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 )شرق المعادى( تقييم األثر البيئى فى محمية وادى دجلة
 باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية

 
 *د. ىناء نظير عمى

 
 تقديم:

فى جميع دوؿ العالـ، كرد فعؿ ايجابى لموضع  الطبيعيةانتشرت فكرة المحميات 
. حيث لئلنسافالسمبى  ، مف جراء التدخؿالبيئيةبعض النظـ  إليوالمتدىور الذى وصمت 

يصبح قوه مغيره لمعديد مف  أفما مكنو مف  المتقدمةاليـو يممؾ مف التكنولوجيا  إنساف أصبح
 البيئية.النظـ 
 
، العالـ فى كثير مف مناطؽ بيئية أزمات إحداثقد أدى ىذا التدخؿ االنسانى الى ل
 األنواع انقراضدؿ ػد قدر معفق التدخؿ لحمايتيا. ضرورةتدعى ػمما اس، بالتوازف البيئى أخمت

 واعػت اننى مو ػ، مما يع ضعؼ ما كاف عميو فى فترات ما قبؿ التاريخ مائةبػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة القاهرة )فرع الفيوم(. -كلية الرتبية   -مدرس بقسم اجلغرافيا  * 
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تكوف  لؾبذيوميا مف النباتات والحيوانات والطيور والحشرات خبلؿ العقود القادمة.  عديده
لتحديد  الفرصةقبؿ أف تتاح لمعمـ ولمعمماء  معرضة لبلنقراض األحياءمف  األلوؼمئات 
 (.5ص  ،ىناء نظير) وكيفيو تفعيميا لخدمة اإلنسانية ذاتيا أنواعيا
 

لذا يتناوؿ ىذا البحث أحد األدوات البلزمة لضماف حماية البيئة، وتحقيؽ الحد األدنى 
عدالت المطردة لمتنمية، والتأثيرات السمبية عمى الموارد الطبيعية، مف التوازف البيئى بيف الم

مف خبلؿ دراسة األثر البيئى أو ما يسمى أحيانا دراسة الجدوى البيئية  لمشروع قائـ بالفعؿ 
داخؿ الحدود المعمنة لمحمية وادى دجمة الطبيعية، وذلؾ لتخفيؼ اآلثار السمبيو وتعظيـ 

، أو عمؿ تعديبلت عميو لتفعيؿ عممية التنمية المشروع القائـ سع فىاآلثار االيجابية قبؿ التو 
 المستدامة.

 
 : الدراسات السابقة

نظرا لتعدد االودية الجافة فى مصر وأىميتيا مف الناحية الجيومورفولوجية ولدارسى 
المناخ القديـ واالركيولوجى والجيولوجيا، فقد تمت دراسة وادى دجمة مف منظور ىذه 

 ولعمو مف المفيد أف نشير الى  بعض ىذه الدراسات التى كاف مف أىميا: الدراسات
  راسات جيومورفولوجية منيا دراسة:د -1

سمير سامى محمود عف منطقة جنوب شرؽ القاىرة )شرؽ المعادى وحمواف( دراسة  *
 .1989ة  لنيؿ درجة الماجستير عاـ جيومورفولوجي

منطقة شرؽ المعادى، وتضمنت دراستيـ دراسة عبد اهلل وآخريف عف جيمورفولوجية  *
 : 1تحميبل مورفومتريا لشبكة تصريؼ وادى دجمة باالعتماد عمى خرائط مقياس 

 .1973عاـ  111111

دراسات جيولوجية منيا دراسة غبلاير عف جيولوجية منطقو شرؽ المعادى حيث رسـ ليا  -2
 .1971عاـ  41111 : 1ولوجية بمقياس خريطة جي

متنوعة عف حضارة المعادى قبؿ التاريخ  لكؿ مف عامر، مونجية،  دراسات اركيولوجية -3
،                     1936، 1934، 1932)إبراىيـ رزقانة، بدوى، ولوؾ واتريف 

1953  ،2111.) 
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مايو مف أخطار السيوؿ،  15تقرير مركز بحوث التنمية والتكنولوجيا عف حماية مدينو  -4
وؿ لكؿ مف وادى دجمة ووادى حوؼ، كذلؾ وتضمف التقرير دراسة عف مخرات السي
 .1984 ،1983دراسة تصريفات أودية المنطقة عامى 

 
وعمى الرغـ مف أف ىذه الدراسات ألقت الضوء عمى وادى دجمة وأفادت الى حد بعيد 
فى فيـ كثير مف خصائصو الجيولوجية والجيمورفولوجية والييدرولوجية، ومعرفة نشأتو 

خمت مف أيو دراسة تفصيمية عف تقييـ األثر البيئى لوادى دجمة فى وتطوره، إال أنيا جميعا 
إطار كونو محمية طبيعية، األمر الذى يدفع لدراسة ىذه المحمية الستكماؿ سمسمة  

 الدراسات التى تمت  عف الوادى.
 

وتعد العناصر التالية مف أىـ ما تتضمنو ىذه الدراسة لموصوؿ بيا الى اليدؼ 
 المطموب :

 ضوء عمى أىمية تقييـ األثر البيئى، وكيفية إجراء خطواتو بعد تنفيذ إلقاء ال
 .المشروعات

  توضيح أىمية استخداـ تقنية نظـ المعمومات الجغرافية فى تحديد وتطوير وحماية
المحميات الطبيعية، فضبل عف توضيح امكاناتيا فى تحديد أفضؿ استخداـ لكؿ منطقة 

ة المتباينة، مما يعنى مساىمتيا فى الجوانب بالمحمية فى ضوء امكاناتيا الطبيعي
مكانية تعميـ ذلؾ عمى المناطؽ المشابية.  التخطيطية لممنطقة وا 

   وضع  حدود جديدة وواضحة لممحمية عمى أساس نتائج تقييـ األثر البيئى باستخداـ
 اإلمكانيات غير المحدودة لخرائط االستشعار عف بعد.

 لتطبيقية فى مجاؿ حماية البيئة، كما أف قربيا مف دراسة ىذه المحمية ليا أىميتيا ا
القاىرة الكبرى كاكبر تجمع عمرانى فى مصر لو أىميتو البالغة فى تنشيط السياحة 

 العممية والبيئية، ونشر الوعى البيئى بالمحميات عمى نطاؽ اقميمى واسع.
  ثقافية التأكيد عمى أىمية وادى دجمة كمحمية طبيعية متنوعة األغراض )حضارية و

وتاريخية وعممية( وتدعيـ دورىا فى خدمة المجتمع المحمى والدولى وربطيا مف خبلؿ 
تقنية نظـ المعمومات بما يجاورىا مف محميات طبيعية فى منطقة الغابة المتحجرة 

 ومحميات الجزر النيرية.
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  دخاؿ المزيد مف البيانات عمؿ نظاـ معمومات جغرافى لممحمية قابؿ لمتعديؿ وا 
مومات، مع إمكانيتو وضعو عمى شبكة االنترنت لمزيد مف اإلعبلـ البيئى  والمع

 والتنشيط السياحى  لممنطقة.
 

ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة، فقد تمت صياغة المشكبلت الرئيسية لمبحث فى عده تساؤالت 
 اىميا :

  ما ىى نوعية التعديات التى تتواجد داخؿ حدود المحمية فى الوقت الراىف )امتداد
 رانى، تحجير، مشروعات مموثة لبيئة المحمية، طرؽ نقؿ سريعة، غير ذلؾ( ؟عم

 ماىى مواقع ومساحات ىذه التعديات ومسارىا الزمنى ؟ 

   ما ىى المناطؽ  األكثر تضررا بالمحمية ؟ 

 ما ىى الحموؿ المطروحة لتخفيؼ ىذه األضرار؟ 
 طقية ؟ىؿ يمكف إعادة ترسيـ حدود المحمية عمى أسس جغرافية أكثر من 
  ىؿ يمكف تقسيـ المحمية الى منطقو مركزية وحاجزه ومنطقو انتقاليو( ؟ 
  ماىى خصائص كؿ نطاؽ مف ىذه النطاقات وما ىو المسموح بو مف األنشطو فى كؿ

 منيا ؟
  كيؼ نربط المحمية مف خبلؿ تقنية نظـ المعمومات  الجغرافية بما يجاورىا مف

جرة ومحميات الجزر النيرية ومنطقة معادى ما محميات طبيعية فى منطقة الغابة المتح
 قبؿ التاريخ  ؟

  ضافة ما ىى كيفية عمؿ نموذج لنظاـ معمومات جغرافى وبيئى لممحمية قابؿ لمتعديؿ وا 
 المزيد مف البيانات ، مع إمكانية وضعو عمى شبكة االنترنت ؟

 
ألعتماد عمى منيج ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة واإلجابة عف التساؤالت السابقة فقد تـ ا

، خص فى )الوصؼ، التفسير، التقييـالبحث التطبيقى فى دراسة المشكبلت والذى يتم
(. فقد استخدمنا األسموب 41، ص 2113)عمى البنا،  التشخيص، التنفيذ، واخيرًا الرصد(

الوصفى فى توصيؼ ظاىرات المنطقة وعبلقتيا ببعضيا، وحاولنا التعرؼ عمى المشكبلت 
ا نالمنطقة وتحديدىا، ثـ حاولنا أف نفسر العوامؿ التى ساعدت عمى نشأتيا وحاول التى تواجو
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تفسير وفيـ الوضع الحالى واحتماالت المستقبؿ ، كما حاولنا تقييـ الوضع الحالى وتقديـ  
البدائؿ وأخيرا عرضنا المقترحات عمى صناع القرار، وحاولنا التنسيؽ والتنظيـ مع إدارة 

لمنطقة وتفعيؿ البدائؿ المقترحة، أما عف مرحمة الرصد األخيرة فيى عممية المحمية لتطوير ا
 مستمرة ومتروكة لممعنييف بالمنطقة لتقييـ مدى نجاح أو فشؿ الخطة المقترحة.

 
 من أجل تنفيذ ىذا المنيج  فقد سارت الدراسة وفق الخطوات التالية :

 . إليوالمكاف وامكانية الوصوؿ  ىرحبلت استطبلعية لمتعرؼ عم -1

جمع البيانات مف خبلؿ الرجوع الى الدراسات السابقة التى تناولت األودية الجافة  -2
خاصة وادى دجمة، وكذلؾ الدراسات المتعمقة بتقييـ األثر البيئى وقضايا البيئة، وتمؾ 

 المتعمقة بالمحميات الطبيعية وغيرىا مف الدراسات الجغرافية التى تخدـ الموضوع.

إدارة  111111: 1ط بمقايسس مختمفة منيا خريطة حمواف مقياس الرجوع الى الخرائ -3
إدارة ، nh36 e6dلوحة رقـ   51111: 1، خريطة 1987المساحة العسكرية عاـ 

أربع  5111: 1، خرائط 1995والتى أعيد طبعيا عاـ  1982المساحة العسكرية 
وقد  .1987ـ المصرية العامة لممساحة عا، الييئة (L 18- k 18- L 19- j 18لوحات )

 تـ توظيؼ ىذه الخرائط عمى النحو التالى:

التعرؼ عمى طبيعة المنطقة ومظاىرىا التضاريسية واألفرع الرئيسية لموادى  *
والحافات التى تحيط بحوضو والظاىرات التى تجاوره وتطورىا التاريخى مف خبلؿ 

 . ىذه الخرائط
مؿ الروابط الجغرافية مطابقة ىذه الخرائط عمى صور االستشعار عف بعد لع *

 لمصور الفضائية أوال ثـ متابعة التغيرات بعد ذلؾ عمى خرائط االستشعار.
:  1عمى خريطػػػػػة  GPSتوقيع مناطؽ التعديات بعد رفعيا ميدانيًا بجياز اؿ  *

، كما تـ توقيع ظاىرات المجرى الرئيسى مف كيوؼ وانكسارات وغيرىا  51111
وع مف الميداف وتوقيعيا عمى الكمبيوتر ومف ثـ عمى عمى نفس الخريطو لحيف الرج

 خرائط االستشعار مف بعد.

باستخداـ الرجوع الى صور االستشعار عف بعد استخداـ نظـ المعمومات الجغرافية و  -4
 أحدثأنيا  حيث ERDAS IMAGINE 8. ،ArcView GIS 3.2  ،ArcMap  برامجيا 
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فى ية وعمميات المسح األرضى لمموارد التقنيات واجداىا نفعا فى مجاؿ األبحاث البيئ
تحديد أشكاؿ استخداـ األرض  بالمحمية وحصر  أمكفباستخداميا و ،الوقت الراىف 

مف صورة )الندسات   أكثرالتغيرات التى تعرضت ليا وتتبعيا زمنيا مف خبلؿ تحميؿ 
 14.25، الندسات قوة التفريؽ   1991 عاـ  TM 4/5 UTMمترا  28.5قوة التفريؽ 

واحد متر عاـ ، وصورة ايكونوس قوة التفريؽ 2111عاـ  TM 7 (7-4-2) UTMرا  مت
والتى  كؿ منطقة الدراسةلأتاح تغطية  قد (، فضبل عف أف استخداـ ىذه التقنية2111

ىذه  ناكما استخدم 1بالطرؽ التقميديةكاف مف الصعب الوصوؿ الى بعض اجزائيا 
ثـ توصيؼ حدود المحمية  إعادة العبلقات، التقنية فى تحميؿ وتصنيؼ البيانات، تحديد

الخاصة  واألبعاددراسة المساحات و تسجيؿ التعديات عمييا، بناء النظاـ المقترح ليا، 
وغير ذلؾ مف التصورات المستقبمية فى ضوء  إحداثياتياببعض الظاىرات، تسجيؿ 

ئؿ مف البيانات اليائمة ليذه التقنية وقدرتيا الفائقة عمى الربط بيف كـ ىا اإلمكانيات
جراء(  فى عمؿ الجداوؿ Excelكما استخدمت )برنامج  ،والمعمومات الحسابات  وا 

 عدة مراحؿ كما يمى: عمىوالتقديرات وغيرىا 

  تـ عمؿ تصحيحات مساحيةRectification حتى تتطابؽ البيانات ، لمصورة
موجودة الموجودة عمى الصورة مع الوحدات األرضية وتطابؽ الخرائط المساحية ال
( نقاط لممنطقة، تـ ذلؾ باختيار عدد مف النقاط األرضية المعمومة )ال تقؿ عف أربع

نير النيؿ وتحديدىا عمى  وموجودة عمى الخريطة بوضوح مثؿ تقاطع الطرؽ، 
الصورة لربط الصورة بإحداثيات الخرائط الطبوغرافية وتحويميا إلى خريطة معمومة 

 رضية.المواقع ومضبوطة مع المواقع األ
 ( تـ استخداـ مسقطUTM )Universal Transverse Marcator . 

  توحيدGEOREFERENCE  المعمومات  اءةلمصور المستخدمة ، مما مكف  مف قر
والقياـ بالقياسات وعمؿ المقارنات مف المرئيات بعد عمؿ المعالجة البلزمة ليما 

ممونة  حيث ظيرت المرئيات ERDAS IMAGINE EASRI/PACEباستخداـ نظاـ 
 وعالية الدقة.

  تـ استعراض المنطقة فى كؿ المجاالت الضوئية، وأجرى تحسيف عمييا لتبلفى
 Histogramاستخداـ نظامىب لوافاالختبلفات والتبايف الضئيؿ فى أال
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Equalization
حتى يمكف أف تعكس  Enhancement Histogram Contrast و (1)

يتسنى التعرؼ عمييا ولكى ، الخصائص الطيفية بدقة االنعكاسات األرضية
 وتحديدىا بسيولة.

  تـ عمؿ تصنيؼ لمظواىر الموجودة عمى الصورة الفضائية بواسطةSupervised 

Classification  حيث أف لكؿ ظاىرة خصائص طيفية إشعاعية مختمفة تعرؼ ،
، وبذلؾ أمكف الحصوؿ عمى مرئيات جديدة Spectral Signatureالطيفية  وبالبصم

لدراسة بتقسيـ سطحيا إلى ظاىرات مختمفة كؿ منيا يعبر عف مظير لمنطقة ا
لمطرؽ الرئيسية والفرعية    Digitizingكما تـ عمؿ  ،طبيعى أو بشرى مغاير

واالنكسارات ومناطؽ العمراف والمحاجر والمناطؽ العسكرية والمجرى الرئيسى  
 .وفروع وادى دجمة

  كنة األلواف مع قا الختبلفات  د  وحدات الجيولوجية عمى الصور طبالتـ تحديد
دراسة االستعانة بالخريطة الجيولوجية )كونكو( والخرائط الجيولوجية الواردة فى 

 ,Abdallah المشار إلييا مف قبؿ ودراسة كؿ مف و  1989 عاـ سمير سامى

Philip, and,Ghobria  .لمتأكد مف صحة تحديد الوحدات الجيولوجية 

 خرائط جديدة مف المرئيات الفضائية عف المحمية  ة شر أمكف فى النياية الخروج بع
 كما ىو وارد بالمتف.

 11/11/2114 متعاقبة فى الفترة مف عمى فتراتلممنطقة التى تمت الدراسة الميدانية،  -5
جياز  ـباستخداالمحمية  عمى التعديات فييا تحديد مواقعتـ والتى  28/3/2115وحتى 

GPS  تـ . 2111عاـ  ايكونس الصناعي القمر خريطة بعد أف تـ تحديد مناطقيا عمى
ذلؾ فى منطقة جمعية حماية البيئة ومنطقة الزرائب الواقعة فى الشماؿ الشرقى مف 

الشرقى الغربى و المحمية  ىالخاصة بمدخم اإلحداثياتحدود المحمية، كما تـ رفع 
  وكيوؼ وادى دجمة واالنكسارات الرئيسية، ومركز الزوار

 ػػػػػػػػػػػػػػ
تفيددد ىف هارددار الصددورة بدرجددة جيدددة لىددو جمدداا وددواىىت وكدنددد املوجددة الددأ تىددون فيرددا الظدداهرة ىف   سدد   (1)

 وووح. اتدرج
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وغيرىا مف الظاىرات وتسجيميا عمى الخريطة، كما تـ ، المنتشرة بالمجرى الرئيسى
 اإلنساف،تصوير وتدويف المبلحظات الميدانية لمتغيرات التى حدثت بالمنطقة بفعؿ 

 وتسجيؿ السمبيات التى تتعرض ليا المحمية.

ومنطقة الزرائب المحيطة  ،التنفيذ تـ اختيار منطقة جمعية حماية البيئة مف التموث أثناء -6
بيا كنموذج لتطبيؽ عممية تقييـ األثر البيئى التى يجب أف تتـ عمى جميع التعديات 

بيؽ استمارة استبياف تط األمرلذا فقد استمـز ، التى تـ رصدىا داخؿ حدود المحمية
فى منطقة  ف البيئةئو بمعرفة جياز ش إعدادىانموذج التصنيؼ البيئى )ب( التى تـ 

 جمعية حماية البيئة ومنطقة الزرايب.

االتصاؿ بالجيات الميتمة بالمشكمة كصناع القرار ومنيـ رئيس قطاع المحميات  -7
 لو. المعاونةالطبيعية  ورئيس المحمية والييئة 

نموذج لقاعدة بيانات جغرافية عف المحمية قابمة لئلضافة والحذؼ  عدادإتـ  وأخيرا -8
 لمتابعة عمميات الرصد المستقبمى والتقييـ المستمر لممكاف.

