا في فصل صيفًا خة مساحة السب
 من معظم الجهات مزارع النخيل.

 سبخة المالحة: -جـ
تقل بالجزء الشمالي من منخفض البحرية بمدخل عين توني )قرية القبالة(، وتقل السبخة في أقل 

مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتعد ثالث سبخات  84مناطق المنخفض منسوبا ، حيث يصل منسوبها 
. وتنحسر الميا  عن معظم السبخة في فصل 3كم2.27منطقة الدراسة مساحة ، حيث تقدر مساحتها بقرابة 

 الصديف حيث توجد فقط في الجدزء الجنوبي منها ، وتظهر الظاهرات الجيومورفولوجية بوضوح عمي سطحها.
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 بد ثشّبي ِٕخفض اٌىاحبد اٌجحشيخ.اٌسجخِٕبطك [ تىصيع 26شىً ]

 
 بٌحبسح شّبي ششق ِٕخفض اٌجحشيخ.أثى اٌٍىي ث[ سجخخ 17صىسح ]

 ٔبظشاً : صىة اٌششق. 
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 العسيمة:سبخة  -د
وهي عبارة عن بحيرة جافة ينتشر في جزئها  الهفهوف بمنطقة الجفارة ،  تلشمال شرق تقل 

، الزراعية الموجودة في هذا الجزء ائد  عن األراضيصرف الميا  الز نتيجة الشرقي نطاق من المستنقعات 
[ ، ويقدر سمك الطبقة الحاوية لألمالح بها قرابة 29وينتشر عمي سطحها ظاهرة الجورجيف ]صورة 

وتقدر مساحتها  كما تتميز تمك السبخة بإحاطتها بمجموعة من التالل المنعزلة.المتر الواحد، 
 اً متر  226وتقل المنطقة عمي منسوب  خات المنخفض، وتحتل المركز الخامس بين سب 3كم1.43ب

 فوق مستوى سطح البحر .
 سبخة عبدالمجيد: -هـ 

 221إلي يصل منسوبها و بقرية الزبو،  5تقل شمال غرب منخفض البحرية في منطقة قصعة 
مساحتها  تعد سادس سبخات منطقة الدراسة مساحة حيث بمغتو فوق مستوى سطح البحر،  اً متر 

لألمالح عمي القشرة السطحية  اً وتتأثر المنطقة الشمالية منها بأمالح التربة لذلك نجد تزهر  .3كم 1.38
 وتصرف إليها الميا  الزائدة عن األراضي الزراعية بمنطقة القصعة. ،خاصة في فصل الصيف

 سبخة جنوب الهفهوف: -و
لدراسة من حيث تقل هذ  السبخة إلي الجنوب من جبل الهفهوف ، وتعد سابل سبخات منطقة ا

 فوق مستوى سطح البحر. اً متر  231، وتقل المنطقة عمي منسوب   3كم 1.168المساحة والتى بمغت 
 سبخة ريس: -س

مترًا فوق 231تقل في جنوب شرق منخفض البحدرية ، شمال قرية ريس ، يصل منسوبها 
حة ، حيث تقدر مستوى سطح البحر تمتد في قرية الريس، وتعد رابل سبخات منطقة الدراسة مسا

، ويحيط بها من الجنوب والغرب نطاق من التكوينات الرممية وتكثر بها ظاهرة  3كم1.69مساحتها ب 
النباك التي تصمبت بسبب وصول األمالح ألجزائها العميا ، كما تظهر عمي سطح السبخة الظاهرات 

 الجيومورفولوجية بصورة نموذجية.
 سبخة عين العزة: -ح

،  عين العزة بالحيز، حيث تتوسط الزمام الزراعي لقرية  فض البحريةتقل جنوب غرب منخ
فوق مستوى سطح  اً متر  236يصل منسوبها و كم ،  4تبعد عن الحافة الغربية لممنخفض بمسافة حوالي و 

الثامن بمساحة بمغت  تعد من أصغر السبخات مساحة بالمنخفض حيث تأتي في المركزوهي البحر، 
 .عن حاجة األراضي الزراعية شتاءً  ضحمة لصرف الماء الزائد منطقةن عبارة عهي و  ،3كم1.14
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 منخفض الواحات البحرية. بجنوبالسبخات مناطق [ توزيع 27شكل ]

 
 [ ظاهرة الجورجيف عمي سطح سبخة العسيمة شرق تل الهفهوف.18صورة ]

 ٔبظشاً : صىة اٌشّبي. 
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 :[2212 _ 1972]ة من التغيرات المورفومترية لمسبخات في الفتر رصد  -2
وقد تم االعتماد في خصائصها المورفومترية ،  اً كبير  اً شهدت السبخات بمنطقة الدراسة تغير 

[ وبيانات القمر 3112-2:98-2:83سنوات ] Land Satعمي تحميل بيانات القمر الصناعى 
وقد تم رصد [ لمجموعة المرئيات الفضائية الخاصة بمنطقة الدراسة. 3123لسنة ] Spotالصناعي 

 Supervised Classificationالتغيرات المورفومترية لمسبخات من خالل عممية التصنيف المراقب 
[ ، وهي عممية يتم فيها توجيه البرنامل من قبل المستخدم Imagine9.1 Erdasالخاصة ببرنامل ]

مة ممث  Spectral Signaturesة فضائية من خالل تجميل بصمات طيفيلتصنيف الصورة ال
لمظاهرة المطموب دراستها. وقد اعتمد الطالب عمي الدراسات الميدانية المكثفة والخرائط الطبوغرافية 

وبعد تصنيف المرئيات  ة لمسبخات عمي المرئيات المتاحة.جية لتأكد من موقل البصمة الطيفيوالجيولو 
[ ،  ArcGis9.3نامل ]باستخدام بر [ ، 31]جدول لحساب مساحتها وأشكالها   تم تحويمها إلي طبقات

 ويمكننا تناول كل سبخة عمي حدة:
 [.2212-1972( خالل الفترة ]2[ تطور مساحة السبخات بمنطقة الدراسة )كم22جدول ]

 

 

 اسُ اٌسجخخ

1772 1797 2001 2012 

 اٌّسبحخ

1772 

 اٌّسبحخ

1797 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1772 

 اٌّسبحخ

2001 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1772 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

ٓ ع

1797 

 اٌّسبحخ

2012 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1772 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1797 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

2001 

 34.1- 8.1+ 8.8+ 3.282 64.1+ 62.2+ 4.981 2.66+ 3.234 3.214 الحارةأبو المول ب
 53.9+ 46.6+ 152+ 1.618 4.7- 63.7+ 1.251 71.8+ 1.123 2.642 المأمور
 68+. 4.4+ 52.6+ 1.169 3.7+ 51.5+ 1.161 46+ 1.119 2.766 المالحة
 92.1 171.6 - 2.584 71.2+ - 2.324 - 2.215 صفر ريس

 52.3- 44.4+ 55.7- 2.328 191+ 12.7- 2.661 69.3- 2.227 2.741 العسيمة
 4.8- 961.5+ 8.8+ 2.276 1215+ 228.5+ 2.292 72.3- 2.226 2.294 عبدالمجيد

 71.7- 54.4- 48.6- 2.257 61.6+ 81.9+ 2.222 12.6+ 2.125 2.111 ج. الهفهوف
 93.4- 95.8- - 2.234 37.7- - 2.516 - 2.829 صفر عين العزة

[ ثبستخذاَ ثشٔبِجي 2012-2001-1797-1772اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ٌسٕىاد ]

Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3. 
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 الحارة:سبخة أبوالمول ب -أ
كأكبر السبخات بمنخفض  2:83عمي صور األقمار الصناعية عام  أبو المولظهرت سبخة 
د من القنوات المدية في معظم ئ، وقد اتخذت الشكل البيضي ، بزوا 3كم4.125البحرية  نذاك بمساحة 
 % من إجمالي1.77جدًا لم تتجاوز  ةزادت مساحة السبخة بنسبة بسيط 2:98االتجاهات ، وخالل 

بنسبة تغير  3كم92:.5قدرت مساحة السبخة بقرابة  3112وخالل عام . [39]شكل 2:83مساحتها عام 
% ، وقد يرجل ذلك إلي زيادة الرقعة الزراعية في الجانب الشمالي 75.2قدرت ب 2:98ايجابية عن عام 

ليها. وخالل عام والغربي من السبخة مما أدي إلي زيادة كمية الميا  المنصرفة من األراضي الزراعية إ
، وقد  3112% عن عام 45.2-بنسبة تغير  3كم4.391انخفضت مساحة السبخة لتصل إلي  3123

 يرجل ذلك إلي اقتطاع أجزاء من الهوامش الشمالية والغربية لمسبخة واستزراعها بعد تجهيزها.
\ 

  
 

   
 

 [.2012-1772بٌحبسح خالي اٌفتشح ]أثى اٌٍىي ثسجخخ  ِسبحخ[ تطىس 29شىً ]
[ ثبستخذاَ 2012-2001-1797-1772اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ٌسٕىاد ]

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3ثشٔبِجي 
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 سبخة المأمور: -ب
، متخذة  3كم1.753بمساحة  2:83ظهرت سبخة المأمور عمي صور األقمار الصناعية عام 

 3كم2.214زادت مساحة السبخة لتصل  2:98بحيرة المأمور ، وخالل عام الشكل الطولي شمال 
% وتغير شكمها المورفولوجي لتحيط بالبحيرة من جميل الجهات ويزداد حجهما 82.9بنسبة تغير بمغت 

% ، حيث قدرت 5.8 –انخفضت مساحة السبخة بنسبة  3112وخالل عام  [.:3جنوب البحيرة ]شكل 
ويرجل ذلك إلي زيادة كميات ميا  الصرف الزراعي في البحيرة وزيادة  3كم2.162مساحة السبخة بقرابة 

زادت مساحة  3123مصرفًا. وخالل عام  64حجمها عمي حساب مساحة السبخة، حيث يصب بها 
، ويتقطل مممحها المورفولوجي لتظهر في مجموعة أجزاء  3كم2.729% لتصل :.64السبخة بنسبة 

 شمال وجنوب البحيرة.
 
   

  
 

  
 

 [.2212-1972سبخة المأمور خالل الفترة ]مساحة [ تطور 29شكل ]
[ ثبستخذاَ 2012-2001-1797-1772اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ٌسٕىاد ]

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3ثشٔبِجي 
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 سبخة المالحة: -جـ
، متخذة  3كم1.877بمساحة  2:83ار الصناعية عام ظهرت سبخة المالحة عمي صور األقم

زادت مساحة السبخة  2:98الشكل الطولي من الشمال الغربي صوب الجنوب الشرقي ، وخالل عام 
% وتغير شكمها المورفولوجي حيت تضاعف جزئها الشمالي 57بنسبة تغير بمغت  3كم:2.22لتصل 

 [.41عن جزئها الجنوبي لتصل بينهما قناة صغيرة ]شكل 
% ، حيث قدرت مساحة السبخة بقرابة 62.6زادت مساحة السبخة بنسبة  3112وخالل عام 

، ويرجل ذلك إلي زيادة كميات ميا  الصرف الزراعي في البحيرة وزيادة حجمها عمي حساب  3كم2.272
زادت مساحة السبخة بنسبة صغيرة  3123مصرفًا. وخالل عام  24مساحة السبخة، حيث يصب بها 

 ، وقد يرجل ذلك لظهور عمميات استصالح زراعي ألطراف السبخة.3كم2.272فقط لتصل  1.79%
 

  

   
 

  
 
 

 [.2012-1772سجخخ اٌّالحخ خالي اٌفتشح ]ِسبحخ [ تطىس 30شىً ]
 [ ثبستخذا2012َ-2001-1797-1772] اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ٌسٕىاد

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3 ثشٔبِجي
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 سبخة ريس: -د
، وبدأت في الظهور عمي 2:83لم تظهر سبخة ريس عمي صور االقمار الصناعية خالل عام  

ين أحدهما الزراعي بقرية ريس، ومنقسمة لجزأ وسط النطاق 3كم1.326بمساحة  2:98 عام مرئية
زادت مساحة السبخة بنسبة  3112ل عام شمالي شبه دائري واآلخر جنوبي متخذ الشكل الطولي. وخال

 3123، وخالل عام  ، والتحمت مرة أخري3كم1.415% ، حيث قدرت مساحة السبخة بقرابة 82.3
نتيجة صرف الميا  الزائدة عن األراضي  3كم1.695% لتصل 3.2:زادت مساحة السبخة بنسبة 

نشاء طريق وفصل السبخة إلي ، وقد قام اإلنسان كعامل جيومورفولوجي بردم أجزا الزراعية بها ء منها وا 
 .[42]شكل ثالثة أجزاء ، كما قام بتجفيف مساحات منها الستصالحها وزراعتها

 

    
 

    
 

 [.2212-1972سبخة ريس خالل الفترة ] مساحة [ تطور31شكل ]
[ ثبستخذاَ 2012-2001-1797-1772عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ٌسٕىاد ] اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبءً 

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3ثشٔبِجي 
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 سبخة العسيمة: -هـ
، متخذة  3كم1.852بمساحة  2:83ظهرت سبخة العسيمة عمي صور األقمار الصناعية عام 

انخفضت مساحة السبخة  2:98الشكل الدائري يخرج منه ذراعان في الشرق والجنوب ، وخالل عام 
[، وخالل 43% ، حيث انقسمت السبخة إلي جزأين ]شكل4.:7 –تغير بمغت بنسبة  3كم1.338لتصل 
،  3كم1.772% ، حيث قدرت مساحة السبخة بقرابة 2:2زادت مساحة السبخة بنسبة  3112عام 

، وقد يرجل ذلك 3كم1.439% لتصل 61.4-انخفضت مساحة السبخة بنسبة  3123وخالل عام 
نطقة باستخدام أحدث التقنيات وحفر  بار عميقة مما أدي لظهور عمميات استصالح زراعي كبيرة بالم

 إلي انخفاض مناسيب المياة الجوفية بالمنطقة وتقنين المياة المطموبة لمري .
 

   
 

   
 

 [.2212-1972سبخة العسيمة خالل الفترة ]مساحة [ تطور 32شكل ]
[ ثبستخذاَ 2012-2001-1797-1772خ ٌسٕىاد ]اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعي

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3ثشٔبِجي 
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 سبخة عبدالمجيد: -و
،  3كم1.1:5بمساحة  2:83ظهرت سبخة عبدالمجيد عمي صور األقمار الصناعية عام 

انخفضت مساحة السبخة لتصل  2:98متخذة الشكل الطولي من الشرق لمغرب ، وخالل عام 
% ،وتغير شكمها المورفولوجي لتأخذ الشكل شبه الدائري 83.4-نسبة تغير بمغت ب 3كم1.137
% ، حيث قدرت 2126زادت مساحة السبخة بنسبة كبيرة وصمت لقرابة  3112[. وخالل عام 44]شكل

، ويرجل ذلك إلي زيادة كميات ميا  الصرف الزراعي في البحيرة.  3كم1.3:1مساحة السبخة بقرابة 
، وقد يرجل 3كم1.387% فقط لتصل 5.9انخفضت مساحة السبخة بنسبة صغيرة  3123وخالل عام 

 ذلك لظهور عمميات استصالح زراعي ألطراف السبخة.
 

   
 

   
 
 

 [.2212-1972سبخة عبدالمجيد خالل الفترة ] مساحة [ تطور33شكل ]
[ ثبستخذاَ 2012-2001-1797-1772]اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ٌسٕىاد 

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3ثشٔبِجي 
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 سبخة جنوب الهفهوف: -س
،  3كم1.222بمساحة  2:83ظهرت سبخة الهفهوف عمي صور األقمار الصناعية عام 

بنسبة تغير  3كم1.236زادت مساحة السبخة لتصل  2:98متخذة الشكل شبه الدائري ، وخالل عام 
زادت  3112[، وخالل عام 45، حيث تحول شكمها المورفولوجي لمشكل الطولي ]شكل  %23.7بمغت 

 3123، وخالل عام  3كم1.313% ، حيث قدرت مساحة السبخة بقرابة 72.7مساحة السبخة بنسبة 
، ويرجل ذلك لقيام األهالي بتجهيز 3كم1.168% لتصل 82.8-انخفضت مساحة السبخة بنسبة 

 الحها زراعيًا.مناطق كبيرة منها واستص
 

   
 

    
 

 [.2212-1972خالل الفترة ] جنوب الهفهوفسبخة  مساحة [ تطور34شكل ]
[ ثبستخذاَ 2012-2001-1797-1772عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ٌسٕىاد ] اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبءً 

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3ثشٔبِجي 
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 سبخة عين العزة: -ح
، وبدأت في الظهور 2:83هر سبخة عين العزة عمي صور األقمار الصناعية خالل عام لم تظ

وسط النطاق الزراعي بقرية ريس، ومنقسمة لثالثة أجزاء.  3كم:1.93بمساحة  2:98 عام عمي مرئية
% ، حيث قدرت مساحة السبخة بقرابة 48.8-انخفضت مساحة السبخة بنسبة  3112وخالل عام 

% لتصل 4.5:انخفضت مساحة السبخة بنسبة  3123لجزأين فقط ، وخالل عام منقسمة  3كم1.627
 [.46نتيجة استصالح أجزاء كبيرة منها في الزراعة ]شكل  3كم1.145

 

   
 

   
 

 [.2212-1972خالل الفترة ] عين العزةسبخة  مساحة[ تطور 35شكل ]
[ ثبستخذاَ 2012-2001-1797-1772ٕبعيخ ٌسٕىاد ]اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌص

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3ثشٔبِجي 
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 :البحيرةثانيًا: تغيرات بيئة 
رتبط بها السبخات والبرك والمستنقعات ، تتعد مناطق الصرف الزراعي من أهم المناطق التي  

قد تسبب ظهور البحيرات ، وهذا ما  وعندما تزيد كميات ميا  الصرف الزراعي بالمناطق المنخفضة فإنها
حدث بمنطقة الدراسة ، فقد نتل عن صرف الميا  الزائدة عن حاجات الزراعة بنطاق الباويطي والقصر 

أي منذ الزراعي إلي تكوين بحيرة كبيرة )المأمور( ، والتي بدأت في الظهور منذ ستينات القرن الماضي 
 دراسة لها:وفيما يمي [، :2ن عامًا ]صورة يقرابة خمس

 

 طي والقصر.ي[ بحيرة المأمور شمال النطاق الزراعي لمباو 19صورة ]
 :لمبحيرة الجغرافي الوصف -1

تقل بحيرة المأمور شمال غرب منخفض الواحات البحرية ، بمنطقة مزارع الباويطي والقصر ،  
ستغمها اة ضمنخف منطقة فوق مستوى سطح البحر. وهي عبارة عن اً متر  2:حيث تقل  عمي منسوب 

ثالثة  ويصل أخفض جزء بها قرابة  ، األهالي في صرف المياة الزائدة عن حاجة االراضي الزراعي 
التي   البحيرة  سواء بالزيادة أو النقصان كمية الميامنسوب الميا  في و ويتحكم في مساحة أمتار . 

ميا   اً وفرعي اً رئيسي اً رفمص 64ويصرف المتبخرة أو متسربة من البحيرة .   تصرف بها وكمية الميا
و  اً متر  511( مصارف رئيسية تتباين أطوالها بين 21)، منها  إلي البحيرةاالراضي الزراعية بالمنطقة 

 متر. 7.911
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تمثل المنطقة المحيطة ببحيرة المأمور بالواحات البحرية من مناطق مزارع النخيل الحديثة االتي و 
ونظام ، ري بصفة دائمة  ويخدمها نظاموتوزيل أكثر تنظيمًا ، تتسم بكثافة معتدلة من أشجار النخيل 

 اً فدان 6273بمغ مساحته ت اً وتخدم البحيرة زمام [.Al-Baraa, S. E.,2011, p64صرف جيد ]
بمنطقتي الباويطي والقصر، ويضم هذا الزمام حدائق النخيل في الشرق والجنوب، زراعات المحاصيل 

; من مساحة  56امية مل النخيل في الشمال والغرب ، ويمثل النخيل حوالي التقميدية كالبرسيم والذرة الش
 . [34،ص 3116معهد بحوث الصرف، ]الزمام 

 :المورفومترية لمبحيرة اتير تغال رصد -2
تطور مساحة بحيرة المأمور خالل الفترة [ عن 48&47[ ، وشكمي ]33جدول ] من دراسة

 [ ، يتضح اآلتي:2:83-3123]
 متدت فدان ، وقد ا 34.9أي  3كم (1.211) بقرابة 2:83حيرة المأمور خالل عام قدرت مساحة ب

من  الشرقي( حدث جفاف لمجزء 2:98-2:83ين متصمين ، وخالل الفترة من )أالبحيرة كجز 
،  اً فدان :5أي قرابة  3كم (1.317البحيرة وامتدت إلي الشمال متخذة الشكل الطولي بمساحة )

  .2:83 % عن عام217وبنسبة تغير 
 ( زادت مساحة األراضي المستصمحة حديثًا وزاد تصريف 3112-2:98وخالل الفترة من )  ميا

متدت البحيرة بصورة كبيرة جنوبًا، مما أدي إلي تضاعف مساحة الصرف الزراعي بالبحيرة ، وا
،  2:83% عن عام 2261فدان ، بنسبة تغير  3:9أي  3كم (2.361البحيرة حيث بمغت )

  .2:98م % عن عا618

 ( ا3123-3112وفي الفترة من ) متدت البحيرة في جميل االتجاهات وخاصة إلي الشرق ، ووصمت
، بنسبة تغير  اً فدان 7:4أي قرابة  3كم (:1:.3حيث قدرت ب) مساحةمساحة البحيرة إلي أكبر 

 .3123% عن عام 243، و2:98% عن عام 2423، و2:83% عن عام :391
 

 [.2012-1772حيشح اٌّأِىس خالي اٌفتشح ][ تطىس ِسبحخ ث22جذوي ]

حخ سباٌّ

خالي 

سٕىاد 

 اٌذساسخ

1772 1797 2001 2012 

 اٌّسبحخ

1772 

 اٌّسبحخ

1797 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1772 

 اٌّسبحخ

2001 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1772 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1797 

 اٌّسبحخ

2012 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1772 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1797 

ٔسجخ 

 اٌتغيش%

عٓ 

2001 

 0.206 0.100 2وُ
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 [.2212-2221-1987-1972][ تطور مساحة بحيرة المأمور خالل سنوات 36شكل ]
[ ثبستخذاَ 2012-2001-1797-1772اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ٌسٕىاد ]

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3ثشٔبِجي 
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 [.2212-1972خالل الفترة ][ تطور مساحة بحيرة المأمور 37شكل ]
[ باستخدام 2212-2221-1987-1972عمي قياسات صور االقمار الصناعية لسنوات ] المصدر: من إعداد الطالب بناءً 

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3برنامجي 
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 الرممية: األشكالتغيرات بيئة  ثالثًا:
ل المتراكمدة فالرمدا الرممدي،يتميز قداع مدنخفض البحريدة بقمدة الرواسدب الرمميدة وأشدكال التدراكم 

ورواسدب هدذ   الغربيدة،به أقل في كميتها وأحجامها مقارنة بتمك الموجودة بمنخفضدات صدحراء مصدر 
وتتألف هدذ  الرواسدب مدن حبيبدات دقيقدة  الباليستوسين،حديثة النشأة حيث ترجل إلي عصر  األشكال

، 3116]محمدددددود دسدددددوقي بغددددددادي،  البحريدددددةمدددددنخفض بمدددددن الكدددددوارتز وتنتشدددددر فدددددي أمددددداكن عديددددددة 
، األشددكال الرمميددة بمنطقددة الدراسددة بددين أشددكال رمميددة صددغيرة وأخددرى كبيددرة الحجددم  تنددوعت. [318ص

،  ، والتموجدات الرمميدة الغطداءات الرمميدةك وتنتشر في مناطق كثيدرة بمدنخفض البحريدة أشدكال رمميدة 
ويمكننددددا تندددداول تغيددددرات بيئددددة ،  ن الهابطددددةوالكثبددددان الصدددداعدة والكثبددددا، والكثبددددان الطوليددددة ، والنبدددداك 

 التكوينات الرممية في النقاط التالية:
 الرممية بمنطقة الدراسة:األشكال توزيع  -1

الرممية بمنطقة الدراسة تغيرًا كبيرًا في خصائص المساحات التي تغطيها  األشكالشهدت 
 Land Satات القمر الصناعى وتوزيعها داخل حدود المنخفض ، وقد تم االعتماد عمي تحميل بيان

[ لمجموعة المرئيات 3123لسنة ] Spot[ وبيانات القمر الصناعي 3112-2:98-2:83سنوات ]
الفضائية الخاصة بمنطقة الدراسة. وقد تم رصد هذ  التغيرات من خالل عممية التصنيف المراقب 

Supervised Classification [ الخاصة ببرناملImagine9.1 Erdasكما ، ]  اعتمد الطالب
تأكد من موقل البصمة الطيفيفة معمي الدراسات الميدانية المكثفة والخرائط الطبوغرافية والجيولوجية ل

لحساب   وبعد تصنيف المرئيات تم تحويمها إلي طبقات لمتكوينات الرممية عمي المرئيات المتاحة.
-51-:4-49، ]واألشكال[ 33راسة ]جدولمن د[ ، و ArcGis9.3مساحتها ، باستخدام برنامل ]

[ ، 3123-2:83الرممية بمنخفض البحرية  خالل الفترة ] األشكالتطور مساحة وتوزيل [ عن 52
 يتضح اآلتي:

  من  %28.9أي بنسبة  3كم (494.8بقرابة ) 2:83الرممية خالل عام  األشكالقدرت مساحة
الرياح السائدة من  الرممية مل اتجا  األشكالمتدت محاور إجمالي مساحة المنخفض ، وقد ا

الشمال الغربي إلي الجنوب الشرقي ، حيث يظهر من المرئية الفضائية تغطيتها لبعض جوانب 
الحافة الغربية لممنخفض ككثبان هابطة وبعض التالل المختمفة األبعاد المنتشرة بقاع المنخفض، 

 كذلك قربها من نطاق العمران والمناطق الزراعية.

  من 36أي بنسبة  3كم (649.7بقرابة ) 2:98لرممية خالل عام ا األشكالوقدرت مساحة %
% . 51.4قدرت بقرابة  2:83إجمالي مساحة المنخفض ، وبنسبة تغير ايجابية عن عام 
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الرممية بمنطقة العسيمة  األشكالويالحظ من المرئية الفضائية انتشار مساحات كبيرة تغطيها 
وكذلك تغطية أجزاء كبيرة من الحافة الشرقية والهفهوف والنطاق الزراعي بالزبو ومنديشة 

 لممنخفض بكثبان رممية صاعدة.

  24.4أي بنسبة  3كم (398.3بقرابة ) 3112الرممية خالل عام  األشكالكما قدرت مساحة %
% . 57.7-قدرت بقرابة  2:98من إجمالي مساحة المنخفض ، وبنسبة تغير سمبية عن عام 

الرممية بالحافة الغربية  األشكالشار مساحات كبيرة تغطيها ويالحظ من المرئية الفضائية انت
 لممنخفض تظهر ككثبان هابطة ، وقمة التكوينات الرممية بالقرب من الحافة الشرقية لممنخفض.

 [.2212-1972خالل الفترة ] األشكال الرممية[ تطور مساحة 22جدول ]
اٌّسبحخ 

خالي 

سٕىاد 

 اٌذساسخ

1772 1797 2001 2012 

 بحخاٌّس

1772 

 اٌّسبحخ

1797 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1772 

 اٌّسبحخ

2001 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1772 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1797 

 اٌّسبحخ

2012 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1772 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

1797 

ٔسجخ 

اٌتغيش% 

عٓ 

2001 

 41.3+ 24.6- 5.9+ 406.1 46.6- 25.1- 297.2 40.3+ 539.6 393.7 2وُ

-2221-1987-1972الطالب بناًء عمي قياسات صور االقمار الصناعية لسنوات ]المصدر: من إعداد 
 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3[ باستخدام برنامجي 2212

 

  من 29.9أي بنسبة  3كم (517.2بقرابة ) 3123الرممية خالل عام  األشكالوقدرت مساحة %
% . 52.4قدرت بقرابة  3112إجمالي مساحة المنخفض ، وبنسبة تغير ايجابية عن عام 
بالقرب من الحافة الرممية  األشكالويالحظ من المرئية الفضائية انتشار مساحات كبيرة تغطيها 

 الغربية لممنخفض ومنطقة الحيز بجنوب المنخفض.

 
 
 
 
 
 
 



998 

 

  
 

 .1797َ&1772 ياٌشٍِيخ ثّٕخفض اٌجحشيخ خالي عبِاألشىبي  ِٕبطكتىصيع  [37&39] يشىٍ

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3باستخدام برنامجي ، 1987& 1972لسنة  Land satعداد الطالب بناًء عمي قياسات صور القمر الصناعي المصدر: من إ
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 .2012&2001 ياٌشٍِيخ ثّٕخفض اٌجحشيخ خالي عبِاألشىبي  ِٕبطك[ تىصيع 41&40] يشىٍ

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3 ، ثبستخذاَ ثشٔبِجي2012لسنة  Spot و 2001ٌسٕخ  Land satصٕبعي اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس اٌمّش اٌ
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 اٌشٍِيخ:األشىبي سصذ اٌتغيشاد ثجيئخ  -2

لمتغيير بصفة  -من كثبان ونباك وفرشات رممية بمنطقة الدراسة الرممية  األشكالتتعرض بيئة  
في بيئتة الطبيعية ، وقيامه بإزالة  اً مؤثر  اً جيومورفولوجي عامالً ار  رة ، ويرجل ذلك إلي دور اإلنسان باعتبمستم

 مناطق بأكممها وأستبدالها بنشاطات زراعية أو عمرانية. ويمكننا رصد أهم مالمح هذ  التغيرات في اآلتي:
 تحىيً ثعض ِٕبطك اٌتىىيٕبد اٌشٍِيخ إٌى استخذاِبد صساعيخ: -أ

[ ، قيام األهالي 3123-3112مي ]نطقة الدراسة وخاصة عاتبين من فحص المرئيات الفضائية لم 
ستصالح مناطق لمتكوينات الرممية بالمنخفض واستخدامها في نشاطات زراعية ، ويظهر ذلك بوضوح في با
فارة والعسيمة شرق تل الهفهوف ، حيث توضح المرئية الفضائية لعام ناطق مختمفة لعل أهمها منطقة الجم

ستبدال هذ  المناطق بمشروعات ا 3123منطقة ، في حين توضح مرئية الرممية بالوجود التكوينات  3112
مثل الري الحديث من رش وتنقيط ، ، تستخدم وسائل [54& 53يتقوم بها شركات كبيرة ]شكمزراعية كبيرة 
ا تم رصد مناطق كثبان هابطة غربي منطقة الحيز ، تم تسويتها وزراعتهوالطيبات وسيكم. كما شركة جهينة 

بالنخيل والزيتون وبعض الفواكة والخضر ، كما تم زراعة بعض المناطق بالتين الشوكي لقدرته عمي تحمل 
 قمة المياة والظروف المناخية القاسية بالمنطقة.

 تحىيً ثعض ِٕبطك األشىبي اٌشٍِيخ إٌى ِٕبطك سىٕيخ:  -ة

[ ، قيام األهالي 3123-3112تبين من فحص المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة وخاصة عامي ] 
زالة مناطق كاممة لألشكال الرممية بالمنخفض والبناء عميها ، ويظهر ذلك بوضوح من خالل صور  بتسوية وا 

 لسنوات مختمفة وبدقة عالية ، حيث يتضح اآلتي: Google Earthبرنامل 
 ة( غربي القرية ، حيث الرممية )الكثبان الطولي زيادة الحجم العمراني لقرية منديشة عمي حساب األشكال

لسنوات مختمفة  Google Earthاتضح من الدراسة الميدانية وتحميل الصور الفضائية وصور برنامل 
 [ ؛ اتجا  النمو العمراني لقرية منديشة ناحية الجنوب والغرب عمي حساب األشكال56&55ي]شكم

بمنتصف موقل التكوينات الرممية  الرممية بالمنطقة ومد طريق مرصوف ، وتم ازالة معظم األشكالالرممية
 [. 32&31)شارع الشهيد محمد الدرة( وتشييد مباني حديثة عمي كال الجانبين ]صورة 

  كما اتضح من الدراسة الميدانية قيام األهالي ببناء شارع بأكممه عمي ظهر كثيب طولي بوسط قرية الزبو
ني وبناء بعض المنشآت الحكومية عميه التوسل العمرااألهالي في  استغمهحيث  -شارع عين الغرد  -

 [. :39، ص3116]محمود دسوقي بغدادي،  مثل نادي منديشة ومدرسة الزبو

  قامة المباني والشوارع بشكل  -يقوم كثير من األهالي خاصة المهاجرين الجدد لمواحات البحرية بتشييد وا 
قا األشكالعشوائي وغير مخطط، من خالل إزالة أجزاء من  مة أسوار حول مساحات كبيرة منها الرممية وا 

بوضل اليد عميها لمبناء عميها والتمركز بالقرب من مزارعهم الجديدة، ويظهر ذلك بوضوح بمناطق 
 االستصالح الزراعي بالحيز والعسيمة.
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 شرق الهفهوف. -فارة الرممية بمنطقة الجاألشكال طق منا[ 42شكل ]
 Land Sat, 2001اٌّصذس: ِشئيخ فضبئيخ                                                                             

 

 

 شرق الهفهوف. - الرممية بمنطقة الجفارةاألشكال ستصالح مناطق ا[ 43شكل ]
 Spot, 2012اٌّصذس: ِشئيخ فضبئيخ  
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 الرممية )الكثبان الطولية( غربي قرية منديشة.األشكال [ مناطق 44شكل ]

 Google Earth , 20/2/2003ذس : اٌّص  

 

 

 غربي قرية منديشة. والبناء عميهاالرممية األشكال تسوية [ 45شكل ]
 Google Earth , 16/8/2011اٌّصذس :   
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 الرممية بمدخل قرية منديشة )طريق الواحات الرئيسي(.األشكال [ منطقة 22صورة ]

 ٔبظشاً: صىة اٌغشة 

 

 
 الرممية بمدخل قرية منديشة والبناء عميها. األشكال[ إزالة 21صورة ]

 ٔبظشاً: صىة اٌغشة 
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 لنباك :امناطق  تدمير بعض -جـ
الرعي الجائر وغير المنظم، بتدمير بعض مناطق ظاهرة النباك وذلك من خالل يقوم األهالي 

حيز في رعي الحارة والزبو ومنديشة وال قري النباتات واألعشاب الطبيعية المنتشرة فيمناطق استغالل و 
يعرضها لمتذرية مثبت لمتربة إزالة الغطاء النباتي ال، فظاهرة النباك  وتدمير حيواناتهم، مما يسبب تدهور

 والتصحر، كما يسهل من حركة الرمال عمي النشاطات البشرية.
الشددجيرات كالطرفدداء المثبتدددة بقطددل أغصدددان وفددروع  السددفاريالعددداممين بسددياحة  بعددضيقددوم كمددا 
وعمدددى الدددرغم مدددن أن القسدددم األكبدددر مدددن  ،[33]صدددورة سدددتخدامها فدددي التدفئدددة وطهدددي الطعدددام المرمدددال ، و 

قطددل تمددك األغصددان يعددرض المتيبسددة فددإن األغصددان والفددروع التددي يجددرى قطعهددا هددي األغصددان الجافددة 
وأغصانة الداخمية يجعمها ضمن تالفيف النبات ال تزال تحافظ عمي بقائها متخفية  التياألجزاء الخضراء 

كشوفة في متناول الحيوانات الرعوية. كل هذا يؤدي في حالة استمرار  إلي تناقص مستمر في المجمدوع م
الرعي الجدائر فد . وهكدذاوبالتدالي تددهور النبداك وتالشديها الخضري ينتهي إلي تالشي النبات وتدهور  التام

يؤديددان فددي ه و فيددؤثر يددنعكس أحدددهما عمددى اآلخددر ويدديقددوم بهمددا اإلنسددان و والتحطيددب عددامالن متالزمددان 
، 2:97محمدد الشديو ،  &]عبدالحميدد كميدو  فدي التدوازن البيئدي الطبيعدي بالمنطقدةالنهاية إلى خمل كبيدر 

إلي حدوث تناقص مستمر في المجموع الخضري لمنبات وبالتالي تالشيه  ةوتؤدى هذ  العممي[ ، 213ص
كددز رحددالت سددياحة اتددي تعددد أحددد مر مندداطق النبدداك بطبددل  مددون والب الوقددت، ويظهددر ذلددك بوضددوحبمددرور 

 السفاري بالمنطقة.

 
 ثمشيخ طجٍّىْ.اٌّتذهىسح إٌجبن [ 22صىسح ]

 ٔبظشاً صىة: اٌجٕىة اٌششلي. 
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 :األراضي المزروعة بيئة اتتغير رابعًا: 
الذي يمحق بالغطاء النباتي األخضر  Change Detectionتعد دراسة واكتشاف التغير 

أصبح من االهمية بمكان في التخطيط ووضل االستراتيجيات  Land Useواستعماالت األراضي 
والحمول المناسبة لممشاكل البيئية واستزاف الموارد االرضية والحد من االستعمال العشوائي إلستخدامات 

 [.8:، ص:311األرض ]عواطف بنت الشريف شجاع، 
 تقنية استخدم من خاللبمنطقة الدراسة  األراضي المزروعةبيئة  تغيراتتم رصد وقد 

باالعتماد عمي مجموعة من المرئيات وذلك بالمنطقة ،  هافي التغير ستشعار من البعد في تقديراال
لسنة  (TM)م، ومرئية 2:83لسنة   (Mssة )مرئيالفضائية لمنطقة الدراسة لسنوات مختمفة وهي: 

 ولها Landsat الصناعي القمر من عميها الحصول تمم ، و 3112لسنة  (+ETM)ة ومرئيم ، 2:98

م 3123( لسنة Spot(، ومرئية )الراديومترية)  واإلشعاعية المكانية الخصائص نفسو  الطيفية الفئة نفس
 Normalized Difference (NDVI) النباتي الغطاء كثافة اختالف مؤشر، وذلك لحساب 

Vegetation Index  ،راضي األويمكننا تناول تغيرات بيئة  ،[3123]محمود دسوقي بغدادي
 بمنطقة الدراسة في النقاط التالية: المزروعة

 [:2212-1972خالل الفترة ] بمنخفض البحريةاألراضي المزروعة تطور مساحة  -1
إلنتاج خرائط ثنائية البعد  النباتي الغطاء كثافة اختالف مؤشر اعتمدت الدراسة عمي

Binary Images ،  المساحات النباتية حيث تم تصنيف المرئيات إلي فئتين فقط تمثالن
والمساحات غير النباتية سواء كانت تربة أو غيرها ، وذلك كنتيجة مباشرة لمخرجات مؤشر 

(NDVI ، وذلك بهدف تمييز مساحات النبات كأساس لممقارنة فيما بعد ]محمد الخزامي عزيز )
دراسة تحديد الحد الفاصل بين الغطاء النباتي وغير النباتي لسنوات الوتم  [.45، ص3113

 إلي طريقها في األراضي المزروعة[ ، وذلك لمعرفة هل مناطق 2:83-2:98-3112-3123]

[ 34جدول ]ومن دراسة الدراسة؟  منطقة أجزاء في النباتي الغطاء كثافة هي وماالزيادة أم النقصان؟ 
 يتضح اآلتي: [ ،57ل ]وشك

  ( فدان 7777) 3كم39رابة ق 2:83بمغت مساحة المناطق الزراعية بمنطقة الدراسة خالل عام
% فقط من إجمالي مساحة منخفض البحرية ، في حين قدرت مساحة المناطق غير 2.4بنسبة 

% من إجمالي مساحة 9.8:أي بنسبة  اً ( فدان616.825) 3كم3235بقرابة الزراعية 
 المنخفض.
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  ( 9:63) 3كم48.7قرابة  2:98وبمغت مساحة المناطق الزراعية بمنطقة الدراسة خالل عام
% فقط من إجمالي مساحة منخفض البحرية ، في حين قدرت مساحة المناطق 2.9بنسبة  اً فدان

% من إجمالي مساحة 9.3:أي بنسبة  اً ( فدان614.539) 3كم3225.5غير الزراعية بقرابة 
 المنخفض.

