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 قائمة بالجداول الواردة بالدراسة 

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 12 ألرض الزراعية فى األراضى القديمةفاقد ا 3

2 
الناتج  النسبة المئوية إلنفاق القطاع العام على مكافحة التلوث من

 2003القومى اإلجمالى 
13 
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 93 تطور سكان المحافظات 8

3 
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 مقدمة
البشر كاألرض كالماء ىى أثمف ما تممكو مصر الكطف كالتاريخ . مصر تعانى مف تخمة       

لى ىذا يتصؼ السكاف بتدنى  سكانية كندرة فى األراضى الصالحة الزراعة كفقر مائى، كا 
(  2009/ 2008% عاـ  6.1% كالمدقعكف  21.6مستكل التنمية البشرية ) إجمالى الفقراء 

كبالنسبة لمماء ) فإف متكسط نصيب الفرد مف المياه  2007فى  8.8كعدد األفراد لكؿ فداف 
   .أل دكف خط الفقر المائى بنسبة الربع ( 2008فى  2ـ 757الداخمية المتجددة بمغ 

كاألرض كالماء كثيرة : األرض  كرغـ ىذا كمو فإف التيديدات الكاقعة عمى ثبلثية اإلنساف      
يأكميا البشر فيما يعرؼ بالزحؼ الحضرل كالمكارد المائية ييددىا التمكث كاالستيراد مف الخارج 

 بحسباف أف مصر دكلة مصب ال دكلة منبع . 

: الكادل كالدلتا كقناة السكيس كالبحيرات ككسط ىذا تبرز البحيرات  مصر الجغرافيا ىى      
ط الدانتيؿ الذل يرصع رأس الدلتا، كليا كظائفيا الحيكية كاالقتصادية الكاضحة الشمالية كشري

التأثير فى حياة الطبيعة كاإلنساف . ىذه البحيرات التى تمثؿ منطقة عبكرية بيف الماء كاليابس، 
لممحك كاإلختفاء بفعؿ تدخبلت اإلنساف الضارة : التجفيؼ بيدؼ االستغبلؿ النباتى،  تتعرض 
 الردـ لمبناء ، فقداف المكئؿ لمطيكر المياجرة كاألسماؾ البحيرية كغيره .  التمكث ،

منظـ البيئية كمكاردىا الطبيعية ل , كقد تؤدل الى التدىكر,تؤثر ىذه التيديدات بالضرر       
احتياجات كافة األنشطة البلزمة لمتنمية  القياـ بكظائفيا كتكفير فىعمى قدرتيا التأثير ك 

ا تؤثر أيضا عمى اإلنساف كصحتو كمعيشتو كأكضاعو اإلقتصادية كاإلجتماعية. كمالمستدامة 
عادة النظاـ البيئى الى تكازنو الطبيعى جراءات عبلجية عمى مراحؿ الى إ ،يحتاج إزالة الضرر كا 

جراءات احترازية لمحماية كالكقاية  ,متتالية مف أل أضرار مستقبمية مما يمثؿ تكمفة كالترصد كا 
 .  صعب تقدير قيمتيا فى أحياف كثيرةكبيرة قد ي

, كبعضيا تطرؽ الى تكمفة األضرار األدبيات قضية التكمفة البيئيةلقد تناكلت بعض       
البيئية الناتجة عف عكامؿ  البيئية كلكف مازاؿ ىناؾ حاجة الى أسمكب منيجى لقياس األضرار

ار البحث البحيرات نمكذجان إلنياؾ اخت  . كقد تيا الماليةطبيعية أك بفعؿ اإلنساف كتقدير قيم
البيئة كمرضيا الذل ال يترؾ لئلنساف فرصة العيش الطيب البلئؽ كال كسب الدخؿ كمراكمة 

 نساف . لئلالثركة كصنع الرفاة 

 



~ 6 ~ 
 

  -أىمية الدراسة :

تأتى الدراسة فى ضكء تنامى الكعى الدكلى كاإلقميمى كالمحمى بشأف أىمية الشراكة 
تى تقكدنا إلى التدىكر لبيئة كحماية مكاردىا، بحسباف أف التعديات الضارة الالعالمية فى صكف ا

تككف فقط محمية التأثير كلكنيا عابرة لمحدكد . كما أف العبلج يتطمب تكافؿ المؤسسات البيئى ال 
صبلح آثاره كالتعافى منيا كرسـ  المحمية كاإلقميمية كالدكلية المعنية ألجؿ كقؼ التدىكر البيئى كا 

كنظرا ألف العبلج كالحماية كالكقاية ؽ إدارة المكارد بشكؿ متكامؿ مف أجؿ استدامة األخيرة . طر 
 . يحتاج اإلستناد الى منيجيات مناسبة لمكاقع كالظركؼ المحميةفإف تقديرىا يتطمب نفقات كبيرة 

 -اليدف من الدراسة :

آلثار المترتبة عمى ىذه الدراسة ىك صياغة إطار عاـ منيجى  لتقدير االيدؼ األساسى 
زالة مظاىر كأسباب المرض تحقيقان الضرر ك  التدىكر البيئى كتقدير تكاليؼ كقؼ التدىكر كا 

لتعافى المكرد كأخيران إدارتو إدارة تحقؽ االستدامة . كبحسباف ذلؾ أختارت الدراسة البحيرات 
صر البيئة الطبيعية إدكك ( كنمكذج ألحد عنا –مريكط  –البرلس  –الشمالية فى مصر ) المنزلة 

التى تتعرض لتيديدات يمكف أف تؤدل الى اإلضرار بكظائفيا. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ فسكؼ 
 : تغطى الدراسة مايمى

عرض مكجز لحالة عناصر البيئة الطبيعية فى مصر كما تكاجيو مف مشاكؿ تمكث  -1
 . كتدىكر

, كطرؽ تقدير كقياس , المظاىر كاألسباب كاآلثاركـ الضرر كالتدىكر البيئىمناقشة مفي -2
 . تكمفتو , كالخبرات السابقة فى ىذا المجاؿ

عرض كمناقشة التدىكر البيئى لمبحيرات الشمالية عامة كبحيرة المنزلة خاصة كتكمفة  -3
 . ىذا التدىكر

 تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة اآلتية : أسئمة الدراسة :

العبلج كالتعافى كالحماية لممكارد كيؼ يمكف حساب تكمفة األضرار كتقدير تكمفة  -1
 الطبيعية ؟

, ف أجؿ استدامتيا كتأجيؿ نفاذيتياماىى أنسب مناىج اإلدارة البيئية لممكارد الحيكية م -2
 مع إشارة خاصة لمبحيرات الشمالية  ) بحيرة المنزلة نمكذجا( ؟
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الى مراجعة  ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفى التحميمى الذل يستند تعتمدا منيج الدراسة :
التقارير كالبيانات كاإلحصاءات كالمسكح الصادرة عف الجيات المعنية ككذلؾ مراجعة األدبيات 

 التى تناكلت ىذا المكضكع ك تحميؿ نتائجيا.
 

 : ستة فصولكقد تـ تناكؿ ىذه الدراسة فى      

طبللة عمى حالة البيئة فى مصر : الفصل األول  رؤية نظرية كمفاىيمية كا 
 التدىكر البيئى: المظاىر كاألسباب كاآلثارك تقدير كقياس التكمفة  الثانى :الفصل 

 البحيرات الشمالية كجزء مف النظاـ البيئى المائى ك مؤشرات تدىكر البحيرات الفصل الثالث :
 اليدر البيئى فى بحيرة المنزلة كتكمفتو الفصل الرابع :
  ج لمكاجية قضية التدىكر البيئى بشكؿ عاـ اإلدارة البيئية المتكاممة كمني : الفصل الخامس

 كتدىكر المناطؽ الساحمية بشكؿ خاص                   
 مقترح إطار منيجى لتحديد كقياس تكمفة الضرر كالتدىكر البيئى الفصل السادس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 8 ~ 
 

طاللة عمى حالة البيئة فى مصر -: األولفصل ال  رؤية نظرية ومفاىيمية وا 

ضيح أف المفاىيـ كالمصطمحات ىى نتاج مجاليا الحضارل كحقميا الذل مف الكاجب تك 
نبتتت كنشأت فيو، كمف مسببات المبس نقميا كاستعارتيا مف حقؿ إلى آخر دكف تكضيح السياؽ 

كيا فيو كبحثيا مف خبلؿ عبلقاتو المتكاممة . كبإختصار فإف المفيـك يتأصؿ فى صالذل تـ 
داخؿ حقؿ معرفى آخر يؤدل إلى الخمخمة كضعؼ حبكة حقمو المعرفى كما أف استنباتو 

 . المضمكف
ثبتان بأىـ   ىذا الجزء التمييدل رأينا بناء فيـ مشترؾ كسياؽ متجانس يضـ فى

المصطمحات المتصمة بمكضكع الدراسة . كىذه المصطمحات قد ال يككف ىناؾ اتفاؽ مطمؽ 
نطباقيا عمى المعنى دكف تعارض أك سط حية المغزل، لكنيا تبلقى إجماعا بشأف مضمكنيتيا كا 

ىتـ بمكضكع التدىكر البيئى كالبحث عف تقنيات اعاما فى كتابات كتحميبلت كقياسات مف 
.  كأدكات إزالة األضرار البيئية كرسـ سبؿ التعافى لبيئة صالحة لعيش اإلنساف كأبنائو مف بعده

ل تظير عميو كؿ ذال ىلبيئا قمب النظاـكفى كممات أخيرة فإف ىذه المصطمحات قد نشأت مف 
ألمنا الرؤـك ) الطبيعة ( التى تمنحنا العيش كالطعاـ  الغير رشيدةيكـ كساعة تدخبلت اإلنساف 

 كالمكئؿ كالراحة فى كؿ خطكة مف خطكات الحياة كالعيش . 

أىـ المفاىيـ األساسية المرتبطة بمكضكع البحث ككذلؾ  فصؿىذا ال وعمى ذلك يتناول        
ضافاتيا كاستخبلصاتيا استعراض ا ألىـ الدراسات المتصمة بالمكضكع كأبرز اسياماتيا كرسائميا كا 

 .ثـ يتطرؽ بإيجاز لحالة أىـ عناصر البيئة فى مصر

 : مفاىيم أساسية مرتبطة بموضوع البحث: المبحث األول
  egradation DEnvironmentalالتدىور البيئى : 

اء كالتربة أك فى كممات أخرل تدمير النظـ األيككلكجية ىك استنزاؼ المكارد مثؿ اليكاء كالم
التأثير " . لقد عرؼ القانكف المصرل التدىكر البيئى بأنوكالتمييد إلنقراض كتبلشى الحياة البرية 

عمى البيئة بما يقمل من قيمتيا أو يشوه من طبيعتيا البيئية أو يستنزف مواردىا أو يضر 
ىذا التدىكر البيئى عمى صحة اإلنساف كالعمر المتكقع لو فيزيد كينعكس  .(1) " بالكائنات الحية

كالسؤاؿ الذل يستحؽ طرحو ىك كيؼ يحدث  حدكث المرض كتزيد كفيات الرضع كاألطفاؿ .
 : اليةالعكامؿ التخبلؿ مف كاإلجابة تتضح التدىكر البيئى ؟ 

                                                           
1

 9ببصذار لبْٔٛ فٝ شؤْ اٌبيئت ٚاٌّؼذي ببٌمبْٔٛ رلُ  1994ٌسٕت  4اٌمبْٔٛ رلُ  –جٙبز شئْٛ اٌبيئت  –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  ( 

 3ص  2009ٌسٕت 
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 مثبل( . حؼ عمى األراضى الزراعيةالمكائؿ الطبيعية كتدميرىا )الز  التعدل عمى -1
 . (التصنيع الذل يضر بالبيئة كنكعية حياة اإلنساف ) صناع األسمنت كالسيراميؾ  -2
التربة بإزالتيا أك كسائؿ الرل   كالتعدل عمى اككسائمي )األرز كالقصب( نكعية الزراعة -3

 . الغير مناسبة
 التحضر الكحشى كالنقؿ الذل يضخ كؿ الممكثات فى اليكاء الجكل . -4

 إلجابة عمييا اف بتقييـ التدىكر البيئى كحساب آثاره ك ينبغى عمى مف يقكمالتى سئمة مف األ

 . ما ىى نتائج التدىكر البيئى 
 . ماىى المشكمة الرئيسية التى يخمفيا التدىكر البيئى 

  estructionDEnvironmentalالتدمير البيئى : 
 Naturalيصادؼ الكككب األرضى راىنان تيديدات النظـ البيئية الطبيعية

Ecosystems كيعنى ىذا قدرة الكككب عمى  )ر قدرتيا عمى التجدد كالعطاء ك مف منظ
ستدامة كتكفير فرص العيش لمبشر فيما يتصؿ بالمياه العذبة كالبحرية كاألسماؾ كاليكاء الجكل اإل

دمار مكئؿ مفيـك ىنا إلى  كتجدر اإلشارة كالنباتات( األمر الذل يعجؿ بفنائيا كاختفائيا . 
Habitat Destruction  كلعؿ  .بمعنى عدـ مناسبة البقعة الجغرافية إلكتساب العيش كالفرصة

تضخـ السكاف كالنمك المتسارع  كما أف رل الجائر أىـ أسباب ىذا الدمارالزراعة الجائرة كال
 .  يعتبر أيضا مف األسباب األساسية فى دمار المكائؿ

ى أك أل نشاط آخر كليس لو زراع كأ صناعىك ل أبشر يتخمؼ عف أل نشاط ما :  المخمفات
ف كاف مف فى النياية إلى التمكث  يؤدلك  استخداـ أساسى أك ثانكل عند مصدر تكلده , ,كا 

 . الممكف أف يككف لو قيمة فى مكقع آخر تتكفر بو ظركؼ مناسب لمئلستفادة بو

كاد كما يحيط ىى المحيط الحيكل الذل يشمؿ الكائنات الحية كما يحتكية مف م :مفيوم البيئة 
. يتكافؽ ىذا المفيكـ مع المفيكـ 1ت آبيا مف ىكاء كماء كتربة كما يقيمو اإلنساف مف منش

الشامؿ لمبيئة كالذل يتضمف ثبلثة منظكمات ىى المنظكمة الطبيعية ) التى تحكل جميع المكارد 
الثقافية ( ك عية الطبيعية ( كالمنظكمة اإلجتماعية ) بتنظيماتيا السياسية كاإلقتصادية كاإلجتما

 . كالمنظكمة المشيدة أك اإلصطناعية أك الصناعية

                                                           
1

 9ببصذار لبْٔٛ فٝ شؤْ اٌبيئت ٚاٌّؼذي ببٌمبْٔٛ رلُ  1994ٌسٕت  4 اٌمبْٔٛ رلُ –جٙبز شئْٛ اٌبيئت  –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  

 2صـ  – 2009ٌسٕت 
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كىك الحيز الذل تكجد بو الحياه في الكرة األرضية كيضـ  :1(Biosphereالغالف الحيوى )
ىذا الغبلؼ الحياه فى أعماؽ المحيطات ك عمى سطح األرض ك عمى قمـ الجباؿ ك ال يزيد 

الحيكل جميع الكائنات الحيو عمى اختبلؼ  كـ . كيشمؿ الغبلؼ14أقصى سمؾ لو عمى 
 أنكاعيا. 

يشمؿ ىذا الغبلؼ جميع المسطحات المائيو التى تغطى  :2(Hydrosphereالغالف المائى )
%( فيك يشمؿ مياه االنيار ك البحيرات العذبو كالمحيطات 72نحك ثبلثة أرباع الكرة األرضية) 

ات كاألنيار المتجمدة كجباؿ الجميد كاألجزاء ك البحار ك البحيرات الممحو. كما يشمؿ المحيط
   المتجمدة مف التربة. كيشمؿ أيضان المياه الجكفية كبخار الماء كالسحب في اليكاء.

 : كؿ تغير فى خكاص البيئة يؤدل بطريؽ  ollutionPEnvironmental تموث البيئة
تو لحياتو الطبيعية أك مباشر أك غير مباشر إلى اإلضرار بصحة اإلنساف كالتأثير عمى ممارس

 . 3اإلضرار بالمكائؿ الطبيعية أك الكائنات الحية أك التنكع الحيكل

بأنو أل تغيير غير مرغكب فى الخكاص الطبيعية أك الكيميائية أك البيكلكجية  يعرف التموثكما 
أل مف الكائنات األخرل الحيكانات كالطيكر  لعناصر البيئة قد تسبب أضرار لئلنساف أك

ضطراب فى الظركؼ المعيشية  باتاتكالن ك إتبلؼ أكقد يسبب تمفا فى العمميات الصناعية كا 
 التراث كاألصكؿ الثقافية ذات القيمة الثمينة.  

، كما تسمى كؿ  Market Failure كعا مف أنكاع فشؿ السكؽكيعتبر التمكث البيئى ن      
. كاآلثار الخارجية بصفة عامة ىى Externalities أنكاع التمكث فى اإلقتصاد باآلثار الخارجية 

إما آثار سمبية أك ايجابية ألنشطة كحدة أك كحدات اقتصادية معينة عمى رفاىية كحدات 
كث تمأنماطو ىى  . 4اقتصادية أك اجتماعية أخرل كالتى لـ يؤخذ اعتبارىا فى ميكانيكية السكؽ 

 سياحة كتدمير المكائؿ .اليكاء كالماء كاألرض، كالتمكث لو آثاره الصحية كتيديد ال

المحافظة عمى مككنات البيئة كاإلرتقاء بيا  : Environmental Protection حماية البيئة
كمنع تدىكرىا أك تمكثيا أك اإلقبلؿ مف حدة التمكث ، كتشمؿ ىذه المككنات اليكاء كالبحار 

                                                           
1

 حؼبريف ِٚفب٘يُ بيئيت , ِٛلغ ػٍٝ األٔخرٔج 
2

 حؼبريف ِٚفب٘يُ بيئيت , ِرجغ سبك رورٖ 
3

 3ِصذر سببك صـ –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  

 
4

ٛارد اٌطبيؼيت : بيٓ إٌظريت ٚلببٍيت اٌخطبيك فٝ اٌذٚي اٌؼربيت ، اٌّؼٙذ اٌؼربٝ ( ٔجبة إٌيشٓ ،" حىبٌيف اٌخذ٘ٛر اٌبيئٝ ٚشذت اٌّ 

  1999ابريً  –اٌىٛيج  –ٌٍخخطيظ 
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كالمحميات الطبيعية  كالمياه الداخمية متضمنة نير النيؿ كالبحيرات كالمياه الجكفية كاألراضى
 . 1كالمكارد الطبيعية األخرل 

: مصطمح يطمؽ لكصؼ تعدد أنكاع الكائنات الحية  Biodirersity (2) التنوع الحيوى
المكجكدة فى النظاـ الحيكل فى منطقة معينة أك فى نظاـ ايككلكجى محدد بمقدار أنكاع الكائنات 

كل تنبع مف أف كؿ نكع مف الكائنات الحية يقـك الحية المكجكدة فيو . كأىمية كجكد التنكع الحي
بكظيفة محددة فى النظاـ اإليككلكجى إذا اختفى ىذا النكع يؤدل ذلؾ الى اختبلؿ التكازف فى 
النظاـ االيككلكجى كحدكث العديد مف األضرار البيئية . كمف أكثر العكامؿ التى تؤدل الى نقص 

الكائنات الحية )مثؿ صيد الحيتاف أك صيد حيكاف التنكع الحيكل الصيد الجائر لنكع معيف مف 
، باإلضافة إلى االستخداـ المفرط نقصاف تعداده بشكؿ ينذر بإنقراضةالمنؾ( مما يؤدل الى 

يترتب عميو القضاء عمى كثير مف أنكاع النباتات كالحيكانات مع الكائنات  ذللممبيدات ال
 المستيدفة أصبل بالمبيد .

تعرؼ الكارثة البيئية بأنيا الحادث  : atastorophiesCronmental Envi الكوارث البيئية
الناجـ عف عكامؿ الطبيعة أك بفعؿ اإلنساف كالذل يترتب عميو ضرر شديد بالبيئة كتحتاج 

 . 2مكاجيتو إلى إمكانيات تفكؽ القدرات المحمية

نات كالمد البحرل إلى ككارث طبيعية مثؿ الجفاؼ كالفيضا تقسيم الكوارث البيئيةيمكف ك        
، كككارث مف فعؿ اإلنساف سكاء بالخطأ مثؿ حدكث تسرب غازات سامة مف مصنع كيماكيات 

ط ، أك مف فعؿ اإلنساف بالفعؿ مثؿ ما يحدث فى الحركب مف نفأك تسرب النفط مف ناقمة 
ة بحيث استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ . كتعد العديد مف الدكؿ خطط مسبقة إلدارة الككارث البيئي

 إذا حدثت الكارثة يمكف تقميؿ الخسائر الحادثة بالمكاجية المبكرة كالمدركسة لمكارثة.

كالمقصكد بيا أل عامؿ حيكل، كيميائى،    isksREnvironmentalالمخاطر البيئية : 
ميكانيكى، أك طبيعى يمكف أف يغير أك يدمر اإلنساف أك الكائنات الحية أك البيئية كذلؾ فى 

كسيمة لمضبط . كيمكف أف يشمؿ ىذا صعؽ الكيرباء كاإلصابة بالبكتريا أك  ألغياب 
الفيركسات أك المركبات أك اإلشعاع النككل . كتحديد المخاطر ىك الخطكة األكلى فى تقييـ 

 ر إلى فرصة أك احتماؿ المكت أك الجركح أك العجز .خطالمخاطر . كيشير ال

 

                                                           
1

 3ِصذر سبك رورٖ ص  –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  
2

 .8صـ  –ِصذر سبك رورٖ –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  
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 isk AssessmentEnvironmental R 1تحديد المخاطر البيئية 
ىك تحميؿ المخاطر التى تقع عمى البيئة كالتى تترتب عمى نشاط أك منتج أك مادة معينة . 

حتماؿ حدكث الضرر . كيقاس خطكرة حدكث ضرر معيف بنسبة إحتماؿ إكمعنى الخطكرة ىك 
 حدكث ىذا الخطر مف ناحية كمقدار الضرر الحادث مف ناحية أخرل .

  الى نكعيف رئيسييف ، األكؿ ىك تحديد الخطكرة النكعى  د المخاطرتقسيم تحديكيمكف      
Qualitative Risk Assessment  كفيو يتـ تحديد غير رقمى لمخطكرة مثؿ : خطر أك غير

أما النكع الثانى فيك التحديد الكمى  خطر أك شديد الخطكرة أك خطكرة مقبكلة أك ما إلى ذلؾ .
كفيو يتـ تحديد الخطكرة بشكؿ كمى رقمى  Quantitative Risk Assessment  لمخطكرة

رأس مف حيكاف نادر أك خطكرة زيادة تركيز غاز أكؿ أكسيد الكربكف فى  200مثؿ خطكرة فقد 
 . 2مجـ/ـ10الجك بمقدار 

 خركج عف الضرر مصطمح يشير  Environmental Damage 2 البيئي الضرر مفيوم
 لحدكث مباشر سبب كجكد يفترض أم فاعؿ ؿبفع لو  مخطط أك منو متكقع ىك ما عف حدث

 جراء مف الطبيعي المحيط لخكاص التغيرات السمبية عف يعبر االقتصادية الناحية كمف،  الضرر
 ضمف أىميتو الضرر مفيـك مباشرة . كيمقى غير أك مباشرة بطريقة حدث سكاء البشرم النشاط
 التكمفة تقدير مف بمعنى يمكف بيئية،ال لؤلضرار النقدم القياس في يساىـ ألنو البيئة اقتصاد
 .األضرار تمؾ عف الناجمة البيئية

مف الكجية القانكنية فإف لفظ ضرر يصدؽ عمى كاقعة تحققت بالفعؿ بحيث يمكف التحقؽ       
 .3مف أف ىذا الضرر قد كقع فعبل

لذل قاـ إلى أف ىناؾ صعكبة فى التحديد الدقيؽ ليكية المسئكؿ ا 4بعض الدراساتتشير       
بالنشاط الذل أحدث الضرر كما أف ىناؾ صعكبة فى تحديد الضرر المكجب لممسئكلية لسببيف 

ألف الضرر قد يتحقؽ آنيا أك ال تظير آثاره إال بعد كقت طكيؿ, كثانيا ألف أضرار تمكث  :  أكال
لتالى البيئة قد تككف غير مباشرة فمثبل إنبعاث غازات قد يؤدل إلى تمكث مراعى مجاكرة كبا

                                                           
1

 حؼبريف ِٚفب٘يُ بيئيت , ِرجغ سببك  
2

 اٌخمييُ طرق ٚأُ٘ اٌبيئيت ٌٍّشىالث االلخصبديت اٌخىبٌيف"ٚرلٍت جبِؼت لريشي، يٛسف .د ,أدّذ غذير سٍيّت.أ ,ويذٍي تػبئش سٍّٝ.أ 

 اٌّسخخذِت اٌبيئي

 
3

 Face book2012رإيت لبٔٛٔيت" -اٌخّييس بيٓ اٌضرر ٚاٌخطر اٌبيئٝ -"دّبيت اٌبيئت فٝ ِصر 
4

 –لسٕطيٕت ,"اٌّسئٌٛيت اٌذٌٚيت بذْٚ ضرر –وٍيت اٌذمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌسيبسيت -ٕخٛرٜجبِؼت ِ–ٚزارة اٌخؼٍيُ اٌؼبٌٝ ٚاٌبذذ اٌؼٍّٝ  

 دبٌت اٌضرر اٌبيئٝ " اٌجّٙٛريت اٌجسائريت اٌذيّٛلراطيت اٌشؼبيت
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جتماعية تسمسؿ ككذلؾ فإف  نضكب ىذه المكارد كما ينتج عف ذلؾ مف أضرار إقتصادية كا 
 أماـ إثبات عبلقة السببية.عدة األضرار يثير عقبات 

  -يأتى الضرر البيئى من العدوان أو التعدى عمى البيئة فى صورة :
 .مخزكنات النفط (  –استنزاؼ المكارد الطبيعية ) األراضى الزراعية  -
 تآكؿ طبقة األكزكف ( .  –اختبلؿ التكازف البيئى ) استخداـ المبيدات الحشرية  -
 تمكث البيئة ) الدائـ غير قابؿ لمتصحيح أك المؤقت القابؿ لئلصبلح ( . -

 ما كؿ عمى تصرؼ التي النقدية كااللتزامات المصركفات كيقصد بيا 1ئيةالبي التكاليف مفيوم
 المؤسسات التزاـ يثبت كما كغيره، معدات مف البيئي النظاـ عمى لممحافظة يؤدم شأنو أف مف

 المتحدة بالكاليات البيئة حماية ككالة كعرفتيا كتحسينيا.  البيئة بحماية الخاصة بالمعايير
 أنشطة تؤثر نتيجة المنظمة أك المنشأة تحدثيا التي النقدية كغير النقدية اآلثار األمريكية بأنيا

كالتكاليؼ   )الصريحة(التقميدية  التكاليؼ مف كبل النفقات ىذه فكتتضم البيئة، جكدة عمى
 أقؿ . بدرجة المممكسة كالتكاليؼ المحتممة، الضمنية

ىك إيقاؼ مسببات التدىكر البيئى  ehabilitationRnvironmental Eالتأىيل البيئى 
عادتو لمحياه الطبيعية . زالة التعديات كعبلج المكرد ثـ تعافيو كا   كا 

ىك تنفيذ  Impactsnvironmental Ef Oitigation Mأو الحد من اآلثار البيئية تخفيف 
مجمكعة مف الكسائؿ المصممة مف أجؿ تخفيض اآلثار غير المرغكبة لممشركع عمى البيئة . 
كىى جزء مفتاحى مف عممية تقييـ اآلثار البيئية لممشركع، كما أنيا أساسية لتحقيؽ تصميـ بيئى 

 سميـ . 