 
 تقييم األثر البيئى :

شيد تقييـ األثر البيئى تطورا ممحوظا فى العقود الثبلثة األخيرة مف القرف العشريف  
البيئة وتعرضيا لضغوط بيئية حرجة دخؿ اإلنساف فى عف ت الناجمة البيئيةلتتبع اآلثار 

Eco-catastrophe  لقد أصبح تقييـ  (33، ص 1981 ،)الشرنوبىفى كثير مف مناطؽ العالـ
األثر البيئى يمثؿ عمما مستقبل لو فمسفتو وأبعاده وخبراؤه، ويتدرب عميو المخططوف ويعمؿ 

بتنفيذ قرار بعدـ تمويؿ المشروعات  1991بو متخذو القرار. فبدأ البنؾ الدولى منذ عاـ 
التنموية فى الدوؿ المعنية قبؿ إجراء تقييـ كامؿ لؤلثر البيئى لممشروعات المقدمة كأساس 

مؤكدا عمى نفس االتجاه )زيف  1992لمتنمية المستدامة، وجاء مؤتمر قمة األرض فى يونيو 
  .(153ص ، 2111 ،و عمى البنا 116 ،115ص ، 2111 ،الديف

 
 1994لسنة  4كف مصر بعيده عف ىذه الصحوة العالمية، فجاء قانوف البيئة رقـ لـ ت

فى شأف حماية البيئة بيدؼ الحفاظ عمى الموارد الطبيعية  338/1995والئحتو التنفيذية 
ت آوالصحة العامة، وحرص ىذا القانوف عمى إيجاد حموؿ لمشاكؿ التموث الناجمة عف المنش
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لتى ستقاـ بعد صدوره لمعمؿ بأحكامو، بؿ امتد أثره الى التوسعات القائمة قبؿ صدوره، وتمؾ ا
ت القائمة، مف خبلؿ مطالبة المنشآت والجيات آأو التجديدات التى قد تجرى فى المنش

المانحة لمتراخيص بإجراء تقييـ لؤلثر البيئى لممنشأة قبؿ البدء فى إقامتيا أو إجراء التوسعات 
مع المواصفات واألسس التى يضعيا القانوف ويقـو عمى أو التجديدات بيا بما يتوافؽ 

 (.171: 164ص  ،متابعتيا جياز شئوف البيئة )المنيراوى وعزة حافظ
 

لممشروعات، أداة  Environmental Impact Assesment( EIAويعد تقييـ اآلثار البيئية )
طقى وشامؿ بأنو فحص تفصيمى ومن ويمكف تعريف، و ىامة إلدارة البيئة إدارة متكاممة

لخصائص البيئة مف الناحيتيف الطبيعية والبشرية، ثـ تقدير اآلثار المتوقعة لمتنمية عمى 
البيئة سمبا أو إيجابا، بناء عمى ذلؾ تتخذ السمطات القرارات بموازنة الجوانب االقتصادية 

 (.187، 153ص ، 2111 ،،)عمى البنا والسياسية مع الجوانب البيئية
 

نظـ لآلثار غير المتعمدة التى تنجـ عف مشروع أو برنامج تنموى أو أنو الفحص الم
ثار االيجابية، وىذا ىو أساس التنمية بيدؼ تقميص أو تخفيؼ حدة اآلثار السمبية وتعظيـ اآل

يماف العزيزى  (.21ص  ،2113 ،المستدامة )الحجار وا 
 

ية ذات االثر كشؼ المردودات البيئية السمبية وااليجابية لخطط التنم أو انو عممية
المباشر وغير المباشر، اآلنى والمستقبمى، المحمى واالقميمى  الممموس منيا وغيرالممموس،

 يجابيةوالعالمى مف أجؿ معالجة وتفادى اآلثار الضارة بصفة خاصة، والتأكيد عمى اآلثار اال
عممية توجييية لحماية البيئة والمشروعات اإلنمائية معا. وتقييـ األثر البيئى عممية متواصمة و 

 (.118، 117ص ، 2111 ،وتأمينية وعبلجية ورقابية فى آف واحد )زيف الديف
 

 أىداف تقييم األثر البيئى :
 حماية رأس ماؿ المستثمر، وتعظيـ العائد االقتصادى منو وضماف استمراره. -
 الحفاظ عمى العناصر الطبيعية، وموارد المنطقة التى سيقاـ عمييا المشروع. -

 يـ ايجابيات التنمية، وتخفيؼ آثارىا السمبية أو تجنبيا.تعظ -

 تطبيؽ مبدأ التنمية المستدامة. -
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يماف العزيزىحماية حقوؽ الفرد والمجتمع فى التمتع بحياه أفضؿ    -  ،2113 ،)الحجار وا 
 (.26ص 
 

 المكونات الرئيسية لدراسة تقييم األثر البيئى :
 المحيطة(.وصؼ خصائص منطقة المشروع )البيئة  -1
 تحديد الحاجة الى المشروع مف الناحية االقتصادية والقومية.  -2
 والعمميات الصناعية المختمفة  ، وأسموب التشغيؿ،وصؼ تفصيمى لمكونات المشروع -3

والتكنولوجيا المستخدمة، مع توضيح المدخبلت مف مواد خاـ وطاقة التى تتـ بو، 
 نوية.ومياه، والمخرجات مف منتجات أولية وثا

تحديد مصادر دراسة التأثيرات البيئية  لممشروع عمى المنطقة والمخاطر المحتممة ) -4
سمبية أو ايجابية، مباشره أو غير مباشره، وكميات المموثات الغازية والسائمة والصمبو( 

. وذلؾ عف طريؽ ، آنيو أـ مستقبميو، محمية أو أقميميوطويمو المدى أـ قصيرة المدى
 قمية والتسجيؿ بمختمؼ الوسائؿ وجمع العينات.المعاينة الح

لتخفيؼ اآلثار السمبية لممشروع، سواء  فضؿ طرؽ المعالجةإجراءات التخفيؼ وتشمؿ ا  -5
عف طريؽ اختيار تكنولوجيا حديثة، أو إدخاؿ تكنولوجيا اإلنتاج األنظؼ، لتتوافؽ مع 

يائية والبكتيرية لممموثات، )بعد إجراء القياسات المعممية لمخواص الكيم قوانيف البيئة
 والتأكد مف دقة ىذه القياسات(.

)تصويب  موقع آخر لممشروع أوالتعويض النقدى البدائؿ التى منيا اختيار دراسة  -6
 ( أو تعديؿ الحدود .واالحتياجات المالية البلزمة لذلؾ الموقؼ

ات البيئية، خطة المتابعة والرصد البيئى والتى تتضمف جمع مخطط ومنيجى لمبيان -7
وتحديد أساليب أخذ العينات، والتأكد مف جودة التحاليؿ، واستخداـ قواعد بيانات مبلئمة 

 لتسجيؿ المعمومات.
البرنامج المتبع إلعادة الموقع الى ما كاف عميو  وتأىيؿ، والمقصود بال برنامج إعادة  -8

 قبؿ تنفيذ المشروع.
 ،و زيف الديف 31، 31، 27ص  ،2113 ،ىالتقرير النيائى )الحجار و إيماف العزيز  -9

 (.131: 128ص   ،و المنيراوى و عزة حافظ 118ص  ،2111
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 : البيئى وآليات تنفيذه ألثرأسس وضوابط تقييم ا

 .توفير قاعدة نظـ معمومات جغرافية وبيئية 
  االستفادة مف التكنولوجيا المعاصرة مف صور وخرائط االستشعار مف بعد لرصد

 بلحقة وتحميميا.المتغيرات المت

  االستفادة مف الدراسات السابقة فى تقييـ األثر البيئى لمشروعات مشابية مع األخذ فى
 االعتبار الظروؼ البيئية المحمية.

 .توفير كوادر فنيو  وطنية مدربة عمى تقييـ األثر البيئى 

 لتنمية تحديد المردودات البيئية لممشروعات أنيا ومستقببل، واقتراح البدائؿ لتحقيؽ ا
 (.136: 134ص ،2111 ،المستدامة )زيف الديف

 

 : تعريف المحميات الطبيعية
 أنياعمى ، 1983 لسنة 112رقـ  المصرى فى ظؿ  القانوف الطبيعيةرفت المحميات ع  

أو ، تتميز بكائنات حيو نباتيو الساحميةأو  الداخميةاى مساحو مف األرض  أو المياه سواء 
أو جماليو أو  سياحية، أو عمميو أو ثقافيةات طبيعية ذات قيمو ظاىر  أوحيوانية  أوسمكية 
، ويصدر بتحديدىا قرار مف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح ةالحمايتستوجب ، أثرية

 .جياز شؤف البيئة
 

 لؤلجياؿداره التى تعمؿ عمى استمرار النظاـ البيئى منتجا اإلة لحمايا تعنى كممةو 
 التنميةمف أساليب  أسموبااستنزافو أو تدىوره. كذلؾ نعنى بالحماية  دوف والحيمولة، القادمة

:  1ص   ،مآب) ألمستقبميواليامة التى سوؼ نحتاجيا فى حياتنا  الطبيعيةلمموارد  المستمرة
34). 
 

مناطؽ مغمقو وممنوعة عمى العامة، إنما ىدفيا  ةتعنى بالضرور  فكره المحميات ال إف
نات الطبيعية النادرة، مع الحفاظ عمي التوازف بيف الممارسات اإلنساف عف المكو  أذىمنع 

وذلؾ لف يتأتى إال مف خبلؿ دراسات التقميدية واإلبقاء عمى مميزات الموقع وتنوعو الوراثى، 
 . تقييـ األثر البيئى  لضماف استمرارىا
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 : الطبيعية ظ عمى المحميات الحفوضوابط اشروط 

 1983لسنو  112لممادة الثانية مف القانوف رقـ طبقا ومعايير شروط تـ وضع عدة 
 :أىميا ما يمىمف التمؼ الطبيعية  ظ عمى المحميات امحفل
  تحديدىا محميات طبيعية ىى لحماية التراث الطبيعى بكافو أشكالو.تـ المناطؽ التى 
 .توفير كؿ أنواع الحماية لكؿ األحياء النباتية والحيوانية فى تمؾ المنطقة 
 المحمية القياـ بأى أعماؿ أو تصرفات أو أنشطو أو إجراءات مف شأنيا  حظر بمنطقوي

تدمير أو إتبلؼ أو تدىور البيئة الطبيعية أو اإلضرار بالحياة البرية، أو المساس 
 بمستواىا الجمالى، ويحظر عمى وجو الخصوص ما يمى :

شأنيا القضاء  صيد أو نقؿ أو قتؿ أو إزعاج الكائنات البرية أو القياـ بأعماؿ مف  -1
 عمييا.

 إتبلؼ أو نقؿ النباتات أو الكائنات الموجودة  بمنطقو المحمية.  -2
إتبلؼ أو تدمير التكوينات الجيولوجيو أوالجغرافيو أو المناطؽ التى تعتبر موطنا   -3

 لفصائؿ الحيواف أو النبات أو لتكاثرىا.
 إدخاؿ أجناس غريبة لمنطقة المحمية .  -4
 أو مياه أو ىواء المحمية بأى شكؿ مف األشكاؿ. تمويث تربو  -5
أو الزيوت أو النفايات عمى اختبلؼ  ةتصريؼ السوائؿ الضارة أو الكيميائي  -6

أنواعيا فى منطقو المحمية أو المناطؽ المحيطة بيا مما يؤدى الى تسربيا الى 
 منطقو المحمية.

 مفات.إلقاء عمب المأكوالت وبقايا الطعاـ وغيرىا مف المخ  -7
ت أو شؽ الطرؽ أو تسيير المركبات أو ممارسو آيحظر إقامة المبانى أو المنش  -8

فى منطقو المحمية إال أو غيرىا اى أنشطو زراعية أو صناعية أو تجاريو 
بتصريح مف فرع شئوف البيئة بالمحافظة، ووفقا لمشروط والقواعد واإلجراءات التى 

 زراء.يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس مجمس الو 
 مراحل  تقييم األثر البيئى لمحمية وادى دجمو

 تحديد الخصائص الطبيعية ::  أولا 
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ينبع وادى دجمة مف الشرؽ ويصب فى النيؿ غربا عف طريؽ مخر سيؿ طره، وىو أحد 
األشكاؿ المورفولوجية الناتجة عف نحت المياه التى شيدتيا الصحارى المصرية فى أواخر 

مميوف سنو مضت( بعد حركة الرفع التى أصابت الجزء  7-6عصر الميوسيف )ما بيف 
الشرقى مف مصر وكونت مرتفعات الصحراء الشرقية التى مزقتيا مجموعات مف النظـ 
النيرية بعضيا اتجو الى البحر األحمر واآلخر اتجو صوب الغرب لتصب فى النير الوليد 

النحدار يقطعيا عدد مف آنذاؾ وكاف منيا وادى دجمة، ويحيط بالوادى حافات شديدة ا
 ( منيا ما يمى:1خريطة رقـ االودية الجافة )

 : عده قمـ يصؿ ، يتكوف مف وىو جبؿ صدعى يقع جنوب وادى دجمة حافة جبل طرة
، وتنبع مف الحافة الشمالية لمجبؿ الروافد الجنوبية لوادى مترا 294أعبلىا الى 

 كـ. 4البعيرات رافد وادى دجمة، بطوؿ حوالى 
 ؿ ارتفاع اعمى قممو الى ، ويصشرؽ قميبل مف جبؿ طرهيقع الى ال بعيرات :جبل ال

، وىو امتداد شرقى لجبؿ طرة وال يفصمو عنو سوى المجرى الرئيسى لوادى مترا 316
تبلت الغز. والجبؿ صدعى النشأة يتكوف مف صخور المرصد الصمبة، وتتميز حافتو 

  .ارىا نتيجة لوجود أخدود طرهالغربية المطمة عمى وادى تبلت الغز بشدة انحد
 مترا وىو  578، ويبمغ أقصى ارتفاع لو ويقع فى جنوب شرؽ المنطقة : جبل أبو شامو

بذلؾ أعمى جباؿ المنطقة. وتمثؿ أعمى قممو خط تقسيـ المياه بيف الروافد العميا لوادى 
تكويف  الثماح )رافد وادى دجمو( ووادى المدورة )رافد وادى جبو( وىو جبؿ صدعى يتبع

 القرف.
 عبارة عف حافة صدعية النشأة ، تقع الى الشماؿ الغربى مف جبؿ أبو  : حافة الثماح

 .متر فوؽ مستوى سطح البحر 411عف  شامة. وىى بمثابة امتداد لو ويزيد ارتفاعيا
 يقع فى الركف الشمالى الشرقى، ويصؿ ارتفاع أعمى قممو الى  : جبل ييموم السمر

و الروافد العميا لواديى أـ اسعد وأـ رتـ رافدا وادى دجمة. ويتكوف مترا. وتنبع من 522
 الوادى مف رواسب األوليجوسيف مف الرماؿ والزلط األسود.

 ذو الشكؿ المدبب، الذى يقع بالجزء الشرقى، ويمثؿ خط تقسيـ مياه بيف  : جبل العجرة
 وادى الحمزونى فى الشماؿ، وبعض روافد وادى دجمة. 
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 : عد حدا شماليا لروافد وادى التيو رافد وادى دجمو األخير مف جية ي جبل الخشب
 الشماؿ. 

 
، ثـ ـ تقريبا 61بطريؽ مدؽ يكوف متسعا فى بدايتو بعرض أكثر مف دجمة يبدأ وادى 

تتميز سفوح الوادى بقمو  يصؿ اتساعو الى متريف فقط عند بئر دجمة. أفيضيؽ تباعا الى 
درجو حيث يتميز  قطاعو الطولى باالنتظاـ نسبيا  1.74ه يبمغ متوسط انحدار انحدارىا حيث 

حيث يشتد تعرجو وتثنيو، وتندمج دلتاه  وقمو االنحدار بصفو عامو باالتجاه الى المصب
الفيضيو مع وادى النيؿ شرؽ المعادى حيث يمقى الوادى بسيولو الكاسحة، حموالت ضخمة 

ؿ السرير مخمفا نموذجا مف مف المفتتات الصخرية والحصى والحصباء عمى شكؿ سيو 
بينما تتميز مجاريو  .المجرى بمغ مرحمة التعادؿ أفيشير ذلؾ الى  صحراء الرؽ الحصوى،

العميا بشدة الوعورة وعموما فأف سطح حوض وادى دجمة يتميز بشدة التمزؽ بالمجارى 
 (.136 ،84، 37، 34ص ،1989 ،سمير سامى و 519ص  ،جماؿ حمدافالمائية )
 

بشأف إعبلف وادى دجمة  1999لسنو  47رئيس مجمس الوزراء قرارًا برقـ وقد أصدر 
الواقع شرؽ مدينو المعادى بمحافظة القاىرة محمية طبيعية  فى المنطقة المحصورة بيف خط 

شرقا، وبيف  خطى عرض  31 27  57فى الغرب حتى  خط  طوؿ  31 19 18طوؿ 
ا ب ج د ىػ حددة بالحروؼ )شماال والم 29 54 55شماال حتى خط عرض  29 57 57

 (.1( وموقع عمى )الخريطة رقـ 1( كما ىو موضح )بالجدوؿ رقـ و ز ح
 

، ويبمغ طوؿ المجرى الرئيسى لوادى دجمة 2كـ 61.3تبمغ المساحة اإلجمالية لممحمية 
طوؿ المجرى الرئيسى  بينماكـ  43.5مف اجمالى طولو البالغ كـ  16داخؿ حدود المحمية 

كـ )القياس مف  2كـ بمتوسط عرض  11.5لغربية الى منطقة الكانيوف حوالى مف البوابة ا
 .(2111 ،الندسات خريطة

الجافة فى مصر وىى واحدة مف محميات  األوديةتعد محمية وادى دجمو مف محميات 
ف المحمية جياز ئو ويتولى ش ،NaturaL Monument, Natural Land Mark الطبيعى األثر

ف مع جياز حماية الحياة البرية بوزارة الزراعة ومحافظة القاىرة التى تقع ف البيئة بالتعاو ئو ش
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لمحياة البرية والنباتات  مفتوحاً  يعد الوادى بتنوعة البيولوجى متحفاً دائرتيا، و المحمية فى 
 الخبلبة.الجيمورفولوجية والجيولوجية  واألشكاؿالطبيعية 
 

 .جدوؿ احداثى المحمية ( :2جدول )
 

 خط العرض الطولخط  النقطة
 ش 29.57.54 غ 31.19.18 أ
 ش 29.57.57 غ 31.23.45 ب
 ش 29.57.44 غ 31.25.11 ج
 ش 29.56.15 ؽ 31.27.47 د
 ش 29.55.11 ؽ 31.27.25 ىػ
 ش 29.54.55 ؽ 31.27.57 و
 ش 29.55.11 غ 31.23.18 ز
 ش 29.55.49 غ 31.19.18 ح

 (2115)جياز شؤف البيئة إدارة محمية وادى دجمة 
 

 ( التكوينات الجيولوجيو لوادى دجمة عمى النحو التالى :2)وتعكس الخريطة رقـ 
 : تكوينات اليوسين األوسط  -ا

، تعرؼ باسـ تكوينات المقطـ السفمىتمثؿ أقدـ التكوينات التى تظير عمى السطح، و 
: األسفؿ يسمى تكويف جبؿ حوؼ، واألعمى يسمى بتكويف فحيث تتألؼ مف تكوينيي

لمرصد. وىى عبارة عف كتؿ مف الحجر الجيرى األبيض  ناصع البياض تتألؼ منيا ا
 (.3ص  ،1989 ،ىضبة طرة ذات الحافات شديدة االنحدار )سمير سامى

 
 تكوينات اليوسين األعمى : -ب

تعمو تكوينات االيوسيف األوسط، ويطمؽ عمييا تكوينات المقطـ العميا، تتكوف مف 
ختمط بالرماؿ وبعض طبقات المارؿ والحجر الطينى، صخور الحجر الجيرى الم
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( 2، 1وتحتوى عمى بعض الحفريات مثؿ رقائؽ الكالوريا كما ىو موضح )بالصورتيف 
  ) مميوف سنو 37-33ويميؿ لونيا مف األصفر الى البنى، ويتراوح عمرىا ما بيف 

Ghobrial, P. 6 25ص   2113و سمير سامى  44لعز ص ابو او.) 
 كوينات ىى مف األقدـ الى األحدث:االيوسيف األعمى مف أربعو ت تتكوف صخور

 :ويتكوف جزئو مترا 31المرصد ويبمغ سمكو حوالى يعمو تكويف  تكوين القرن .
األدنى مف الحجر الجيرى األبيض النيموليتى، بينما تتكوف طبقاتو الوسطى مف 

لحفريات. مارؿ ىش أصفر، أما طبقاتو العميا فتتكوف مف حجر جيرى غنى با
تتألؼ منو الحافة الشمالية لجبؿ أبو شامو واالراضى المرتفعة الواقعة عمى جانبى 

 .(Abdllah, P. 6) المجرى األوسط لوادى دجمة
 :يتكوف مف متراً  44قرف ، ويبمغ سمكو حوالى يعمو تكويف ال تكوين وادى جراوى ،

جر الرممى مع طبقات المارؿ األخضر والحجر الجيرى األبيض الدولوميتى والح
وجود بعض أنواع مف الحفريات. تتألؼ منو قمـ بعض التبلؿ المرتفعة مثؿ 
مجموعو التبلؿ الواقعة الى الشماؿ مف المجرى األوسط لوادى دجمو، كما يكوف 
المنطقة المرتفعة الواقعة بيف وادى الثماح ووادى دجمة الرئيسى، كذلؾ يظير فى 

 دى دجمة.المنطقة الواقعة شماؿ شرؽ دلتا وا

 :13مترا و 48يعمو تكويف وادى جراوى، ويبمغ سمكو ما بيف  تكوين وادى حوف 
متر بالقرب مف مصب وادى دجمة، يتكوف مف المارؿ األصفر والحجر الطينى 
والحجر الجيرى النيموليتى األصفر الصمب مع وجود نوع مف الحفريات عمى شكؿ 

األصداؼ البحرية الحالية. تجرى  رقائؽ تعرؼ بالكالوريا وىى تشبو الى حد كبير
 فوؽ ىذا التكويف الروافد العميا لوادى دجمة ورافده الرئيسى وادى التيو فى الشماؿ.