  ( 9515) 3كم46.4قرابة  3112وبمغت مساحة المناطق الزراعية بمنطقة الدراسة خالل عام
% فقط من إجمالي مساحة منخفض البحرية ، في حين قدرت مساحة المناطق 2.7بنسبة  اً فدان

% من إجمالي مساحة 9.5:أي بنسبة  اً ( فدان87:.614) 3كم3227.8غير الزراعية بقرابة 
 المنخفض.

 

 (.2012-1772ثّٕخفض اٌجحشيخ خالي اٌفتشح )األساضي اٌّضسوعخ  خِسبح تطىس[ 23جذوي ]

 

 اٌتصٕيف

1772 1797 2001 2012 

اٌّسبحخ 

 2وُ

اٌّسبحخ 

 ثبٌفذاْ

اٌّسبحخ  إٌسجخ%

 2وُ

اٌّسبحخ 

 ثبٌفذاْ

اٌّسبحخ  إٌسجخ%

 2وُ

اٌّسبحخ 

 ثبٌفذاْ

اٌّسبحخ  إٌسجخ%

 2وُ

اٌّسبحخ 

 ثبٌفذاْ

 إٌسجخ%

ِٕبطك 

 صساعيخ

29 6666 1.3 37.6 9752 1.9 35.3 9404 1.6 107 25476 4.7 

ِٕبطك 

غيش 

 صساعيخ

2124 505.714 79.7 2114.4 503.429 79.2 

 

2116.7 503.776 79.4 

 

2045 496.704 75.1 

 100 512.390 2152 100 512.390 2152 100 512.390 2152 100 512.390 2152 اإلجّبٌي

[ باستخدام 2212-2221-1987-1972المصدر: من إعداد الطالب بناًء عمي قياسات صور االقمار الصناعية لسنوات ]
 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3برنامجي 

 

  3كم218قرابة  3123في حين بمغت مساحة المناطق الزراعية بمنطقة الدراسة خالل عام 
% فقط من إجمالي مساحة منخفض البحرية ، في حين قدرت :.5بنسبة  اً ( فدان36587)

 % من6.2:أي بنسبة  اً ( فدان15:.597) 3كم3156مساحة المناطق غير الزراعية بقرابة 
 إجمالي مساحة المنخفض.
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األساضي ( تظهش تىصيع NDVI[ صىسح ثٕبئيخ اٌشتجخ ٌّؤشش اختالف اٌغطبء إٌجبتي )46شىً ]

 [.2012-2001-1797-1772ثّٕخفض اٌجحشيخ خالي سٕىاد ] اٌّضسوعخ
[ ثبستخذاَ 2012-2001-1797-1772اٌّصذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عٍي ليبسبد صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ٌسٕىاد ]

 .Erdas Imagine9.1 & ArcGIS9.3ثشٔبِجي 
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 [:2212-1972بمخفض البحرية خالل الفترة ]األراضي المزروعة تغير مناطق  -2
[ 3123-2:83بمخفض البحرية خالل الفترة ] األراضي المزروعةتم حساب تغير مناطق 

 األشعة من القريب الطيف – األحمر في)الط (Red+NIR)( / Red-NIRمن خالل المعادلة )

( هو NIR( حيث أن )الحمراء تحت األشعة من القريب الطيف+ األحمر  الطيف) / (الحمراء تحت
درجة السطوع في الجزء الخاص باألشعة تحت الحمراء ، واألحمر هو اإلنعكاس الموجود في الجزء 

 (.Rouse et al., 1974األحمر من الطيف )
القيم الموجبة إلي وجود النبات  ( ، وتشير2:+2-( بين )NDVA) وح قيموبصفة عامة تترا

القيم القريبة من الصفر أو السالبة فتشير إلي انعدام الغطاء النباتي ، حيث تشغل هذ  المناطق  إما
تم طرح قيم  األراضي المزروعةسبخات(. ولتقدير التغير في  –مناطق عمرانية  –)مناطق صحراوية 

[ من بعضها البعض ، والتي نتل عنها 3123-3112-2:98-2:83لسنوات ] (NDVIخرائط )
( 2وتأخذ قيمة )+ األراضي المزروعةمجموعة من الخرائط توضح المناطق التي حدث بها توسل في 

وتأخذ قيمة ).( ومناطق تحولت من النشاط  األراضي المزروعةومناطق لم يحدث لها أي تغير في 
 [ .59&58[ وشكمي ]35( جدول ]2-تأخذ قيمة )الزراعي إلي أنشطة أخري و 

عن غيرها البور والصحراوية بمنطقة الدراسة  األراضي المزروعةولكي نحدد بدقة نطاقات 
تجهيز صور المرئيات الفضائية ومن خالل الفحص البصري الدقيق لعدد من النطاقات تم فقد 

ل بينهما ، وتم حساب النقاط الضوئية بمناطق الزراعات والمناطق الصحراوية تم تحديد الحد الفاص
Pixels  التي تتساوي مل هذا الحد الفاصل أو تكون أعمي منه في القيمة عمي أنها مناطق غطاء

نباتي ، في حين تم اعتبار باقي النقاط الضوئية مناطق صحراوية . وعمي هذا األساس تم إنتاج 
-2:83خالل الفترة ] راضي المزروعةاأللتغير مناطق  ضخرائط ثنائية الرتبة ، وفيما يمي عر 

3123:] 
 (:1987-1972خالل الفترة )األراضي المزروعة مناطق  تغير -أ

( بقرابة 2:98-2:83بمنطقة الدراسة خالل الفترة ) األراضي المزروعةقدرت مساحة 
 اً فدان 3822بمغت  األراضي المزروعة، حيث ضمت مناطق لم يحدث لها تغير في  اً فدان 9:63
% ، وتتركز هذ  58.6تم زراعتها بنسبة  اً فدان 5371% ، في حين تم رصد 41.5نسبة أي ب

المناطق في جنوب قرية الحارة شمال شرق المنخفض ومنطقة القصعات شمال غرب المنخفض 
متحولة عن أنشطة زراعية بنسبة  اً فدان 2:92ومنطقة الحيز بجنوب المنخفض ، في حين تم رصد 

ويالحظ وجنوب المنخفض اء النباتي؛ وتتركز في شمال غرب المنخفض % من إجمالي الغط33.2
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أن معظم هذ  األراضي تقل بالقرب من السبخات ويظهر ذلك بوضوح في قريتي الزبو والحارة ، كما 
يالحظ تحول بعض األراضي عن النشاط الزراعي الواقعة بالقرب من الحافة الغربية لممنخفض 

إلي ذلك تبوير بعض ، يضاف  بالحيز نظرًا لطمرها برمال الكثبانة والغربيريس و  وبقري طبل  مون
 .راضي نتيجة جفاف بعض اآلبار االهمية ويظهر ذلك بوضوح جنوب الحيزاأل

 (.2212-1972بمنخفض البحرية خالل الفترة )األراضي المزروعة مساحات تغير [ 24جدول ]

 
 التغير في المنطقة

1972-1987 1987-2221 1972-2221 2221-2212 1972-2212 
اٌّسبحخ 

 ثبٌفذاْ
اٌّسبحخ  النسبة%

 ثبٌفذاْ
اٌّسبحخ  النسبة%

 ثبٌفذاْ
اٌّسبحخ  النسبة%

 ثبٌفذاْ
اٌّسبحخ  النسبة%

 ثبٌفذاْ
 النسبة%

أراضي متحولة عن 
 أنشطة زراعية

1791 22.1 3272 39 3045 36.2 1322 5.2 1499 5.8 

 79.5 20254 72 19342 57 4792 32.5 2730 47.5 4260 مناطق تم زراعتها
مناطق التي لم يحدث لها 

 تغير
2711 32.4 2402 28.5 577 6.8 5912 22.8 3734 14.7 

الفارق بين المتحول من 
لي النشاط الزراعي  وا 

2277 - 541 - 1737 - 17020 - 19766 - 

 122 25476 122 25476 122 8424 122 8424 122 8952 اإلجمالي
[، ورٌه ثتمسيُ اٌخشيطخ إٌي ثالث ستت وبٌتبٌي: ِٕبطك اٌتي ٌُ 2012-2001-1797-1772لّبس اٌصٕبعيخ  ٌسٕىاد ]اٌّصذس: صىس اال

 (.  1-طخ صساعيخ وتأخز اٌميّخ )(، وأخيشاً أساضي ِتحىٌخ عٓ أٔش1( ، وِٕبطك تُ صساعتهب وتأخز اٌميّخ )+0يحذث ٌهب تغيش وتأخز اٌميّخ)
 

 

 (:2221-1987خالل الفترة )روعة األراضي المز  مناطقتغير  -ب
( بقرابة 3112-2:98بمنطقة الدراسة خالل الفترة ) األراضي المزروعةقدرت مساحة 

أي  اً فدان 3513بمغت  األراضي المزروعةفدان ، حيث ضمت مناطق لم يحدث لها تغير في  9515
كز هذ  المناطق وتتر  ؛ %43.6تم زراعتها بنسبة  اً فدان 3841% ، في حين تم رصد 39.6بنسبة 

في جنوب وشرق قرية الحارة ومنطقة القصعات شمال غرب المنخفض ومنطقة الحيز بجنوب 
% من إجمالي :4متحولة عن أنشطة زراعية بنسبة  اً فدان 4383المنخفض ، في حين تم رصد 

ويالحظ أن معظم هذ  األراضي تقل بالقرب من ، وتتركز في شمال غرب المنخفض، الغطاء النباتي 
السبخات مما أدي إلي تممحها وتغدقها وتحولها ألراض بور ويظهر ذلك بوضوح في قريتي الزبو 
والحارة ، كما يالحظ تحول بعض األراضي عن النشاط الزراعي الواقعة بالقرب من الحافة الغربية 
 لممنخفض وبقري طبل  مون وريس والغربية بالحيز نظرًا لطمرها برمال الكثبان وتغير التركيب

 الميكانيكي لرواسبها.
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 (.2212-2221-1987-1972بمنطقة الدراسة خالل سنوات )األراضي المزروعة [ توزيع مناطق 47شكل ]
وثبالعتّبد عٍي صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ، ورٌه ثتمسيُ اٌخشيطخ إٌي  Imagine9.1 Erasتُ إٔتبج هزٖ اٌخشيطخ ِٓ خالي ثشٔبِج 

(، وأخيشاً أساضي 1( ، وِٕبطك تُ صساعتهب وتأخز اٌميّخ )+0ك اٌتي ٌُ يحذث ٌهب تغيش وتأخز اٌميّخ)ثالث ستت وبٌتبٌي: ِٕبط

 (.  1-طخ صساعيخ وتأخز اٌميّخ )ِتحىٌخ عٓ أٔش
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 (:2221-1972خالل الفترة )األراضي المزروعة تغير مناطق  -جـ
 9515 ب( 3112-2:83بمنطقة الدراسة خالل الفترة ) األراضي المزروعةقدرت مساحة 

أي بنسبة  اً فدان 688بمغت  األراضي المزروعة، حيث ضمت مناطق لم يحدث لها تغير في  ةنأفد
% ؛ وتتركز هذ  المناطق في جنوب 68تم زراعتها بنسبة  اً فدان 5893% ، في حين تم رصد 7.9

في  وشرق قرية الحارة ومنطقة القصعات شمال غرب المنخفض ومنطقة الحيز بجنوب المنخفض ،
األراضي % من إجمالي 47.3متحولة عن أنشطة زراعية بنسبة  اً فدان 4156حين تم رصد 

بشمال غرب المنخفض ، كما يالحظ تحول بالقرب من السبخات وتتركز هذ  االراضي  المزروعة
 بعض األراضي عن النشاط الزراعي الواقعة بقرية ريس بالحيز نظرًا لطمرها برمال الكثبان .

 :(2212-2221)خالل الفترة األراضي المزروعة طق تغير منا -د
  36587 ب( 3123-3112بمنطقة الدراسة خالل الفترة ) األراضي المزروعةقدرت مساحة 

أي بنسبة  اً فدان 6923بمغت  األراضي المزروعة، حيث ضمت مناطق لم يحدث لها تغير في  اً فدان
% وتتركز هذ  المناطق في منطقة 83بة تم زراعتها بنس اً فدان 29453% ، في حين تم رصد 33.9

العسيمة والجفارة بشرق الهفهوف حيث يوجد شركات تعتمد عمي وسائل الري الحديث بالرش والتنقيط ، 
األراضي لي % من إجما6.3متحولة عن أنشطة زراعية بنسبة  اً فدان 2433في حين تم رصد 

ضافة إلي تحول بعض ، باإل لمنخفضبشمال ابالقرب من السبخات راضي وتتركز هذ  األ المزروعة
 األراضي عن النشاط الزراعي نتيجة زحف الرمال عميها خاصة في الحيز الغربية وريس وطبل  مون.

 :(2212-1972)خالل الفترة األراضي المزروعة تغير مناطق  -هـ
( بقرابة 3123-2:83بمنطقة الدراسة خالل الفترة ) األراضي المزروعةقدرت مساحة 

فدان  4845بمغت  األراضي المزروعة، حيث ضمت مناطق لم يحدث لها تغير في  اً دانف 36587
% وتتركز هذ  6.:8تم زراعتها بنسبة  اً فدان 31365% ، في حين تم رصد 25.8أي بنسبة 

المناطق في جنوب وشرق قرية الحارة ومنطقة القصعات شمال غرب المنخفض ومنطقة الجفارة 
متحولة  اً فدان 2599طقة الحيز بجنوب المنخفض ، في حين تم رصد والعسيمة شرق الهفهوف ومن
بالقرب من وتتركز هذ  االراضي  األراضي المزروعة% من إجمالي 6.9عن أنشطة زراعية بنسبة 

بشمال غرب المنخفض مما أدي إلي تممحها وتغدقها وتحولها ألراض بور ويظهر ذلك السبخات 
واألراضي الزراعية المنتشرة حول بحيرة المأمور، كما يالحظ  بوضوح في غربي قريتي الزبو والحارة

تحول بعض األراضي عن النشاط الزراعي خاصة الواقعة في الحيز الغربية وريس وطبل  مون ، 
 نظرًا لطمرها برمال الكثبان وتغير التركيب الميكانيكي لرواسبها. 
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 (.2212-1972راسة خالل الفترة )بمنطقة الداألراضي المزروعة [ توزيع مناطق 48شكل ]
وثبالعتّبد عٍي صىس االلّبس اٌصٕبعيخ ، ورٌه ثتمسيُ  Imagine9.1 Erasتُ إٔتبج هزٖ اٌخشيطخ ِٓ خالي ثشٔبِج 

، (1ب وتأخز اٌميّخ )+( ، وِٕبطك تُ صساعته0اٌخشيطخ إٌي ثالث ستت وبٌتبٌي: ِٕبطك اٌتي ٌُ يحذث ٌهب تغيش وتأخز اٌميّخ)

 (.1-طخ صساعيخ وتأخز اٌميّخ )ضي ِتحىٌخ عٓ أٔشوأخيشاً أسا
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 الخالصة:
تناول هذا الفصل تغيرات البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية ، حيث تم االعتماد عمي 

[ ؛ لتقدير التغيرات 3123-3112-2:98-2:83مجموعة من صور األقمار الصناعية لسنوات ]
تقدر تم تتبل التغيرات البيئية لسبخات منطقة الدراسة والتي ن عامًا . وقد يالبيئية لممنطقة خالل أربع

; من إجمالي مساحة منخفض البحرية، 1.45، أي بنسبة  3[كم8.457] بالحالية مساحتها 
ها في ثمانية مناطق بالمنخفض ، حيث رصدت تغيرات كبيرة في مساحات السبخات ويتركز توزيع

 ومناطق توزيعها خالل فترة الدراسة.
 اً وفرعي اً رئيسي اً مصرف 64رصد تغيرات بيئة بحيرة المأمور والتي نتجت عن صرف  كما تم

بالزمام الزراعي لمنطقتي  اً فدان 6273الزائدة عن حاجات األراضي الزراعية ، حيث تخدم قرابة 
، حيث تبين تطور وزيادة مساحة  اً فدان 7:4 بالباويطي والقصر ، وتقدر مساحة البحيرة حاليًا 

 خالل سنوات الرصد. البحرية
وتبين من رصد تغيرات بيئة التكوينات الرممية بمنطقة الدراسة ، تباين مناطق ومساحات 

 3123قدرت مساحة التكوينات الرممية خالل عام التكوينات الرممية خالل سنوات الرصد ، حيث 
فضائية % من إجمالي مساحة المنخفض ، ويالحظ من المرئية ال29.9أي بنسبة  3(كم517.2)ب

انتشار مساحات كبيرة تغطيها التكوينات الرممية بالقرب من الحافة الغربية لممنخفض ومنطقة الحيز 
تم رصد تغيرات كبيرة ببيئة التكوينات الرممية من خالل تحويمها لمناطق  وقد بجنوب المنخفض.

ناطق عمرانية مثل زراعية تم استصالحها بالعسيمة والجفارة والحيز ، ومناطق أخري تم تحوليها لم
 شارع الشهيد محمد الدرة غربي قرية منديشة.

 الغطاء كثافة اختالف مؤشرحساب من خالل  األراضي المزروعةكما تم رصد تغيرات بيئة 

بمغت خالل سنوات الرصد ، حيث  األراضي المزروعة، حيث رصد تطور مساحات ومناطق  النباتي
بنسبة  اً ( فدان36587) 3كم218قرابة  3123خالل عام مساحة المناطق الزراعية بمنطقة الدراسة 

، وقد تباين هذ  المساحة خالل سنوات الدراسة إما  % فقط من إجمالي مساحة منخفض البحرية:.5
 بالسمب أو اإليجاب نتيجة داخل عوامل طبيعية أو تغيير اإلنسان بنشاطاته في بيئتة الطبيعية.
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 ثمهيد:

: مشكالت بيئية مرثبطة بالجيومورفولوجيا
ً
 .أوال

: مشكالت بيئية مرثبطة باملناخ.
ً
 ثانيا

: مشكالت بيئية مرثبطة بالتربة.
ً
 ثالثا

: مشكالت بيئية مرثبطة باملياة الجوفية.
ً
 رابعا

 الخالصة.
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 تمييد:
الطبيعية معوقات آلية ترتبط في نشأتيا بعوامؿ طبيعية بحتو ليس لئلنساف دخؿ فييا  مشكبلت البيئةتعد 

ف كاف لو اليد في زيادة أو تقميؿ فعاليتيا، وتتمثؿ أىميا في اآلتي:  وا 
 أواًل: مشكالت بيئية مرتبطة بالجيومورفولوجيا:

 الطبيعية التي تنتج عن عوامل جيولوجية وجيومورفولوجية ، وىي: وتتمثل ىذه المشكالت في المخاطر
 مشكالت بيئية مرتبطة بزحف الرمال: -1

يتميز قاع منخفض البحرية بقمة الرواسب الرممية مقارنة بتمؾ الموجودة بمنخفضات صحراء مصر 
الغطاءات الرممية في يتركز وجود ، حيث  ياأشكالو  تميز بتنوع أحجامياتالغربية، وعمي الرغـ مف ذلؾ فإنيا 

جنوب المنخفض في منطقتي وبوفى منطقة الحارة  ومنديشة،أراضى ما بيف الكثباف الرممية في منطقتي الزبو 
، كما ينتشر بشكؿ  الكثباف الطولية في شماؿ المنخفض في مناطؽ الحارة والزبو ومنديشة ، وتظيرشبمو وطبمموف

. بينما تظير الكثباف الصاعدة واليابطة عمي حافتي باف الطولية المثبتة بالنباترئيسي في ىذه المناطؽ نمط الكث
الحيز ]محمود دسوقي بغدادي،  –المنخفض وعمي كثير مف التبلؿ المنعزلة المنتشرة بجانبي طريؽ الباويطي 

 آلتي:[. وينتج عف حركة الرماؿ مشكبلت بيئية بالواحات البحرية ، يمكننا تناوليا في ا542، ص5002
 خصائص عممية الزحف الرممي بالواحات البحرية:  -أ

سفي الرماؿ وزحؼ الكثباف الرممية، وفيما يمي عرض وتنقسـ حركة الرماؿ عمي سطح األرض إلي 
 لخصائص عممية الزحؼ الرممي بمنخفض الواحات البحرية:

  سفي الرمالSand Drift : 
يقصد بعممية سفي الرماؿ أو االنسياؽ الرممي ىو حركة أو زحؼ الحبيبات الرممية بمختمؼ أحجاميا 

الرياح إلي سرعة فوؽ سطح األرض أو فوؽ أسطح الكثباف في صورة حركة فردية قفزًا أو زحفًا عندما تصؿ 
ت طويمة وتغطيتو لمساحات وتكمف خطورة االنسياؽ الرممي في قدرتو عمي التحرؾ لمسافا الثانية،متر في 2.2

[. ولكي يمكف تحديد 16، ص6892شاسعة في أوقات قصيرة وتحت سرعات بطيئة نسبيًا ]مشاعؿ آؿ سعود، 
الكمية النسبية مف الرماؿ التي يحتمؿ أف تتحرؾ مف االتجاىات المختمفة خبلؿ السنة بأكمميا، أو كؿ شير مف 

إلنشاء وردة الرماؿ التي تعد  [Fryberger,1979]طريقة شيورىا بمنخفض الواحات البحرية ، تـ استخداـ 
 [، وىي: 602، ص5002أكثر الطرؽ شيوعًا في ىذا الصدد ]محمود دسوقي بغدادي،

[1]DP = V² [ V-V0 ]        
 = المعدل السنوي لمرمال المتحركة. DPحيث تمثل 

 V .متوسط سرعة الرياح في كل فئة من فئات سرعة الرياح بدياًل عن السرعة الحقيقية لمرياح = 
 V0 .سرعة الرياح التي يبدأ عندىا تحرك الحجم السائد لمرمال = 

فنػػاتج ىػػذه المعادلػػة يعبػػر عػػف الكميػػة النسػػبية لمرمػػاؿ التػػي يمكػػف أف تتحػػرؾ بواسػػطة الريػػاح خػػبلؿ الفتػػرة 
الزمنية التي يتوقع أف تيب خبلليا، ومف ىنا يجب أف يضاؼ عامؿ الزمف إلي المعادلػة السػابقة، وعنػدما يضػاؼ 

بػارة عػف مقيػاس لمكميػة النسػبية مػف الرمػاؿ عامؿ الزمف ، فإف الػرقـ النػاتج يسػمي الرمػاؿ المتوقػع تحركيػا، وىػو ع
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المتوقع تحركيا في محطة ما خبلؿ فترة زمنية محددة، وتسمي الوحدات التي يمثميا الرقـ الخاص بالكمية النسػبية 
 ، وتكوف المعادلة النيائية بالصيغة التالية: Vector Unitsالمتوقع تحركيا بالوحدات المتجية 

[2]  DP = V² [ V-V0 ] t       
الفترة الزمنية التي تيب خبلليا الرياح، وذلؾ كنسبة مئوية مف مجموع أياـ السنة، وقد استعيف  tحيث تمثؿ 

[. ولحساب الوحدات 670، ص6892بخطوات تطبيقيا في دراسة ]نبيؿ سيد إمبابي ومحمود محمد عاشور، 
، يجب معرفة سرعة الرياح التي يبدأ عندىا تحرؾ المتجية المعبرة عف الكمية النسبية مف الرماؿ المتوقع تحركيا

[ أف الحجـ 601، ص5002الحجـ السائد لرماؿ منخفض البحرية، وقد تبيف مف دراسة ]محمود دسوقي بغدادي،
مـ ، وقد وجد أف سرعة الرياح البلزمة لتحريؾ ىذا الحجـ مف الرماؿ بحيث  0.52-0.2السائد لمرماؿ يتراوح بيف 

عقدة / الساعة، وعند مقارنة ىذه السرعة بجداوؿ سرعات الرياح لوحظ أنيا تقع في  65.7يواء ىي يظؿ قافزًا في ال
[ تـ الحصوؿ عمي أرقاـ 6[عقدة، وبالتعويض في المعادلة ]62-66الفئة التي تتراوح فييا سرعة الرياح بيف ]

مفة أف تحرؾ الرماؿ لتقدير الكمية معيارية تمثؿ المعدالت النسبية التي يمكف عندىا لمرياح ذات السرعات المخت
[ أي tالنسبية لمرماؿ المتحركة المتوقع حدوثيا في محطة ]الواحات البحرية[، ويتـ ضرب ناتج المعادلة األولي في ]

 النسبة المئوية لمفترة الزمنية التي تيب خبلليا في فئات سرعة الرياح المؤثرة خبلؿ شيور السنة.
ي تـ التوصؿ إلييا والتي تعبر عف أرقاـ الوحدات المتجية المعبرة عف [ النتائج الت6ويوضح ممحؽ ]

الكمية النسبية لمرماؿ المتوقع تحركيا في كؿ اتجاه مف االتجاىات الثمانية لكؿ شير مف شيور السنة، وأفضؿ 
مثؿ كمية ، وىي رسـ بياني دائري الشكؿ يSand Roseطريقة لتمثيؿ ىذه النتائج ىي ما يعرؼ باسـ وردة الرياح 

الرماؿ النسبية المتوقع تحركيا مف اتجاىات البوصمة المختمفة، حيث يتناسب طوؿ أذرعيا مع عدد الوحدات 
 المتجية المعبرة عف الكمية المتوقع تحركيا مف كؿ اتجاه.

[ عػف 48[ عف كمية الزحؼ الرممي المحتممة خبلؿ شيور بمنطقة الدراسػة، وشػكؿ ]6ومف دراسة ممحؽ ]
 وردة الرماؿ، يتضح السمات التالية لمزحؼ الرممي المحتمؿ بمنخفض الواحات البحرية: 

  وحػػػدة، وبيػػػذا تصػػػنؼ بيئػػػة  518.52تبمػػػم كميػػػة الرمػػػاؿ المتوقػػػع تحركيػػػا بالوحػػػدات المتجيػػػة خػػػبلؿ العػػػاـ
مػػػػػنخفض الواحػػػػػات البحريػػػػػة ضػػػػػمف البيئػػػػػات التػػػػػي تسػػػػػودىا ريػػػػػاح ذات طاقػػػػػة متوسػػػػػطة طبقػػػػػًا لتصػػػػػنيؼ 

[Fryberger, 1979, p150 حيث أنو صنؼ البيئات التي تسودىا طاقة رياح أقؿ مف ،]وحػدة بأنيػا 500
وحػدة بأنيػا سػريعة وعاليػة، وقػد يرجػع  400وحدة بأنيا متوسطة، واألكثػر مػف  118-500منخفضة، ومف 

 ذلؾ لضعؼ سرعة الرياح نتيجة وقؼ الحافات المطوقة لممنخفض عائؽ أماميا.

  مػاؿ المتوقػػع تحركيػػا مػف شػػير إلػي آخػػر خػػبلؿ السػنة، ممػػا يػدؿ عمػػي تبػػايف طاقػة الريػػاح خػػبلؿ تتبػايف كميػػة الر
 ٪62.2و ٪68.5شػػيور السػػنة، حيػػث تبمػػم الكميػػة المتوقػػع تحركيػػا ذروتيػػا شػػيري أبريػػؿ وفبرايػػر حيػػث بمغػػت 

أكتػػوبر  عمػى التػوالي مػف إجمػالي الطاقػة عمػي مسػتوي العػاـ، فػػي حػيف تصػؿ إلػي أدنػي معػدؿ ليػا خػبلؿ شػيري
 فقط عمي الترتيب مف إجمالي الطاقة خبلؿ العاـ. ٪5.2و ٪5.6وأغسطس، حيث بمغت 
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[ ورداد انريبل نًحطخ انىاحبد انجحريخ خالل شهىر انطُخ.49شكم ]  
 [.601، ص5002انًصذر: ]يحًىد دضىلي ثغذادي،  

 

 ليػا خػػبلؿ فصػػؿ الشػػتاء  تتبػايف كميػػة الرمػػاؿ المتوقػع تحركيػػا خػػبلؿ فصػوؿ السػػنة، حيػػث تصػؿ ألعمػػي معػػدؿ
، وتبمػػػم فػػػي فصػػػؿ الربيػػػع  ٪11.1مػػػف إجمػػػالي الطاقػػػة خػػػبلؿ العػػػاـ، وتبمػػػم فػػػي فصػػػؿ الخريػػػؼ  ٪42فتبمػػػم 
 فقط. ٪9.8، في حيف تصؿ إلي أدني معدؿ ليا في فصؿ الصيؼ حيث تبمم  66.9٪

 يتضػػح أف نظػػاـ [، حيػػث 20كمػػا أشػػارت الدراسػػة إلػػي أف نسػػبة االتجػػاه الرممػػي تختمػػؼ مػػف اتجػػاه آلخػػر ]شػػكؿ
الريػػاح السػػنوي بمنطقػػة الدراسػػة مػػف النػػوع الثنػػائي الضػػيؽ بوجػػو عػػاـ، فنسػػبة الرمػػاؿ التػػي يتوقػػع تحركيػػا مػػف 

مػػف  ٪56.9مػػف جممػػة الزحػػؼ الرممػػي، وتتػػوزع ىػػذه النسػػبة بواقػػع  ٪22.6االتجاىػػات الشػػمالية مجتمعػػة تبمػػم 
بينما يستحوذ االتجػاه الغربػي وحػده عمػي  مف الشماؿ الغربي، ٪56.2مف الشماؿ الشرقي و ٪66.7الشماؿ و

، وتتوزع ىذه النسبة بواقع  ٪67.5مف نسبة االنسياؽ الرممي، وتبمم نسبة االتجاىات الجنوبية مجتمعة  52٪
 مف الجنوب الشرقي.  ٪0.8مف الجنوب و ٪2.7مف الجنوب الغربي و 60.2٪
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بمنخفض البحرية خالل العام.[ النسبة المئوية لالنسياق الرممي واتجاىاتو 55شكل ]  
 [.601، ص5002انًصذر: ]يحًىد دضىلي ثغذادي،            

 زحف الكثبان الرممية: 
 جماعية،يقصد بعممية زحؼ الكثباف الرممية انتقاؿ الكثباف الرممية مف مكاف إلي آخر في شكؿ حركة 

حركة الكثباف بيف كثباف منطقة الدراسة حيث يختمؼ معدؿ ذاتيا. و تبعًا لقوة الرياح واتجاىيا وشكؿ وحجـ الكثباف 
ضمف أنواع معظـ كثباف منطقة الدراسة  وتقعمتر خبلؿ السنة، [ 5.2:  6.6بيف ]حركة مبمم المعدؿ السنوي ل

]محمود دسوقي أمتار الكثباف الرممية معتدلة الحركة والتي تنحصر المسافة التي تقطعيا بيف المتر والخمسة 
 . [602، ص5002بغدادي،

وذلؾ لقابمية الرماؿ  الرممية،أف االنسياؽ الرممي أكثر خطورة مف زحؼ الكثباف مما سبؽ يتضح 
حركة الكثباف الرممية مف  ءوبط جية؛وقدرتيا عمي الحركة لمسافات طويمة مف  سرعة،لبلنسياؽ الرممي عند أقؿ 

عامة ببط بصفة وتتسـ ىذه الكثباف جية أخري حيث تسود الكثباف الطولية وكثباف العقبات في منطقة الدراسة 
 الرياح.حركتيا في منصرؼ 

 : أنواع المشكالت البيئية المرتبطة بزحف الرمال -ب
المنطقة لخطر تعرض تمثؿ منطقة الدراسة إحدي الواحات التي ُيستيدؼ تنميتيا خبلؿ الفترة الحالية ، وت

 أىـ المشكبلت الناجمة عف ذلؾ في اآلتي: الزحؼ الرممي وتيديد النشاطات البشرية بيا ، ويمكننا تناوؿ
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 :زحف الرمال عمي األراضي الزراعية 

لعممية زحؼ الرماؿ حيث تغطي الكثباف الرممية أجزاء تتعرض التربة بالواحات البحرية لمتدىور نتيجة 
الزراعية مف األراضي الزراعية القديمة شماؿ المنخفض كما في الزبو ومنديشة والقبالة، وأجزاء مف األراضي 

حديثة االستصبلح كما في العجوز والقصعة وبئر المطار، كما تزحؼ الكثباف عمي األراضي الزراعية جنوب 
 .[577، ص5002]محمود دسوقي بغدادي،  [26]شكؿ موف وشبمو وريسآ في قري طبؿ -الحيز  –المنخفض 

خصائصيا الميكانيكية وزيادة نسبة تغير ووتؤدي عمميات الزحؼ الرممي إلي إضافات كميات مف الرماؿ لمتربة 
 [.51الرماؿ بيا ]صورة

 

 
 [ يُبطك زحف انريبل عهي يسارع انحيس انحذيثخ وانمذيًخ.26شكم ]

 Spot, 2012انًصذر: انذراضخ انًيذاَيخ & انًرئيخ انفضبئيخ            

 :زحف الرمال عمي المباني 

تأثرًا كبيرًا بحركة الرماؿ، وتختمؼ درجة تأثرىا تبعًا لمدي تتأثر مناطؽ العمراف بمنخفض الواحات البحرية  
قربيا أو بعدىا مف نطاقات الكثباف ، فأكثر المناطؽ تأثرًا ىي التي تقع بقريتي الزبو ومنديشة، حيث تزحؼ الكثباف 

بالزبو ، مباني يمكف رؤيتيا تغطي أسوار الالرممية عمي المباني الحديثة الواقعة إلي الجنوب الغربي مف منديشة، و 
تزحؼ الرماؿ عمي بعض المنازؿ في قري الحارة والعجوز والقبالة، وتظير الكثباف الرممية وىي تحاصر قرية  كما

،  [54الريس جنوب المنخفض وتقـو بتغطية نطاؽ كبير منيا مما يسبب نزوح بعض السكاف لمناطؽ أخري ]صورة 
 .ف القديمة وحطية الشيخكما ىجر العديد مف السكاف منازليـ بقرية طبممو 
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 [ الرمال الزاحفة تجاه أراضي اإلستصالح الزراعي بمنطقة بالقصعة.23صورة ]

 َبظراً صىة: انشًبل انغرثي. 

 

 ريس ويالحظ زحف الرمال عمى المنازل ومزارع النخيل.لقرية  يةمالرمالكثبان [ إحاطة 24صورة ]
 .انشرقَبظراً صىة:        
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  انطرق:زحف انريبل عهي 

[، 25]شكؿ  لعمميات سفي الرماؿ بيا بمنطقة الدراسة والطرؽ الفرعية المرتبطةالبرية تعرض كثير مف الطرؽ ي 
وتمثؿ ىذه الحركة خطورة شديدة عمي  فردية،حيث تتحرؾ الرماؿ بمختمؼ أحجاميا فوؽ سطح األرض في صورة حركة 

حركة سير المركبات، وتتعرض الطرؽ لخطورة شديدة في األماكف التي تقـو الرياح بترسيب الرماؿ عمييا فتطمس 
كما أف وجود ذرات الرماؿ فوؽ أسفمت الطريؽ معالميا وتكوف عمي سطوحيا وسطًا ىشًا يتعذر معو مرور السيارات، 

[، 52]صورة  الطريؽ عميالقيادة  فيمما يسبب خطورة شديدة  األسفمتالسيارات عمي يعوؽ حركة دوراف عجبلت 
الباويطي، وعند الخروج مف القصر باتجاه الحيز،  -ويظير ذلؾ بوضوح عمي الطريؽ الرئيسي ما بيف منديشة 

، والطرؽ  بئر المطار –الزبو، وطريؽ الباويطي  –وطريؽ منديشة باإلضافة إلي طريؽ الحارة الداخمي وطريؽ القبالة، 
 [.590، ص5002الداخمية بريس وطبؿ آموف ]محمود دسوقي بغدادي، 

مف زحؼ الرماؿ عمييا ، مثؿ طريؽ الجفارة كما تعاني الطرؽ الداخمية التي تخدـ مناطؽ اإلستصبلح الجديدة 
تمامًا ، مما يسبب خطورة كبيرة وتزداد الخطورة بيذه الطرؽ كونيا مميدة وغير مرصوفة ، حيث تطمس الرماؿ مبلمحيا 

 .اليفيوؼ، وجنوب شرؽ قرية الحارة لممرور عمييا ، ويظير ذلؾ بوضوح بطرؽ منطقة االستصبلح الجديدة بالعسيمة شرؽ

 

 .بدوران نقب الحيز عند الخروج من المنخفض صوب الفرافرةزحف الرمال [ 25صورة ]
 .انجُىةَبظراً صىة:  

  اآلثبر:زحف انريبل عهي ثعض 

خطر الزحؼ الرممي، سواء أكاف ىذا الزحؼ مف خبلؿ الحركة مف بمنخفض الواحات البحرية بعض اآلبار  تعاني 
مثؿ المفتمة بالقصر وعيف شريؼ المباشرة لمكثباف، أـ مف خبلؿ سفي الرماؿ، حيث طمرت رماؿ الكثباف الرممية بعض العيوف 

موف أكثر آ الرممية العيوف القريبة منيا بقرية طبؿ آموف حيث تعد عيف طبؿ[ ، وتيدد الكثباف 57&52بقرية ريس ]صورتي 
 مستقببًل.العيوف تيديدًا فالكثباف الرممية تقترب منيا وال يفصميا عنيا إال بضعة أمتار، األمر الذي قد يؤدي إلي طمرىا 
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 [ مناطق زحف الرمال عمي الطرق الرئيسية بمنخفض البحرية.52شكل ] 
 Spot, 2012انًصذر: انذراضخ انًيذاَيخ & انًرئيخ انفضبئيخ 
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 [ عين شريف بقرية ريس قبل وبعد طمرىا برمال الكثبان الرممية.27&26صورتي ]
وتتعػرض القنػوات المسػتخدمة فػػي ري األراضػي الزراعيػة بالواحػػات لمطمػر، حيػث يػػتـ ضػخ الميػاه مػػف 

 ىػذه القنػوات يػؤدي إلػي تعػرضفػي قنػوات تمتػد منيػا لتػروي األراضػي الزراعيػة بالواحػات، ممػا  تاآلبار باآلال
ضػعاؼ كفاءو لسػفي الرمػاؿ  بفعػؿ الطمػر بػؿ أنػو فػي أحيػاف كثيػرة تػردـ قنػوات ري بأكمميػا كمػا يحػدث فػي تيػا ا 

 [.591، ص5002محمود دسوقي بغدادي، ] [59والقصعات والحيز ]صورة  الزبو

 

 سفي الرمال عمي قنوات الري بمنطقة القصعة.[ 28صورة ]
 َبظراً صىة: انجُىة انشرلي.                                                                                                       

 وسائل لمحد من المشكالت البيئية المرتبطة بزحف الرمال: -جـ

لمحد مف مشكبلت زحؼ الرمػاؿ ، منيػا طػرؽ مؤقتػة وأخػري دائمػة ، يمكننػا تتعدد الوسائؿ المستخدمة  
 أبراز أىميا في اآلتي:
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  تعد الطرؽ الميكانيكية مف الوسائؿ المؤقتة المستخدمة في عممية مقاومة الزحؼ الرممي وأسرعيا، ويتـ تطبيؽ
اسػطة الكاسػحات ونقميػا بواسػطة الطرؽ الميكانيكية بمنخفض الواحات البحرية مف خبلؿ إزالة رماؿ الكثباف بو 

سيارات النقؿ، وتعد ىذه الوسيمة مف أفضؿ الوسائؿ المستخدمة عمي الرغـ مف تكمفتيا العالية، حيث يتـ إزالة 
[ ]محمود دسوقي بغدادي، 58البحرية الرئيسي ]صورة  –الرماؿ في بعض المناطؽ عمي امتداد طريؽ القاىرة 

 [.580، ص5002

 

 .انرئيطي انحيس ثطريك انريبل ثىاضطخ انكبضحبد[ إزانخ 59صىرح ]

 َبظراً صىة: انشًبل انغرثي.  