 عرض لبعض الدراسات فى موضوع البحث: ثانى : المبحث ال
 :2إقتصادية حول الصحة البيئية-: دراسة إجتماعية الدراسة األولى :تكمفة التدىور البيئى

أشارت الدراسة الى أف التقدير الكمى لتكمفة التدىكر البيئى يشمؿ عدة فركع عممية 
 . عمـك الصحة كاألكبئة كاإلقتصادات البيئيةتندرج فييا العمكـ البيئية كالفيزيائية كاإلحيائيةكأيضا 

إف تكمفة التدىكر البيئى تشمؿ عدة جكانب, كبعض التكاليؼ تككف ذات طبيعة إقتصادية كيندرج 
 : فييا

                                                           
1

 , ِرجغ سبك رورٖويذٍي ػبئشت سٍّٝ. 
2

 5-4ص ص  2001فظت دِيبط برٔبِج سيُ:ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت,جٙبز شئْٛ اٌبيئت " حىٍفت اٌخذ٘ٛر اٌبيئٝ فٝ ِذب 
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  تدنى مستكل إنتاجية األرض الزراعية نتيجة عكامؿ التجريؼ كالممكحة كغيرىامف أشكاؿ
 تدىكر نكعية األرض

  عمؿ الضائعة نتيجة اإلصابة باألمراض الناجمة عف ياـ التكاليؼ العبلجات الطبية كأك
 التمكث البيئى

 كضعؼ إنتاج المصايد السمكية نتيجة التمكث كاإلستغبلؿ الزائد 
 أك تدىكر المكارد الطبيعية /كتراجع العائدات السياحية بسبب التمكث ك 

 : وتشملكىناؾ تكاليؼ أخرل تتصؿ بتدنى الحالة الصحية كالمستكل المعيشى 
 البيئة غير النظيفة منيا عدـ مكائمة أساليب إدارة المخمفات. 
 كالشعكر باأللـ كالمعاناة مف األمراض كالعجز الجسدل. 
 كمخاطر حدكث الكفاة بسبب التمكث. 
 كفقداف نكعية الحياه الترفييية. 
 كضياع التراث الطبيعى مف جراء تدىكر المكارد الطبيعية. 

 1ىور البيئى وشحة الموارد الطبيعيةالدراسة الثانية : تكاليف التد
 أشارت الباحثة الى أساليب تطبيؽ مناىج قياس التكمفة البيئية فيمايمى :

إجمالى القيـ اإلقتصادية كاتخاذ القرار لقياس تكاليؼ الضرر البيئى الصادر عف  -1
األنشطة التنمكية . كيمكف حساب االقيمة اإلجمالية بطرؽ مباشرة كغير مباشرة . تعتمد 
الطرؽ المباشرة عمى التحسف البيئى )الماء كاليكاء كالمحافظة عمى المكارد الطبيعية 
كاستدامتيا(, كيمكف الحصكؿ عمى القيـ النقدية عف طريؽ األسكاؽ البديمة مع كضع 

 عبلقاتالأما الطرؽ غير المباشرة فيى تحسب  . فرضيات تقترب لمكاقع قدر المستطاع
مكث كبعض آثاره عمى المجتمع كعمى األحياء الطبيعية كآثار بيف الت "الكمية ورد الفعل"

 التمكث عمى الصحة كعمى التدىكر الفيزيائى لممكاد كعمى األنظمة المائية كالنباتات.

.  تعتبر مف الطرؽ المباشرة التى تستخدـ األسكاؽ البديمة : طريقة أسعار التمتع  -2
, كاإلختبلؼ ىنا ينعكس ية مختمفةع بيئي مختمؼ مزايا بيئتفترض الطريقة أف لكؿ مكق

اح المنظكرة مف اإلستفادة منيا فى اختبلؼ أسعار العقارات مف حيث قيمة األرض كاألرب
زراعة...(, مزايا البيئة الطبيعية كالبيئة السكنية ليا دكر فى -صناعى-تجارل-سكف)

 تحديد سعر العقار. 

                                                           
1

 ِرجغ سبك رور1999ٖٔجبة إٌيش ,  
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ييـ تتعمؽ بقضاء أكقات الفراغ طريقة تكمفة السفر: تعتمد ىذه الطريقة عمى تقنيات تق -3
بيئية معينة مثؿ كاستعداد األفراد لدفع مبالغ نقدية لمذىاب الى مكقع يمتاز بخاصيات 

كسمع بيئية يتجمى الطمب عمييا فى كقت كتكمفة  متنزىات ترفييية, متنزىات عامة 
 السفر.

سئمة خاصة ترتكز عمى التقييـ الشخصى لممستجكبيف عف أ : طريقة التقييـ اإلفتراضى -4
بحالة معينة مف نكعية البيئة باحتماؿ كجكد سكؽ افتراضى ال يشمؿ السمع البيئية فقط 
كلكف يشمؿ المحيط المؤسسسى الذل يحتمؿ أف تكجد فيو السمع ككذلؾ طريقة التمكيؿ 

. تتـ ىذه الطريقة مف خبلؿ مسكحات  كالجيات المختصة بدفع تكاليؼ األضرار البيئية
عمى  المختبرات ك عف طريؽ تقنيات تجريبية فى بعضابية أكاستمارات استجك 

 . األشخاص المتضرريف بيئيا

الى حالتيا المتضررة ة البيئتكاليؼ اإلحبلؿ : تكاليؼ إعادة تأىيؿ كمحاكلة استرجاع  -5
 األكلى .

طريقة األثر عمى اإلنتاج : يمكف لنشاط ما أف يؤثر عمى إنتاج نشاط آخر أك أنشطة           -6
كعمى التكاليؼ كاألرباح, مثبل انخفاض عدد األسماؾ فى نير ممكث كانخفاض  عديدة

 . الطمب عمى المنتجات الزراعية المعرضة لئلشعاع

التكاليؼ الكقائية : التكاليؼ المنفقة لمحفاظ عمى البيئة إلستدامتيا كالتكاليؼ التى تحؿ  -7
 . محؿ الكقاية مف ضياع كتدىكر البيئة

ات لكمية التمكث : كىى طريقة غير مباشرة تعتمد فى التقدير طريقة عبلقة اإلستجاب -8
عمى العبلقات بيف التعرض لكميات التمكث كأثرىا عمى الصحة أك المكاد الفيزيائية 

 كعمى المياه كالبيئة المائية مثبل.

تكاليؼ التمكث لمعالجة  :1الدراسة الثالثة :الطرق المحاسبية المقترحة لمعالجة التموث البيئى
 :  بيئى مف الناحية الحسابية ينبغى الفصؿ كالتمييز بيف  مجمكعتيف مف التكاليؼال

 مصاريؼ األصكؿ لمحد مف التمكث البيئى 
 مصاريؼ إزالة التمكث  

 
                                                           

1
 2008يٛسف األسذٜ,"ِشىالث ِذبسبيت ِؼبصرة" األوبديّيت اٌؼربيت اٌّفخٛدت فٝ اٌذّٔبرن,  
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 تكاليف األصول لمحد من التموث البيئى : : المجموعة األولى
دات مصاريؼ الحد مف التمكث ىى مصاريؼ رأسمالية أنفقت مف أجؿ الحصكؿ عمى مع

كآالت تستخدـ لمحد مف التمكث الذل تسببو األصكؿ الثابتة األخرل: تتضمف ىذه المصاريؼ 
 مايمى :
 يؤخذ فى الحسباف سعر الشراء ككؿ المصاريؼ األخرل البلزمة مثؿ  تكاليؼ اإلقتناء :

 . مصاريؼ النقؿ كالتأميف خبلؿ عممية الشحف كمصاريؼ الجمارؾ كالتركيب
 ؾ( :كيشمؿ مصاريؼ جارية )قسط اندثار معدات اجتماعية( تكاليؼ اإلندثار )إىبل

 كمصاريؼ رأسمالية )متراكـ اندثار أصكؿ اجتماعية( .
 .تكاليؼ اإلستغناء : إما بالبيع نقدا أك بالمبادلة 
 تكاليؼ اإلضافات أك التحسينات عمى األصكؿ لمحد مف التمكث . 

اريؼ التى تحدث إلزالة أثر التمكث كىى المص المجموعة الثانية : مصاريف إزالة التموث :
 سببتو األنشطة المختمفة مثؿ :  الذل
 مصاريؼ إزالة المخمفات  كمعالجتيا . 
 مصاريؼ التعقيـ . 

 1الدراسة الرابعة : بعض أساليب تقييم تكمفة اآلثار البيئية 
فى  فيما يمى نبذ مبسط ألىـ الطرؽ المستخدمة فى تقييـ تكمفة اآلثار البيئية مع األخذ 

كسط البيئى الكاقع عميو اإلعتبار أف إختيار الطريقة المناسبة لمتقييـ يعتمد عمى نكعية ال
)مياه  تربة( ككذلؾ نكعية اإلستخدامات أك الفكائد المتأثرة بالتمكث البيئى –ىكاء  -ماءالتأثير)
 قيمة عقارية ...الخ( : –محصكؿ سمؾ  –أنشطة ترفييية  –شرب 

تخدـ ىذه الطريقة لممكارد الطبيعية التى ليا قيمة أك سعر تداكؿ تس : طريقة سعر السوق -1
فى السكؽ . فمثبل، إنخفاض محصكؿ صيد السمؾ مف البحيرة بسبب تمكث أك تدىكر المياه 

 البحرية .
كنظرا آلف ىناؾ سعر تداكؿ لمسمؾ فى السكؽ فإنو يمكف حساب تكمفة التمكث أك التدىكر 

  .)الضرر البيئى( 

                                                           
1

 2008أشرف ػبذ اٌؼٍيُ ػبذ اٌّذسٓ , "ِمذِت فٝ الخصبديبث اٌبيئت ٚاٌّٛارد اٌطبيؼيت"ٚرلت حذريبيت , ِؼٙذ اٌخخطيظ اٌمِٛٝ  
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: تعتبر تكاليؼ السفر إلى أماكف الترفية أك السباحة أك الغطس أك يف السفرريقة تكالط -2
ألماكف الشكاطئ كالمحميات الطبيعية مقياس لقيمة ىذه األماكف كبالتالى فإف تدىكر ىذه 

 األماكف يؤدل الى ضرر يمكف قياسو ماديا بإستخداـ البيانات اآلتية :
 .تكاليؼ السفر )االنتقاؿ( الى المكاف  -
 . ليؼ اإلقامة فى المكافتكا -
 . مصركفات الزائريف فى المكاف )تأجير لنشات كأدكات الغطس كغيرىا( -
 تكمفة الفرصة البديمة )اإليرادات كالمكاسب الضائعة بسبب ترؾ الزائر لعممو كالسفر لمتنزه  -
 عدد الزائريف فى السنة . -

كاليؼ التى يتحمميا كالتجنب: تشير تكاليؼ التجنب الى الت تكاليف اإلحالل والتجديد -3
األفراد لتجنب اآلثار السمبية الناجمة عف التدىكر البيئى. أما تكاليؼ اإلحبلؿ فتشير الى 
التكاليؼ البلزمة إليجاد مكرد ليحؿ محؿ المكرد الذل تـ تدميره بسبب التمكث . كتكاليؼ 

الى حالتيا التجديد فتشير الى التكاليؼ  البلزمة لمعالجة المكارد الطبيعية حتى تعكد 
 .السابقة لحدكث التمكث أك التدىكر مثؿ معالجة البقع الزيتية فى البحار

: يعتمد ىذا األسمكب عمى سؤاؿ الناس مباشرة عف رغبتيـ فى  ىطريقة التقييم اإلفتراض -4
  . الدفع إلحداث التغيير البيئى المطمكب أك لتجنب انخفاض جكدة المكرد الطبيعى

دـ ىذه الطريقة بصفة رئيسية لتقييـ أثر التغيير البيئى عمى تستخطريقة تمييز السعر : -5
 قيمة الممتمكات العقارية . كىذا التأثير ليس دائما سمبيا.

 :1الدراسة الخامسة : كيفية قياس الضرر البيئى وبناء نموذج تحميمى لمتكمفة
ف كان      ت فى معظميا تتعدد النماذج الكمية كالرياضية المستخدمة لتقدير كقياس الضرر كا 

 افتراضية كتقـك عمى تحديد أىـ العكامؿ كالنتائج المترتبة عمى ىذا الضرر.
 كفيما يمى بعض األمثمة :  
  ينادل البعض بقياس األضرار التى تمحؽ بالثركة السمكية مف جراء التمكث البيئى كذلؾ

اض نمك بمقارنة الكميات التى يتـ صيدىا فى فترات محددة بحيث يتـ حساب معدؿ انخف
الثركة السمكية المحتمؿ  كالتنبؤ بالكميات المنتجة فى السنكات المقبمة باستخداـ معادلة 

كما  ،أصيبت كلـ تمت بعد ىرياضية. ىذا األسمكب ال يأخذ فى اعتباره كمية األسماؾ الت

                                                           
1

"اٌّجٍت اٌؼربيت ٌٍّذبسبت , اٌّجٍذ اٌسبدش ػشر,اٌؼذد األٚي  ليبش اٌخٍٛد اٌبيئٝ ِٚذٜ اإلفصبح ػٕٗ ِذبسبيبٚائً ابرا٘يُ اٌراشذ," 

 39-9ص ص  2013يٛٔيٛ 
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أنو يتجاىؿ احتماالت زيادة استيبلؾ الثركة السمكية فى السنكات القادمة كيفترض ثبكت 
 . ت اإلستيبلؾ الحالىمعدال

  يمكف حصر أضرار التمكث عمى الصحة ) مثؿ تمكث مياه الشرب كتمكث الثركة السمكية
 : كغيرىا ( كقياس تمؾ األضرار مف خبلؿ

 .  تكمفة اإلصابة بأمراض التمكث كانعكاساتو -1
 .تكمفة العبلج  -2
نقص بسبب ) كىى التكمفة التى يتحمميا مركز العمؿ لؤلفراد  تكمفة الفرص الضائعة -3

 .( انتاجيتيـ لدكاعى المرض
 .تكمفة اإلزعاج كىى تكمفة معقدة كيصعب احتسابيا  -4

 . ؼيلاكىناؾ آليات محاسبية كمعادالت يمكف مف خبلليا حساب ىذه التك
   ىناؾ نماذج أخرل مف األضرار التى يمكف محاكلة تقديرىا مف خبلؿ عبلقات رياضية

 .متعددة
 1ةيعن التكاليف البيئالدراسة السادسة : المحاسبة 

عرؼ الباحث التمكث بأنو إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعؿ الطبيعة 
كبفعؿ أنشطة اإلنساف اليكمية مما يؤدل إلي ظيكر بعض المخرجات التي ال تتبلءـ مع المكاف 

ر التمكث البيئي الذم يعيش فيو الكائف الحي كتؤدم إلي اختبللو.كأشار الباحث الى أف مصاد
حسب رؤية  عمماء البيئة تتمثؿ فى مصدريف , المصدر األكؿ: العكامؿ الطبيعية، كيقصد بيا 
العكامؿ التي تنبعث مف البراكيف كالغازات الطبيعية التي تتككف في اليكاء كغاز األكزكف المنتج 

:  ا. المصدر الثانيطبيعيا أك الغبار كغيرىا مف المصادر الطبيعية كالتي ال دخؿ لئلنساف بي
العكامؿ البشرية، كىى العكامؿ التي يككف اإلنساف ىك السبب الرئيسي في إحداث التمكث كالخمؿ 

عف طريؽ االستخداـ غير الرشيد لمككنات النظاـ البيئي، كقد زاد  الخاص بيا في التكازف البيئي
 . خاص بعد الثكرة الصناعية تأثير العكامؿ البشرية عمي البيئة بشكؿ عاـ كالتمكث اليكائي بشكؿ

    : أىميا ما يمي آثار اقتصادية كثيرة حدد الباحث آثار ومخاطر التموث البيئي كما يمى:
انخفاض إنتاجية العامؿ بسبب أمراض التمكث كزيادة النفقات العبلجية كالكقائية، كتدني  -1

 . الناتج القكمي اإلجمالي
يعية كالمحاصيؿ الزراعية كالثركة السمكية، التأثير السمبي عمى إنتاجية األنظمة الطب -2

 كغيرىا.

                                                           
 2009",وٍيت اٌخجبرة جبِؼت األز٘ر لسُ اٌّذبسبت,اٌّذبسبت ػٓ اٌخىبٌيف اٌبيئت ِطبٚع اٌسؼيذ اٌسيذ ِطبٚع" 1
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تدمير المكارد االقتصادية )مثؿ التربة كالغابات كالمياه... الخ( مما يعكؽ تنفيذ خطط التنمية  -3
االقتصادية لمدكلة، كانخفاض كفاءة مكاردىا االقتصادية المتاحة، كانخفاض النمك 

 االقتصادم في المدل الطكيؿ. 
 . عمى تكافر كاستغبلؿ المكارد االقتصادية كالنشاط االقتصادم لمفردالتأثير السمبي  -4

 : أىميا ما يمي كما يؤدل التمكث البيئي إلى إحداث آثار اجتماعية كثيرة
 أضرار تتعمؽ بالصحة العامة. -5
تكزيع غير متساك لمرفاىية حيث يقع الضرر كالعبء األكبر عمى الفئات ضعيفة الدخؿ،  -6

جة عف تمكيث البيئػة كتدميرىا كالتي تصيب اإلنساف كالنبات كالحيػكاف، كما أف األضرار النات
 ال تؤخذ في االعتبار كأحد عناصر الرفاىية. 

كعبلج ذلؾ يؤدل إلى زيادة تكاليؼ  –انخفاض مدل الرؤية كبالتالي ارتفاع نسبة الحكداث  -7
 اإلضاءة الصناعية.

صبلح األضرار بالمب -8  اني كالممتمكات العقارية.زيادة تكاليؼ عمميات التنظيؼ كا 

الدراسة السابعة : منيج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن اآلثار البيئية لممنشآت 
 :1الصناعية
أشار البحث الى أف األضرار البيئية التى تحدث كنتيجة لمتمكث تمثؿ مشكمة بيئية.        

ضرار كخسائر اقتصادية عديدة مباشرة كتعنى المشكبلت البيئية فى الفكر اإلقتصادل : حدكث أ
كغير مباشرة , بعضيا يظير كيمكف تحديده كاآلخر ال تظير آثاره إال فى المستقبؿ. كعمى ذلؾ 

 : ثالثة دواليمكف تحديد الطبيعة اإلقتصادية لممشكمة مف خبلؿ 

مف كتشمؿ النفقات كالتكاليؼ التى لحقت بعناصر النظاـ البيئى  : دالة األضرار البيئية -1
 جراء تدىكر األكضاع البيئية كحدكث التمكث مثؿ :

 خسائر الثركة السمكية 
 خسائر السياحة المائية 
 نخفاض إنتاجيتيا  ىبكط خصكبة األرض كا 
 الخسائر التى تمحؽ بصحة اإلنساف 
 نخفاض اإلنتاجية  الغياب عف العمؿ كا 
  ىذا فضبل عف األضرار المباشرة التى تمحؽ بالمشركعات اإلنتاجية 

                                                           
1

ِٕٙج جبِؼت اٌٍّه فيصً, -اٌٍّّىت اٌؼربيت اٌسؼٛديتاٌؼسيس ػطيت,صبٌخ ػبذ اٌردّٓ اٌّذّٛد,ػالء اٌذيٓ ِذّٛد ز٘راْ ,خبٌذ ػبذ  

 2003,ِمخرح ٌميبش اٌخىبٌيف ٚإٌّبفغ إٌبجّت ػٓ اآلربر اٌبيئيت ٌٍّٕشآث اٌصٕبػيت
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زالة  : ة العبلجدال -2 كتشمؿ النفقات التى يتحمميا المجتمع كالكحدات اإلقتصادية لمعالجة كا 
 بعض آلثار التمكث مثؿ : 

 مصركفات معالجة المياه الممكثة 
 تنقية اليكاء كخفض تركيز األكاسيد كالغازات الممكثة لو 
 نفقات العبلج كالدكاء 

ا الدكلة كعناصرىا اإلقتصادية مف أجؿ كىى النفقات التى تتحممي دالة النفقات الكقائية : -3
 .منع حدكث التمكث أك جعمو فى حدكد المستكيات المقبكلة بيئيا

 1الدراسة الثامنة : محاسبة التـموث البيئــي

 إتخاذىػػػا مكبػػػػػػالمط  أك تكمفػػػة اإلجػػػراءات المتخػػػذةأشػػػار البحػػػث الػػػى أف التكػػػاليؼ البيئيػػػة تشػػػمؿ 
عمى نشاط منشأة ما بطريقة مسؤكلو بيئيا, فضبل عف أل تكاليؼ  البيئية التي تترتب إلدارة اآلثار

يا األىداؼ أك المتطمبػات البيئيػة المنشػاة , كبالتػالى فيػى تتضػمف تكمفػة الخطػكات يعخرل  تستدأ
صػػػػػبلح الػػػػػدمار البيئػػػػػي النػػػػػاجـ عػػػػػف ممارسػػػػػة المنشػػػػػأة كأنشػػػػػطتيا  -المتخػػػػػذة لتفػػػػػادم كخفػػػػػض كا 

غيػػر المتجػػػددة, كمػػػا تشػػمؿ اإلنفػػػاؽ عمػػى تجنػػػب النفايػػػات أكالمحافظػػة عمػػػى المػػكارد المتجػػػددة أك 
كالػػػػتخمص منيػػػػا, كالمحافظػػػػو عمػػػػى الميػػػػاه السػػػػطحية كالجكفيػػػػة , كالمحافظػػػػو عمػػػػى نكعيػػػػة اليػػػػكاء 
كتحسػػػينو, كخفػػػض الضكضػػػاء , كازالػػػة الػػػدمار فػػػي المبػػػاني, كالبحػػػث عػػػف منتجػػػات كمػػػكاد أكليػػػة 

لػػى أنػػو إلجػػراء البحػػث إكػػاليؼ. كمػػا أشػػار كعمميػػات إنتاجيػػة أكثػػر صػػداقو لمبيئػػة كغيرىػػا مػػف الت
مػػف ىػػذه تمييــز نــوعين عمميػػة إثبػػات مصػػاريؼ التمػػكث فػػي الػػدفاتر المحاسػػبية يجػػدر بالمحاسػػب 

 -المصاريؼ ىما:

 : ك يندرج ىذا النكع تحت بند المصاريؼ الرأسمالية التي  مصاريؼ الحد مف التمكث
ـ لمحد مف التمكث التي تنفؽ مف أجؿ الحصكؿ عمى المعدات كاآلالت التي تستخد

تسببيا األصكؿ المستخدمة في النشاط العادم الذم تمارسو الكحدات االقتصادية مف 
 0أجؿ إنتاج الخبرات المادية كطرحيا في األسكاؽ لتحقيؽ العائد االقتصادم المنشكد 

  كمصاريؼ ازالة التمكث : كىي  المصاريؼ التي تحدث إلزالة أثر التمكث الذم تحدثو
طة االقتصادية الجاريو في عمميات اإلنتاج ، كالمصاريؼ التي تنفؽ عمى التعقيـ األنش

                                                           

.وليــد ناجي الحيالي       محاسبةالتـلوث البيئــي",رسالة ماجستير, إشـــراف أ.د," لعيبي هاتو خلف 1 -

   م 2003 -ا هـ 310-بغـــــداد  األكاديمية العربية في الدنمارك
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زالة نفايات اإلنتاج كمعالجتيا الحقا ، كىذا النكع ىك مف المصاريؼ اإل يرادية التي كا 
عمى دخؿ الفترة التي انفقت فييا ، عمى خبلؼ النكع األكؿ مف المصاريؼ  تحمؿ عبئا

ترات المحاسبية المختمفة ،نظرا لئلستفادة مف خدماتيا التي يجرم تخصيصيا عمى الف
 ألكثر مف فترة محاسبية .

فى أنيا تمثؿ  -كما يراىا أ.د كليد الحيالى  -أشار الباحث الى مفيكـ التكمفة االجتماعية 
المصركفات المستنفذه التي يتحمميا المجتمع ك الكحدات االقتصادية عمى حد سكاء نتيجة 

ؽ بأحد الطرفيف أك كبلىما كالذم ينجـ عف فعؿ غير مسؤكؿ اجتماعيان األضرار التي تمح
كلذلؾ فإف مفيكـ التكمفة االجتماعية لؤلنشطة ذات المضاميف االجتماعية كالتي ال تدخؿ في 
نطاؽ السكؽ يمكف النظر الييا مف كجية نظر المجتمع بأنيا ترتبط بالتكاليؼ التي يتحمميا 

تمحؽ بو مف ممارسة المشركعات الصناعية كالتجارية   المجتمع نتيجة التضحية التي
 ألنشطتيا المختمفة.

 البيئي التقييم طرق وأىم البيئية لممشكالت االقتصادية الدراسة التاسعة : التكاليف
 1المستخدمة

 تحديده، يظير كيمكف بعضيا مباشرة، كغير مباشرة عديدة، البيئية كالتكاليؼ األضرار     
 االقتصادية لممشكمة الطبيعة تحديد تـ السياؽ ىذا كفى .المستقبؿ في إال آثاره تظير ال كاآلخر
 :ىى دوال ثالثة خبلؿ مف البيئية

 مف البيئي النظاـ بعناصر لحقت التي كالتكاليؼ النفقات تشمؿ كىى  :البيئية األضرار دالة -أ
 الغياب اإلنساف، حةبص تمحؽ التي الخسائر مثؿ التمكث كحدكث البيئية األكضاع جراء تدىكر

 الثركة خسائر إنتاجيتيا، كانخفاض األرض، خصكبة ىبكط اإلنتاجية، العمؿ،انخفاض عف
 بالمشركعات تمحؽ التي المباشرة األضرار عف فضبل ىذا السياحة المائية، خسائر السمكية،
 .التمكث مف كالزراعية اإلنتاجية

 لمعالجة االقتصادية كالكحدات المجتع يتحمميا التي النفقات تشمؿ كىى  :العبلج دالة - ب
زالة  تركيز كخفض اليكاء تنقية الممكثة، المياه معالجة مصاريؼ منيا التمكث، بعض آثار كا 

 .الخ......كالدكاء العبلج لو،نفقات الممكثة كالغازات األكاسيد

                                                           
1

 (2010)بؼذ  "ٚرلٍت جبِؼت لريشي، يٛسف .د ,أدّذ غذير سٍيّت.أ ,ويذٍي ػبئشت سٍّٝ.أ 
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 أجؿ مف يةاالقتصاد كعناصرىا الدكلة تتحمميا التي النفقات كتشمؿ  :الكاقية النفقات دالة -ج
لمضرر البيئى تكاليؼ   . بيئيا المقبكلة المستكيات حدكد في جعمو أك التمكث منع حدكث

إقتصادية بعضيا قابؿ لمقياس الكمى كالنقدل )كيشمؿ تكاليؼ مباشرة كغير مباشرة( كبعضيا 
حالة  غير قابؿ لمقياس الكمى كاليمكف التعبير عنو بقيـ نقدية مثؿ اآلالـ النفسية كمعاناة تردل

 البيئة. 
 كما يمى : البيئية لآلثار االقتصادم التقييـ طرؽأشار البحث الى  

 السكؽ التقييـ باالعتماد المباشر عمى أسعار -1
 لتقييـ بإستخداـ سعر بدائؿ السكؽا -2

 1الدراسة العاشرة : تقدير تكمفة التدىور البيئى فى جميورية مصر العربية 
 :عمى  الدراسةإعتمدت منيجية بل عف تكمفة معالجتيا . كقد فضالبيئية تـ تقدير تكمفة األضرار 

تقسيـ قطاعات البيئة الى ستة أقساـ:  المياه , اليكاء , التربة , المخمفات , البيئة -1
 . لكؿ مف ىذه الفئات تحميؿ منفصؿ لتكمفة :  الساحمية كالتأثير عمى البيئة العالمية

 الصحة كنكعية الحياه . 
 المكارد الطبيعية . 

 تقدير التكمفة اإلقتصادية لمتدىكر البيئى عبر ثبلث مراحؿ : -2
 ا ) مثبل مراقبة نكعية اليكاء كالمياه ي: قياس التدىكر البيئى كم المرحمة األكلى

 كاألنيار كالبحيرات كتمكث التربة(.
 طة نشمثبل اآلثار الصحية , تراجع األا ) يالمرحمة الثانية : قياس آثار التدىكر كم

 فييية  , تراجع الطمب عمى السياحة(.التر 
  المرحمة الثالثة : تقدير نقدل لآلثار ) مثبل تقدير كمفة األمراض , الخسائر فى

 ...( .إنتاجية التربة , 
اإلعاقة اس آثار التدىكر البيئى عمى الصحة بما يعرؼ بسنكات العمر المعدؿ بأكزاف يق -3

DALY 
 التدىكر البيئى الحاصؿ .اس تكاليؼ التدابير التصحيحية لتفادل يق -4

 

 

                                                           
1

 2002جّٙٛريت ِصر اٌؼربيت  اٌبٕه اٌذٌٚٝ , إٌسخت اٌؼربيت ٌخمرير اٌبٕه اٌذٌٚٝ ػٓ "حمذير حىٍفت اٌخذ٘ٛر اٌبيئٝ فٝ 
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 مايمى :  أظيرت الدراسة  
 تج % مف النا6.4-3.2 بما يكازل 1999بيئى فى مصر عاـ تقدير تكمفة التدىكر ال

 % . 4.8 المحمى اإلجمالى بمتكسط تكمفة
 . أكبر تكمفة كانت لتمكث اليكاء يمييا تدىكر التربة ثـ  المكارد المائية 
 اجـ عف النفايات يمييا المناطؽ الساحمية كالتراث الثقافىأقؿ تكمفة كانت لمتدىكر الن 
  ثمثى التكمفة اإلجمالية لمتدىكر تعزل الى األضرار المترتبة عمى الصحة , كالثمث الباقى

 الى تدىكر المكارد الطبيعية . 