 :46وي عد أحدث تكوينات االيوسيف األعمى، ويبمغ سمكو حوالى  تكوين العنقابية 
مترا، ويتكوف مف طبقات مف الحجر الجيرى األصفر والحجر الجيرى المارلى 

ؿ والحجر الطينى والحجر الرممى الحديدى، كما يحتوى عمى بعض أنواع مف والمار 
الحفريات. تظير صخور ىذا التكويف فى المنطقة الواقعة بيف وادى التيو ورافده 
وادى أبو عويقمة شماؿ غرب المنطقة، حيث يظير فى مجموعو مف التبلؿ التى ال 
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التكويف توزيعو خارج حدود  )ىذا( Gobrial, P. 7) مترا 181يزيد ارتفاعيا عف 
 المحمية(.

 

 رواسب الزمن الرابع : -ج
تتألؼ مف رواسب البميستوسيف واليولوسيف، حيث تتكوف مف الحصى والرماؿ وشظايا 
الحجر الجيرى والرواسب الطميية فى بطوف األودية وداالتيا، وتكوف ىذه الرواسب 

وتشمؿ رواسب المدرجات  بعض الظاىرات الجيمورفولوجية منيا الرواسب الفيضيو
النيرية بوادى دجمو خاصة بالقرب مف مصبو، ورواسب قيعاف األودية ورواسب 
المروحة الفيضية لوادى دجمو وتتكوف بصفو عامة مف الحصى والرماؿ والطمى كما 
تشتمؿ كذلؾ عمى رواسب البيدمنت التى تغطى معظـ أقداـ المرتفعات بالمنطقة عمى 

لرواسب معظميا منقوؿ مف واجيات السفوح  وغالبا تتكوف مف ىيئو طبقة رقيقة مف ا
 الحصى والرماؿ وشظايا الحجر الجيرى وىى منتشرة بالمنطقة.

 
اما التراكيب الجيولوجية بمحمية وادى دجمو فتتمثؿ فى العديد مف الصدوع وبعض 

 الرضيوؿ اااللتواءات والعديد مف الشقوؽ والفواصؿ التى أسيمت فى وجود العديد مف األشكا
فيناؾ صدوع متوسطة، فضبل عف الصدوع ذات المحور غرب الشماؿ  .(2)خريطة رقـ 

الغربى شرؽ الجنوب الشرقى التى حددت الجزء األعمى مف وادى دجمو حيث يمثؿ الحافة 
الشمالية لجبؿ أبو شامة. كما يحدد اتجاه الجزء األوسط مف وادى دجمة قبؿ اتصالو برافده 

مترا،  15كـ، وتبمغ إزاحتو الرأسية حوالى  1.85صغير يبمغ طولو حوالى تبلت النجا صدع 
الجنوبية خاصة وادى  ةكما يتحكـ فى إتجاه الجزء األدنى مف وادى دجمو وبعض روافد

البعيرات، مجموعو مف الصدوع عمى شكؿ مدرجات، كما تشكؿ ىذه الصدوع الجانب 
 ء األدنى مف وادى دجمو.الجنوبى مف اخدود المعادى الذى يحتؿ قاعو الجز 

وىناؾ الصدوع ذات المحور الشمالى الغربى الجنوبى الشرقى ومنيا الصدع الذى حدد 
اتجاه وادى تبلت النجا احد روافد دجمة الجنوبى، كما يحتؿ مجرى وادى تبلت الغز قاع 
اخدود طرة الذى يتكوف مف صدعيف، كما يحدد اتجاه الجزء األوسط لوادى دجمة ثبلثة 

 ع أخرى.صدو 
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باإلضافة الى ما سبؽ ، ىناؾ صدع يتخذ محور شرؽ الشماؿ الشرقى غرب الجنوب 
كـ،  1.65الغربى يحدد اتجاه المجرى األوسط لوادى تبلت حمده رافد وادى دجمو وطولو 

أمتار تتخذ نفس  11: 5كما يوجد العديد مف الصدوع الثانوية التى تتراوح رميتيا بيف 
ا تنتشر المفاصؿ فى الحجر الجيرى، وتؤكد الدراسات أف ىذه الصدوع االتجاىات السابقة كم

 وصمت اآلف الى مرحمة االستقرار. 
 

تـ رصد انكسار واضح أثناء الدراسة الميدانية بمنطقة المجرى الرئيسى بالمحمية كما 
سية مقدارىا حوالى أ( وىذا االنكسار تعرض إلزاحة ر 3)ىو موضح عمى الخريطة رقـ 

ر ذلؾ مف خبلؿ طبقات التكويف الذى حدث بو االنكسار كما ىو موضح سـ ويظي91
( ما ىى إال انكسار واضح 4(، كما أف ظاىرة الكانيوف بالمنطقة )صورة 3)بالصورة رقـ 

ابة عمى طوؿ محورة موسعًو ومشكمو ذوممتد قامت عوامؿ التعرية المتباينة خاصة اال
 لظاىراتو.

    
دورا ضئيبل فى تشكيؿ المنطقة مقارنو بالصدوع وىى  أما عف االلتواءات فقد لعبت

مترا فيما بيف وادى دجمو الرئيسى  381تتمثؿ خير تمثيؿ فى قبة يصؿ ارتفاعيا الى حوالى 
ورافده وادى طيب العمريف ويبمغ طوؿ ذلؾ االلتواء حوالى خمسة كيمو مترات. لقد عممت 

دى دجمو ورافده وادى طيب العمريف وىى ىذه القبة كخط تقسيـ مياه بيف المجرى الرئيسى لوا
 تتألؼ مف تكويف وادى حوؼ.

 
كـ ، يحتؿ قاعو المجرى األعمى 1.5أما االلتواء المقعر بالمنطقة فيبمغ طولو حوالى 

  .(16:  8ص ، 1989 ،سمير سامىد روافد دجمة فى الشماؿ الشرقى )لوادى الحمارة اح
 

 : المناخ

، حيث ال توجد محطة لبلرصاد اصة يتميز بيامة بيانات مناخية خليس لوادى دج
الجوية بالمنطقة، وبناء عمى أف وادى دجمة جزء ال يتجزأ مف القاىرة الكبرى، لذا فاننا  سوؼ 
نعرض ألىـ الخصائص المناخيو إلقميـ القاىرة ومحدداتيا الطبيعية وما تتعرض لو مف 
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تؤثر عمى مناخ المحمية بدرجة مموثات، حيث انيا فى مجمميا قد تكوف ىى نفسيا التى قد 
 أو بأخرى فى الوقت الراىف وفى المستقبؿ.

 
 يحدد المناخ شبو الجاؼ ظروؼ وادى دجمة المناخية إذ يقع الوادى ضمف اإلقميـ  

شبو الجاؼ فى مصر، الذى مف أىـ خصائصو الحرارة بصورة عامة )اقصى معدالت 
مئوية فى المتوسط، بينما يتراوح درجة  28.5الحرارة  تكوف فى شيرى يوليو وأغسطس 

( والرطوبو درجة مئوية فى المتوسط 15و  13.7ديسمبر وفبراير معدليا فى شيور الشتاء 
نوعا ما وندره المطر مع تذبذب واضح  وعدـ انتظاـ وتركز شديد فى عدد قميؿ مف األياـ 

حة. فالنسب المئوية فجائية مما ينتج عنيا السيوؿ الكاسو خبلؿ السنة وفى رخات ثقيمة مركزة 
لممتوسط الفصمى لعدد األياـ ذات العواصؼ الرعدية قد سجمتيا محطة حمواف المحطة 

 :األقرب الى المحمية ما يمى
 

ولـ  16.7، وفى فصؿ الخريؼ 14.5، وفى فصؿ الربيع 12.5فى فصؿ الشتاء 
يتبعيا مف اإلشارة إليو أف العواصؼ الرعدية وما  فى فصؿ الصيؼ. ومما تجدر يسجؿ شيئ

أمطار تتميز بعنصر المفاجأة وتباعد فترات حدوثيا، وتكوف عادة ذات تركز شديد، وال تدـو 
سوى فترة وجيزة، كما أف آثارىا تتفاوت مف جية ألخرى، فقد تصيب فى وقت ما جيات 
متفرقة بأمطار عنيفة وفى نفس الوقت قد ال تتعدى كمية األمطار قطرات قميمة فى جيات 

، 156، 153، 151ص  ،)فايد وآخروف بعد عف تمؾ بأكثر مف بضعة كيمومتراتأخرى ال ت
 (.77ص  ،و اماؿ شاور 368

 
اما عف اتجاىات الرياح السائدة، فيى تختمؼ مف مكاف آلخر، ومف فصؿ آلخر 
وكذلؾ فى سرعتيا، وذلؾ راجع الى التذبذبات التى تطرأ عمى التوزيعات الخاصة بالضغط 

، فضبل عف تنوع مظاىر السطح ا تمعب االنخفاضات الجوية دورا مؤثرا، كمالدائـ والفصمى
التى تقؼ ، و تفاعات المبانى المحيطو بالمحمية، وفى ار واالختبلفات المحمية فى التضاريس

، كما تقـو الرياح عادًة بتحديد مصدر التموث عائقا أماـ الرياح فتغير مف سرعتيا واتجاىيا
منصرؼ الرياح، ومف ناحية اخرى تؤدى حالة السكوف الى حيث ت نقؿ أغمب المموثات فى 
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ضعؼ حركة الرياح، ومف ثـ زيادة نسبة التموث بالمناطؽ التى تنبعث منيا ىذه المموثات 
 .(1)شكؿ 

  
حيث تسود الرياح ، وتضطرب فى فصؿ الصيؼ ياالرياح تتعدد اتجاىاتأف  حيث نجد

وتزيد سرعتيا مع تيارات الحمؿ ( 2)شكؿ  الشمالية والشمالية الشرقيةالغربية و الشمالية 
الصاعد التى تحمؿ ذرات دقيقة مف األتربة والنفايات وتظؿ عالقة لفترة طويمة فى الجو، مما 

مف المناطؽ الشمالية المموثة فى شبرا الخيمة والتى تبعد عف ينقؿ االتربة والنفايات بسيولة 
وكذلؾ الى داخؿ  ،ناطؽ المدنية القريبةالى جميع المالمعادى حوالى خمسة عشر كيمو مترًا 

المحمية حيث ظاىراتيا المميزة، ويرجع ذلؾ الرتفاع درجة الحرارة وانخفاض معدالت 
الرطوبة النسبية فى ذلؾ الوقت، فضبل عف سرعة الرياح فقد سجمت اعمى سرعة رياح فى 

يجعؿ مما  2.3عقدة/ساعة فى  حيف بمغت نسبة السكوف  9.5فصؿ الصيؼ حيث بمغت 
كما تتأثر كؿ األقساـ المواجية لنير النيؿ مثؿ قصر النيؿ  .رياح تثير األتربة وتنقميا بعيداال

ومصر القديمة والمعادى وحمواف بمرور الرياح الغربية عمى بعض المصانع مثؿ شركة 
الشرقية لمدخاف، ومصانع الطوب التى تتركز جنوب الجيزة فتزيد الرياح مف معدالت التمويث 

ىذه األقساـ، إال اف نير النيؿ يعمؿ كمصيدة لتقميؿ حجـ ىذه المموثات قبؿ الوصوؿ فى 
 (.51، 45ص ،عبلء السيدالى مناطؽ القاىرة المختمفة )

 
الى رفع معدالت رغـ ضألة دورىا بالمقارنة بالرياح الشمالية وتؤدى الرياح الجنوبية 

النفايات مف المناطؽ الصناعية بحمواف التموث بمدينة القاىرة والجيزة، حيث تجمب األتربة و 
الى جانب دورىا الرئيسى ىى  ،(48-41ص   ،و فايد وآخروف 77-75ص  ،)اماؿ شاور

والرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية فى حمؿ النفايات مف منطقة "الزرائب" "وجمعية 
 ث بيا.حماية البيئة مف التموث" الى داخؿ المحمية مما يرفع معدالت التمو 
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التوزيع النسبى لمعدالت ىبوب الرياح السطحية تبعا التجاىاتيا المختمفة خبلؿ  ( :2شكل )
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  المتوسط السنوى لمعدالت ىبوب الرياح السطحية تبعا التجاىاتيا ( :3شكل )

 .(1995 -1975فى محطة حمواف )
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تسود الرياح الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية فى فصؿ الشتاء فى حيف 
(، حيث تقـو الرياح الشمالية الشرقية النشطة خبلؿ فصمى الربيع 1)شكؿ  والربيع والخريؼ

وتصؿ بيا الى  والخريؼ بنقؿ المموثات وأكاسيد الرصاص والكبريت مف منطقة شبرا الخيمة
منطقة المعادى فتعمؿ عمى تأكؿ طبلء المنازؿ وقد تختمط مع قطرات الندى فتحوليا الى 
قطرات حامضيو، كما أف رياح الخماسيف تمعب دورا مؤثرا فى تعاظـ دائرة التموث بالقاىرة 

 فى فصؿ الربيع. 
 

 5.5غ نيا تقؿ كثيرا حيث تبمأما عف سرعة الرياح فى فصؿ الشتاء )يناير( فأ
فى حيف أف المتوسط   8.1/ساعة وترتفع نسبة السكوف فى ىذا الشير فتصؿ الى عقدة

 7.8، والمتوسط السنوى لسرعة الرياح  فى محطة حمواف  يبمغ   4.3السنوى لمسكوف يبمغ 
عقدة/ساعة، مما يشكؿ عامبًل اساسيا فى ارساب االتربة شتاًء التى تظؿ عالقة بالجو 

وضواحييا التى تصيب مدينة القاىرة  Smogبة ولعؿ ظاىرة الضبخاف الرتفاع نسبة الرطو 
 3.5وقمة األشعاع الشمسى مع ارتفاع درجة الحرارة بيا عف المناطؽ المجاورة ليا بحوالى 

خير مؤشر درجة مئوية مما شكؿ جزيرة حرارية فوؽ القاىرة تتركز بؤرتيا فى وسط المدينة، ل
بة والغازات الضارة فى فصؿ الشتاء، حيث وصؿ متوسط عمى ارتفاع معدالت التموث باألتر 

/شيريًا وىو أضعاؼ التموث عمى 2طف/كـ 56.77التموث باألتربة فى مدينة القاىرة الى 
 .سبيؿ المثاؿ فى الواليات المتحدة األمريكية

 
ومما تجدر اإلشارة إليو أف فصؿ الربيع ىو أعمى فصوؿ السنة تساقطًا لؤلتربة، حيث 

/ شير، وأقؿ الفصوؿ تساقطا ىو فصؿ الصيؼ حيث بمغ المتوسط 2جـ/ـ 211ؿ بمغ المعد
  82، 81 ،75 ص ،)أماؿ شاور / شير لنشاط تيارات الحمؿ فى ىذا الفصؿ2جـ/ـ 92.5

 (.358، 354 ،61 ،39ص  ،و عبلء السيد
 

كما أثبتت الدراسات أف ىواء المنطقة الصناعية بحمواف مموث بدرجة خطيرة بالجزيئات 
 4.42سامة مثؿ جزيئات أكسيد النتروجيف وثانى أكسيد الكبريت الذى بمغ معدلة ال

. أما بالنسبة لمدخاف فقد 1995فى التبيف عاـ  3مميجراـ/ـ 12.19فى حمواف و 3مميجراـ/ـ
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 58.45وفى التبيف وصؿ الى  3ميكروجراـ/ـ 35.11بمغ متوسطة السنوى فى حمواف 
طؽ الصناعية ىى المسؤؿ األوؿ عف تموث األقساـ وىذه المنا 1995عاـ  3ميكروجراـ/ـ

الجنوبية مف القاىرة بما فييا منطقة المعادى، كما أف تأثيرىا قد يمتد لتصؿ الى االقساـ 
الوسطى والشمالية مف مدينة القاىرة حيث تتأثر ىذه المناطؽ بالرياح الجنوبية فى فصؿ 

 الصيؼ.
 

 خالصة القول :

 تمقى رياح الشماؿ بمموثات شبرا الخيمة لتمتد الى اطراؼ  أف تأثير الرياح متبادؿ حيث
حمواف اما الرياح الجنوبية فتنقؿ مموثات حمواف الى شبرا الخيمة، اما الرياح الشرقية 
فيى تموث اقساـ القاىرة مف الشرؽ باألتربة القادمة مف الحافات الشرقية لمصحراء قبؿ 

لمموثات الرياح الغربية التى تقؿ  اف تصؿ الى نير النيؿ الذى يشكؿ مصيدة جيدة
 مموثاتيا نوعا ما بعد عبور نير النيؿ.

  1995فى عاـ  3ميكروجراـ/ـ 597.7بمغ متوسط الجزيئات العالقة فى ىواء القاىرة 
ويرجع ذلؾ الى العواصؼ الترابية التى تيب عمييا، ووجود المقطـ فى الشرؽ وتبلؿ 

شماؿ وجنوب القاىرة  فضبل عف تعدد طرؽ ابو رواش فى الغرب والمصانع المنتشرة ب
 النقؿ والمواصبلت بداخميا .

  1993/شير عاـ 3جـ/ـ 338.7بمغ متوسط الجزيئات المتساقطة فى ىواء القاىرة 
شير /3جـ/ـ 456.4فيو حيث بمغ متوسط ويتميز فصؿ الشتاء بزيادة كميات األتربة 

ى لتساقط األتربة فوؽ (. فى حيف بمغ المتوسط السنو 1993-1987خبلؿ الفترة )
/شير فى حيف بمغ المتوسط السنوى لؤلتربة 2جـ/ـ 161.7حوالى  1995حمواف عاـ 

وىو أعمى معدؿ فى العالـ حيث تتوطف  3ميكروجراـ/ـ 1448.9العالقة فى حمواف 
 بالمنطقة أخطر الصناعات واشدىا تمويثا لمبيئة .

  وتتميز مناطؽ  1995عاـ  3ميكروجراـ/ـ 55بمغ متوسط الدخاف فى ىواء القاىرة
وسط المدينة بأعمى متوسط منيا حيث وصؿ فى بعض االحياف فى منطقة الدقى  

 .3ميكروجراـ/ـ 511السكنية الى 
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  1995فى عاـ  3ميكروجراـ/ـ 18.9بمغ متوسط ثانى أكسيد الكبريت فى ىواء القاىرة 
يزات تفوؽ تركيزاتو فى مع ارتفاع تركيزه فى فصؿ الشتاء لقمة سرعة الرياح  وىذه الترك

المدف األوربية التى تعتمد اساسا عمى الفحـ فى عمميات التدفئو ويرجع ذلؾ بالدرجة 
 الولى الى عوادـ السيارات.