 المحميػػة مػػف سػػعؼ النخيػػؿ واألشػػجار الصػػحراوية كالطرفػػة ، إلقامػػة حػػواجز ومصػػػدات  تاسػػتخداـ اإلمكانيػػا
لمرماؿ ، وتعد ىذه الوسيمة مف الوسائؿ البسيطة وغير المكمفة ، التي يستخدميا بعض المزارعيف بجيود فردية 
لحمايػػػػػػة مػػػػػػزارعيـ مػػػػػػف سػػػػػػفي الرمػػػػػػاؿ ، فػػػػػػي بعػػػػػػض المنػػػػػػاطؽ بالقصػػػػػػعات والحيػػػػػػز والجوحيػػػػػػؼ والعسػػػػػػيمة 

 [ ، ويعيب ىذه الطريقة عدـ فعاليتيا وقمة قدرتيا عمي مقاومة الزحؼ الرممي.16&10تي]صور 
 عمػى  لحركػة الرمػاؿ ، ويعتمػد دائـالػتثبيػت عمميػات ال مػف أىػـ الوسػائؿ المسػتخدمة فػيالتثبيت البيولػوجى  يعد

حبيبػات الرمػاؿ  عمى تماسؾالنباتات قامة غطاء شجرى أو شجيرى فوؽ الكثباف الرممية ، حيث تعمؿ جذور إ
، ويقـو األىالي بإحاطة مزارعيـ بغطاء شجري مف األكاسيا والجازوريف لحمايتيا مف  تربة الرمميةلمبناء قواـ و 

التجمعات الرممية، ويعد ىذا النمط مف مقاومة زحؼ الرماؿ األكثر فاعمية واألكثر انتشػارًا فػي منطقػة الدراسػة 
الزبو ومنديشػة والعجػوز، وفػي أراضػي االستصػبلح الحديثػة بالعسػيمة خاصة في النطاؽ الزراعي القديـ بقري و 

 والقصعات والحيز.
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 [ إحبطخ يسارع انسيزىٌ ثأشجبر انجبزوريٍ ثًُطمخ انحيس.00صىرح ]

 َبظراً صىة : انجُىة انغرثي. 

 

 
 [ اضزخذاو أعىاد انطًطى كًصذاد نسحف انريبل عهي يسارع انسيزىٌ ثًُطمخ انجىحيف.06صىرح ]

 َبظراً صىة : انشرق.            
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 مشكالت بيئية مرتبطة بالتجوية الممحية: -2
تعد المشكبلت البيئية المرتبطة بالتجوية الممحية مف أكثر المشكبلت التي تعاني منيا البيئات الصحراوية 

وزيػػادة معػػػدالت مػػة االمطػػػار نظػػرًا لسػػيادة ظػػػروؼ مناخيػػة ممثمػػة فػػػي ارتفػػاع درجػػػة الحػػرارة عمػػي مػػػدار العػػاـ ، وق
أىػػـ ، ممػا يسػاعد عمػػي ظيػور منػاطؽ ممحيػة بػػالقرب مػف انسػياب الميػاة الجوفيػػة، وتمثػؿ منػاطؽ السػبخات التبخػر

 ، والتي تظير فييا نشاط التجوية الممحية. النظـ البيئية التى تبلئـ نمو األمبلح عمى الصخور والرواسب
 Supersaturatedبممور محاليؿ زائدة التشبع باألمبلح تحدث نتيجة ت Salt Weatheringوالتجوية الممحية     

عمػي  Expanse Stressesتمتمػ  بيػا شػقوؽ ومسػامات الصػخور، وحيثمػا تنمػو البمػورات فإنيػا تحػدث إجيػادات 
حدود الفواصؿ الصخرية وعمي حبيبات الصخر مما يؤدي إلي تفكؾ حبيبي ]زاوي[ ليا وىذا النػوع مػف التجويػة قػد 

أو  Weathering Pitsي السفوح أو قد يتمركػز فػي مواضػع ضػعؼ محػددة مثػؿ حفػر التجويػة يحدث بانتظاـ عم
التكيفػػات الصػػخرية وبخاصػػة فػػي المنػػاطؽ الصػػحراوية الحػػارة حيػػث التسػػاقط المحػػدود والحػػرارة المرتفعػػة يسػػاعداف 

 [. 94، ص6887عمي تكويف بمورات الممح وبخاصة عند أقداـ السفح ]محمد صبري محسوب، 
 التجوية الممحية: أسباب حدوث -أ
 وع التكوينات وبنيتيا عوامؿ طبيعية: تتمثؿ في خصائص البيئة المحمية مثؿ جيولوجية المنطقة ون

، كذلؾ الظروؼ المناخية السائدة مف ارتفاع معدالت الحرارة السنوية وسيادة الجفاؼ وزيادة الجيولوجية
لمياة الجوفية مف حيث منسوبيا والخصائص الكيميائية معدالت التبخر بالمنطقة ، باالضافة إلي خصائص ا

 والمعدنية لممياة والتي تحدد نوع األمبلح وتركيزىا.

  عوامؿ بشرية : وتتمثؿ في نمط النشاطات البشرية وقربيا مف مناطؽ السبخات ، فتخير مناطؽ التربة الرطبة
ية الممحية وخطرىا الجيومورفولوجي عمي والمالحة ألغراض البناء ومد الطرؽ يساعد في زيادة فعالية التجو 

 العمراف.

 المشكالت البيئية الناتجة عن التجوية الممحية: -ب
يرتبط بنشاط التجوية الممحية مشكبلت بيئية عمي المباني والمنشآت والطرؽ ، وفيما يمي عرضًا ألىـ 

 ىذه المشكبلت:
 :أثر التجوية الممحية عمي المباني 

السبخات وما عمييا وما يجاورىا مف إنشاءات بزيادة اإلشعاع الحراري خصوصًا فى تتميز مناطؽ انتشار 
فصؿ الصيؼ ، وترتفع درجة الحرارة مف تربة السبخات إلى اليواء المبلمس ليا والذى يعمؿ عمى زيادة معدالت 

مف أسطح السبخات التبخر بالطبقة السطحية وتحت السطحية ، كما تتميز بقدرة الرياح عمى حمؿ الغبار الممحي 
رسابيا فى منصرفيا ، إذ تؤثر تأثيرًا مباشرا عمى األسطح والمباني ، وقد سمحت الظروؼ المناخية بزيادة  وا 
التجوية الممحية ، والتى تؤثر بدورىا عمى تآكؿ مواد البناء مف أسمنت وطوب وتغير لوف الدىانات الخارجية 

طحية عمى مياجمة األساسات مما يعرضيا لبلنييار المفاج  لممباني ، كما تعمؿ التجوية الممحية التحت س
 [.551، ص6889نتيجة لصدأ حديد التسميح غير المجمفف وتآكمو ]عمى مصطفى كامؿ، 
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وما تسببو مف تدمير  لنشاط عمميات التجوية الممحيةالمنازؿ فى قرى الواحات البحرية بعض تتعرض و 
،  وتمؼ لممنازؿ بفعؿ األمبلح حيث تتعرض الحوائط واألساسات لعمميات التفكؾ بفعؿ األمبلح المنقولة إلييا

، األولى: ىى نقؿ األمبلح  [21، ص5002]مسعد سبلمة،  وتنتقؿ األمبلح إلى الحوائط واألساسات بطريقتيف
شرة عندما تبنى أساسات المنازؿ فى طبقة سطحية قريبة مف المياه الذائبة مف المياه الجوفية إلى األساسات مبا

الجوفية وىذه الطريقة منتشرة فى جميع قرى الواحات البحرية خاصة فى المنازؿ المحيطة ببرؾ الصرؼ وعيوف 
لحوائط ىى حمؿ الرياح لذرات األمبلح ونقميا مف البرؾ الجافة والسبخات  :والطريقة الثانية لنقؿ األمبلحة. الميا

وحينما تصؿ ذرات األمبلح إلى الحوائط ،  وأسقؼ المنازؿ ، وتنتشر ىذه الطريقة فى جميع المناطؽ بالمنخفض
واألساسات فإنيا تستقر فى مساـ مواد البناء وبارتفاع درجة الحرارة تتبخر المياه وتبقى ذرات األمبلح كبمورات 

 .فكؾ الحوائط واألساسات وانييارىاممحية تحدث تجوية ممحية لمواد البناء فتؤدى إلى ت

وتتأثر واجيات المبانى والجدراف وحديد التسميح بمنطقة الدراسة بخطر التجوية الممحية ، ويبدأ ذلؾ بظيور 
ذرات وغبار ممحي عمييا حيث يتراكـ عف طريؽ إرساب ذرات األمبلح عمى أسطح الجدراف ، أو عف طريؽ 

 جوية قياـ األىالي بأنشطة سمبية ، وذلؾ مف خبلؿ:الخاصية الشعرية ، ويزيد مف خطر الت
  يقـو األىالي ببناء بعض منازليـ وأسوار الحدائؽ مف رواسب الجورجيؼ ، وىو في األساس رواسب ممحية

تـ اقتطاعيا مف أطراؼ السبخات الجافة ، ونظرًا لصبلبتيا يستخدميا أىالي الواحات في البناء ، وليذه 
وجية وبيئية خطيرة تتمثؿ في سرعة تآكميا وتيدليا نتيجة نشاط التجوية المحمية مع الرواسب آثار جيومورفول

[، ويظير أثر ذلؾ عمي أطراؼ 15الرطوبة واألمطار القميمة الساقطة عمي منطقة الواحات البحرية ]صورة 
زبو بالقرب مف قرية الحارة بالقرب مف سبخة أبوالموؿ وبقرية القبالة بالقرب مف سبخة المبلحة ، وبقرية ال

 سبخة عبدالمجيد.

 

 [ آثبر انزجىيخ انًهحيخ في ضىر يُسل رى ثُبءِ ثرواضت انجىرجيف ثبنمجبنخ. 05صىرح ]

 َبظراً صىة: انغرة. 
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  نظرًا لمتوسع العمراني الذي تشيده الواحات البحرية مع بداية ىذه القرف ، فقد قاـ كثير مف األىالي وبعض
بالبناء عمي أراضي السبخات بالقبالة والزبو لرخص ثمنيا ، كذلؾ ونتيجة لمتخطيط المغتربيف عف الواحات 

العشوائي غير المنظـ فقد قامت الجيات الحكومية باستغبلؿ مساحات مف األراضي الواقعة عمي أطرؼ 
 السبخات وتشييد مباني حكومية مثؿ مدرسة الزبو اإلبتدائية عمي أطراؼ سبخة عبالمجيد ، مما أدي إلي

 زيادة فاعمية التجوية الممحية بالمباني وتآكميا جدرانيا بصورة واضحة.

كما تتأثر بعض المباني بالواحات البحرية بارتفاع منسوب الماء الباطني ، حيث يظير رشح المياة عمي 
طبيعة  حوائط المباني، ويتبايف ارتفاع الرشح بيف بضعة سنتيمترات والمتر الواحد ، يرجع ذلؾ لعدة عوامؿ منيا

المنطقة، ومعدؿ ارتفاع المياة السطحية، ونوع مادة البناء المبني قد يزيد عف المتر. وتظير المناطؽ المتأثرة 
، حيث بخات كأطراؼ قرية الزبو الشماليةبرشح الماء الباطني في المناطؽ منخفضة المنسوب والقريبة مف الس

، وكذلؾ بعض المباني بقرية منديشة وريس وطبؿ آموف يزيد ارتفاع رشح المياه ببعض المباني فييا عف المتر
 بالحيز ويبلحظ أف معظـ ىذه المباني مف الطوب المبف والحجر الجيري.

 :أثر التجوية الممحية عمي الطرق 

تتأثر بعض الطرؽ بمنطقة الدراسة بالتجوية الممحية ، خاصة الطرؽ القريبة مف مناطؽ السبخات ، 
األرضي نتيجة نشاط األمبلح الذائبة في الشقوؽ والفواصؿ بطبقة البيتوميف مما حيث تتعرض لمتشقؽ واليبوط 

يزيد مف اتساعيا وتعرضيا لميبوط. وقد رصد الطالب أثناء الدراسة الميدانية وجود تشققات بصورة واضحة 
ضح مف الدراسة ببعض الطرؽ الداخمية المرصوفة بقرية الزبو ، ويرجع ذلؾ لنشاط التجوية الممحية بيا ، كذلؾ ات

الميدانية اعتماد بعض المقاوليف عمي رصؼ الطرؽ الفرعية بطبقة أولية مف الطفمة بديمة لطبقة الدبش لرخص 
تتمدد بمجرد ارتفاع منسوب المياه الجوفية خبلؿ التقمب الفصمى ثمنيا ، مما يسبب مشكمة بيئية كبيرة حيث 

رغـ حداثة  ماش ، وبالتالى اختبلؿ التوازف وتصدع الطريؽلخزاف المياه الجوفية ، ومع الجفاؼ يحدث ليا انك
 إنشائو ، ويظير ذلؾ بقرية الحارة ومنطقة القصعات.

كما تعاني بعض الطرؽ الداخمية مف تأثير السبخات بيا حيث تتعرض ىذه الطرؽ لمتيدؿ وظيور 
ة مف سبخة عبدالمجيد األمبلح عمي سطحيا وصعوبة السير عمييا ، ويظير ذلؾ بوضوح في المناطؽ القريب

 [.11وسبخة المأمور ]صور 
 وسائل لمحد من المشكالت البيئية المرتبطة بالتجوية الممحية: -جـ

 يمكن العمل عمي الحد من المشكالت البيئية المرتبطة بالتجوية الممحية من خالل اآلتي:
  لعدـ صبلحيتيا لئلنشاءات العمرانية ومد الطرؽ وذلؾ ،  مناطؽ السبخاتيجب الحذر عند البناء في

لخصائص تربتيا اليشة الممحية المينة الرطبة والتي تؤثر بدورىا عمي القواعد الخرسانية ليذه المنشآت . ولكف 
إذا ما كاف ىناؾ ضرورة ممحة لمبناء في مناطؽ السبخات ، فيجب التفكير في حموؿ عممية تتبلءـ وطبيعة 

حبلليا بردميات ىذه السب اخ قبؿ البدء في عممية التوسع العمراني وذلؾ بتجريؼ رواسبيا بعمؽ معقوؿ وا 
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ستخداـ أسمنت مقاـو لمكبريتات ) ( في جميع Sulphate Resisting Cementنظيفة خالية مف األمبلح وا 
 [.91، ص5002أساسات المنشآت ]عبدالحميد أحمد كميو، 

 

 عهي رهذل انطريك انذاخهي نهسثى.[ أثر ضجخخ انًالحخ 00صىرح ]

 .َبظراً صىة: انجُىة 

  بناء أساسات المنزؿ بالقري القريبة لمسبخات مف صخور الحجري الرممي والبازلتي المتوفرة بمنطقة الدراسة
 بارتفاع متر عمي األقؿ عف منسوب سطح األرض.

  مف رواسب الجورجيؼ ، وذلؾ لسيولة عدـ بناء األجزاء السفمية مف أسوار المنازؿ والقريبة مف سطح األرض
، وقد تـ ذلؾ في  تجويتيا وتيدليا ، ويفضؿ بنائيا مف صخور الحجر الرممي والبازلتي المتوفرة بالمنطقة

 .بعض األسوار في قرية القبالة

  وبالنسبة لمطرؽ فبلبد مف الوضع في االعتبار عند تصميميا ، بحيث يكوف منسوبيا أعمي مف منسوب
ت بمستوي يرتفع لممتر ، مع تجييزىا بطبقة سميكة مف الدبش والحصي وعدـ إدخاؿ طبقة أسطح السبخا

 طفمة بيا.
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 مشكالت بيئية مرتبطة باإلنييارات األرضية: -3
مواد الصخرية لمعمى كل العمميات التى ينتج عنيا نقل  Mass wastingيطمق مصطمح انييارات أرضية 

فوق السفوح والذي يختمف في طبيعتو من حيث الحجم والسرعة ونوع التكوينات الصخرية المنقولة واألخطار التي 
وتأخذ حركة اإلنييارات  [.143، ص  1998]محمد صبرى محسوب ومحمد إبراىيم ارباب ، تنجم عن حدوثيا 

منزلقة وتبدو في حالة السيولة ، أو في  وفييا تتحرك المواد الصخرية كوحدة Slidingاألرضية إما شكل انزالقات 
 .ويحدث عمى طول السفوح العارية شديدة االنحدار Rock Fallسقوط صخرى شكل 

 اإلنييارات االرضية: أسباب حدوث -أ
  عوامؿ طبيعية: تتمثؿ في خصائص البيئة المحمية مثؿ نوع التكوينات الجيولوجية ، وأنظمة الشقوؽ

 جيوموروفولوجية المنطقة وشكؿ االنحدارات ودرجتيا.والفواصؿ ، باإلضافة إلي 

  عوامؿ بشرية : وتتمثؿ في نمط النشاطات البشرية بمنطقة الدراسة مثؿ البناء أسفؿ التبلؿ كبيرة الحجـ
 والحافات ، كذلؾ مد الطرؽ عبر الحافات المطوقة لممنخفض.

 المشكالت البيئية الناتجة عن اإلنييارات األرضية: -ب
، وفيما يمي الطرؽ والمنشآتعمي أضرار بيئية ينتج عف بعض االنييارات األرضية بمنطقة الدراسة 

 عرض ألىـ المشكبلت البيئية الناتجة عنيا:
 :أثر اإلنييارات األرضية عمي العمران 

 تتعرض بعض مناطؽ العمراف بالواحات البحرية لخطر اإلنييارات األرضية خاصة بالمناطؽ القريبة مف
تبلؿ كبيرة الحجـ مثؿ منديشة فنتيجة لمبناء العشوائي غير المنظـ أسفؿ حافة جبؿ منديشة خاصة المنطقة ال

الواقعة عمي أطراؼ مدينة الباويطي التي استغميا كثير مف األىالي لرخص ثمنيا ، كذلؾ تـ بناء مجموعة مف 
وفندؽ العيف السخنة وفندؽ قصر الباويطي  الفنادؽ السياحية أسفؿ حافة جبؿ منديشة مباشرة مثؿ فندؽ بانوراما

وكامب صحاري ، مما قد ينتج عنو مشكبلت بيئية خطيرة خاصة وأف السطح العموي لجبؿ منديشة يتكوف مف 
 [.14صخور بازلتية صمبة ]صورة 

 :أثر اإلنييارات األرضية عمي الطرق 
الحافات المطوقة لممنخفض لربط الواحات بالمناطؽ المجاورة ،  –تخترؽ الطرؽ األسفمتية بالواحات البحرية 

وأىـ المناطؽ التي تشرؼ عمي حافات المنخفض بحائط رأسي شديد اإلنحدار ىي نقب الحارة بشماؿ المنخفض 
ونقب سيوة بشماؿ غرب المنخفض ونقب الحيز بجنوب المنخفض ، لذا تتركز أخطار اإلنييارات األرضية بيذه 

 .نتيجة الرتباط أخطار االنييارات بوجود الحافات االضافة إلي بعض التبلؿ الكبيرة بالمنخفض المناطؽ ب
وقد رصد الطالب خبلؿ الدراسة الميدانية مناطؽ حدوث السقوط الصخرى ، خاصة فى منطقة تأثيرىا 

رئيسي بصفة رئيسية كونو المدخؿ ال، حيث مرور حركة النقؿ عميو  الحارة بشماؿ المنخفضعمى نقب 
يزيد أبعادىا عف  5ـ600في غير منتظمة الشكؿ قطعة  54الكتؿ الساقطة قرابة . وقد بمغت كثافة لممنخفض
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المتر الواحد طوؿ ومثمو عرض. كما تظير أعمي الحافة عمي الطريؽ مباشرة كميات كبيرة مف الكتؿ الصغيرة 
[، 12غطييا قشرة مف ورنيش الصحراء ]صورة الحجـ التي يظير عمييا آثار التجوية الميكانيكية والكيمائية وي

 والتي تمثؿ خطرًا كبيرًا في حاؿ سقوطيا بفعؿ الجاذبية أو مف خبلؿ سيؿ جارؼ ليا.

 
 [ ثُبء فُذق ثبَىرايب انىاحخ أضفم ججم يُذيشخ.04صىرح ]

 َبظراً صىة : انشًبل انشرلي. 

 
 [ كزم انصخىر انًجىاِ أعهي َمت انحبرح.02صىرح ]

 صىة: انجُىة انشرلي.َبظراً  
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 وسائل لمحد من المشكالت البيئية المرتبطة باالنييارات األرضية: -جـ
ة باألساس تمثؿ المشكبلت البيئية المرتبطة باالنييارات األرضية خطرًا كبيرًا يتطمب جيود حكومي

 ، وتتمثؿ أىـ الوسائؿ المستخدمة بمنطقة الدراسة في اآلتي:لمحد منو
  اإلشارات المرورية عمي جانبي الطريؽ بمناطؽ نقب الحارة ونقب سيوه ونقب الحيز وضع عدد كبير مف

، وذلؾ إلرشاد السائقيف ، باإلضافة إلي عمؿ أسوار حديدية بمناطؽ المنحنيات عمي جانبي الطريؽ مما 
 يساعد عمي تقميؿ اآلثار الجانبية لمحوادث بالمنطقة.

  عمي جانبي الطرؽ بمناطؽ مداخؿ المنخفض الرئيسية ؛ بواسطة إزالة الرواسب الرممية والصخور المنزلقة
 الكاسحات بصفة دورية.

  عمؿ حوائط خرسانية عند أقداـ المنحدرات لتثبيت الصخور عمي جانبي الطريؽ بمناطؽ مداخؿ
حركة النقؿ الثقيؿ عمى الطريؽ المتاخـ ضغط تخفيؼ تأثير الذبذبات الناجمة عف المنخفض الرئيسية ، ل

مولة المياة وقت السيوؿ ، باإلضافة لعمؿ قنوات موازية لمطريؽ لتصريؼ ح ة بشكؿ مكثؼلمحاف
 ، ويظير ذلؾ جميًا بنقب الحارة مدخؿ المنخفض الرئيسي.المفاجئة

 . تيذيب جوانب المنحدرات المطمة عمي الطرؽ كما حدث في جوانب المنحدرات بنقب الحارة 
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 بالمناخ:ثانيًا: مشكالت بيئية مرتبطة 
تسبب المشكبلت البيئية المرتبطة بالمناخ خطرًا بيئيًا عمي منطقة الواحات البحرية يعيؽ التنمية المستدامة بيا 

 يث أسباب حدوثيا ، وسبؿ مواجيتيا:، وفيما يمي عرض الىـ المشكبلت البيئية المرتبطة بالمناخ مف ح
 :Dust Stormsمشكلة العواصف الترابية  -1

بصفة عامة وبمنطقة  ألقاليـ الجافة وشبو الجافةمف أىـ المشكبلت البيئية با (1)العواصف الترابٌةمشكمة تعد 
تتميز بتفكؾ الغطاء النباتي خالية مف  في مناطؽ جافة بقوةرياح نتيجة نشاط التحدث  حيث،  الدراسة بصفة خاصة

لتتعمؽ في اليواء وتحجب بيا الرؤية لمسافة قد حيث تقـو الرياح باكتساح وتذرية الرواسب الناعمة . سطح تربتيا
 ـ. ويمكننا تناوليا في النقاط التالية:6000تصؿ لقرابة 

 أسباب حدوث العواصف الترابية: -أ
تحدث العواصؼ الترابية فى األقاليـ الجافة وشبو الجافة التى تكثر فييا الرماؿ أو تنتشر فييا تربة خفيفة 

عواصؼ ىبوب رياح قوية قادرة عمى تحريؾ الغبار وحممو لمسافات طويمة ، مع نشاط ومفككة. ويشترط لحدوث تمؾ ال
التيارات اليوائية الرأسية ، أو سيادة االنقبلبات الحرارية. إذ أف ذلؾ يساعد عمى انتشار الغبار فى الجو حتى 

ؼ تأثيرىا كثيرًا فى المساء. ارتفاعات كبيرة. وليذا فإف معظـ العواصؼ الترابية تحدث نيارًا خاصة بعد الظير ويخ
 .[662، ص5001]أماني حسيف ،  ويزداد احتماؿ حدوث العواصؼ الترابية أثناء فترات الجفاؼ

ألنو يقع ضمف األقميـ الجاؼ ،  البحريةوتعد العواصؼ الترابية مف الظواىر المناخية المتكررة بمنخفض 
ويساعد عمى زيادة أثرىا فى منطقة الدراسة توفر التربة السطحية المفككة والمسطحات الرممية ، إلى جانب استواء 
السطح فى معظـ قاع المنخفض ، مع ارتفاع درجة الحرارة. حيث أف تسخيف سطح األرض يترتب عميو تولد تيارات 

 ة والرماؿ.ىوائية صاعدة تثير األترب
 ح [ عػػف مجمػػوع عػػدد تكػرارات العواصػػؼ الترابيػػة عمػػى مػػدار السػػنة، يتضػػ21[ وشػػكؿ ]52ومػف دراسػػة جػػدوؿ ]

اصؼ ، بنسبة تصؿ إلػى أكثػر مػف و ع 60عددىا  بممفصؿ الربيع يتضمف أكبر عدد مف العواصؼ الترابية ، حيث أف 
ذلػػؾ إلػػى ارتبػػاط عواصػػؼ ىػػذا الفصػػؿ بالمنخفضػػات وٌرجعع  إجمػػالي العواصػػؼ الترابيػػة السػػنوية لممنطقػػة ، % مػػف 91

 .  الخماسينية الموسمية المثيرة لؤلتربة والرماؿ
% ، ثػـ يػأتي شػير 20[ عواصؼ بنسبة 2وتمثؿ أعمى تكرارية لمعواصؼ الترابية في شير أبريؿ حيث بمغت ]

ايو فػي المرتبػة الثالثػة ويبمػم [ عواصػؼ، ويػأتي شػير مػ1مارس في المرتبة الثانيػة، وتصػؿ عػدد العواصػؼ الترابيػة بػو ]

                                                           
عمى أساس حجم الذرات التى تحممو  Sand stormsوالعواصف الرممية  Dust stormsيمكن التمييز بين العواصف الترابية  (1)

 5.6العواصف ، ومصدرىا ، إذ أن مصدر العواصف الترابية ىى األراضى الجافة ذات التربة المفككة وقطر جزيئاتيا ال يزيد عن )
ل ىذا مم( ، فى حين تشكل الكثبان الرممية الصحراوية والساحمية مصدر العواصف الرممية ، إال أنو من غير المستحب األخذ بمث

التمييز ، لكون شدة الرياح العاصفة ىى التى تحدد حجم الجزيئات )غبار ، رمال( التى تتمكن من إثارتيا وحمميا ، والتى ىى 
بشكل عام خميط من جزيئات مختمفة األحجام )غبارية ورممية ... وغير ذلك( ، وبما أن الجزيئات األدق أكثر إثارة وانتشارًا من 

،  1989عمى حسن موسى ، ]استخدام مصطمح العواصف الترابية لمداللة عمى أى منيا )ترابية أم رممية(  غيرىا ، لذا فقد شاع
 .[42ص 
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[ فقػػط، ثػػـ شػػير فبرايػػر وتبمػػم نسػػبة العواصػػؼ بػػو عاصػػفة واحػػدة فقػػط، وتخمػػو بقيػػة شػػيور السػػنة 5عػػدد العواصػػؼ بػػو ]
 األخرى مف العواصؼ.

 انطُخ.ثًُطمخ انذراضخ خالل شهىر  انزراثيخ[ انزىزيع انزكراري نهعىاصف 52جذول ]
 انجًهخ ديطًجر َىفًجر أكزىثر ضجزًجر أغططص يىنيى يىَيى يبيى أثريم يبرش فجراير يُبير انشهر

عذد 

 انعىاصف
0 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 65 

  Egyptain Meteorological Authority [1992–1973] انًصذر:

 

 
.انطُخثًُطمخ انذراضخ خالل شهىر  انزراثيخانزىزيع انزكراري نهعىاصف [ 53شكل ]  

 الدراسات الميدانية ثالثة عواصف ترابية ىامة ىي:وقد شيد الطالب خالل 

  بدأت في التاسعة صباحًا كعاصفة رممية صاحبتيا أمطار شديدة لمدة قصيرة  5065يناير  10عاصفة ترابية يـو
 ، ثـ بدأت في اليدوء التدريجي حتي انتيت بعد الظييرة الساعة الثانية ظيرًا.

  السػػابعة صػػباحًا ، واشػػتدت قػػوة وقػػت الظييػػرة ، وبػػدأت فػػي اليػػدوء  أبريػػؿ بػػدأت ىادئػػة فػػي 6عاصػػفة ترابيػػة يػػـو
 التدريجي حتي انتيت في الرابعة عصرًا .

  أبريػؿ بػدأت منػػذ الرابعػة فجػػرًا  ،وأشػتدت وقػت الظييػػرة ، وبػدأت فػي اليػػدوء التػدريجي حتػػي  69عاصػفة ترابيػة يػػـو
 انتيت في الخامسة .

 :آثار حدوث العواصف الترابية -ب
 يمكننا رصدىا في اآلتي:خطيرة بيئية مشكبلت ينتج عف حدوث العواصؼ الترابية 

 :أثر العواصف الترابية عمي األراضي الزراعية 
تقـو الرياح خبلؿ فترة العواصؼ الترابية بتذرية الطبقة السطحية مف التربة ، وتفريغيا مف محتواىا مف طمي 
ومواد عضوية مفيدة لمزراعة مما يسبب تقميص قدرة التربة عمي االحتفاظ بالمياه . وتعاني األراضي الزراعية بمنطقة 

ح داث تعرية خطيرة ليا ويظير ذلؾ في بعض مناطؽ األراضي الدراسة مف العواصؼ التربية التي تقـو بتذريتيا وا 
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الزراعية بالقصعات شماؿ غربي المنخفض، فضبًل عف ذلؾ ترسب الرياح حمولتيا مف المفتتات والمواد الناتجة عف 
كما في قري الحارة ير تركيبيا المعدني يوتغالتعرية فوؽ األراضي الزراعية الخصبة خاصة في شماؿ المنخفض، 

 [.12و ومنديشة ]صورة والزب

 
 [ أثر انعبصفخ انزراثيخ عهي يسارع انُخيم ثمريخ يُذيشخ.01صىرح ]

 .و00/6/5065ثزبريخ:  

ذبوؿ األزىار كما تسبب العواصؼ الترابية وما تحممو مف غبار وأتربة في اقتبلع النباتات الضعيفة و 
، أو خدش ثمار المحاصيؿ وبخاصة الفاكية نتيجة ارتطاـ الذرات الترابية وسقوطيا وبخاصة فى فصؿ اإلنبات 
خاصة وأف ىذه العواصؼ تتوافؽ فى ىبوبيا مع فترة ازدىار براعـ النباتات بيا مما يقمؿ مف قيمتيا االقتصادية . 

لجو مما يضاعؼ الشجرية فتضر بالنباتات ، كما يؤدى ىبوبيا أيضًا إلى انخفاض ممحوظ فى الرطوبة النسبية با
 6882محمد صبرى محسوب ، ]مف األضرار بالنسبة لممحاصيؿ الزراعية بالواحات والمناطؽ التى تتعرض ليا 

ويظير ذلؾ بوضوح بمناطؽ االستصبلح الجديدة ، حيث زراعة المحاصيؿ ذات المردود  .[167، ص 
 االقتصادي العالي كالفواكة والموالح بمناطؽ العسيمة ورضواف والحيز.

ـ نقمت الرياح 5004كما تساعد الرياح  في نقؿ أسراب الجراد الصحراوي لمسافات بعيدة ، ففي عاـ 
الشمالية الغربية أسراب الجراد مف ليبيا إلي األراضي المصرية حيث وصمت لقرية الريس بالحيز جنوب الواحات 

بالحيز مف تتبع أسراب الجراد نيارًا  البحرية وتمركزت بيا لمدة ثبلثة أياـ ، واستطاعت قاعدة مكافحة الجراد
وتحديد مراكز تجمعو ثـ رش ىذه المناطؽ خبلؿ فترة سكونو ليبًل بالمواد الكيماوية ، وتمكف فريؽ المكافحة مف 
التحكـ في قتؿ معظـ األسراب فى ليؿ اليـو الثانى والقضاء عميو تمامًا فى اليـو الثالث ]نقطة مراقبة الجراد 

[. ولـ يسفر ذلؾ عف أي خسائر بالمناطؽ الزراعية نتيجة تركز السرب في 5002ات البحرية ، الصحراوى بالواح
مناطؽ نباتات طبيعية كالطرفا واالكاسيا ، باالضافة إلي سرعة مكافتحة مما أدي إلي قمة خسائره. وقد رصد 
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ـ 54/1/5060 الطالب تعرض المناطؽ الزراعية بالقصعات ليجـو مجموعة صغيرة مف الجراد خبلؿ يـو
.17]صورة  [، وقد تـ اببلغ منطقة مكافحة الجراد عمي الفور التخاذ البلـز

 
 .6[ جرادح رمىو ثىضع ثيضهب في انزرثخ ثًُطمخ انمصعخ01صىرح ]

 .و54/0/5060ثزبريخ: 

 :أثر العواصف الترابية عمي الطرق 
ينتج عف العواصؼ الترابية مشكبلت بيئية خطيرة عمي شبكة الطرؽ بالواحات البحرية ، بسبب تعمؽ 
الغبار في الجو لفترة طويمة أثناء فترة العاصفة ، وتدنى الرؤية لسير المركبات عمي الطرؽ ، مما قد يسبب 

عاقة حركة السير.  ؼ المحمية والتى يطمؽ عمييا وتتعرض منطقة الدراسة لمثؿ ىذه العواصبحوادث مرورية وا 
الممتدة مف فصؿ الربيع إلى أوائؿ الصيؼ. ويمثؿ انخفاض الرؤية خطرًا كبيرًا عمى رياح الخماسيف فى الفترة 

 .، وتراكـ الرماؿ عمي الطرؽ [19 حركة النقؿ عمى الطرؽ العامة ]صورة
 :أثر انعىاصف انزراثيخ عهي انًجبَي 

مفتتات صخرية بنحت جدراف المنازؿ واألسوار المحيطة بيا، حيث تنحرىا كما تقـو الرياح بما تحممو مف 
عمي ارتفاع حوالي نصؼ متر مف سطح األرض، ويبلحظ تأثير ىذه العممية عمي كثير مف المباني والمنشآت 
ف الواقعة عمي أطراؼ قري العجوز ومنديشة والقصر وطبؿ آموف وريس،  حيث تتألؼ معظـ ىذه المباني م

يؼ التي تحتوي عمي نسبة عالية مف األمبلح مما يسيؿ مف عممية التقويض السفمى لمبف، ومادة الجورجالطوب ا
تبلؼ المساكف وقد تعرضيا لبلنييار ]محمود دسوقي بغدادي،   [.661، ص5007بفعؿ الرياح وا 
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 [ عاصفة رياحية مصحوبة برمال تحجب الرؤية بطريق الحيز.38صورة ]

 .و61/4/5065ثزبريخ:  

 وضبئم نهحذ يٍ انًشكالد انجيئيخ انًررجطخ ثبنعىاصف انزراثيخ: -جـ

تعد المشكالت البٌئٌة المرتبطة بالعواصف الترابٌة والرملٌة من أخطر المشكالت التً تعٌق التنمٌة فً 

البٌئات الصحراوٌة بصفة عامة ومنطقة الدراسة بصفة خاصة ، لذا ٌجب توحٌد الجهود الحكومٌة واألهلٌة 

ٌة النشاطات البشرٌة من هذه المشكالت والحد من خطرها ، وقد سبق التطرق لبعض هذه الحلول ضمن لحما

 وسائل للحد من المشكالت البٌئٌة المرتبطة بزحف الرمال ، وٌمكننا إضافة النقاط التالٌة:

  البحرٌة بصفة دورٌة وإزالة الرمال المتراكمة علٌه بواسطة الكاسحات والناقالت ،  –صٌانة طرٌق القاهرة

وٌفضل استخدام هذه الطرٌقة فً موسم نشاط حركة العواصف الترابٌة والزحف الرملً أي فً الفترة من 

 ٌناٌر حتى أبرٌل.

 ض سرعة السٌر وض  لوحات إرشادٌة علً الطرٌق توضح للسائقٌن نطاقات حركة الرمال وضرورة خف

 والقٌادة فً النطاقات التً تشكل فٌها الرمال خطراً علً حركة مركباتهم.