لـ تتضمف الدراسة تقدير تكمفة التدىكر الناجـ عف النفايات الصناعية كالخطرة كنفايات        
أشار  المستشفيات  ككذلؾ التدىكر الناتج عف سكء معالجة مياه الصرؼ كذلؾ لقصكر البيانات .
 التقرير إلى أف جميع التقديرات التى التى تكصمت الييا ىذه الدراسة تقريبية كغير نيائية.

لى ىذا نجد أن   يابأمن المياه وقواعد بياناتقد أىتمت من الدول والمؤسسات الدولية  اكثير  وا 
 ومن أىميا :

الذل يقكـ بنشر اإلحصائيات عف أكضاع المكارد المائية  : World Bank البنك الدولى -1
 فى العالـ كمؤشراتيا كأكضاع تدىكرىا مثؿ : 

 انبعاثات الممكثات العضكية فى المياه  -
 –الكيماكيات  –نصيب الصناعة مف الممكثات العضكية فى المياه )صناعات الكرؽ  -

 النسيج كأخرل ( . –اميؾ كالزجاج السير  –األغذية 

   World Conservation Monitoring Centerكما يكفر مركز متابعة الصيانة الدكلى      
المعمكمات عف الصيانة كاالستخداـ المستداـ لممكارد العالمية الحية كالمساعدة فى تطكير 

ف الناس كالمنظمات المعمكمات الخاصة بيذا الشأف . كيعمؿ كذلؾ عف قرب مع طيؼ عريض م
 لزيادة كصكليـ إلى المعمكمات البلزمة لبلرتقاء بإدارة مكارد العالـ الحياتية. 

كىك ىيئة مستقمة متخصصة  :  World Resources Instituteمعيد الموارد الدولى  -2
فى أبحاث السياسات كتقديـ المساعدة الفنية فى شأف البيئة العالمية كقضايا التنمية المتصمة 

. كالمعيد يقكـ كيساعد المؤسسات األخرل فى تقديـ المعمكمات المكضكعية كالنزيية  بيا
كالمقترحات العممية لتصميـ السياسة كالتغيير المؤسسى الذل يدعـ البيئة السميمة كالتنمية 
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، الطاقة الراىنة : أمكر التجارة العالمية، الغاباتالعادلة اجتماعيا . كتضـ اىتمامات المعيد 
تصاد كالتنكع االحيائى كصحة اإلنساف كتغييرات المناخ كالزراعة المستدامة كالمكارد كاالق

 . كالمعمكمات البيئية كاالستراتيجيات الكطنية إلدارة البيئة كالمكارد كمكقعو المعمكمات
        www.wri.Org 

World Resources Institute, World Resources (2013-293) New York, 
oxford university press, 2013. 

الذل ينشر بيانات عف سكاف الدكؿ الذيف : UNDP امج االنمائى لألمم المتحدة البرن -3
نشر بيانات عف اإلدارة يك  يستخدمكف صرفا صحيا محسنا أك مصدرا محسنا لممياه .

مية باألمـ المتحدة )إدارة شئكف المتكاممة لممكارد المائية كالتمكث فى تقارير الشبكة العال
 اإلعبلـ( 

- Global Water Partnership 2000 Integrated Water Resources 
Management TAC Back ground Papers No.4 67 pp.  

- www.gwpforum org /gwp/ library/Tac no 4 pdf. 
- Global Water Partnerhip 2002 tool box Intergrated water Resources 

Management http// Gwpforum Net Masters 05 Net Masters NT len / 
Index Html. 
              : World Health Org التى تنشر بيانات العالمية. منظمة الصحة  -4

األنيار المختمفة كضكاحييا كمنوعف األمراض المحمكلة بالمياه كتقديرات نكعية المياه فى   
UNEP& WHO, Water Quality Monitoring: A Practical Guide To The 
Design And Implementtion Of Freshwater Quality Studies And 
Monitoring Programmers, 1996. 

 FAO        منظمة األغذية والزراعة الدولية-5
       UNEPبرنامج األمم المتحدة لمبيئة  -6

 كمف أشير ما نشره فى صدد مكضكع الدراسة ىك : 
Principles Of Lake Management (undp/Ilec)   

 . 1989كذلؾ بالمشاركة مع لجنة البيئة البحرية العالمية التى تقع فى تسعة أجزاء كنشرت عاـ 

http://www.wri/
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                         UNEP's Global Environmental Outlook (GEO-5)ككذلؾ
 www.UNEP.org.geoكمكقعو 

تاحتيا يصدر الكتاب السنكل فى كؿ عاـ كمكقعو    UNDP كبخصكص تدىكر مكارد المياه كا 
UNEP Year Book- Slide Share                                              . 

عمى المستكل العربى اليخفى عف القارئ أف الكطف العربى يستكرد مياه أنياره الكبرل 
، كأف كثير مف الدكؿ العربية يتدنى نصيب الفرد (نير دجمة كالفرات ، النيؿ )ه مف خارج حدكد

 مف المياه فييا عف حد الفقر .كمف أكثر المؤسسات اىتماما بمعمكمات المكارد المائية : 

الحساب عف المكارد  دقيقةالذل يكفر بيانات منتظمة الدكرية ك : المجمس العربى لممياه  -7
 يـ حالة المياه ، كأىميا :يتقكنماذج , الجكفية كاألمطار المائية السطحية ك 

State Of The Water Report In The Arab Region   

ككذلؾ التقرير االقميمى لممياه فى الدكؿ  كالذل يصدر سنكيا ، كيغطى كؿ الدكؿ العربية .
االحتمالية لممياه العربية الذل ييتـ بنشر التحميبلت عف فجكات العرض كالطمب لممياه كالطاقات 
 مع دراسات حالة فى أحكاض نير النيؿ كاألردف كدجمة كالفرات كنير السنغاؿ .

ووكالة البحث البيئى وتنمية الحياة البرية فى ابوظبى التى تنشر دراسات دورية عن إدارة 
 :موارد المياه الساحمية فى اإلمارات العربية المتحدة ومنيا 

Coastal water Resources Management in UAE. Mbrook @ er wda. 
Gov. Ae  

بعض الدكؿ العربية خبرات خاصة لعبلج التدمير الحادث فى المناطؽ الساحمية كالنظـ كتمتمؾ  
 مثؿ الككيت كمف أىـ مانشرتو: البيئية البحرية

Farouk El-Baz et al., Damage Assessment of the Desert and Coastal 
Environment of Kuwait by Remote Sensing (1992-94). 

 ككذلؾ تقدير آثار الحرب الككيتية العراقية عمى المياه كالصحة كغيرىا مثؿ :

http://www.unep.org.geo/
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Environmental Costs/ Costs of War.                                              
 Kuwait's Oil System:- A Preliminary Damage          ككذلؾ               

Assessment   
 . 1991بريؿ أكالصادر فى 

 : حالة البيئة المائية )العذبة كالبحرية كاليكائية()  فى مصر ىالبيئ الوضعالمبحث الثالث : 
بصفة عامة الى تحسف نكعية مياه نير النيؿ, أما بالنسبة  1تشير تقارير حالة البيئة فى مصر

مصادر صناعية أك زراعية, فتشير النتائج لمبحيرات , خاصة تمؾ التى تستقبؿ مياه صرؼ مف 
بالنسبة لمبيئة اليكائية فمازالت مستكيات تركيزات الجسيمات ك الى إنخفاض مستكل جكدتيا . 

 الحدكد المسمكح بيا قانكنا . كنبيف فيمايمى مكجز عف ىذه البيئات.فكؽ العالقة 

 أوال :البيئة المائية:
مياه النيؿ مف خبلؿ مجمكعة مف محطات يتـ رصد حالة  : نوعية مياه نير النيل  -1

 الرصد عمى النير . بشكؿ عاـ  يتـ استخداـ المؤشرات اآلتية:
 األس األيدركجينى كيشير الى قمكية أك حمكضة المياه 
 األكسجيف الذائب كيدؿ عمى حيكية المياه كجكدتيا كمدم قدرتيا عمى التنقية الذاتية 
  المستيمؾ حيكيا كباألكسجيف المستيمؾ تركيز المكاد العضكية ممثبل باألكسجيف

 كيميائيا, كيدؿ عمى تمكث المياه مف الصرؼ الصحى كالصناعى
 )تركيز المغذيات ) مثؿ األمكنيا 
 تركيز األمبلح الصمبة الذائبة 
 كالمعادف الثقيمةلكبريتيدات , كالحديد كالمنجنيز تركيز الفمكريدات , كا 
  العد البكتيرل 

ة المياه ببحيرة ناصر كنير النيؿ بجميع محافظات الجميكرية المطمة كفيما يمى مكجز عف نكعي
عمى نير النيؿ. ك بحيرة ناصركىى أكؿ مستقبؿ لممياه القادمة مف أسكاف كتعتبر  نقطة مرجعية 

 لنكعية مياه نير النيؿ .

أف مياه بحيرة ناصر مازالت ال  2010أكضحت نتائج الرصد خبلؿ عاـ  : بحيرة ناصر 1-1
بأل مف األنشطة التنمكية حكؿ ىذه البحيرة كبذلؾ فيى  تتمتع بجكدة عالية حيث لـ  تتأثر

تتعدل تركيزات المكاد العضكية المعايير الخاصة بيا كذلؾ األكسجيف الذائب كاألس 

                                                           
1

 2012اصذار  2011,  2011اصذار -2010جٙبز شئْٛ اٌبيئت,حمبرير دبٌت اٌبيئت فٝ ِصر /ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  

 



~ 27 ~ 
 

لذا يجب الحفاظ عمى مياه ىذه البحيرة مف التمكث لضماف جكدة نكعيتيا كخزاف  . اآليدركجينى
 . شرب  كإلستخدامات جميع قطاعات التنمية بمصراستراتيجى لمياه ال

أف ىناؾ تحسف فى  2010أكضحت نتائج الرصد خبلؿ عاـ  : نكعية المياه بنير النيؿ 1-2
نكعية المياه بنير النيؿ مف أسكاف الى القاىرة  خبلؿ العاـ عف األعكاـ السابقة حيث 

ة الذاتية , كعدـ كجكد أشارت النتائج بكجو عاـ الى حيكية المياه كقدرتيا عمى التنقي
مؤشرات تفكؽ الحدكد المسمكح بيا لكؿ مف تركيزات المكاد العضكية كالمعادف الثقيمة 
كالمغذيات. كيأتى ىذا التحسف نتيجة الجيكد المبذكلة لمحد مف تمكث نير النيؿ سكاء 

 بالصرؼ الصناعى أك الصحى.
الذائب عف األعكاـ السابقة ىناؾ تحسف فى تركيز األكسجيف  : نكعية المياه بفرع رشيد 1-3

ككذلؾ فى نكعية المياه بشكؿ عاـ مف حيث تركيزات األمكنيا كالمكاد العضكية )التى 
 ترتبط بالصرؼ الصحى كالصناعى(.

أف متكسط تركيز  2010أكضحت نتائج الرصد خبلؿ عاـ  : نكعية المياه بفرع دمياط 1-4
كقدرتيا عمى التنقية الذاتية كما األكسجيف الذائب فى فرع دمياط يدؿ عمى حيكية المياه 

 .أف تركيزات المغذيات )األمكنيا( كالمكاد العضكية فى الحدكد اآلمنة
تعرضت البحيرات الشمالية )مريكط , المنزلة , إدكك ,  : البحيرات المصرية نوعية مياه -2

ا أك البرلس , البردكيؿ( لبعض التجاكزات فى العقكد السابقة سكاء بالتجفيؼ لجزء كبير مني
عة كما تتعرض لو البحيرات حاليا مف عمميات صرؼ لصيد الجائر أك بالتعدل عمى الزريبا

كالصحى مما قد د تككف محممة ببعض الصرؼ الصناعى مف المصارؼ الزراعية كالتى ق
نتاجيا السمكى.  يؤثر بالسمب عمى نكعية المياه كا 

 ى : مف المؤشرات المستخدمة لرصد نكعية مياه البحيرات ما يمك 
 ) شفافية المياه ) القدرة عمى نفاذية أشعة الشمس 
 األس األيدركجينى 
 درجات الحرارة 
 الممكحة 
  األكسجيف الذائب كيدؿ عمى حيكية المياه كجكدتيا كمدم قدرتيا عمى التنقية

 الذاتية



~ 28 ~ 
 

  تركيز المكاد العضكية ممثبل باألكسجيف المستيمؾ حيكيا كباألكسجيف المستيمؾ
 عمى تمكث المياه مف الصرؼ الصحى كالصناعىكيميائيا, كيدؿ 

 تركيز المغذيات 
 تركيز العناصر الثقيمة 
 العد البكتيرل 

تشير نتائج رصد نكعية المياه بالبحيرات الى أف بحيرة البردكيؿ تعتبر  : البردويل ةبحير  2-1
ف مف أقؿ البحيرات الشمالية تمكثا كمف أنقى البحيرات حيث أنيا ال تستقبؿ مياه صرؼ م

 مصادر صناعية أك مصارؼ زراعية.

تشير نتائج الرصد إلى قدرة مياه البحيرة عمى التنقية الذاتية مف الممكثات,  :بحيرة إدكو 2-2
كالى زيادة نسبية فى  تركيز المكاد العضكية نتيجة )مصادر الصرؼ عمى البحيرة( , كلكف 

 د المعايير الطبيعية.  جاءت التغيرات فى األس األيدركجينى كدرجات الحرارة فى حدك 

درجات الحرارة  كاألس األيدركجينى فى حدكد التغيرات الطبيعية أما  :بحيرة البرلس  2-3
الشفافية فكانت منخفضة فى بعض المناطؽ  نتيجة الكميات الضخمة مف مياه الصرؼ التى 

ة الذاتية . كنتيجة تمقى فى البحيرة.  تشير نتائج الرصد أيضا  إلى قدرة مياه البحيرة عمى التنقي
لقرب بعض مناطؽ البحيرة مف بعض مصبات المصارؼ  ظيرت إرتفاعات فى تركيزات 

 . األكسجيف المستيمؾ حيكيا ككيميائيا كتركيزات األمكنيا فى ىذه المناطؽ

تميؿ مياه البحيرة قميبل الى القمكية  مع نقص فى شفافية المياه فى بعض  : بحيرة المنزلة 2-4
فاكت فى نسبة الممكحة, بينما درجات الحرارة مناسبة لحياة كنمك األسماؾ.بالنسبة المناطؽ كت

لحيكية المياه كالقدرة عمى التنقية الذاتية فقد كانت طبيعية فيما عدا إحدل المحطات التى تقع 
أماـ أحد المصارؼ فقد أدت الممكثات المكجكدة بالمصرؼ إلى إنخفاض تركيز األكسجيف 

تركيز األمكنيا كزيادة العد البكتيرل. كنتيجة لقرب بعض مناطؽ البحيرة مف  الذائب كارتفاع
بعض مصبات المصارؼ  ظيرت إرتفاعات فى تركيزات األكسجيف المستيمؾ حيكيا ككيميائيا 

 كتركيزات األمكنيا فى ىذه المناطؽ. 

المياه فى بعض تميؿ مياه البحيرة قميبل الى القمكية  مع نقص فى شفافية  بحيرة مريوط : 2-5
المناطؽ, نتيجة قربيا مف مصبات المصارؼ, كتفاكت ممحكظ فى نسبة الممكحة. بالنسبة لحيكية 
المياه كالقدرة عمى التنقية الذاتية فقد كانت طبيعية فيما عدا إحدل المحطات التى تقع بالقرب مف 

 أحد مصبات المصارؼ. 
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المبلحى لقناة السكيس. تشير نتائج رصد  كالتى تعتبر جزءا مف الممر : البحيرات المرة 2-6
نكعية المياه بالبحيرات المرة الى ارتفاع شفافية المياه لقمة المكاد العالقة بيا  مع إنخفاض 
األكسجيف المستيمؾ حيكيا داللة عمى عدـ كجكد تمكث بالصرؼ الصحى . تشير النتائج أيضا 

العضكية ممثمة فى األكسجيف المستيمؾ  إلى تفاكت فى تركيز الممكحة كأيضا فى تركيز المكاد
كيميائيا. أما بالنسبة لؤلكسجيف الذائب كتركيزات األمكنيا كالفسفكر كالعناصر الثقيمة كالمبيدات   
فقد كانت جميعيا  فى الحدكد الطبيعية . أما بالنسبة لمعد البكتيرل فقد كاف ىناؾ زيادة ممحكظة 

 فى بعض نقاط الرصد.

 تتشابو حالتيا إلى حد كبير مع البحيرات المرة : ححيرة التمساب 2-7 

يتـ رصد نكعية المياه الساحمية مف خبلؿ البرنامج القكمى نوعية المياه الساحمية :  -3
بإستخداـ مجمكعة مف القياسات الدالة  1998لرصد المياه الساحمية الذل بدأ تنفيذه منذ 
 عمى نكعية كجكدة المياه الساحمية كىى : 

 عينية )بقع زيت , مخمفات .....(الشكاىد ال . 
  الظركؼ الييدركجرافية مثؿ درجات الحرارة , األكسجيف الذائب , الممكحة , األس

 . األيدركجينى , التكصيؿ الكيربى
 العد البكتيرل . 
 ( ., الشفافيةلييدرككيميائية ) المكاد العالقة, النتركجيفالمتغيرات ا 

كقد  حالة الفيزيائية كالكيميائية كالبكتريكلكجية لمياه البحار.كيستدؿ مف ىذه القياسات عمى ال     
مقارنة  2010فى نكعية مياه البحر المتكسط عاـ  اأظيرت نتائج التحاليؿ المختمفة تحسن

باألعكاـ السابقة.أيضا جاءت نتائج رصد القياسات المختمفة لنكعية مياه كؿ مف ساحؿ البحر 
يرة الى جكدة حالة نكعية المياه مف حيث مستكيات األحمر كخميجى السكيس كالعقبة مش

 .  المغذيات كالصحة العامة ) العد البكتيرل لؤلنكاع المختمفة مف البكتيريا(

عف عاـ  2012يفيد تقرير حالة البيئة فى مصر الصادر فى  :ثانيا : نوعية اليواء الجوى 
كمنظمة الصحة العالمية  EPAبأنو بناء عمى إرشادات ككالة حماية البيئة األمريكية 2011

WHO  تـ التركيز عمى نكعيف مف الممكثات  يتقرر بناء عمى مستكياتيا فى اليكاء الجكل
  : مستكل التمكث العاـ. ىذه الممكثات ىى

عبارة عف ذرات مف الغبار الدقيؽ تتككف مف مكاد صمبة غير غازية  جسيمات صمبة عالقة :
  ة )مثؿ الرصاص(عضكية كغير عضكية, كمف عناصر معدني
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: كىى ثانى أكسيد الكبريت كثانى أكسيد النتركجيف كأكؿ أكسيد الكربكف  مموثات غازية  
كاألكزكف األرضى. تبيف البلئحة التنفيذية لقانكف البيئة الكطنى الحدكد المسمكح بيا ليذه 

حدكد التى . أما الممكثات التى ليس ليا حدكد فى ىذه القانكف يتـ اإلسترشاد بال الممكثات
كضعتيا منظمة الصحة العالمية. المرجع األساسى إلعداد المؤشرات البيئية ىى الشبكة القكمية 

بصكرة لحظية عمى مدار  لرصد ممكثات اليكاء التابعة لكزارة الدكلة لشئكف البيئة. يتـ الرصد :
 محطة رصد مكزعة عمى 87اليكـ ثـ تجرل متكسطات حسابية . تتككف ىذه الشبكة مف 

محطة لجمع  20محطة جمع عينات ) منيا 45محطة رصد لحظى ك  42الجميكرية  منيا 
 . عينات الرصاص(

: يتكلد مف أكسدة البقايا الكبريتية فى الكقكد البتركلى أثناء عممية غاز ثانى أكسيد الكبريت      
بيا قانكنا, مع اإلحتراؽ : جاءت المتكسطات السنكية كاليكمية كالساعة أقؿ مف الحدكد المسمكح 

 11تحسف فى نسب التركيزات . أعمى المعدالت كانت بالقاىرة الكبرل خبلؿ الفترة مف الساعة 
 ساعات كىى فترة الذركة لمنشاط البشرل كالصناعى. 5صباحا لمدة 

جاءت المتكسطات السنكية أعمى مف الحدكد المسمكح بيا غاز ثانى أكسيد النتروجين :      
% مع حدكد 95ة العالمية . أما المتكسطات اليكمية كانت متكافقة بنسبة كفقا لمنظمة الصح

  القانكف  كمتكسطات الساعة فى الحدكد المسمكح بيا قانكنا .

كىك غاز ضار جدا يؤدل بشكؿ مباشر الى الكفاة عند التعرض غاز أول أكسيد الكربون :      
جاء متكسط  امؿ لمكقكد البتركلى.لتركيزات عالية بشكؿ حاد. يتكلد مف اإلحتراؽ الغير ك

  التركيزات كمتكسط ساعة فى الحدكد المسمكح بيا قانكنا

كيتككف مف تفاعؿ الممكثات العضكية مع أكاسيد النتركجيف فى غاز األوزون األرضى :     
كجكد أشعة الشمس )لذا ترتفع تركيزاتو فى شيكر الصيؼ( , يؤدل الى حدكث ظاىرة الضباب 

  ت متكسط التركيزات كمتكسط ساعة فى الحدكد المسمكح بيا قانكناجاء الدخانى.

جاءت متكسط التركيزات عمى مستكل الجميكرية كمستكل الجسيمات الصمبة العالقة :     
القاىرة الكبرل أعمى مف الحدكد المسمكح بيا قانكنا عمى الرغـ مف التحسف فى ىذا المؤشر 

كيعتبر ذلؾ مؤشرا لزيادة مصادر التمكث مف حرؽ  .1999بالمقارنة بالسنكات السابقة منذ 
  المخمفات كزيادة عادـ المركبات.

العاـ  انخفض المؤشر كىك مف أخطر كأشد أنكاع الممكثات عمى الصحة العامة. : الرصاص  
ككصؿ الى حدكد  2002مقارنتا بعاـ   2010لمستكيات الرصاص فى اليكاء المحيط بشدة عاـ 
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اإلتجاه الى البنزيف  تحسف الى تطبيؽ العديد مف السياسات الخاصة ب:كيعزل ىذا ال آمنة.
مع استخداـ تكنكلكجيات حديثة  , نقؿ المسابؾ بعيدا عف المناطؽ السكنية الخالى مف الرصاص

  فى المسابؾ

بالنسبة لمصانع األسمنت : يتـ قياس الجسيمات الكمية كأكاسيد  : اإلنبعاثات الصناعية
يف . خمسة مف شركات األسمنت الكبرل )طرة , القكمية , العامرية, أسيكط, الكبريت كالنتركج

% مف إجمالى الحمؿ البيئى لئلنبعاثات الصادرة . كما أف اإلنبعاثات 66حمكاف( مسئكلة عف 
ى أحماؿ التمكث بالجسيمات الصمبة % مف إجمال74الصادرة مف مداخف المصانع مسئكلة عف 

أما بالنسبة  لشركات األسمدة فقد تـ تنفيذ المرحمة  كات األسمدة.الصادرة عف مداخف شر  الكمية
شركات إلنتاج  4الثانية مف تطكير الشبكة القكمية لرصد اإلنبعاثات الصناعية كالتى شممت ربط 

األسمدة )حمكاف , أبكزعبؿ , السكيس , مكبكك(.  جاءت نسب إنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية 
% إلنبعاثات ثانى أكسيد الكبريت الصادرة مف 99,1بمغت نسبة التكافؽ فى الحدكد القانكنية .
 مداخف شركة السكيس 

  2011عدد السيارت المرخصة فى ج.ـ.ع عاـ  اإلنبعاثات الصادرة عن عوادم المركبات:
مميكف مركبة عف العاـ السابؽ .تساىـ المصادر المتحركة  0.6مميكف مركبة بزيادة  6.5حكالى 
ف إجمالى أحماؿ التمكث باألتربة الصدرية العالقة. ىناؾ برامج كثيرة تـ تنفيذىا % م33بنسبة 

لمحد مف التمكث الناتج عف عكادـ السيارات مثؿ استبداؿ التاكسيات القديمة كالمكتكسيكبلت 
  .فحص عكادـ المركبات ك استخداـ الغاز الطبيعى ككقكد فى كسائؿ النقؿ ،القديمة 

بدأت ظاىرة نكبات تمكث اليكاء الحادة  : 2011حاد خالل عام نوبات تموث اليواء ال
خبلؿ فص الخريؼ . أكدت  1998)السحابة السكداء( كظاىرة مزمنة بالقاىرة الكبرل منذ عاـ 

 جميع الدراسات أف ىناؾ عكامؿ أساسية ليذه الظاىرة كىى عكامؿ جكية , الطبيعة الجغرافية
 –تشير نتائج الرصد خبلؿ فترة الخريؼ سبتمبر  فعؿ.كمصادر التمكث المختمفة المكجكدة بال

% عف العاـ السابؽ مع زيادة عدد 25نكفمبر الى  ارتفاع  تركيز الجسيمات العالقة الصدرية 
ساعات  تجاكزت تركيزات الجسيمات العالقة الصدرية عف الحدكد المسمكح بيا كذلؾ بالقاىرة 

  ممحكظا بمنطقة الدلتا. الكبرل بينما انخفضت ىذه التركيزات إنخفاضا

ضغكط تؤثر سمبا عمى مساحات تعانى األرض الزراعية مف عدة :  ثالثا : البيئة األرضية
 األرض الزراعية. مف أىـ ىذه الضغكط : .كبالتالى إنتاجية  . كجكدة

 التعديات عمى األرض الزراعية كزحؼ المستكطنات البشرية عمييا . 
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 تجريؼ التربة. 
  تآكؿ التربة. 
 ممكحةال. 
 التمكث بسبب المبيدات كاألسمدة  كالصرؼ الصحى كالصناعى . 

 الزحف الحضرى عمى األراضى الزراعية 
فى الكقت الذل يعتمد فيو القطاع الزراعى عمى األرض كالماء، فإف األرض الزراعية ال تمثؿ اال 

. كرغـ ىذا فإف % مف جممة السطح كال تزيد كثيران عف الشريط الضيؽ فى الدلتا كالكادل 4نحك 
األرض المحدكدة تتعرض لبلستقطاع المستمر كأبرز أسبابو ىك الزحؼ الحضرل . ىناؾ 

 20.000 – 16.000تقديرات تضع فاقد األرض الزراعية ألغراض الزحؼ الحضرل . بنحك 
ىكتار سنكيان، كيمثؿ ىذا تيديدان محسكسان لؤلمف الغذائى المصرل . كالبناء عمى األرض الزراعية 

جنيو  10.000كغرامة المخالفة تقدر بنحك  1966جّرـ بحسب القانكف الصادر فى عاـ م
يناير  25جنيو مصرل مع إزالة المخالفات كالتعديات . قبؿ  50.000مصرل كال تزيد عف 

المخالفات تكّقع كيتـ سحبيا الحقا كرشكة لمناخبيف عمى أصكاتيـ كىناؾ شكاىد  ت، كان 2012
عمى األراضى الزراعية قد تصاعد بدرجة تيدد أندر ما تممكو مصر مف  كثيرة عمى أف التعدل

 المساحات. ألف معظـ مبلؾ األراضى فى مصر مف أصحاب  2012يناير  25مكارد منذ ثكرة 
كعائد بيع الفداف مف األراضى الزراعية لمبناء ليست مساحات قزحية التى تقؿ عف خمسة أفدنة 

نكل مف أل محصكؿ عالى األربحية كما أف العائديف مف الببلد عميو يفكؽ كثيراعائد الفداف الس
عادة البناء عمييا،ما حكؿ القرية المصرية  العربية يكجيكف مدخراتيـ لتعمية بيكتيـ أك ىدميا كا 

 ( 1أنظرالجدكؿ رقـ)إلى غابات أسمنتيو متكحشة 

 (1الجدول رقم )
 األرض الزراعية فى األراضى القديمةمساحة 

 ة بالمميون فدانالمساح السنة
2006 6.656 
2007 6.536 
2008 6.454 
2009 6.156 

 الجياز المركزل لمتعبئة العامة كاإلحصاء  المصدر :
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  كىذا اإلعتداء الصارخ يكضح ضركرة ضبط النمك السكانى فى المدف الكاقعة فى لحـ
 . مصرمحافظات  األراضى الزراعية كفتح فرص العمؿ كالسكف فى المدف الجديدة ككؿ

  تجزئة األرض 
تعد الحيازات الزراعية المصرية مف أشد زراعات العالـ تجزئة كتفتتا، حيث انخفض       

فداف عاـ  3.2فداف  2إلى  1950فداف فى  6.3المتكسط العاـ لمساحة الحيازة مف حكالى 
عداد الحيازات نسبة أكما بمغت  2000/ 99فداف كفؽ آخر تعداد  2.1ثـ حكالى  1960

كنحك  1960فى عاـ  26.4مقابؿ  2000/  99% فى عاـ 43قزمية )أقؿ مف فداف( نحك ال
كحدكد كنكاصؿ فيما بيف  %12. كيقكد ىذا التفتت إلى فاقد يقدر بنحك  1950فى عاـ  21.4

  الزراعية المصرية.  ىضااألر . كبيذا يعد أحد فكاصؿ أكجو التدىكر فى الحيازات

  تدىور خصوبة الراضى الزراعية 
أدل ارتفاع منسكب الماء األرضى بفعؿ تكرار محاصيؿ بعينيا كعدـ اإللتزاـ بتعاقب        

المحاصيؿ المكصى بيا التى تحافظ عمى خصكبة التربة إلى تدىكر األخيرة كالمجكء إلى األسمدة 
لتعكيض فقد الخصكبة بمعدالت عالية، كاألخيرة يتـ غسميا الحقا إلى المجارل المائية فتسبب 

كت الطحالب المسئكلة عف تمثيؿ األكسجيف الذائب فى الماء كنقص االحتياجات األكسجينية م
 لبعض أنكاع األسماؾ ما يؤدل الى نقص االنتاج السمكى النيرل .