 المونيا فى أجواء القاىرة يفوؽ كثيرا الحد األقصى المسموح بو  غاز أتضح اف تركيز
جزءًا/المميوف  51- 41دوليا. كما أف متوسط أوؿ أكسيد الكربوف يتراوح ما بيف 

كمتوسط عاـ فى شوارع القاىرة وىذا التركز يزيد عف الحد األقصى المسموح بو فى 
 وينخفض ىذا الغاز باالرتفاع عف سطح األرض المموث بعادـ السيارات. بعض الدوؿ،

  كما تتميز مدينة القاىرة األف بقمة 3ـميكروجراـ/ 15بمغ تركز الرصاص فى القاىرة .
يوما فى حمواف عمى  83شمسى حيث أف عدد االياـ الصافية ال تزيد عف األشعاع ال

سبيؿ المثاؿ ومعظـ الفاقد مف االشعة يكوف فى االشعة فوؽ البنفسجية التى يحتاجيا 
، 75ص  ،عمر الصادؽ و 357، 355، 167، 67 ،61ص  ،األنساف )عبلء السيد

112 ،114 ،115 ،121.) 
 

وثات تنعكس بصورة مؤثرة وفعالة عمى الصحة العامة ومما ال شؾ فية أف كؿ ىذه المم
لؤلنساف والحيواف والنبات، مما يشكؿ خطرًا داىمًا عمى الناتج القومى، ويستمـز حتمية اعادة 
تخطيط القاىرة وفؽ ىذه المعطيات المؤكدة مف عناصر التموث، وذلؾ بزيادة متنزىاتيا 

يا الطبيعية  والعمؿ عمى تفعيؿ دورىا فى القومية، وحدائقيا العامة، والحفاظ عمى محميات
 التخفيؼ مف حدة التموث، حفاظا عمى ما تبقى مف القاىرة نظيفا لؤلجياؿ القادمة.

 
 العوامل والعمميات الجيومورفولوجية التى شكمت الوادى:

أوضحت الدراسة أف ىناؾ عدة عوامؿ وعمميات جيومورفولوجية اشتركت فى تشكيؿ 
يا العصر المطير واالرساب والنحت والتجوية واالنيداـ وسقوط وادى دجمة أىموتطور 

، فحيث المناطؽ االزالت عمميات تشكيؿ سطح المنطقة مستمر . و األجزاء التى تـ نحتيا سفميا
رؽ الحرارية بالمنطقة ااألكثر جفافًا نجد السيادة لعمميات التفكؾ الميكانيكى حيث تعظـ الفو 

، رؽ فى التكوينات الجيولوجيةاوكذلؾ الفو ، السنة المختمفةوبيف فصوؿ ، بيف النيار والميؿ
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عداد مواد حطامية مختمفة األنواع  مما كاف لو أثره البالغ فى تفتيت صخور المنطقة وا 
 .تتناقميا الرياح

 
العمميات الجيومورفولوجية التى  تقـو بتشكيؿ المنطقة أما فى الوقت الراىف، فإف 
مورفولوجية مميزة  يمكف إجماليا فى )الرياح، التجوية، وتطويرىا ومف ثـ تعطييا سمات 

االنيداـ االرضى، مياه السيوؿ(، فتشكيؿ وتطور الوادى ال يمكف ارجاعة لعامؿ أو عممية 
 جيومورفولوجية واحدة . 

 
فى ظؿ ظروؼ الجفاؼ الحالى الذى تشيده المنطقة ، فإف الرياح تمعب دورا  الرياح:

نجدىا تارة ف سرعتيا واتجاىاتيافى  الرياحتتفاوت  حيثوادى، بارزا فى تشكيؿ وتطوير ال
مما ينتج عنو شرة تالمنسفمى لجوانب الوادى والموائد الصحراوية تقـو بعمميات نحت وتقويض 

زيادة فى االنييار االرضى لواجيات حافة الوادى مما أدى بدوره الى انحدار ىذه الجوانب، 
( 6، 5 ماؽ بعضيا الى أكثر مف المتر )صورةفضبل عف تكوف تجاويؼ طولية تصؿ أع

وتارة أخرى استغمتيا الحيوانات البرية فى حفر جحورىا مما يضاعؼ مف تفتت رواسبيا، 
 بطف الوادىتقـو بأرساب الرماؿ فى صور عدة  منيا الغطاءات الرممية التى تتجمع فى 

كما أف . لرماؿبار متمصدرا لمتزود المسجوانب الوادى حيث تعد واألجزاء المنخفضة منو 
دوامات الرياح مسؤلو عف تخفيض واضح لجوانب الوادى وتذرية رواسبو، كما أف الكتؿ 
المنيارة تتعرض فيما بعد لعمميات التجوية وعمميات البرى بفعؿ الرياح ومف ثـ يتضاءؿ 

 (.7حجميا وتتبلشى بمرور الزمف )صورة 
 

ي مف خبلؿ الشقوؽ العديدة التى ترصع يتضح تأثير عممية التفكؾ الميكانيك التجوية: 
جوانب الوادى حيث تسود الشقوؽ الرأسية الكبيرة والعميقة التى تتعامد عمى المجرى، مع 
وجود بعض الشقوؽ الثانوية الصغيرة ذات االتجاىات المختمفة. وبعض ىذه الشقوؽ قديـ 

طواًل بمرور الزمف  ينطمر بالمفتتات واآلخر حديث يكاد يخمو منيا. وتتسع الشقوؽ وتزيد
 .فى النياية الى انييار بعض الكتؿبفعؿ الرياح ومياه األمطار، مما يؤدى 

مف حيث مدى صبلبتو لجوانب الوادى النظاـ الصخرى ونوع التكويف المشكؿ كما أف 
درجة و  الصخور ومقدار ما تحتويو مف فواصؿ وشقوؽ ، فضبل عف بنيةومقاومتو لمتعرية
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المنطقة بيف النيار والميؿ، والشتاء التغيرات التى تشيدىا  افة الى، باألضنفاذية الصخر
تساعد فى عمميات النحت الجانبى وزيادة معدالت االنزالقات واالنييارات والصيؼ، 

 .والتقويض والتراجع
   

كما أف التحمؿ الكيميائى بفعؿ التجوية البيولوجية لو دور واضح يتمثؿ فى نمو النباتات 
( مما يؤدى 9 ،8صورة )  Capparisعمى جوانب الوادى خاصة نبات المصؼداخؿ الشقوؽ و 

 .يا وفى النياية انفصاؿ بعض الكتؿالى اتساعيا واتصال
 

بسبب تشقؽ صخور المنطقة والنحت السفمى بفعؿ الرياح حيث  النيدام الرضى:
ح الى أف تتبلشى تظير بأحجاـ متفاوتة تتمقفيا عوامؿ التجوية الميكانيكية والكميائية والريا

 بمرور الزمف.
 

تعمؿ مياه السيوؿ التى تسقط أحيانا فى فصؿ الشتاء بصوره فجائية  مياه السيول:
عمى تكويف مسيبلت وتخددات واضحة عمى جانبى الوادى خاصة األجزاء التى تتميز 
بانحدارىا الشديد كأوجو السفوح، كما تمعب مياه السيوؿ دورا بارزا فى توسيع الشقوؽ 

فر الغطس بالمياه ا لموجودة، فتدعـ عممية انييار وتساقط الكتؿ الصخرية بالوادى وتمؤل ح 
مما يسيـ بدورة فى نشاط عمميات التجويو الكيميائيو والبيولوجية، حيث يتميز وادى دجمو 
بأكثر كمية مف مياه السيوؿ المتوقعو بأحواض المنطقة عمى مستوى العواصؼ الممطرة 

ألؼ متر مكعب لمعاصفة الواحدة ذات الزمف التكرارى  178.9راوح بيف المختمفة، فيى تت
ألؼ متر مكعب لمعاصفة الواحدة ذات الزمف التكرارى كؿ  6112.4كؿ خمس سنوات و 

 429.8مائو عاـ ويرجع ذلؾ التساع حوضو بينما ال يزيد أقصى تصرؼ متوقع لو عف 
مائو عاـ ويرجع ذلؾ الى قمة انحداره / ث فى العاصفة الواحدة ذات الزمف التكرارى كؿ 3ـ

 (.2وتقدمو فى المرحمة الجيومورفولوجية )جدوؿ رقـ 
 

بحوض وادى دجمو  تقدير كميو السيوؿ المتوقعة وأقصى تصرؼ متوقع ليا ( :3جدول )
 .لعواصؼ ممطرة ذات ازمنو تكرارية متباينة
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الزمن التكرارى 

 بالسنوات

النسبة 
 الحتمالية %

 كميات السيول
 /عاصفة4ألف م

أقصى تصرف  
 /ث4متر

111 1 6112.4 429.8 

51 2 2831.8 212.7 

21 5 1214.9 72.2 

11 11 584.6 41.9 

5 21 178.9 12.8 

  .114-112ص  1983كنولوجيا، مركز بحوث التنمية والت المصدر:
 

كما يبلحظ استمرار ذروة الجرياف التى تستمر حوالى خمس ساعات بقيمو تصؿ الى 
ذات الزمف التكرارى كؿ مائو عاـ ثـ تنخفض بشدة بعد ذلؾ خبلؿ  ة/ث لمعاصف3ـ 431

الخمس ساعات األخرى حتى تنتيى العاصفة الواحدة، ويبمغ حجـ المياه الجارية فى ىذه 
، ووىى كميو ال يمكف تصريفيا اال بعد تطيير المخر بصفو دوري 3مميوف متر 6الحالة نحػو 

 11و  21يؼ تقؿ عف ذلؾ كثيرا فى العواصؼ ذات التكرار كؿ كما يبلحظ أف كميو التصر 
أعواـ وىى كميات ال تشكؿ خطورة ولكف تستمـز أيضا تطيير المخر حتى يقـو بوظيفتو 
عمى أكمؿ وجو، خاصة بعد عمميات التوسع العمرانى التى تشيدىا المنطقة فى منطقة زىراء 

 المعادى والتوسعات العمرانية األخرى.
 

 المورفولوجية بالمنطقة :اإلشكال 
يزخر الوادى وبعض روافدة بالعديد مف اإلشكاؿ االرضيو ذات المناظر الخبلبة التى 
تجعؿ منو مزارا سياحيا طبيعيا مميزا لمف يرغب فى سياحة المغامرة والسفارى مما يؤىؿ 

ىرة الكبرى ، خاصة وانو يتميز بقربو الشديد مف القااالوادى أف يكوف مزارا سياحيا بيئيا ىام
 ومف ىذه اإلشكاؿ المورفولوجيو:

حيث تتعدد روافده ، يعد وادى دجمة مف أكبر األودية الجافة بالمنطقة :األودية الجافة
( وتختمؼ فى كثافتيا 99ص  ،1989 ،)سمير سامى رافداً  25419 ىابمغ عددالتى 
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ع والمصب، حيث وحجميا تبعا لمتكوينات الجيولوجية وعامؿ االنحدار والموقع بيف المنب
مف أىـ ىذه الروافد و ( 1دجمة مف أحد عشر رافدا رئيسيا )الخريطة رقـ  وادى يتكوف حوض

داخؿ المحمية وادى الحمارة وتبلت ستيتة وتبلت حميدة، كما يتصؿ بو مف الجنوب وادى 
 و 518ص  ،)جماؿ حمداف تبلت النجا وتبلت الغز والبعيرات فضبل عف وادى الثماح

 (.121ص  ،2113  ،سمير سامى
 

ىى فجوات تكثر فى الواجيات الصخرية خاصة صخور  :أقراص عسل النحل
االيوسيف األعمى وتنتشر بالجزء األدنى لوادى دجمة، ترجع نشأتيا لعممية اإلذابة، حيث 
تعمؿ قطرات الندى واألمطار التى تسقط بيف الحيف واآلخر، عمى حفر فجوات صغيرة 

ا البعض لتكوف فجوات أكثر عمقا واتساعا، وتساعد الرياح  ( تتصؿ ببعضي11، 11صورة )
 أحيانا والتى تنقؿ المفتتات الناتجة عف عممية اإلذابة بعد جفاؼ المياه.فى توسيعيا 

 
تبدو اآلكاـ أو التبلؿ القزميو فى شكؿ أعمدة  اآلكام القزميو والموائد الصحراوية:

نشأت نتيجو لتآكؿ التكوينات ألمحيطو بيا  مترا ، 1.5صغيره ال يزيد ارتفاعيا غالبا عمى 
 وبقيت ىى لصبلبة صخورىا نسبيا وىى منتشرة بالمجرى األدنى لموادى عمى جانبيو.

 
( إال أف النموذج المثالى منيا 13، 12كما تنتشر بالوادى الموائد الصحراوية )صورة 
كوف سطحيا مف طبقة متر تقريبا ، ويت 4يوجد بجوار الكانيوف، حيث يبمغ ارتفاعيا حوالى 

سـ وال يزيد قطر بعضيا عف الثبلثة أمتار، ويرجع  51صمبو مف الحجر الجيرى بسمؾ 
تكونيا بصورة رئيسيو إلى االنكسار الذى شيدتو المنطقة أوال ثـ التجويو بفعؿ الرياح  

 والتجويو الكيميائية التى سيمت مف تآكؿ طبقاتيا السفمى.
 

ى الوادى الرئيسى وبمعظـ روافده حيث توجد ثبلثة تنتشر بمجر  الشاللت الجافة:
 أنواع منيا: 

 التى تعترض بعض   والشبلالت التركيبية التى تشكمت عمى طوؿ الحافات الصدعي
نما تبعد  ف كانت ال تظير حاليا متطابقة مع خطوط التصدع ذاتيا وا  روافد الوادى، وا 
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عد التى أدت الى تراجعيا وتشكيؿ عنيا نسبيا باتجاه المنابع تأثرا بعمميات النحت الصا
بعض الخوانؽ نتيجو لذلؾ. ومف أىميا شبلؿ وادى البعيرات الذى يبعد عف مصبو 

مترا حيث توجد الحافة الصدعية التى اعترضت الوادى منذ نشأتو، وقد  751حوالى 
تراجع الشبلؿ الى موضعو الحالى عف طريؽ النحت التراجعى خبلؿ الفترات المطيرة 

. وتخمؼ عف ذلؾ وجود خانؽ يمتد مف المصب حتى الشبلؿ ويزداد ضيقا السابقة
بالقرب مف الشبلؿ حتى يصؿ اتساعو الى اقؿ مف خمسة أمتارأسفؿ الشبلؿ مباشرة، 
ومقدار سقوط الشبلؿ حوالى متريف. وشبلؿ منتصؼ وادى تبلت النجا الذى يبعد عف 

ؿ موضعو االصمى بحوالى كـ فقد تراجع عف الحافة الصدعية التى تمث 1.5مصبو 
كيمومتر واحد، وتخمؼ عنو أيضا خانؽ يمتد بطوؿ كيمومتر، ويظير الشبلؿ فى شكؿ 

( ويبمغ مقدار سقوطو سبعو أمتار، وتعد ظاىرة الكانيوف 14عتبات سممية )صورة 
ممحمية مف ىذا النوع مف كـ مف المدخؿ الغربى ل 11.5الموجودة عمى مسافة 

 الشبلالت.
 الذى نشأ عمى غرار االوديو المعمقة حيث تعترض ىذه الشبلالت بعض  ىالنوع الثان

الروافد التى لـ تستطع أف تعمؽ مجارييا بالشكؿ الذى يمكنيا مف االتصاؿ بمجارى 
االوديو الرئيسية التى تصب فييا، وذلؾ لقمة حجـ الجرياف بيا عف المجارى الرئيسية 

ف أىـ شبلالت ىذا النوع شبلؿ وادى ومف ثـ أصبحت تشرؼ عمييا بيذه الشبلالت. م
مترا، وشبلؿ وادى تبلت الغز الذى يبعد عف  211تبلت حمدة الذى يبعد عف مصبو 

متر وشبلؿ وادى تبلت النجا  25متر ويبمغ مقدار سقوطو حوالى  211مصبو حوالى 
 .(15متر) صورة  51و بحوالى الذى يبعد عف مصب

 تى ترجع الى توالى انخفاض مستوى القاعدة عبارة عف نقط التجديد ال النوع الثالث
المتمثمو فى نير النيؿ، حيث تبع توالى تعميؽ النيؿ لمجراه عده مرات فى الماضى 
توالى تعميؽ وادى دجمو لمجراه، ولكف ىذا التعميؽ لـ يصؿ حتى منابعو، ربما لقمة 

، فى الماضىؼ التى شيدتيا المنطقة التصريؼ أو لتوقؼ الجرياف بو أثناء فترة الجفا
ومف ثـ نتج عف تكرار ىذه العممية وجود نقط تجديد أو شبلالت تعترض مجراه كما ىو 
موضح بالصورة ومثيبلتيا بروافده، ىذه الشبلالت تعترض معظـ روافد وادى دجمو 
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الرئيسى، كما تعترض رافديو وادى البعيرات ووادى تبلت الغز عمى شكؿ عتبات شبو 
 (.147-137ص  ،1989 ،منيما )سمير سامىسمميو بالقرب مف مصب كؿ 

 
تـ تسجيؿ أفضؿ نموذج ليا أسفؿ المنطقة التى يطمؽ عمييا  برك الغطس وبئر دجمة:

سـ  51( ما بيف 18مجازًا شبلالت الكانيوف، حيث تتعدد ىذه البرؾ ويتبايف اتساعيا )صورة 
مناسيب متباينة.  متر، وىى عمى 3 سـ و 31 بيف متر، كما تتفاوت فى العمؽ أيضا ما 2و

وعندما تمتمئ الفجوات العميا بمياه االمطار، تنحدر المياه منيا عمى عتبة صخرية محدثة 
شبلال لتمتمئ الفجوة التالية، وىكذا حتى تنتيى جميعا الى البئر الرئيسى وىو بئر دجمة الذى 

يوؿ )صورة متر ويمتمئ بالرواسب التى تجمبيا الس 1.5يصؿ قطره الى ثبلثة امتار وعمقو 
(، وقد تكوف ىذا البئر نتيجة 17( فضبل عف أكواـ مف األكياس المتطايرة )صورة 16

 لمدوامات المائية بفعؿ مياه السيوؿ.
 

وقد تبيف مف الدراسة الميدانية أف معظـ برؾ الغطس تمؾ تأخذ الشكؿ شبو الدائري، 
ت أثناء جرياف المياه وقد نشأت  نتيجة لشده ارتطاـ المياه التى تسقط مف أعمى الشبلال

بالوادى، كما أسيـ فى تشكيميا أيضا نشاط عمميات اإلذابة بواسطة المياه فى الحجر الجيرى 
التى كانت تتجمع بيا لبعض الوقت بعد انتياء فترة الجرياف المائى. وما زالت األمطار 

ولو بشكؿ  توسيعيا وتعميقيا الفجائية والسيوؿ التى يتعرض ليا الوادى أحيانا تسيـ فى
، كما لوحظ وجود نباتات وأعشاب وشجيرات وأكياس فى جوانب وقيعاف ىذه البرؾ، بسيط

مما يدؿ عمى تجمع مياه السيوؿ بيا لفترات طويمة ، فضبل عف كونيا مصيدة مثالية لمقمامة 
 المتطايرة وقت العواصؼ.

 
ة أسفؿ بعض تظير الفجوات الجانبية متعاقب : الفجوات الجانبية واألسقف المعمقة

األسقؼ المعمقة بجوانب األودية نتيجو لنشاط عمميات النحت الجانبى بفعؿ الجرياف المائي 
فى الفترات المطيرة السابقو، خاصة فى المناطؽ ذات الجوانب المقعرة التى يزيد فييا اندفاع 

 المياه، مما يزيد مف تأثيرعمميات النحت والتقويض السفمى.
ف فى جوانب عديدة بالجزء األدنى مف وادى دجمو الرئيسى، اف الظاىرتاوتنتشر ىات

أمتار فوؽ قاعو. كما تبدو فى شكؿ  5-4حيث تظير األسقؼ عمى ارتفاع يتراوح ما بيف 
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مظبلت صخرية نظرا لزيادة تعمؽ الفجوات الجانبية الواقعة أسفميا، حيث يتراوح تعميقيا 
تجدر االشاره إليو أف بعضيا قد أمتار فى بعض المواضع. مما  4-3الجانبى ما بيف 

يتعرض لمسقوط إثر السيوؿ الفجائية، كما تسيـ عمميات التجويو المستمرة فى حدوث ذلؾ 
 أيضا.
 