  ًإقامة مصدات للرٌاح والعواصف الترابٌة من األشجار الصحراوٌة كالجازورٌن واألكاسٌا علً جانب

 مزارع االستصالح الجدٌدة بمنطقتً العسٌلة شرق الهفهوف ، وخمعان جنوب الحٌز.
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 ت بيئية مرتبطة بالتربة:ثالثًا: مشكال

تعاني التربة بالواحات البحرية مف مجموعة مف المشكبلت البيئية ، وفيما يمي دراسة ألسباب وأنواع المشكبلت  
 البيئية المرتبطة بالتربة وسبؿ الحد منيا:

 أسباب المشكالت البيئية المرتبطة بالتربة: -1
في منخفض الواحات البحرية إلي مجموعة مف العوامؿ  بالتربةالمشكبلت البيئية المرتبطة ترجع أسباب 

 الطبيعية والبشرية ، يمكننا إبرازىا في النقاط التالية:
  ظروف مناخية: -أ

، وقمة األمطار لذى يتميز بارتفاع درجات الحرارةضمف أقميـ المناخ الجاؼ ، وا البحريةيقع منخفض حيث 
، ، األمر الذى يترتب عميو الترشيح الضعيؼ لدرجة كبيرة لقطاع  وزيادة طاقة التبخر مف سطح التربة، الساقطة 

 . كذلؾ الرياح القوية التي تقـو بتذرية السطح العموي لمتربة مف مواد خصوبتيا.التربة

  الخصائص الطبوغرافية: -ب
مبلح فتصريؼ المياه المحممة باألتساىـ الخصائص الطبوغرافية في وجود بعض المشكبلت البيئية بالتربة ، 

، كذلؾ اقتراب مستوى الماء األرضى مف سطح  إلى األراضى المنخفضة المجاورة لياالمنسوب مف األراضى المرتفعة 
 سطحيا.وفى ظؿ ظروؼ التبخر العالية ، فإف األمبلح تترسب فى مساـ التربة وعمى التربة يسبب تغدؽ ليا ، 

  تموث المياة الجوفية: -جـ
، إلى إضافة  مموحتيايؤدى التموث الطبيعى لممياه الجوفية المستخدمة فى الرى ، والمتمثؿ فى ارتفاع نسبة 

تحتوى عمى تركيزات عالية مف األمبلح الذائبة بكمية تؤثر بالضرر عمى لىذه األمبلح إلى التربة عف طريؽ الرى ، 
 .بخر المياه وتترسب األمبلح عمى السطحتتمموحة التربة حيث زيادة ، كما تؤدي إلي  نمو المحاصيؿ

  الرى بالغمر: -د
 مما ينتج عنو فى رشح كميات كبيرة مف مياه الرى الزائدة خبلؿ التربة ،يسبب استخداـ نظاـ الري بالغمر 

ىذه الطريقة تخمؿ مياه الرى بالتربة وتجمعيا مع مرور ، وتسبب ارتفاع منسوب الماء األرضى وزيادة مموحة التربة 
  متربة.لوبالتالى حدوث تغدؽ  بيامنسوب الماء الجوفى  فيرتفعمنخفضة النفاذية ،  subsoilالوقت بالتربة التحتية 

  ضعف كفاءة شبكة الصرف: -ىـ
صرؼ جيد لمتخمص مف الماء الزائد عف حاجة التربة ، وسوء تغطية المناطؽ الزراعية بشبكة عدـ سبب ي

تراكـ و ، لمتربة وتغدقياحالة المصارؼ الفرعية التى تصب فى المصارؼ الرئيسية ، إلى ارتفاع منسوب الماء الجوفى 
 تحوؿ إلى تربة ممحية.لت بيا مع زيادة معدالت البخراألمبلح 
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 بة:أنواع المشكالت البيئية المرتبطة بالتر  -2
 تتنوع المشكبلت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية بمنطقة الدراسة ، منيا: 

 : Soil Erosionتعرية التربة  -أ
وتحدث التعرية تقـو الرياح بتذرية الطبقة السطحية لبعض مناطؽ التربة الزراعية بمنطقة الدراسة ،   

محمية بالغطاء النباتي، فكمما ىبت رياح قوية تمكنت مف الرياحية لمتربة في أوقات جفاؼ التربة مما يجعميا غير 
، فضبًل عف زحؼ المفتتات والمواد الناتجة عف التعرية وترسبيا فوؽ األراضي  إحداث تعرية خطيرة بالمنطقة

ويظير ذلؾ بوضوح ، [665، ص5007]محمود دسوقي بغدادي،  الزراعية الخصبة خاصة في شماؿ المنخفض
 اسة بمناطؽ االستصبلح الحديثة بالقصعات.شماؿ غرب منطقة الدر 

وبالنسبة لمتعرية المائية لمتربة نجد أنو عندما تسقط األمطار بغزارة عمي تربة مكشوفة فإنيا تقـو بتحطيـ 
بناء التربة الخاص بالطبقة السطحية منيا ، ومف ثـ تعمؿ عمي إزالتيا بكامميا أو قد تودي إلي إزالة بعض 

[ ، وعمي الرغـ 652، ص6889خمة في تكوينيا ]محمد صبري محسوب & محمد أرباب، العناصر اليامة الدا
مف قمة األمطار وانعداميا تقريبًا بمنطقة الدراسة ؛ فإف حدوث األمطار السيمية قد يسبب إزالة الطبقة السطحية 

نطقة سيؿ قديـ لمتربة تمامًا أو ترسيب رواسب السيوؿ عمي أراضي زراعية وطمرىا تمامًا ، وقد تـ رصد م
( ـ بمنطقة قصعة واحد الزراعية، حيث طمرت رواسب السيؿ بعض األراضي الزراعية عمي يسار طريؽ 6884)

 [.18الدست والمغرفة ]صورة  -بئر المطار 

 
 الدست. -[ طمر رواسب سيل قديم لالراضي الزراعية عمي يسار طريق بئر المطار 39صورة ]

 َبظراً صىة : انجُىة انغرثي. 
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 : Soil Salinization تممح التربة -ب
تتعػػػرض التربػػػة لمػػػتممح نتيجػػػة ارتفػػػػاع نسػػػبة األمػػػبلح فييػػػا مثػػػػؿ أمػػػبلح كموريػػػدات وكبريتػػػات الصػػػػوديـو  

والكالسيـو والماغنسيـو عالية الذوباف ، حيث تتغطي عادة بقشرة ممحية بيضاء صمدة ذات نفاذيػة منخفضػة لممػاء 
تيػا المائيػة بشػكؿ أكبػر مػف التربػة غيػر زيػادة احتياجاواليواء ؛ يصعب تغمغؿ جذور النباتات فييػا، باالضػافة إلػي 

. وتعػػاني معظػػـ منػػاطؽ التربػػة بمػػنخفض الواحػػات البحريػػة مػػف الػػتممح  نتيجػػة أسػػباب طبيعيػػة تتمثػػؿ فػػي الممحيػػة 
انخفاض معدؿ األمطار الساقطة وارتفاع درجة الحرارة وتعػرض سػطح التربػة لمتبخػر بمعػدؿ مرتفػع، ممػا يزيػد مػف 

 ة الشعرية لتكوف قشرة صمدة مف األمبلح عمى سطح التربة.تركيز األمبلح بفعؿ الخاصي
كما أدي استخداـ أساليب تقميدية في الري )الري بالغمر( مع عدـ توافر شبكة جيدة لمصرؼ ؛ إلي ارتفاع  

منسوب المياه األرضية ، وتكػويف بػرؾ مؤقتػة تتعػرض لنشػاط عمميػات التبخػر لتخمػؼ ورائيػا تربػة ممحيػة  ويظيػر 
[، وبركػػة أبوالمػػوؿ بقريػػة الحػػارة ، حيػػث تتعػػرض 40مػػف بركػػة المبلحػػة بقريتػػي الزبػػو ومنديشػػة ]صػػورة  ذلػػؾ بػػالقرب

 مزارع النخيؿ المحيطة بيا لمتممح واليبلؾ.
 

 
 [ أثر تممح التربة عمي النباتات الزراعية جنوب قرية الزبو.45صورة ]

 انغرثي. انشًبلَبظراً صىة :  

 

تركيػػب وبنػػاء التربػػة نتيجػػة زيػػادة نسػػبة األيونػػات السػػامة بيػػا ، ممػػا يػػؤثر عمػػي وتػػؤثر األمػػبلح الزائػػدة عمػػي  
إف فػلػذا ، بػة تعػوؽ وصػوؿ المػاء لجػذور النبػاتالتركيب النوعي والكمػي لممحاصػيؿ المزروعػة ، فزيػادة األمػبلح بالتر 

الى يعػانى النبػات فػى ىػذه األمبلح بالتربة زيادة الضغط األسػموزى لمحمػوؿ التربػة وبالتػوجود  الناتجة عفثار اآلمف 
األراضػى مػػف قمػػة امتصػػاص المػػاء ممػػا يعرضػػة لمجفػاؼ الفسػػيولوجي. وتتعػػرض بعػػض المحاصػػيؿ الزراعيػػة لميػػبلؾ 

 نتيجة زيادة األمبلح بالتربة بمناطؽ جنوب قرية الزبو وجنوب قرية الحارة وقرية طبؿ آموف.
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 : Soil Loggingتغدق التربة  -جـ

يقصد بيا تشبع التربة بالرطوبة مع ارتفاع منسوب سطح المػاء إلػي منطقػة المجمػوع الجػذري، ممػا يػؤدي 
إلي انخفاض اإلنتاجية الزراعية ، وذلؾ لعدـ قدرة النباتات عمي التنفس بقدر كاؼ ، وينتج التغدؽ مف تخمػؿ ميػاه 

يمػة النفاذيػة ]محمػد صػبري محسػوب & محمػد قم Sub Soilالري لمتربة وتجمعيا مع مرور الوقػت بالتربػة التحتيػة 
 [.657، ص6889أرباب، 

نخفػاض منسػوب سػطح بعػض المنػاطؽ وتتعرض التربة بمػنخفض الواحػات البحريػة لمشػكمة التغدقػة نتيجػة ا
الزبو قرية ، ويظير ذلؾ ببعض المناطؽ بب مستوى الماء األرضى مف سطح التربة اقتر واعما يجاورىا مف أراضى، 

نخفػاض جػودة المحاصػيؿ ارة والحيز الغربيةالحومنديشة و  .  ويؤدي ارتفاع منسوب الماء األرضػي بالتربػة إلػي قمػة وا 
الزراعية بيا، نتيجة سوء التيوية البلزمػة لجػذور النبػات ، وانتشػار بعػض األمػراض النباتيػة ؛ ممػا يسػاعد فػي ىػبلؾ 

 [.46رع منديشة والزبو والحيز الغربية ]صورة النبات، ويظير ذلؾ بأطراؼ النطاؽ الزراعي بقرية الحارة ووسط مزا

 
 [ تغدق التربة الزراعية بمزارع النخيل قرية الحارة.41صورة ]

 َبظراً صىة: انشًبل انشرلي. 

 :بالواحات البحرية التربةتقييم جودة  -3
التربة ، مورفولوجية يمكف االعتماد في تقييـ جودة التربة بالواحات عمي مجموعة مف المعايير منيا  

حتوائيا عمي المواد العضوية ، ومف دراسة اومدي بيا ، ودرجة الحموضة والمموحة ، تصنيؼ رواسب التربة و 
 [ يتضح اآلتي:24[ وشكؿ ]52جدوؿ ]

  تتميز معظـ مناطؽ عينات التربة المدروسة مورفولوجيًا بزيادة نسبة الطيف، حيث تراوحت عينات التربة
 قواميا بيف طميية ورممية طميية.بمنطقة الدراسة مف حيث 
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  كما تتميز ىذه المناطؽ باحتوىا عمى تركيزات عالية مف األمبلح ووجود قشرة ممحية عمى سطحيا، حيث
 تميؿ عمومًا إلى القموية، إلى جانب أف سطحيا يتميز بوجود طبقة سميكة مف الممح. 

  وتراوحت قيـ درجة الحموضةPH  اضي الزراعية المختمطة برواسب ببليا األر  7.00فى عينات التربة بيف
بالمناطؽ القريبة مف سبخة أبوالموؿ بالحارة، وبمم المتوسط العاـ  9.5في الحيز جنوب غرب المنخفض و 

 .7.2لعينات الدراسة 

  ممميموز/سـ ، وتعد التربة ممحية إذا بمغت درجة التوصيؿ  668 - 49وتراواحت قيـ مموحة التربة بيف
بة  زادت درجة التوصيؿ ممميموز/سـ فأكثر، فكمما زادت نسبة األمبلح الذائبة بالتر  4الكيربائى ليا 

 ؛ أي أف كؿ عينات منطقة الدراسة تحتوي عمي درجة مموحية عالية.الكيربائي

 التحميل الميكانيكي لبعض عينات التربة بمنخفض الواحات البحرية*.[ 26جدول ]
عيُخ 

 رلى

ضى انعًك انًيكبَيكيانزحهيم  انًىلع  درجخ  

ph 

يهىحخ 

( Ecانزرثخ)

 يههيًىز/ضى

كرثىَبد 

 انمىاو ريم طيٍ ضهذ N E كبنطيىو٪

6 0-00  1.5 91 1.6 طًييخ ريهيخ 02 26 64 51.220120 51.151611 

5 0-10  2.0 10 1.0 طًييخ 05 51 46 51.109520 51.051155 

0 2-50  60.6 16 1.1 ريهيخ طًييخ 16 66 1 51.151666 51.044251 

4 0-600  61 665 1.0 ريهيخ 91 0 6 51.102221 51.002101 

2 0-20  66.1 29 1.2 طًييخ ريهيخ 01 42 61 51.950021 51.566221 

1 0-1  9.1 15 1.9 طًييخ ريهيخ 09 01 54 59.001194 51.022019 

1 0-600  2.4 41 1.6 طًييخ 06 44 52 51.961444 51.511111 

1 0-600  66.1 669 1.5 ريهيخ طًييخ 19 66 60 51.919010 51.445019 

9 0-600  61.2 11 1.1 ريهيخ 96 1 5 51.101609 51.611511 

60 0-65  1.4 16 1.0 طًييخ 00 09 51 59.605111 51.004915 

66 65-10  4.5 16 1.5 طًييخ 51 41 52 59.605111 51.004915 

65 0-61  1.1 606 1.4 طًييخ ريهيخ 01 00 00 51.142116 51.510000 

60 0-600  62.1 11 1.0 ريهيخ 94 5 4 59.011101 51.061415 

64 0-600  61.0 99 1.9 ريهيخ 15 66 1 51.916109 51.401016 

62 0-20  64.6 661 1.5 ريهيخ طًييخ 14 61 60 51.950021 51.566221 

سم من سطح التربة لمواقع مختمفة، وتحميل  155 –قطاع وتجميع عينات من الطبقة السطحية  صفر  15تم عمل  *
 جامعة المنصورة. –وعموم األراضي  -العينات بقسمي الجيولوجيا 
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 لعينات مختارة من مكونات التربة بمنخفض البحرية.التحميل الميكانيكي نسب  [54شكل ]
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  ولتقييـ مدى تدىور أراضى عينات الدراسة مف حيث خواصيا الحيوية قاـ الطالب بتطبيؽ معادلة فقد المادة
، ص 6884العضوية الناتج عف تأثير كربونات الكالسيـو طبقًا لريمى ]عبد المنعـ بمبع وماىر جورجى نسيـ، 

 [، عمى عينات التربة بمنطقة الدراسة كالتالي:529 – 527ص 
 
 
 
 

 = معدؿ فقد المادة العضوية K2حيث  أف 
           A       النسبة المئوية لمطيف = 

             Cالنسبة المئوية لكربونات الكالسيـو = 
/ السنة ، وبناًء عمى ذلؾ فإف تربة  ٪2.59وقد بمغت درجة التدىور الحيوى بتربة الواحات البحرية قرابة 

منخفض الواحات البحرية تعانى مف درجة مرتفعة مف درجات التدىور الحيوى طبقًا لتصنيؼ ]عبد المنعـ بمبع وماىر 
 [ 528، ص6884جورجى نسيـ، 

 لمتربة طبقًا لمنقص في الدبال.[ درجات التدىور الحيوي 27جدول ]
 سم(03 -النقص في الدبال )صفر الدرجة

 ٪/سنة 1  < ال شيء إلي ضعيف

 ٪/سنة5.2 -1 متوسط

 ٪/سنة 2  -5.2 مرتفع

 ٪/سنة 2  > شديد االرتفاع

 ( .269، ص1994المصدر:) عبد المنعم بمبع وماىر جورجى نسيم          
 

، الحرارة وسيادة الرمؿ في أراضيياويرجع انخفاض قيـ المادة العضوية بمنطقة الدراسة إلي ارتفاع درجة 
ولذلؾ فإف أراضي الواحات البحرية تحتاج إلي زيادة محتوي المادة العضوية بيا ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ 

اعية مناسبة مع االىتماـ بزراعة المحاصيؿ االضافات المتكررة مف السماد العضوي، وكذلؾ وضع التربة في دورة زر 
 .[Abdel-Raheem, 1991,p2البقولية ]

 :بالتربةوسائل لمحد من المشكالت البيئية المرتبطة -4
تواجة الواحات البحرية تحديًا كبيرًا في توافر األراضي الزراعية الجيدة الصفات ، ومف الياـ إعادة النظر في 

الزراعية ، حيث اتضح أف مموحة التربة الزراعية تعتبر مف المحددات الرئيسية لزيادة تخطيط استغبلؿ األراضي 
ولمحد مف المشكبلت البيئية المرتبطة بالتربة مف نحو تعرية  [Darwish, 2006, p27انتاجية األرض بالمنطقة ]

 وتممح وتغذؽ التربة يمكننا اتباع اآلتي:
زارع بأشجار االكاشيا والجازوريف ، التي تستخدـ حائط صد في مواجية لمحد مف تعرية التربة يمكف إحاطة الم -أ

حركة الرياح والتقميؿ مف حدتيا ، كذلؾ تساعد عمي تماسؾ التربة . وتستخدـ ىذه الوسيمة في معظـ النطاؽ 
 الزراعي القديـ بقري الزبو ومنديشة والحارة.

 ، يمكف استخداـ الوسائؿ التالية:مف ارتفاع نسبة مموحة التربة بمنطقة الدراسة ولمحد  -ب

                        1200     

               K2 = 
____________________ X600            

 

             (500  +C( )500  +A) 
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 :حيث تمثؿ مف أىـ الوسائؿ المستخدمة في استصبلح األراضي ، وتيدؼ ىذه العممية إلي  تعديل بنية التربة
حرث وتقميب التربة لسمؾ قد يصؿ لنصؼ متر ، لتسييؿ نفاذ مياه الري إلي عمؽ التربة وزيادة فعالية النظاـ 

 ستخدـ ىذه الوسيمة في كؿ أراضي االستصبلح بالواحات البحرية.الغذائي لمنباتات المزروعة. وت
 عف طريؽ غمر قطاع التربة السطحي بالمياة وصرفيا عدة مرات متالية ، الذابة األمبلح وحمميا غسل التربة :

 بعيد عف منطقة نمو الجذور عبر شبكة مف المصارؼ.
 :ت البحرية إلي إضافة األسمدة العضوية لتحسيف تحتاج األراضي الزراعية بالواحا إضافة األسمدة المناسبة

خصوبتيا، خاصة بعد فقد الكثير مف عناصرىا الغذائية بعد عممية غسيميا. ويعد السماد العضوي )البمدي( أنسب 
األنواع التي يمكف تطبيقيا بالمنطقة ، ويعتمد كثير مف المزارعيف عمي ىذه الوسيمة في استصبلح األراضي بمناطؽ 

 ماؿ غربي المنخفض، والحيز جنوب المنخفض.القصعات ش
 :تساعد زراعة بعض المحاصيؿ في تسييؿ إستصبلح األراضي ، فقد تبيف مف دراسة  زراعة محاصيل مالئمة

[Belal, and Al-Ashri ,2011, p24 مبلئمة معظـ أراضي الواحات البحرية لزراعة بعض نباتات الفاكية ]
مرتفعة ومناسبة ، حيث تساعد ىذه النباتات عمي تثبيت التربة وزيادة المادة كالنخيؿ والتيف والزيتوف بدرجة 

العضوية بيا . كما يعد البرسيـ الحجازي يعد مف أىـ النباتات التي تساعد في استصبلح االراضي وذلؾ لتحممو 
مادة الدباؿ  درجة مموحة عالية ، وطوؿ فترة زراعتة والتي قد تصؿ لسبع سنوات متواصمة ، كما أنو يزيد مف

بالتربة وزيادة خصوبتيا ، باالضافة إلي قيمتو االقتصادية كعمؼ لمماشية. ويزرع البرسيـ الحجازي في معظـ 
 أراضي االستصبلح بالواحات.

 ولمحد مف تغدؽ التربة بمنطقة الدراسة يمكننا استخداـ الوسائؿ التالية: -جػ
  تطييرىا بصفة دورية حتي ينخفض مستوي الماء األرضي لمتربة توسيع عمميات حفر قنوات لمصرؼ الزراعي مع

 بعيدًا عف منطقة المجموع الجذري.
 ألحواض وسحب المياه منيا ثـ تغذيتيا يا مف خبلؿ تقسيم كما يمكف عبلج بعض المناطؽ التي تعرضت لمتغدؽ

لزراعية المجاورة ليا ، ويستخدـ بالرواسب الرممية ورواسب الببليا الطينية ، والردـ لتصؿ لنفس منسوب األراضي ا
المزارعوف ىذا األسموب في المناطؽ القريبة مف السبخات كالمبلحة بالقبالة وأبوالموؿ بالحارة ، وبالمناطؽ 

 [. 45المحيطة مف بركة المأمور ]صورة 
  وذلؾ الف الري تغير نظاـ الري بالغمر السائد بالواحات البحرية ، واستخداـ نمط الري الجديدة بالرش والتنقيط ،

بتوزيع المياه توزيعًا متجانسًا وبمعدؿ يقارب معدؿ رشح المياه بما ال يسمح بحدوث جرياف لممياه بالرش يتميز 
]صورة  ، وتستخدـ شركات االستصبلح الجديدة ىذا النمط في منطقة العسيمة ومنطقة الحيز عمى سطح التربة

41]. 
  تسوية األرض وتمييدىا مف الطرؽ الرئيسية لضماف التوزيع المنتظـ لممياه تسوية وتعديؿ سطح التربة ، حيث تعد

عمى السطح وبالتالى يسيؿ مف عممية الغسيؿ، حيث أف التربة غير المتجانسة فى سطحيا تساعد عمى تراكـ 
عمى  األمبلح فى البقاع المرتفعة منيا مع تجمع المياه فى األجزاء المنخفضة محدثة تغدؽ لمتربة مما ينعكس

 [.659، ص 5004الغطاء النباتى ]محمد صبرى محسوب، 
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 جنوب بركة المأمور. ة بعد غسميا بالمياه[ تجييز التربة لمزراع42صورة ]

 َبظراً : صىة انغرة. 

 

 
 [ الري بالرش بمزارع جيينة بمنطقة العسيمة شرق منخفض البحرية.43صورة ]

 َبظراً صىة: انشرق. 
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 مرتبطة بالمياة الجوفية:رابعًا: مشكالت بيئية 
 يتعرض قطاع المياة الجوفية بمنخفض الواحات البحرية لعدة مشكبلت بيئية ، يمكف تناوليا في اآلتي:

 أسباب المشكالت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية: -1
بمنخفض الواحات البحرية إلي مجموعة مف العوامؿ  المشكبلت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفيةترجع أسباب 

 الطبيعية والبشرية ، يمكننا إبرازىا في النقاط التالية:
 :حيث يبمم المعدؿ ، مما يؤدى إلى ارتفاع فى معدؿ التبخر نظرًا الرتفاع درجات الحرارة   زيادة معدالت التبخر ،

 . مـ وىي نسبة مرتفعة 8.4السنوي لمتبخر بمنطقة الدراسة 
 :حيث يتسبب زيادة معدؿ السحب السنوي لممياة الجوفية مع قمة معدؿ التغذية  انخفاض الضغط االرتوازى لممياه

، وقمة تصرؼ اآلبار السنوية لمخزاف الجوفي، وزيادة الحفر العشوائي لآلبار إلي انخفاض الضغط االرتوازي لممياه
  ، وبالتالى تعرضيا لمجفاؼ.

 حيث أدي التوسع العشوائي غير المنظـ في استصبلح األراضي بالواحات  ه الرى:اإلسراف فى استخدام ميا
 خبلؿ السنوات األخيرة إلي نضوب كثير مف اآلبار وجفافيا نتيجة االستخداـ المفرط لممياه الجوفية. 

 :مما أدي إلي التموث البيولوجي لآلبار  عدم تغطية مدينة الباويطي وقري الواحات بشبكة لمصرف الصحي
 القريبة مف المحبلت العمرانية.

 أنواع المشكالت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية: -2
 تتنوع المشكبلت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية بمنطقة الدراسة ، منيا: 

 :Hydrological Drought الجفاف الييدرولوجي  -أ
ى الييدرولوجيا السطحية ، أى ما ينتاب مياه األنيار مف تذبذبات فى فيضاناتيا. يرتكز ىذا التعريؼ عم

كذلؾ يرتكز عمى الييدرولوجيا تحت السطحية أو الجوفية ، ويركز كذلؾ عمى اآلثار التى يتركيا الجفاؼ الييدرولوجى 
احة لعمميات الرى ومتطمبات المدف عمى موارد المياه ، أى أف ىذا النوع مف الجفاؼ يرتبط بمدى إمكانية المياه المت

األمطار الساقطة وندرة بقمة  منخفض الواحات البحريةتسـ وي .[76، ص5001]أماني حسيف،  وغيرىا مف استخدامات
سحبيا بكميات مـ فقط ؛ مما أدي إلي اعتماد األىالي عمي المياة الجوفية و  4.6، حيث يبمم المعدؿ السنوي لؤلمطار 

مما يعرض كثير مف اآلبار لمجفاؼ الييدرولوجي نتيجة ، كبيرة ، وزيادة الضغط عمي خزاف المياة الجوفية لممنطقة 
 ىبوط منسوب سطح المياة الجوفية. 

وتشيد منطقة الواحات البحرية منذ بداية القرف الحالي حاالت نضوب كثيرة لآلبار نتيجة زيادة معدؿ السحب 
اليوبجة الذي جؼ تمامًا نتيجة السحب  عيفمياة الجوفية مع قمة معدؿ التغذية السنوية لمخزاف الجوفي ، مثؿ السنوي لم

نية والتي تميزت بزراعة األرز منذ ما يزيد عف االزائد لممياه. وىو ما أدي إلي تغير المركب المحصولى لمنطقة التحت
ة واستخداميا كمراعي طبيعية. باالضافة إلي عيوف البشمو وغابة عامًا ، إال أنيا توقفت عف زراعة األرز منذ فتر  52

مجموعة مف اآلبار بحفر بالواحات البحرية اإلدارة العامة لممياه الجوفية وديديمة فنتيجة النخفاض منسوب مياىيا قامت 
 لتمبى احتياجات السكاف والمزروعات مف المياه. ـ ، 6500ية عمي أعماؽ وصمت ستعواضاال
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 ( غربي منخفض البحرية.1[ إىدار المياة بمنطقة أراضي االستصالح الزراعي )قصعة 44]صورة 

 .انشًبل انشرليَبظراً صىة :  

 تموث المياه الجوفية: -ب
يقصد بتموث المياه الجوفية ىو تدىور نوعيتيا ، ويحدث ذلؾ نتيجة إدخاؿ مموثات لمصادر تمؾ المياه أو  

أو المعادف بيا، ويتسبب تدىور المياه الجوفية في الحد مف استخدامتيا البشرية.  نتيجة زيادة بعض عناصر األمبلح
تموث المياه الجوفية بمنخفض الواحات  أنماطتتعدد وتتعرض المياة الجوفية بمنخفض الواحات البحرية لمتموث ، و 

 :[567، ص5008]ىويدا توفيؽ ،  اآلتيالبحرية فى 
 ة الجوفية بمنخفض الواحات البحرية لمتموث البكتيري نتيجة تسرب مياه حيث تتعرض الميا :التموث البيولوجي

في بعض طبقة عازلة الصرؼ الصحي مف خزانات تجميعيا إلي طبقة المياة الجوفية؛ خاصة مع عدـ وجود 
، حيث تتسبب مكونات النيتروجيف بمياه الصرؼ الصحي  والخزاف الجوفى الصحي بيف خزانات الصرؼ المواقع
 ة نسبة النترات السامة بطبقة المياة الجوفية. في زياد

 يقصد بو تغير خصائص المياة الطبيعية نتيجة إكسابيا لونًا أو مذاقًا غير طبيعي ، وتتعرض  :التموث الطبيعي
بعض آبار الواحات البحرية لمتموث الطبيعي نتيجة زيادة أعماؽ حفرىا مما يؤدي إلي سحبيا لمياه ترتفع بيا 

كسابيا لوف الحمرة ، ويظير ذلؾ في معظـ آبار الواحات البحرية.نسب أكاسيد ا  لحديد والمنجنيز والكبريت ، وا 
 يحدث التموث الكيميائي لممياة نتيجة ارتفاع نسبة المواد الكيميائية كمركبات الرصاص والزرنيخ : التموث الكيميائي

لفشؿ الكموي وحصي الكمي وغيرىا مف والمنجنيز واأللومنيـو بتركيزات أكبر ، مما يسبب مشاكؿ صحية كا
األمراض بالغة الضرر بالصحة. ويحدث الثموث الكيميائي لممياة الجوفية بمنطقة الدراسة نتيجة تسرب مياة 

 الصرؼ الزراعي بما تحوية مف مبيدات ومموثات كيماوية لمستوي الماء الجوفي بالمناطؽ الزراعية.
عمى اإلنساف، فتؤثر أيضًا عمى المعدات المعدنية فزيادة نسب  وتتعدى بعض ىذه المواد الضارة التأثير 

تركيز الحديد والمنجنيز بمياه آبار المنخفض يؤثر سمبيًا عمى مواسير المياه الرئيسية والفرعية ووصبلتيا ، فزيادة 
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بار ، ويتبع تركيز الحديد يعمؿ عمى تكوف الصدأ فى ىذه المواسير، ونتيجة لذلؾ يحدث تآكؿ الغمفة ومرشحات اآل
ذلؾ توقؼ لبعض اآلبار، أما عف زيادة تركيز المنجنيز فنظرًا لقمة ذوبانو فى المياه فيؤدى ىذا إلي ترسبو فى مواسير 

 .[568، ص5008]ىويدا توفيؽ ، المياه داخؿ اآلبار ومف ثـ إنسداد المواسير وتوقؼ البئر 
 اليبوط األرضي لمطرق: -جػ

بالواحات البحرية لميبوط األرضي والتيدؿ نتيجة تذبذب منسوب المياه الجوفية تتعرض بعض الطرؽ الفرعية  
ما بيف االرتفاع واالنخفاض، إلى جانب السحب الجائر لممياه الجوفية ؛ مما يؤدي إلى اإلخبلؿ بحالة التوازف 

جفاؼ بعض  [. كما يسبب521، ص5008االستاتيكى لمطبقات األرضية محدثة ىبوط فى الطريؽ ]ىويدا توفيؽ، 
العيوف إلي انييار أجزاء منيا ، ويظير ذلؾ جميًا بمنطقة عيف اليوبجة الجافة حيث يظير انييار جزء مف الطريؽ 
باإلضافة إلي وجود شبكة مف )المنافس( عمي طوؿ الطريؽ مف متحؼ الواحات األثري صوب الطريؽ الرئيسي ؛ مما 

 [ .42يسبب خطرًا بيئيًا عمي طوؿ الطريؽ ]صورة 

 
 [ انييار جزء من الطريق بجوار عين اليوبجة القديمة بالباويطي.45صورة ]

 .انشًبل انشرليَبظراً صىة :  
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 تقييم جودة المياة الجوفية بالواحات البحرية: -3
 يـفي عممية تقييـ قابمية المياة لئلستخدامات المختمفة ، وفيما يمي تقي اً تمثؿ الخصائص الكيميائية لممياة أساس 

لجودة المياة الجوفية بالواحات البحرية ومدي قابميتيا لبلستخداـ لمشرب والزراعة بناًء عمي تحميؿ الخصائص 
 بئر بمناطؽ مختمفة بالواحات البحرية: 67الكيميائية لعدد 

 تقييم جودة المياة الجوفية لمشرب: -أ
 نخفض الواحات البحرية ، يتضح اآلتي:عف خصائص التحميؿ الكيميائي لبعض اآلبار بم[ 59] جدوؿمف دراسة    
  تتراوح نسبة المموحة التي تعد األمبلح الكمية الذائبة مف أىـ العوامؿ المحددة لصبلحية الماء لمشرب ، حيث

لى  600يستسيغيا االنساف لشرب الماء مف  جزء في المميوف  6000جزء في المميوف ، وال تزيد عمى  200وا 
قارنة خصائص مياه اآلبار الكيميائية مع معايير معايير مياه م[ ، ومف  21، ص 5006، ]حسف البنا سعد

ممجـ/لتر ببئر عيف الوادي  620درجة تركيز األمبلح الكمية الذائبة بيا بيف ، نستنتج أف  [5ممحؽ]العامة  الشرب
ممياه بمنخفض الواحات البحرية ببئر البشمو بالقصر ، أي أف مياه جميع آبار الطبقات الحاممة ل 161بالحارة و 

 لمشرب. ةصالح
 جزاء عينات الدراسة ، ألمشرب في جميع  ةوبالنسبة لبلنيونات والكاتيونات ، يتضح أف مياه اآلبار صالح

نيا لـ تتجاوز الحد أأيضا صالحة لمشرب ، حيث  ةفمياه عينات الدراس Phوعف معامؿ [ ، 4&1]ممحؽ
 المسموح بو. 

 التحميل الكيميائي لبعض اآلبار بمنخفض الواحات البحرية.خصائص [ 28جدول ]
عطر  انعكبرح حذيذ إجًبني أيىَبد إجًبني كبريىَبد انجئر

 انًبغُطيىو

عطر 

 انكبنطيىو

انعطر 

 انكهي

َطجخ  انحًىضخ

األيالح 

 انكهيخ

يعبيم 

انزىصيم 

 انكهرثي
 كجريزبد كرثىَبد كهىر يبغُطيىو كبنطيىو ثىربضيىو صىديىو

 292 175 8.4 79.5 36 43 6.2 5.8 2.54 42 43 34 2.59 11 14.5 12 16 إيجبظ

 325 195 8 64.1 24 40 7.4 4 2.74 15 62 50 2.79 9.8 9.5 13 27 انًفزال

 267 220 7.2 67.6 25.25 42.387 1.2 2.9 3.16 13.5 73.3 60 3.13 10 10.1 15 32 انجساريٍ

 433 260 8.2 87.1 30 58 2.2 2.8 3.49 10 75 73 3.54 14 11.8 13 33 األيريكبٌ

 522 313 7.8 90.8 32.75 58.025 1.1 2.8 4.82 11 86 95 4.15 14 13.1 20 42 انجشًى

 305 183 8 61.7 28.75 32.922 10.9 3.3 3.02 20 73 50 2.88 8 11.5 15 29 انجفبرح

 320 192 7.9 64.5 27.5 37.037 5.7 4.2 3 27.3 58.6 52 2.89 9 11 15 28 عيٍ حًرا

انعجىز 

 انغرثي

25 14 9.5 9.5 2.7 45 68 16 2.72 3.5 1.76 39.095 23.75 62.8 8 179 298 

 325 195 8 65.4 23 42.4 11.2 4 2.88 17.8 58.6 55 2.88 10 9.2 14 28 5لصعخ 

 392 235 7.7 73.5 27 46.502 1.7 2.2 3.41 11.3 83.1 84 3.27 11 10.8 16 32 2لصعخ 

انمجبنخ 

 5انشرلي 

20 12 9.5 11 2.46 38 62 17 2.44 4.3 5 43 24 66.1 7.4 170 283 

عيٍ انىادي 

6 

20 11 9.5 9.3 2.39 30 61 25 2.37 3.8 12.1 38 24 62 7.2 160 267 

 282 169 8.1 71.2 28 43 6.7 3.4 2.57 22 77 30 2.6 11 11.2 12 20 عيٍ يىضف

انعسح 

 وانشيخ

20 10 8.5 8.9 2.29 33 48 27 2.28 2.9 15.5 36.749 21.25 58 5 164 273 

 305 183 7.2 75.4 41.25 34.156 2.4 2.7 2.69 30 57 40 2.67 8.3 16.5 12 20 انمبرح

 295 177 7.1 71.6 40.75 30.864 1.6 2.7 2.75 29.7 58.6 42 2.75 7.5 16.3 21 18 عيٍ جًعخ

 325 195 7.3 80.5 45.5 34.979 2.3 2.6 3.02 35 63.5 44 2.9 8.5 18.2 13 22 طجم أيىٌ

 .5009انًصذر: اإلدارح انعبيخ نهًيبح انجىفيخ ثبنىاحبد انجحريخ ، رمبرير غير يُشىرح
 

  تؤدي زيادة نسب األمبلح الصمبة والعسر الكمي في المياه عف التركيزات المسموح بيا في معايير مياه الشرب
ممميجراـ/لتر ببئر  26.7بيف صالحة لشرب لمياه  آلثار صحيو ضاره ، ويبلحظ أف آبار العينة المدروسة يتراوح 

ممميجراـ/لتر  ببئر البشمو ، أي أف مياة اآلبار المدروسة صالحة ألغراض الشرب لعدـ تجاوز  80.9الجفارة ، 
 العسر الكمي بيا عمي الحد المسموح بو.
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  ممميجراـ/ لتر  0.1تزيد عف  مف المفروض أف ال -كأحد العناصر الثقيمة  -إال أنو تـ مبلحظة أف نسبة الحديد
عف  اً ضعف 50ممميجراـ/لتر ، أى بزيادة قرابة  2.9يصؿ إلى  البحرية، لكف تركيزه فى مياه بعض آبار منخفض 

الحد األقصى المسموح بو عالميًا ، كما ىو الحاؿ فى بئر أمباش ويرجع ذلؾ لوجود نسب عالية مف أكاسيد 
مشكبلت تمويف المياه بالموف األحمر والبنى ، مما يجعميا غير  الحديد بصخور المنطقة ، وينتج عف ذلؾ
  مستساغة وغير صالحة لبلستخداـ اآلدمى.

 
 .القبالةحوض لتجميع المياه من بئر الطبيمة بقرية آثار أكاسيد الحديد ب[ 46صورة ]

 َبظراً صىة: انغرة.                                                                                          

 تقييم جودة المياة الجوفية لمزراعة: -ب
بدأ االىتماـ بتحديد مدى صبلحية الماء لمري  منذ أف لجأ اإلنساف إلي إستخداـ مصادر جديدة لمري مثؿ 

وصبلحية الماء لمري  ةدراسة جود دالصرؼ الزراعي ومياه الصرؼ الصحي أو تحمية مياه البحر، وتعمعالجة مياه 
ستصبلح أو تحسيف اعند  ىتماـ بيا عند وضع أراضي جديدة تحت نظاـ الري أومف المواضيع الرئيسية الواجب اال

ولتقييـ جودة المياة الجوفية [. 648، ص 6889صفات األرض لزيادة قدرتيا اإلنتاجيو ]محمود عبد العزيز ، 
 بالواحات البحرية ومدي مبلئمتيا ألغراض الري والزراعية ، يتضح اآلتي:

  وصمت درجة تركيز ، حيث [ 2]ممحؽتعد األمبلح الكمية الذائبة مف أىـ العوامؿ المحددة لصبلحية الماء لمري
ببئر البشمو بالقصر ، أي أف  161لحارة و ممجـ/لتر ببئر عيف الوادي با 620األمبلح الكمية الذائبة بيا بيف 

 مياه جميع آبار الطبقات الحاممة لممياه بمنخفض الواحات البحرية صالحو لمري.
  جزاء عينات الدراسة ، أفي جميع  لمري والزراعةوبالنسبة لبلنيونات والكاتيونات ، يتضح أف مياه اآلبار صالحو

 نيا لـ تتجاوز الحد المسموح بو. أ، حيث  لمريأيضا صالحة  ةفمياه عينات الدراس Phوعف معامؿ 
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 وسائل لمحد من المشكالت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية: -4
شيدت الواحات البحرية مع بداية القرف الحالي عمميات توسع كبيرة في استصبلح األراضي الزراعية ، وقد 

( بئر أىالي  حتي عاـ 920( بئر حكومي و)82بئر منيا ) 800مي ترتب عمي ذلؾ حفر آبار حكومية وأىمية قاربت ع
قامت الييئات الحكومية ـ ، ويتعرض كثير مف ىذه اآلبار لمنضوب نتيجة اإلستغبلؿ العشوائي لمياىيا ، لذا 5065

 اآلتي: عمى مياه اآلبار. وتتمثؿ ىذه الطرؽ في لممحافظةطرؽ ة بالتعاوف مع المزارعيف باستخداـ عد
تقـو اإلدارة العامة لممياه الجوفية بالواحات البحرية بالمراقبة الدورية لكفاءة اآلبار ، وتنظيـ الساعات التشغيمية  -أ

ساعة يوميًا ، مع تركيب مضخات رفع آلي لآلبار الحكومية لزيادة كمية المياة  62لآلبار بحيث ال تزيد عف 
تصريفيا المائي وال تفي باحتياجات الزماـ الزراعي المخصصة  المتدفقة منيا ، وحفر آبار تعويضية لتمؾ التي يقؿ

، وعيف البشمو، باالضافة إلي قياميا بإجراء بعض التحميبلت الكيميائية والمعدنية  1لو كبئر غابة بمنطقة قصعة 
 لضماف جودة مياىيا.