) المادة  الغريفكذلؾ أدل تكقؼ الفيضاف فى أعقاب إنشاء السد العالى إلى إنقطاع       
يؿ فى زمف الفيضاف كتترسب عمى سطح الحقكؿ فى الكادل مع مياه النتفد السمتية( التى كانت 

 –كالدلتا فتزيد مف خصكبتيا كترتب عمى ذلؾ المجكء إلى األسمدة الصناعية ) الفكسفاتية 
النتركجينية ( لتعكيض خسارة الخصكبة مع استخداـ معدالت سمادية عالية، أدت  –البكتاسية 

 الـ استخداما لؤلسمدة . بالزراعة المصرية لتككف مف اكثؼ زراعات الع

 البيئىوالتدىور الضرر  -: الفصل الثانى
يتناكؿ ىذا الفصؿ مكضكع الضرر البيئى مف خبلؿ مبحثيف . يبدأ المبحث األكؿ       

كيفية تقدير كقياس تكمفة المبحث الثانى الى  بتكضيح أسباب التدىكر كمسبباتو ثـ يتطرؽ
 .  التدىكر البيئى

 المظاىر واألسباب واآلثاررر والتدىور البيئى , الضالمبحث األول : 

تأتى اإلصابة بالمرض كىك الضرر كالعطؿ البيئى قبؿ بدء حالة التدىكر البيئى لمنظـ      
يقابؿ الجياز المناعى فى اإلنساف  ecosystemالنظاـ البيئى فى الطبيعة  –األيككلكجية 
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يا تصاب بالشركخ كاإلنييار كتبدأ باإلنقبلب كعندما يتـ التدخؿ المريض فى النظـ البيئية، فإن
 (ألرض أك الماءأك اليكاء)ضد صاحب التدخؿ المريض . كتمكيث أحد مككنات النظاـ البيئى ا

يؤدل إلى تراجع القدرة اإلنتاجية ألحد تمؾ المكارد الثبلثة، ككمما زاد تمكث المكرد أل كمية 
يعة التفاعبلت التى تحدث بيف ىذه المككنات أحماؿ الممكثات كمككناتيا كمدة التعرض ليا كطب

كعناصر النظاـ البيئى فإنو مف المتكقع أف تتزايد تكمفة السيطرة عمى التمكث كعبلجو كمكافحتو 
عادة تأىيمو. كىنا تتبايف تكمفة مكافحة التمكث ككقؼ التدىكر كنسبة مئكية مف الناتج المحمى  كا 

مئكية إلنفاؽ القطاع العاـ عمى مكافحة التمكث مف الناتج النسبة ال . يبيف الجدكؿ التالىاإلجمالى
 .( 2أنظر الجدكؿ رقـ ) فى مجمكعة مف الدكؿ 2009القكمى اإلجمالى 

  ( 2جدول رقم ) 
 2009النسبة المئوية إلنفاق القطاع العام عمى مكافحة التموث من الناتج القومى اإلجمالى 

 النسبة من الناتج القومى اإلجمالى البمد
 1.55 ىكلندا
 0.5 بمجيكا

 0.5 المممكة المتحدة
 0.6 فرنسا

 0.8 تشيككسمكفاكيا
  Euro Statistics in Focus 23-2012المصدر : 

كارتفاع ىذه النسبة مف الناتج المحمى اإلجمالى ال يعنى أف سكاف البمد يتمتعكف بيكاء أقؿ      
 امقارنيككف اإلنفاؽ أكثر فعالية مف المكارد تمكثا كماء أكثر نظافة كبيئة أصح . لكف األصح أف 

بمد آخر . كعامؿ آخر البد مف أخذه فى الحسباف كىك درجة كشدة التمكث فكؽ الحدكد المسمكح ب
بيا كقد تتدخؿ عكامؿ الجك فى زيادة شدة التمكث أك الحد منيا . كالضرر البيئى يعنى كؿ اآلثار 

كأنماط ىذه اآلثار متعددة كتتبايف , جراء تدىكر األخيرة  السالبة التى تمحؽ بالمتعامميف مع البيئة
مف أصؿ بيئى إلى آخر . فى حالة األنيار كالبحيرات يعكد إلى مستخدمى المياه التى تحمؿ 
األمراض المحمكلة بالمياه كالعناصر الثقيمة كالمكاد السامة . كالضرر الذل يمحقو تمكث اليكاء 

اض الجياز التنفسى مثؿ السرطاف كتحجر الرئة كحساسية ىك األثر عمى صحة اإلنساف ) امر 
 الصدر ( كما أف تمكث اليكاء يمكف أف يؤثر عمى أحجار المبانى األثرية . 
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كبيذا الشكؿ فإنو يشير إلى كؿ األفعاؿ التى تعاكس الكائنات الحية كالمكائؿ الطبيعية      
نكاع أربعة بحسب ما تـ اإلضرار بو كجزئيا كالماء كالتربة . كالضرر أك األذل البيئى ينقسـ إلى أ

 بسبب األضرار :

 ضرار بالمكارد المائية السطحية كالجكفية .اإل -1
 ضرار باألنكاع الحية كالمكائؿ الطبيعية .اإل -2
 ضرار باألرض .اإل -3
مبيدات ضرار الخاصة بالتدخؿ البشرل الضار مثؿ المبيدات الحشرية أك الفطرية أك ألا -4

 الحشائش مثبل . 
مجتمعة بحيث تخرج الكسط أك  كقد تتداخؿ أسباب الضرر جممة كاحدة كتتشابؾ آثارىا      
نتاجيتو أك المخطط لو جممة بفعؿ تدخؿ بشرل عرد المتضرر المك  ما ىك متكقع مف عطائو كا 

 :يتضافربمعنى آخر ضار سكاء كاف مباشرا أك غير مباشر . 
  الضرر أك األذل أك ية البيئة كبالتالى تغير نكعالذل يسبب ) ىكاء, مياه, تربة( التمكث

  :مع, العطؿ البيئى 
  استنزاؼ المكارد ) اليكاء كالتربة كالماء ( الذل يؤدل إلى تدمير النظـ اإليككلكجية

 :مع, كيقطع عيش اإلنساف كيقكده إلى ىجر المكطف الذل يعيش فيو 
  ت كالحشائش اإلخبلؿ بالتكازف الطبيعى ) استخداـ مبيدات الحشرات كالفطريا

 مع:كاألصناؼ النباتية المعدلة كراثيا ( 
  البيئى  فى الكصكؿ إلى حالة التدىكر إدارة بيئية ضعيفة غير رشيدة

Environmental Degradation  . الطبيعى أف تمجأ أطراؼ المجتمع الى  كمف
ر عية ) الحككمة كالقطاع الخاص كالمجتمع المدنى ( لمكافحة التدىك مراكة المجتػػالش

  -البيئى كتحمؿ تكاليؼ كقؼ التدىكر البيئى كعبلج آثاره عمى :
 (.1الصحة العامة كنكعية الحياة التى يسببيا تمكث التربة أك اليكاء أك الماء ) -1
 . تراجع إنتاجية المكرد البيئية أك التركيحية كالسياحية -2
 كأخرل يصعب تقدير قيميا .  -3

                                                           
يرتبط بذلك الخسائر الناجمة عن تقصير عمر االستثمار البشرى جراء عبء المرض أو الوفاة المبكرة وطبيعى أن المرض  (3)

% وأما األمراض المحمولة بالمياه 1ما المرض الشديد فيقودنا إلى خصم سنوات العمل بمعدل اثره منخفضا الخفيف يكون آ

 ) Disability Adjusted Life Years% خسارة فى سنوات الحياة المعدلة بالعجز15التى تقودنا إلى وفاة الطفل فإنها تعادل 

DALYS. 
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غير تراكمى كبعضيا محمى كاآلخر عابر بعض الممكثات لو أثر تراكمى كبعضيا اآلخر  -
مثؿ القمامة كمصادر الصرؼ  , لمحدكد، بعضيا محدد المصدر كبعضيا عمى الشيكع

 .  (1) انظر الشكؿ رقـ  عارض ياالصحى كالزراعى، بعضيا مستمر كبعض
  ىالتى تؤدل الى التدىكر البيئ -سالفة الذكر –( مسببات األضرار البيئية 1شكؿ )       

 (1)شكل 
 مسببات األضرار البيئية المؤدية إلى التدىور البيئى 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
لى ىذا  يكضح سيمكف ككزنتس عالـ االقتصاد الذل حصؿ عمى جائزة نكبؿ فى االقتصاد  كا 

( الذل يكضح أف التمكث مع مصادر 2فكرتو عف التدىكر البيئى مف خبلؿ الشكؿ البيانى رقـ )
خرل ترتفع قيمتو مع بداية الزيادة فى متكسط دخؿ الفرد مع المراحؿ األكلى لمتصنيع التدىكر األ

 ثـ تبدأ فى االنخفاض بعد ذلؾ مع الزيادات المتتالية فى متكسط نصيب الفرد.

كاألدلة كاضحة فى حالة بعض الممكثات مثؿ تمكث مجارل األنيار كالبحيرات كأكاسيد    
كالمادة الغبارية فى اليكاء كلكف الحاؿ ال يصدؽ فى حاالت  الكبريت المنبعثة مف المصانع

  -( : 2رقـ  أخرل مثؿ غازات الصكبة الزجاجية ) أنظر الشكؿ البيانى التالى

 

 مسببات األضرار البيئية المؤدية إلى التدىكر البيئى

عؿ الفالتربة ) –اليكاء  –التمكث ألحد المكارد : الماء 
بسبب نقص الكعى  المسبب لمضرر أك األذل البيئى

 ( . نى التنمية البشرية كفقر المكارد البيئى كتد
 

نفاذية المكرد 
كالتعجيؿ بأجؿ 

 اختفائو
 

اإلخبلؿ 
بالتكازف 
 الطبيعى

 

اإلدارة البيئية 
الفقيرة كغير 
 الرشيدة  

 
 التدىور البيئى ) التراجع البيئى( 

 تدىكر صحة اإلنساف . -
 تدىكر إنتاجية المكرد . -
 آلخذة فى التصنيع كيقؿ فى الدكؿ المصنعة .تراجع النمك ) الذل يزيد فى الدكؿ ا -
 فقداف المكائؿ الطبيعية . -
 فقر اإلنساف كالنزكح الجماعي .  -



~ 37 ~ 
 

  ( 2شكل )
 بيئةعالقات التنمية / ال –البيئى  Kuznetsمنحنى كوزنتس 

 

   الدكؿ اآلخذة   الدكؿ الصناعية      اقتصاد الخدمات 

  فى التصنيع       د التصنيعما بع

 

 التدىكر            
  البيئى            

        
 مراحل التنمية االقتصادية

 )Theodore Panayatou    : مأخوذة من (  
 اآلثار الناجمة عن الضرر البيئى :

. مف ناىج مناسبةمف خبلؿ ميا تكمفت يمكف قياسآثار مباشرة كغير مباشرة لمضرر البيئى    
 :  ىذه اآلثار

 المرض , العجز الكمى أك الجزئى , الكفاة :عمى صحة اإلنسان  آثار
 تكاليؼ المرض المباشرة . - أ

 األدكية  -
 تكمفة البقاء فى المستشفى  -
 الطبيب . اتزيار  تكمفة -

 تكاليؼ المرض غير المباشرة .  - ب
 اإلنقطاع كمية عف العمؿ . -
 فاقد أياـ العمؿ . -
 (1)انظر نافذة الستثمار البشرل باإلعاقة أك المكت المبكر تقصير عمر ا -

نخفاض مستكل ية : عمى اإلنتاجآثار  ضعؼ إنتاجية المكارد , التأثير عمى الدخؿ القكمى كا 
   المعيشة
 تكاليؼ مباشرة . - أ

 نقص اإلنتاج كمكت األسماؾ كالكائنات البحرية  . -
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 فقداف المكائؿ البشرية كالنزكح الجماعى . -
 مباشرة .ؼ غير تكالي  - ب

 ىارتفاع منسكب الماء األرض -
 .المائية دكف إعادة ممئيانزح المخزكنات الجكفية  -

 عمى البيئة الطبيعية ) قاعدة الموارد(   أثار
 استنفاذ المكارد الطبيعية ) مخزكنات البتركؿ فى أقؿ مف مئة عاـ (  . - أ
 فى نير النيؿ ( .اإلخبلؿ بالتكازف ) حالة سمؾ المبركؾ كاستاككزا الماء العذب  - ب
 لقاء البتركؿ فى مياه الخميج ( . إ –تدمير المكرد ) مأساة تشيرنكبؿ  - ج

 (1نافذة )
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Christopher J.L.Murray and Alam D.Lofez, Measuring the Global Barden 
of Disease, the New England Journal of Medicine, August, 2013 

التدىكر الضرر كبالتالى ينتج عف   وقياس تكمفة التدىور البيئى تقدير -المبحث الثانى :
البيئى تأثيرات مباشرة عمى صحة اإلنساف كنكعية الحياة، كعمى النشاط االقتصادم كالكفاءة، 

كيترتب عمى ذلؾ أعباء مادية يعبر عنيا كعمى اإلنتاجية كاالستخداـ المستداـ لممكارد الطبيعية. 
 -ـ تصنيفيا عمى النحك التالى :بالتكاليؼ البيئية، يت

 

 

 earsYife Ldjusted Aisability D (1)معدل سنوات العمر المعدل باإلعاقة 
 .رةلكفاة المبككىك قياس لعبء المرض العاـ . كيعبر عنو بعدد السنكات الضائعة فى العمر بسبب اعتبلؿ الصحة أك ا

Daly            =          YLL          +          YLD   
 سنوات العمر مع اإلعاقة  +  سنوات العمر المفقودة  =  معدل السنة الحياتية لإلعاقة   

كىك مؤشر كضعت فكرتو مف قبؿ مكرال كلكبيز بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية فى دراسة سميت بالعبء 
 . (1)ى لممرض العالم

 YLDسنكات المراضةكتتناسب مع عدد حاالت المرضى كشدة المرض                        = 
 YLDترجيح اإلعاقة ) التناسب مع شدة المرض (  =  xاستمرار المرض  xعدد حاالت المرض 

 YLL=    العمر المتكقع عند أجؿ الكفاة بالسنكات                               xعدد الكفيات 
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 . Physical Damageبحسب الجية التى تحمل عبء ىذه التكاليف  -1
كعادة ما يتحمميا المصنع الذل يعالج  Point-Sourceفقد تككف الممكثات محددة المصدر     

ددة مخمفاتو كيقكـ بتدكيرىا كيحد مف اإلنبعاثات بتركيب الفبلتر كغيرىا . أما الممكثات غير مح
مثؿ رياح الخماسيف كالمادة الغبارية المتخمفة عنيا فيصعب  Point-Source Noالمصدر 

 عمينا حسابيا .
 بحسب مصادر تحمميا . -2

تكاليؼ نظـ اإلدارة البيئية كتعمنيا إدارة الشركة جراء إلتزاميا بمعايير السبلمة البينية فى  - أ
 بنكد تكاليفيا .

حماية البيئة المدمجة مع أقساط إىبلؾ  تكاليؼ مدمجة مثؿ أقساط إىبلؾ معدات - ب
 المعدات األخرل .

 التكاليؼ القانكنية جراء دفع غرامات كتعكيضات تمكيث البيئة . - ج
تكاليؼ ضمنية كىى تكاليؼ تتحمميا الجية المنتجة بغرض تحقيؽ الجكدة طريقا لزيادة  - د

 سبلمة المكاد الخاـ (  –تنافسيتيا ) مكاد التغميؼ 
لخفض انبعاثاتيا الضارة كتعمؿ عمى تخفيض  –مثؿ صيانة اآلالت  تكاليؼ بيئية عامة - ق

 اآلثار البيئية السالبة بشكؿ غير مباشر . 

 تكاليف بيئية بحسب أنشطة البيئة . -3
 . ) تكاليؼ الحد مف التمكث ) استخداـ طاقة الرياح كالشمس بدال مف الفحـ كالغاز 
  المكاد كقياس أنشطة المكاد تكاليؼ المعايرة كالمراجعة البيئية كفحص كاختبار

 الضارة داخؿ المصنع .
  .تكمفة التعكيض عف األضرار البيئية أك أزالتيا مثؿ التخمص مف المخمفات الخطرة 

 . من حيث أنواع األضرار -4
كىى تكمفة استبداؿ األصكؿ   Tangible Damageاألضرار المادية المممكسة  - أ

 ترض .قماإلنتاجى ال هالثابتة لممشركع قبؿ إنتياء عمر 
مثؿ تكاليؼ معالجة  Untangible Damageاألضرار المادية غير المممكسة  - ب

 المعدات فى حالة تآكميا .
كالعبء النفسى عمى  non-Market Damageأضرار ليس ليا قيمة سكقية  - ج

 المكاطنيف جراء تدىكر البنية كالبلند سكيب .
  أضرار مف الصعب التعبير عنيا 
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 طقة المشركع مف حساسية الجياز التنفسى . مثؿ معاناة القاطنيف فى من

 ىناك مبادىء أساسية بشأن تكاليف الضرر والتدىور البيئى منيا: 
 أف عدـ أخذ تكاليؼ األضرار بالبيئة فى االعتبار يسكقنا إلى قرارات خاطئة . -1
 أف خسائر األضرار بالبيئة تزيد عمى المكاسب الناتجة عف زيادة الدخؿ .   -2
مف زيادة دخكؿ النشاط االقتصادل الضار بالبيئة غالباال يتحممكف نفقة  أف المستفيديف -3

 .  عبلج البيئة كمف يتضرر ىك عادة مف يدفع

عممية تقدير تكمفة التدىكر البيئى  كضع قيمة نقدية تتضمف   تقدير تكمفة التدىور البيئى:
 ىى:أساسية  ثبلث خطكات تتـ مف خبلؿ آلثار ىذا التدىكر.  كغالبا 

مثؿ رصد نكعية اليكاء المحيط، رصد نكعية مياه األنيار   اس التدىكر البيئى:قي -1
 كالبحيرات كالبحر، كتمكث التربة.

مثؿ اآلثار الصحية لتمكث اليكاء، كالتغيرات في إنتاجية التربة،   تحديد آثار التدىكر: -2
نخفاض المكارد الطبيعية القائمة عمى األنشطة  التغيرات في كثافة الغابات، النمك، كا 

 الترفييية، كانخفاض الطمب عمى السياحة.
:  مثؿ تقدير تكمفة المرض، خسائر المياه، خسائر انتاجية كضع قيمة نقدية ليذه اآلثار -3

  التربة، عدـ الكفاءة في استخداـ الطاقة كالمكاد، انخفاض القيـ الترفييية. 
قتصاديات المكارد لمكصكؿ إلى تكمفة التدىكر البيئى تطبؽ منيجيات مختمفة لبلق تصاد كا 

 (1)البيئية كالطبيعية.

تستخدـ ىذه الطرؽ لتقدير قيـ اقتصادية لمنظـ  طـرق قياس التكاليف البيئية لمنظم البيئية :
 البيئية عمى أساس القياس بالدكالر.

  :   ice MethodrPMarketطريقة سعر السوق الطريقة األولى : 

األقتصادية لمنتجات أك خدمات النظاـ البيئى التى يتـ تقدر طريقة سعر السكؽ القيمة      
شراؤىا أك بيعيا في األسكاؽ التجارية.  يمكف استخداـ طريقة سعر السكؽ لتقييـ التغييرات في 
الكمية أك النكعية لسمعة أك خدمة.  تستخدـ أساليب اقتصادية معيارية لقياس المنافع اإلقتصادية 

                                                           
(1)

                             .Meso-Economic Iindicators of Environmental Costs of Benefitsِٛلغ ػٍٝ اإلٔخرٔج:    
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دد الناس الذيف يشتركف بأسعار مختمفة، كالكمية المعركضة مف تسكيؽ البضائع، عمى أساس ع
 بأسعار مختمفة.

لقياس قيمة استخداـ المكارد المتداكلة في السكؽ ىك تقدير فائض  الطريقة المعيارية     
المستيمؾ كفائض المنتج باستخداـ سعر السكؽ كبيانات الكمية.  الفائدة االقتصادية الصافية 

 االقتصادل، ىك مجمكع فائض المستيمؾ كفائض المنتج. االجمالية أك الفائض

 مثال تطبيقى لطريقة سعر السوق

: تسبب تمكث المياه في إغبلؽ منطقة صيد تجارل، كيريد مكظفى الككالة حالة إفتراضية       
تقييـ فكائد تنظيؼ التمكث. كلقد تـ إختيار طريقة سعر السكؽ في ىذه الحالة، ألف المكرد 

 متأثر ىى األسماؾ التى يتـ حصادىا تجاريا كبالتالى السكؽ متاحة.األساسى ال

اليدؼ ىك قياس الفائض االقتصادل الكمى لزيادة محصكؿ األسماؾ التى يمكف أف تحدث      
 لك تـ تنظيؼ التمكث. ىذا ىك مجمكع فائض المستيمؾ زائد فائض المنتج.

 ما يدفعكنو فعبل. -س في دفعو لسمعةفائض المستيمؾ= الحد األقصى لممبمغ الذل يرغب النا

 مجمكع التكاليؼ المتغيرة إلنتاج السمعة -فائض المنتج = مجمكع اإليرادات المتحققة مف سمعة
كبالتالى يجب عمى الباحث تقدير الفرؽ بيف الفائض األقتصادل قبؿ اإلغبلؽ كالفائض 

 االقتصادل بعد االغبلؽ.

بيانات السكؽ لتقدير السكؽ )دالة الطمب( كفائض الخطكة األكلى ىى استخداـ  :1الخطـوة 
المستيمؾ لؤلسماؾ قبؿ اإلغبلؽ. لتبسيط المثاؿ، نفترض أف دالة الطمب خطية، حيث يككف 

 10دكالر لرطؿ الكاحد كالحد األقصى لرغبة الناس في دفعو ىك  5سعر السكؽ األكلى ىك 
احث تقديرىا، فائض المستيمؾ، أك فائدة دكالر لمرطؿ الكاحد. يكضح الشكؿ المنطقة التى يريد الب

  اقتصادية لممستيمكيف قبؿ إغبلؽ المنطقة.
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آالؼ رطؿ في السنة، كبالتالى أنفؽ  10دكالر لمرطؿ، إشترل المستيمككف  5عند سعر       

ألؼ دكالر عمى األسماؾ سنكيا.  كمع ذلؾ، بعض المستيمكيف كانكا عمى  50المستيمككف 
دكالر لمرطؿ كبالتالى حصمكا عمى فائدة اقتصادية صافية مف شراء  5ر مف استعداد لدفع أكث

. كلقد  السمؾ.  كىذا مكضح عمى المساحة المظممة في الرسـ البيانى كىى فائض المستيمؾ
$. ىذا ىك مجمكع  25.000=  10.000/2$( × 5-$10حسبت ىذه المنطقة كالتالى )

 . ؾ قبؿ اإلغبلؽفائض المستيمؾ الذل حصمكا عميو مف األسما

الخطكة الثانية ىى تقدير دالة الطمب في السكؽ كفائض المستيمؾ لؤلسماؾ بعد  :2لخطوة ا
دكالرات لمرطؿ، كانخفضت  7دكالرات إلى  5. بعد اإلغبلؽ، ارتفع سعر السمؾ مف  اإلغبلؽ

 ألؼ رطؿ بالسنة. 6الكمية اإلجمالية لمطمب إلى 
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ية انخفضت كما ىك مبيف في الشكؿ. يتـ حساب فائض كبالتالى، المنفعة االقتصاد    
 دكالر. 9000= 6.000/2× دكالر(  7 -دكالر10المستيمؾ الجديد كاآلتى )

الخطكة الثالثة كىى تقدير الخسارة في المنافع االقتصادية لممستيمكيف، كذلؾ بطرح  :3الخطوة 
. إذف الخسارة في  دكالر 25000دكالر مف الفكائد قبؿ اإلغبلؽ  9000الفكائد بعد اإلغبلؽ 

 دكالر. 16000الفكائد التى تعكد عمى المستيمكيف ىك 

يجب عمى الباحث أيضا، أف ينظر في خسائر المنتجيف، في ىذه الحالة الصياديف  :4الخطوة 
التجارييف. يتـ قياس ذلؾ مف خبلؿ الخسارة في فائض المنتج، كما ىك الحاؿ مع فائض 

يتـ قياس  . قياس فائض المنتج قبؿ كبعد اإلغبلؽ كحساب الفرؽ المستيمؾ، يجب عمى الباحث
فائض المنتج بكاسطة الفرؽ بيف مجمكع اإليرادات المتحققة كمجمكع التكاليؼ المتغيرة إلنتاج 

دكالر لمرطؿ، لذلؾ بمغ 1آالؼ رطؿ سمؾ بالسنة دفع لمصياديف  10ذلؾ. قبؿ اإلغبلؽ تـ صيد 
دكالر لمرطؿ  0.5السنة. التكاليؼ المتغيرة لحصاد السمؾ آالؼ دكالر ب 10مجمكع اإليراد 

دكالر سنكيا، كبالتالى كاف فائض المنتج قبؿ  5000الكاحد، لذلؾ كاف إجمالى التكاليؼ المتغيرة 
 دكالر. 5000=  5000-10.000اإلغبلؽ ىك 

د الخطكة التالية ىى قياس فائض المنتج بعد اإلغبلؽ، بعد األغبلؽ كاف حصا :5الخطوة 
دكالر، إجمالى العكائد بعد اإلغبلؽ  1. لك أسعار الجممة ظمت عند  رطؿ بالسنة 6000السمؾ 
دكالر، ألف المراكب كانت  0.6. لك التكاليؼ المتغيرة زادت إلى  دكالر في السنة 6000ىك 

. إذف 3.600تسافر إلى أماكف بعيدة لمصيد، التكاليؼ المتغيرة اإلجمالية بعد اإلغبلؽ كانت 
 . دكالر 2,400= 3.600 -6.000ئض المنتج بعد اإلغبلؽ ىك فا

 .   الخطكة التالية ىى حساب الخسارة في فائض المنتج بسبب اإلغبلؽ :6لخطوة ا

دكالر، ىذا المثاؿ يقكـ عمى اإلفتراضات التى تبسط كثيرا  2600= 2400-5000كىذا يساكل 
. عمى سبيؿ  لتحميؿ أكثر تعقيدابعض العكامؿ قد يجعؿ ا . مف التحميؿ، مف أجؿ الكضكح

المثاؿ، بعض الصياديف قد يذىبكا إلى مصائد أسماؾ أخرل بعد اإلغبلؽ، كبالتالى الخسائر 
 . ستككف أقؿ
 الخطكة األخيرة ىى لحساب مجمكع الخسائر االقتصادية بسبب اإلغبلؽ. :7الخطوة 

 سارة اإلجمالية ىى:مجمكع فائض المستيمؾ المفقكد كفائض المنتج المفقكد ىك الخ    
 دكالر 18600=2.600+ 16.000
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يمكف  دكالر. 18600كبالتالى فإف فكائد تنظيؼ التمكث مف أجؿ إعادة فتح المنطقة ىى   
إستخداـ نتائج التحميؿ لممقارنة بيف فكائد االجراءات التى مف شأنيا فتح المنطقة إلى تكاليؼ ىذه 

 اإلجراءات.