تـ تسجيؿ معظميا بالجانب الشمالى لممجرى الرئيسى لوادى  : كيوف وادى دجمو
. مف مباشرةً  ب رافد  لممجرى الرئيسى مو، ولوحظ أف مواقعيا تأتى دائما فى مواجيو مصػدج

خبلؿ الدراسة الميدانية تـ رصد تسعة كيوؼ تتراوح أحجاميا ما بيف كبير ومتوسط وصغير 
ريطة (، وتـ اخذ احداثى كؿ كيؼ عمى حده وتوقيعو عمى )الخ21، 21، 19الصورة رقـ )

 (.3، كذلؾ تـ رصد ارتفاع الكيوؼ وخصائصيا )الجدوؿ رقـ (3رقـ 
 

الكيوؼ، وىى تشير الى جرياف مائى  حيث تعد  وتغطى الرواسب المفككة أرضيو
مخارج لمجارى مائية جوفية، كما أف الرواسب الموجودة عمى قاعو تشير الى فضبلت بعض 
الزواحؼ والحيوانات والطيور، كما أف سقؼ الكيوؼ غالبا ما يبدو غير منتظـ، وتظير بو 

المتسربو إليو مف أعمى، فضبل  فجوات كثيرة غير متجانسة، ربما تشكمت بفعؿ اإلذابة بالمياه
عف نشاط عمميات التجوية بيا فى الوقت الراىف، كما يقطف ببعض الكيوؼ الخفافيش 

.  والحماـ البرى وبعض البـو
 

، ومف ثـ (23، 22والصعود الى الكيوؼ عمميو ممتعة وشاقة فى آف واحد )صورة 
ا خاصة الكبير منيا بعد يجب الحيطة كما يمكف إلدارة المحمية عمؿ إضاءة كافية لبعضي

استكماؿ اكتشافيا مف قبؿ متخصصيف، وبعد التأكد مف سبلمة وأماف الكيؼ مف اى انييار 
 فجأة.قد يحدث لو 
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 مواقع وخصائص كيوؼ وادى دجمة.( : 4جدول )
 

ن سطح ع الرتفاع الحداثى رقم الكيف
 البحر بالمتر

 الخصائص

 ) ش( 29.57.131 1
 ) ؽ(   31.21.31

متػػر مػػف قػػاع  51عمػػى ارتفػػاع  175
الػػوادى فػػى مواجيػػة رافػػد كبيػػر 

 .البعيرات
 ) ش( 29.57.23 2

 ) ؽ( 31.22.32
متػػر مػػف قػػاع  11عمػػى ارتفػػاع  157

المجػػرى الرئيسػػى وتعمػػوه حافػػة 
 .أمتار 5تصؿ الى 

 ) ش( 29.56.53 3
 ) ؽ( 31.23.35

فػػػػػػى منتصػػػػػػؼ الحافػػػػػػة عمػػػػػػػى  182
متػػػػػػػر مػػػػػػػف قػػػػػػػاع  12ارتفػػػػػػػاع 
 .الوادى

 ) ش( 29.56.53 4
 ) ؽ( 31.23.35

متر مف قاع  15عمى منسوب  182
الػػػػػػػوادى فػػػػػػػى مقابمػػػػػػػة الكيػػػػػػػؼ 

 .السابؽ
 ) ش( 29.56.48 5

 ) ؽ( 31.23.33
يعػػػػػػد الكيػػػػػػؼ األكبػػػػػػر حجمػػػػػػػا  195

بالمنطقػػػة حيػػػث يصػػػؿ ارتفػػػػاع 
متػػػػػرا مػػػػػف  25مدخمػػػػػة حػػػػػوالى 

 .قاعة
 ) ش( 29.56.43 6

 ) ؽ( 31.21.45
فػػػػػػى منتصػػػػػػؼ الحافػػػػػػة عمػػػػػػػى  171

متػػػػػػػرا مػػػػػػػف قػػػػػػػػاع  16ارتفػػػػػػػاع 
 .الوادى

 ) ش( 29.56.44 7
 ) ؽ( 31.24.31

متػػر مػػف قػػاع  11عمػػى ارتفػػاع  191
مترا لموصػوؿ  41الوادى يعموه 
 .الى الحافة

 ) ش( 29.56.21 8
 ) ؽ( 31.25.11

متػػػر مػػػف قػػػاع  5عمػػػى ارتفػػػاع  215
 .الوادى

 ) ش( 29.56.21 9
 ) ؽ( 31.25.11
 

متػػػر مػػػف قػػػاع  9عمػػػى ارتفػػػاع  215
الكيػػػػػؼ  فػػػػػى مواجيػػػػػة الػػػػػوادى

 .السابؽ مباشرةً 
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 : الغطاء النباتى بمحمية وادى دجلة

يتميز الوادى بغطاء نباتى كثيؼ، خاصة فى فصمى الشتاء والربيع حيث يستمر التدفؽ 
المائى لمدة قد تصؿ الى ثبلثة أياـ، ويتسرب جزء منيا عبر التربة المفككة مكونا مياىًا 

 اجاتو الحياتية. باطنية يستمد النبات منيا احتي
 

وتنمو ىذه النباتات عمى جانبى الوادى، ويخمو الجزء األوسط مف المجرى مف الغطاء 
النباتى بسبب تأثير السيوؿ الجارفة حيث تدمر النباتات وتقتمعيا مف جذورىا، وتقـو بجرؼ 
ى التربة فى ىذا الجزء وقد ذكر كؿ مف )القصاص وشريؼ( تصنيفا نباتيا لمغطاء النباتى ف

وادى دجمة يتألؼ مف: نباتات سريعة اليبلؾ، نباتات دائمة، وأخرى تنشط وقت الربيع يعتمد 
عمرىا عمى طوؿ فصؿ المطر. ثـ اعد )القصاص( قوائـ لكؿ األنواع النباتية وقسميا الى 

 خمس درجات: نادرة وعرضية وشائعة وكثيرة وسائدة.
(M. Kassas and W.A.Girgis, pp. 716-719, M.Kassas and M. Imam, P. 425). 

 
وقد تـ حديثا تسجيؿ أكثر مف خمسة وسبعيف نوعا مف النباتات بوادى دجمة، منيا 
األكسيا واالكرودنيس التمركس والطرفو والحمفا والنباتات الشوكية، فضبل عف نبات العوسج 

المتسمؽ، والقطؼ واألثؿ ونبات السمة والرطريط والقزاح ونبات لباخ الجبؿ النبات الخشبى 
متسمؽ  Capparis كما توجد نباتات طبية منيا شاى الجبؿ والقيصـو وشيح البابونج والمصؼ

الحواؼ الذى يستخدـ فى عبلج أمراض الروماتـز وآالـ المفاصؿ )جياز شؤف البيئة، محمية 
 وادى دجمة(.

 
نواع ويعكؼ القائموف عمى إدارة المحمية فى الوقت الراىف عمى إعداد معشبة تضـ األ

المختمفة بالمحمية لموقوؼ عمى اى تغير قد يطرأ عمى اى منيا، مع توضيح الفائدة مف كؿ 
 نوع، وتحديد األنواع السامة منيا إف وجدت حفاظا عمى سبلمة رواد المحمية.

 
 التنوع البيولوجى بمحمية وادى دجمة:
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الغزالف يضـ وادى دجمة مجموعة مف الكائنات الحيوانية الحية منيا بعض أنواع 
والتياتؿ والثعمب األحمر واألرانب الجبمية والماعز الجبمى، وىى مف األنواع الميددة 
باالنقراض. كما أف ىناؾ أنواعًا عديدة مف القوارض منيا الفأر أبو شوؾ القاىرى الذى 
ينشط نيارا عمى المنحدرات ويتغذى عمى العديد مف النباتات والبذور، والزواحؼ التى منيا 

، وىو يتميز بصغر حجمو وينشط نيارا، ولو ية وثعباف االزرود الجبمى الرفيعفاة المصر السمح
القدرة عمى الحركة السريعة فوؽ الصخور. وتوجد أيضا الحية المقرنة التى يتعذر رؤيتيا 
ألنيا تبقى كامنة تحت سطح الرماؿ وال يظير منيا سوى القروف والعيوف عندما تكوف 

التى منيا البرص أبو كؼ   يالقوارض الصغيرة. كما توجد السحالمتربصة لفريستيا مف 
وقاضى الجبؿ، وبالرغـ مف نشاط السحالى نيارًا، إال أف ليا قدرة عمى التخفى بموف البيئة 

 (.18ص  ،)جياز شئوف البيئة، محمية وادى دجمة فيصعب مبلحظتيا
 

ثمة لبيئة الصحراء الشرقية، الطيور المقيمة والمياجرة الِمم فويوجد بالمحمية العديد م
واألبمؽ المتوج الحزيف نوعا مف الطيور تعيش فى وادى دجمة منيا األبمؽ  12وتـ حصر 

حيث يتميز بالموف األسود مع األبيض وأجزائو الداخمية بيضاء ولو تاج رمادى ويمكف مراقبة 
عمييا، كما  ىذيف الطائريف عمى سطح األرض حيث يقوماف بمطاردة الحشرات التى يتغذياف

يقطف الحماـ الجبمى والبومة أـ القروف، فضبل عف الخفافيش، مناطؽ الكيوؼ )جياز شئوف 
( وتـ رصد أبو قرداف بالمحمية وىو مف الطيور الغريبة 22ص  ،البيئة، محمية وادى دجمة

 عمى المنطقة.
 

 :ثانيا : تحديد الخصائص البشرية لممحمية 
عدة مف أىميا قربيا مف القاىرة الكبرى )تمتد زىراء تتميز منطقة وادى دجمة بمميزات 

كـ داخؿ حدود المحمية(، كما أف المسافة مف البوابة الشرقية لممحمية الى 3المعادى قرابة 
كـ، اما عف المسافة مف البوابة الغربية الى  8منطقة محمية الغابة المتحجرة تبمغ قرابة 

( )حضارة 3 كـ فقط )الخريطة رقـ 6غ قرابة منطقة حفائر المعادى )حضارة المعادى( فتبم
األسرات الى الشماؿ  سنو ؽ.ـ قبؿ عصر 3511:  3811المعادى  قامت فى الفترة مف 

مباشرة مف دلتا وادى دجمو حيث كانت الصحراء المصرية بيئة شبييو بما يسود حاليا نطاؽ 
ف ومقابر إنساف حشائش االستبس. تشتمؿ منطقة حفائر المعادى عمى مجموعة مف المساك
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تمؾ الفترة، باإلضافة الى مواقده وأوعيتو الفخارية والحجرية ومخازف غبللو وآالتو الحجرية 
وحفائر خشبية، مما يدؿ عمى أف الحياة االقتصادية لتمؾ المرحمة كانت عظيمة التنوع فى 

عادى، أنشطتيا. إال أف الموقع يتعرض حاليا لمتدمير مف جراء التوسع العمرانى لحى الم
حيث أقيمت مدينة نركو الجديدة عمى الجزء الشرقى مف قرية المعادى التاريخية، ولـ يتبقى 
سوى الجزء األوسط والغربى مف المدينة القديمة ممتدا الى الجنوب والجنوب الشرقى مف 

فى  216محطة القمر الصناعى بالمعادى. كما أكتشؼ جزء مف المدينة القديمة أسفؿ شارع 
ة بالمعادى، كما أف ىناؾ مقبرة ترجع الى األسرة األولى تـ اكتشافيا عاـ ضاحية دجم

عمى بعد كيمومتر واحد الى الجنوب مف محطة ثكنات المعادى. وتدؿ األبحاث عمى  1938
، حيث تمثؿ المعادى الموقع الوحيد الطباقى فى طبقة اركيولوجية فى الموقع 12ود وج

ثيف بيسر وسيولة، وتوفر معمومات جيدة عف تطور مصر فى ىذا العصر، وىى متاحة لمباح
األعماؿ المدنية واليندسية والثقافية والمادية المرتبطة بتمؾ الفترة، وىو ما لـ توفره اى منطقة 
أثرية  أخرى فى مصر فى نفس الحقبة الزمنية بيذه السيولة وىذا الكـ مف التنوع 

رب محمية وادى دجمة مف محميات فضبل عف ق(، Luc Watr, pp. 163-169) االركيولوجى
الجزر النيمية مما يجعميا مكانًا مثاليًا لتكامؿ المعرفة فى بيئات متنوعة ويؤىؿ المنطقة لكى 
تكوف متنزىًا طبيعيًا إلقميـ القاىرة الكبرى المكتظ بسكانو ومموثاتو، ومرفأ عمميا لمباحثيف 

ولوجى واآلثار، فضبل عف أىميتيا والطمبة خاصة فى تخصصات الجيولوجيا والجغرافيا والبي
فى الترويج لمسياحة البيئية وسياحة السفارى وسياحة االستشفاء والسياحة الرياضية، مما 
يتطمب ضـ المناطؽ السابقة فى إقميـ سياحى متكامؿ لتفعيؿ دوره واالستفادة القصوى مف 

 إمكانياتو مجتمعو.
 

األجانب والعامميف فى  فدبموماسييويرتاد فى الوقت الراىف المحمية كـ غفير مف ال
الييئات الدولية المقيميف فى المعادى بصفة خاصة حتى مف قبؿ إعبلنيا محمية طبيعية، 

الضوضاء التى تعج بيا مدينة القاىرة، يمارسوف فييا بعيد عف حيث أنيا مبلذ ىادئ 
، الطيوروتسمؽ الجباؿ ومراقبة استجماميـ ورياضتيـ كالمشى والجرى وركوب الدراجات 

قامة المخيمات.  فضبل عف االسترخاء وا 

تتوفر لممحمية طرؽ النقؿ المرصوفة والمدقات، مما يعنى  طرق النقل والمواصالت :
اعمارىا مزيدًا مف التيسيرات الرتياد المنطقة مف جميع الفئات األجنبية والوطنية بمختمؼ 
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نطقة المحمية أىميا طريؽ (. فالطرؽ المرصوفة التى تحيط بم3وثقافتيا )الخريطة رقـ 
كـ مف رأس دلتا دجمة غربا حتى الجنوب قميبل مف جبؿ ييمـو  36القطامية ويمتد لمسافو 

 811االسمر شرقا موازيا لمحدود الشمالية لممحمية، حيث يبعد عنيا فى أقصى نقطة قرابة 
 متر فقط. 311متر، بينما يبمغ متوسط بعده عف الحد الشمالى لممحمية 

 
مف طريؽ القطامية بعض الطرؽ الثانوية منيا طريؽ القطامية العيف السخنة )تـ  وتتفرع

افتتاحو منذ بضعو شيور( وىو طريؽ يمتد الى الشماؿ مباشرة مف الحد الشمالى لممحمية 
 مترا فقط، وفى بعض المواضع يدخؿ ضمف الحد الشمالى لممحمية.  161عمى بعد 

 
كـ ومتوسط  32لى الجنوب مف المحمية بطوؿ أما عف طريؽ شؽ الثعباف فيو يمتد إ

أمتار عمى طوؿ خط تقسيـ المياه بيف وادى دجمة ووادى حوؼ، بصفو عامة  9-6عرض 
يتميز ىذا الطريؽ بأنو أكثر تعرجا مف السابؽ نتيجة لوجود بعض القمـ التى يمتؼ حوليا، 

مية العديد مف وىذا الطريؽ عسكرى غير مسموح لممدنييف باستخدامو. كما يوجد بالمح
المدقات التى كانت سابقا معده لخدمة المحاجر والمناطؽ العسكرية عمى وجو الخصوص، 
وتتمشى خطوط العديد منيا مع بعض المجارى المائية الفرعية كما ىو موضح عمى 

 (.3الخريطة رقـ )
 

 التحجير:
وتواصؿ توجد منطقة محاجر الحجر الجيرى داخؿ الجزء الجنوبى الغربى مف المحمية 

، وتعرؼ بمنطقة محاجر شؽ الثعباف كما ىو موضح رج حدود المحمية المعمنةامتدادىا خا
كـ وىناؾ  2.9(. يبمغ أقصى امتداد لممحاجر داخؿ حدود المحمية حوالى 4) بالخريطة رقـ

محاجر معطمة عف العمؿ بعد إعبلف المنطقة محمية طبيعية وىى األقرب لممجرى الرئيسى، 
لمنطقة تعمؿ بكامؿ طاقتيا وىناؾ نزاعات متواصمة بيف جياز شئوف المحمية بينما باقى ا

وأعماؿ التوسعات بالمحاجر حيث أف اى توسع جديد معناه تخريب جديد لنطاقات بيئية مف 
اراضى المحمية. عمى سبيؿ المثاؿ أعطى جياز شئوف البيئة تصريحا لمقائميف بالتحجير 

عمى العمؿ بيا تجاوزوا المسموح مترًا إال أف القائميف  71بالتوسع جنوب منطقتيـ فى نطاؽ 
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بو وتوسعوا فى نطاؽ كـ. وما زالت الخبلفات قائمة بيف الجيتيف )الدراسة الميدانية، مارس، 
2115. ) 

 
 :تحديد الحاجة الى المشروع :   ثالثا

تعددت االستخدامات البشرية داخؿ محمية وادى دجمة وتـ رصدىا مف صور االقمار 
ومتابعة التغيرات التى شيدتيا مف صور االقمار الصناعية عاـ  1991لصناعية عاـ ا

، وقد تـ اختيار منطقة جمعية حماية البيئة 2115ابعتيا بالمسح الميدانى عاـ ثـ مت 2111
مف التموث ومنطقة الزرايب كنموذج لتطبيؽ دراسة تقييـ االثر البيئى عمييما )الخريطة رقـ 

بعد مف تكرار الدراسة عمى مناطؽ التعديات االخرى، وقد نبع االختيار  ( مما يمكف فيما5
ليذه المنطقة مف صعوبة اجراء دراسة تقييـ االثر البيئى عمى المناطؽ العسكرية بالمنطقة 
لمحاذير امنيو، كما اف التوسعات المذىمو والمتبلحقو التى تشيدىا منطقة عمراف زىراء 

 .اكثر تفصيبل وعمقا ستمـز دراسةالمعادى ومحاجر شؽ الثعباف ت
 

مف خبلؿ الدراسة الميدانية الحظنا اف منطقة مشروع جمعية حماية البيئة مف التموث 
ىى المنطقة االكثر تضررًا بالمحمية، واثارىا السمبيو واضحة  "الزرايب" الحظائر ومنطقة

 . عمى المنطقة المحيطة  مما كاف مبررا قويا مف مبرات اختيارىا لمدراسة
 

شيدت مدينة القاىرة توسعات عمرانية متبلحقة وتضخـ سكانى ربما لـ تشيده مدينة  لقد
أخرى فى العالـ، مما افرز مشكبلت عديدة كاف منيا مشكمة التخمص مف النفايات المنزلية 
والصحية والصناعية. وقد استقرالحاؿ منذ أمد بعيد فى مصر عمى التخمص مف ىذه 

مناطؽ صحراوية أواراٍض فضاء بعيدًا عف الكتمة السكنية فى ما يسمى النفايات بإلقائيا فى 
ىذه المقالب  أضحتبالمقالب العمومية المكشوفة. ومع استمرار التوسعات العمرانية، 

العمومية داخؿ الكتمة السكنية مما ىدد السكاف بأضرار صحية بالغة، فنشأت الحاجة الى 
مف منيا بعيدًا عف الكتمة السكنية، وجاء مشروع إعادة تدوير ىذه النفايات والتخمص اآل

 263جمعية حماية البيئة مف التموث المشير مف قبؿ وزارة الشئوف االجتماعية بالقرار رقـ 
عادة تدويرىا بالق 1998لسنو  طامية  تمبية ليذه بإقامة المركز المتطور لجمع وفرز القمامة وا 
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مامة بجوارىا فى ذات العاـ لتحسيف اوضاع ، كما أ نشئت جمعية جامعى القالحاجة الممحة
 ىذه الفئة.
 
  :وأسموب التشغيل  : وصف تفصيمى لمكونات المشروعرابعاا 

لقد قاـ جياز شئوف البيئة بتصنيؼ المشروعات الخاضعة لتقييـ األثر البيئى الى ثبلث 
 :طبقا لمستوى الخطورة الذى تمثمو عمى البيئة المحيطة كما يمى فئات 

 القائمة )أ( البيضاء  مشروعات. 
  مشروعات القائمة )ب( الرمادية. 
 مشروعات القائمة )ج( السوداء . 