رشيد وذلؾ لتوالتنقيط ، استخداـ المزارع الكبيرة وسائؿ حديثة لمري كالرش رصد الطالب خبلؿ الدراسة الميدانية  -ب
، كما في استخداـ المياه الجوفية والمحافظة عمى خصوبة التربة فى آٍف واحد ، إلى جانب إعطاء محصوؿ جيد

 مزارع جيينة بمنطقة العسيمة.
،  وتتأقمـ مع ظروؼ البيئة المحميةتتحمؿ الجفاؼ النباتات التى أنواع مف المزارعيف إلى زراعة كثير مف  اهاتج -جػ

ظروؼ الحرارة الشديدة ىذه النباتات حيث تتحمؿ ،  والتيف الشوكيأشجار نخيؿ البمح ، وأشجار الزيتوف ،  مثؿ
المزارع الحديثة في منطقتي العسيمة شرقي والجفاؼ ومموحة التربة. وتنتشر زراعة ىذه المحاصيؿ فى معظـ 

 بجنوب المنخفض. المنخفض والحيز
وعمي الرغم من فعالية ىذه الوسائل فإن منطقة الواحات البحرية تحتاج مزيد من الدعم لممحافظة عمي 

 مياه آبارىا وذلك من خالل:
  فى المناطؽ التى ينخفض فييا منسوب المياه الجوفية.غير المنظـ خاصة التوسع الزراعى عمميات الحد مف 

  .تبطيف قنوات الري بالغمر بطبقة مف األسمنت حتى ال تسمح لممياه بالتسرب خبلؿ رحمتيا باألراضي الزراعية 

  االىتماـ بإدخاؿ تركيب محصولى جديد يدر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا وسريعًا ، ويمكف زراعتو صيفًا ، والسيما
]أماني  المحاصيؿ الزيتية والنباتات العطرية والطبيةالمحاصيؿ التى تحتاج إلى كميات قميمة مف مياه الرى ، مثؿ 

 [.80، ص5001حسيف، 

  ومد شبكات  توازف الخزاف الجوفى ، وعدـ استنزافوتعميـ الري بالتنقيط والرش عمي المزارع الحديثة لمحفاظ عمي ،
مف مياىيا إما بالتبخر لمري المغطي بديمة لتمؾ المكشوفة باألراضي الزراعية القديمة ، والتي تيدر كميات كبيرة 

 أو بالتسرب.

 .اإلسراع في مد شبكة الصرؼ الصحي بمدينة الباويطي وقري الواحات لحماية اآلبار الجوفية مف التموث البيولوجي 
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 الخالصة:

 تناوؿ ىذا الفصؿ مشكبلت البيئة الطبيعة بمنخفض الواحات البحرية ، في عدة عناصر كالتالي :
المرتبطة بالجيومورفولوجيا مثؿ زحؼ الرماؿ وتبيف أف مشكمة زحؼ الكثباف مشكبلت البيئة الطبيعية 

الرممية واالنسياؽ الرممي تمثؿ خطرًا بيئيًا كبيرًا عمي مناطؽ الزراعات القديمة بمنديشة والزبو والحيز ، كما 
خطر تؤثر عمي مناطؽ العمراف ويظير ذلؾ بوضوح في قرية ريس، ويتعرض كثير مف الطرؽ بالواحات ل

االنسياؽ الرممي ، كما تعرضت بعض العيوف لمطمر بفعؿ زحؼ الكثباف عمييا مثؿ عيف شريؼ بقرية ريس. 
 وعرضت الدراسة لموسائؿ الحالية والمقترحة لمحد مف ىذه المشكمة.

كما تـ دراسة المشكبلت البيئية المرتبطة بالتجوية الممحية والتي تتركز بالقرب مف السبخات، مف  
بيا والمشكبلت الناتجة عنيا بالمباني والطرؽ ، ووسائؿ الحد مف خطرىا. كما تمت دراسة حيث أسبا

المشكبلت البيئية المرتبطة باالنييارات األرضية والتي تتركز بالقرب مف الحافات والتبلؿ كبيرة الحجـ ، وتـ 
 تناوؿ أثرىا عمي العمراف والطرؽ ، وسبؿ مواجية األخطار الناتجة عنيا.

ؿ ىذا الفصؿ المشكبلت البيئية المرتبطة بالمناخ وخاصة العواصؼ الترابية ، حيث تبيف تركز وتناو  
عاصفة ترابية ، وتـ رصد أثرىا السمبي عمي  65حدوثيا خبلؿ الربيع وبمم عدد العواصؼ خبلؿ العاـ 

 األراضي الزراعية والطرؽ والمباني ، وعرض وسائؿ لمحد مف خطرىا.
، ترجع لعوامؿ طبيعية وأخري بشرية البيئية المرتبطة بالتربة ، حيث اتضح أنياوتـ تناوؿ المشكبلت  

وينتج عنيا تعرية وتغدؽ وتممح لمتربة في مناطؽ كثيرة تتركز عموما شماؿ المنخفض بالقرب مف النطاؽ 
/ السنة  ٪2.59وقد بمغت درجة التدىور الحيوى بتربة الواحات البحرية قرابة الزراعي بالزبو والقصر والحارة. 

، وبناًء عمى ذلؾ فإف تربة المنطقة تعانى مف درجة مرتفعة مف التدىور الحيوى، وعرضت الدراسة بعض 
 الوسائؿ المقترح استخداميا لمحد مف مشكبلت التربة.

وأخيرًا عرض الفصؿ المشكبلت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية ، حيث يرجع ذلؾ لمشكبلت طبيعية  
، وينتج عنو جفاؼ ىيدرولوجي وتموث لممياة الجوفية بالمنطقة ، ومف تقييـ مدي جودة المياة وأخري بشرية 

تبيف صبلحيتيا لمشرب مع مبلحظة ارتفاع نسب الحديد بيا وما ينتج عف مف مشكبلت صحية ، كما اتضح 
مف المشكبلت مبلئمة مياة اآلبار في عممية الري والزراعة ، وانتيي الفصؿ بعرض بعض المقترحات لمحد 

 البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية.
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 الفصل الخامس نمية المستدامة لمنخفض لمواحات البحريةالتقييم البيئي والت

 
 
 
 

 
 

 

 ثمهيد:

: خريطة الحساسية البيئية للتصحر بمنخفض الواحات البحرية.
ً
 أوال

: ثقييم املردود البيئى للمشروعات الحكومية املقترحة بمخفض الواحات البحرية.
ً
 ثانيا

: خريطة مقترحة 
ً
 ملشروعات التنمية املستدامة بمنخفض البحرية.ثالثا

 الخالصة.
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 تمهيد:

إلعطاء صورة ،  لمنخفض الواحات البحرية التقييم البيئي والتنمية المستدامةىذا الفصل تناول ي
واضحة عن إمكانيات التنمية المتاحة والكامنة بمنخفض الواحات البحرية ، وذلك من خالل دراسة العناصر 

 التالية:
 خريطة الحساسية البيئية لمتصحر بمنخفض الواحات البحرية:أواًل: 

عممية التصحر بأنيا  م٤99١ُتَعرف مبادرة األمم المتحدة لمواجية التصحر الصادرة فى سبتمبر 
ور األراضى بالمناطق الجافة وشبو الجافة وشبو الرطبة ، والناتجة بفعل عوامل مختمفة تشمل التغير ھ"تد

ظير مفيوم الحساسية البيئية لمتصحر في الدول الصناعية الكبري منذ نحو وقد المناخى والنشاط البشرى". 
 السميمايد تدىور التربة والتدخل غير تز  نتيجةسنة، وتزايد االىتمام بتطبيق ىذا المؤشر في اآلونة األخيرة  ١4

زالة الغابات ونحت الرياح واالنجراف بالماء وتزايد مموحة  في تعامل اإلنسان مع البيئة مثل تموث المياه وا 
 .[Rubio, et. al., 1995, p. 5]لألرض ... إلخ  الزراعيةالتربة وسوء اإلدارة 

 وىو  المتوسط البحر بمنطقة كمياً  التصحر لتقدير مؤخرًا بدعم مشروع األوروبي وقد قام االتحاد
(EU MEDLUS )European Union - Mediterranean environments Desertification 

and Land Use project [Gad, and Lotfy, 2003, P. 2حيث ىدف ، ] التوصل إلي المشروع ىذا 
 بيدف اتخاذ ، The Environmentally Sensitive Areas (ESA’s) لمتصحر بيئياً  الحساسة لممناطق
 . بالتصحر منيا المتأثر لممناطق العالجية البرامج وضع لحمايتيا أو الالزمة التدابير

 Environmental لمتصحر البيئية الحساسية تقييم الجزء إلي ىذا دراسة من الطالب وييدف

Sensitivity to Desertification المكاني التحميل استخدام خالل من بمنخفض الواحات البحرية 
Spatial analyses الجغرافية المعمومات نظم في (GIS .)ال مكان أي في البيئية الحساسية عمي ولمتعرف 

 والغطاء والمناخ التربة خصائص عن اآللي الحاسب إلي إلدخاليا األساسية البيانات من كم توفير من بد
 في وذلك المزروعة األرض إدارة جودة ومؤشرات الميداني المسح إلي باإلضافة المكان وطبوغرافية النباتي
 التحميل دالة خالل من معالجتيا ويتم [،828، ص24٤2]ىشام داود صدقي،  Layers طبقات شكل

 لمتصحر البيئية لمحساسية تفصيمية خريطة النياية في ينتج حيث ،ArcGIS 9.3 برنامج في المكاني
 البحرية. بمنخفض

 الوحدات من مجموعة الحساسية البيئية لمتصحر بمنطقة الدراسة تم تقسيميا إليولتقدير درجة 
 ، والبحيرة السبخات ومناطق ، النباتي الغطاء ومناطق ، الرممية والتكوينات ، المنعزلة التالل ىي الرئيسية

األصمي ، ثم الدمج بين الطبقات المختمفة التي تحمل خصائص التربة ، والغطاء النباتي،  المنخفض وقاع
[، وتقدير درجة الحساسية البيئية بيا من 55]شكل  ArcGISوجودة المناخ وجودة اإلدارة ، باستخدام برنامج 

حتي المستوي  مناطق غير متأثرة ، -خالل مقياس خاص يتدرج في خمس مستويات تمتد من المستوي األول
[ . ويمكننا دراسة خريطة الحساسية البيئية لمتصحر 29الخامس مناطق شديدة الحساسية لمتصحر ]جدول

 بمنخفض الواحات البحرية من خالل تطبيق المؤشرات التالية:
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 .ثّٕخفغ اٌىاؽبد اٌجؾشٌخ (DSI)[ ِخطؾ رمٍٍُ اٌؾسبسٍخ اٌجٍئٍخ ٌٍزظؾش 55شىً ]

 ؽٍش ٌّضً : 

(1) Ip= اٌّبدح األطٍٍخ ٌٍزشثخ, It= ثٍٕخ اٌزشثخ, Id= عّك اٌزشثخ, Is= دسعخ االٔؾذاس, Ir= اٌفزبد اٌظخشي, Ig= اٌزظشٌف    

(2) Iep= ًاٌؾّبٌخ ِٓ اٌزآو, Idr= ِمبوِخ اٌغفبف, Ivc= ًاٌغطبء إٌجبر, Ifr= ِخبؽش اٌؾشٌك   

(3) Ia= ِعبًِ اٌغفبف, Ira= اٌّطش, Isa= اٌغبٔت إٌّؾذس  

(4) Icr= وضبفخ اٌّؾظىي, Ire= ِعذي اٌزمبعذ, Iil= ٔسجخ األٍِخ, Iem= اٌعّبٌخ اٌضساعٍخ ,Iel= ِعذي اٌىهىٌخ, Ipe= , سٍبدح اٌمبٔىْ     ]Ali and El-

Baroudy, 2008, p. 159[. 

 .(DSI)[ ِمٍبط وطف ِسزىٌبد اٌؾسبسٍخ اٌجٍئٍخ ٌٍزظؾش 99عذوي ]

 اٌىطف DSI اٌّسزىي

اٌعىاًِ اٌؾشعخ فً هزٖ إٌّطمخ غٍش ِىعىدح أو لٍٍٍخ عذاً، ِع وعىد رىاصْ ثٍٓ رىىْ  1.9>  1

 اٌعىاًِ اٌجٍئٍخ واإلعزّبعٍخ واإللزظبدٌخ ) ِٕبؽك غٍش ِزؤصشح ثبٌزظؾش (.

9 1.9 <DSI  <1.1  ًٌِٕبؽك ِهذدح ثبٌزظؾش ثشىً وجٍش إرا ِب رعشػذ إٌّطمخ ٌٍزغٍشاد إٌّبخٍخ ِّب ٌؤدي إ

 ِٓ اٌّشبوً اٌخطٍشح.ؽذوس اٌعذٌذ 

1 1.1 <DSI <1.1  هً ِٕبؽك إرا ؽذس ثهب أي رغٍش فً اٌعاللخ اٌّزىاصٔخ ثٍٓ األٔشطخ اٌطجٍعٍخ واألٔشطخ

 اٌجششٌخ فّٓ اٌّشعؼ ؽذوس اٌزظؾش ) ِزىسطخ اٌزؤصش (.

1 1.1 <DSI  <1.1 ذٌذاً ِٕبؽك ِزؤصشح ثشذح ثبٌزظؾش ورٌه ِٓ خالي إعشاءاد خبؽئخ سبثمخ، ِّب ٌشىً ره

 ٌٍجٍئخ اٌّؾٍطخ ثهب ورىىْ دًٌٍ عًٍ عٍٍّخ اٌزظؾش  ) ِزؤصشح (.

 ِٕبؽك شذٌذح اٌؾسبسٍخ ٌعٍٍّخ اٌزظؾش ) شذٌذح اٌزؤصش ( 1.1<  5

  MQI  × VQI× CQI ×(Gad  and Lofty., 2006, p. 6) DSI = SQI  ِؤشش اٌؾسبسٍخ ٌٍزظؾش ِٓ اٌّعبدٌخ اٌزبٌٍخ :  ٌزُ ؽسبة 
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 :Soil quality index (SQI)مؤشر جودة التربة  -1
 :اعتمادًا عمي ناتج المعادلة التالية (SQI)يتم تقدير مؤشر جودة التربة 

 SQI = (Ip * It * Id * Is * Ir * Ig)1/6   
أي أنيا ناتج ضرب ست طبقات تحمل كل طبقة منيا خاصية واحدة من خصائص التربة، وىي  

،  6/٤التصريف(× الفتات الصخري × درجة االنحدار× عمق التربة × بنية التربة × )المادة األصمية لمتربة 
 ،ة الدراسة، تم الحصول عمي مؤشرات جودة التربة في منطق ArcGISومن خالل إدخال البيانات ببرنامج 

 التربة جودة لمؤشر طبقاً  التربة جودة لفئات الجغرافي عن التوزيع[ 84جدول ]و  [56] شكلفمن دراسة 
(SQI )يتضح اآلتي:البحرية،  بمنخفض 
  من جممة أراضي منخفض البحرية ، بمساحة 78.6تغطي فئة التربة متوسطة الجودة قرابة %

 ، وتنتشر في كل مناطق المنخفض. 2كم٤584.5
  من 25% عمي التوالي ، أي قرابة ٤٤.7% و ٤٤.6وتمثل التربة منخفضة الجودة والمنخفظة جدًا %

 مساحة المنخفض ، وتتركز في شمال ووسط وجنوب المنخفض.
  وتتركز  2كم66.6% من جممة أراضي المنخفض ، بمساحة 8.٤في حين تمثل فئة التربة جيدة الجودة

 في شمال وجنوب غرب المنخفض.
 .بمنخفض البحرية (SQI[ التوزيع الجغرافي لفئات جودة التربة طبقًا لمؤشر جودة التربة )03جدول ]

 النسبة المئوية من المنخفض المساحة الدرجة الفئة
 %11.4 120.1 1.3 > جودة منخفضة جداً 

 %11.3 116.5 1.1-1.3 جودة منخفضة
 %40.3 1253.2 1.1-1.1 جودة متوسطة

 %0.1 33.3 1.1 < جودة جيدة
 .ArcGIS9.3[ ثبسزخذاَ ثشٔبِظ 51اٌّظذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عًٍ شىً ]

 : (VQI)مؤشر جودة الغطاء النباتي  -1
يساعد الغطاء النباتي في الحد من تأثير التصحر وخاصة تعرية التربة بالمياة أو الرياح، وتمثل 
كثافة الغطاء النباتي ومقاومة الجفاف ومعايير تقييم أخطار الحرائق والحماية من التعرية أىم المدخالت 

 .(VQI)المستخدمة لتقدير معيار جودة الغطاء النباتي 
 VQI= (Iep*Idr*Ivc*Ifr)1/4ويتم تقدير جودة الغطاء النباتي من خالل المعادلة التالية:  

، وىي الغطاء النباتيطبقات تحمل كل طبقة منيا خاصية واحدة من خصائص  أربعأي أنيا ناتج ضرب 
[ 57ومن دراسة شكل ] ، ١/٤(مخاطر الحريق×  الحماية من النحت× مقاومة الجفاف×  الغطاء النباتي)

 [ عن التوزيع الجغرافي لجودة الغطاء النباتي بالواحات البحرية يتضح اآلتي:8٤وجدول ]
  من إجمالي 9١.9أي بنحو  2كم24١4تبمغ مساحة المناطق ذات الغطاء النباتي منخفض الجودة %

 مساحة منخفض البحرية ، وتنتشر في كل أجزاء المنخفض.
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 بمنخفض الواحات البحرية. (VQI)& وجودة الغطاء النباتي (SQIالتوزيع الجغرافي لفئات جودة التربة طبقًا لمؤشر جودة التربة )[ 24&23شكمي ]
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 مساحة إجمالي من% ١.6 بنحو أي 2كم98.8 الجودة مرتفع النباتي الغطاء ذات المناطق مساحة وتقدر 
 .البحرية، وتتركز في مناطق الزراعات القديمة بشمال المنخفض ، والحيز بجنوب المنخفض منخفض

 فقط %4.5 بنحو أي 2كم٤4.9 الجودة ب متوسطة النباتي الغطاء ذات المناطق في حين تقدر مساحة 
 البحرية، وتتركز بمناطق االستصالح الجديدة بالعسيمة والجفارة. منخفض مساحة إجمالي من

 (.VQI[ التوزيع الجغرافي لجودة الغطاء النباتي طبقُا لمؤشر )01جدول ]
 النسبة المئوية من المنخفض المساحة الدرجة الفئة

 %1.3 65.0 1 13>جودة مرتفعة 
 %3.2 13.6 1.2 13-13جودة متوسطة 
 %61.6 1313.5 1 13 <جودة منخفضة 

 .ArcGIS9.3 ثشٔبِظ ثبسزخذاَ[ 57] شىً عًٍ ثٕبءً  اٌطبٌت إعذاد ِٓ: اٌّظذس
 

 .  Climatic Quality Index (CQI)مؤشر جودة المناخ  -0
 Aridityالجفاف معامل و Rainfall بناًء عمي كمية المطر الساقطة  (CQI)يتم تقدير مؤشر جودة المناخ       
Index  واتجاه االنحدارSlope Aspect[ لمحصول عمي ىذا المؤشر تبين التالي:82، وطبقًا لمجداول المعيارية ] 

  أن اتجاه الميلSlope Aspect  .في منخفض البحرية يميل لالتجاه صوب الشمال والشمال الشرقي 
  (.2الفئة األخيرة في جدول المطر وىي الدرجة )ا أعطيت المنطقة لذمم فقط،  ١.٤بمنطقة الدراسة المطر 
  أما مؤشر الجفافAridity index صحراوي شديد الجفاف(،٤54الفئة األخيرة )<  قد أخذلممنطقة ف( ) 

، وتأخذ Gaussen – Bagnouls طبقًا لمجدول التالي طبقًا لمعادلة  (2القيمة ) المنطقةطيت وبالتالي أعُ 
∑ = BGI الصيغة التالية:    (      )    

     
   .إجمالي كمية المطر الساقط في كل شهر بالممميمتر   pi  .    متوسط درجة الحرارة لكل شهر   tiحيث يمثل: 

  ki  :2 نسبة الشهر من خالل المعادلة التاليةti – pi > 0   
 [ معايير تقدير مؤشر جودة المناخ لتقدير حساسية التصحر.01جدول ]

 

 [C.Kosmas, et al , 1999, P43المصدر: ]

وقد تم دمج البيانات مع خرائط جودة التربة والغطاء النباتي واإلدارة إلخراج الخريطة النهائية لمحساسية 
  .(ESA’s)البيئية لمتصحر 
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 : (MQI)مؤشر جودة اإلدارة  -1
 التالية:تم تقدير جودة اإلدارة الزراعية في منخفض الواحات البحرية من خالل المعادلة 

MQI= (Icr*Ire*Iil*Iem*Iel*Ipe)1/6 
 اإلدارة جودةطبقات تحمل كل طبقة منيا خاصية واحدة من خصائص  ستأي أنيا ناتج ضرب 

 ×الكيولة معدل ×الزراعية العمالة نسبة×  األمية نسبة×  التقاعد معدل×  المحاصيل كثافة، وىي )الزراعية
 فئات إلي المنطقة تقسم الخريطة في الخصائص ىذه من خاصية كل إدخال عن نتج وقد ، 6/٤(القانون سيادة
 الدمج تم ArcGIS برنامج في Spatial analysis المكاني التحميل دالة وباستخدام الخاصية، ىذه جودة حسب
[ 58بمنطقة الدراسة، ومن دراسة شكل ] اإلدارة جودة توضح خريطة الستخراج المذكورة الست الطبقات بين

 بالواحات البحرية يتضح اآلتي: الزراعية [ عن التوزيع الجغرافي لجودة اإلدارة88]وجدول 
 من إجمالي 95.١أي بنحو  2كم245٤اإلدارة الزراعية المنخفضة ب تقدر مساحة المناطق ذات جودة %

 مساحة منخفض البحرية ، وتنتشر في كل أجزاء المنخفض.
 مساحة إجمالي من% ١.5 بنحو أي 2كم98.2اإلدارة الزراعية المتوسطة  ذات جودة المناطق مساحة وتقدر 

 .البحرية، وتتركز في مناطق الزراعات القديمة بشمال المنخفض ، والحيز بجنوب المنخفض منخفض
 من فقط %4.5 بنحو أي 2كم4.8 اإلدارة الزراعية المرتفعة ب جودة ذات المناطق في حين تقدر مساحة 

 البحرية، وتتركز بمناطق االستصالح الجديدة بالجفارة. ضمنخف مساحة إجمالي
 في منخفض البحرية. (MQI)[ التوزيع الجغرافي لفئات جودة اإلدارة الزراعية طبقًا لمؤشر جودة اإلدارة 00جدول ]

 النسبة المئوية من المنخفض المساحة الدرجة الفئة
 %3.1 3.0 1.12:  1 جودة مرتفعة

 %1.2 65.1 1.2:  1.13 جودة متوسطة
 %62.1 1321.2 1.2<  جودة منخفضة

 .ArcGIS9.3 ثشٔبِظ ثبسزخذاَ[ 58] شىً عًٍ ثٕبءً  اٌطبٌت إعذاد ِٓ: اٌّظذس
 

 :  (ESA’s)التوزيع الجغرافي لممناطق الحساسة بيئياً  -2
 (DSI) عمي أساس حساب مؤشر الحساسية لمتصحر (ESA’s)لتقييم المناطق الحساسة بيئيًا 

، وتقدير درجة  ArcGISبمنخفض الواحات البحرية ، تم دمج الطبقات األربع السابقة معًا بواسطة برنامج 
 حساسية التصحر من خالل المعادلة التالية:

= (SQI * CQI * VQI * MQI)1/4 ESA’s 
 حيث أن :
ESA’s      .المناطق الحساسة بيئيًا لمتصحر =SQI .مؤشر جودة التربة = 

CQI         .مؤشر جودة المناخ =VQI       .مؤشر جودة الغطاء النباتي =MQI .مؤشر جودة اإلدارة = 
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[ ، الذي يعد الخريطة النيائية لتوزيع المناطق الحساسة بيئيًا 8١[ وجدول ]59ومن دراسة شكل ]
(ESA’s) :بمنخفض الواحات البحرية، يتضح اآلتي 

 إجمالي من% 85.٤ أي 2كم٤884 بنحو لمتصحر البيئية الحساسيةب جداً  تقدر مساحة المناطق المتأثرة 
 البحرية ، وتنتشر في كل أجزاء المنخفض. منخفض مساحة

 مساحة إجمالي من% 8.٤ أي 2كم66.6لمتصحر ب البيئية بالحساسية المتأثرة المناطق مساحة وتقدر 
المنخفض ، والمناطق القريبة من الحافة البحرية، وتتركز في المناطق القريبة من السبخات بشمال  منخفض

 الغربية حيث الكثبان اليابطة الميددة ليا.
 ٤٤.8 أي 2كم258 لمتصحر بنحو البيئية غير المتأثرة نيائيًا بالحساسية المناطق في حين تقدر مساحة% 

البحرية، وتتركز بمناطق الزراعات القديمة بشمال المنخفض ، وأراضي  منخفض مساحة إجمالي من
 .االستصالح الجديدة بالجفارة وجنوب غرب المنخفض

 لمتصحر بمنخفض البحرية. البيئية ولم تسجل أي مناطق منخفضة أو متوسطة التأثر بالحساسية 
 في منخفض البحرية. (ESA’s)التوزيع الجغرافي للمناطق الحساسة بيئياً للتصحر [ 11عذوي ]

 المنخفضالنسبة المئوية من  المساحة الدرجة الفئة
 %11.5 120.1 1.1>  مناطق غير متأثرة نهائياً 

 DSI  <1.0 3 3> 1.1 مناطق منخفضة التأثر
 DSI <1.1 3 3> 1.0 مناطق متوسطة التأثر

 DSI <1.3 33.3 0.1%> 1.1 مناطق متأثرة
 %52.1 1503.0 1.3<  مناطق متأثرة جداً 

 .ArcGIS9.3 ثشٔبِظ ثبسزخذاَ[ 59] شىً عًٍ ثٕبءً  اٌطبٌت إعذاد ِٓ: اٌّظذس       
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بمنخفض الواحات البحرية.( s٫ESAالتوزيع الجغرافي لممناطق الحساسة بيئيًا لمتصحر )& و  (MQIمؤشر جودة اإلدارة الزراعية )[ 26&25شكمي ]
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 :بمخفض الواحات البحريةثانيًا: تقييم المردود البيئى لممشروعات الحكومية المقترحة 
لممشروعات التنموية من أىم أساسيات التنمية المتوازنة لمموارد البيئية، ويتطمب البيئي يعد التخطيط 

لتمك المشروعات لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية  EIAذلك القيام بدراسات دورية لتقييم المردود البيئى 
ويعتمد ىذا األسموب عمي تصنيفات المشروعات تبعًا لشدة اآلثار المحتممة إلي ثالث فئات أو قوائم ، البيئة

،  [6، ص ٤999]جياز شئون البيئة ، تحتاج إلي ثالث مستويات مختمفة من إجراءات تقييم التأثير البيئي 
د شيد منخفض الواحات وقوتتمثل مشروعات التنمية بمنطقة الدراسة فى مشروعات ]زراعية وسياحية[ ، 

البحرية منذ بداية القرن الحالي العديد من مشروعات التنمية التى رصدىا الطالب خالل الدراسة الميدانية ، 
 وسيتم تناول عناصر تقييميا البيئى عمى النحو التالى:

 وصف المشروعات المقترحة: -1
يتضمن ىذا الوصف نوع وطبيعة المشروع: ىل ىو مشروع جديد أم توسعات لمشروع قائم بالفعل ، 

لمواحات المقترحة تفاصيل خاصة بالبنية األساسية المتوفرة لممشروع ، وقد اتضح من الخريطة االستثمارية و 
ىى توسعات لمشروعات قائمة م ، والدراسة الميدانية أن معظم مشروعات التنمية بمنطقة الدراسة 24٤٤البحرية 

بالفعل ، حيث تتمثل فى مشروعات ]زراعية وسياحية[ ، وبالتالى فيى تدخل ضمن القائمة الرمادية ذات األثر 
 المتوسط فى البيئة كما صنفيا جياز شئون البيئة المصرى، وفيما يمى وصف تفصيمى لتمك المشروعات:

 مشروع التنمية الزراعية: -أ
مشروعات التنمية الزراعية ، حيث بدأت المرحمة لثالث مراحل رئيسية سة منطقة الدراشيدت 

األولي في مطمع الستينات من القرن الماضي تمشيًا مع سياسة الدولة آنذاك في تعمير تعمير الصحاري ، 
نشاء بعض الطرق والمنشآت  وتضمنت تجييز وتسوية األرض الزراعية ، وحفر عدد من اآلبار ، وا 

 شيدت فترة تسعينات القرن الماضي المرحمة الثانية ، حيث تركزت أراضي االستصالح الجديدةالعمرانية. و 
شمال غرب المنخفض. وقد بمغت مساحة أراضي االستصالح ب في ثمانية مواقع رئيسية بمنطقة القصعات

صل إلي % من إجمالي المساحة المنزعة في الواحات والتي ت٤2.٤بنسبة  اً فدان٤49٤الجديدة بيا قرابة 
 [. ٤5، ص٤997حمد، محمد فدان تقريبًا ]صبري  9444

وشيد مطمع القرن الحالي المرحمة الثالثة من مشروعات التنمية الزرعية بالواحات والتي تمثل طفرة 
زراعية بدخول شركات كبيرة إلستصالح مساحات واسعة من األراضي الزراعية باستخدام وسائل ري حديثة 

ستيدف تو  لتنقيط ، كذلك زراعة محاصيل غير تقميدية ذات عائدي مادي كبير.كالري بالرش والري با
( فدان لالستثمار 28744م ، تخصيص قرابة )24٤٤الخريطة االستثمارية الجديدة بالواحات البحرية لعام 

( مناطق لالستثمار الزراعي بمناطق القصعات والحارة والحيز ، ومنطقة واحدة 6[، منيا )64]شكل
 [.85الحيز ]جدول –ر السياحي بطريق الباويطي لالستثما
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 [ المناطق المقترح استثمارها زراعيًا وسياحيًا بالواحات البحرية.33شكل ]

 .9111ِىزت االسزضّبس ثّشوض اٌىاؽبد اٌجؾشٌخ ،، ، رمبسٌش غٍش ِٕشىسح ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثٕبًء عًٍ اٌّظذس: 
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 استثمارها بالواحات البحرية. [ توزيع ومساحة المناطق المقترح02جدول ]
 مالحظات المساحة بالفدان المنطقة م
 استثمار زراعي 6233 القصعات 1
 استثمار زراعي 1133 الحارة 1
 استثمار زراعي 1133 منديشة -طريق الحارة 0
 استثمار زراعي 1533 طريق طبل آمون الرئيسي 1
 استثمار زراعي 1133 الفرافرة -طريق الواحات  2
 استثمار سياحي 623 طريق الصحراء السوداء 3
 استثمار زراعي 1423 منطقة طبل آمون 4

 10.433 اإلجمالي
 .1311المصدر: مكتب اإلستثمار بمركز الواحات البحرية، تقارير غير منشورة،             

 مشروع التنمية السياحية: -ب
مهع بههدايات القهرن الحهالي حيههث بمهغ عههدد  شهيدت منطقهة الواحههات البحريهة طفههرة فهي التنميهة السههياحية

، وبمغ عدد السياح األجانهب لمواحهات خهالل عهام  معسكراً و  اً فندق 84السياحية بيا بقرابة  معسكراتالفنادق وال
سههائح ، وتعههد منطقههة الواحههات البحريههة مههدخاًل لمسههياحة البيئيههة لمنخفضههات الصههحراء  85.444قرابههة  24٤4

ام الكثيهههرين نتيجهههة موقعيههها الجغرافهههي المتميهههز باالضهههافة إلهههي ثرواتيههها البيئيهههة الغربيهههة ، لهههذا فيهههي مجهههال اىتمههه
سههتثمار السههياحي ضههمن الخريطههة االسههتثمارية وقههد تههم إدراج منطقههة واحههدة لال والثقافيههة والحضههارية المتنوعههة.

حة الحيههز ، بمسهها –م ، جنههوب مدينههة البههاويطي مباشههرة عمههي يسههار طريههق البههاويطي 24٤2لمواحهات البحريههة 
 الطبيعية. سياحية بالقرب من منطقة محمية الصحراء السوداء أنشطةنشاء وذلك إل اً ( فدان954)بتقدر 

 تحديد االعتبارات القانونية والتنظيمية: -1
تمثههههل منههههاطق التنميههههة الزراعيههههة والعمرانيههههة المقترحههههة بمههههنخفض الواحههههات البحريههههة جههههزًء مههههن خطههههة 

فهدان فهى  24.444، الستصهالح مها يزيهد عهن م 244١ألراضهى عهام واستراتيجية وزارة الزراعة واستصهالح ا
قامة مشروعات تنموية لجذب العمالة لممنطقة. كما أن مشروعات التنمية السهياحية جهزء  الواحات البحرية ، وا 

اعتبارىهههها بوابههههة السههههياحة البيئيههههة بمههههن خطههههة وزارتههههي االسههههتثمار والسههههياحة لههههدعم وتنميههههة الواحههههات البحريههههة 
 الصحراء الغربية.بمنخفضات 

 وصف البيئة المحيطة بالمشروعات المقترحة: -0
يقصهههد بالبيئهههة المحيطهههة بالمشهههروعات الحاليهههة والمقترحهههة ىهههي خصهههائص البيئهههة الطبيعيهههة مثهههل المنهههاخ 
 والتربة، وخصائص البيئة البشرية مثل توزيع السكان وخصائصيم االجتماعية والثقافية، وفيما يمي عرضًا ليا:
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 المنـاخ: -أ
يتسههم منههاخ منطقههة الدراسههة بارتفههاع درجههة الحههرارة عمههى مههدار السههنة ، حيههث يصههل متوسههط درجههة 

سهنويًا ، ويرتفهع  مهم١.٤ التسهاقطالمطهر حيهث يقهدر إجمهالي  سهقوطم، وينهدر °2٤.8الحرارة السنوى نحو 
مههم، وتسههود الريههاح الشههمالية والشههمالية الغربيههة عمههى منطقههة الدراسههة.  9.١المعههدل السههنوي لمتبخههر ليبمههغ 

ويؤثر ىذا المناخ عمهي النشهاط الزراعهي حيهث تهزداد احتياجهات النباتهات لمميهاة بكميهات أكبهر مهن المعتهاد 
ليههذا المنههاخ. أمهها بخصههوص المشههروعات  فههي ظههل قمههة الميههاه ، باالضههافة إلههي حساسههية بعههض النباتههات

حيههث يتركههز ، السههياحية فيههؤدي ارتفههاع درجههة الحههرارة صههيفًا إلههي قمههة األفههواج السههياحية لمنطقههة الدراسههة 
 الموسم السياحي خالل فصول الخريف والشتاء والربيع بداية من شير سبتمبر وحتي أبريل. 

 مصدر المياه: -ب
بالواحات البحرية ، حيث يعتمد السهكان المحميهين عمهي  هلمميا تعد المياة الجوفية المصدر الوحيد

فهههي الشهههرب والزراعهههة ، وقهههد قامهههت الدولهههة بحفهههر مجموعهههة مهههن اآلبهههار األىميهههة والحكوميهههة اآلبهههار  هميههها
لمزراعهة ، فهي حهين أن المشهاريع الحاليهة  هالحكومية بمناطق االستصالح القديمة بالقصهعات لتهوفير الميها

فهدان ، كمها فهي  ٤444يقوم المستثمرين بحفر آبار عميقة يكفهي البئهر الواحهد لهري  لالستصالح الزراعي
عمههي أعمههاق  آبههاريقههوم بعههض األىههالي بمجيههودات ذاتيههة بحفههر و منطقههة العسههيمة بمههزارع جيينههة وسههيكم ، 

 فدان فقط كما في مناطق االستصالح الحديثة بالحيز.   ٤44قميمة تكفي لري 
 خصائص التربة: -جـ

رمميههههة بمنطقههههة  –قههههوام التربهههة بمنههههاطق االستصهههالح الزراعههههي الحديثههههة بهههين تربههههة طينيهههة يتبهههاين 
القصههههعات وتربههههة رمميههههة بمنطقههههة العسههههيمة ، فههههي حههههين تتميههههز منههههاطق التنميههههة السههههياحية بالتربههههة الرمميههههة 

  وتنتشر بيا التالل المنعزلة.  والحصوية،
 الخصائص البشرية:  -د

م ، وتسههتحوذ البههاويطي والقصههر 2446نسههمة عههام  88.8١١ ب سههكان الواحههات البحريههة عههدديقههدر 
 28نسمة ، وقد بمغ معدل النمو السنوي  ٤68٤4إذ يبمغ عدد السكان بيماعمي نصف سكان الواحات تقريبًا 

م 2425ويتوقههع أن يصههل عههدد السههكان خههالل عههام  ، م ، وىههو معههدل مرتفههع2446فههي األلههف حسههب تعههداد 
ل استمرار انجاز مشاريع استثمارية في مجالي السياحة والزراعة ، مما نسمة ، خاصة في ظ 56.844قرابة 

 ستقرار العمالة المؤقتة اآلتية من محافظات الفيوم وكفرالشيخ والدقيمية.ايساعد عمي 
تضههح مههن دراسههة التركيههب العمههري لمسههكان أن مجتمههع الواحههات البحريههة يمههر بمرحمههة الشههباب ، او 

% من جممة سكان الواحات البحرية ، وىي 58.7( نسبة مرتفعة قرابة 55-٤5حيث تمثل الفئة العمرية )
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بمغ جممة عدد السكان  . كماالفئة التي تضم أصحاب قوة العمل التي تستطيع تنفيذ برامج التنمية بالمنطقة
% مههن إجمهالي عههدد سهكان ، ويبمههغ 67.2بنسههبة بمغهت  اً فهرد 22١٤8داخهل قهوة العمههل بالواحهات البحريههة 

% من إجمالي قوة العمهل بالواحهات ١٤؛ بنسبة تقدر ب  اً فرد ٤868١غير الممتحقين بعمل  عدد السكان
البحرية ، وىذا يدل عمي توافر األيدي العاممة الرخيصة من سكان اإلقمهيم التهي تسهتطيع المشهاركة فهي أي 

  .مشاريع تنموية بالمنطقة
تحقيهق التنميهة ، حيهث يقهع قرابهة  مأمها اً أما الحالهة التعميمهة لسهكان الواحهات البحريهة فقهد تمثهل عائقه

وتمثهل  ،مؤىل أقهل مهن المتوسهط( وىهي نسهبة مرتفعهة –محو أمية  -يقرأ ويكتب -% فى فئات )أمى64.5
 خطورة خاصة لعدم إدراك ىؤالء السكان لمبيئة المحيطة والمحافظة عمي مواردىا وتحقق التنمية المنشودة.