 مزايـا طريقة سعر السوق:
طريقة سعر السكؽ استعداد الفرد لدفع تكاليؼ كمنافع السمع التى تباع كتشترل  تعكس -1

في األسكاؽ، مثؿ األسماؾ كاألخشاب كحطب الكقكد، كبالتالى قيـ الناس مف المحتمؿ 
 أف تككف محددة جيدا.

 . بيانات السعر كالكمية كالتكمفة الحصكؿ عمى سيؿ نسبياي -2
 مستيمؾ الفعمية.الطريقة تستخدـ بيانات لتفضيبلت ال -3
 الطريقة تستخدـ أساليب اقتصادية مقبكلة معيارية. -4

 :القضايا والقيود من طريقة سعر السوق
قد تككف بيانات السكؽ متاحة فقط لعدد محدكد مف السمع كالخدمات مف المكرد البيئى،  -1

 كربما ال تعكس قيمة كؿ اإلستخدامات اإلنتاجية لممكرد.
قيمة االقتصادية الحقيقية لمسمع كالخدمات في معامبلت السكؽ، قد ال تنعكس بالكامؿ ال-2

 بسبب عيكب السكؽ أك/ كفشؿ السياسات.
 يجب النظر في االختبلفات المكسمية كاآلثار األخرل عمى السعر.-3
ال يمكف استخداـ الطريقة بسيكلة لقياس قيمة التغييرات عمى نطاؽ كاسع كالتى مف -4

 كالطمب لسمعة أك خدمة. تؤثر عمى العرض أف المحتمؿ
عادة، طريقة سعر السكؽ ال تقتطع القيمة السكقية لممكارد األخرل المستخدمة في تكفير -5

 (1)منتجات النظاـ اإليككلكجى في السكؽ، كبالتالى يمكف أف تبالغ في الفكائد.
 

  Productivity Methodطريقة اإلنتاجية الطريقة الثانية  :
نتاجية، بطريقة صافى دخؿ عكامؿ اإلنتاج أك طريقة القيمة يشار أيضا إلى طريقة اإل

المشتقة، كتستخدـ ىذه الطريقة لتقدير القيمة االقتصادية لمنتجات النظاـ اإليككلكجى أك 
الخدمات التى تساىـ في إنتاج السمع السكقية التجارية.  تطبؽ الطريقة في الحاالت التى يتـ 

ظاـ اإليككلكجى مع المدخبلت األخرل إلنتاج سمعة سكقية.  فييا إستخداـ منتجات أك خدمات الن
عمى سبيؿ المثاؿ، تؤثر نكعية المياه عمى انتاجية المحاصيؿ الزراعية المركية، أك تكاليؼ تنقية 

                                                           
(1)

                               ”www.Ecosystemvaluation . org, 2014   “Ecosystem Valuationِٛلغ ػٍٝ األٔخرٔج:    
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كبالتالى، فإف الفكائد االقتصادية لتحسيف جكدة المياه يمكف أف تقاس عف  . مياه الشرب البمدية
زيادة اإلنتاجية الزراعية، أك التكاليؼ المنخفضة لتكفير مياه شرب  طريؽ زيادة اإليرادات مف

 نظيفة.

تمكث خزاف المياه الذل يكفر نظاـ مياه الشرب لممدينة عف طريؽ الصرؼ  :  حالة افتراضيـة
الزراعى. يريد مكظفى الككالة تحديد الفكائد االقتصادية مف إجراءات القضاء عمى الماء 

تيار طريقة اإلنتاجية في ىذه الحالة كذلؾ ألنيا كاضحة حيث نكعية السطحى الزراعي. تـ اخ
البيئة تؤثر تأثيرا مباشرا عمى تكمفة إنتاج سمعة سكقية كىى مياه شرب البمدية.  ىذا المثاؿ كاحد 
مف أبسط األمثمة، حيث يككف الماء النظيؼ ىك بديؿ مباشر لمدخبلت اإلنتاج األخرل، مثؿ 

يات كالترشيح.  كبالتالى فإف فكائد تحسيف جكدة المياه يمكف أف تككف تنقية المياه كالكيماك 
 بسيكلة ذات صمة بإنخفاض تكاليؼ تنقية المياه.

 تطبيق طريقة اإلنتاجية
الخطكة األكلى ىى تحديد دالة اإلنتاج لمياه الشرب المنقاة. كىى تككف العبلقة  :1خطوة  

عينو مف خزاف المياه، كالكيماكيات كالترشيح، الكظيفية بيف المدخبلت كىى مياه ذات نكعية م
 كالمخرجات كىى مياه شرب نقية.

الخطكة الثانية كىى تقدير تغييرات تكمفة التنقية عندما تتغير نكعية مياه الخزاف،  :2الخطوة 
كذلؾ باستخداـ دالة االنتاج المقدرة في الخطكة األكلى. يحسب الباحث كميات كيماكيات التنقية 

البلزمة عند مستكيات مختمفة مف نكعية مياه الخزاف، تكضع المستكيات المختمفة لنكعية  كالفبلتر
 المياه في دالة اإلنتاج. عندئذ يتـ ضرب ىذه الكميات في تكاليفيا.

الخطكة األخيرة كىى تقدير الفكائد االقتصادية لحماية الخزاف مف الماء السطحى مف  :3لخطوة ا
. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا تـ القضاء عمى كؿ الماء السطحى، فإف حيث انخفاض تكاليؼ التنقية

مياه الخزاف سكؼ تحتاج معالجة قميمة جدا كتكاليؼ تنقية مياه الشرب ستككف ضئيمة.  كيمكف 
مقارنة تكمفة تنقية المياه مع عدـ التحكـ في الماء السطحى.  الفرؽ في تكاليؼ التنقية يككف 

سطحى كبالمثؿ، يمكف تقدير الفكائد التى تعكد مف مستكيات مختمفة تقدير لفكائد إزالة الماء ال
لنقص الماء السطحى. ىذه الخطكة تتطمب بيانات عف النجاح المتكقع مف إجراءات خفض الماء 
السطحى، بالنسبة لخفض الماء السطحى كالتغييرات الناتجة في نكعية مياه الخزاف.  يمكف 

يف فكائد تحقيؽ مستكيات مختمفة مف نكعية المياه في الخزاف مع استخداـ نتائج التحميؿ لممقارنة ب
 تكمفة برامج لخفض أك القضاء عمى الماء السطحى الممكث، كبالتالى تحسيف نكعية المياه.
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 Peconicقيم األراضى الرطبة في مصب  –حالة دراسية مثال لطريقة اإلنتاجية 

منتجة ألنكاع مختمفة مف العديد مف األراضى الرطبة ال Peconicيتضمف مصب  
الكائنات الحية، نتيجة التنمية كتدىكر نكعية المياه نقصت كمية األراضى الرطبة، كربما يستمر 
ىذا في المستقبؿ.  لذلؾ تـ تنفيذ برنامج لممصب كىك عبارة عف إجراءات إدارية مختمفة لممصب 

 إلنتاجية األراضى الرطبة. كالمناطؽ المحيطة، مف أجؿ تقييـ بعض القيـ، لذلؾ تـ عمؿ دراسة

مف األراضى الرطبة، مف  أفدنةركزت الدراسة عمى تقييـ التغيرات اليامشية في عدة  :التحميـل
حيث مساىمتيا فى اإلنتاج مف السرطانات كاالسكالكب، كالمحار، كالطيكر، كالطيكر المائية. 

، كالمكطف ليذه األنكاع. كاف مف المفترض أف تقدـ األراضى الرطبة كؿ مف السمسمة الغذائية
أكال، تـ تقدير إنتاجية أنكاع مختمفة مف األراضى الرطبة بالنسبة إلنتاج السمسمة الغذائية كربطيا 
بإنتاج أنكاع مختمفة مف األسماؾ.  ثانيا، قدرت الغمة المتكقعة مف األسماؾ كالطيكر بالفداف 

 لمصيد لطيكر الماء. الكاحد. كأخيرا، كضعت قيـ تجارية لؤلسماؾ كالطيكر كقيـ

دكالر في السنة، كفداف  1065النتيجة: قدرت نتائج الدراسة أف فداف مف الحشائش الطكيمة ثمنو 
دكالر في السنة مف  68دكالر بالسنو، كفداف مف المد الطينى يستحؽ  338مستنقع مالح قيمتو 

المائية.  بناء عمى حيث اإلنتاجية مف السرطانات كاالسكالكب، كالمحار، كالطيكر، كالطيكر 
نتائج ىذه الدراسة، يستطيع المديركف حساب القيـ االقتصادية لمخدمات اإلنتاجية كالحفاظ أك 
أستعادة األراضى الرطبة في المصب.  ىذه القيـ ال تعبر عف القيـ الكاممة لؤلراضى الرطبة، 

القيمة االقتصادية الكمية  ألنيا تعالج فقط األنكاع التجارية الترفييية.  لذلؾ ىذا تقدير أقؿ مف
لؤلراضى الرطبة كالتى قد تشمؿ الخدمات األخرل، مثؿ تآكؿ التربة كالحماية مف العاصفة أك 

 الجماليات.

 مـزايا طريقة اإلنتاجية
 بشكؿ عاـ، المنيجية كاضحة كمباشرة. -1
متطمبات البيانات محدكدة، كيمكف أف تككف البيانات ذات الصمة متاحة بسيكلة،  -2

 لى فإف الطريقة يمكف أف تككف غير مكمفة نسبيا لمتطبيؽ.كبالتا

 القضايا والقيود لطريقة اإلنتاجية
الطريقة تقتصر عمى كضع قيـ لممكارد التى تستخدـ كمدخبلت في إنتاج السمع  -1

 السكقية.
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عند كضع قيـ لمنظاـ اإليككلكجى، ليست كؿ الخدمات ذات صمة بأنتاج السمع  -2
المستنتجة ليذا النظاـ ربما تككف أقؿ مف قيمتيا الحقيقية السكقية. كبالتالى القيـ 

 لممجتمع.
تكجد حاجة لمعمكمات عف العبلقات العممية بيف إجراءات تحسيف النكعية أك الكمية  -3

 لممكرد كالناتج الفعمى ليذه االجراءات.
إذا كانت التغييرات في المكرد الطبيعى تؤثر عمى سعر السكؽ لمسمعة النيائية، أك  -4

ار أل مدخبلت انتاج أخرل، سكؼ تصبح الطريقة أكثر تعقيدا كصعكبة في أسع
 التطبيؽ.
 Hedonic Pricing Methodطريقة التسعير عمى أساس المتعة الطريقة الثالثة : 

يتـ استخداـ طريقة التسعير عمى أساس المتعة لتقدير القيـ االقتصادية لمنظاـ 
بشكؿ مباشر عمى أسعار السكؽ.  التطبيؽ األكثر  اإليككلكجى أك الخدمات البيئية التى تؤثر

شيكعا ليذه الطريقة في اختبلفات أسعار المساكف التى تعكس قيمة السمات البيئية المحمية. 
 كيمكف استخداـ ىذه الطريقة لتقدير الفكائد االقتصادية أك التكاليؼ المرتبطة بما يمى:

 ياه أك الضكضاء.نكعية البيئة، بما في ذلؾ تمكث اليكاء تمكث الم -1
 المرافؽ البيئية، مثؿ مناظر جمالية أك القرب مف مكاقع ترفييية. -2

الفرض األساسى لطريقة تسعير المتعة ىك أف سعر السمعة في السكؽ يرتبط بخصائصيا، أك 
الخدمات التى تقدميا. عمى سبيؿ المثاؿ، سعر السيارة يعكس خصائصيا، النقؿ كالراحة كاألناقة 

قتصاد في استيبلؾ الكقكد ...الخ. كذلؾ يمكننا أف نقيـ الخصائص الفردية لسيارة كالفخامة، كاأل
أك سمعة أخرل مف خبلؿ النظر في استعداد الناس لدفع ثمف متغير عندما تتغير الخصائص.  
غالبا، يتـ استخداـ طريقة تسعير المتعة لتقيـ السمات البيئية التى تؤثر عمى سعر العقارات 

 السكنية.

 افتراضية: حالة

مكظفى الككالة يريدكف قياس فكائد برنامج الحفاظ عمى المساحات المفتكحة في منطقة حيث 
تكجد مساحة مفتكحة يجرل تطكيرىا بسرعة.  كقد تـ اختيار طريقة تسعير المتعة في ىذه الحالة 

 -لؤلسباب اآلتية:
 ة مفتكحة.يظير مف أسعار المساكف في المنطقة بأنيا ذات صمة بقربيا مف مساح -1
تتاح بيانات عف المعامبلت العقارية الحقيقية كقطع المساحات المفتكحة، مما يجعؿ  -2

ىذا المدخؿ األقؿ كمفة كاألقؿ تعقيدا.  مف الممكف استخداـ طريقة تكاليؼ السفر، إذا 
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تـ إستخداـ المساحة المفتكحة لمترفيو.  كذلؾ يكجد بديؿ آخر كىك إستخداـ طرؽ عمى 
ثؿ طريقة التقييـ اإلفتراضى أك االختيار اإلفتراضى، كلكف ىذه الطرؽ أساس المسح، م

 عمكما أكثر صعكبة كتكمفة عند التطبيؽ.

 تطبيق طرق التسعير عمى أساس المتعة
ىى جمع بيانات عف مبيعات العقارات السكنية في المنطقة لفترة زمنية ألولى االخطوة  :1خطوة 

 يانات المطمكبة اآلتى:محددة )عادة سنة كاحدة(.  تتضمف الب
 أسعار البيع كمكاقع العقارات السكنية. -
خصائص العقار التى تؤثر عمى أسعار البيع مثؿ حجـ القطعة، كعدد كحجـ الغرؼ   -

 الحمامات.
خصائص الحى التى تؤثر عمى أسعار البيع  مثؿ الضرائب العقارية كمعدالت الجريمة  -

 كنكعية المدارس.
لى مراكز التسكؽ، خصائص الكصكؿ التى تؤثر ع - مى األسعار مثؿ المسافات إلى العمؿ كا 

 كتكافر كسائؿ النقؿ العاـ.
 الخصائص البيئية التى تؤثر عمى األسعار. -

. (GIS)يمكف الحصكؿ عمى ىذه البيانات مف الكمبيكتر عف طريؽ نظاـ المعمكمات الجغرافية 
 البمدية كاألماكف األخرل.البيانات الخاصة بأسعار المساكف كخصائصيا متكفرة في مكاتب 

بعد جمع البيانات يتـ تقدير دالة إحصائية لربط قيـ العقارات إلى الخطكة الثانية  :2خطوة 
خصائص العقارات، متضمنة المسافة إلى مساحة فضاء.  الدالة الناتجة تقيس جزء مف سعر 

 الحفاظ عمى مساحةالعقار الذل يعزل إلى كؿ خاصية. كبالتالى يستطيع الباحث أف يقدر قيمة 
فضاء كذلؾ بالنظر إلى قيـ متكسط تغييرات أسعار المنازؿ عندما تتغير كمية المساحة الفضاء 

 القريبة.

يمكف أف تستخدـ النتائج لتقييـ إستثمارات الككالة في الحفاظ عمى المساحة الفضاء. كظيفة قيـ 
 ـ مقارنتيا بالتكمفة.المتعة تستخدـ لتحديد فكائد الحفاظ عمى كؿ قطعة أرض، حيث يت

دراسة حالة: مثال عمى طريقة التسعير عمى أساس المتعة من المرافق البيئية في بمدة 
outholdS  بنيويورك 
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تقع البمدة في منطقة ريفية نسبيا، مع كمية كبيرة مف األراضى الزراعية. كمع ذلؾ،  
ل إلى ضغكط التنمية عمى الكثافة السكانية كالمساكف تتزايد بشكؿ سريع في البمدة، مما أد

األراضى الزراعية كأنكاع أخرل مف المساحات المفتكحة. تـ تنفيذ برنامج لتقييـ بعض القيـ التى 
قد تحدث نتيجة اإلجراءات اإلدارية التى اتخذتيا اإلدارة، كأجريت دراسة بإستخداـ طريقة التسعير 

 .1996عمى أساس المتعة كذلؾ بإستخداـ معامبلت اإلسكاف عاـ 

كجدت الدراسة أف المتغيرات التالية ذات الصمة باإلدارة البيئية المحمية كاف ليا آثار  التحميـل:
 : كبيرة عمى قيمة العقارات في البمدة كاآلتى

مساحة مفتكحة: العقارات المتاخمة لمساحة مفتكحة، في المتكسط، ترتفع قيمتيا بػ  -1
 ع في مكاف آخر.% لكؿ فداف عف العقارات المشابية التى تق12.8

: العقارات التى تقع بجكار أرض زراعية، في المتكسط، تقؿ قيمتيا بػ  أراضى زراعية -2
% لكؿ فداف. قيمة العقارات تزيد بشكؿ طفيؼ جدا مع زيادة المسافة مف 13.3

 األراضى الزراعية.
متر مف طريؽ رئيسى، في المتكسط 20طرؽ رئيسية: العقارات التى تقع عمى بعد  -3

 % لكؿ فداف.16.2تقؿ بػ قيمتيا 
األراضى الرطبة، كؿ نقطة مئكية تزيد في المئة لؤلرض التى تصنؼ بأنيا أرض  -4

 %.3رطبة، في المتكسط تزيد القيمة لكؿ فداف بػ
النتائج:  بناء عمى نتائج ىذه الدراسة، يمكف لممديريف عمى سبيؿ المثاؿ، حساب قيمة الحفاظ 

التأثيرات عمى قيـ العقارات المتاخمة لممساحة عمى جزء كمساحة فضاء عف طريؽ حساب 
فداف مف المساحات المفتكحة، كتحيط  10الفضاء. حالة بسيطة افتراضية، قيمة الحفاظ عمى 

 دكالر. 410.907عقار في المتكسط، تـ حسابيا بػ  15بيا 

عمكما، يرتبط سعر :  تطبيق طريقة التسعير عمى أساس المتعة بإستخدام أسعار السكن
نزؿ بخصائص العقار نفسو كخصائص الحى كالمجتمع كالخصائص البيئية.  كبالتالى، إذا تـ الم

التحكـ في العكامؿ غير البيئية، إذف يمكف أف تعزل أل إختبلفات متبقية في األسعار إلى 
اإلختبلفات في نكعية البيئة. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا كانت المساكف كاألحياء في منطقة ليا نفس 

ص، فيما عدا مستكل تمكث اليكاء، إذف المنازؿ المكجكدة في مكاف ذات نكعية ىكاء الخصائ
أفضؿ ستكمؼ أكثر.  ىذا السعر األعمى يعكس قيمة اليكاء النظيؼ لمناس الذيف يشتركف 

 المنازؿ في المنطقة.
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 لتطبيؽ طريقة التسعير عمى أساس المتعة يجب جمع المعمكمات التالية:
 ؽ بيئى ذك منفعة.مقياس أك مؤشر لمرف -1
بيانات السبلسؿ الزمنية لقيـ العقارات كخصائص العقارات كاألسر المعيشية في منطقة  -2

السكؽ حيث تشمؿ منازؿ بمستكيات مختمفة مف الجكدة البيئية، أك مسافات مختمفة 
 إلى مرفؽ بيئى مثؿ، مساحة مفتكحة أك ساحؿ.

و ، كالذل يربط سعر العقار لخصائصيتـ تحميؿ البيانات باستخداـ تحميؿ االنحدار     
كبالتالى يمكف تقدير تأثيرات الخصائص المختمفة عمى  . كالخصائص البيئية ذات الفائدة

السعر.  تشير نتائج االنحدار إلى مدل قيـ العقارات سكؼ تتغير لتغير صغير في كؿ خاصية، 
مف العكامؿ. عمى  كقؼ جميع الخصائص األخرل ثابتة.  التحميؿ قد يككف معقد بسبب عدد

سبيؿ المثاؿ، فإف العبلقة بيف السعر كخصائص العقارات  ال تككف خطية. األسعار قد تزيد 
بمعدؿ متزايد أك متناقص عندما تتغير الخصائص. باإلضافة إلى ذلؾ عدد مف المتغيرات قد 

مكاصفات يككف بينيـ إرتباط، بحيث تتغير القيـ بطرؽ متشابية. كبالتالى البد مف النظر في 
 نمكذج لمتحميؿ.

 :مزايا طريقة التسعير عمى أساس المتعة
 القكة الرئيسية في ىذه الطريقة ىى تقدير قيـ عمى أساس خيارات فعمية. -1
أسكاؽ العقارات تتسـ بالكفاءة نسبيا في االستجابة إلى المعمكمات، لذلؾ يمكف أف  -2

 تككف مؤشرات جيدة.
نات مبيعات العقارات كالخصائص متاحة مف عادة، سجبلت العقارات تككف مكثقة كبيا -3

 خبلؿ مصادر عديدة.
الطريقة متعددة االستعماالت كيمكف تكييفيا لمنظر في العديد مف التفاعبلت بيف السمع  -4

 في السكؽ كنكعية البيئة.
 القضايا والقيـود:

 المنافع البيئية التى يمكف قياسيا تقتصر عمى األشياء التى ترتبط بأسعار المساكف. -1
الطريقة تيتـ فقط بإستعداد الناس الدفع لؤلختبلؼ في الخصائص البيئية كنتائجيا  -2

المباشرة. كبالتالى إذا كاف الناس ال يدرككف الركابط بيف الخاصية البيئية كالفكائد التى 
 تعكد عمييـ كعمى ممتمكاتيـ، لف تنعكس القيمة في أسعار المساكف.

إلختيار مجمكعة مف الخصائص التى  تفترض الطريقة أف الناس لدييـ الفرصة -3
يفضمكنيا، كمع ذلؾ قد يتأثر سكؽ اإلسكاف بتأثيرات خارجية، مثؿ الضرائب كأسعار 

 الفائدة أك غيرىا مف العكامؿ.
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 الطريقة معقدة نسبيا لمتنفيذ كالتفسير كتتطمب درجة عالية مف الخبرة االحصائية. -4
 النتائج تعتمد بشكؿ كبير عمى مكاصفات النمكذج. -5
 كميات كبيرة مف البيانات يجب أف تجمع كتعالج بميارة. -6
 (1)الكقت كالنفقات لتنفيذ الطريقة يعتمد عمى تكافر كسيكلة الحصكؿ عمى البيانات. -7

  edonic PricingH1مثال تطبيقى عمى طريقة 
يتككف مف: النباتات، كالطيكر، كالحيكانات، كعناصر  Biodiversityالتنكع البيكلكجى  
الطبيعية المختمفة، كعناصر الثركة البحرية مف أسماؾ كمف شعب مرجانية، ىذا  المحميات

باإلضافة إلى الجباؿ كاألنيار كالبحار كالشكاطئ كاألشجار كالغابات، كالمكائؿ البيئية كغيرىا مف 
كلقد أضحت عناصر التنكع البيكلكجى ذات قيمة اقتصادية، كيقابؿ أمثمة ىذه العناصر البيئية. 

ىذه القيمة صعكبات عديدة، كمف أىميا عدـ تكافر سعر سكؽ لكؿ عنصر مف ىذه تحديد 
العناصر.  كارتبطت عناصر التنكع البيكلكجى مف حيث االستفادة منيا بالبيئة السكانية المحيطة 
بيا، فالنباتات التى تنمك في الصحراء كالتى تعتمد عمى مياه األمطار في نمكىا، كعمى خزانات 

ية في تكفير المياه البلزمة ليا أيضا.  قد تككف مصدرا لغذاء القبائؿ التى تعيش المياه الجكف
بجكار ىذه النباتات، كيؤدل استيبلكيا بطريقة عشكائية إلى انخفاض قيمتيا االقتصادية 
الحقيقية.  فالقيمة االقتصادية لنبات طبى ىى القيمة التى يمكف تحصيميا مقابؿ بيع ذلؾ النبات 

الخاـ التى تنتج عف ىذا النبات.  كعمى ذلؾ فإف حصر كتقييـ عناصر التنكع  طبقا لممادة
 البيكلكجى ذات القيمة األقتصادية كالحفاظ عمييا مف اليبلؾ كاالندثار أصبح ضركرة ممحة.

يؤثر مكقع التنكع البيكلكجى عمى القيمة الرأسمالية لمممتمكات المحيطة بالمكقع، مثؿ 
مى النيؿ، حيث تتزايد أسعار الكحدات السكنية كالتجارية ليذه المبانى المبانى التى تقع كتطؿ ع

نتيجة عبلقتيا كقربيا مف مكقع المساحات الخضراء كنير النيؿ.  كلذا يتـ اإلعتماد عمى طريقة 
Hedonic Pricing :في تقييـ عناصر التنكع البيكلكجى.  كطبقا ليذه الطريقة يتـ ما يمى 

 كلكجى المطمكب تحديد قيمة لو.تحديد عنصر التنكع البي -1
تحديد عنصر الممتمكات الكاقع في منطقة مكقع التنكع البيكلكجى )مبانى، أراضى،  -2

 مكؿ تجارل(.
( كتحديد قيمتو، كيككف 2تحديد عنصر مماثؿ لعنصر الممتمكات المذككرة في البند ) -3

 كلكجى. ذلؾ العنصر في مكقع ال يتمتع بذات المزايا الخاصة بتكاجد التنكع البي

                                                           
(1)

 www.Ecosystemsvaluation.org                                                      ِٛلغ ػٍٝ اإلٔخرٔج :                              

 
1

 2002اإلطبر اٌّؼرفٝ ٚاٌخمييُ اٌّذبسبٝ" جبِؼت اٌمب٘رة -أدّذ فرغٍٝ دسٓ " اٌبيئت ٚاٌخّٕيت اٌّسخذاِت  
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 تحديد قيمة عنصر الممتمكات الكاقع في منطقة تكاجد عنصر التنكع البيكلكجى. -4
إيجاد الفرؽ بيف قيمة عنصر الممتمكات الكاقع في منطقة التنكع البيكلكجى كبيف ذلؾ  -5

العنصر المماثؿ الذل ال يقع في منطقة تتميز بانتشار كتكاجد عناصر التنكع 
القيمة األساسية التى يمكف االعتماد عمييا في تقييـ  البيكلكجى، كيعبر ذلؾ الفرؽ عف

 عناصر التنكع البيكلكجى طبقا لطريقة التسعير عمى أساس المتعة.
 :ثػاؿ تطبيقىم

تقع مساحة خضراء عمى ضفاؼ النيؿ، كيكجد في ىذه المساحة مجمكعة مف األشجار  
ىذه المساحة الخضراء، كلقد قاـ  النادرة، كمجمكعة مف نباتات الزينة ذات الجاذبية الخاصة لركاد

جياز الحى المختص بتجييز ىذه المساحة بمقاعد لؤلسر الزائرة ليا، كتكجد المرافؽ البلزمة 
لتقديـ الخدمات البلزمة ليؤالء الزائريف.  كبسبب كجكد ىذه المساحة الخضراء، حدث ارتفاع 

ى ىذه المساحة الخضراء. كلقد نسبى لمكحدات السكنية كالمحبلت التجارية التى تطؿ مباشرة عم
 كانت أعداد كتقديرات ىذه الكحدات السكنية كالمحبلت التجارية بيذه المنطقة عمى الكجو التالى:

 متكسط القيمة السكقية لمكحدة عدد الكحدات
 ألؼ جنيو  620 كحدة سكنية 150
 ألؼ جنيو 980 محؿ تجارل 40

ذا كانت القيمة السكقية لمكحدة السكنية ا لمماثمة في منطقة أخرل ال تقع عمى المساحة كا 
ألؼ جنيو، كأف القيمة السكقية لممحؿ التجارل  210الخضراء كال تقع عمى ضفاؼ النيؿ ىى 

ألؼ جنيو، كأف متكسط العمر اإلنتاجى لمبانى الكحدات السكنية كالمحبلت التجارية  430ىى 
 سنة. 50ىك 

ساحات الخضراء بالمكقع المشار إليو كذلؾ بإستخداـ المطمكب: تحديد القيمة الرأسمالية لمم    
 .Hedonic Pricing Methodطريقة التسعير عمى أساس المتعة 

 الحػؿ:
 القيمة الرأسمالية لمكحدات السكنية المطمة عمى مساحات خضراء كعمى ضفاؼ النيؿ: -1

 جنيو 93.000.000=  ألؼ جنيو 620× كحدة  150قيمة الكحدات السكنية=
رأسمالية لمكحدات التجارية المطمة عمى المساحات الخضراء كعمى ضفاؼ القيمة ال -2

 النيؿ:
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 جنيو 93.200.000ألؼ جنيو =  980 × محؿ تجارل 40قيمة المحبلت التجارية= 
 إجمالى القيمة الرأسمالية لمكحدات السابقة -3

 جنيو132.200.000 = 9.200.000 + 93.000.000قيمة الكحدات السكنية كالمحبلت =
 يمة السكقية لمكحدات السكنية كالتجارية التى ال تقع في منطقة التنكع البيكلكجى:الق -4

ألؼ  430× محؿ 40ألؼ جنيو + 210× كحدة سكنية150قيمة الكحدات السكنية كالتجارية= 
 جنيو  48.700.000 =  17.200.000+  31.500.000جنيو = 

ة كقكعيا في منطقة التنكع الفرؽ بيف القيمة الرأسمالية لعناصر الممتمكات في حال -5
 البيكلكجى كفي حالة عدـ كقكعيا في تمؾ المنطقة.