 
عادة االستخداـ ، ضمف القائمة المشار الييا مف قبؿ تأتى مشروعات تدوير المخمفات وا 

إال أف منطقة مشروع منشأة جمعية رجاؿ جامعى القمامة )الزرايب( ال تدخؿ   الرمادية
ريع التى حددىا جياز شئوف البيئة والتى تحتاج الى تقييـ األثر البيئى ضمف قائمة المشا

( بالرغـ مف آثارىا 28ص ، 2113 ،و ايماف محمود العزيزى ،)صبلح محمود الحجار
. بناء عمى السمبية التى قد تحدثيا فى البيئة المحيطة كما ىو الحاؿ فى محمية وادى دجمة

بالرغـ مف أف احدىما بيئى )ب( عمى المشروعيف، ما سبؽ تـ استيفاء نموذج التصنيؼ ال
)الزرايب( مف وجية نظر قانوف شئوف البيئة ليس فى حاجة الى تقييـ لؤلثر البيئى، كما أف 
الموقؼ ىنا يختمؼ تماما الف الضرر أصبح واقعا بالفعؿ، لذا فإف المراحؿ الثبلث المكونة 

( ال ع، أثناء تنفيذ المشروع، بعد تنفيذا لمشرو لتقييـ األثرالبيئى )مرحمة ما قبؿ تنفيذ المشروع
 يمكف إجراؤه ىنا.

 
مف ثـ نجد أف الذى أمكف تناولو ىو المرحمة الثالثة )بعد تنفيذ المشروع( حيث يمكف 

 Environmental Remedial Study (ERS)أف نطمؽ عمى ىذه الدراسة دراسة عبلجية بيئية 
والسمبية التى قد تؤثر مستقببل عمى البيئة المحيطة  رصد ومتابعة اآلثار االيجابيةالى تيدؼ 

 بالمشروع، وكيفية مجابية ىذه المتغيرات مستقببل.
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مف خبلؿ الدراسة الميدانية واستمارة االستبياف التى تـ تطبيقيا، أمكف التوصؿ الى و 
 مجموعة مف الحقائؽ أىميا :

لجمع وفرز القمامة )المركز المتطور  جمعية حماية البيئة من التموثمشروع  -2
عادة تدويرىا بالقطامية  (:وا 

  يدة يسرية لوزةقبؿ إعبلف المنطقة محمية طبيعية ، وىو ممؾ لمس 1998بدأ عاـ ،
يقع المشروع فى منطقة نائية بعيدا عف الكتمة السكنية، فى نفس الوقت يتصؿ 

ى لبطريؽ فرعى ينتيى الى طريؽ القطامية والعيف السخنة، مما يسيؿ الوصوؿ ا
 (.5،  4منطقة المشروع )خريطة 

 المواد الخاـ المستخدمة : تأتى لممشروع كميات غير محدده مف المخمفات الصمبو  
والعضوية مف مدينة القاىرة حيث يتـ جمعيا وفرزىا ميكانيكيا إلعادة تدويرىا 

 ومعالجتيا والتخمص اآلمف منيا.

 تصؿ مساحتيا الى : يتكوف المشروع مف عدد مف المبانى  مكونات المشروع
( تتألؼ مف 2115مارس  GPSمترا )القياس بالرفع الميدانى باستخداـ الػ  138361

دور واحد، لكؿ منيا استخداـ خاص، فيناؾ مبنى مخصص لمسير آللى الخاص 
متر حيث  1مترا وعرضو  12بفرز المخمفات الصمبة مف القمامة يصؿ طولو الى 

يا، ويتـ تجميع الزجاج وبيعو لمصانع الزجاج. يتـ عميو فرز القمامة يدويا وتجميع
وىناؾ مبنى مخصص لممكبس الييدروليكى، حيث يتـ كبس بعض المخمفات 
الصمبة التى تـ فرزىا ومنيا المعادف لبيعيا، وكذلؾ كبس الورؽ وكبس الببلستيؾ 
لتقميؿ حجميا لسيولة نقمة وتداولو، واخيرًا ىناؾ مباٍف مخصصة إلعادة تدوير 

الورؽ، ماكينة  وماكينو لفـرفيناؾ مبنى لتدوير الورؽ ، ات كؿ منيا عمى حدةالمخمف
عجف الورؽ، ماكينة فرد العجينة، ثـ أخرى لتقطيعيا،...( ومبنى آخر لتدوير العظاـ 
 اً والمواد العضوية، وثالث لتدوير القماش والمخمفات المعدنية، مما يخمؽ فرص

بطرؽ ايجابية مف المخمفات وتحقيؽ عائد لمعمالة فى الصناعات الصغيرة والتخمص 
 اقتصادى فى نفس الوقت.
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 مراحل تدوير القمامة بجمعية حماية البيئة من الثموت
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتمثؿ المنتج النيائى لممشروع فى إنتاج خػراطيـ الكيربػاء الببلسػتيؾ وأكيػاس القمامػة 
روت المختمفػة واألظػرؼ والسػجاد ومشابؾ الغسيؿ والشماعات والخرز وأوراؽ الدعايػة والكػ

ى يػػػتـ إنتاجػػػو مػػػف مخمفػػػات ذوبعػػػض المفروشػػػات القائمػػػة عمػػػى بقايػػػا القمػػػاش، والغػػػراء )الػػػ
العظاـ( والفحػـ الحيػوانى، وبػودرة الكالسػيـو التػى تسػتخدـ كإضػافة ألعػبلؼ الحيػواف، كمػا 
يػػػػتـ عمػػػػؿ بعػػػػض منتجػػػػات خػػػػاف الخميمػػػػى كالتماثيػػػػؿ واالبػػػػاجورات عمػػػػى ىػػػػذه المخمفػػػػات 

 العظمية، وأخيرا يأتى السماد العضوى كأحد أىـ منتجات المشروع.

 مسار فرز مخمفات القمامة الصمبة

 وحدات تصنيع 
 طوب وبالط

طوب 
 وبالط

 أحواض غسيل

 عمميات إعادة التدوير

 مخمفات البالستيك

 ماكينة حقن

 تـخـــريـــز

ماكينة  ماكينة خرطوم
أكياس 
 بالستيك

ورق 
 كرتون
 زجاج
 معادن
 أقمشة

 مخمفات عضوية

 كسارة
 

 المرفوض

 رمل 

  سماد عضوى

 أتربة وخالفو

مصنع 
عن السماد
 طريق
 الكمر

 بمَورة

 مكبس
لمورق 
 والكرتون

 قمشةوال
 والمعادن

 زجاج

 بالت ورق

 بالت أقمشة

 بالت معادن
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( حيث Rejectsيتـ التخمص مف بقايا النفايات التى استحاؿ تدويرىا )المرفوضات 
% مف حجـ المخمفات الصمبة ال يمكف إعادة تدويرىا بالتكنولوجيا 31: 21يتبقى حوالى 

% مف 91:  81ثة تمثؿ حوالى ستيؾ الممو المتاحة، ويبلحظ أف نسبة أكياس الببل
المرفوضات نظرا الحتوائيا عمى نسبة عالية مف المواد العضوية التى يصعب تنظيفيا، 
مما يؤدى لمتموث البصرى، ويعتبر التخمص منيا عممية مكمفة اقتصاديا، باإلضافة الى 
نشاء مدافف  ما تسببو مف مشاكؿ بيئيو عديدة. ولمتخمص اآلمف منيا، يجب تصميـ وا 

حية آمنة طبقا لممواصفات الموضوعة وبعيدا عف مستوى الماء الجوفى والكتمة ص
السكنية  إال أف ىذا األمر مكمؼ لمغاية . لذا تـ التفكير فى تقنيو جديده تعتمد عمى  
تقطيع الببلستيؾ وخمطو بالرماؿ بعد تسخينيا حيث تتميز ىذه الخمطة بقدرة عالية عمى 

والضغط والصدمات والبرى إلنتاج مواد بناء مثؿ الطوب  التحمؿ الميكانيكى مثؿ الشد
والببلط العادى وببلط األرصفة المعشقة وبعض إطارات العربات اليدوية وأغطية غرؼ 

% مف تكمفة إنتاج 41-31ة إنتاج ىذه المواد بحوالى تقدر تكمف تفتيش الصرؼ الصحى.
امات المستخدمة ليس ليا قيمة مواد البناء المماثمة بالطرؽ التقميدية حيث أف جميع الخ

اقتصادية، بؿ عمى العكس ، تكمؼ الكثير مف الماؿ لمتخمص منيا، كما أف الطاقة 
المستخدمة قميمة، وتـ ذلؾ مف خبلؿ التعاوف بيف جمعية حماية البيئة مف التموث وجمعية 

وجيا كيما الفنمندية إلنشاء أوؿ مصنع إلنتاج الطوب والببلط المعشؽ  باستخداـ تكنول
 القوالب.

 
يتـ نقؿ المواد الخاـ الى منطقة المشروع عف طريؽ عربات النقؿ الكبيرة والمتوسطة  -

 .نتج النيائى بواسطة نفس السياراتوالصغيرة وأخرى تجرىا الحمير، كما يتـ نقؿ الم

لتخفيؼ المموثات  تال تتوفر مواقع وأماكف انتظار مخصصة لمعربات، وال احتياطيا -
التى تنبعث مف جراء عمميات التحميؿ والتفريغ المتبعة  لمحد مف األتربة اليوائية 

 المنطمقة خبلؿ ىذه العمميات والضوضاء الصادرة عنيا.

تتركز اآلثار الجانبية السمبية لممشروع فى التموث البصرى وتموث اليواء، حيث تنبعث  -
عمؿ السماد العضوى روائح كريية مف جراء تخمير المخمفات بطريقة الكمر المكشوؼ ل
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(، كما تتناثر العديد مف األكياس واألوراؽ بفعؿ الرياح حوؿ المنطقة 24منيا  )صورة  
مف جراء عمميات النقؿ المكشوؼ والتخزيف غير المبلئـ لممادة الخاـ، مما  (25)صورة 

ينتج عنو مجموعة مف المخمفات الصمبة تتناثر بالمنطقة المحيطة بالمشروع، فضبل 
فات البناء التى تحيط بالمنطقة وأكواـ القمامة التى تمقى بيا عربات النقؿ خارج عف مخم

 أسوار المشروع.

الضوضاء الناتجة عف عمميات النقؿ والشحف والتفريغ واألتربة المتناثرة مف جراء ىذه  -
 العمميات.

ميا أحياء بالقاىرة أى تتنوع مصادر القوى العاممة فى المشروع، فيى تػأتى مف عده -
كور ذبل مف الػعام 181:  171عدادىا ما بيف امنشأة ناصر، الدويقو، ...( تتراوح )

 . جنييا شيريا  لمعامؿ 351حوالى  واألناث، ويصؿ متوسط دخؿ الفرد بالمشروع

ال تتوفر الرعاية الصحية بمنطقة المشروع باستثناء اإلسعافات األولية، عمى اعتبار  -
 صحية  لمدينة القاىرة.قرب المنطقة مف الخدمات ال

المستوى التعميمى لؤلفراد العامميف يتنوع ما بيف أمى وحممة البكالوريوس بؿ وحممة  - 
الدكتوراة ايضًا حيث يوجد مصنع خاص يقـو عمى محاكاة وتصميـ معدات وماكينات 

 تدوير المخمفات محميا وبأيدى مصرية توفيرا لمعممة الصعبة.

ة بمنطقة المشروع  تتمثؿ فى شبكة الطرؽ الفرعية المرصوفة المرافؽ العامة المتوفر   -
توفر لممشروع محطة ديزؿ تالتى تتفرع عف طريؽ القطامية وطريؽ العيف السخنة، كما 

لتوليد الكيرباء، ويتـ جمب المياه فى عربات مف خارج المنطقة وتخزينيا فى خزانات 
صحى حيث يتـ تجميع  لبلستخدامات المختمفة، وال تتوفر لممنطقة شبكة صرؼ

 الصرؼ فى ترانشات لحيف التخمص منيا.

 
 
 )الزرايب(.9::2مشروع منشأة جمعية رجال جامعى القمامة   -3
بدأ  قبؿ إعبلف المنطقة محمية طبيعية، وىو ممؾ مجموعة مف األفراد، ويقع  فى  -

عية حماية منطقة نائية بعيدا عف الكتمة السكنية، وفى نفس الوقت لقربو الشديد مف جم
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الى طريؽ القطامية البيئة مف التموث، فيو متصؿ بمدؽ يتصؿ بطريؽ فرعى  ينتيى 
 (.5،  4خريطة ، مما يسيؿ الوصوؿ الى المنطقة )والعيف السخنة

لمشروع بكميات غير محدده مف المخمفات الصمبة  فى اتاتى المواد الخاـ المستخدمة  -
تخداـ المادة العضوية المستخمصة منيا  بعد والعضوية مف مدينة القاىرة حيث يتـ  اس
)ىذه الطريقة تساعد عمى انتشار االلتياب عممية الفرز اليدوى فى تربية الخنازير 

 الكبدى الوبائى والعديد مف األمراض األخرى(.

 11.275يتكوف المشروع مف عدد مف المبانى تتألؼ مف دور واحد كانت عمى مساحة  -
مترا )القياس بالرفع الميدانى  144.265ف عمى مساحة ،  وىى اال2111مترا عاـ 

( حيث تستخدـ ىذه المبانى كحظائر لمخنازير )الصورة 2115مارس  GPSباستخداـ اؿ
26 ،27.) 

المنتج النيائى لممشروع يتمثؿ فى الخنازيرالتى تباع  لتحقيؽ عائد اقتصادى معقوؿ  -
 يرفع مف دخؿ ىذه الفئة محدودة الدخؿ.

قة فى المجرى الرئيسى لوادى خمص مف باقى المخمفات بإلقائيا حوؿ المنطيتـ الت -
 ، أو بيعيا لجمعية حماية البيئة المجاورة.دجمة

يتـ نقؿ المواد الخاـ الى منطقة المشروع عف طريؽ عربات النقؿ المتوسطو والصغيرة  -
 وأخرى تجرىا الدواب.

تتخذ لتخفيؼ  توال احتياطيا ليست ىناؾ مواقع وأماكف انتظار مخصصة لمعربات، -
المموثات اليوائية مف جراء التحميؿ والتفريغ المتبع لمحد مف األتربة المنطمقة خبلؿ ىذه 

 العمميات والضوضاء المنبعثة عنيا.

تأتى القوى العاممة فى المشروع مف منشاة ناصر بالقاىرة ، وىناؾ أعداد محدودة منيـ  -
 (. حوالى أحدى عشرة أسرهسرىـ )تقيـ أقامة دائمة بالمنطقة مع  أ

 ال تتوفر اى رعاية صحية بمنطقة المشروع. -

 المستوى التعميمى لؤلفراد العامميف يتنوع ما بيف أمى ويقرأ ويكتب وحممة الدبمـو الفنى. -

تتمثؿ المرافؽ العامة بمنطقة المشروع  فى المدقات التى تتصؿ بالطريؽ الفرعى    - 
وع توفر لممشر يف طريؽ القطامية وطريؽ العيف السخنة، كما المرصوؼ والذى يتفرع ع

، ويتـ جمب المياه فى عربات مف خارج المنطقة وتخزينيا محوؿ لتوليد الكيرباء البلزمة
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فى خزانات  لبلستخدامات المختمفة، وال تتوفر لممنطقة شبكة صرؼ صحى، حيث يتـ 
 ع.التخمص مف الصرؼ فى المناطؽ الفضاء المحيطة بالمشرو 

تتركز اآلثار الجانبية السمبية لممشروع فى التموث البصرى وتموث اليواء، حيث تنبعث  -
روائح كريية مف جراء تخمر المخمفات المكشوفة وتطاير األتربة مف جراء عمميات 
النقؿ والتفريغ. كما تتناثر العديد مف األكياس واألوراؽ بفعؿ الرياح حوؿ المنطقة مف 

المكشوؼ والتخمص غير المبلئـ مف بواقى القمامة، مما ينتج عنو جراء عمميات النقؿ 
مجموعة مف المخمفات الصمبة وأكواـ الزبالة التى تمقى وتتناثر بالمنطقة المحيطة 
بالمشروع، ناىيؾ عف الضوضاء الناجمة عف ىذه العمميات التى توثر عمى محمية 

الصرؼ الصحى مف  ( كما أف عمميات التخمص غير اآلمف مف26دجمو )الصورة 
 التأثير سمبًا عمى المياه الجوفية بالمنطقة . اشأني

 
 : خامسا : التأثيرات البيئية والمخاطر المحتممة

مصادر  أف، لحقمية لمنطقة المحميةالمعاينة اأتضح مف خبلؿ الدراسة الميدانية و 
 : التموث بالمحمية تتمثؿ فى

  
  بمخمفات جمعية حماية البيئة ومنطقة الزرائ ( المموثات الغازية والصمبة المنبعثة من2)
  حيث تضمنت حدود المحمية المعمنة منطقة جمعية" حماية البيئة مف التموث" وجمعية

تصاريح وقرارات مف  ،بشأف عمؿ الجمعيتيف فى المنطقة ت"جامعى القمامة" وقد صدر 
ؿ الحدود المحافظة قبؿ إعبلف المنطقة محمية طبيعية، إال أف وجودىما اآلف داخ

المعمنة لممحمية، واستمرارىما فى توسيع حدودىما، والتجاوزات التى تتـ حوؿ منطقتييما 
بيسات النقؿ العاـ المبلصؽ لجمعية حماية تو )حيث تـ ضـ جزء مف جراج موقؼ أو 

البيئة إلييا بعد أف انيار السور الفاصؿ بينيما( وبعد أف عزمت إدارة النقؿ العاـ عمى 
كـ  2.5كؿ ىذا جعؿ انتشار المموثات حوؿ الجمعية تمتد الى حوالى  إخبلء المنطقة

 كـ باتجاه الشرؽ وقد تكرر ذلؾ حوؿ منطقة الزرايب. 5باتجاه المحمية، وحوالى 

  ا خصبا ؽ مرتعً مجو وخالغير مشروع جامعى القمامة كثيرا مف جماؿ المكاف ونقاء
تكاثر تاألمراض، كما  مةناق طرياتالف وىيأ بيئة خصبة لتوالد بعوض،لتوالد الذباب وال
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عمي القمامة الحشرات والقوارض مما يسبب انتقاؿ األمراض خاصة االلتياب الكبدى 
 ى المباشرسمبال التأثيرباالضافو الى والسالمونيبل والتيفود والعديد مف األمراض الجمدية 
النياية  فى ( مما يؤدى28)صورة  عمى المحمية سواء عمى المدى القصير أو الطويؿ

يستمـز خضوع مثؿ ىذه األنشطة لتقييـ أثارىا البيئية خاصة و  واسع المدىالى تموث 
الصناعية  األنشطة فمثؿ ىذهمنطقة محمية كوادى دجمة، إذا كانت داخؿ نطاؽ 

يماف ) مفِ قبؿ القانوفلتقييـ التأثير البيئى  مازالت غير خاضعةالصغيرة  الحجار وا 
 .(251ص ، 2113 ،العزيزى

 احتراؽ ىذه المخمفات احتراقا  الى لفترات طويمة يؤدى مكشوفةرؾ المخمفات الصمبة ت
ؤدى الى تموث اليواء مما ي ،وانتشار الدخاف وانبعاث الغازات السامةنتيجة لمتخمر ذاتيا 
تقـو  كماأف عممية الحرؽ تتـ لممخمفات العضوية وغير العضوية والببلستيكية. ، خاصة

مامة نحو قموثات الى المحمية، كما أنيا تقـو بدفع أكياس الالرياح بحمؿ ىذه الم
المحمية مما يؤدى الى اشتباؾ العديد منيا بالنبات الطبيعى بالمحمية وتجمعيا داخؿ 
برؾ الغطس كما ىو واضح مف الصور، مما يشوه جماؿ المكاف ويضر ضررا بالغا 

  .بالمحمية

  ( مف العوامؿ طوبة بالمخمفات الصمبةلوجود الر )يعتبر الرشح مف المقالب المكشوفة
، لصرؼ الصحىفضبل عف التسرب مف مياه ا الجوفية، التى تؤدى الى تمويث المياه

مف ثـ تصبح غير صالحة لتكاثر ، و كما تنتقؿ مموثات المخمفات الصمبة الى التربة
  مرة أخرى.النباتات بيا 

إجراء قياسات معممية لمخواص  ىال يفوتنى أف انوه الى أف ىذه المرحمة تحتاج الوأخيرا 
الكيميائية والبكتيرية لممموثات، والتأكد مف دقة ىذه القياسات، كما إنيا فى حاجة الى مزيد 

 مف الدراسات التفصيمية لتحديد كمياتيا عمى وجو دقيؽ، وىذا األمر خمت منو  الدراسة. 
 