 التنسيق مع الهيئات األخرى: -1
تحتاج عممية تقييم المردود البيئي التنسيق بين الجيات المختمفة لضمان نجهاح عمميهة التقيهيم ، نظهرًا 

مههن خههالل مههواده المختمفههة دور كههل  ٤99١/ ١لكثههرة وتنههوع العناصههر التههي تتناوليهها ، وقههد تضههمن قههانون 
لتنميهة فهى المهنخفض ، جية من الجيهات االعتباريهة والتهى تشهارك فهى عمميهة التقيهيم. وبالنسهبة لعمميهات ا

ىمهال المشهروعات األىميهة الصهغيرة افنالحظ  ىتمام الييئات الحكومية بالمشروعات كبيرة المسهاحة فقهط وا 
منههاطق المنطقتههين ضههمن حههدود إدارة محميههة الواحههات البحريههة بتعههديل  مطالبههة، ويجههدر بنهها اإلشههارة إلههي 

 لتهداخميا مهع حهدود المحميهة الطبيعيهة بالواحهات البحريهة، وذلهك  لواحات البحريةفي ا ستثمارمقترحة لالال
 ، وىي:[24٤٤]إدارة محمية الواحات البحرية، تقارير غير منشورة، 

 ( المقتههرح اسههتثمارىا زراعيههًا ، حيههث ٤المنطقههة رقههم )حههدود ليهها داخههل  يقههع جههزء مههن الجانههب الغربههي
سهجل بيها ، والتهي يوجهد ]شهكل [لم الدست والمغرفة اليامهة جيولوجيها عمهي مسهتوي العهامحمية منطقة 

مميهههون سهههنة ، والزالهههت ىنههههاك ىياكهههل لهههم تكتشهههف بعههههد  9١حفهههري لمديناصهههورات يرجهههع عمرىههها إلههههي 
وطالبهت إدارة المحميهة  والتي ستثري السهياحة البيئيهة والعمميهة بالواحهات البحريهة مسهتقباًل. ، بالمنطقة

لدسهت والمغرفهة لتبعهد مسهافة عمهي األقهل ( مهع حهدود منطقهة ا٤استبعاد مناطق تهداخل القطعهة رقهم )ب
 .[6٤]شكل المحمية متر عن حدود 544

 ( المقتههرح اسههتثمارىا سههياحيًا 6والمنطقههة رقههم ) تقههع مالصههقة لحههدود منطقههة الصههحراء السههوداء ، حيههث
الفرافهههرة حهههدًا فاصهههاًل بهههين  –أن يكهههون طريهههق الواحهههات البحريهههة ، لهههذا طالبهههت إدارة المحميهههة بهههمباشهههرة 
 .الصحراء السوداء محمية ( المقترح استثمارىا سياحيًا وبين حدود منطقة6رقم )المنطقة 
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 ( اٌّمزشؽخ ٌالسزضّبس اٌضساعً لجً وثعذ رعذًٌ ؽذودهب ِع ِؾٍّخ اٌذسذ واٌّغشفخ.1[ إٌّطمخ )11شىً ]
 َ.9111اٌّظذس: إداسح ِؾٍّخ اٌىاؽبد اٌجؾشٌخ ، رمبسٌش غٍش ِٕشىسح، 

 المتوقعة لممشروعات المقترحة:تقييم اآلثار  -2
يظير األثهر عمهي البيئهة نتيجهة تفاعهل أنشهطة المشهروع مهع عناصهر البيئهة ، وذلهك األثهر إمها أن 
يكون سمبيًا أو إيجابيًا. فعند اختيهار أسهموب مها يحتهاج المحمهل إلهي أخهذ األىهداف باالعتبهار رغهم أن تمهك 

، وبنهاًء عمهى ذلهك قهام الطالهب بتحديهد اآلثهار [ 2١، ص2446األىداف قهد تتصهادم ]ريهم سهعد النفيسهي، 
البيئية اليامة لمشروعات التنمية المختمفة باستخدام المصفوفات البيئية ، ومن ثهم تقيهيم تمهك اآلثهار سهواء 

 إيجابية أو سمبية عمي خصائص البيئة الطبيعية والبشرية لكل مشروع عمى حدة:
 لمقترح:اآلثار المتوقعة لمشروع التنمية الزراعية ا -أ

[ عههن 86يمكننها رصههد اآلثههار البيئيههة المتوقعههة لمشههروع التنميهة الزراعيههة مههن خههالل دراسههة ]جههدول
المصفوفة البيئية لتأثير األنشطة المختمفة لمشروع التنمية الزراعية المقترح فى مرحمتى اإلنشاء والتشغيل 

 عمي عناصر البيئة المختمفة ، وىي كالتالي:
 مرحمة البناء: -1
  عداد الموقع لمتنمية الزراعية من أكثر العناصر تأثيرًا فى البيئة الطبيعية ، حيث تحتاج يعد تجييز وا 

 .التي تحتاج إلييابعض المواقع إحالل وتجديد لمتربة األصمية وخمطيا وتسويتيا ببعض المواد 
  ي الموقهع مهن الناحيهة عمه من حيث التهأثيرتأتي المخمفات الصمبة والسائمة بالموقع في المرتبة الثانية

البيئيههة والجماليههة ، نتيجههة أثرىهها فههي التكوينههات الصههخرية األصههمية والخصههائص الحيويههة لمموقههع مههن 
 تربة ونبات وحيوان طبيعي.
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  يحتهل عنصههر اسهتيالك الميههاة الجوفيهة المرتبههة الثالثههة بتهأثيره فههي التربهة ، فتههوفير الميهاة أسههاس نجههاح
 ليا يسبب مشكالت بيئية بتربة الموقع.المشروع واالستخدام غير الرشيد 

  يحتل التموث البيئي الناتج عن عمميات حفر آبار المياة وتجييز التربة المرتبة الرابعة ، حيث تسهبب
الضوضاء واألتربة الناتجة عن تجييز الموقع  آثار سمبية فى الحيوانهات البريهة والطيهور التهي تيجهر 

 الموقع فور البدء بالعمل في تجييزه.
 مرحمة التشغيل: -1
  تمثل مياه الصرف الزراعى أىم مؤثر بالخصائص الطبيعية والكيميائية بالمنطقهة ، حيهث ينهتج عنيها

 ظيور بعض النباتات والحيوانات الدخيمة عمي موقع المشروع.
  يعههد اسههتيالك الميههاه الجوفيههة وتأثيرىهها عمههي التربههة بموقههع المشههروع مههن أىههم المههؤثرات ، فكميههة الميههاه

نتاجيتيا والمساحة المزروعة. تيمكةالمس  وجودتيا تؤثر في نوع المحاصيل وا 
ومن خالل تحديـد اآلثـار البيئيـة لمشـروع التنميـة الزراعيـة المقتـرح ، يمكـن تقيـيم تمـك اآلثـار 

 عمى النحو التالى:
 اآلثار اإليجابية: .1

 تتمثل أىم اآلثار اإليجابية بمشروع التنمية الزراعية فى اآلتى : 
  رقعهة األراضههي الزراعيهة وتعميههر المنهاطق الصههحراوية بمها يتفههق وأىهداف وخطههط الدولهة، لزيههادة زيهادة

 رقعة العمران الصحراوي بعيدًا عن الوادي والدلتا الذي ضاق بسكانو.
  ن معظههههم ىههههذه الفههههرص يسههههتفيد منيهههها إلههههي أولكههههن يجههههب اإلشههههارة ، فرصههههة عمههههل  ٤444تههههوفير نحههههو

ستصالح القديمة والحالية والتي تمثل ، ويظير ذلك في مناطق االالمياجرين من المحافظات المجاورة 
منههاطق لجههذب لمعمالههة الزراعيههة مههن بعههض المحافظههات كههالفيوم والدقيميههة وكفرالشههيخ  ، ممهها يسههيم فههى 

 حل مشكمة البطالة.
  تحسين المستوى االقتصادى واالجتماعى لمعاممين بمشروعات التنميهة الزراعيهة بصهورة مباشهرة وغيهر

 .ذه الفئةلي شرة حيث تساعد في توفير دخل ثابتمبا
 .المساىمة فى تحقيق زيادة اإلنتاج الزراعى ، وبالتالى زيادة الدخل القومى 
 ستصالح الحديثة وتعمير أطراف المنخفض.توفير الخدمات المختمفة لمناطق اإل 
 
 
 



 

 
 

111 

 الفصل الخامس التقييم البيئي والتنمية المستدامة لمنخفض لمواحات البحرية

 اآلثار السمبية: .1
 فى اآلتى:المقترحة التنمية الزراعية  اتتتمثل أىم اآلثار السمبية بمشروع 

 قهع الطبيعيهة كمها اسهتخدام األدوات الميكانيكيهة الكبيهرة فهي ىتهك لتربهة المو إتؤثر عممية تجييز التربة ب
تساعد في كشف التربهة التحتيهة غيهر الخصهبة فهي بعهض األجهزاء ، وخفهض سهمك التربهة ممها يسهيل 

 من خطر تعريتيا مستقباًل.
 قهد  ، بيئهة الموقهععمهي سهب منقولهة إلهي إضهافة مهواد دخيمهة برواإحالل التربة وخمطيها عمميات  تؤدي

  سمبيًا عمي التربة المحمية. وتؤثر بما تحتوي
  اسههههتخدام األسههههمدة الكيماويههههة والمبيههههدات الحشههههرية بموقههههع المشههههروع نتيجههههة لضههههعف محتواىهههها يههههؤدي

لواحهات سمبي عمي الخصائص الكيميائية لمتربهة فهي بعهض أجهزاء مهنخفض اإلي التأثير الالعضوى ، 
 البحرية.

 زيههادة معههدالت السههحب الييههدرولوجي لمميههاة الجوفيههة وبكميههات كبيههرة لههري المحاصههيل الزراعيههة  يههؤثر
 مشكمة الجفاف الييدرولوجي بمنخفض البحرية. في زيادة، بمناطق االستصالح الجديدة 

 سهمدة ينتج عن المشروع ظيور مناطق لمصرف الزراعي تحوي نسب عالية من األمهالح ورواسهب األ
حتمهال تسهرب كميهات منيها لمطبقهة السهطحية اوالمبيدات وىو ما يسبب خطرًا بيئيًا لمموقع خاصة مع 

 لممياة الجوفية.
  ينتج عن إعادة استخدام مياة الصرف الزراعي في عمميات الري واالستفادة منيا ؛ خطرًا بيئيًا نتيجهة

 إحتوائيا عمي مواد كيماوية وأمالح عالية.
  جتماعية ناتجة عن وفود مياجرين لمناطق االستصالح الزراعي بعهادات امشكالت يضاف إلي ذلك

 وثقافات مختمفة عن السكان المحميين ، مما ينتج عنو بعض المشكالت االجتماعية.
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 األسع
     ▲  ▲     ▄     ▄        ▄   ▲ ▲ ▲ التربة

             ▄            ▄ ▲ التكوينات األرضية

 اٌّبء
         ▄       ▄         ▄   □   جودة المياه الجوفية

       ▲ ▲           تلوث المياه باألسمدة

       ▲ ▲           تلوث المياه بالمبيدات

               ▬    عىدح اٌهىاء اٌهىاء
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 إٌجبربد
  □      ▲ ▲           ▄     ▄  الحشائش واألعشاب 

 ●          ▄      ▬      المحاصيل
 

 اٌؾٍىأبد
  ▲     ▲ ▲ ▲         ▲ الطيور البرية

  ▲      ▲ ▲         ▲ الحيوانات األرضية
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اسزعّبالد 

 االساػً

 ●    ▲            ▄      المناطق المزروعة

       ▲ ▲ ▲        ▲ ▲ بيئات البريةال

       ▲ ▲ ▲       ▲ ▲  المناطق المحمية

 
الجوانب 
 االقتصادية

   ● ●       ●       ● الدخل العام

  ● ● ●       ●       ● ص العملفر

  ●                 القومىالدخل 

 
ب الجوان

 الزراعية
  ●  ●          ▄         األراضى المزروعة

 ●        ▄        □      إنتاجية األراضى

 ● ●           ▬      المحصولى التنوع
 الجوانب

 اإلنسانية

 ▬ ▬  ▬       ▬ ▬       البنية السكانية 

  ▬  ▬       ▬ ▬       عادات والتقاليدال

  ▬  ▬  ▬     ▬ ▬       ناإلسكا

  □  □  □             التعليم

        ▲ ▲       ▲ ▲  ة الجماليةالناحي

 
   (.9117( & دساسخ )أِبًٔ ؽسٍٓ ، 9115ثغهبص شئىْ اٌجٍئخ  ٌزمٍٍُ اَصبس اٌجٍئٍخ ٌّششوعبد اسزظالػ األساػً،  –ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثبالعزّبد عًٍ )ِعبٌٍش لطبع اإلداسح اٌجٍئٍخ  اٌّظذس:

 

 شذٌذ اٌؼشس.    (▲إٌغبثى.                   ) (●ِزىسؾ اٌؼشس.                ) ( ▄ لًٍٍ األهٍّخ           )  (▬لًٍٍ اٌؼشس.         )  (□)
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 اآلثار المتوقعة لمشروع التنمية السياحية المقترح: -ب
[ 87يمكننهها رصههد اآلثههار البيئيههة المتوقعههة لمشههروع التنميههة السههياحية مههن خههالل دراسههة ]جههدول

لمشروع التنميهة السهياحية المقتهرح فهى مرحمتهى اإلنشهاء عن المصفوفة البيئية لتأثير األنشطة المختمفة 
 والتشغيل عمي عناصر البيئة المختمفة ، وىي كالتالي:

 مرحمة البناء: -1
  تحتل المخمفات الصمبة والسائمة المركز األول بالتأثير فى الناحية الجمالية والمظير الطبيعى

 لألرض فى منخفض الواحات البحرية.
 صههمبة والسههائمة فههى المركههز الثههانى أيضههًا بتأثيرىهها فههى التكوينههات الجيولوجيههة ثههم تههأتى المخمفههات ال

  والمواقع األثرية وجودة المياه السطحية والحياة الفطرية والمناطق المحمية.
   ، وتمثههل الضوضههاء الناتجههة عههن عمميههات التشههييد وتجييههز المواقههع ، واألتربههة الناتجههة فههى اليههواء

المرتبهههة األخيهههرة بالتهههأثير فهههى التكوينهههات الجيولوجيهههة والحيهههاة الفطريهههة وكهههذلك المخمفهههات السهههائمة ، 
 وجودة اليواء عمى الترتيب.

 مرحمة التشغيل: -1
  تحتهههل المخمفهههات الصهههمبة والسهههائمة الناتجهههة عهههن عمميهههة البنهههاء المرتبهههة األولهههى فهههي تأثيرىههها عمهههي

ة فطريهههة والمنهههاطق الخصهههائص الطبيعيهههة والكيميائيهههة ألرض ومهههاء المهههنخفض ، وكهههذلك فهههى الحيههها
 المحمية ، والناحية الجمالية لممنطقة.

  يحتههل الصههرف الصههحى نفههس المرتبههة بالتههأثير فههى التكوينههات الجيولوجيههة والميههاه الجوفيههة والحيههاة
 الفطرية والمناطق المحمية بالمنخفض.

 يأخهههذ تغييهههر الكثافهههة السهههكانية ووفهههود عمهههال جهههدد ألرض المهههنخفض ، وتغييهههر احتياجهههات العمالهههة 
واألراضههههههى ، واسههههههتخدامات األرض المركههههههز الثههههههانى بالتههههههأثير فههههههى الثههههههروات المعدنيههههههة لممنطقههههههة 

 والخصائص االجتماعية لمسكان.
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[ مصفوفة بيئية تبين أهم اآلثار البيئية المحتملة لمشروع التنمية السياحية المقترح فى منخفض الواحات البحرية.63جدول ]  

ذات                    عناصر المشروع 

التأثيـر المحتمل فى                            
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 األسع
     ▲ □     ▄     ▄         ▄ ▲ ▲ ▲ ▲  التربة

  ●           ▄        ▲  تكوينات األرضيةال

 
 ● ● ●                المواقع األثرية

 

 ءاٌّب
                 ▄      جودة المياه الجوفية

                   تلوث المياه باألسمدة
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 إٌجبربد
  □      ▲ ▲       ▲ ▲  الحشائش واألعشاب 

 

 ىأبداٌؾٍ
        ▲ ▲ ▲    ▲    ▲ الطيور البرية

        ▲ ▲ ▲    ▲    ▲ حيوانات األرضيةال

 

 

 

 



 

 
 

111 

 الفصل الخامس التقييم البيئي والتنمية المستدامة لمنخفض لمواحات البحرية

 [ مصفوفة بيئية تبين أهم اآلثار البيئية المحتملة لمشروع التنمية السياحية المقترح فى منخفض الواحات البحرية.63جدول ]تابع 
 

ٌخ
ؼش

ؾ
اٌ
ض 

بئ
ظ

خ
اٌ

 

 

اسزعّبالد 

 االساػً

     ▲            ▄      المناطق المزروعة

       ▲ ▲ ▲        ▲ ▲ بيئات البريةال

       ▲ ▲ ▲       ▲ ▲  ق المحميةالمناط

 
الجوانب 
 االقتصادية

 ● ● ● ●       ●       ● الدخل العام

 ● ● ● ●       ●       ● ص العملفر

 ● ● ●                القومىالدخل 
 الجوانب
  ●  ●               األراضى المزروعة الزراعية

 

انب الجو

 اإلنسانية

 ▬ ▬  ▬       ▬ ▬       البنية السكانية 

  ▬  ▬       ▬ ▬       عادات والتقاليدال

  ▬  ▬  ▬     ▬ ▬       ناإلسكا

  □  □  □             مالتعلي

  ●                 ت الصحيةالخدما

  ●                 الخدمات االجتماعية

        ▲ ▲       ▲ ▲  ة الجماليةالناحي

 
   (.9117( & دساسخ )أِبًٔ ؽسٍٓ ، 9115ثغهبص شئىْ اٌجٍئخ  ٌزمٍٍُ اَصبس اٌجٍئٍخ ٌّششوعبد اسزظالػ األساػً،  –ِٓ إعذاد اٌطبٌت ثبالعزّبد عًٍ )ِعبٌٍش لطبع اإلداسح اٌجٍئٍخ  اٌّظذس:

 

 شذٌذ اٌؼشس.)▲( إٌغبثى.                   )●( ( ِزىسؾ اٌؼشس.                 ▄ (  لًٍٍ األهٍّخ           )▬(  لًٍٍ اٌؼشس.         )□)
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ومن خالل تحديد اآلثار البيئية لمشـروع التنميـة السـياحية المقتـرح ، يمكـن تقيـيم تمـك اآلثـار عمـى 
 النحو التالى:

 اآلثار اإليجابية: -1
 اآلتى :تتمثل أىم اآلثار اإليجابية بمشروع التنمية السياحية فى  

  تعمير مناطق صحراوية وىو ما يتمشى مهع متطمبهات االقتصهاد فهى وقتنها الحهالى ؛ والهذى ييهدف إلهي
ستثمار مناطق جديدة خارج نطاق الوادى والدلتا.  تعمير الصحراء وا 

 .خمق فرص عمل جديدة لمواجية البطالة ، وتحقيق مستويات أفضل لمتنمية البشرية بالمنطقة 

  اقتصادي مرتفع. ئدلالستثمار بمشروعات ذات عا وأبناء اإلقميم المقيمين خارج لجذبفتح آفاق جديدة 

  تشجيع السهياحة اليادفهة منيها مثهل السهفاري والسهياحة العالجيهة، واالسهتفادة مهن و تنمية السياحة البيئية
 المناطق ذات الطابع الخاص والمواقع المتميزة لممنطقة في ىذا الغرض.

 إقامة الفنادق والمعسهكرات السهياحية فهى منطقهة الدراسهة وتهوفير الخهدمات  تشجع المشروعات السياحية
 المناسبة لمسياح ، مما يشجع عمي زيادة أعداد الزائرين وزيادة عدد الميالى السياحية.

  تنفيههذ مشههروعات ذات مههردود اقتصههادي عههال، ورفههع المسههتوي االقتصههادي لشههريحة كبيههرة مههن المجتمههع
 طاعات األخرى.بالواحات وتنمية سائر الق

  وضع الواحات البحرية عمي خريطة مصر السياحية ، وتنمية قدراتيا السياحية ، واالىتمام بجميع
 المناطق األثرية في الواحات بالترميم والصيانة واإلعداد الستقبال الزوار.

  طقةبالمنتنشيط السياحة العممية والعمل عمى زيادة األبحاث العممية فيما يخدم النظام البيئى. 
 اآلثار السمبية: -1

 تتمثل أىم اآلثار السمبية بمشروع التنمية السياحية فى اآلتى : 
 .زيادة المخمفات الصمبة والسائمة وتدىور الناحية الجمالية لبعض المناطق بالمنخفض 
 ثرية لمتموث والتشوية نتيجة زيادة ضغط الزيارات السياحية ليا.تعرض بعض المناطق األ 
  الجوفية بمياه المجارى والمخمفات الصمبة من خالل التسرب إلييا.تموث المياه 
  تعهرض بعهض منههاطق المحميهات الطبيعيهة اليشههة بيئيهًا مثههل الدسهت والمغرفهة لممارسههات غيهر مسههئولة

 نتيجة زيادة األفواج السياحية الزائرة ليا مثل صعود مناطق الحفريات بالسيارات.
 حة غيههر المنظمههة، وانخفههاض أعههداد الطيههور الميههاجرة والحيوانههات تههأثر الحيههاة الفطريههة باألنشههطة السههيا

 .بالمنطقةالبرية 
  جتماعيههة ناتجههة عههن زيههارة السههياح بعههادات وثقافههات مختمفههة عههن السههكان المحميههين ، اظيههور مشههكالت

 مما ينتج عنو بعض المشكالت االجتماعية.
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 بحرية:ثالثًا: خريطة مقترحة لمشروعات التنمية المستدامة بمنخفض ال
 ذلك مبعث ولعل ، مصر في والتعمير التنمية بعمميات الميتمة الدراسات من العديد مؤخراً  ظيرت

 معطاًل؛ مساحتيا من% 95 ورائيا تاركة القديم الضيق الوادي ذلك في النمو عمي مستقبالً  مصر مقدرة عدم
 مميون94 فاق والذي السكاني النمو عمميات تسارع مع خاصة بدائل عن البحث الضروري من بات لذا

وفيما ومنيا منطقة الدراسة ،  الصحراء الغربيةتناولت دراسات عديدة مشروعات مقترحة لتنمية وقد  .نسمة
 يمي تقييم لمشروع  )ممر التنمية والتعمير لفاروق الباز( ، مع عرض لخريطة تنموية مقترحة لممنطقة:

 ممر التنمية والتعمير لفاروق الباز: -1
، التي تيدف إلي تنمية الصحراء الغربية أحد أىم الدراسات  [2447فاروق الباز، ]دراسة  تعد

وتتمخص فكرة ىذه الدراسة في ممر يمتد من العممين شمااًل عمى البحر المتوسط حتى الحدود المصرية 
كم. وقد مثمت منطقة الدراسة 2444بإجمالي طول  اً عرضي اً السودانية جنوبًا ، مقعطًا باثنتي عشرة محور 

إحدى ىذه المحاور العرضية ، وفيما يمي دراسة مقارنة بين مسار دراسة الباز والمسار الذي تقترحو 
 :لدراسة الحاليةا
 :مسار الباز المقترح -أ

ربط منطقة المنيا بالواحات من خالليا ربط المنيا بالممر  [2447فاروق الباز، ]تقترح دراسة  
[، وفي ىذه 62شكلالرئيسي ثم الصعود مع الممر لمفيوم واليبوط مرة أخري لمنطقة الواحات البحرية ]

كم ، ويرجع الباز عدم ربط 844الحالة تصل المسافة بين المنيا والواحات عبر ىذا الممر إلي أكثر من 
 باشرة لسببين رئيسيين ىما٭:المنيا بالواحات م

  منطقة الدراسة ، ومحاولة تفادي مساراتو. -مرور غرد أبو محرك شمال شرق الواحات البحرية 
  وجود طية غرابي المحدبة شمال شرق منخفض البحرية مما أدي إلي ارتفاع حافتو الشرقية عن قاع

 متر.٤44المنخفض بأكثر من 
 جدر اإلشارة إلي توضيح اآلتي:توهنا 
  يمتد غرد أبو محرك في شكل غرود رممية شمال شرق منخفض الواحات البحرية متجيًا من الشمال

الشمالية والشمالية الغربية ، لذا فإن ىذه الكثبان حتمًا   الغربي صوب الجنوب الشرقي تدفعيا الرياح
شمال شرق المنيا المقترح الذي يمتد من الغرب لمشرق، خاصة قطاع  –ستتقاطع مع ممر الواحات 

 منخفض البحرية .
  يتميز منخفض الواحات البحرية عن غيره من منخفضات صحراء مصر الغربية بإحاطتو من جميع

[ ، وتقع 85، ص2445جياتو بحافات عالية شديدة االنحدار نحو قاعو ]محمود دسوقي بغدادي، 
ض ، ويمر عبرىا كيمومتر داخل المنخف 84طية غرابي المحدبة شمال شرق منخفض البحرية بطول 

 كيمومتر. ١4مسار الباز ، في حين يبعد المسار المقترح لمدراسة الحالية عن منطقة غرابي بقرابة 
________ 

 farouk@bu.edu٭ تم التواصل مع األستاذ الدكتور فاروق الباز من خالل بريده اإللكتروني 

mailto:farouk@bu.edu
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 الواحات البحرية( المقترح . –الفيوم  –)المنيا التنمية [ محور 31شكل ]

 .[81-71، ص9117اٌّظذس: فبسوق اٌجبص ، ]      
 

 المسار المقترح لمدراسة الحالية: -ب 
المنيا التنموي المقترح المنطقة اليامشية الواصمة بين مدينة المنيا  –يقطع مسار ممر الواحات  

)بالواحات البحرية( ، حيث يمتد مسار الممر في شكل طولي يقطع خالليا عمي النيل ومدينة الباويطي 
أرض منخفض البحرية وحافتو الشرقية صوب نير النيل عن طريق سطح اليضبة الجيرية، حيث يتراوح 

فوق منسوب سطح البحر أي أن الممر ييبط  اً ( متر 254-85ارتفاع منسوب منطقة الممر بين )
 –[ عن القطاع الطولي لمنسوب مسار ممر الواحات 6١&68أثناء مساره. ومن دراسة ]شكل اً متر 2٤5

 المنيا التنموي المقترح والخريطة المجسمة لممنطقة، نالحظ اآلتي:
  يمتد مسار الممر من مدينة الباويطي عاصمة الواحات البحرية صوب قرية الحارة بطول يبمغ قرابة

 . اً ( متر ٤١5-٤٤5ار الطريق بين )كم يتراوح خالليا ارتفاع مس24
  يبدأ مسار الممر في صعود الحافة الشرقية لمنخفض البحرية ، حيث يصل ارتفاعو ألعمي منسوب

 كيمو متر.25عند طول  اً ( متر 254ر كاماًل )ملمم

 المنيا التنموي المقترح. –[ قطاع طولي لمنسوب مسار ممر الواحات 30شكل ]
 منطقة الدراسة. DEMإعتمادًا عمي Global Mapperمن إعداد الطالب باستخدام برنامج       
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  يبدأ المسار في اليبوط التدريجي باالتجاه صوب سطح اليضبة الجيرية حيث يبمغ ارتفاع الممر عند
كم عمي سطح اليضبة من ٤44، ونالحظ أن مسار الممر يمتد قرابة  اً متر ٤24قرابة  54الكيمو 

 . اً ( متر ٤75-٤24( كم بمنسوب ارتفاع يتراوح بين )٤54-54)
  كم ليصل ألدني منسوب عمي 84ثم يبدأ مسار الممر في االنحدار التدريجي صوب نير النيل بطول

 ا.كم فقط فوق سطح البحر بمنطقة المني85طول الممر حيث يصل إلي 
 

 
 المنيا التنموي المقترح. –الخريطة المجسمة لمنطقة ممر الواحات  [31]شكل 

 منطقة الدراسة. DEMإعتمادًا عمي Global Mapperمن إعداد الطالب باستخدام برنامج 
 

 مكونات مشروع الممر الرئيسية: -جـ
 يمكن ، أكتوبر6 بمنطقة رأسو يقع ، مقترح تنموي لمثمث قاعدة المنيا - الواحات ممر يمثل 

 صوب الجغرافية أوردتيا ومد شرايينيا بتوسيع الكبرى القاىرة عمي الضغط تخفيف في منو االستفادة
المنيا المقترح من العناصر  –يتكون مشروع ممر التنمية الواحات و  .الجنوبية الصحراوية اليوامش

 [:6٤١، ص2449]محمود دسوقي بغدادي،  الرئيسية اآلتية

  كم يمتد من مدينة بني مزار )المنيا( إلي قرية الحارة )الواحات ٤84طريق بري متسع الحارات بطول
البحرية( ، ثم يتجو صوب مدينة الباويطي ، وييدف من ىذا الطريق ربط الوادي بالواحات ، 

كم في حين ٤64واختصار المسافات بينيما ، فعمي سبيل المثال المسافة بين المنيا والواحات 
 كم لعدم وجود طريق بري مباشر. 644الحالية تزيد عن  البريةالمسافة 

  كم يتفرع في اتجاىين األول ١4شريط سكة حديد يمتد من بني مزار باتجاه الواحات البحرية وقبميا
صوب مناجم الحديد واآلخر باتجاه قرية الحارة ومنيا لمباويطي، وييدف منو تسييل انتقال الخامات 

 ركاب عمي طول الممر.والصناعات وال
  م ، يمتد من مدينة بني مزار شمال المنيا إلي قرية الحارة شمال شرق ٤خط أنبوب مائي قطره

 المائي العجز ييدف منو سد كم ،24كم، ثم يتجو صوب مدينة الباويطي بطول ٤64الواحات بطول 
 .سنوياً  8م مميون٤4ب تغذيتيا خالل من البحرية الواحات بمنطقة الشرب لمياه

  ٤82خط كيرباء لخدمة مشروعات الممر ، ويتوفر حاليًا بمنطقة الدراسة خط قوي كيربائية بجيد 
كيمو فولت من كيرباء السد العالي يمتد من محطة محوالت بني مزار بالمنيا إلي مناجم حديد 

 الواحات البحرية.
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 :لممنطقة الخريطة االستثمارية المقترحة -1
تحتوي منطقة الواحات البحرية عمي تنوع فريد في الثروات الطبيعية والثقافية ، مما يساعد عمي  

،  البحرية محاور التنمية المقترحة بالواحاتعن  [88ومن دراسة ]جدولتحقيق التنمية البيئية المستدامة ، 
 :يتضح اآلتيعن الخريطة االستثمارية المقترحة لمواحات البحرية ؛ [ 65]شكلو
 الزراعية: التنمية -أ

التنميههة الزراعيههة واستصههالح األراضههي ىههي غايههة التنميههة التههي تسههتيدفيا مشههروعات وخطههط  دتعهه
وتشههمل التنميههة يههات عمرانيههة جديههدة ، اخمههق نو إلههي  الدولههة فههي الواحههات البحريههة ؛ حيههث تيههدف مههن ورائيهها

 الزراعية ما يمي:
 :استصالح األراضي الجديدة 

وتقههع شههمال شههرق  2كههم٤١٤قرابههة بمههنخفض الواحههات البحريههة تشههغل المنههاطق السههيمية المنبسههطة 
لزراعههة المحاصهههيل التقميديهههة الصهههالحة مههنخفض ، وتضهههم ىههذه المنهههاطق أفضهههل األراضههي الوشههمال غهههرب 

[Al-Ashri and Belal, 2010, p1164.] 
؛ اً فهدان 54.444 ب في الوقت الحالي تقدر كمية األراضي القابمة لالستصالح بالواحات البحريةو 
اسهههتخراج الميهههاه الجوفيهههة مهههن بهههاطن األرض وتكمفتيههها ىهههي العنصهههر المحهههدد لممسهههاحة المقهههدرة عممهههًا بهههأن 

 فهدان ٤4.444لالستصالح ، وتتوزع عمي مناطق عديدة منيها منطقهة الحيهز التهي تسهتأثر بمفردىها بقرابهة 
بيهدف استصهالح قرابهة  24٤٤لخريطهة االسهتثمارية لمواحهات وقهد تهم إنشهاء ا .والعسيمة والجفارة والقصعات

، وتسههاعد ىههذه الخطههة فههي اسههتيعاب نويههات  البحريههة منههاطق بالواحههات ةسههتعمههي  فههدان موزعههة 28.444
عمرانيههة جديههدة بمنههاطق الجفههارة والقصههعات والحيههز ، كمهها ستسههاعد فههي تههوفير آالف فههرص العمههل لمسههكان 

 مجاورة.المحميين ولممياجرين من محافظات 
إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالواحات البحريهة بعهد معالجتيها خاصهة ميهاه  الطالب ويقترح

بحيههرة المههأمور لتههوفير كميههات كبيههرة مههن الميههاه الصههالحة لمزراعههة ؛ والتغمههب عمههي نقههص الميههاه والجفههاف 
 الييدرولوجي بالمنخفض.

 :تنمية الثروة الحيوانية 

االسههتفادة مههن منههاطق االستصههالح الزراعههي  لطالههبقتههرح االثههروة الحيوانيههة بالزراعههة حيههث ي تههرتبط
الجديدة ومناطق المراعي الطبيعية في أجزاء كبيرة من المنخفض خاصة بالقصهعات والحهارة والحيهز؛ التهي 

ورية التهههي [ ، وتعهههد تنميتيههها إحهههدى مجهههاالت التنميهههة االقتصهههادية الضهههر ١7تخهههدم الثهههروة الحيوانيهههة ]صهههورة 
تساعد في توفير المحوم اآلمنة لتكفي االستيالك المحمي ، وتشتير الواحات البحرية بوفرة الثروة الحيوانيهة 

رأسًا ، ويقهدر عهدد اإلبهل  775رأسًا ، ويبمغ عدد الجاموس بيا  ٤2944حيث يقدر عدد األبقار بيا قرابة 
، [89رأس ]جهدول  8494در عدد المهاعز ب رأسًا في حين يق 5884رأس ، وعدد األغنام بيا  554بيا 

 وىي أعداد ال تتناسب مع حجم مورادىا الطبيعية. 
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.محاور التنمية المقترحة بالواحات البحرية [05جدول ]  

 الهدف من المشروع الموقع المقترح المحور
 

اٌزٍّٕخ 

 اٌضساعٍخ

  - اليفيوف شرق فدان ألف 54 قرابة استصالح
 الحيز - -القصعات

األفمعععععا فعععععا ال لؼعععععت الخوسعععععغ 

 الزراػيت

 حىميت الث وة الحيواويت الحيز -الزبو  –ببلحبرة  إوشبء مزارع للخىميت الحيواويت

 توفير األسماك بالمنطقة بحيرة المأمور إنشاء بعض المزارع السمكية

 

اٌزٍّٕخ 

 اٌسٍبؽٍخ

انشااااااء منطقتاااااي  ل سااااات مار 
 السياحي

 –طريااااا  بمااااار المطاااااار 
 طري  الفرافرة

الخىميعععععععت الوعععععععيب يت وو عععععععغ 

الوا ععععععععبث ػلععععععععا ال    ععععععععت 

إنشااااااااء مطاااااااار بالواحاااااااا   الويب يت الؼبلميت.
 البحرية

 كم1جنوب الباويطي ب

اٌزٍّٕخ 

 اٌزعذٌٍٕخ

مصىغ إػعاا  وحهييعز مبمعبث 

 وال فلت الببر ج البىخوويج
االسععععخفب ة مععععه حععععواف  مبمععععبث  الباويطي شر  شمال

ال فلععععت والببر ععععج والبىخوويععععج 

لخععوفي  مىععخح محلععا والخصععا   

 لل برج. 

 

 

 

اٌزٍّٕخ 

 اٌظٕبعٍخ

مصععععععىغ لخععععععاو   الم لفععععععبث 

وم لفععععبث الى يعععع   الزراػيععععت

  والز خون.

حععوفي  سععمب  ػألععوي ألرا ععا  شمبل ش ق الببو  ا

 االسخصالح ببلمى مت.

مصععععععىغ   فععععععا ببسععععععخ اا  

 البيئيت.ال بمبث 

لخوفي  مىخهبث محليت ، وحىشيط  شمبل ش ق الببو  ا

 الويب ت البيئيت.

مصععععععععىغ مشعععععععع  ال ععععععععووخ  

 واألرابيوك

 لخوفي  مىخهبث محليت. شمبل ش ق الببو  ا

مصعععععععىغ حهفيععععععع  وحؼليععععععع  

 –المىخهعععبث الزراػيعععت  بلععع  

 مشمش(. –ز خون 

حعوفي  مىخهععبث حصعىيغ ذععياوا و شمبل ش ق الببو  ا

 الهو ة للخصا   لل برج.ػبليت 

مشععععععععع وػبث السعععععععععخ ال  

موععخلزمبث األ و ععت والىببحععبث 

 الؼ   ت.

حغ يت الووق المحلا والخصا    شمبل ش ق الببو  ا

 لل برج.

اٌطبلخ 

واٌؾفبظ 

عًٍ 

 اٌجٍئخ

مح ععععععععبث يبلععععععععت شموععععععععيت 

 ور ب يت

موزػععععععت ػلععععععا مىععععععبيك 

 ببلمى فض

حوفي  ال بلت الىظيفعت والمخهعا ة 

 ببلمى مت

 –  ىبصععععععععوراث الحععععععععبرة محميبث يبيؼيت و مب ت البيئت

والؼهععععوز المصعععع   ل  خععععا

كعععععاواث الحيعععععز  -الما معععععت

 الش ليت

صيبوت الخ اد ال بيؼا والثمبفا 

 وحىشيط الويب ت البيئيت.

ويراعي في جميع المناطق الصناعية المقترحة الحفاظ عمى سالمة البيئة من التموث الذي قد ينتج وذلك وفق تخطيط 
 عممي مدروس واحتياطات واشتراطات تقوم المصانع بتنفيذها تحت إشراف وزارة البيئة.

 اٌّظذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌت.
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 لواحات البحرية.منخفض ا[ الخريطة االستثمارية المقترحة ل32شكل ]

 ت.اٌّظذس: ِٓ إعذاد اٌطبٌ
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 البحرية.[ الثروة الحيوانية بمزارع القصعة شمال غرب منخفض 14صورة ]

 ٔبظشاً طىة: اٌغشة. 