 جنيو 83.500.000= 48.700.000 -132.200.000= 
 قيمة التنكع البيكلكجى )قيمة االستمتاع بالمساحات الخضراء كبضفاؼ النيؿ( -6

 جنيو 4175.000.000سنو =  50×  83.500.000قيمة التنكع البيكلكجى = 
 Travel cost Mothodطريقة تكمفة السفر الرابعة : الطريقة 

تستخدـ طريقة تكمفة السفر لتقدير قيمة الفكائد الترفييية المتكلدة مف النظـ اإليككلكجية. 
مف المفترض أف قيمة المكقع أك خدماتو الترفييية، تعكسيا رغبة الناس في الدفع لمكصكؿ إلى 

ختيارات إلستنتاج القيـ، ألف تفضيبلت الناس المكقع.  ىذه الطريقة تستخدـ سمكؾ فعمى  كا 
تكشفيا إختياراتيـ.  الفرضية األساسية لطريقة تكمفة السفر ىى أف الكقت كتكاليؼ السفر 
كالنفقات التى يتحمميا الناس لزيارة مكقع تمثؿ "سعر" الكصكؿ إلى المكقع.  كبالتالى رغبة الناس 

عدد الزيارات التى يقكمكف بيا عند مستكيات مختمفة  لمدفع لزيارة مكقع يمكف تقديرىا عمى أساس
 لمتكاليؼ.طريقة تكمفة السفر يمكف أف تستخدـ لتقدير الفكائد االقتصادية أك التكاليؼ الناتجة مف:

 التغييرات في تكاليؼ الكصكؿ إلى مكقع ترفييى. -1
 القضاء عمى مكقع ترفييى قائـ. -2
 إضافة مكقع ترفييي جديد. -3
 ية البيئية بمكقع ترفييىالتغييرات في النكع -4

تبنى الطريقة عمى فرض بسيط كىك أف تكاليؼ السفر تعكس القيمة الترفييية كىى غالبا 
غير مكمفة نسبيا عند التطبيؽ. تستخدـ عدد الزيارات كتكاليؼ السفر لعمؿ منحنى طمب 

أسعار لمزيارات إلى المكقع.  يكضح منحنى الطمب عدد الزيارات التى يقكـ بيا الناس عند 
مختمفة لتكاليؼ السفر، كتستخدـ لتقدير الرغبة لمدفع لمناس الذيف زاركا المكقع.  تكجد عكامؿ 
أخرل تؤثر عمى عدد الزيارات لممكقع.  الناس ذك الدخكؿ الكبيرة عادة، زيارتيـ أكثر. إذا كانت 

بنكع المكقع تكجد مكاقع بديمة أكثر، ستككف زيارات الناس أقؿ. عكامؿ مثؿ االىتماـ الشخصى 
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أك مستكل الخبرة الترفييية سكؼ تؤثر عمى عدد الزيارات. خبلؿ التطبيؽ سكؼ تأخذ ىذه 
  العكامؿ بعيف االعتبار في النمكذج اإلحصائى.

 تكجد بيانات يجب أف تجمع لتطبيؽ طريقة تكاليؼ السفر كىى:
 عدد الزيارات مف كؿ منطقة أصمية. -1
 ة.بيانات ديمكجرافية لمناس مف كؿ منطق -2
 تكاليؼ السفر لكؿ ميؿ. -3
 قيمة كقت السفر، أك تكمفة الفرصة المضاعة لكقت السفر. -4
 المسافة باألمياؿ لرحمة الذىاب كالعكدة مف كؿ منطقة. -5

 ربما أيضا تحتاج التطبيقات لجمع بيانات أكثر تعقيدا عف:
 المسافة بالضبط التى سافرىا كؿ فرد إلى المكقع. -1
 نفقات السفر بالضبط. -2
 مة.طكؿ الرح -3
 كمية الكقت التى تـ قضاؤىا بالمكقع. -4
 المكاقع األخرل التى تـ زيارتيا أثناء نفس الرحمة، ككمية الكقت الذل تـ قضاؤه بيا. -5
 المكاقع البديمة التى يزكرىا الشخص بدال مف ىذا المكقع كمسافة السفر إليو. -6
 سباب(.األسباب األخرل ليذه الرحمة )ىؿ الرحمة فقط لزيارة المكقع أك لعدة أ -7
 نكعية الخبرة الترفييية بالمكقع كبالمكاقع األخرل المشابية )مثؿ نجاح الصيد(. -8
 النكعية البيئية بالمكقع. -9

 خصائص المكقع كالمكاقع األخرل البديمة. -10
تجمع ىذه البيانات مف خبلؿ المسكح بالمكقع أك بالتميفكف أك بالبريد. باإلضافة إلى، 

ة كككاالت إحصاء المكارد أك مف المسكح الفيدرالية مثؿ المسح بيانات كثيرة تككف متاحة بالكالي
سنكات بأمريكا.  أىـ الجكانب في طريقة  5القكمى لمسمؾ كالصيد كالحياة البرية، التى تنشر كؿ 

تكمفة السفر ىى حساب تكمفة الفرصة لمضاعفة لكقت السفر، ككيؼ نتعامؿ مع األسباب 
ماكف، كحقيقة أف تكمفة السفر ربما ال تككف تكمفة  لبعض المتعددة لمرحمة كالرحبلت متعددة األ

 الناس كلكف ىى جزء مف التجربة الترفييية.

 مزايـا طريقة تكمفة السفر:
طريقة تكمفة السفر قريبة لؤلساليب التقميدية التى يستخدميا اإلقتصاديكف لتقدير القيـ  -1

 االقتصادية عمى أساس سعر السكؽ.
 فعمى، ماذا يفعمكف الناس فعبل، كليس ذكر رغبة لمدفع.الطريقة مبنية عمى سمكؾ  -2
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 تطبيؽ الطريقة نسبيا غير مكمؼ. -3
مسكح المكقع تكفر فرص لحجـ عينات كبير ألف الزائركف ييتمكف بالمشاركة في ىذه  -4

 المسكح.
 النتائج سيمة نسبيا في التفسير كالشرح. -5

 القضايا والقيود لطريقة تكمفة السفر
سفر أف الناس يبلحظكف كيستجيبكف لمتغييرات في تكاليؼ السفر تفترض طريقة تكمفة ال -1

 بنفس الطريقة التى يستجيبكف بيا لمتغييرات في أسعار الدخكؿ.
تفترض أبسط النماذج أف األفراد يقكمكا برحمة لسبب كاحد كىك زيارة مكقع ترفييى  -2

كف تقدير خاص. كبالتالى إذا كانت الرحمة ليا أكثر مف سبب، قيمة المكقع ربما تك
 أعمى. مف الصعب أف نجزأ تكاليؼ السفر بيف األسباب المختمفة.

تحديد كقياس تكمفة الفرصة المضاعة لمكقت، أك قيمة الكقت الذل تـ قضاؤه في السفر  -3
ممكف يككف مشكمة. تكمفة الفرصة المضاعة يجب إضافتيا لتكمفة السفر أك قيمة المكقع 

 ستككف تقدير أقؿ.
 سكؼ يؤثر عمى القيـ. إتاحة مكاقع بديمة -4
 المقابمة الشخصية لمزائريف بالمكقع يمكف أف تؤدل إلى تحيز العينة في التحميؿ. -5
 مف الصعب قياس النكعية الترفييية كربط النكعية الترفييية بالنكعية البيئية. -6
مداخؿ تكمفة السفر المعيارية تكفر بيانات عف الحاالت الحالية، كليس عمى المكاسب أك  -7

 مف التغييرات المتكقعة في حاالت المكرد. الخسائر
كما في كؿ الطرؽ اإلحصائية، تكجد مشاكؿ إحصائية معينة تؤثر عمى النتائج.  كىى  -8

تشمؿ اختيار شكؿ الدالة المستخدمة لتقدير منحنى الطمب، اختيار طريقة التقدير، 
 (1)كاختيار متغيرات النمكذج.

 (2)مثال تطبيقى عمى طريقة تكمفة السفر

تعتبر طريقة السفر كاالنتقاؿ مف الطرؽ التى يتـ االعتماد عمييا في تحديد القيمة  
االقتصادية لعناصر التنكع البيكلكجى التى ليس ليا سعر سائد بالسكؽ، مثؿ: حدائؽ الحيكانات، 

  Pportunity Costsؾ ما يسمى بتكمفة الفرصة المضاعةكالمحميات الطبيعية كيضاؼ إلى ذل
ادات كالمكاسب الضائعة.  أل أف نمكذج تكمفة السفر كاالنتقاؿ يمكف صياغتو عمى أل تمؾ اإلير 
 الكجو التالى:

                                                           
(1)

 www. ecosystemِصذر سببك.....      
(2)

 ِصذر سببك..... أدّذ فرغٍٝ دسٓ.   
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BV = (TC + AC + OC) X VN X OL 
BV: قيمة عنصر التنكع البيكلكجى 
TC: تكمفة االنتقاؿ كالسفر مف مكطف الزائريف إلى مقر عناصر التنكع البيكلكجى 
AC:  يفتكمفة اإلقامة كالمعيشة لمزائر 
OC: .تكمفة الفرصة كاإليرادات المضاعة 
VN: عدد الزائريف لعنصر التنكع البيكلكجى 
OL: سنكات العمر اإلنتاجى كاالقتصادل لمتنكع البيكلكجى 

عنصر مف البيئة  105يقدر عدد الزائريف إلحدل الحدائؽ المفتكحة كالتى تشمؿ  :المثػاؿ      
كر كأسماؾ زينة كنباتات نادرة كأشجار ذات أكراؽ كفركع الحيكانية )أسكد كنمكر كفيمو كقركد كطي

 زائر سنكيا. 29000جذابة( بما يعادؿ 

جنيو مف البمداف  4800كتقدر تكمفة السفر كاالنتقاؿ المتكسطة لمزائر الكاحد بمبمغ      
ى ال جنيو، كتقدر الدخكؿ كاإليرادات الت 2000المختمفة، كتكمفة المعيشة كاإلقامة لمزائر الكاحد 

كيقدر  جنيو.  1450يحصؿ عمييا الزائركف نتيجة تركيـ ألعماليـ خبلؿ فترة الزيارة بمبمغ 
 سنة. 20العمر اإلنتاجى المتكسط لعناصر التنكع البيكلكجى بما يعادؿ 

 المطمكب:  تقييـ عناصر التنكع البيكلكجى بالحديقة طبقا ألسمكب تكمفة السفر كاالنتقاؿ.   

 ػػؿ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػالح
 قيمة التنكع البيكلكجى:    

جنيو تكمفة السفر كاالنتقاؿ  4800× زائر Traveling Cost =29000 تكمفة السفر كاالنتقاؿ 
 جنيو139.200.000= 

جنيو تكمفة المعيشة 2000×زائر Accommodation Cost =29000 تكمفة المعيشة كاإلقامة 
 جنيو 58.000.000كاالقامة = 

جنيو تكمفة الفرصة 1450× زائر Opportunity Cost =29000 مضاعة تكمفة الفرصة ال
 جنيو 42.050.000المضاعة = 

 التكمفة السنكية اإلجمالية لمزائريف خبلؿ السنة الكاحدة:
 جنيو 139.200.000  تكمفة السفر كاالنتقاؿ 
 جنيو 58.000.000  تكمفة المعيشة كاإلقامة 
 جنيو 42.050.000  تكمفة الفرصة المضاعة 
 جنيو 239.250.000  اإلجمالى  
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 جنيو 4.785.000.000سنو العمر االنتاجى= 20×239.250.000قيمة التنوع البيولوجى= 

 ost CDamageطرق تجنب تكمفة الضرر،تكمفة االستبدال، تكمفة البديلالطريقة الخامسة : 
ethodsMost Cubstitute Sost, and CReplacement  voidedA 

تكمفة الضرر، تكمفة االستبداؿ، كتكمفة البديؿ ىى طرؽ ذات صمة حيث تقدر قيـ تجنب       
خدمات النظاـ اإليككلكجى عمى أساس إما تكاليؼ تجنب األضرار الناتجة مف الخدمات 

ىذه الطرؽ  . ستبداؿ خدمات النظاـ اإليككلكجى أك تكمفة تكفير خدمات بديمةاإلالمفقكدة، تكمفة 
ب األضرار أك استبداؿ النظـ اإليككلكجية أك خدماتيا تقدـ تقديرات مفيدة تفترض أف تكاليؼ تجن

 لقيـ النظـ اإليككلكجية أك الخدمات.

 -:بعض األمثمة لمحاالت التى يمكف أف تطبؽ عمييا ىذه الطرؽ كىى
تثميف نكعية المياه المحسنة عف طريؽ قياس تكمفة التحكـ في انبعاثات النفايات  -1

 السائمة.
ات تنقية المياه لؤلرض الرطبة عف طريؽ قياس تكمفة الترشيح كمعالجة المياه تثميف خدم -2

 كيميائيا.
تثميف خدمات الحماية مف العاصفة لؤلراضى الرطبة الساحمية عف طريؽ قياس تكمفة  -3

 بناء جدراف.
 تثميف المكائؿ السمكية كخدمات الحضانة عف طريؽ قياس تكمفة تربية األسماؾ. -4
ة مف التآكؿ لغابة أك أراضى رطبة عف طريؽ قياس تكمفة إزالة تثميف خدمات الحماي -5

 الركاسب مف مناطؽ المصب.
 حـالة افتراضية

مكظفى الككالة نظركا في إستعادة بعض األراضى الرطبة المتدىكرة لكى يحسنكا قدرتيا عمى    
د تحسيف حماية المنطقة المحيطة بيا مف الفيضانات. مكظفى الككالة يريدكف أف يثمنكا فكائ

لنتائج يجب إدخاؿ البيانات كتحميميا باستخداـ األساليب اتقرير ل الحماية مف الفيضانات.
 االحصائية المناسبة لنكع السؤاؿ.

 من التحميل، يمكن لمباحثين تقدير متوسط القيمة لفرد  ؟ كيف نستخدم النتائج
ضانات التى تقدميا األراضى الخطكة األكلى ىى إجراء تقييـ لخدمات الحماية مف الفي:1خطـوة ال

الرطبة. ىذا التقييـ سيحدد المستكل الحالى لمحماية مف الفيضانات، كالمستكل المتكقع مف 
 الحماية إذا تـ استعادة كامؿ األراضى الرطبة.
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ستبداؿ عف طريؽ تقدير تكاليؼ استبداؿ خدمات النظاـ إليتـ تطبيؽ طريقة تكمفة ا:2خطـوة ال
ي ىذه الحالة، خدمات الحماية مف الفيضانات ال يمكف استبداليا مباشرة. البيئى المتضررة.  ف

لذلؾ ىذه الطريقة غير مفيدة.  يتـ تطبيؽ طريقة تكمفة البديؿ عف طريؽ تقدير تكاليؼ تكفير 
بديبل عف الخدمات المتأثرة. عمى سبيؿ المثاؿ، في ىذه الحالة يككف بناء الجدار أك سد لحماية 

ة مف الفيضانات.  كبالتالى فإف الباحث يقـك بتقدير تكمفة بناء كالحفاظ عمى ىذا الممتمكات القريب
الجدار أك السد.  يجب أيضا تحديد ما إذا كاف الناس عمى إستعداد لقبكؿ الجدار أك السد بدال 
مف األراضى الرطبة المستعادة.  يجب جمع األدلة أف الجميكر سيككف عمى استعداد لقبكؿ بديؿ 

 استبداؿ بدال مف خدمات النظاـ اإليككلكجى.أك خدمة 

 تجنب تكمفة الضرر وتكمفة االستبدال وتكمفة البديلطريقة مزايا 
تكفر ىذه الطرؽ مؤشر خاـ لمقيمة االقتصادية، تخضع لقيكد البيانات كدرجة التشابو أك  -1

 البديؿ بيف السمع ذات الصمة.
 ىذه الطرؽ تحتاج بيانات أقؿ كمكارد أقؿ كثافة. -2
 دكدية البيانات كالمكارد تستبعد الطرؽ التى تستخدـ أسمكب تقييـ الرغبة في الدفع.مح -3
تكفر الطرؽ قياسات بديمة لمقيـ التى تككف مناسبة عمى قدر اإلمكاف لممفيـك االقتصادل  -4

لقيـ االستخداـ لمخدمات التى ربما يككف مف الصعب كضع قيمة ليا عف طريؽ كسائؿ 
 أخرل.
 القضـايا والقيـود

ىذه الطرؽ تفترض أف نفقات إصبلح األضرار أك استبداؿ خدمات النظاـ اإليككلكجى،  -1
تككف قياسات صالحة لمفكائد، عبلكة عمى ذلؾ، أف التكاليؼ عادة مقياس غير دقيؽ 

 لمفكائد.
ىذه الطرؽ ال تنظر إلى التفضيبلت االجتماعية لخدمات النظاـ اإليككلكجى أك السمكؾ  -2

الخدمات. لذلؾ تستخدـ ىذه الطرؽ كآخر ممجأ يقيـ نقدل  الفردل عند غياب ىذه
 خدمات النظاـ االيكمكجى.

ربما تككف ىذه الطرؽ غير متناغمة بسبب اإلجراءات البيئية القميمة كالمكائح عمى أساس  -3
فقط مقارانات التكمفة كالفائدة، خاصة عمى المستكل القكمى. إذف تكمفة اإلجراء الحمائى 

عف فكائد المجتمع. مف المحتمؿ أيضا أف تكاليؼ اإلجراءات التى ربما بالفعؿ تزيد 
اتخذت لحماية مكرد إيككلكجى سكؼ تقمؿ قيمة فكائد إجراء جديد لتحسيف أك حماية 

 المكرد.
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تتطمب طريقة تكمفة اإلستبداؿ بيانات عف درجة البديؿ بيف السمعة السكقية كالمكرد  -4
 (1)مباشر أك غير مباشر.الطبيعى. مكارد بيئية قميمة لدييا بديؿ 

 
تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس أف تكمفة  :(2)مثال تطبيقى عمى طريقة التكمفة االستبدالية

تعبر عف القيمة الرأسمالية لكؿ عنصر مف عناصر التنكع  replacement costاالستبداؿ 
مفقكدة لمعنصر البيكلكجى.  كيقصد بتكمفة االستبداؿ ما يتـ دفعو في احبلؿ القيمة الحالية ال

بحالتو السائدة اآلف.  كيكضح المثاؿ التطبيقى اآلتى كيفية تحديد القيمة الرأسمالية االستبدالية 
 لعناصر التنكع البيكلكجى.

البيئية كاالقتصادية كالمالية كالتمكيمية  ةيأراد حى تابع لمحافظة القاىرة في إعادة الييكم      
رض تطبيؽ مفيكـ اإلدارة االقتصادية لممحمية الطبيعية إلحدل المحميات الطبيعية، كذلؾ بغ

كالتى تحتكل عمى مجمكعة مف النباتات كاألشجار ذات النكعيات النادرة، كما تشمؿ أيضا عمى 
مراعى ألغناـ ذات سبلالت يتـ تربيتيا في منطقة المحميو دكف غيرىا مف مناطؽ العالـ، كلقد 

سمالية بطريقة تكمفة االستبداؿ. كلقد تـ الحصكؿ عمى رغبت إدارة الحى في تحديد القيمة الرأ
 البيانات اآلتية لتقدير تكمفة اإلستبداؿ:

 مميكف جنيو 280 تكمفة إحبلؿ النباتات النادرة
 مميكف جنيو 460 تكمفة إحبلؿ األشجار النادرة
 مميكف جنيو 185 تكمفة اإلزالة كتييئة المحمية

 مميكف جنيو  8             إدارة المحميةتكمفة تدريب العمالة القائمة عمى 
حبلليا  مميكف جنيو 320 تكمفة المراعى كا 

 مميكف جنيو 65 القيمة البيعية لمعناصر التى يتـ إزالتيا مف المحمية

 المطموب: تحديد القيمة الرأسمالية االستبدالية لممحمية الطبيعية.
 طبيعية:القيمة الرأسمالية االستبدالية لممحمية ال الحػؿ:

 القيمة البيعية لؤلصكؿ الطبيعية -= إجمالى تكاليؼ االستبداؿ 
 تكمفة االستبدال: -1

 مميكف جنيو 280 تكمفة إحبلؿ النباتات النادرة
 مميكف جنيو 460 تكمفة إحبلؿ األشجار النادرة

حبلليا  مميكف جنيو 320 تكمفة المراعى كا 
                                                           

(1)
 www.ecosystem  ِصذر سببك...    

(2)
 ِصذر سببك ....      أدّذ فرغٍٝ دسٓ   



~ 60 ~ 
 

 مميكف جنيو 185  تكمفة اإلزالة كتييئة المحمية
 مميكف جنيو   8      تكمفة تدريب العمالة القائمة عمى إدارة المحمية

 مميكف جنيو 1253 إجمالى التكمفة االستبدالية

 القيمة الرأسمالية االستبدالية: -2
 قيمة التنكع البيكلكجى باستخداـ طريقة تكمفة االستبداؿ= إجمالى التكمفة االستبدالية

 تـ إزالتيا مف المحميةالقيمة البيعية لمعناصر التى ي -
 مميكف جنيو 1188=  65 -1253قيمة التنكع البيكلكجى = 

 Contingent Valuation Methodطريقة التقييم االفتراضى الطريقة السادسة: 

تستخدـ طريقة التقييـ االفتراضى لتقدير القيـ االقتصادية لجميع أنكاع النظـ اإليككلكجية 
سعر في السكؽ، كيمكف استخداميا لتقدير كؿ مف قيـ االستخداـ  كالخدمات البيئية التى ليس ليا

كقيـ عدـ االستخداـ.  كىذه الطريقة األكثر إستخداما عمى نطاؽ كاسع لتقدير قيـ عدـ 
االستخداـ، بؿ أيضا ىذه الطريقة األكثر إثارة لمجدؿ مف طرؽ التقييـ غير السكقية.  تستخدـ 

قيمة السمع كالخدمات التى ال يتـ التبادؿ بيا في األسكاؽ، ىذه الطريقة استطبلع الناس لتحديد 
حيث يتـ عمؿ استبياف لعينة جرل اختيارىا عشكائيا، حكؿ المبمغ المراد دفعو مقابؿ تغير 
مممكس في تكفير السمعة أك الخدمة أك تفاديا ألل تغيير. كعندئذ يستطيع المحممكف حساب 

يف كضربة بمجمكع عدد السكاف الذيف يتمتعكف بالمكقع معدؿ المبمغ المراد دفعو لمجمكع المجيب
 أك المكرد البيئى، لمحصكؿ عمى تقدير لمقيمة اإلجمالية التى ينسبيا األفراد لممكرد.

مف أبرز مزايا طريقة التقييـ اإلفتراضى، إمكانية استعمالو الستنباط قيمة المكارد التى لف      
فمنأخذ مثبل منطقة القطب الجنكبى، فيى محمية طبيعية  يزكرىا األفراد أك يستعممكنيا شخصيا. 

يبدل األفراد استعدادان لمدفع مف أجؿ المحافظة عمييا، بدكف أف يرغبكا أك يتمكنكا بشكؿ عاـ مف 
 (1)زيارتيا، بمعنى آخر، يمكف استعماؿ منيج التقييـ االفتراضى الستنباط القيـ البل استعمالية.

د عمى أرض عامة يكفر مكئؿ ىاـ لعده أنكاع مف الحيكانات البرية. مكقع بعي سيناريو افتراضى:
اإلدارة المسئكلة عف المنطقة يجب عمييا أف تقرر ىؿ تصدر عقد إيجار لمتعديف في المكقع أـ 
ال.  كبالتالى يجب عمى اإلدارة أف تزف قيمة اإليجار لمتعديف ضد فكائد مكائؿ الحياة البرية التى 

عديف في المكقع.  كألف المنطقة بعيدة، عدد قميؿ مف الناس في الكاقع يزركف قد تضيع إذا تـ الت
المنطقة.  كبالتالى قيـ عدـ االستخداـ ىى أىـ عنصر يقيـ الحفاظ عمى المكقع.  تـ اختيار 

                                                           
(1)

دٌيً ِؼذ اٌخذريب، ببٌٍغت اإلٔجٍيسيت ٚاٌفرٔسيت ٚاٌؼربيت،  –األٔخرٔج: لسُ اٌبيئت في اٌبٕه اٌذٌٚٝ، حمذير وٍفت اٌخذ٘ٛر اٌبيئٝ    

 .2005سبخّبر  -وبرريٓ بٌٛج، جٛفبٔٝ رٚحب، ِبريبصراف
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طريقة التقييـ اإلفتراضى في ىذه الحالة ألىمية التقييـ لعدـ اإلستخداـ.  ألف قيـ عدـ اإلستخداـ 
قميؿ مف الناس يزكركف المكقع، فالطرؽ األخرل مثؿ طريقة تكمفة السفر سكؼ تقمؿ  ىامة كعدد

مف تقييـ فكائد المحافظة عمى المكقع.  كفي ىذه الحالة، ربما أيضا يمكف إستخداـ طريقة 
 باالعتماد عمى أسئمة البد مف إجابتيا.  Contingent Choiceاالختيار األفتراضى 

 تراضىخطوات تطبيق التقييم االف

ـ  يتقيـ الخطكة األكلى ىى تحديد مشكمة التقييـ، أل تحديد بالضبط الخدمات التى تق:1الخطـوة
في ىذه الحالة، المكرد ىك مكقع معيف كالخدمات التى يقدميا ىى مكائؿ الحياة البرية.  كاألرض 

 حدة.عامة مممككة اتحاديا، لذلؾ فإف السكاف ذات الصمة ىـ جميع مكاطنى الكاليات المت

الخطكة الثانية ىى اتخاذ قرارات أكلية حكؿ المسح بما في ذلؾ تحديد ما إذا كاف :2خطـوة 
 المسح عف طريؽ البريد أك الياتؼ أك شخصيا كتحديد حجـ العينة كاألسئمة ذات الصمة.

الخطكة الثالثة ىى التصميـ الفعمى لممسح كىذا أىـ كأصعب جزء في العممية ربما :3خطـوة 
شيكر أك أكثر.  تبدأ عممية تصميـ المسح عادة بعمؿ مقاببلت أكلية مع أنكاع مف  6يستغرؽ 

 الناس الذيف سيجرل عمييـ المسح النيائى.

الخطكة التالية ىى تنفيذ المسح الفعمى. الميمة األكلى ىى اختيار عينة المسح، مف :4خطـوة
ة، كذلؾ باستخداـ أساليب أخذ الناحية المثالية ىى اختيار عينة عشكائية مف السكاف ذات الصم

 العينات اإلحصائية القياسية.

أك ألسرة معيشية في العينة. كاستقراء ىذا الخطكة األخيرة ىى التجميع كالتحميؿ كعمؿ :5خطـوة
إلى السكاف ذات الصمة مف أجؿ حساب مجمكع الفكائد مف المكقع.  عمى سبيؿ المثاؿ، إذا 

 26الر لمفرد، إذف مجمكع الفكائد لجميع المكاطنيف ستككف دك  10كجدكا أف اإلستعداد لمدفع ىك 
 مميكف دكالر.