 ة األخرى  ( التأثيرات البيئية والمخاطر المحتممة لالستخدامات البشري3)
  ي عد اإلنساف احد العوامؿ الرئيسية المسؤلة عف المشكبلت التى تتعرض ليا المحمية

مف خبلؿ ممارساتو السمبية تجاه التكوينات الجيولوجية مف حفر األسماء وكتابة 
 التذكارات عمييا وترؾ الفضبلت وفوارغ المأكوالت مما يسيـ فى تمويث المكاف.
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 وف معاينة حقمية لممكاف، فقد دخمت ورش تصنيع الرخاـ تـ ترسيـ حدود المحمية د
ضمف حدود المحمية مف الناحية الغربية، وكانت الى وقت قريب تمقى بمخمفاتيا 

، وتمتد ىذه المخمفات بطوؿ يبمغ (29( )صورة 6، 4التحجيرية فى الوادى )خريطة 
فضبل عف نحو كيمو متر مف مدخؿ المحمية الغربى عمى جانبى المجرى الرئيسى، 

بقايا آثار مبانى كانت خاصة بتخزيف الديناميت ومكاف لحراستيا داخؿ المحمية  وجود
كـ مف المدخؿ، مما يشوه المكاف ويتنافى مع طبيعتو كمحمية طبيعية  2عمى بعد 
 (.31)صورة 

 أفمعادى بعد لمدينة زىراء اتـ ترسيـ حدود المحمية متضمنة امتدادات عمرانية ل 
امتداد زىراء  ووصؿ، فى التوسعات العمرانية لممعادىدجمة تماما ادى ت دلتا و ذاستنف

ف التوسعات التى إلؾ فذك. (6)خريطة كيمو متر  3قرابة  محميةالداخؿ حدود المعادى 
 ومد الطريؽ الجديد، تشيدىا الثورة العمرانية عمى جانبى طريؽ القطامية العيف السخنة

مترا فقط مف الحد الشمالى لممحمية وداخؿ  161( عمى بعد العيف السخنة القاىرة)
عمى أف الحركة  اً واضح اً يعطينا مؤشر حدودىا الشمالية فى بعض المواضع، مما 

مما يعنى مزيدا مف ، تمتدسجانبى الطرؽ لف تتوقؼ بؿ ستتزايد و  العمرانية عمى
التأثيرات السمبية المحتممو عمى المحمية مف جراء الضوضاء الناجمة عف التشييد 

مما ييدد  والبناء، والحركة عمى الطرؽ السريعة التى أصبحت عمى مشارؼ المحمية،
االنتشار وتمؾ التى  المحدودة األنواعيعنى عمى المدى القريب ىجرة ، و الحياة البرية

 واألمافمجاورة ربما يتوفر فييا اليدوء  أوديةمف الحيوانات الى قاربت عمى االنقراض 
، مباشراً كاف ىذا الوادى ىو وادى حوؼ الواقع جنوب دجمة  ربما دجمة،أكثر مف وادى 

مما يعنى أف المحمية مف جراء ذلؾ قد يختؿ توازنيا، وقد تفقد معناىا اذا استمرت ىذه 
 األوضاع دوف اجراءات لتخفيفيا.

  تـ رصد أكثر مف موقع لمنطقو عسكرية داخؿ حدود المحمية، وبالتأكيد ىذه
ترسيـ حدود المحمية كما ىو واضح مف الخريطة المعسكرات كانت مقامة قبؿ 

(، ومما ال شؾ فيو أف عمميات التدريب داخؿ ىذه 4)خريطة  1991الفضائية عاـ 
طبلؽ النار الذى يتـ مرارا بيا مف شأنو التأثير سمبا عمى الحياة البرية  المعسكرات، وا 

 بالمحمية.
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 كـ يبدأ مف فـ وادى دجمو  3.5يبمغ طولو القمامة تكاد تسد مخر سيؿ طره ) لوحظ أف
ويمر بمزرعة سجف طره حتى يصب فى نير النيؿ غربا، وقد تـ انشاؤه الى الجنوب 
مف المعادى مباشرًة لحمايتيا مف أخطار الفيضاف( تماما عند بداية خروج الوادى مف 
اليضبة الجيرية، كما لوحظ نمو األعشاب والبوص فى قاعو عند مخرجو وبالقرب مف 

، ار مخر السيؿ المبلصؽ لنادى دجمةداد كثافة ىذه النباتات عمى طوؿ مسمصبو، وتز 
 مما قد يتسبب فى إضعاؼ كفاءة المخر إذا ما أصاب الوادى سيؿ جارؼ.

  تـ بناء المدخؿ الغربي لممحمية بأسموب ىندسى ال يتوافؽ مع ضروريات البناء فى
ة )سحارات( لتمرير مناطؽ مخرات السيوؿ، حيث ال يتضمف المدخؿ اى فتحات سفمي

مياه السيوؿ إف حدثت، فالبناء فى مجممو مصمت، وقد تبيف أف جزءا مف حائط البناء 
إال أف القائميف عميو قاموا ببنائو  2111قد ى دـ مف جراء سيؿ تعرض لو الوادى عاـ 

مرة اخرى  تمرة أخرى دوف عمؿ السحارات البلزمة لتفادى أخطار السيوؿ إف جاء
 .(32، 31)صورة 

 
ؤلو عف عف المنطقة، وتمؾ المس المسؤلو الجيات التنفيذيةومما تجدر اإلشارة اليو أف 

المحمية، حيث يؤخذ فى االعتبار  ، تختمؼ فى تقديراتيا ألىميةالمناطؽ المبلصقة لممحمية
فقط الجدوى االقتصادية دوف األخذ فى االعتبار الجدوى البيئية )وكأف التنمية البيئية 

يتطمب البيئة، الطابع المستقبمى لقضايا عمى أف  عبلوة لتنمية وال تكمميا(.تتعارض مع ا
لمسكاف  الممحةتحت ضغط الحاجات آنية لتحقيؽ أىداؼ ومصالح  الحاليةبالموارد  التضحية

  .االىتماـ الجدير بيا البيئية بالمحميةعدـ نيؿ القضايا مما أدى الى المتزايديف 
 

 :ار السمبية لممشروع سادسا : إجراءات تخفيف اآلث
مرحمة الى  ومنطقة "الزرائب" منطقة "جمعية حماية البيئة مف التموث" لقد وصمت

تجميع القمامة مشروع تعديؿ  ماسو الى الحاجة أصبحت ، لذا Critical stressالحرج  ألجيادا
عادة تدويرىا بالمنطقة عمى أف يكوف ذلؾ فى إطار:  وا 

 ممخمفات )عمؿ كومو مف المخمفات العضوية ومداومة استبداؿ عممية الكمر الطبيعى ل
بتقنية البيوجاز، وعمؿ خزانات  (34، 33ترطيبيا وتقميبيا بصفة مستمرة( )صورة 
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نتاج السماد العضوى والغاز الطبي عى منيا دوف تمويث ىواء مغمقة لتخمير النفايات وا 
مرضية أثناء عممية ، حيث يتـ أبادة قدر كبير مف الطفيميات والميكروبات الالمنطقة

 اآلمفالتخمص  أفعمى ، الدراسات العممية المتخصصة أجمعتقد فالتخمر البلىوائى. 
الغاز ىو تحويميا الى ، واالقتصادى لمتخمص مف النفايات والصحى والحؿ العممى

 ، مشكبلت البيئيةعديد مف  التبلفى  (، حيث تساعد ىذه التقنية عمىبيوجازالعضوى )
ويوصى بيا ، سيمة البناء والصيانة غير مكمفة ريع توليد ىذا الغازمشا أففضبل عف 

)يولد المتر المكعب مف  مف الدوؿ النامية خاصة المنشأت الصغيػرة بيا  دائما لممبتدئيف
كيمو وات ساعة وىى كافية لتشغيؿ موتور قوتو واحد حصاف   1.25البيوجاز حوالى 

 .(238و طاحوف ص  76: 73ص  2114)الحجار  يعمؿ  لمدة ساعتيف(

  يمكف لمجمعية مع دعـ مف جياز المحمية والتنسيؽ مع مصمحة الضرائب ، أف تتولى
عادة تدوير المخمفات التى تحيط بيا وتمؾ الموجودة  بمنطقة الزرائب وما  تنظيؼ وا 
حوليا، وتشجير المنطقة بسياج مف النخيؿ أو أشجار الجازورينا لعمؿ أسياج مف 

حوؿ دوف وصوؿ األكياس المتطايرة مف المخمفات الى المحمية، الغابات الشجرية ت
وكذلؾ تخفيؼ مموثات اليواء والتموث البصرى بالمنطقة، عمى أف تعفى الجمعية مف 
الضرائب بالقدر الذى ستنفقو عمى عممية التنظيؼ والتشجير )يتوفر بالجمعية السماد 

( مما يعنى مزيدًا مف فرص العمؿ، وقضا ء تاـ عمى األكياس المتناثرة العضوى البلـز
  .(1)(36 ،35 تشوه جماليا )صورةالتى داخؿ المحمية 

 
المفاىيـ صحيح وت التعديؿ،تنفيذ بحالتيا قبؿ  ة البيئةمقارن، يجب تنفيذ التعديبلتبعد 

فضبل عف كونو نوعًا مف أنواع  مستمرة ،ما يعنى أف التقييـ البيئى عمميو ، مفى ضوء ذلؾ
 .(11 ص ،1981زيف الديف ) Conservation & planningلمموارد  وصيانة التخطيط البيئى

 
  : البدائل سابعا : دراسة

 .موقع آخر لممشروع مع التعويض النقدى (  تصويب الموقف باختيار2)
جمعية حماية التى تتمثؿ فى " Transfer Station ربما يكوف نقؿ المحطة الوسيطة

ئب" الى منطقة أخرى ىو الحؿ، ولتكف فى جنوب شرؽ البيئة مف التموث" ومنطقة "الزرا
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كـ مف الحد الشرقى ليا داخؿ نطاؽ منطقة المسابؾ والتحجير  5المحمية  عمى مسافة 
(، حيث تتميز ىذه المنطقة بقربيا مف الطرؽ الفرعية 7ومصنع االسمنت )خريطة 

نيا تقع  اكما  كـ(، 2كـ( وطريؽ العيف السخنو ) 3والرئيسية ومنيا طريؽ القطامية )
ضمف منطقة صناعية قد تستفيد بمخمفاتيا، كما يمكف دفع التعويض النقدى المناسب 
لمجمعية إلعادة بناء منشآتيا داخؿ ىذا الموضع الجديد. كما أف ىذا الموضع المقترح 
مف شأنو تفادى اتجاىات الرياح السائدة مف الشماؿ والشماؿ الشرقى والجنوب الشرقى 

 .(2)مموثات مف ىذه المنطقة الى المحميةالتى تجمب ال
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
سبق هليئة القاهرة اجلدندة هقامة مشروع غابة النخيو على  نقاض مقالب القمامه ىف مدخو مدننة نصر ىف  (1)

 منطقة مقابر الوفاء واالمو وهى جتربة تستحق التىرار .
رددات املختصدة بةزالددة جدداء مدد  مبدار منطقددة الارااددب  ريدددا قدام جردداز مدننددة القدداهرة اجلدنددة  بالتعدداون مددع اجل (2)

لنقلرددا خددارو  دددود ا ميددة ىت  ددا نشددىو  خطددوة  هامددة  وفعالددة علددى صرنددق ا فددا  علددى  خصدداا  ا ميددة 
 وتوفري اهلدوء هلا . ومت ذلك اثناء صباعة هذا البحث.

 : ة الشمالووضع حد أقصى لالمتداد العمرانى من جي تعديل حدود المحمية ( 3)
سواء مف جية الشماؿ  لقد تـ عرض مجموعة التعديات التى تتعرض ليا المحمية

عبلنيا محمية طبيعية دوف 4والشرؽ أو الجنوب والغرب )الخريطة  ( نتيجة لترسيـ حدودىا وا 
األخذ فى االعتبار وجود ىذه المنشات، لذا فاف ترسيـ حدود جديدة لممحمية أمر ضرورى 

. عمى المكاف تطرأسمبية القائمة، وتبلفى أى مستجدات غير مرغوب فييا قد لتبلفى اآلثارال
 لذا وضعت الباحثة مقترحيف لتعديؿ حدود المحمية ىما :

( والذى يتمثؿ فى نطاقات ىندسية تحيط  بالحدود 8تعكسو )الخريطة  المقترح األول: *
الف ىذا  النطاؽ ال  الحالية لممحمية يتألؼ كؿ نطاؽ  مف  كيمومتر واحد فقط . ونظرا

يحقؽ خروج كافة التعديات  بالمحمية كالمحاجر فى الغرب والمنطقة العسكرية فى 
فقط،  فػالجنوب  فقد حدد النطاؽ الثانى الذى يبعد عف الحد الحالى لممحمية بكيمومتري

وبعد رسـ حدود النطاؽ الجديد أتضح إف ما تبقى مف المحمية والمجرى الرئيسى 
ضئيبًل ال يصمح أف نطمؽ عميو محمية، إال أف ما يميز ىذا النطاؽ أنو  يمثبلف  جزءاً 

 اخرج نيائيا مناطؽ التعديات خارج حدوده. 
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مف ىذا يتضح أف ترسيـ حدود المحمية عمى أساس خطوط ىندسية ، يعد أمرا 
غير مرغوب فيو ، كما أنو ال يحؿ المشكمة ال بصورة جزئية وال كمية وعميو فقد تـ 

 قترح الثانى لترسيـ حدود جديدة لممحمية.وضع الم
متر  311( حيث ي قترح تحديد نطاؽ يمتد لمسافة 9تعكسة )خريطة  المقترح الثانى : *

، ثـ ترسيـ حدود فقط يحيط بكؿ مناطؽ التعديات الموجودة بالمحمية كؿ منيا عمى حدة
قدر اإلمكاف، وأف ، مع األخذ فى االعتبار البعد عف النطاقات السابقة بجديدة لممحمية

اء الحد الشمالى ػ. لذا فقد جمع ظاىرات جغرافية واضحة المعالـتتمشى الحدود الجديدة 
سار الموضح عمى ػاالنك خط  لممحمية متمشيا مع الحافة الشمالية وعمى طوؿ

( كما راعينا البعد قدر االمكاف فى الحد الشمالى الشرقى عف الطرؽ 2)الخريطة 
زداد عمييا معدالت الحركة بسبب النشاط العمرانى تالشؾ فيو سالمميدة، التى مما 

خراج المجارى الفرعية  بالمنطقة، مع تضميف المجرى الرئيسى داخؿ الحدود الجديدة، وا 
التى ال تتعدد بيا الظاىرات الحيوية اليامة لممحمية. ثـ جاء الحد الشرقى المقترح 

ا معنى فى الحد الحالى لممحمية لممحمية م ِخرجا منطقة )اإلسفيف( التى ليس لي
ومتمشيا فى مجمؿ مواضعو مع النقاط المعمنة لممحمية سابقًا. وأخيرا جاء الحد 

، مع إخراج ىتيف مع حافة البعيرات وجبؿ طره فالجنوبى الغربى والغربى متمشيا
المنطقتيف مف حدود المحمية ومعظـ رافد وادى البعيرات، فضبل عف البعد عف المناطؽ 

كرية فى الجنوب وامتدادات منطقة زىراء المعادى بالجانب الغربى، ومناطؽ العس
تيا بالمنطقة نظرًا لمتوسعات التى تتـ بيذا النشاط بالمنطقة االتحجير التى تتعاظـ تأثير 

 فجاءت نقاط اإلحداثيات لمتعديؿ المقترح عمى النحو التالى: (1)حاليا
 .لممحميةجدوؿ احداثى الحدود المقترحة  ( :5جدول )

 
 خط العرض خط الطول النقطة
 ش 29 57 39 غ  31 21 14 أ
 ش  29 57 48 غ 31 22 56 ب
 ش  29 55 47 غ 31 27  38 ج
 ش  29 54 55 ؽ  31 27 22 د
 ش  29 54 58 ؽ  31 24 55 ىػ
 ش  29 57 53 ؽ  31 21 15 و
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 مميزات ىذا القتراح:

  المحمية.إخراج  جميع مناطؽ التعديات خارج حدود 
   يتمشى الحد المقترح مع ظاىرات جغرافية وجيولوجية واضحة المعالـ وال يمكف تجاوزىا

باالمتدادات العمرانية المستقبمية )حافة انكسارية فى الشماؿ، حافة البعيرات وجبؿ طره 
 .(فى الجنوب الغربى

 البعد عف الطرؽ السريعة بمسافة كافية ، مما يجنب المحمية آثار الضوضاء. 

  ضـ جميع أجزاء المجرى الرئيسى لوادى دجمة حيث تنتشر معظـ المعالـ البيئية المميزة
، كما يضـ بات طبيعى وظاىرات جيومورفولوجيةلممحمية مف كيوؼ وانكسارات ون

 أيضا مركز الزوار والمدقات المميدة التى تسمح بسيولة التنقؿ داخميا.

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
مددرتا باالجتدداة جنوبددا مدد  ابعددد نقطددة  07حجددري بالتوسددع ىف عمليددات التحجددري ىف  دددود مت السددماح ملندداصق الت (1)

هبدداىت هال  ن هدارة ا ددداجر تعددددت املصدددرح هلدددا بددده مددد  قبدددو جرددداز شدددئون البيئدددة ومدددا زالددد  الق دددانا مسدددتمرة بددد  
 .الطرف (

  حمية مساحة الم) 2كـ 31.2تبمغ المساحة اإلجمالية لممحمية طبقًا لمحد الجديد قرابة
( اى قرابة النصؼ تقريبا مما يسيؿ إدارتيا بصورة أكثر فاعمية )تـ القياس مف 61.3

 .(IKONOS  ،2111خريطة القمر الصناعى 

   تتألؼ نقاط إحداثيات المحمية الحالية مف ثمانى نقاط يمكف أف تتقمص الى ست نقاط
 مما يسيؿ ترسيميا وأدارتيا.فقط طبقا لمحدود الجديدة ، 

 
 : ديد مناطق انتقالية داخل الحدود المقترحة لالستخدامات المتباينة(  تح4)

تـ رسـ ثبلث نطاقات لبلستخدامات المتباينة داخؿ حدود المحمية تتألؼ مف منطقة 
مركزية ومنطقة حاجزة ومنطقة انتقالية. حيث أف كؿ نطاؽ مف النطاقات السابقة يمتد 

جمة. فقد أجرينا محاوالت لتوقيع نطاقات متر حوؿ المجرى الرئيسى لوادى د 211لمسافة 
إال إننا وجدنا بعد توقيعيا عمى الخرائط  اف معظميا يقع خارج  متر، 211أكثر اتساعًا مف 

الحدود الحالية لممحمية، ويضـ مناطؽ التعديات داخؿ وخارج حدود المحمية، وعميو فقد رأينا 
ه  وقد تـ توقيع ىذه النطاقات عمى متر السابؽ تحديد 211انو ربما يكوف مف األنسب نطاؽ 

  (.11)الخريطة 
 ومن مميزات ىذا القتراح:
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 ترحة ايضًا لتعديؿ حدود إف معظـ النطاقات الثبلثة المقترحة تقع داخؿ الحدود المق
 .المحمية

  ىذه النطاقات تتمشى مع تعرجات المجرى الرئيسى وفروعو الرئيسية، مما يعنى أنيا
 محمية المنوط بيا الحماية.تضـ أىـ وأبرز معالـ ال

  يمكف تخصيص المنطقة المركزية لمسياحة البيئية المنظمة مع عدـ اإلخبلؿ بأى مف
عناصرىا الطبيعية، ذلؾ ألنيا المنطقة السيمية المميدة التى يتـ فييا حاليا النشاط 

 .الرئيسى لزوار المحمية
 حة العممية المتخصصة، يمكف تخصيص المنطقة الحاجزة لمرصد البيئى المنظـ، والسيا

حيث إف ىذا النطاؽ ىو المكاف اآلمف لمحيوانات البرية والطيور وغيرىا مف مظاىر 
 التنوع البيولوجى بالمحمية.