 [ توزيع الثروة الحيوانية بالواحات البحرية.06جدول ]
 عذد ؽبالد اٌزثٍؼ اٌضشوح اٌؾٍىأٍخ إٌّطمخ

 ِبعض أغٕبَ إثً عبِىط أثمبس

 9811 9911 1111 51 971 1151 اٌجبوٌطً

 1951 1111 811 - 111 1811 ِٕذٌشخ

 111 951 911 - 71 1111 اٌؾبسح

 991 111 191 - 11 111 اٌمجبٌخ

 81 191 11 - 15 151 اٌعغىص

 911 1191 151 - 91 9111 اٌضثى

 151 1111 1111 151 191 9111 اٌمظش

 - 1111 911 151 71 1911 اٌؾٍض

 1571 8111 5811 551 775 19911 اإلعّبًٌ

 .9111َ غٍش ِٕشىسحثٍبٔبد ، اٌّظذس: اإلداسح اٌضساعٍخ ثبٌىاؽبد اٌجؾشٌخ              

 :المزارع السمكية 

إمكانية  ويقترح الطالبتعاني منطقة الواحات البحرية من عدم وجود أي نشاط لممزارع السمكية بيا ، 
في عممية االستزراع السمكي ، فمن دراسة جدول فدانًا ؛  698أمور البالغ مساحتيا االستفادة من بحيرة الم

لعينات مياه من بحيرة المأمور يتضح أنيا متوسطة المموحة حيث  [ عن خصائص التحميل الكيميائي١4]
جزًء في المميون ، ويمكن أن تستخدم في عممية االستزراع السمكي بعد تجييز  ٤8١5و 24٤7تراوحت بين 

 عينات األسماك المالئمة لبيئة البحيرة وطبيعة خصائص مياىيا.
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 ثؾٍشح اٌّؤِىس. [ خظبئض اٌزؾًٍٍ اٌىٍٍّبئً ٌعٍٕبد ٍِب11ٖعذوي ]

عينة 
 رقم

N E درجة  أٌىٔبد وبرٍىٔبد
ph 

درجة المموحة 
 وجشٌزبد وشثىٔبد وٍىس وبٌسٍىَ ثىربسٍىَ ِبغٕسٍىَ طىدٌىَ الكمية

1 15.111332° 15.543201° 065 111 111 25 311 356 161 3.6 1314 
1 15.116131° 15.536222° 114 135 61 40 245 421 111 4.5 1646 
0 15.113114° 15.535032° 131 64 135 51 261 333 105 4.1 1661 
1 15.113420° 15.533144° 132 116 101 31 304 411 151 5.1 1614 
2 15.065433° 15.533114° 041 130 111 46 312 435 130 4.0 1512 

 عبِعخ إٌّظىسح. –رُ رؾًٍٍ عٍٕبد اٌٍّبٖ ثمسُ اٌىٍٍّبء وٍٍخ اٌعٍىَ 
 

، مع التوسع األفقي باستصالح األراضيعمميات التنمية الزراعية بالواحات البحرية من خالل تتم ُيقترح أن و 
 واستخدام التكنولوجيا شباب الخريجين لجذب سكان لممنطقة ،و  المستثمرين صغار بين الممكية قاعدة توسيع مراعاة

 الحيوانية الثروة اإلنتاج، و تنمية عالية لألصناف التقاوي إنتاج واختيار محاصيل أقل استيالكا لممياه ، وتشجيع

، تشجيع التصنيع الزراعي مثل تجفيف وحفظ الخضروات والفاكيةإلي ، باإلضافة  الجديد االستصالح بمناطق
 وتشجيع االستثمار والتوجية الحكومي من خالل اآلتي:

  البسههتانية ألشهجار النخيهل، وذلههك عهن طريههق وضهع برنهامج باالشههتراك بهين وزارتهي البيئههة والزراعهة لمرعايهة
نشر الوعي بين المزارعين لمعمل عمي وقف تدىور أشجار النخيل ومكافحة آفة سوسة النخيهل ، وتسهميده 

 بصفة دورية إلنتاج محصول عالي الجودة.
  إنشاء مصنع لتدوير المخمفات الزراعية الناتجهة عهن أشهجار النخيهل وتحويميها إلهي سهماد عضهوي يسهتخدم

 الستصالح األراضي الحديثة.
  استنباط وزراعة محاصيل حقمية تالئم األراضى الضعيفة أو التى ترتفع فييا المموحة أو القموية أو تتحمل

 العطش والجفاف ونقص مياه الرى. 
  االىتمام بالتسميد العضوى والمعدنى لمناطق االستصالح الزراعهي لممسهاعدة عمهى تحسهين خهواص التربهة

 كيميائية.الطبيعية وال
 بمنههههاطق االستصههههالح الجديههههدة تشههههجيع عمميههههات زراعههههة النباتههههات غيههههر التقميديههههة ذات األصههههول البريههههة  ،

   .كالنباتات الطبية والعالجية التي تستخدم في مجال صناعة األدوية
  التوسهههع الزراعهههي الرأسهههي واألفقهههي المهههنظم الهههذي يخهههدم عمميهههات التنميهههة المسهههتدامة وال يسهههبب تعهههدي عمهههي

مقدرات البيئة أو إجياد لمكوناتيا. باإلضافة إلي عمميات التشجير بمناطق تركهز الكثبهان بهالزبو ومنديشهة 
 والتي يمثل زحفيا خطرًا بيئيًا عمي النشاطات البشرية.

  ، تنميههة وتطههوير زراعههات النخيههل والصههناعات المقامههة عمييهها بمنههاطق الزبههو ومنديشههة والبههاويطي والحههارة
 ألف طن تمر سنويًا.25نخيل الواحات البحرية بقرابة نصف مميون نخمة تنتج قرابة حيث يقدر أعداد 

  تنميههة الههوعى البيئههي لههدى المههزارعين وأسههرىم ، وتههوعيتيم بالوسههائل واألسههاليب االقتصههادية الحديثههة لهه دارة
 الزراعية ، لتحقيق أعمى عائد اقتصادي مع المحافظة عمى الموارد الزراعية وحماية البيئة.
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 السياحية: التنمية -ب
تمثل السياحة البيئية في جوىرىا نشاطًا سياحيًا وجيتو البيئة الطبيعية ، فالبيئة السميمة ىي المناخ  

وقد شيدت منطقة الواحات المالئم لتحقيق التنمية السياحية المستدامة التي ترتكز عمي تخطيط بيئي سميم. 
، حيث تم تشييد عدد من الفنادق الحديثة  ية السياحية البيئيةالبحرية مع مطمع القرن الحالي مشروعات لتنم

والتي تواكب العصر وتستمد شكميا من تراث الواحات القديم ، باإلضافة إلي إقامة عدد من مناطق التخييم 
مع  القائمة المشروعات فعيلتالنشاط السياحي بمنطقة الواحات البحرية ، يجب ولتفعيل بالصحراء. 

 :والتركيز عمي اآلتيالتخطيط ألخري مستقبمية بأقل المردودات البيئية السمبية الضارة 
 . وضع الواحات البحرية عمي خريطة مصر السياحية ، وتنمية قدراتيا السياحية 
 .اإلسراع في إنشاء مطار الواحات البحرية الدولي وتأىيمو الستقبال السياح 
  السهياحة مهن نحهو تنمية المهوارد الطبيعيهة والحضهارية وتأىيميها لخدمهة السهياحة المنظمهة بكافهة أنواعيها

 الترفييية والعممية والبيئية وسياحة السفاري وسياحة اآلثار وغيرىا.
  تحديد المناطق الخاصة بإقامة مشروعات سياحية بالواحات البحرية لعرضيا عمي المستثمرين وتهوفير

عطائيها األولويهة فهي مشهروعات كافة التس ييالت ليا ، مع تقديم الدعم لممشروعات السياحية القائمهة وا 
 المرافق المختمفة.

 البيئية العمل عمي تطوير الطاقة االستيعابية لمفنادق والتوسع في إنشاء المعسكرات والكامبات. 
 اد الستقبال الزوار.االىتمام بجميع المناطق األثرية في الواحات بالترميم والصيانة واإلعد 
  وضههههع لوحههههات تعريفيههههة عنههههد األشههههكال األرضههههية التههههي تمثههههل مههههزارات سههههياحية تتضههههمن كيفيههههة نشههههأتيا

 وتتطورىا بأسموب موجز وبسيط لتعريف السائحين بيا بشكل أفضل.
  ، السياحة العالجية وسياحة السفاري من نحو استحداث أنماط سياحية عصرية جديدة متزايدة األىمية

 ة العممية وسياحة مراقبة الطيور السيما وأن المنطقة تعج بجل مقوماتيا معًا.والسياح
  االىتمههام بالصههناعات البيئيههة والحرفيههة التههي يتميههز بيهها المجتمههع الواحههاتي مههن خههالل تصههنيع السههالل

والخوص والحصير لمحفاظ عمييا من االندثار وعمل التذكارات السياحية، مهع إقامهة مركهز فنهي لتعمهيم 
 ف اليدوية الواحاتيو مثل التطريز والنحت والمشغوالت الذىبية والفضية.الحر 

  حماية النمط واألسموب الحضاري واالجتماعي لسكان الواحات البحرية من زحف الحياة المدنية عمييها
 نتيجة الرتباطيا بمحافظة الجيزة.

 واعتبارىمههها قهههري نموذجيهههة أو جهههوز القديمهههة والقصهههر القديمهههة ظ عمهههي الهههنمط العمرانهههي لقريتهههي العالحفههها
محميهههات لمطهههابع البيئهههي واالجتمهههاعي فهههي الواحهههات لجهههذب األفهههواج السهههياحية. وذلهههك بتجهههريم التوسهههع 
العمراني داخل ىذه القرى أو ىدم المنازل القديمة واستبداليا بأخرى حديثة ، ويقترح تعهويض أصهحاب 

 عمراني الجديدة.المنازل القديمة ماليًا أو بقطعة أرض في مناطق التوسع ال
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  توجيو الخطط العمرانية الجديدة بمنطقة الواحات البحرية لممحافظة عمي التراث المعمهاري القهديم ، مهع
اقتراح توحيد مخطهط عمرانهي يتهوائم مهع الظهروف البيئيهة ويسهتوحي مهن نمهط الحيهاة البسهيطة ، ويحبهذ 

مههران ، خاصههة مههع تههوفر مسههاحات واسههعة نموذجههًا مالئمههًا لمع ويههراه الباحههث نمههط البنههاء النههوبي القبههابي
 صالحة لمبناء.

 التعدينية: التنمية -جـ
تتنوع الثروات المعدنية بمنطقة الدراسة ، مما يتيح المجال أمام االستثمارات الصناعية والتعدينية 

 ، ومن أىم ىذه الخامات:مجاالت التعدين والبناء والتشييد في ، خاصة  بالمنطقة

 :خام الحديد 
تتواجد رواسب خام الحديد في الواحات البحرية في أربعة مناطق رئيسية ىي الجديدة حيث 

مميون طن سنويا ، في حين يقدر إجمالي  8، ويبمغ اإلنتاج الحالي قرابة والحارة وناصر وجبل غرابي 
مميون طن ]إدارة مناجم حديد  2١4احتياطي األرصدة الجيولوجية لخامات الحديد بيا اآلن حوالي 

 [.١، ص2447لبحرية، تقارير غير منشورة، ا
 :الحجر الجيري 

يعد الحجر الجيري من أىم الخامات التعدينية المتاحة بمنطقة الدراسة ، وتتواجد خامات الحجر 
الجيري بالتالل الكبري المنتشرة بقاع المنخفض ، ويمكن استخداميا في إنشاء العديد من الصناعات لعل 

 والصناعات التعدينية كصناعة الحديد.أىميا صناعة االسمنت 
 :الطفمة 

تتواجد الطفمة بكميات كبيرة وبمناطق متفرقة بتالل منطقة الدراسة ، وبخاصة بجوار مناطق 
 تعديين الحديد شمال شرق البحرية ، وقد ثبت صالحيتيا في صناعة الطوب الطفمي والسيراميك.

 :خامات الباريت والبانتونيت 

سم، وتستخدم ىذه ١4جد حديد البحرية وبخاصة منطقة الجديد بسمك وتتركز في مناطق توا
الخامات كمواد مساعدة في حفر آبار البترول والغاز الطبيعي. ويقدر احتياطي خامات الباريت بالمنطقة 

 ألف طن. ٤64بحوالي 
 تستخدمصخور الرممية ورواسب الحصباء التي الكما ينتشر العديد من المواد الخام بالمنطقة مثل  

هذه الثروات تحتاج أن تقوم هيئة الثروة المعدنية بإعداد دراسة متكاممة  في عمميات البناء والتشييد، وكل
 عن حجم وكميات الخامات المعدنية بالمنطقة وتقدير تكاليف استخراجها وأنسب السبل الستفادة منها.
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 التنمية الصناعية: -د
صناعات بدائية تراثية وأخري آلية ، ويرجع ذلك إلي يتنوع النشاط الصناعي في الواحات بين 

تفاوت المستوي االقتصادي بين شرائح المجتمع الواحاتي من جية ، وتوجو مشروعات التنمية المستدامة 
 في الفترة األخيرة صوب الواحات من جية أخري، ويمكننا رصد أىم الصناعات بالواحات في اآلتي:

  :صناعة التمر المجفف 

ألىالي الطرق البدائية في تجفيف البمح وصناعة "الكبيس" ، ومع التطورات التي شيدتيا استخدم ا
مصانع الزىور و الواحات مؤخرًا ، شيدت العديد من المصانع المجيزة مثل مصنع الواحة أشيرىا وأكبرىا؛ 

ديد من والواحات والوادي وغيرىا ، وتكفي ىذه المصانع حاجة السوق المحمي وتصدر شريحة منيا لمع
 دول العالم لتدر دخاًل قوميًا لمدولة.

  :صناعة زيت الزيتون 

مزيتون لعصارة تتركز معاصر الزيتون القديمة بمدينة الباويطي والقصر القديمة ، كما تم تشييد 
 .ألف طن زيت زيتون سنويًا  85م ، تنتج قرابة ٤998آلية بالباويطي عام 

  :صناعة المشمش المجفف 

الصناعة في الواحات وبخاصة في قري منديشة والزبو والقصر معتمدة عمي قرابة وتنتشر ىذه 
 ألف شجرة مشمش بيا، وال يزال يصنع بدائيًا ، ويصدر جزء من إنتاجو لمقاىرة.٤44

 :صناعة الغزل والنسيج 
توجد في كثير من المنازل الواحات البحرية صناعة الغزل والنسيج ، حيث تتمثل في صناعة 

والسجاد وبعض المالبس ، وتكفي ىذه الصناعة االستيالك المحمي ، وتدر بعض الدخل من األكممة 
 خالل تسويقيا لمسائحين الزائرين لمواحات.

ويمكن تنمية هذه الصناعات من خالل دعمها وتطويرها وفتح منافذ بيع لمسياح لمزائرين 
 أسواق خارجية لها.لممنطقة ، ودعم منتجات المجتمع المحمي وتسهيل تسويقها وفتح 

 :النظيفة لطاقةا االستفادة من موارد -هـ
، حيث ترتبط  البيئية المستدامة ، خاصة في المجتمعات الحديثةتعتبر الطاقة ىي أساس التنمية 

معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية في ىذه المجتمعات ارتباطًا وثيقًا بما يتاح لدييا من مصادر 
دة ونظيفة غير مموثة لمبيئة ، ستفادة من موقع ومناخ المنطقة في إنتاج طاقة متجدالطاقة ، ويمكن اال

 متوفرة بشكل اقتصادي وكبير ، وتتمثل في:و 
 :الطاقة الشمسية 

يتميز النظام الشمسي )الفوتوفولطي( بكونو يعتمد عمي مصدر طبيعي نظيف، باإلضافة إلي 
عدم وجود أجزاء متحركة تحتاج إلي الصيانة الدورية، ويمكن استغالل الطاقة الشمسية بمنطقة الدراسة 
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 بكمية إشعاع شمسي مرتفعة ، فيبمغ المتوسط السنوي لكمية اإلشعاع الدراسةحيث تحظى منطقة 
عممًا بأن منطقة الدراسة عمي دائرة عرض المنيا /اليوم 2ميجا جول/م 2٤.8الشمسي بمحطة المنيا 

، لذا يمكن تشغيل الخاليا الشمسية لتوليد الكيرباء إلمداد األحمال المختمفة بالتيار المستمر مباشرة تقريباً 
 أو عن طريق تحويل الجيد المتولد من ىذه الخاليا الشمسية. 

تخدام الطاقة الشمسية بمنطقة الدراسة في تسخين المياه لألغراض المنزلية والصناعية ويمكن اس
تجفيف المنتجات الزراعية ، وتقطير المياه كما يمكن استخداميا في ، [١8والفنادق السياحية ]صورة 

اء عدة محطات االتصاالت السمكية والالسمكية. ويقترح إنشو توليد الكيرباء بالدورة الحرارية ، و المالحة ، 
، لالستفادة منيا في عمميات التصنيع الزراعي الصغيرة مثل تجفيف وحفظ  بالمنطقةفوتوفولطية صغيرة 

 محاصيل التمور والمشمش والزيتون.

 
 [ استخدام السخانات الشمسية بفندق البشمولودج بالباويطي.15صورة ]

 ٔبظشاً طىة: اٌششق.                                                                                   

 :ؽبلخ اٌشٌبػ 

تعتبر نظم طاقة الرياح إحدى مصادر ضخ المياه وتوليد الكيرباء ، وتتميز طاقة الرياح بكونيا طاقة 
د تحويميا لطاقة ميكانيكية أو كيربية يكون الفاقد فييا ميكانيكية ناتجة عن سرعة تحرك اليواء ، لذا فإنو عن

[. ويعتمد تقدير الطاقة من الرياح عمي ٤١5، ص244١بسيط ]محمود عبدالحميم ، وعبدالقادر عبدالعزيز، 
تكمفة صناعة التوربينات اليوائية ، باإلضافة إلي المتوسط السنوي لسرعة الرياح ، والذي يتراوح بمنطقة 

( متر/الثانية ، لذا يفضل استخدام الطراز التوربيني ذو السرعة العالية ، والذي 5.9 – 2.٤الدراسة بين )
( كيمو وات لممروحة الواحدة. الستخدام 54-٤4يتمثل في ثالث ريش ويقوم بتوليد كيرباء بقدرات تتراوح بين )

طاقة الرياح كمصدر مساعد مع الطاقة الشمسية بنظام متكامل إلنتاج الطاقة الكيربائية الالزمة لممساعدة في 
 الدراسة.إمداد األعمال طوال اليوم بمنطقة 
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 مناطق مقترحة كمحميات طبيعية: –و 
الطبيعية والثقافية ويقترح ضم المناطق التالية تضم منطقة الواحات البحرية العديد من الثروات  

 لممحمية الطبيعية بالواحات:
 :منطقة ديناصورات الحارة 

حاز منخفض الواحات البحرية عمي سمعة عالمية منذ أوائل القرن الماضي كمنطقة أبحاث خاصة 
م باكتشاف أول ٤9٤4بالحفريات الفقارية ، وذلك بعد قيام العالم األلماني الشيير "أرنست سترومر" عام 

م وكثمرة لمتعاون العممي بين  "الييئة المصرية العامة لمثروة 2444ديناصورات مصرية بيا. وخالل عام 
وجامعة بنسمفانيا أعمن عن اكتشاف بقايا حفريات ثاني أضخم ديناصور في العالم. ديناصور آكل  المعدنية"

ديناصور المد والجزر من موقع  Paralatitan stromeriعشب خالل العصر الطباشيري أطمق عميو اسم 
ويقترح الطالب ضم ىذه  [.78، ص2447كم جنوب قرية الحارة ]محمود دسوقي بغدادي،  9يبعد حوالي 

 لمحميات الواحات البحرية الطبيعية لمحفاظ عمييا من التعديات.( 2كم ١قرابة )المنطقة 
 :كدوات الحيز الشرقية 

جنوب المنخفض ، وتعمو  –تتركز رواسب الباليا بقاع منخفض الواحات البحرية في منطقة الحيز 
رواسب الباليا ظاىرة الياردنج بأشكاليا الجمالية حيث تتخذ عدة أنماط منيا ]النمط االنسيابي والدائري 

ورفولوجيا والجيولوجيا والمخروطي والقبابي[ ، وىذه الظاىرة ىامة عمميًا لممتخصصين في مجاالت ]الجيوم
 والييدرولوجيا واالركيولوجيا[ ، لذا فإنيا تجتذب إلييا كثير من العمميين

ولممحافظة عمي ظاىرة الكدوات في منخفض البحرية وعدم إندثارىا والحد من اآلثار التخريبية الناجمة 
مية . بحكم كونو الحقل عن تدخل اإلنسان ، فإن الباحث يقترح جعل حقل كدوات الحيز الشرقية محمية عم
حيث  [.68، ص2444القريب نسبيًا من مراكز البحث العممي والجامعات المصرية ]عبدالحميد أحمد كميو، 

 (.2كم٤.2تقدر مساحة المنطقة المقترح ضميا لممحمية الطبيعية بالواحات قرابة )
 القديمة: والعجوز القصر قريتي 

يخية انعكاسًا صادقًا لمبيئة الحضارية التي كانت سائدة يشكل النمط العمراني عمي مر العصور التار 
عاصمة الواحات قديمًا عمي تاريخيا االجتماعي والثقافي.  –آنذاك. ويدل النمط العمراني القديم بقرية القصر 

حيث تتخذ معظم المساكن موارد البيئة المحمية في بناء الحوائط واألسقف لتجنب شدة اإلشعاع الشمسي وارتفاع 
كما تتسم شوارعيا بعشوائية تخطيطيا وضيقيا الشديد ؛ لتقميل نسبة اإلشعاع الشمسي وزيادة  ،جة الحرارةدر 

ويقترح الطالب الحفاظ عمي  [.82، ص2447مساحة الظل خاصة في فصل الصيف ]محمود دسوقي بغدادي، 
واالجتماعي في الواحات لجذب  القديمة واعتبارىا نموذج لمطابع البيئيوالعجوز القصر  اني لقريتيالنمط العمر 

بتجريم التوسع العمراني داخل ىذه القرى أو ىدم المنازل القديمة واستبداليا بأخرى حديثة ، و  ،األفواج السياحية
 ويقترح تعويض أصحاب المنازل القديمة ماليًا أو بقطعة أرض في مناطق التوسع العمراني الجديدة.
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 الخالصة:

البيئي والتنمية المستدامة بمنخفض الواحات البحرية ، وذلك من خالل تناول ىذا الفصل التقييم 
 محاور رئيسية ىي: ثالثة

رسم خريطة الحساسية البيئية لمنخفض الواحات البحرية وفقًا لمجموعة وتناول  :المحور األول
% 85أن من المعايير منيا جودة التربة وجودة الغطاء النباتي وجودة المناخ وجودة االدارة ، وقد تبين 

 .% غير متأثرة نيائيًا بالتصحر٤٤% متأثرة بالتصحر ، و8من مساحة المنطقة متأثرة جدًا بالتصحر ، و
تقييم المردود البيئى لممشروعات الحكومية المقترحة بمخفض الواحات  تناول: حور الثانيالمو 
، وذلك من خالل تقييم مشروع الخريطة االستثمارية المقترحة لمنطقة الواحات البحرية عام  البحرية
ان في فد 28.744، والتي تعد أساس التنمية المستقبمية لممنطقة ، حيث يقترح استثمار قرابة  24٤٤

مجاالت زراعية وسياحية ، موزعة عمي ستة مناطق لالستثمار الزراعي وواحدة لالستثمار السياحي ، وقد 
أجرت الدراسة توصيفًا لبيئة منطقة المشروعات واآلثار البيئية المتوقعة عنيا ومقتراحات لمحد من اآلثار 

عداد تق  رير لممردود البيئي لممشروعات.السمبية المتوقع حدوثيا في مرحمتي البناء والتشغيل، وا 
خريطة مقترحة لمشروعات التنمية المستدامة بمنخفض أما المحور الثالث فقد اتيم بإنتاج 

ومنيا منطقة الدراسة ،  الصحراء الغربيةمشروعات مقترحة لتنمية لدراسات تقييم ، من خالل البحرية
حيث تقترح الدراسة الباز ، مسار مشروع  ر لفاروق الباز( ، فقد تم تقييم )ممر التنمية والتعمي وأىميا

 كم.٤54توفير قرابة المنيا ل –تغيير مسار محور المنيا الواحات البحرية 
زراعية في لمتنمية المشروعات  اقتراحمن خالل  خريطة تنموية مقترحة لممنطقةكما تم عرض 

مجاالت استصالح االراضي وتنمية الثروة الحيوانية واستغالل بحيرة المأمور في إنشاء مزارع سمكية ، 
االستفادة من ثروات المنطقة البيئية والثقافية في دعم السياحة وخاصة السياحة البيئية ، وابتكار وسبل 

يرىا ، ودعم العامميين بالنشاط السياحي أنماط سياحية جديدة مثل سياحة المؤتمرات ومراقبة الطيور وغ
 وجعل المنطقة بوابة لمسياحة البيئية بالصحراء الغربية.

ستغالل صخور ومعادن  كذلك يمكن االستفادة من موارد المنطقة في تحقيق تنمية تعدينية وا 
وتفعيميا وفتح تنمية الصناعات اآللية واليدوية حديد وطفمة وحجر جيري غيرىا ، و منطقة الدراسة من 
كما تم عرض مقترح لسبل االستفادة من الطاقة النظيفة بمنطقة الدراسة مثل كالطاقة  أسواق جديدة ليا ،

الشمسية وطاقة الرياح في توليد طاقة نظيفة ومتجددة ، واقترحت الدراسة ضم ثالث مناطق جديدة 
 لمحمية الواحات الطبيعية.
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 الخاتمة

 أواًل: النتائج:
سعت الدراسة الحالية إلي تطبيق تقنيات نظم  الععومعمات الراراةيمة ماشسترمعار عمع البعمد ةمي التقيمي  
البيئممي بيممدم دلمم  التنعيممة العسممتداعة بعممنالض الماحممات البحريممة   ملتحقيممق ذلممي تمم  تنممام  ا ممائص البيئممة 

البيئمممة الطبيعيمممة عمممع اممم   تحويممم   ممممر ا  عمممار الطبيعيمممة مالبرمممرية بالماحمممات البحريمممة   رممم  دراسمممة تايمممرات 
ال ممنالية ماسممتادا  بممراعو الريمععومعاتيممة   متمم  تنممام  عرممب ت البيئممة الطبيعيممة بعممنالض الماحممات البحريممة 
مسمب  عماريتيمما   متقيممي  العمردمد البيئممي لوعرممرملات اشسمترعارية العقترحممة ما تممراح اريطمة تنعميممة لوماحممات   

 إلي لدة نتائو لع  أبرزىا: م د تم وت الدراسة
تربمزت مبرمب  ما مل لوم  لعنالض الماحات البحرية ة الطبيعية البيئتبيع عع الدراسة مرمد تايرات ةي  .1

عمممع لعويمممات ةقمممد ات مممل مالاطمممال النبممماتي    مالتبمينمممات الرعويمممة   مالبحيمممرة    السمممباات العوحيمممةعنممماطق 
بميع  [1111-1791سنمات الر د ]ا    ستعرةعلععويات تاير  عناطق السبااتالر د البيئي تعرض 

تدا  اإلنساع بعاع  ريمعمرةملمري ةي بيئتة الطبيعية   معع لعماع  طبيعية أم  نتيرة الزيادة مالنق اع
  ات ل مرمد رعانية عناطق لوسباات الدااوية    (Spot 2012)تحوي  العرئية الل ائية لعنطقة الدراسة 

 .٪ عع إرعالي عساحة عنالض البحرية.1.3  أي بنسبة  1 [ب9.3.7تقدر عساحتيا حمالي ]

 ممدرت بحيممرة العمم عمر تطمممر عسمماحتيا بالزيممادة التدريريممة امم   سممنمات الر ممد   حيممث تبمميع عممع دراسممة  .1
حمدث رلمام لورمزل ا يعمع  1729ةداع   ما   13.2بقرابة  1791عساحة البحيرة الع عمر ا   لا  
زادت  1111ةممداع   مامم   لمما   7.تاممذة الرممب  الطممملي بعسمماحة عممع البحيممرة ماعتممدت إلممي الرممعا  ع

عتدت البحيرة ب مرة  عساحة ا را ي العست وحة حديرًا مزاد ت ريم عياه ال رم الزرالي بالبحيرة   ما 
أعتمدت  1111ةمداع   مام   لما   172ببيرة رنمبًا  ععا أدي إلي ت الم عساحة البحيرة حيث بوات 

اىات ماا مة إلمي الرمرق   مم موت عسماحة البحيمرة إلمي أببمر حرم  حيمث  مدرت البحيرة ةي رعيع اشتر
 ةداع . 773بقرابة 

معع دراسة تايرات بيئة التبمينات الرعوية ن حظ تطمر عساحات التبمينات الرعوية بيع الزيمادة مالنق ماع  .3
ياعمة باست م ح ا   سنمات الر د   ميررع ذلي لعماع  طبيعية مااري بررية نتيرة تدا  اإلنساع م 

عنممماطق اللررمممات الرعويمممة بعممما ةمممي عنطقمممة العسممميوة مالرلمممارة مأ  الولممماع رمممرق اليليممممم مالحيمممز برنمممم  
 العنالض   بعا ت  إزالة عنطقة البرباع الرعوية غربي  رية عنديرة مالبنال لوييا.

يع الزيمممادة حيمممث تبممميع تعمممرض العنطقمممة لوتايمممر العسمممتعر بمممبعممما تممم  ر مممد تايمممرات ببيئمممة الاطمممال النبممماتي  ..
   ( ةمداع7777 رابمة   1791بوات عساحة الاطال النباتي بعنطقة الدراسة ا   لا  مالنق اع   حيث 
( ةممداع .2.1لت مم    1111( ةممداع   مانال ممت امم   لمما  2791 لت مم   1729زادت امم   لمما  

زادت م نتيرممة زحمممم الرعممما  لومممي عنممماطق الزرالمممات متعممرض عنممماطق أامممري لومممتعول متحمليممما لسمممباات   
  ميررمممع ذلمممي إلمممي دامممم  رمممربات  ( ةمممداع19.97 لت ممم   1111عسممماحة الاطمممال النبممماتي اممم   لممما  

 است  ح زرالي ببيرة الماحات ا   ىذه اللترة ماست  ح آشم ا ةدنة.
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تتعرض عنطقة الدراسمة لعرعملمة عمع العرمب ت البيئيمة عنيما زحمم الرعما  ميظيمر اررىما لومي الزرالمات  .9
ست  ح الرديدة بالعسيوة مالرلمارة ماشرا مي الزراليمة القديعمة بمريس مطبوعممع   بعما اا ة بعناطق اش

تتعرض الطرق الرئيسية بالماحات لاطمر اشنسمياق الرعومي اا مة الطريمق الرئيسمي لوماحمات   متم  ر مد 
 ىالي عر  ليع رريم.زحم البرباع لوي العباني بقرية ريس مطعرىا لعيمع ا 

اسمة عمع عرمبوة الترميمة العوحيمة مالتمي يظيمر أررىما لومي العنماطق الععرانيمة القريبمة بعا تعاني عنطقة الدر  .7
بعا تعاني بعض الطرق الدااوية عع ت رير السباات بيا حيث تتعرض ىذه عع السباات اا ة بالزبم   

الطرق لوتيد  مظيممر ا عم ح لومي سمطحيا متامد يا م معمبة السمير لوييما   ميظيمر ذلمي بم ممح ةمي 
 .ق القريبة عع سباة لبدالعريد مسباة الع عمرالعناط

متتمم رر عنطقممة الدراسممة بالعما ممم الترابيممة مالرعويممة التممي ت ممي  الماحممة اا ممة امم   ة مم  الربيممع متبومم   .9
لا مملة   متممؤرر ىممذه العما ممم تمم ريرًا بالاممًا لوممي الزرالممات بعنطقممة  11لممدد العما ممم السممنمية  رابممة 

حيممث لوتربممة مالنبممات   بعمما تممؤرر م ممت حممدمريا لوممي رممببة الطممرق    الدراسممة مينممتو لنيمما عرممب ت بيئيممة
لا ة حربة السير.  تسب  تدن  الرؤية لسير العرببات لوي الطرق   ععا  د يسب  بحمادث عرمرية ما 

متمم  ر ممد تعممرض التربممة بعنطقممة الدراسممة إلممي العديممد عممع العرممب ت البيئيممة الاطيممرة عرمم  تعريممة التربممة  .2
عممدت تممدىمر أرا مم  عنطقممة الدراسممة  مما  متعوحيمما متاممد يا نتيرممة لماعمم  طبيعيممة مأاممري برممرية   مبتقيممي  

؛ مات مل أع طبقمًا لريعم الطال  بتطبيق ععادلة ةقد العادة الع مية الناتو لع تم رير بربمنمات البالسميم  
/  ٪2.59تربة عنالض الماحات البحرية تعان  عع دررة عرتلعة عع دررات التدىمر الحيمت بوات  رابة 

 السنة.
بعمما تمم  ر ممد تعممرض العيمماة الرمةيممة بعنطقممة الدراسممة إلممي الرلممام الييممدرملمري لممبعض العيمممع ما بممار    .7

لمممري مالبيعيممائي   معممع تقيممي  رمممدة العيمماة بعنطقممة باش مماةة إلممي تعممرض بعممض ا بممار إلممي التومممث البيم 
عياة ا بار العدرمسة  الحة  غمراض الرمر  لعمد  ترمامز العسمر البومي بيما لومي الحمد الدراسة تبيع أع 

تربيممزه ةمم  عيمماه  بواممت نسممبةب حممد العنا ممر الرقيوممة  -إش أنممو تمم  ع حظممة أع نسممبة الحديممد  العسممعمح بممو.
 عم لع الحد ا     العسعمح  11عوويررا /لتر   أت بزيادة  رابة  9.2 البحريةبعض آبار عنالض 

ععا يرعويا غير عستساغة مغير  الحة ل ستادا  ا دع .   بو لالعيًا   بعا ىم الحا  ة  بئر أعباش 
 عيمماه رعيممع آبممار الطبقممات الحاعوممة لوعيمماه بعممنالض الماحممات البحريممة  ممالحو لوممريمتبمميع عممع الدراسممة أع 

 .ةمالزرال

رس  اريطة الحساسية البيئية لعنالض الماحات البحرية مةقًا لعرعملة عع الععايير عنيا رمدة التربة  .11
% عمع عسماحة العنطقمة عتم ررة رمدًا 29أع الاطال النباتي مرمدة العنماخ مرممدة اشدارة   م مد تبميع مرمدة 

 .% غير عت ررة نيائيًا بالت حر11% عت ررة بالت حر   م3بالت حر   م

مرممد بعمض التمداا  بينيما مبميع ع دراسة العررملات اشسترعارية العقترحة بالماحات البحريمة تبميع ع .11
 عناطق العحعيات الطبيعية   بذلي ل  تربز لوي عناطق ىاعة ببحيرة الع عمر التي ل  تستا  بعد.
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 ثانيًا: التوصيات:
  بطريممق بممري عتسممع الحممارة    ممرمرة ربممط عممنالض الماحممات البحريممة بالعنيمما عممع امم   ععممر لوتععيممر  .1

 3عويمممع   11الععمم  لوممي سممد حارممات الماحممات البحريممة عممع عيمماه الرممر  النقيممة لبممر أنبممم  يقممم  بنقمم  م 
 سنميًا عع عياه الني  لوماحات. 

اإلسراع ةي عد رببة ال رم ال حي بعدينة الباميطي م ري الماحات لحعاية ا بار الرمةية عع التومث  .1
 البيملمري.

اعو باشرممتراي بميع مزارتمي البيئممة مالزرالمة لورلايمة البسممتانية  رمرار النايم   مذلممي لمع طريممق م مع برنم .3
نرر الملي بيع العزارليع لوعع  لوي م م تدىمر أررار الناي  معباةحة آةة سمسة النايم    متسمعيده 

 ب لة دمرية إلنتاج عح م  لالي الرمدة.
رمة لمع أرمرار النايم  متحميويما إلمي سمعاد ل ممي يسمتاد  إنرال ع نع لتدمير العاولات الزرالية النات ..

 شست  ح ا را ي الحديرة.
  بعنمممماطق اشست مممم ح الرديممممدةترممممريع لعويممممات زرالممممة النباتممممات غيممممر التقويديممممة ذات ا  ممممم  البريممممة  .9

   .بالنباتات الطبية مالع رية التي تستاد  ةي عرا   نالة ا دمية
ةممداع ةمممي لعويمممة اشسممتزراع السمممعبي   بعمممد  773عمر البممال  عسممماحتيا إعبانيممة اإلسمممتلادة عممع بحيمممرة العممم  .7

 ترييز لينات ا سعاي الع ئعة لبيئة البحيرة مطبيعة ا ائص عياىيا.
اإلسراع ةي إنرال عطار   م م ع الماحات البحرية لوي اريطة ع ر السياحية   متنعية  دراتيا السياحية .9

 السياح. الماحات البحرية الدملي مت ىيوو شستقبا 
ال ممنالات البيئيممة مالحرةيممة التممي يتعيممز بيمما العرتعممع الماحمماتي عممع امم   ت ممنيع السمم   مالامممص دلمم   .2

مالح مممير لوحلممماظ لوييممما عمممع اشنمممدرار ملعممم  التمممذبارات السمممياحية  عمممع إ اعمممة عربمممز ةنمممي لتعومممي  الحمممرم 
 اليدمية الماحاتيو عر  التطريز مالنحت مالعرامشت الذىبية مالل ية.

رمز القديعة مالق ر القديعة مالتبارىعا  ري نعمذرية أم عحعيمات ظ لوي النعط الععراني لقريتي العلاالح .7
لوطابع البيئي ماشرتعالي ةي الماحات لرذ  ا ةماج السياحية. مذلي بترري  التمسع الععراني داا  ىمذه 

أ حا  العناز  القديعة عاليًا أم القرت أم ىد  العناز  القديعة ماستبداليا ب ارت حديرة   ميقترح تعميض 
 بقطعة أرض ةي عناطق التمسع الععراني الرديدة.

تمريمو الاطممط الععرانيمة الرديممدة بعنطقممة الماحمات البحريممة لوعحاةظمة لوممي التممراث العععماري القممدي    عممع  .11
ذ الباحمث ا تراح تمحيد عاطط لعراني يتمائ  عع الظرمم البيئية ميسمتمحي عمع نعمط الحيماة البسميطة   ميحبم
 نعط البنال النمبي القبابي نعمذرًا ع ئعًا لوععراع   اا ة عع تمةر عساحات ماسعة  الحة لوبنال.

 



 

202 
 

مالحقال  

  

 املالحق
 



 

202 
 

مالحقال  

 

هح
ص

ح
نً

 ا
اِ

ج
ات

 

R
D

P
/D

P
ح  

صه
ح

 ي
جى

ح

ل]
يا

نز
ا

R
D

P
]

 

ع
ٕق

ًت
 ان

ل
يا

نز
ا

 

ا]
كٓ

حز
ت

D
P

]
 

3
9

2
-

2
2

3
 

3
4

2
-

3
9

3
 

3
0

2
-

3
4

3
 

8
5

2
-

3
0

3
 

8
8

2
-

8
5

3
 

6
2

-
8

8
3

 

3
2

-
6

3
 

2
2

2
-

3
3

خ 
ْا

جا
الت

ا
 

3
2

33
 

0
34

9
 8

3
33

3
 

3
4

36
6

 

3
32

2
 

8
0

32
 

2
34

2
 

0
33

9
 

0
30

 0
33

9
 

0
32

3
 

8
36

ٌز 
ُا

ٌ
 

2
6

32
 

0
34

2
 8

2
38

2
 

2
3

32
6

 

2
36

8
 

8
6

32
 

2
32

6
 

3
39

9
 

0
33

9
 

0
33

9
 

3
39

9
 

3
30

2
ٌز 

زا
فث

 

2
4

32
 

0
32

2
 8

8
30

8
 

2
3

36
4

 

3
32

4
 

8
0

32
 

5
33

8
 

0
35

2
 

0
34

2
 

0
35

2
 

8
34

5
 

5
33

5
س 

ار
ي

 

2
2

39
 

0
33

0
 

9
35

0
 4

6
30

5
 

2
33

5
 

8
8

32
 

5
33

3
 

5
32

5
 

0
33

5
 

0
35

2
 

4
33

2
 

2
32

3
 

ٌم
تز

أ
 

8
2

5
33

 

0
32

9
 8

3
32

3
 

2
8

32
3

 

6
35

2
 

8
38

6
 

3
32

5
 

3
33

0
 

0
33

3
 

0
32

3
 

3
38

6
 

9
32

2
 

ٌٕ
يا

 

8
2

5
36

 

0
36

6
 

2
33

8
 8

3
32

3
 

3
39

 0
35

2
 

0
33

9
 

0
38

4
 

0
30

 0
33

9
 

3
32

3
 

5
32

 ٍّ
َٕ

ٌ
 

3
0

0 3
 

0
33

3
 

3
36

2
 

9
39

5
 

3
30

2
 

0
33

9
 

0
30

 

0
30

 

0
30

 0
38

4
 

0
32

3
 

6
36

3
 

ٍٕ
ٕن

ٌ
 

8
2

6
33

 

0
32

4
 

5
38

3
 

6
30

2
 

8
32

0
 

0
30

 

0
30

 

0
30

 

0
30

 0
38

4
 

0
32

3
 

2
33

3
 

ش
ط

ض
غ

أ
 

3
0

0
33

 

0
39

8
 

2
30

3
 

2
33

2
 

8
32

0
 

0
30

 

0
30

 

0
30

 

0
30

 0
38

4
 

2
32

6
 

2
34

2
ثز 

تً
صث

 

8
2

5
36

 

0
33

5
 

2
39

6
 

5
33

3
 

0
38

6
 

0
34

2
 

0
33

9
 

0
38

4
 

0
30

 0
33

9
 

8
38

6
 

3
33

5
تز 

ٕ
كت

أ
 

8
0

2
34

 

0
32

3
 

3
32

6
 

3
38

9
 

8
35

9
 

0
32

3
 

0
33

9
 

8
34

 

0
30

 0
38

4
 

8
38

6
 

8
33

4
ثز 

فً
ٕ
َ

 

2
0

36
 

0
35

3
 8

0
30

2
 

8
3

36
4

 

4
32

0
 

3
34

5
 

2
34

2
 

0
33

9
 

0
30

 0
33

9
 

0
33

3
 

8
38

6
ثز 

ضً
دٌ

 

8
8

6
33

 

0
35

5
 8

0
2

33
6

 

3
2

9
33

6
 

5
8

34
4

 

5
9

39
2

 

3
5

34
3

 

8
2

38
3

 

3
38

9
 

4
30

4
 3

2
38

6
 

5
3

32
5

 

او
نع

ا
 

 
  

ق 
ح

يه
[

8
ح 

ًه
حت

نً
 ا
ً

يه
نز

 ا
ف

ح
نز

 ا
ٍح

كً
 ]

ٌح
حز

نث
 ا
خ

حا
ٕا

ان
ح 

ط
ح

]ي
ح 

زٌ
ح

نث
 ا
ض

خف
ًُ

ت
]. 