  مزايا طريقة التقييم اإلفتراضى
التقييـ اإلفتراضى ىائؿ المركنة ألنو يمكف أف يستخدـ لتقدير القيمة األقتصادية ألل  -1

 شيئ بالفعؿ.
أنكاع قيـ  ىذه الطريقة أكثر قبكال لتقدير القيمة االقتصادية الكمية كىى تشمؿ كؿ -2

 االستخداـ كقيـ عدـ االستخداـ.
 ىذا األسمكب يتطمب تحميؿ كؼء لممسح لتحقيؽ تقديرات يمكف الدفاع عنيا، طبيعة -3
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 دراسة الطريقة كالنتائج غير صعبة عند تحميميا.      
التقيـ االفتراضى شائع اإلستخداـ، كعدد كبير مف البحكث تعمؿ عمى تحسيف المنيجية  -4

 الحة أكثر كجديرة بالثقة.لجعؿ النتائج ص
 القضايا والقيود لطريقة التقييم االفتراضى

عمى الرغـ مف أف طريقة التقييـ االفتراضى شائعة اإلستخداـ في العقديف الماضييف،  -1
يكجد جداؿ عظيـ عف ما إذا كانت كافية لقياس رغبة الناس في الدفع ألجؿ النكعية 

 البيئية.
 ع قيـ بالدكالر لمسمع كالخدمات البيئية.أغمب الناس غير معتاديف عمى كض -2
ب عمى يربما تككف اإلجابات الخاصة بالرغبة في الدفع متميزة ألف المجيب بالفعؿ يج -3

 سؤاؿ مختمؼ عف ما يقصده القائـ بالمسح.
بعض الباحثيف يجادلكف بأنو يكجد فرؽ أساسى في طريقة الناس عند إتخاذ قرارات  -4

مية. عمى سبيؿ المثاؿ، المجيبكف ربما يفشمكا في إتخاذ إفتراضية كعند اتخاذ قرارات فع
 األسئمة بجدية ألنيـ بالفعؿ غير مطالبيف بدفع المبمغ المذككر.

عف رغبتيـ في الدفع لجزء كاحد مف أصؿ بيئى )مثبل:  البدايةعند سؤاؿ الناس في  -5
مثبل: بحيرة كاحدة مف نظاـ كمى مف البحيرات(، ثـ تـ سؤاليـ عف قيمة األصؿ كمو )

 .ةنظاـ البحيرات بالكامؿ(، ربما تككف القيـ المذككرة متشابي
عدد مف الدراسات حاكلكا تمقيف المجيبكف عف طريؽ إقتراح سعر معيف في البداية ثـ  -6

يزيدكا أك ينقصكا ىذا السعر المحدد عمى أساس أف المجيب يكافؽ أك يرفض أف يدفع 
في البداية يؤثر عمى الرغبة النيائية ىذا المبمغ. مع ذلؾ، إتضح أف إختيار السعر 

 لممجيبكف في الدفع.
ربما يحدث تحيز في البيانات عندما يجبر المستجيبكف عمى تقدير خكاص رغـ أف  -7

خبرتيـ قميمة أك ليس لدييـ خبرة. في ىذه الحاالت، كمية كنكع البيانات المقدمة إلى 
 المجيبكف ربما تؤثر عمى إجابتيـ.

 التقييـ اإلفتراضى مكمفة جدا كتستغرؽ كقت بسبب عمؿ المسح.يمكف أف تككف طريقة  -8
كثير مف الناس، يشمؿ رجػاؿ القانػكف كصانعى السياسة كاإلقتصاديػكف كآخػركف ال  -9

 يصدقكا نتائج التقييـ االفتراضى.

 Contingent Choice Methodطريقة االختيار اإلفتراضى الطريقة السابعة: 
شابية لطريقة التقييـ اإلفتراضى، حيث أنو يمكف استخداميا طريقة االختيار اإلفتراضى م

تستخدـ لتقدير قيـ عدـ أف لتقدير قيـ إقتصادية ألل نظاـ إيككلكجى أك خدمة بيئية، كيمكف 
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اإلستخداـ ككذلؾ قيـ اإلستخداـ. كىى طريقة إفتراضية مثؿ التقييـ االفتراضى، فيى تطمب مف 
ريك افتراضى. مع ذلؾ، فيى تختمؼ عف التقييـ االفتراضى الناس أخذ إختيارات عمى أساس سينا

ألنيا التسأؿ الناس مباشرة أف يذكركا قيميـ بالدكالر. بدال مف ذلؾ، يتـ اإلستدالؿ عمى القيـ مف 
اإلختيارات االفتراضية أك مف المفاضبلت التى يتخذىا الناس. تطمب طريقة االختيار اإلفتراضى 

جمكعة كاحدة مف الخدمات البيئية أك الخصائص عند يؿ بيف ممف المجيبيف أف يذكركا تفض
سعر معيف أك تكمفة لمفرد، كمجمكعة أخرل مف الخصائض البيئية عند سعر مختمؼ أك تكمفة. 
ألف ىذه الطريقة تركز عمى المفاضبلت بيف السيناريكىات ذات الخصائص المختمفة، فاالختيار 

مجمكعة مف اإلجراءات يؤدل كف اتخاذ يماإلفتراضى مناسب خاصة لمقرارات السياسية حيث 
إلى تأثيرات مختمفة عمى المكارد الطبيعية أك الخدمات البيئية.  عمى سبيؿ المثاؿ، تحسيف نكعية 
المياه في بحيرة سكؼ يحسف نكعية عدة خدمات تكفرىا البحيرة مثؿ إمدادات مياه الشرب، كصيد 

ى ذلؾ، يمكف إستخداـ االختيار اإلفتراضى األسماؾ كالسباحة كالتنكع البيكلكجى. باإلضافة إل
لتقدير قيـ الدكالر، كيمكف أف تستخدـ أيضا النتائج لمجرد ترتيب االجراءات بدكف التركيز عمى 

 القيـ الدكالرية.
في طريقة التقييـ اإلفتراضى إستخدمنا حالة مكقع بعيد عمى أرض عامة   سيناريو إفتراضى

يكانات البرية.  اإلدارة المسئكلة عف المنطقة يجب عمييا أف يكفر مكئؿ ىاـ لعدة أنكاع مف الح
تقرر ىؿ تصدر عقد إيجار لمتعديف في المكقع أـ ال، لنفترض أف ىناؾ العديد مف االختيارات 
الممكنة لمحفاظ عمى المكقع أك استخداـ المكقع.  الخيارات تشمؿ عدـ السماح بالتعديف كالحفاظ 

ة، كمستكيات مختمفة كمكاقع لعممية التعديف، كؿ عممية ليا عمى المكقع كمنطقة مكائؿ بري
تأثيرات مختمفة عمى المكقع.  كبالتالى يجب كزف عدة خيارات مف حيث التكاليؼ كالفكائد لمعامة. 
مرة أخرل، ألف المنطقة بعيدة، كعدد قميؿ مف الناس في الكاقع يزكركف المنطقة.  لذلؾ قيـ عدـ 

يـ الحفاظ عمى المكقع.  لقد اختيرت طريقة االختيار اإلفتراضى في اإلستخداـ ىى أىـ عنصر يق
 ىذه الحالة ألننا نريد أف نقيـ نتائج الخيارات السياسية العديدة ألف قيـ عدـ االستخداـ ميمة.

بسبب أف كؿ مف االختيار اإلفتراضى كالتقييـ االفتراضى طرؽ تقكـ عمى المسح االفتراضى، 
 ية جدا. اإلختبلفات الرئيسية ىى تصميـ أسئمة القيمة كتحميؿ البيانات. نجد أف تطبيقاتيـ متشاب

قد تظير نتائج المسح أف الفكائد االقتصادية مف الحفاظ عمى   كيف نستخدم النتائج؟     
المكقع مف خبلؿ عدـ السماح بالتعديف ىى أكبر مف فكائد السماح بالتعديف.  إذا كانت ىذه 

عقد إيجار التعديف.  إال إذا تجاكزت عكامؿ أخرل ىذه النتائج، لذلؾ  الحالة، قد ال يتـ إصدار
قد تشير البيانات إلى أف بعض سيناريكىات التعديف مقبكلة، مف حيث التكاليؼ اإلقتصادية 

 كالفكائد. ثـ تستخدـ النتائج لترتيب الخيارات المختمفة، كالمساعدة عمى إختيار أفضؿ إجراء.
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 إلفتراضىمزايا طريقة االختيار ا
 تستخدـ الطريقة لتقيـ نتائج إجراء ككؿ ككذلؾ الخكاص المختمفة كاآلثار لئلجراء. -1
تسمح الطريقة لممجيبيف أف يفكركا في المفاضبلت كالذل يككف أسيؿ مف التعبير  -2

 المباشر بقيـ الدكالر.
 طرؽ المسح أفضؿ في تقدير قيـ نسبية عف القيـ المطمقة. -3

 ر االفتراضىقضايا وقيود طريقة االختيا
 ربما يجد المجيبكف بعض المفاضبلت صعبة أف تقيـ ألنيا غير معتادة. -1
عندما يكجد عدد كبير مف أسئمة المفاضبلت، المجيبكف ربما يفقدكا إىتماميـ أك  -2

 يشعركا باإلحباط.
 تصنيؼ الطريقة يتطمب أساليب إحصائية معقدة لتقدير الرغبة في الدفع. -3
رية، ربما يؤدل إلى شؾ كبير في القيمة الفعمية التى ترجمة اإلجابات إلى قيـ دكال -4

 كضعت عمى السمعة أك الخدمة.
عمى الرغـ مف أف االختيار االفتراضى يستخدـ بشكؿ كبير في مجاؿ بحكث السكؽ،  -5

 نجد أف الصبلحية كالثقة في تقييـ السمع الغير سكقية لـ يختبر.
 ansfer Method Benefit Trطريقة نقل المنافع الطريقة الثامنة : 

تستخدـ طريقة نقؿ المنافع لتقدير القيـ اإلقتصادية لخدمات النظـ اإليككلكجية عف 
طريؽ نقؿ المعمكمات المتاحة مف الدراسات التى أنجزت بالفعؿ في مكقع آخر.  عمى سبيؿ 
 المثاؿ، قيـ الصيد الترفييى في دكلة معينة يمكف تقديرىا مف خبلؿ تطبيؽ قياسات قيـ الصيد

.  تستخدـ غالبا نقؿ المنافع عندما يككف عمؿ دراسة  الترفييى مف دراسة أجريت في دكلة أخرل
أصمية لمقيـ مكمؼ جدا كالكقت المتاح قميؿ جدا، كتكجد حاجة لقياس المنافع. مف الميـ أف 

 نبلحظ أف نقؿ الفائدة يككف فقط دقيؽ مثؿ الدراسة األكلية.
لتكفير فرص ترفييية إضافية. إقتراح كاحد كىك إضافة شاطئ  تـ تجديد حديقة:  حالة إفتراضية

سباحة إلى البحيرة المكجكدة في الحديقة. مكظفى الككالة أرادكا أف يعرفكا فكائد الشاطئ الجديد، 
كلكف ال تريد الككالة أف تنفؽ قدرا كبيرا مف الماؿ عمى دراسة التقييـ.  كقد تـ اختيار طريقة نقؿ 

حالة لسببيف رئيسييف. أكال، ال تممؾ الككالة ميزانية كبيرة لعمؿ دراسات الفكائد المنافع في ىذه ال
 . لممكقع.  ثانيا، قيـ اإلستخدامات الترفييية سيمة نسبيا أف تنقؿ

 
 تطبيق طريقة نقل المنافع

الخطكة األكلى ىى تحديد الدراسات المكجكدة أك القيـ التى يمكف استخداميا لنقؿ  :1الخطوة 
اصة لشكاطئ ة.  في ىذه الحالة الباحث سكؼ يبحث عف أبحاث تقيـ إستخداـ شاطئ، خالفائد
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ألغراض ىذا المثاؿ، نفترض أف الباحث قد كجد دراستاف لتكمفة السفر  البحيرة لك أمكف ذلؾ.
 التى تقدر قيـ لمسباحة في شكاطئ بحيرة.

دة قابمة لمنقؿ. سيتـ تقييـ القيـ الخطكة الثانية ىى أف نقرر ما إذا كانت القيـ المكجك  :2الخطوة 
 أك الدراسات المكجكدة عمى أساس عدة معايير، منيا:

 ىؿ الخدمة التى يجرل تقييميا مماثمة لقيمة الخدمة في الدراسة المكجكدة؟ -1
ىؿ خصائص السكاف في المنطقة التى أجريت فييا الدراسة مماثمة لخصائص السكاف  -2

 في المنطقة التى يجرل تقييميا؟
الخطكة التالية ىى تقييـ جكدة الدراسات التى يتـ نقميا. كأفضؿ نكعية مف الدراسة  :3كة الخط

 األكلية تؤدل إلى قيمة نقؿ أكثر دقة كفائدة.
الخطكة األخيرة ىى ضبط القيـ المكجكدة لكضع قيـ أفضؿ لممكقع الذل يدرس،  :4الخطوة 

الباحث لجمع بعض البيانات  كذلؾ بإستخداـ أل معمكمات متاحة كذات الصمة. قد يحتاج
 التكميمية مف أجؿ القياـ بذلؾ بشكؿ جيد.

 مزايا طريقة نقل المنافع
 نقؿ المنافع عادة أقؿ تكمفة مف إجراء دراسة التقييـ األصمى. -1
 يمكف تقدير المنافع االقتصادية بسرعة أكبر عف إجراء دراسة التقييـ األصمى. -2
د ما إذا كاف ينبغى اجراء دراسة تقييـ أكثر طريقة يمكف استخداميا كأسمكب فحص لتحدي -3

 تفصيبل.
الطريقة يمكف بسيكلة كسرعة تطبيقيا لعمؿ تقديرات إجمالية لمقيـ الترفييية.  كمما كانت  -4

 المكاقع متماثمة، كمما كاف التحيز قميؿ.
 القيـود

 ة.ربما تككف نقؿ المنافع غير دقيقة، بإستثناء عمؿ تقديرات إجمالية لمقيـ الترفييي -1
 ربما يككف مف الصعب تتبع دراسات مناسبة، ألف كثير مف الدراسات ال تنشر. -2
 ربما يككف مف الصعب تقييـ الدراسات المكجكدة. -3
 (1)الدراسات المكجكدة ربما تككف غير كافية لعمؿ التعديبلت المطمكبة. -4

 

 

                                                           
(1)

 www. ecosystem  ِصذر سببك....   
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 البحيرات الشمالية كجزء من النظام البيئى المائى  -: ثالثالفصل ال

ىذا الفصؿ فى بدايتو كصفا لمنظاـ البيئى المائى فى مصر بشكؿ عاـ كما يكاجيو  يعرض    
البحيرات المصرية , خاصة الشمالية , كالمخاطر التى تتعرض ليا ثـ يتناكؿ مف تيديدات 

 كيمكف أف تؤدل الى تدىكرىا كأخيرا مؤشرات قياس ىذا التدىكر.

 فى مصرالمبحث األول: النظام البيئى المائى 

تتنكع البيئة المائية المصرية حيث تشكؿ المسطحات المائية "العذبة, ػ الساحمية       
المالحة,المياه الشركب" نظامان طبيعيان مف مجمكعة عناصر تربطيا عبلقات بيئية كغذائية. كيظؿ 
النظاـ البيئي المائي في حالة صحية طالما كانت العبلقات بيف مككناتو ثابتة, فإذا أختمت تمؾ 

لعبلقات سكاء بسبب عكامؿ داخمية مف النظاـ نفسو أك خارجية مف فعؿ اإلنساف تعرض النظاـ ا
 البيئي لمتدىكر.

 : كتتككف البيئة المائية العذبة مف   

  األنيار كىي مسطحات مائية عذبة تحمؿ في طياتيا مكاد عضكية تكفر لمكائنات الحية
 بيا مكاد الغذاء األساسية.

 ت مائية محصكرة عادة بيف اليابسة كالبحر, كمياىا ليست ساكنة البحيرات كىي مسطحا
 كتتأثر األحياء بيا بعمؽ الحكض كطبيعة تضاريس األرضية كدرجة الحرارة كالضكء.

  المياه الجكفية كىي المياه األرضية التي يمكف االستفادة بيا عف طريؽ حفر آبار تصؿ
ثؿ المياه الجكفية مكردا ىامان في مصر إلى التككينات الجيكلكجية التي تخزف المياه كتم

 لككنيا مكردان أساسيان بصحراء مصر التي تمثؿ النسبة األكبر مف إجمالي مساحة مصر.

فى  3مميار ـ 1.5تمثؿ مياه األمطار كالسيكؿ  مكرد غير ثابت ككمياتيا قميمة ال تزيد عف     
ر البيئية عمى مناطؽ سيناء المتكسط سنكيان, باإلضافة إلى أف السيكؿ تسبب بعض األخطا

ف كاف مف المفيد حصد تمؾ المياه لشحف اآلبار الجكفية.  كالبحر األحمر, كا 

 كتشمؿ المسطحات المائية البحرية كتضـ : : (1) بيئات المياه المالحة

  كـ مف السمكـ غربان حتى العريش شرقان, كتتميز المنطقة 1100البحر المتكسط بحكالي
ر المتكسط بفقدىا مصايدىا باستثناء المصايد الكاقعة أماـ دلتا الشرقية مف حكض البح

                                                           

 2012( ػ يكنيك 232( معيد التخطيط القكمي ػ إدارة المكارد الطبيعية في ضكء استدامة البيئة ػ قضايان التخطيط كالتنمية )1)
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النيؿ الرتفاع خصكبتيا بسبب المكاد المغذية التي كانت تحمميا مياه النيؿ في مكسـ 
الفيضاف, كعمى ىذا تتركز أنشطة الصيد في تمؾ المنطقة الكسطي ما بيف بكرسعيد 

 كاإلسكندرية
 

  850منطقة البحر األحمر )كالذم يمتد بطكؿ  مناطؽ : 3البحر األحمر:ينقسـ إلى 
كيمك متر كيتميز بانتشار الشعاب المرجانية, كيعتبر الجزء الجنكبي أكثر خصكبة مف 

كـ كيتميز  230الجزء الشمالي الغربي( , منطقة خميج السكيس )كالتي تمتد بطكؿ 
عقبة )كالتي متر(, منطقة خميج ال 100باسكاء قاعة كقمة عمقو حيث ال يزيد عمقو عف 

متر في بعض  1500كـ كيتميز بعمؽ القاع حيث يصؿ إلى  520تمتد بطكؿ 
 المناطؽ كتسكد الشعاب المرجانية بعض قطاعاتو (

بحيرة البردكيؿ: كتعتبر مف أنقى البحيرات كذلؾ التصاليا بالبحر عف طريؽ ثبلث بكاغيز     
 البحر كقمة سقكط األمطار. )فتحات( طبيعية كالبحيرة مرتفعة الممكحة نتيجة معدالت

 طف. 18مبلحة بكر فؤاد: كىي مصيد فقير حيث ينتج عمى أقصى تقديره   

بحيرة قاركف: كىي بحيرة مغمقة ال تتصؿ بالبحر, كتتعرض لتغيرات بيئية الرتفاع معدالت    
ف ر مما أدل بالتالي إلى انقراض العديد مخممكحة مياىيا ككنيا مغمقة كالرتفاع معدالت الب

 أصناؼ األسماؾ نتيجة ازدياد الممكحة.

     التي تجمع بين المياه المالحة والعذبة وىي: ةىذا باإلضافة إلى مجموعة المسطحات المائي
دكك ك البرلس ك المنزلة   اتبحير كىى  البحيرات الشمالية: -  مريكط ك ا 

 التنوع الحيوي بالبيئة المائية المصرية:
مناطؽ جغرافية  4قي إلفريقيا كتعد حمقة الكصؿ بيف تقع مصر في الجزء الشمالي الشر 

حيكية ىي المنطقة األفريقية الحارة, الصحارم, منطقة حكض البحر المتكسط كتعد أيضان في 
قمب الحزاـ الصحراكم الذم يمتد مف المغرب في أقصى شماؿ غرب إفريقيا إلى مرتفعات 

صر بالجافة أك شديدة الجفاؼ الصحراء الباردة في آسيا الكسطي.كتصنؼ معظـ أراضي م
كتحاط مف الجانبيف الشمالي كالشرقي ببحريف ىما البحر المتكسط )الذم يستمد معظـ أنكاع 
التنكع بو مف المحيط األطمنطي( أما البحر األحمر فتتعدد بو األنكاع لتعدد المكائؿ مف شعاب 

يعي, باإلضافة إلى أشجار مرجانية كالتي تعيش عمييا العديد مف الكائنات البحرية كعائؿ طب
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كتتنكع األحبار البحرية طبقان لمظركؼ البيئية في كؿ مكقع .  (1المانجركؼ المتكفرة بالمنطقة)
مف البيئة البحرية المصرية كتتركز أغمبيا في محيط البحر األحمر كأىما بالطبع الشعاب 

أيضان ىناؾ  طكؿ الساحؿ.المرجانية كالتي تعد مف أغنى مناطؽ العالـ بتمؾ الشعاب كتمتد عمى 
الدرفيؿ كالسبلحؼ البحرية بمنطقة الزرانيؽ, كمف األسماؾ سمؾ العراء كعركس البحر كالفراشة 

نكع مف الطيكر  333كما تستقبؿ مصر ما يقرب مف  البحرية بمنطقة محمية رأم محمد.
يراف منيا  تكطف مصر كيعيش نكع يس 30المياجرة تأتي مف أكربا كشبو الجزيرة العربية كتركيا كا 

 : دقفكما يتكافر بالمناطؽ الرطبة نباتات مثؿ لو.النيؿ كسكاحؿ البحر األحمر كجبان عمى طكؿ 
 الحبر ػ الطريط األبيض بمحمية الزرانيؽ, أيضان يكجد التمساح النيمي بمنطقة بحيرة ناصر.

الوظائف  – التركيب الطبيعي والوضع الراىن:البحيرات المصرية الشمالية المبحث الثانى :
 المخاطر البيئية –البيئية 

دكك كمريكط . تطؿ إلى الشرؽبحيرات مصر الشمالية ىى مف الغرب       : المنزلة كالبرلس كا 
األكلى عمى محافظات : الدقيمية كبكرسعيد كدمياط كالشرقية . كالثانية عمى محافظة كفر الشيخ 

إلى تراجع محسكس رضت البحيرات الشمالية عمى محافظة اإلسكندرية . كقد تع ك الثالثة كالرابعة
أنظر  ) 1982ألؼ فداف عاـ  472إلى  1912ألؼ فداف عاـ ذ 641فى مساحاتيا مف 

األكؿ عف ىذا  ؿك ئ( كلقد كانت أفعاؿ اإلنساف المريضة ال الطبيعية ىى المس1الجدكؿ رقـ )
البكرل كالسمكر كرحيؿ نتاج السمكى مف البمطى ك التراجع الذل أدل إلى تمكث مياىيا كنقص اإل

نتشار األمراض المحمكلة بالمياه كتحكؿ البحيرات إلى نطاؽ  آالؼ الصياديف إلى مدف أخرل كا 
 ى كالطبيعى .حأسمنتى يدمر دكرىا التركي

 

 

 

 

 

                                                           

 ( اإلدارة المركزية لحماية البيئة ػ المحميات الطبيعية كالتنكع البيكلكجي في مصر ػ جياز شئكف البيئة.1)
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 ( 3)دول رقم ج
 1982-1912تطور المساحات الكمية لمبحيرات الشمالية فى مصر

 البحيرة
المساحة 
 األصمية

أول 
 تجفيف

 ىالباق
ثانى 
 تجفيف

المساحة 
 الحالية

التجفيف 
 المقترح

 الباقى

 115.000 65.000 280.000 134.500 314.000 93.000 407.000 المنزلة

 55.000 81.500 136.000 - 136.000 6.000 140.000 البرلس

 17.000 14.300 38.000 - 20.000 15.000 35.000 إدكو

 8.000 5.000 18.000 20.200 33.000 26.000 59.000 مريوط

 195.500 265.900 472.000 67.700 529.100 111.900 641.000 المجموع

  -تـ تجميعو مف : المصدر:
 2013القاىرة-الييئة العامة لقصكر الثقافة-1شخصية مصر:دراسة فى عبقرية المكاف ج–جماؿ حمداف  (1
معيد التخطيط – اتى كاإلستغبلؿ السمكىبيف اإلستغبلؿ النب البحيرات الشمالية –أحمد عبد الكىاب برانيو  (2

 ػ1985اكتكبر  25رقـ القاىرة، سمسمة قضايا التخطيط كالتنمية  –القكمى 
  -لمبحيرات الشمالية : والوضع الراىن التركيب الطبيعىأوال : 

تمثؿ البحيرات منطقة عبكر مختمفة كصراع بيف الماء كاليابس، إنيا مجرد خمجاف ىامشية       
ميا اإلنساف صناعيا فى المستقبؿ بعد دلـ يردميا بعد ركاسب النير كمية . كسكاء ر  مف البحر

أك كسعيا البحر طبيعيا  فأسكا داف تكقؼ النير عف ردميا طبيعيا منذ إتماـ بناء السد العالى عن
فإف البحيرات تمثؿ نطاؽ الصراع  ,حر كالتعرية بعد تكقؼ ترسيب النير بسبب السد نبال

شد كالجذب بيف الماء كاليابس كبيف البحر كالنير ككما يؤكد جماؿ حمداف كبيف الطبيعى كال
ألؼ فداف أل ثمثى  641اإلنساف كالطبيعة أيضان . قبؿ إنشاء السد العالى بمغت مساحتيا 

مف كؿ مساحة الدلتا ال أكثر مف عشرىا . البحيرات الثبلثة الغربية % 10.6المميكف أك نحك 
نما تبتعد الرابعة ) المنزلة ( ابتعادا شديدان ككأنيا منفصمة عنيا كمية . منيا تتقارب بشدة بي

دكك  كـ  91,5كـ، فى مقابؿ  13,5كـ فقط كبيف إدكك كالبرلس  10,5فالمسافة بيف مريكط كا 
رصع رأس الدلتا كشريط الدانتبل ت  lagoonsنيا بحيرات ساحميةإ،  1تفصؿ بيف البرلس كالمنزلة 

                                                           
1

 821ص-818ي دّذاْ , ِصذر سبك رورٖ ص  جّب 
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تراكح يطرؼ ثكبيا . أىـ خصائصيا ىك الضحالة البالغة، فعمقيا جميعا  ىكشيأك المطرزات 
ىناؾ  أف متران إال فى رقع محدكدة، بؿ1حكؿ المتر أك أقؿ غالبا كقاعيا قؿ أف يصؿ إلى 

لة البحيرات ككبر امساحات شاسعة منيا ال يزيد عمقيا عف بضعة سنتيمترات . كبسبب ضح
 لبخرر .كبحسباف أف متكسط ابخا تتميز بفاقد كبير مف السطحيا المائى بالنسبة لسعتيا، فإني

ر السنكل منيا جميعا بما ال يقؿ عف متر، فقد قدر حجـ البخ 1,27يبمغ  السنكل فى منطقتيا
 مميار متر مكعب .  3,5

فيى أكثر  لبحرمياه النير كمياه ا مف  كجميع البحيرات متكسطة الممكحة بالنسبة إلى كؿ      
لى كأقؿ مف الثانية . كقيعانيا تتألؼ مف طمى النيؿ كرمؿ البحر مع غشاء سميؾ ك ممكحة مف األ

مف القكاقع كاألصداؼ كالقشريات البحرية بالطبع . تميؿ شكاطئيا الشمالية إلى أف تككف رممية 
بحكـ نطاؽ الكثباف الرممية خمفيا مباشرة، بينما يميؿ الشاطىء الجنكبى لكى يككف طينيا بإعتبار 

 اتصاؿميا تتصؿ بالبحر عف طريؽ البكاغيز ) كىى .كك 1متداد مباشر لجسـ الدلتا أنو ا
ر مف مسطحيا كلكالىا النكمشت بخالبحيرات بمياه البحر كتدفقاتو بما يعكضيا عف فاقد ال

 مساحاتيا تدريجيا( .
 -كاف ما عرضناه آنفا عف أكجو التشابو بينيا أما فيما يتصؿ بنقاط االختبلؼ فيى :    
 مربعة كأكثر اكتنازا فمريكط فيى شكؿ مريكط كالبرلس أكثر خطية أما أدكك كالمنزلة  -1

 تشبو البطة كالبرلس تشبو الدكدة الزاحفة .      
  . 1رقـ  الجدكؿ  مفتراجعت مساحة كؿ منيا بسبب التجفيؼ كالتعدل . كما يظير     -2
 تزداد البحيرات ضحالة كمما اتجينا صكب الشرؽ . -3
 بالمئات فىك  كالخمجاف البحيرية الكبيرة كالصغيرة بالعشرات فى البرلس تكجد الجزر -4

 المنزلة كتصؿ ظاىرة الجزر كالخمجاف إلى قمتيا فى المنزلة .       
 تمثؿ كؿ بحيرة شخصية متميزة رغـ إنتمائيا جميعا إلى عائمة فيزيكجرافية كاحدة .  -5

 -المساحة والمستقبل الطبيعى:ن منظور م الوضع الراىن لمبحيرات الشماليةثانيا : 

ألؼ  389 الى3382ألؼ فداف فى عاـ  392.000تراجعت المساحة الكمية لمبحيرات مف     
كأظير اخر تصكير جكل باألقمار الصناعية لمبحيرات الشمالية المصرية  2032فى عاـ  فداف 

كما كردت فى الجديدة ىى لتحديد مساحاتيا الراىنة إلزالة التعديات كحمايتيا مستقببل أف األرقاـ 
  -:(3الجدكؿ التالى رقـ )

                                                           
1

 822ص-821جّبي دّذاْ , ِصذر سبك رورٖ ص 
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 (4جدول رقم )
 الشمالية  المساحات الراىنة لمبحيرات

 السنة البحيرة
المساحة باأللف 

 العمق فدان

 90.000 2012 المنزلة
 م2ال يزيد عن  

 70.000 2012 البرلس
 م1.2متوسط  

 2012 مريوط
10.000 

 م1.7متوسط  

 17.000 2012 إدكو
 م2.7 0.6 

  187.000  المجموع
 :Sahar Fahmy, Northern Delta Lakes-المصدر :

Constraints and Challenges, National Institute of Oceanography & Fisheries Egypt 2012.   