   أما عف المنطقة االنتقالية فالمنوط بيا أف تكوف منطقة مخصصة الية إنشاءات
مف جية الغرب،  خدمية لممحمية قد تقاـ الحقا )مركز رصد بيئى، مدخؿ جديد لممحمية

كافيتريا، غير ذلؾ( مع عدـ السماح بأى حاؿ مف األحواؿ ألى مف االستخدامات 
 البشرية األخرى أف تتجاوز ىذا النطاؽ.

 خطة المتابعة والرصد البيئى :: ثامناا 
وىذا الدور منوط بالقائميف عمى إدارة المحمية، حيث يتطمب منيـ جمع مخطط 

لمستجدات التى تطرأ عمى المكاف، وتحديد أساليب اخذ العينات، ومنيجى لمبيانات البيئية وا
والتأكد مف جودة التحاليؿ، وتحديد مواعيد منتظمة لذلؾ، كما تتطمب أيضا استخداميـ لقواعد 
بيانات مبلئمة لتسجيؿ المعمومات. لقد قمنا بتجميع بعض ىذه البيانات الخاصة بمحمية 

ية لمبيانات المطموب توفيرىا ويمكف حصرىا فيما يمى وادى دجمة والتى قد تصمح كقاعدة أول
: 
 : ( المراحل األساسية لبناء نموذج نظام معمومات جغرافى خاص بالمحمية2)
 دخال وتصحيح البيانات مرحمة  جمع وا 

Data Collection Input and Correction Subsystem 

ضائية وبيانات رقمية خرائط وصور فمف عف المحمية الى الكمبيوتر إدخاؿ البيانات تـ 
الدراسة الميدانية تـ تجميعيا مف  فضبل عف البيانات التىووصفية مف الييئات المعنية 

منسقة  Data Baseكوف قاعدة بيانات تل( Tabular Data و Graphic Data)واالستبياف 
 ومترابطة.

 تخزين واسترجاع البيانات مرحمة 
Data Storage and Retrieval Subsystem   
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يقصد بيا العناصر النقطية و  Spatial dataمكانية  بياناتالجغرافية )ـ تخزيف البيانات ت
تمؾ ل Descriptive dataوصفية الخريطة  وبيانات والخطية والمساحية التى تتكوف منيا 

تتوقؼ درجة ورموز( حيث المعمومات فى صورة قوائـ وتقارير وجداوؿ ورسـو بيانية 
يا مما ينعكس عمى عمومات الجغرافية عمى درجة الربط فيما بيننجاح استخداـ قاعدة الم

 الحاجة.عمى شكؿ طبقة أو طبقات عند استرجاع البيانات المختمفة  سيولة
 تحوير وتحويل البيانات مرحمة 

Data Manipulation and Analysis Subsystems 

 Editingدخاؿ زالو أخطاء اإلا  و  البيانات،ير نمط ومستوى يتغ ت ىذه المرحمة فىتمثم
باإلضافة الى إجراء بعض  ،  GPSجياز   بالرفع الميدانى باستخداـوتحديث البيانات 

 كذلؾ عمميات توتضمن، العمميات الحسابية مثؿ تحديد المساحات أو المسافات وغيرىا
مسقط  حداثى وتغيراإلتغير المقياس وتغير البيانات مف نظاـ الخبليا الى النظاـ 

الخريطة مثؿ إضافة المقياس الخطى والعنواف واتجاه ماؿ عناصر استكو ، الخريطة
 وغير ذلؾ.الشماؿ ومفتاح الخريطة واإلطار 

  عرض وتقديم البياناتمرحمة 
Data Display and Reporting Subsystem 

جزء مف البيانات األصمية فى قاعدة البيانات  كؿ أوعرض  ىذه المرحمة تتضمن
مف صور أخراج البيانات مختمفة  صورب Manipulated Dataالمعدلة وعرض البيانات 

عف إحصاء  التقارير فضبلو ديو يالصور والفو  المركبة والجداوؿمثؿ الخرائط وترجمتيا 
المبلمح واألبعاد وحساب المسافات والمساحات والبحث المكانى عف النقط والخطوط 

شة أو الطابعة أو عف طريؽ الشا ذلؾ،والمساحات بتحديد المسافة والمساحة وغير 
 Outputs( كما يمكف تخزيف كؿ ىذه المخرجات Monitor & Printer & Plotterالرساـ )
كما يمكف وضعيا عمى شبكة االنتر نت  أو شرائط( مدمجةأو  أقراص مرنوعمى )

 .ضمف برامج الدعاية لمحميات مصر الطبيعية
 
 :النظام المقترح لممحمية  (3)

لممستخدـ خريطة ليا، ومف خبلؿ تعامؿ  وفريلممحمية  قمنا بتصميـ نظاـ معمومات
بسيط مع مفاتيح النظاـ، يمكف عرض طرؽ الوصوؿ المختمفة الى المحمية، وطرؽ الوصوؿ 
الى المحميات المحيطة بيا فى منطقة الغابة المتحجرة والجزر النيميو ومنطقة معادى ما قبؿ 

اىرات الطبيعية بمجرى وادى دجمة مف التاريخ، كما أف لمبرنامج قدرة عمى عرض أىـ الظ
مواقع لمكيوؼ، واألشكاؿ الجيومورفولوجية المختمفة، حيث يتـ عرض مواقعيا والصور 
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الخاصة بكؿ ظاىرة منيا، مع تعميؽ مكتوب ومبسط عف تاريخيا الجيولوجى وظروؼ نشأتيا 
 وأىميتيا.
 

البرية التى تقطف بالمكاف كما يمكف لممستخدـ استعراض الحياة النباتية واىـ الحيوانات 
 سواء عمى ىيئة صور فوتوغرافية أومعمومات موثقة أوخرائط. 

 
ومما تجدر اإلشارة إليو، أنو يمكف إضافة مزيد مف المعمومات عف المحمية الى ىذا 
النظاـ، مثؿ تفاصيؿ الحياة النباتية والبرية، وتفاصيؿ عف الحفريات والعصور التى تنتمى 

نظاـ بالمراجع المتخصصة فى كؿ مجاؿ قد يكوف لو عبلقة بالمحمية إذا أراد إلييا، وتزويد ال
 المستخدـ الرجوع الى مزيد مف التفصيبلت بيذا الصدد.

 
أما الجزئية الخاصة بالتعديات عمى حدود المحمية، فإف النظاـ قد تضمنيا أيضًا ولكف 

التغيرات التى تطرأ عمييا  االطبلع عمى تفاصيميا ال ي سمح بو إال إلدارة المحمية لتتبع
 وتوقيعيا عمى النظاـ أوال بأوؿ، لتصويب الموقؼ دوف المستخدميف العادييف.

 تأىيل :ال برنامج إعادة: تاسعاا 
البرنامج الذى سيتبع مف قبؿ العامميف بجياز شئوف البيئة إلعادة الموقع  والمقصود ب

 الى ما كاف عميو قبؿ تنفيذ المشروع.
 
 : رير النيائىالتق: عاشراا 

 .ورة منتظمةف عمى شئوف المحمية بصو الذى مف المفترض أف يقدمو القائم
 

 :  نتائج الدراسة والتوصيات
  تطبيؽ النظريات والمعرفة الجغرافية وتقنيات وميارات البحث الجغرافى مف خبلؿ

تصادية االىتماـ بالجغرافيا التطبيقية لمتعرؼ عمى طبيعة وأسباب المشكبلت البيئية واالق
واالجتماعية التى تواجو اإلنساف، وتدعيـ دورىا فى مواجية األخطار البيئية، وتقييـ 
السياسات المقترحة وتقديـ الخطط والحموؿ البديمة المتوافقة بيئيا لممؤسسات المعنية 

 .بالقرار

 أكثر أو يـو تنظيـ خبلؿ مف ذلؾ توعيو بأىمية الحفاظ عمى نظافة المحمية، يمكفال 
البيئة مف طمبة المدارس والجامعات وسكاف األحياء المجاورة لتنظيؼ بعض  ةلحماي

كتابة اى تذكارات عمى ظاىراتيا الطبيعية  توعيو بأىمية عدـالمناطؽ المحمية، و 
 لمحفاظ عمى جماليا. 
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 كافية توضح الطريؽ  إرشاديوبخدمات الطرؽ مف حيث وضع عبلمات  االىتماـ
وعمؿ كتيبات إرشادية عف المحمية بطريقة موثقة ، المحميةالى  األفضؿ لموصوؿ

وجذابة أسوة بما تـ بمحمية رأس محمد، عمى أف تكوف ىذه الكتيبات متوفرة لمطمبة 
والسائحيف ومرتادي المنطقة، ومدعمة بصور وخرائط تفصيمية عف المحمية وطرؽ 

ت التى ترد بيذه السير خبلليا والظاىرات الجديرة بالزيارة بيا، والتأكد مف أف المعموما
 تالكتيبات عف الجوانب الجيولوجية والجيومورفولوجية والنبات والحيواف الطبيعى قد تم

أيضا تتضمف مراجعتيا مف قبؿ عمماء متخصصيف كؿ فى مجالو، كما يجب أف 
 داخؿ المحمية.  إتباعياالتعميمات المحددة التى يجب 

 الجغرافية فى إدارة المحمية، وعمؿ  التأكيد عمى أىمية استخداـ تقنية نظـ المعمومات
نماذج متنوعة لتحسيف أدائيا، وتحديد المسارات والنطاقات بداخميا، وتحديد االستخداـ 
االمثؿ لكؿ نطاؽ ومكوناتو المتعددة، مع اخذ المقترحات السابقة فى االعتبار، وضرورة 

العالمية وبشبكو تحديث النظاـ بكؿ جديد يطرأ عمى المحمية، وربطيا بشبكة االنترنت 
المحميات الدولية لتبادؿ الخبرات والمعارؼ وتطوير األساليب المستخدمة فى مجاؿ 

 حمايتيا.

  إعادة ترسيـ حدود المحمية، مع اخذ المقترحات السابقة فى االعتبار، عمى أف نحافظ
 عمى النطاؽ الجديد لمحدود دوف تعديات مفِ قبؿ االستخداـ البشرى فى المستقبؿ.

 أجيؿ حؿ اى مشكمة قد تطرأ داخؿ المحمية أو ترحيميا ، الف ذلؾ سيؤدى الى عدـ ت
ومف ثـ وجب  كمفة طائمة يمكف تبلفييا لو أف ىذه المشكمة لقيت االىتماـ بحميا مبكرا.

رصد التأثيرات المحتممة لباقى  المشروعات القائمة )عمراف، تحجير، منشأت عسكرية( 
كثر تأثرا، ووضع تصور لبلحتياطات التى يجب أف وتحديد االماكف التى قد تكوف األ

 تتخذ لضماف سبلمة المحمية والكائنات الحية الموجودة بيا.

  (، عمى أف تكوف ىذه 37إعادة تشييد بوابة المحمية الغربية عمى قواعد مرفوعة )صورة
البوابة مرتكزة عمى سحارات لتمرير مياه السيوؿ مف تحتيا حتى ال يتيدـ المبنى مف 

راء اى سيؿ مفاجئ، عمى أف يتـ تصميـ ىذه البوابة بأحجار المنطقة وبشكؿ جمالى ج
 الئؽ.

 ( بكتيبات وكتب وجياز 38 تدعيـ مركز الزوار بالمدخؿ الشرقى لممحمية )صورة
كمبيوتر يتضمف بيانات ومعمومات عف المحمية ليساعد سائحى السفارى فى اكتشاؼ 

، ويوفر ليـ المعمومات الموثقة عف المحمية،  المكاف، كما يساعد الباحثيف والطمبة
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واستكماؿ التجييزات الخاصة بالمتحؼ الذى سيضـ مختارات منتقاة مف المحمية تظير 
تنوعيا وتفردىا، وكذلؾ استكماؿ تجييزات الكافيتريا كى تمدىـ باحتياجاتيـ األساسية، 

 تعمؿ بيا كوادر مدربة عمى المحافظة عمى البيئة. أفعمى 

 البيئة والسياحة واآلثار والدفاع والتعميـ والثقافة  فيؽ بيف الوزارات المعنية )شئو التنس
واإلسكاف والمجتمعات العمرانية الجديدة والحكـ المحمى ومحافظة القاىرة( لمنع اى 
تجاوزات جديدة قد تطرأ عمى الحدود المقترحة لممحمية، ألف اى تٍعد جديد معناه 

 يعية لممكاف وانتياء خصوصيتيا وىدوئيا.ببساطة ضياع المعطيات الطب

 خاصة تصورىـ الخاطئ أف البيئة الكثيريف عفلدى  ةتصحيح التصورات الخاطئ ،
  ،فالبيئة والتنمية جانباف متكامبلفالتنمية، إيقاؼ لعمميات  ىوالبيئة الحفاظ عمى 

 الحياةمرار وباست ،عضويا بالتنمية مرتبطةولكنيا  ليست عمبل منفصبلً  البيئية والدراسة
تعد عبئا  ولـ، كما أف مشروعات حماية البيئة وصيانتيا لـ تعد مف الترؼ بمكافذاتيا. 

نمااقتصاديا وال اجتماعيا مضموف الربح يجب أف  األجؿأضحت استثمارا طويؿ  ، وا 
 يحتؿ مكاف الصدارة لدى متخذى القرار.

 ره فريؽ بحثى متخصص أنشاء مركز لمرصد البيئى ونقاط لمراقبة الحياة البرية يدي
ومدرب وتكوف لو صفة االستمرارية ويخدـ الباحثيف ويساىـ فى الحفاظ عمى المحمية 
دارتيا والوقوؼ عمى الحمولة البيئية القصوى  مف اى تدىور، ويسيـ فى تطويرىا وا 

 .  Environmental Burdenلممحمية

   التى تتألؼ مف محطات حاف الوقت بؿ تأخر إلنشاء الشبكة الوطنية لؤلرصاد البيئية
حقمية تغطى مصر جميعا وتصب بياناتيا فى بنؾ المعمومات البيئى إلعداد النماذج 
الرياضية التى تعيف عمى الدراسة المتكاممة لمنظـ البيئية وتنمية مواردىا وترشيد 

)الجينات( التى تحفظ فييا األنواع  ةاستخداميا، فضبل عف إنشاء بنوؾ السبلالت الوراثي
اتية والحيوانية البرية لحيف الحاجة إلييا فى تجارب التيجيف لتنمية الزراعة النب

المصرية، كما انيا أيضا تراث عالمى يمكف تبادلو مع الدوؿ التى تحتاج إليو فيى فى 
مجمميا ثروات وطنية يجب الحفاظ عمييا. عمى أف تكوف ىذه الشبكة عمى اتصاؿ 

عالـ لتبادؿ الخبرات ، وليكف ذلؾ بتمويؿ أىمى بمراكز الرصد البيئى المنتشرة حوؿ ال
 ودولى.

 ولية المتعمقة حاف الوقت لتفعيؿ التعاوف الدولى عف طريؽ االشتراؾ فى البرامج الد
، والبدء بالتعاوف مع المتاحؼ العالمية لمتاريخ الطبيعى، وتنظيـ بالتنوع البيولوجى
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التصنيؼ  ءعمى القياـ بعب المصرية القادرة بعثات مشتركة معيما لتدريب الكوادر
عداد قواعد المعمومات البيئية   .EISالبيئى، وا 

  إجراء دراسات مفصمة عف السوؽ السياحى والجنسيات التى ترتاد المنطقة ورغبات
السائحيف، وذلؾ لتطوير األساليب المستخدمة فى التسويؽ السياحى، والحد مف 

 سياحية فريدة فى مصر. المعوقات التى تحوؿ دوف النيوض بالمحمية كواجية

  الموارد الطبيعية  صيانةإنشاء المحميات الطبيعية تتعدى مجرد  أىداؼ أفالتأكيد عمى
حتى  ابي سال بأ اقتصاديةائد و عذات تكوف ىى نفسيا مشاريع اقتصادية  أفالى 

المحمية  إدراجفمف المأموؿ  األقؿ.تستطيع ىذه المحميات أف تسد بعض نفقاتيا عمى 
وتضميف برامج شركات السياحة زيارة وخارجيا، داخميا  ة السياحة المصريةعمى خريط

وتنمية الوعى  الكسب المادىبما يحقؽ ، التاريخية اآلثارالى جانب زيارة ، المحمية
 الجماىيرى.

  كـ ومنطقة  8ربط محمية دجمة بمحمية الغابة المتحجرة التى تقع الى شماليا عمى بعد
كـ، وتنظيـ البرنامج السياحى ليتضمف كذلؾ زيارة  6عمى بعد حفائر المعادى التى تقع 

لمجزر النيمية القريبة، مما يتيح التنوع والتفرد فى ذات الوقت، ومف شأف ذلؾ رفع أعداد 
 الميالى السياحية، وتعظيـ العائد مف السياحة بوجو عاـ.

 نطقة القاىرة تدعيـ السياحة البيئية المحمية اليادفة لممنطقة، لتخفيؼ الضغط عف م
الحضرية بعيدا عف الزحاـ والتموث اليوائى والسمعى والبصرى، وبعيدا عف التكدس 

 الصناعى والتجارى والسكانى.
  نتاج السماد العضوى استخداـ تقنية البيوجاز وعمؿ خزانات مغمقة لتخميرالقمامة وا 

لمحمية والغاز الطبيعى دوف تمويث ليواء المنطقة ، وكذلؾ يمكف بدعـ مف جياز ا
لجمعية حماية البيئة مف التموث أف تقـو بتشجير المنطقة المحيطة بيا بعد تنظيفيا مف 
المخمفات المتناثرة، مما يعنى مزيدًا مف فرص العمؿ وقضاء تاـ عمى انتشار النفايات 

  داخؿ المحمية.

 تفعيؿ دور الرقابة البيئية Environmental Auditing  بعد باستخداـ صور االستشعار عف
لمتأكد مف االلتزاـ بإجراءات وآليات حماية البيئة وصيانتيا وحسف تنفيذىا. فعممية 

 الرقابة عممية مستمرة وركيزة مف ركائز اإلدارة البيئية السميمة.
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 عمى معدات اإلنتاج األنظؼ لتشجيع  امراجعة نظاـ الضرائب والجمارؾ وخفضيم
ى تأخذ بيذه التقنية فى صورة قروض تطبيقاتيا، وتوفير حوافز لمساعدة المنشآت الت

عفاء ضريبى( وفقا لمخدمات المجتمعية واألنشطة البيئية التى تقدميا.   ميسرة )منح وا 
  بالفعؿ حقؿ  أنياحيث الحقمية، فى تيسير البحوث والدراسات  المحميةتفعيؿ دور

خ القديـ لعمماء الجغرافيا ودارسى المناخاصة  التعميميةتعميمى متميز لجميع المراحؿ 
 .والظروؼ الييدرولوجية ولعمماء الجيولوجيا والنبات الطبيعى والحيواف

 ولكنيا توجد فى مناطؽ رية ال تقتصر عمى وادى دجمة وحدهالتأكيد عمى أف الحياة الب ،
 عدة بالصحراء الشرقية، منيا وادى حوؼ القريب جدا مف الحدود الجنوبية لوادى دجمة.

  البيئية االيجابية االتجاىاتالتى تدعـ التطبيقية البحوث التأكيد عمى ضرورة تشجيع، 
"عمـ المكاف الشامؿ  لبيئةاالمعاصرة ف البيئةأب شرعى الىتمامات  الجغرافيار باعتبا

طالبو بمزيد " ومف ثـ أصبحت م  عمـ الجغرافيا بفروعو المتعددة المتفاعؿ الذى ىو ذاتو
 .ىذه النوعية مف البحوث والدراسات مف
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