 

 ،
ي 

اد
غذ

 ت
ً

ٕق
ص

 د
ٕد

حً
 ي

ر:
صذ

نً
ا

3
0

0
5

 
ص

 ،
8

0
5

 

 



 

202 
 

مالحقال  

 لمشـــربنسب األمالح فى المياه الصالحة [ 2ممحق ]

 أقصى تزكٍز تانًههٍجزاو نكم نتز يٍ ياء انشزب انًادج

 انكهٕرٌذاخ

 انكثزٌتاخ

 انٍُتزٌتاخ

 األيٍَٕا

 انكًٍأٌاخ انًضثثح نهعضز

 تزكٍز إٌٌٔ انٍٓذرٔجٍٍ

 األكضجٍٍ انذائة

 انفهٕرٌذاخ

 انزصاص

 انزئثق

 انزرٍَخ

 انُحاس

 انزَك

 انكاديٍٕو

 انحذٌذ ٔانًُجٍُز

 انضهٍٍُٕو

 انكزٔو

 انضٍاٍَذاخ

350 

350 

8 

0305 

850 

6-9 

80 

835 

038 

030008 

 صفز

2 

85 

0308 

032 

0308 

0305 

0308 

 .[42-44، ص ص  4، جـ  4994طمعت إبراىيم األعوج ، ]المصدر: 
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مالحقال  

 .( ssp[ جوده المياه حسب النسبو المئويو لمصوديوم الذائب ) 3ممحق ]
 sspالنسبو المئويو لمصوديوم :  جوده المياه

 مياه ممتازه
 مياه جيده

 مياه مسموح بالري بيا
 مياه مشكوك في صالحتيا

 22أقل من 
22 – 42 
42 – 62 
62 – 82 

 [. 244، ص 4992المصدر ]عبد اهلل األمين بدر ، 

 

 .(SAR[ تصنيف مياه الري عمي حسب معدل ادمصاص الصوديوم )4ممحق ]
 SARمعدل إدمصاص الصوديوم   صنف المياه

 منخفضو
 متوسطو 
 مرتفعو 

 مرتفعو جدا

  42 – 2.5من 
  48 – 7من 
  26 – 44من 

 26أعمي من 
 [.455، ص 4998محمود عبد العزيز ،  ]المصدر:   

 

 [ معايير صالحية المياة لمري تبعا لتركيز األمالح الكمية الذائبة )مميجرام/لتر(.5] ممحق
تركيز االمالح         

 الكميو )ممجم/لتر(
 المياه ألغراض الري مدى صالحيو

 تعتبر المياه صالحو لري جميع المحاصيل وفي جميع انواع االراضي. 462أقل من 
 صالحو لري المحاصيل غير الحساسو لممموحو بدرجة شديده . 522 – 462
صالحو لري المحاصيل غير الحساسو لممموحو بدرجة شديده مع توفر الصرف الجيد  4222 – 522

عطاء االراضي كميات من المياه تسمح بغسيل ما قد يتجمع من  لالراضي المزروعو وا 
 االمالح في منطقو الجذور.

يمكن استعماليا في ري االراضي الرمميو جيده الصرف مع زياده كميو المياه في كل  4522 – 4222
 ريو واختيار المحاصيل التي تتحمل المموحو.

الغراض الري ، ولكن يمكن استخداميا بعد خمطيا بمياه تعتبر ىذه المياه غير مفضمو  فأكثر 4522
 الري العذبو لتخفيف مموحتيا .

 [.453، ص 4998] محمود عبد العزيز ، المصدر:   
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 قائمة املراجع
 

: قائمة املراجع العربية
ً
 .أوال

: قائمة املراجع ألاجنبي
ً
 ة.ثانيا

 :
ً
 املصادر.ثالثا
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 أواًل: قائمة المراجع العربية
دريسددفب دد بيدفيري لدد بيدم  سلددفمبرسدد دفبم فسدد لربب–[بيدرلدد حب دد بم ددرب1111أحمدددبد دددبيدحملدددبيد  دد ب  .1

بص.284غلربم شورةمبقسمبيدفيري ل مبكللفبيآلديبمبف معفبدلنبشمسمبيد  هرةمب
[بفلومور ودوفلدددددفبيدكا ددددد نبيد ودلدددددفبشدددددم  بشدددددر بمددددد س  بيد حرلدددددفب1111أحمددددددبد ديدسدددددبلمبدلددددد ب  .4

مبصبصب4يدفيري لددفبيدم ددرلفمبفدددم ددر[مبيدمفلددفبيدفيري لددفبيدعر لددفمبيدفمعلددفبب- يد ددحريابيدير لددفب
343-333. 

[بيد دحريويتبيدم درلفبيدمفلددبيداد   بويحد تب1111أحمدب سريب) رفمف:بفد ببي بدلد بفد ببي ]مب  .3
يد حرلفبويد ري رةبمبوزيرةبيدا   فبمبيدمفلسبيألدل بدآلاد ربمبسلسدلفبيدا   دفبيألارلدفبويد  رلسلدفبمبيد د هرةبمب

بص.ب414مبيدفزابيدا   بمبب33دددب
برسدد دفبمبدريسددفبفيري لددددددفب-تبيد لئلددفب مدد س  بيدس رفددفيدمشددكبل[ب4333 بأمدد  حبحسددلنبمحمدددبحسددن .2

 أسلو .م فس لربغلربم شورةمبقسمبيدفيري ل مبكللفبيآلديبمبف معفب

دريسدددددددفبب-يد يلدددددددريتبيد لئلدددددددفب دددددددحبمددددددد س  بويد بيدرلددددددد نب[ب4332 ددددددددددددددددددددبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .5
 مبرس دفبدك وريهبغلربم شورةمبقسمبيدفيري ل مبكللفبيآلديبمبف معفبأسلو .بفيري لددددف

بدريسفب  بد  رلفبيدمك نمبيدفزابيألو مبد دمبيدك بمبيد  هرةب–[بشس لفبم رب1183فم  بحمدينب  .3
 .ص821مب

 ك ودوفلفب حللفبيدمل هب"مبيدفزابيألو مبيد  هرة.[ب" 4331حسنبيد   بسعدب  حب  .2

 [ب  للمبيدمردودبيد لئ بمبمعهدبيدكولتبدؤل ح ثبيدعلملفمبيدكولت.4333رلمبسعدبيد  لس ب  .8

[بقضدد ل ب لئلددفبمع  ددرةبمبيدمويفهددفبويدم دد دحفب ددلنبيإل سدد نب4333زلددنبيددددلنبد ديدم  ددودبغ لمدد ب  .1
 يالسك درلف.و لئ همبيد  عفبيدا دافمبم شأةبيدمع رفمب

دريسدددفب دددحبمشدددكبلتبيإل سددد نبمددد بب-يد لئدددفبويإل سددد نب[ب4332 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .13
 يإلسك درلف.يد لئفبمبم شأةبيدمع رفبمب

يدفيري لدفبيدعر لدفمببف[بيدسك نبويد  ملفبيدزريدلدفب د بيدويحد تبيد حرلدفمبيدمفلد1112  ريبمحمدبحمدب  .11
 .48ب–ب1مبصبصب41مبيدس ف41مبيدعددب1يدفمعلفبيدفيري لفبيدم رلفمبيدمفلد

بموضوده بوم  هفه بوأهدي ه بمبديربيد كربمبدمش مبسورل .ب–[بيدفيري لفب4333  وحبسلرب  .14
)يدفدددزابيألو ]بب31يد لدددوثبيدمددد ئحبمبسلسدددلفبيدمعددد رفبويدحلددد ةبمبرقدددمبب[1112  لعدددتبا دددريهلمبيألددددوجب .13

 )يدفزابيدا  ح]بمبيدهلئفبيدم رلفبدلك  ببمبيد  هرة.ب23ورقمب
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ب–[ب  دد ابيدسدد ح بيدشددم د ب دد بدودددفبيدكولددتب1183د ديدحملدددبأحمدددبكللددومبمحمدددباسددم دل بيدشددل ب  .12
لفبيدعلملفبيد  ب  دربدنبوحدةبيد حثبويد رفمفمبقسدمبيدفيري لد ب ف معدفبدريسفبفلومور ودوفلفمبيدسلس

 .11يدكولتبويدفمعلفبيدفيري لفبيدكول لفمبا ديربس صبرقمب

دريسددددددفبب–[بيدكدددددددويتب دددددد بمدددددد س  بيدويحدددددد تبيد حرلددددددفب4333 ددددددددددددددددددددددددددددبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .15
فلومور ودوفلدددفمبيدسلسدددلفبيدعلملدددفبيد ددد ب  ددددربددددنبوحددددةبيد حدددثبويد رفمدددفمبقسدددمبيدفيري لددد ب ف معدددفب

بص.ب33مب423يدكولتبويدفمعلفبيدفيري لفبيدكول لفمبيدعددب
ب-سددد س تبيدسددد ح بيدشدددم د ب ددد بدوددددفبيدكولدددتب وزلعهددد ب[4333 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .13

ول لدددفبوف معدددفبيدكولدددتمبدفمعلدددفبيدفيري لدددفبيدكس  ئ ددده مب شدددرةبوحددددةبيد حدددثبويد رفمدددفبمبيب- شدددأ ه 
 .ب318يدعددبيدكولتبمب

يدمفلددفبيدفيري لددفبيدعر لددفمبيدفمعلددفب[بيد  لددلمبيد لئدد بودريسدد تبيدفددويبيد لئلددفبمب1113د ددي بيدك دددريب  .12
 .414-113ويدعشرونبمبصبصبيدعددبيدس مسيدفيري لفبيدم رلفمب

مبيد  عدفبيدا  لدفمب حربيألريض بمشكلفبدر لفبود دملف ب[1112 د دبيدم عمب ل  بوم هرفورف ب سلمب .18
 بم شأةبيدمع رفبمبيإلسك درلف.

به دسفبيدريبويد رفبمبيدفزابيألو ب:بيدريبمبم  عفبيدكلمفبمبيدفلزة.ب[1113د دبي بيألملنب در  .11
يدعوي دددفبويألد  دددلربمبسلسدددلفبيدعلدددمبويدحلددد ةبمبديربيد كدددربيدمع  دددربمبب[1181 دلدددحبحسدددنبموسدددحب .43

 سورل .

[ب  لدددلمبفيري ددد بالسددد سديمبيدملددد ةبيدفو لدددفب ددد ب  ملدددفبمددد س  ب4332دلددد بم ددد   بك مددد بملرغ ددد ب  .41
يد دددددوةبيد  سددددعفب" ددددح ريبم ددددرب....بأمدددد بيدمسدددد    "بيد دددد بد  دددددتب  سددددمبيدفيري لدددد بو  ددددمبيد حرلددددفمب

 .23-1مبصبصف معفبيإلسك درلفب–كللفبيآلديببب–يدمعلوم تبيدفيري لفب

[بددددنبيد يلدددرب ددد بماشدددربيالسضدددريربيد  ددد   بشدددر بمدل دددفبفددددةب4331 دوي دددفب  دددتبيدشدددرلفبشدددف  ب .44
يدعددبيدمفلفبيدفيري لفبيدعر لفمبيدفمعلفبيدفيري لفبيدم رلفمبمببيد   ل تبيدك ر وفري لفبيدحدلافب  س سديم

 .128-12مبصبصب1فدمب53

[ب"يد  ملددددددددفب دددددددد بيدويحدددددددد تبيد حرلددددددددفبرالددددددددفبفيري لددددددددفبدئلمك  دددددددد تب1113دلسددددددددحبدلدددددددد با ددددددددريهلمبمب  .43
 ف معفبيإلسك درلفمبيدمفلدبيدس مسبويألر عون.ب-يدمشكبلت"مي ديريتبمفلفبكللفبيآلديبوب

[ب"ممدربيد  ملدفبويد عملدر"بوسدللفبد دأملنبمسد    بيألفلد  بيد  دمدفب د بم دربمبديرب4332  رو بيد  زب  .42
 .ص132يدعلنبدل شربمبيد  هرةبمب

 يال فلوبمبيد  عفبيدا  لفبمبيد  هرة.[بم  هجبيد حثبيدفيري  بمبيألهريمب4333 ب  ح بمحمدبم للح  .45
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[بأ مدد  بيدمسددكنبيدرل دد ب دد بم   ددفبيدويحدد تبيد حرلددفمبمفلددفبكللددفب4333مفددديبشدد ل بيدسددلدب دد رب  .43
 .321-511يدفزابيدا   بمبصبص-43يآلديبمبف معفبيدم  ورةبمبيدعددب

د ر دددفبدلدددحبأادددربيالسددد بلفبيدمكددد   بدلدددحبقددددرةبيد مللدددزب دددلنبيد  ددد تبويب[4334 محمددددبيدسزيمددد بدزلدددزب .42
ب–دريسفبك ر وفري لفب   ل لفب  س سديمب   لفبيالس شع ربمنب عد,بمفلفبيإل س  ل تبب–مرئل تبال دس تب

ب.ف معفبيإلسك درلفب ر بدم هور,بيدعددبيدع شربب–كللفبيآلديبب
أس سددددل تبو   ل دددد تبدلفيددددري للنمبب–  ددددمبيدمعلومدددد تبيدفيري لددددفب[ب4332 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب .48

 يالسك درلف.مبمبم شأةبيدمع رفب3يد  عفب

مبدريس تب   ل لفب  ب  مبيدمعلوم تبيدفيري لدفمبمك  دفبديربيدعلدمب[ب4332 بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .41
بيدكولت.

[بمددد س  بيدويحددد تبيد حرلدددفمبدريسدددفب ددد بيدفيري لددد بيإلقللملدددفمبرسددد دفب1125محمددددب ددد ريبمحسدددوبب  .33
بيدفيري ل مبكللفبيآلديبمبف معفبيد  هرة.بم فس لربغلربم شورةمبقسمب

دريسدددفب ددد بيدفيري لددد بيد  لعلدددفمبديربب–[ب دددحريابم دددربيدير لدددفب1114 دددددبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .31
بيد كربيدعر  مبيد  هرة.

[بيد لئددفبيد  لعلددفبس  ئ دده بو   ددد بيإل سدد نبمعهدد مبديربيد كددرب1113 بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .34
بيدعر  مبيد  هرة.

بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .33 ب[بفلومور ودوفلفبيألشك  بيألرضلفمبديربيد كربيدعر  مبيد  هرة.1112 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ربيد  لعلدفمبيدفوي ددببيدفلومور ودوفلددفمبديربيد كددرب[بفيري لددفبم دد1118 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب .32

 يدعر  مبيد  هرة.

[بيألريضدددددد بيدف  ددددددفبس  ئ دددددده بيد  لعلددددددفبومشددددددكبل ه بيد لئلددددددفمب4332 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب .35
 مبيد  هرة.م  عفبيإلسريا

يدحدددددثبب-يد  لعلددددفببيألس دددد ربويدكددددويرث[ب1118 محمدددددبا ددددريهلمبأر دددد بب&بمحمدددددب دددد ر بمحسددددوبب .33
 مع دففبفيري لفبمبديربيد كربيدعر حبمبيد  هرة.ب-ويدمويفهفب

دريسد تبب–[بويحد تبيد دحريابيدير لدفب د بم درب4313  ريبمحمدبحمدب &بمحمدب  ريبمحسوبب .32
   بيد لئفبويد  ملفبمبيدديربيدع دملفبدل شربويد وزل بمبيد  هرة.

 .يد  هرةبغزوبيد حريابمبيدهلئفبيدع مفبدلك  ببمبب[1121 بمحمدبد ديدحملدب سلو   .38

[بس مددد تبيدحدلددددب ددد بيدويحددد تبيد حرلدددفمبيدمفلدددفبيدفيري لدددفبيدعر لدددفمب1128محمددددبد ديدمفلددددبدددد مرب  .31
 .ببب134ب–ب32مبصبصب11مبيدس فب11يدفمعلفبيدفيري لفبيدم رلفمبيدعددب
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مبب [بمسددد    بيدملددد هب ددد بيدعددد دمبيدعر ددد بمبيددددديربيدعر لدددفبدل شدددربويد وزلددد1118ميددد وريبشدددح  فبدلددد بب  .23
 يد  عفبيألود بيد  هرة.

[بيألشك  بيألرضلفبيد   ففبدنب عد بيدرلد حب مد س  بيدويحد تب4335محمودبا ريهلمبدسوق ب يديديب  .21
 دريسفبفلومور ودوفلفبمبرس دفبم فس لربم شورةبمبكللفبيآلديبمبف معفبيدم و لف.بب–يد حرلفب

[بم   دددفبيدويحددد تبيد حرلدددفبويدمحملدددفبيد  لعلدددفبيدم  رحدددفمب4332 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .24
 .ص133دريسفبم دمفبد    بحم لفبيد  لعفب وزيرةبيددودفبدشئونبيد لئفبمبيد  هرةبمب

يدم لدددد بكممددددربم  ددددرحبدل  ملددددفبب–ممددددربيدويحدددد تبيد حرلددددفبب[4331 ددددددددددددددددبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .23
مبصبصبب4331 رلدددد بأب حددددثبقدددددمبيدددددحبيدمل  ددددحبيدسدددد مسبدلفيددددري للنبيدعددددربب  دكولددددتمويد عملددددربمب

511-344. 

   ل دددد تب  دددددمبيدمعلومدددد تبيدفيري لدددددفبويالس شددددع ربمدددددنبب[4314 ددددددددددددددددددددددددددددددددبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .22
مب حدثب حدتبيد  شدربمبكللدفبيد ر لدفمببيدي  ابيد     ب م س  بيدويح تبيد حرلفيد عدب  بر دب يلريتب

 ف معفبيدم  ورة.

[ب"موسدودفب وشددك "بيدمشددرو بيد ددوم بد  ملددفب4332محمدودبد ددديدحللمبأ وزلدددب&بد ددديد  دربد ددديدعزلزب  .25
  .ص524ف وببم ر)دريسفبمك  لفب   ل لفبدلملف]موزيرةبيدمويردبيدم ئلفبويدريمجبمب م

[ب"يدعبلقددددد تبيدم ئلدددددفبو  دددددمبيددددددري"مبم شدددددأةبيدمعددددد رفبمب1118مدددددودبد ددددددبيدعزلدددددزبا دددددريهلمبسللددددد ب مح .23
بيإلسك درلف.

يدي دددد ابيد  دددد   بدم ددددربمبوزيرةبيدزريدددددفبويس  ددددبلحب[بمب4332محمددددودبزهددددرينب&ب راددددربفددددونبوللددددزب  .22
 يألريض بمبمركزب حوثبيد حريابمبيد  هرة.

مبدريسدفب د بيدم د خبيد   ل د ب-  بيدويح تبيد حرلدفبيدمشكبلتبيدم  سلف[ب4332 مسعدبسبلمفبم دورمب .28
  حثبغلربم شور.

دريسدددفبفيري لدددفب   ل لدددفبب-بيد يلددددددددريتبيد لئلدددفب مددد س  بويد بيد ددددددددد رون[ب4338  بسدددملربشدددل  ب م ددد .21
مبرسدددد دفبم فسدددد لربغلددددربم شددددورةمبقسددددمببويالس شددددع ربدددددنب عدددددب  سدددد سديمب  ددددمبيدمعلومدددد تبيدفيري لددددف

 آلديبمبف معفب  ه .يدفيري ل مبكللفبي

دريسدددفبفلومور ودوفلدددفمبرسددد دفبب–[بمددد س  بيدويحددد تبيد حرلدددفب1121م ددد بد دددديدرحمنبلدددسبيدكلددد د ب  .53
 م فس لربغلربم شورةمبقسمبيدفيري ل مبكللفبيآلديبمبف معفبيدم ل .
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دريسددفب دد بب-بأاددربيدم دد خبدلدد بيد  ددحرب دد بشددر بوغددرببيددددد  بيدم ددرلف[ب4314هشدد مبدويدب دددق ب  .51
غلدددربم شدددورةمبقسدددمببدك دددوريهمبرسددد دفببفلددد  سددد سديمب  دددمبيدمعلومددد تبيدفيري ب ددد ليدم ددد خبيد   بفلدددفيري 

 يدفيري ل بمبكللفبيآلديببمبف معفبيدم  ورة.

 دددحب  دددولربو  ملدددفبيدم ددد   بيألارلدددفببيسددد سديمب  دددمبيدمعلومددد تبيدفيري لدددف[ب4331ه ددد اب  لدددربدلددد ب  .54
]بمبكللدفبويدح ضدر يدم ضدح  دلن يد لدوم( بيألو  ميد لدوب مدا مرمب حدثبقددمب بويدسدل حلفب مح   دفبيد لدوم

 .15-1يآلا ربمبف معفبيد  هرةب ر ببيد لومبمبصبصب

"دريسددفب دد بيدفيري لدد ببيدملدد هبيدفو لددفب دد بمدد س  بيدويحدد تبيد حرلددف[ب4331هولددديب و لدد بأحمدددبحسددنب  .53
 شمس.مبرس دفبم فس لربغلربم شورةمبقسمبيدفيري ل مبكللفبيد ر لفمبف معفبدلنبيد  لعلف"

[بيدكا  نبيدرمللفب  بشد هبفزلدرةبق درمبيدفدزابيداد   مب1185  ل بسلدبام    مبومحمودبمحمدبد شورب  .52
 ص.432مركزبيدوا ئ بويددريس تبيإل س  لفمبف معفبق رمبق رمب

ب  
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 ثالثًا: المصادر:
ب  .1 بألدويم بيدسك ن ب عديديت بويالح  ا: بيدع مف بدل ع ئف بيدمركزي ب1812بم1884يدفه ز مب1132م

 .ب4333مبب1113مبب1183مبب1123مبب1133مب1133مب1122مب1132مب1142مب1112

 .[4314مب4338مب4332مب4333مب1111 .4

[بمبيدمعدالتبيدم   سلفبيدشهرلفبويدس ولفبدمح فبأر  دب4335-1125 ؤلر  دبيدفولفبيدهلئفبيدع مفبد .3
 يد حرلفمب ل   تبغلربم شورةمبيد  هرة.

 [مب  رلربغلربم شورميد  هرة.4335دل رفب  دويح تبيد حرلفب يإلديرةبيدع مفب .2

بم1181مبب1133يإلديرةبيدع مفبدلمل هبيدفو لفب  د حرلفبوسلوةبمبأدويمبمس ل فبد  ر  تبيآل  رب  .5
 [بمب   رلربغلربم شورة.4332 يإلديرةبيدمركزلفبدم  فمبيدويح تبيد حرلفب .3

    رلربغلربم شورة.مبمركزبيدمعلوم تبب[م4313 بمفلسبمدل فبيدويح تبيد حرلف .2

بس ويتب .8 بم ب  بم ر بيد لئف بح دف ب  رلر بم بيد لئف بشئون بفه ز بم بيد لئف بدشئون بيددودف مب4338 وزيرة
 .[4311مب4313مب4331

    رلربغلربم شورة.[بمب4313 بوزيرةبيدزريدفبمبيإلديرةبيدزريدلفب  د  ول ح .1

سرل فبيدويح تبيد حرلفبمبم ل سبسريئ بيد  وغري لفبمب[بمبيد1183يدهلئفبيدع مفبدلمس حفبيدعسكرلفب  .13
 .453.333:بب1رسمب

ب  .11 بيدعسكرلف بدلمس حف بيدع مف ب1183يدهلئف بم ل سبرسم بيد  وغري لفم بيدسريئ  بم بب1[ مب133.333:
بدوح تبدلنبسوم نبوغري  بويدويح تبيد حرلف.

 .53.333:بب1 سبرسمب[بمبيدسريئ بيد  وغري لفمبم ل1183يدهلئفبيدع مفبدلمس حفبيدعسكرلفب  .14

بكو كوبكوري ب  .13 بدل  رو م بيدع مف بيد حرلفب1183يدهلئفبيدم رلف بدوحف [مبسرل فبم ربيدفلودوفلفبم
(NH 36 SE)533.333:ب1مبم ل سبب. 

بكو كوبكوري ب  .12 بدل  رو م بيدع مف بيدم رلف بيد ري رةب1182يدهلئف بدوحف بم بيدفلودوفلف بم ر بسرل ف [م
(NG 35 NE)ب533.333:ب1مبم ل سبب. 

ب  .15 بم بويد ك ودوفل  بيدعلم  بيد حث ب أك دلملف بيد ر ف بيدويح تب1183أ لس بدوحف بم بيد ر ف بسرل ف بم ]
 .بب133.333:ب1يد حرلفبمبم ل سب

بيد   د  .13 بس تبيد مر بدألبLand Sat ETM بTM,ال د ب1124ويم ب ورب4331م1182بم .
بيألقم ربيد   دلفبدم   فبيدويح تبيد حرلف.

ب[بمب وربيألقم ربيد   دلفبدم   فبيدويح تبيد حرلف.4314 بSpot4ب2يد مربيد   د بس وت .12
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 ممخص رسالة
تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار من البعد في التقييم الجيوبيئي لدعم التنمية 

 المستدامة بمنخفض الواحات البحرية.
 .اآلداب في "الدكتوراه" درجة لنیل الجغرافیا لقسم مقدمة رسالة

 محمود إبراهيم دسوقي بغدادي إعــــداد/
ستشعار من البعد من التقنیات المتطورة التي تستخدم تعد تقنیات نظم المعمومات الجغرافیة واإل

رتباط الوثیق بین البیئة والتنمیة إلى ظيور مفيوم أدى اإل ، وقد الطبیعیة في مراقبة ورصد تغیرات البیئة
لمتنمیة یسمى التنمیة المستدامة ، ویقصد بيا " التنمیة التي تفي باحتیاجات الجیل الحالي من غیر 

 .إسراف ودون التياون في حق األجیال القادمة "
الدولة مؤخرًا لتكثیف عممیات التنمیة المستدامة بالواحات البحریة بمشاركة المؤسسات  تياتجوقد 

؛ مما نتج عنو العدید من د البیئي في سیاسات وخطط التنمیةر البعالحكومیة والخاصة، دون تفعیل دو 
قتراح بعض الحمول لممشكالت  المشكالت البیئیة بالمنطقة. لذا سعت ىذه الدراسة لتقییم الوضع البیئي وا 

 إشتممت وقد خاتمة، ویعقبيا مقدمة تسبقيا فصول خمسة من الدراسة ىذه وتتألفالبیئیة بالمنطقة. 
 :یمي ما عمي الرسالة
الدراسات ، و  أىداف الدراسة، و الموضوع اریأسباب اخت، و موقع منطقة الدراسةوقد تناولت  مقدمة:
 مراحل الدراسة. ، و الدراسة بیمناىج وأسال، و مصادر الدراسة، و السابقة

 .لمنخفض الواحات البحريةالطبيعية البيئة خصائص الفصل األول: 
الجیولوجیة بمنطقة الدراسة من حیث التكوینات الجیولوجیة والبنیة وتناول ىذا الفصل الخصائص 

نحدارات  والتاریخ الجیولوجي لممنطقة. وتم دراسة الخصائص التضاریسیة لممنطقة من إرتفاعات وا 
وقطاعات تضاریسة لممنطقة ، وأىم أشكال السطح بيا. كما تم تناول الخصائص المناخیة من حیث 

والرطوبة النسبیة والتبخر والریاح. وتم دراسة الخصائص اليیدرولوجیة لممنطقة من درجة الحرارة واألمطار 
بالمنطقة.  األىمیة والحكومیة حیث خصائص الخزان الجوفي ، ومناسیب حركة المیاة ، وأىم اآلبار

 دراسة الخصائص الحیویة من تربة ونبات طبیعي.ب وانتيي الفصل
 . لمنخفض الواحات البحرية البيئة البشريةالفصل الثاني: خصائص 

السكان بالواحات البحریة، من حیث تاریخ النشأة وتوزیعيم بالمنطقة ، وحجم وتناول ىذا الفصل 
السكان والتركیب العمري والنوعي والحالة التعمیمیة. كما تم دراسة العمران بالواحات البحریة، من حیث 

دراسة النشاط اإلقتصادي لمسكان، من حیث ب لوانتيي الفصنمط العمران الریفي والحضري بالمنطقة. 
 التركیب االقتصادي لمسكان وأنماط النشاط االقتصادي بالمنطقة.
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 . تغيرات البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية: الثالثالفصل 
، ومنيا  3123-2793وتناول ىذا الفصل التغیرات البیئیة بمنطقة الدراسة خالل الفترة من 

، من حیث توزیع السبخات وخصائصيا المورفومتریة ، ورصد التغیرات خالل فترة  السبخات تغیرات بیئة
الدراسة. كما تم دراسة تغیرات بیئة بحیرة المأمور من خالل الوصف الجغرافي ، ورصد التغیرات 

خصائص  المورفومتریة لمبحیرة ، خالل فترة الدراسة. وتم دراسة تغیرات بیئة التكوینات الرممیة من خالل
دراسة تغیرات بیئة ب وانتيي الفصلتوزیعيا ، ورصد تحویل أجزاء منيا إلي مناطق زراعیة وعمرانیة. 

الغطاء النباتي من خالل دراسة تطور وتغیر مساحة الغطاء النباتي خالل مرحمة الدراسة من خالل 
 . NDVIإستخدام مؤشر إختالف كثافة الغطاء النباتي 

 لبيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية.الفصل الرابع: مشكالت ا
وتناول ىذا الفصل عرضًا لمشكالت البیئة الطبیعیة بمنطقة الدراسة وسبل مواجيتيا ، كالتالي: 

، مثل زحف الرمال وأثرىا عمي الزراعات والعمران ومصادر  بیئیة مرتبطة بالجیومورفولوجیامشكالت 
جویة الممحیة وأثرىا عمي األراضي الزراعیة والمناطق المیاه والطرق ، والمشكالت الناتجة عن الت

العمرانیة. ودراسة المشكالت البیئیة المرتبطة بالمناخ كالعواصف الترابیة والرممیة وأثرىا عمي الزراعات 
والطرق والمباني. وكذلك دراسة المشكالت البیئیة المرتبطة بالتربة من تعریة لمتربة وتممح وتغدق لمتربة. 

المشكالت البیئیة المرتبطة بالمیاة الجوفیة من حیث الجفاف اليیدرولوجي والتموث البیولوجي  دراسةثم 
 والكیمیائي لممیاة. وانتيي الفصل بتقییم جودة المیاة ومدي صالحیتيا لمشرب والري.

 الفصل الخامس: التقييم البيئي والتنمية المستدامة لمنخفض الواحات البحرية.
تقییم المردود البیئى . و  خریطة الحساسیة البیئیة لمنخفض الواحات البحریةوتناول ىذا الفصل 

وانتيي . ، لممشروعات الزراعیة والسیاحیةبمخفض الواحات البحریة الحكومیة المقترحة لممشروعات
 بمنخفض البحریة. لمشروعات التنمیة المستدامة مقترحةخریطة رسم ب الفصل

نتهــت الدراســة ب هــم النتــائع العمميــة التــي توصــل إليهــا الطالــ  مــع بعــض  الخاتمــة لــتمخص  وا 
 التوصيات والمقترحات التي تهدف إلي تحقيق التنمية البيئية المستدامة لمنطقة الدراسة.

 
 
 
 

 

 



 
Mansoura University 

       Faculty of Arts 

Department of Geography 

 

 

 

Application of GIS and Remote Sensing in 

Geoenvironmental Assessment for Support of Sustainable 

Development of Bahariya Oasis Depression. 
 

Thesis submitted for the degree of PhD in Geography 

 

By 

Mahmoud Ibrahim Dessouki Boghdadi 

Diroctor of Bahariya Oasis Protoctorate 

 

Supervised by 

Prof. Mohamed Sabry Mahsop 

Prof. of Physical Geography -Faculty of Arts, Cairo University                                                          

 

Dr. Hussein Saad Hussein El Deeb 

Lecturer of Physical Geography -Faculty of Arts, Mansoura University                                                          
 

2012 



 

Summary 

Application of GIS and Remote Sensing in Geoenvironmental Assessment 
for Support of Sustainable Development of Bahariya Oasis Depression. 

Thesis submitted for the degree of PhD in Geography. 
Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RSS) in 

recent year have been grown tremendously. Which are used to control and 
monitor changes in the physical environment. 

This study is structured in five chapters preceded by an overall 
introduction and ended by a conclusion, as follows: 
Introduction: This part of the thesis gives a detailed description of the study 
area, the objectives of the study, the literature review, and the dataset. It also 
summarizes the methodologies used in this study including both the statistical 
methods and the cartographic techniques. 
Chapter I: The physical environmental characteristics of Bahariya Oasis 
depression. 

This chapter mainly focused on the geographical aspects of 
desertification in the study area. It includes the geological, morphological, 
climate, hydrology and Biodiversity Characteristics. 
Chapter II: The human environmental characteristics for the people in 
Bahariya Oasis depression. 

This chapter mainly focused on studied the population, Life and the 
service related to Life also the economic activity for the population. 
Chapter III: The Natural Environmental Changes in Bahariya Oasis 
Depression. 

This chapter dealt with changes in Sabkhas , Lake, Sands and 
vegetation. and reports the environmental changes that incurred them in 
different years, During the period (1972-2012) by using the satellite images 
with different Geographic information system and remote sensing programs. 
  



 

Chapter IV: The Natural Environmental Problems in Bahariya Oasis 
Depression.  

This chapter dealt with The Natural Environmental Problems in Bahariya 
Oasis Depression related to Geomorphology, such as sand movement, and 
those related to salt weathering, those related to Climate such as dust storms, 
and those related to  salinity, logging, and suggested the solutions to remedy 
or minimize its dangers . 
Chapter V: Environmental evaluation and Sustainable Development of 
Bahariya Oasis Depression. 

This chapter dealt with an environmental sensitivity index (ESA's) to 
quantify desertification in Bahariya by means of GIS techniques, Studies the 
Environmental evaluation of the Future agriculture and tourism projects and 
suggested map for Sustainable Development in Bahariya Oasis Depression 
included Agricultural , tourist and industrial projects, addition to Protectorate 
areas. 
Conclusion: 

A main conclusion was drawn at the end of this study to highlight the 
main findings of this work. This conclusion also incorporated a set of 
recommendations that can be put in the context of future research. 

 
 

 
 



 

 

 المكتبة المركزية

 : االستدعاء رقم  الجغرافیا : العلمي القسم  اآلداب: الكلیة اسم
 71/77/2172: الرسالة تاریخ الدكتوراه : العلمیة الدرجة اسم الطالب: محمود إبراهیم دسوقي بغدادي

 عنوان الرسالة
الجيوبيئي لدعم التنمية تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار من البعد في التقييم 

 المستدامة بمنخفض الواحات البحرية.
 الرسالة مستخمص

 

سعت ىذه الدراسة لتقييم الوضع البيئي لمنطقة الواحات البحرية بإستخدام تقنيات نظم المعمومات 
قتراح بعض الحمول لممشكالت البيئية بالمنطقة.   الدراسة ىذه وتتألفالجغرافية واالستشعار من البعد ، وا 

 :يمي ما عمي الرسالة إشتممت وقد خاتمة، ويعقبيا مقدمة تسبقيا فصول خمسة من
الدراسات ، و  أىداف الدراسة، و الموضوع اريأسباب اخت، و موقع منطقة الدراسةوقد تناولت  مقدمة:

 مراحل الدراسة.، و الدراسة بيمناىج وأسال، و مصادر الدراسة، و السابقة
من حيث الخصائص  خصائص البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية،الفصل األول: ويتناول 

الجيولوجية ، والخصائص التضاريسية ، والخصائص المناخية ، والخصائص الييدرولوجية ، والخصائص 
 الحيوية.

، من حيث خصائص السكان  وتناول الفصل الثاني: خصائص البيئة البشرية لمنخفض الواحات البحرية
جغرافي وحجم السكان والتركيب العمري، وخصائص العمران وأنماطو ، ثم دراسة النشاط والتوزيع ال

 االقتصادي لمسكان من حيث التركيب وأنماط النشاط االقتصادي.
، من حيث تغيرات بيئة  وتناول الفصل الثالث: تغيرات البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية

 غيرات بيئة التكوينات الرممية ، وتغيرات بيئة الغطاء النباتي.السبخات، وتغيرات بيئة البحيرة ، وت
، من حيث المشكالت البيئية  وتناول الفصل الرابع: مشكالت البيئة الطبيعية بمنخفض الواحات البحرية

المرتبطة بالجيومورفولوجيا ، والمشكالت البيئية المرتبطة بالمناخ ، والمشكالت البيئية المرتبطة بالتربة ، 
 المشكالت البيئية المرتبطة بالمياة الجوفية.و 

خريطة ، من حيث  وتناول الفصل الخامس: التقييم البيئي والتنمية المستدامة لمنخفض الواحات البحرية
 البحرية الواحات بمخفض المقترحة الحكومية لممشروعات البيئى المردود ، وتقييم الحساسية البيئية لممنطقة

 البحرية. بمنخفض المستدامة التنمية لمشروعات مقترحة ، وخريطة
وتأتى الخاتمة لتمخص أهم النتائج العممية التي توصل إليها الطالب مع بعض  التوصيات 

 والمقترحات التي تهدف إلي تحقيق التنمية البيئية المستدامة لمنطقة الدراسة.
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Dissertation Abstract 

 This study deals with Application of GIS and Remote Sensing in 
Geoenvironmental Assessment for Support of Sustainable Development of Bahariya 
Oasis Depression., were this study contains five chapters preceded by an overall 
introduction and ended by a conclusion, as follows: 

Introduction: This part of the thesis gives a detailed description of the study 
area, the objectives of the study, the literature review, and the dataset. It also 
summarizes the methodologies used in this study including both the statistical 
methods and the cartographic techniques. 

Chapter I:   studies the physical environmental characteristics of Bahariya 
Oasis area. It includes the geological, morphological, climate, hydrology and 
Biodiversity Characteristics. 

Chapter II: Studies the human environmental characteristics for the people in 
Bahariya Oasis depression. In it I studied the population, Life and the service related 
to Life also the economic activity for the population. 

Chapter III: The Natural Environmental Changes in Bahariya Oasis Depression. 
This chapter dealt with changes in Sabkhas , Lake, Sands and vegetation. and reports 
the environmental changes that incurred them in different years using satellite images 
by using different GIS and Rss programs. 

Chapter IV: The Natural Environmental Problems in Bahariya Oasis Depression. 
This chapter dealt with The Natural Environmental Problems, such as sand movement, 
salinity and logging. 

Chapter V: Environmental evaluation and Sustainable Development of Bahariya 
Oasis Depression. Adopted an environmental sensitivity index (ESA's) to quantify 
desertification in Bahariya by means of GIS techniques, Studies the Environmental 
evaluation of the Future agriculture and tourism projects and suggested map for 
Sustainable Development in Bahariya Oasis Depression. 

 