 :لقد تعرضت البحيرات الشمالية لتدىكر بيئى محسكس كجائر

 . تدىكر نكعية المياه 
 مسطح البحيرات الشمالية الكبير كالضحؿ بسبب زيادة متكسط  ر مفزيادة معدالت البخ

 درجات الحرارة كمكجات الجفاؼ المتعاقبة .
  ة لمبحيرات الشمالية إلى ماختحيث أدت زيادة السكاف فى المناطؽ الم نمك السكاف

الضغط عمى نطاقات البحيرات الطبيعية بأكثر مما تحتمؿ كتجفيفيا لغرض االستخداـ 
ال مف تخصيصيا لئلنتاج السمكى لمكاكبة استيبلؾ دبناء كالعيش عمييا بالنباتى كال

 األسماؾ المتزايد فى مصر التى تعانى مف غياب المكارد الرعكية . 

 ا : الوظائف والخدمات البيئيو التي توفرىا البحيرات الشمالية  لثثا

ء لمصر أك لدكؿ حكض تكفر البحيرات الشماليو العديد مف الخدمات كالكظائؼ البيئيو سكا   
 البحر المتكسط كالتي تتضمف : 

تعتبر البحيرات الشماليو مصدران ميما لبلنتاج السمكي في :  مصدر ميم النتاج األسماك - 1
ألؼ طف ، يمثؿ حكالي     117قدر اجمالي االنتاج السمكي بحكالي   2011مصر ففي عاـ

حيرات مف االصناؼ الرخيصو نسبيا ، % مف اجمالي االنتاج القكمي كتعتبر اسماؾ الب 8.6
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كىك ما يعني تكفير بركتيف حيكاني مناسب الصحاب الدخكؿ المحدكده .كبالنسبو لبحيرة المنزلو 
، حيث كانت تكفر حكالي 1985، فقد كانت أىـ مصدر إلنتاج األسماؾ في مصر خبلؿ عاـ 

الي االنخفاض في  تال اف مساىمة البحيرة قد اتجيإ% مف اجمالي االنتاج القكمي ، 27
،  2011مف اجمالي االنتاج الكمي عاـ % 4.39صبحت تساىـ بنسبة أ ثالسنكات األخيره حي

 كذلؾ السباب مختمفو سنتاكليا في االجزاء التاليو . 
 (  5 جدول رقم )

 (2011 - 2000اإلنتاج السمكى طبقا لموقع الصيد )
البحيرات 
 الشمالية

إجمالى البحيرات 
 الشمالية

ى % إل
 االجمالى العام

 مريوط إدكو البرلس المنزلة

2000 141.2 19.5 74.1 51.8 8.9 6.4 
2001 144.70 18.75 68.40 59.20 10.90 6.20 
2002 133.80 16.69 58.40 59.80 10.30 5.30 
2003 135.61 15.48 65.02 55.50 10.23 4.86 
2004 132.86 15.36 63.80 55.00 9.06 5.00 
2005 108.70 12.22 39.90 53.90 9.60 5.30 
2006 108.35 11.16 41.20 52.96 8.99 5.21 
2007 106.10 10.53 36.80 58.30 6.60 4.40 
2008 109.10 10.22 46.50 52.30 5.90 4.40 
2009 113.10 10.30 48.00 53.40 6.20 5.50 
2010 133.0 10.2 61.1 59.5 6.5 5.9 
2011 117.1 8.6 59.8 45.5 6.4 5.4 
 .  2011القاىرة  –الكتاب اإلحصائى السنكل  –الجياز المركز لمتعبئة العامة كاإلحصاء  المصدر :

حكض  تعتبر البحيرات الشماليو : المساىمو في تنقية مياه الصرف التي تصب فييا -  2
لمياه كسدة طبيعي لمعالجة مياه الصرؼ القادمو مف المدف كالمناطؽ الزراعيو كالصناعيو ، فاأ

الداخمو الي البحيرات غالبا ما تككف ممكثو بالمكاد العضكيو كالمكاد الكيماكيو كالصناعيو 
كالمخمفات اآلدميو . كالعمميػات البيكلكجيػو كالطبيعيػػو التي تقـك بيػا البحيرات تتعامػؿ مع مياه 

التي تصب في الصرؼ الزراعي لمتخمص مف ىذه المكاد الضاره ، كمع مركر الكقت فاف المياه 
 البحر المتكسط يمكف اف تتكفر ليا بصفو عامو مستكيات مقبكلو مف الجكده .
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كمع ذلؾ فإف قياـ البحيرات بيذه الكظيفو يتكقؼ بشكؿ اساسي عمي طاقو الحمؿ ليذه البحيرات 
، كالتي حماؿ المتزايده مف ىذه المخمفاتاك بمعني آخر قدرة البحيرات عمي التعامؿ مع األ

ي التكمفو البديمو ليذه الكظيفو كالتي تتمثؿ في الفاقد مف األسماؾ ، كصحة االنساف تنعكس ف
 كنكعية البيئو .

راضي الدلتا الزراعيو وغيرىا من المنشآت من تأثيرات المياه الجوفيو والمياه أحماية  -  3
و إلي األراضي البحريو المالح تمعب البحيرات الشماليو دكران ىامان في منع تسرب المياه البحريو

الزراعيو كالمياه الجكفيو ، حيث تعتبر عازال طبيعيا يحافظ عمي ممكحة األراضي الزراعيو في 
دني . كأنو بدكف البحيرات الشماليو فإف تسرب منطقة الدلتا ككذلؾ المياه الجكفيو في حدىا األ

 المياه البحريو المالحو الي المياه الجكفيو سكؼ يسبب مشكمة خطيره .

الشماليو  : تمعب البحيرات تقميل المخاطر الناتجو عن حدوث الفيضانات الساحميو-  4
خاصة االسكندريو حماية المدف الساحميو  خاصة بحيرتي المنزلو كمريكط دكران كبيران في

مف الفيضانات كالغمر نتيجة العكاصؼ البحريو ، حيث تتسرب المياه , كدمياط كبكر سعيد 
صؼ الي البحيرات بدال مف شكارع المدف ، كىي بذلؾ تعمؿ عمي حماية التي تسببيا ىذه العكا

الممتمكات مف التدمير كتعطيؿ االعماؿ كالتي تككف تكمفتيا مرتفعو لمغايو . كالمثاؿ الكاضح 
يرة مريكط المتصاص ح، ىك ما قامت بو بتقكـ بو البحيرات في ىذا المجاؿ عمي الدكر الذم
كبر تدميران أ، كلكالىا لكانت ىذه الفيضانات  1992دث عاـ البحرية الذم ح مياه الفيضاف

كتأثيران ، حيث قامت البحيرة باستقباؿ كميات كبيرة مف المياه كالتي كاف يمكف أف تغمر شكارع 
 مدينة اإلسكندرية كمنازليا . كليذا فإف فقد البحيرة يمثؿ تيديدان لمحياة في المدينة . 

لتغيرات المناخيو المتكقعة قد تؤدم إلي حدكث عكاصؼ باإلضافة إلي ذلؾ، فإف ا      
ساحميو متكررة كشديدة مع ارتفاع مستكم سطح البحر. كعميو فإف البحيرات الشمالية مف 
المتكقع أف تمعب دكران ىامان في تخفيؼ اثر ىذه التغيرات المناخيو المتكقعة مف خبلؿ قياميا 

 بامتصاص جزء مف مياه الفيضانات البحرية . 

عمػػي  تعمػػؿ البحػػيرات الشماليػػة:  تحسين المناخ في المدن والمجتمعات الساحمية -  5
تحسػػيف المناخ المحمي في المناطؽ الساحمية. كبسبب كجكد البحيرات فإف مدينة اإلسكندرية 
كبكر سعيد عمي سبيؿ المثاؿ تككف درجة حرارة الجك فييا أقؿ عف غيرىا مف المدف الداخميو . 

 أف مدينة اإلسكندرية ال تتعرض لمعكاصؼ الرممية بسبب كجكد بحيرة مريكط .  كما
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قيمة  تمثؿ البحيرات الشمالية: موائل حيوية لمتنوع البيولوجي في البحر المتوسط  -  6
عالية لمتنكع البيكلكجي في منطقة البحرالمتكسط، كأكربا كالشرؽ األكسط . فبسبب ككنيا تمثؿ 

ضي الرطبة داخؿ حكض البحر المتكسط ، فإنيا تحتضف مكائؿ بحرية % مف مساحة األرا25
ة ، المياه المفتكحة ،  كالجزر. نادرة مثؿ مستنقعات الحشائش ، المبلحات ، المسطحات الرممي

، كتمؾ األنكاع إلي العديد مف األنكاع المياجرة ، باإلضافةككميا نظـ بيئية مختمفة كمتنكعة
نكاع المقيمة . كجميع ىذه المككنات تعتمد عمي مدم صحة المعرضة لمخطر ، ككذلؾ األ

 Sustainable Habitatالبيئة في ىذه األراضي الرطبة . كفضبل عف أنيا مكئـ مستداـ 
لسكاف المناطؽ  األمف الغذائى كالتركيحى كفري  Open-Access Resourceكمكرد مفتكح 

 .  (1) لمجميع كالمسئكؿ طيات االستخداـ المفتكح كالمنضبطك الساحمية فى ظؿ مشر 

مياه  بحسباف أف: مصدر ميم من مصادر استخراج الممح ) كموريد الصوديوم (  -7  
مة األعماؽ فإنيا مصدر ميـ مف مصادر ضحالبحيرات الشمالية المالحة أك شديدة الممكحة ك 
 إنتاج الممح كبخاصة المكس كمريكط كالبرلس . 

بيف  16كبذلؾ تحتؿ المرتبة  2012مف الممح فى مميكف طف  3.4كتنتج مصر نحك        
إنتاجو  مف الممح محدكدا مقارنا بإمكاناتدكلة منتجو لمممح فى العالـ كيعد انتاج مصر  62

االحتمالية الكبيرة، مثؿ الشمس طكؿ العاـ كالسكاحؿ الطكيمة . كمع تقمص مساحات المبلحات 
 فى السنكات القادمة .لممح ا ادفإف مصر ميددة بنقص اإلنتاج كالتحكؿ إلستير 

 ا : المخاطر التي تيدد سالمة بيئة البحيرات رابع

تسمح ليا بأداء وظائفيا البيئية ال نقص إمدادات البحيرات بكميات كافيو من المياه  - 1
مداد البحيرات الشمالية بما فييا بحيرة المنزلة عمى كجو الخصكص بكميات كافيو إف ضماف إ

و مناسبة تعتبر عامبلن أساسيا لتنمية البحيرات ككذلؾ لضماف استدامة مف المياه ذات نكعي
كما أف سحب أك منع  مميارات األمتار المكعبو مف مياه الصرؼ الزراعي  المصايد السمكية .

التي تصب في بحيرة المنزلة لمكاجية احتياجات الرم لؤلراضي الجديدة المستصمحة في إطار 
م إلي تغيرات أساسيو في الجكانب الكيماكية كالبيكلكجيو مشركع تنمية شماؿ سيناء يؤد

 كالييدركجيو لمبحيرة مما يجعميا أكثر تمكثا كأكثر ممكحة . 

                                                           
(1) For More Details See :- 

Tarek G., Kamal.S., Loutfy .H,The Egyption Northern Lake : Habitat  Diversity,Vegetation and 

Economic Importance, lap Lamebert Academic Publishing Austria, 2012  
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كذلؾ تجفيؼ الحزاـ الساحمي لمبحيرات الشمالية يؤدم إلي انخفاض منسكب المياه بيا،     
 ممكارد السمكية . كما حدث في منطقة الحجر في بحيرة المنزلة ، مما سبب أضرارا شديدة ل

يعتبر تمكث المياه بأنكاع الصرؼ المستمر لمختمؼ أنكاع الممكثات  -:تموث الميــاه -  2
الصناعية كالزراعية كغيرىا مف أىـ المشاكؿ كالتحديات التى تكاجو البحيرات الشمالية، ما 

المياه عمى  ينعكس عمى نكعية كجكدة المياه كمف ثـ إنتاجيا السمكى، حيث يؤثر تدىكر نكعية
أنكاع األسماؾ المختمفة . كقد اكتسبت بحيرة المنزلة سمعو ككنيا األكثر تمكثان ، كتعتبر 
المصارؼ الخمسو التي تصب في البحيرة أىـ مصادر التمكث ، حيث تنقؿ ىذه المصارؼ 
مياه الصرؼ الصناعي كالزراعي كالصحي إلي البحيرة مباشرة ، كىي في معظـ الحاالت غير 

 ة أك نصؼ معالجة . معالج

( يكضح مصادر ككميات الصرؼ الصناعي كالزراعي كالصحي 6كالجدكؿ التالي رقـ )     
 .قطاع شئكف الفركع  –التي تصب في بحيرة المنزلة طبقا لتقرير جياز شئكف البيئو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 76 ~ 
 

 ( 6جدول )
 مصادر وكميات مياه الصرف في بحيرة المنزلة

 المصدر م
 /3رف مكمية الص
 يوم

 )مطابق / مخالف(
 مالحظــــــــات موقع الصرف

1 
محطة رفع القابوطي 
 مختمط )غير معالج (

 3م 39.750
 )مخالف (

 بحيرة المنزلة

تستقبل الصرف الصناعي من منطقة شمال بورتكس 
صرف محطة رفع المنطقة الحره العامة  –الصناعية 
كنية الصرف الصحي الخاص بالمنطقة الس –لالستثمار 

 بشمال بورتكس و القابوطي .
محطة رفع جنوب  2

 الرسوة
 3م 4.000

 تستقبل الصرف الصناعي من منطقة الحوض السمكي مخالف ( )

 1000 الدقيمية لمغزل والنسيج 3

 بحر حادوس

 

4 
النيل لمتصنيع الزراعي 

  400 أجـا –

5 
قيا لممنتجات الغذائيو 

  670 الشرقية –

 38 نالشرقية لمدواج 6

 بحر البقر

 الشركة لدييا وحدة لمعالجة الصرف الصحي والصناعي
 الشركة لدييا وحدة معالجة 30 مجزر رومي 7

شركة مصر لمزيوت  8
  650 والصابون

9 
محطة معالجة الصرف 
الصحي الرئيسية ببور 

 MKسعيد 

 3م159.750
ببور  تستقبل الصرف الصحي من المناطق السكنية بحيرة المنزلة )مخالف(

 سعيد

 بحيرة المنزلة 3مميون م16 مصرف بحر البقر 10

يعتبر من أكبر مصادر التموث عمي بحيرة  والختالط 
مياىو بالصرف الزراعي والصحي لممناطق السكنية 
والقري المحيطة باإلضافة إلي مصارف زراعية تقوم 
بالصرف عمي بحيرة المنزلة من خالل مصرف بحر 

 البقر.

 0شئكف البيئة ، قطاع الفركع جياز المصدر : 
تستقبؿ بعض االجزاء المجففو مف البحيرة المخمفات الصمبو مف  :  المخمفات الصمبو-3

ة تظير بشكؿ أكبر في مدينة مدينتي بكر سعيد كدمياط . أف مشكمة المخمفات الصمب
، خاصة بالقرب مف مدينة شطا حيث تنتشر المخمفات الصمبو عمي امتداد شاطيء دمياط

كيؤدم تمكث مياه البحيرة الي تغير في جكدة المياه مثؿ انخفاض االكسجيف لبحيرة . ا



~ 77 ~ 
 

الذائب ، كارتفاع تركيز المكاد الصمبو العالقة ، كارتفاع تركيز االكسجيف الكميائي المستيمؾ 
  مما يؤثر بشكؿ مباشر عمي جكدة األسماؾ المنتجة كغيرىا مف الكائنات المائية

 
 -من البحيرات : ةر تجفيف مساحات معتب -3

لي عمميات تجفيؼ مكثفة إخرم عمي مدم العقكد الماضية تعرضت البحيرات الشمالية األ       
% 56فقدت حكالي   أفألغراض التكسع الزراعي كالعمراني كالصناعي . األمر الذل أدل إلى 

قد تناقصت ات ر بالذكر أف المساحة الكمية لمبحير كجديمف مساحتيا التي كانت عمييا آنذاؾ .  
ألؼ فداف، كما يظير مف آخر تصكير جكل باألقمار الصناعية  187فداف إلى  641.000مف 

لمبحيرات الشمالية المصرية لتحديد مساحاتيا الراىنة مف أجؿ إزالة التعديات عمييا كحمايتيا 
 1960عاـ ألؼ فداف  407كبالنسبة لبحيرة المنزلة فقد انخفضت مساحتيا مف  مستقببل .

 .% مف مساحتيا68ألؼ فداف في الكقت الحاضر، أم أنيا فقدت حكالي  90لتصبح أقؿ مف 
كيعتبر التكسع في استصبلح األراضي لبلغراض الزراعية مف أىـ أسباب تجفيؼ مساحات 
كاسعة عف سطح البحيرة . كترجع اسباب استصبلح اراضي البحيرات خاصة بحيرة المنزلة إلي 

 -ما يمي : 
 تمؾ تربة طينيو خصبو جيدة لمزراعة .البحيرات تم 
  انخفاض مستكم العمؽ فييا يجعؿ تكمفة سحب المياه منيا أقؿ بالمقارنة بالمناطؽ

 باألخرم .  
  تقع في مناطؽ سكانية كثيفة مع معدالت زيادة سكانيو مستمره كالذم يتطمب تكفير

 مناطؽ جديدة لمتكسع . 
ات المستصمحو قد تمت في اطار مشركع تنمية كمف المعركؼ أف نسبو غير قميمو مف المساح

شماؿ سيناء ، حيث تـ تجفيؼ كاستصبلح منطقة الحجر في القطاع الجنكبي الشرقي . كذلؾ 
فداف  1000فداف لبلسكاف ، باالضافة إلي  300فإف مدينة بكر سعيد قد تكسعت عمي مساحة 

 ي ثمث البحيرة عف باقي المساحةالقامة الطريؽ الدكلي ، كالذم يفصؿ حك أخرم قد تـ تجفيفيا إل
 . كما تكجد عدة طرؽ أخرم قد تـ انشاؤىا كالتي تعكؽ عممية تبادؿ المياه بيف أجزاء البحيرة . 

كبجانب ىذه المشركعات الحككميو ، تكجد مشركعات خاصة أخرم تـ اقامتيا عمي     
 شركعات الصناعية . مساحات مف البحيرة مثؿ المزارع السمكية كمشركعات االسكاف كبعض الم
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دم تجفيؼ ىذه المساحات مف سطح البحيرة الي انكماش المساحو المتاحة لمصيد ، كىذا أكقد   
 ةعاؼ قدر إضيعني زيادة كثافة الصيد كظيكر ما يعرؼ بالصيد الجائر كالذم يؤدم إلي 
دامتيا . إف المخزكنات السمكية في البحيرة عمي استعاضة عناصرىا كالذم يؤثر سمبا عمي است

الضغكط المتكقعة التي تفرضيا الحاجو إلي األراضي قد تؤدم إلي التكسع في عمميات 
يؼ ر االستصبلح ، كعميو يجب اتخاذ خطكات جاده ككاضحو لكقؼ عمميات التجفيؼ . كالتج
  (1) بفعؿ اإلنساف مف قبيؿ الردـ أك إنشاء جزر داخمية بعيدا عف العيكف لممارسة أنشطة إجرامية

نخفاض اإلنتاج السنكل لمبحيرات ك   .ا 

 الصيد الجائر  -  5

كما سبؽ أف ذكرنا فإف تقمص مساحة المناطؽ المستغمو في الصيد ككذلؾ تناقص امدادات      
عداد الصياديف ككحدات الصيد المرخصو أالمياه كالتمكث ػ مع تزايد جيد الصيد كالمتمثؿ في 

كنية ككذلؾ صيد كتيريب الزريعو . كاألخير يعتبر كالغير مرخصو كاستخداـ حرؼ صيد غير قان
مف األنشطة الغير قانكنية ك المدمره لممكارد السمكية في البحيرة ، كترجع ىذه الظاىرة إلي 
انتشار المزارع السمكية في العديد مف المناطؽ المطمو عمي البحيرة خاصة المزارع الغير 

مف المناطؽ القريبو مف البكاغيز المطمو  مرخصو كالتي تحصؿ عمي احتياجاتيا مف الزريعو
عمي بحيرة المنزلو ككؿ ىذه العكامؿ ادت إلي ظيكر الصيد الجائر كالذم يعني تخطي حجـ 
االنتاج الذم يضمف استدامة المخزكنات السمكية كقدرتيا عمي التجدد كالعطاء . كقد تركت كؿ 

امتدادات مجتمعاتيـ تمثمت في انخفاض ىذه االسباب أثاران اقتصاديو كاجتماعية عمي الصياديف ك 
 االسماؾ كانخفاض دخؿ الصياديف ، كزيادة معدالت البطالو بيف الصياديف . 

– 2003( يكضح اتجاه اإلنتاج السمكي لبحيرة المنزلو خبلؿ الفترة مف  7 كالجدكؿ رقـ )
 طبقا لبيانات الييئة العامة لتنمية الثركة السمكية : 2012

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .  2010/ 24/4اٌصٛر اٌفضبئيت ٌجرائُ اٌخؼذٜ ػٍٝ اٌبذيراث ٌذظت بٍذظت  –األ٘راَ اٌيِٛٝ  



~ 79 ~ 
 

 
 ( تطور اإلنتاج السمكي في بحيرة المنزلة 7جدول رقم ) 

 االنتاج بالطــن الســــــــنو
2003 65015 
2004 63772 
2005 39857 
2006 41193 
2007 36783 
2008 46457 
2009 48023 
2010 61075 
2011 59779 
2012 62272 

  . الييئة العامة لتنمية الثركة السمكيةالمصدر : 
دت العكامؿ السابقة إلى فقد العديد مف المكائؿ أ : د الطيور المياجرة تقميص اعدا -  6

الطبيعية سكاء لؤلسماؾ أك عناصر الحياة البحرية بصفة عامة كالذل أثر عمى أنكاع نادرة مف 
الطيكر المياجرة كالقادمة مف أكركبا كحكض البحر المكسط كالتى كانت تزكر البحيرة فى مكاسـ 

ت بحيرات ) البردكيؿ، البرلس، المنزلة ( كمحميات طبيعية، كتتمخص أىميتيا التشتيو . كقد أعمن
مف الناحية البيئية كالبيكلكجية فى عدة محاكر منيا : أنيا مسار عالمى لمطيكر المياجرة القادمة 
مف قارتى آسيا كأكركبا . حيث تشكؿ األراضى الرطبة مشتى كمأكل ليا إلى جانب االعتبارات 

 رل الكاجبة فى ىذا الصدد. القكمية األخ

تكسط ممف مسطح البحيرات الشمالية الكبير كالضحؿ بسبب زيادة ك رزيادة معدالت البخ-7
 درجات الحرارة، كمكجات الجفاؼ المتعاقبة .

كالذل أدل إلى  النمو السكانى المتزايد فى المناطق الجغرافية المتاخمة لمبحرات الشمالية .-8
رض االستخداـ النباتى غرات الطبيعية بأكثر مما تحتمؿ كتجفيفيا لالضغط عمى نطاقات البحي

كالبناء عمييا بدال مف تخصيصيا لئلنتاج السمكى لمكاكبة استيبلؾ األسماؾ المتزايد فى مصر 
 ( . 8التى تعانى مف غياب المكارد الطبيعية ) أنظر جدكؿ رقـ 
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 تطور سكان المحافظات ( 8 جدول رقم )
 

 2008 1996 المحافظة
 5139.5 4223.9 الدقيمية
 2705.7 2223.7 كفر الشيخ
 4230.6 3339.1 اإلسكندرية
 4900.9 3994.3 البحيرة

تقرير التنمية البشرية : شباب  –رنامج اإلنمائى لؤلمـ المتحدة معيد التخطيط القكمى : مصر بال المصدر :
 . 283ص  2010القاىرة  –مستقبمنا مصر بناة 

  : مؤشرات تدىور البحيرات ث:المبحث الثال
مع استمرار االتجاه المتعاظـ لمتعدل عمى بحيرت مصر الشمالية بالتجفيؼ ألجؿ        

االستغبلؿ النباتى أك البناء العشكائى، فإف مساحة السطح الممتدة  مف بكرسعيد عف الركف 
الصمب الغربى مف شكاطىء المتكسط كحتى اإلسكندرية سكؼ تصبح مساحة مف اليابس 

المصمت كتنتقؿ البحيرات مف الجغرافيا الطبيعية إلى الجغرافيا التاريخية أثر بعد عيف كيختفى 
 . (1)مف الكجكد شريط الدانتيؿ الذل يطرز نياية الدلتا كيتكج رأس مصر

 أوال : مؤشرات التدىور البيئى لمبحيرات : 
بفعؿ ضراكة التدخؿ  يحدث التدىكر البيئى عمى امتداد مساحة زمنية تطكؿ أك تقصر

  -كأخذا فى االعتبار اف مستكيات التيديد ىى : , اإلنسانى أك الطبيعى 
 الذل يؤدل إلى تبلشى المكرد كنفاذيتو .   Critical Levelالمستكل الحرج  -
كىك الذل يعرض المكرد لممرض كعدـ صبلحية   High Levelالمستكل العالى -

النفط فى المحيطات كالبحار كأثر ذلؾ عمى مكت  لقاءإاالستخداـ لفترة مف الزمف مثؿ ) 
 الكائنات البحرية ( . 

كىك مستكل مف التعدل يمكف عبلجو فى زمف   Medium Levelالمستكل المتكسط -
 متكسط يتعافى بعده المكرد .

كىك مستكل مف التمكث يزكؿ كشيكا مثؿ حرؽ  Low Levelالمستكل المنخفض  -
 بل ( بكقؼ مصدر التمكث أك بفعؿ يد الطبيعة الرؤـك . المخمفات النباتية ) قش األرز مث

                                                           
(1)

 اٌمب٘رة  –اٌٙيئت اٌؼبِت ٌمضصٛر اٌزمبفت  –شخصيت ِصر : دراست فٝ ػبمريت اٌّىبْ  –جّبي دّذاْ    
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 :وفى ىذا الصدد يتضح لدينا مجموعة من المؤشرات الدالة 

فمقد حجزت مياه النيؿ بعد اإلنتياء مف بناء السد العالى عند  -معدل تآكل الشواطىء : -1
متدادىا المادة الطميية التى كاف النير يرسبيا عند شكاطىء الدلت 1964أسكاف فى عاـ  ا كا 

فقر الترسيب مع ارتفاع مستكل سطح البحر ليحدث تآكبل  : فى البحر . كيتحد اإلثناف
 .ألراضى الزراعية الشحيحية فى مصرمممكسا فى شكاطىء الدلتا يؤدل إلى فقد مساحات ا

التى تقع خمؼ الكثباف الساحمية التى تمد مصر  -معدل تآكل البحيرات الساحمية : -2
 اإلنتاج السنكل مف األسماؾ . مفبنسبة محسكسة 

كذلؾ بقعؿ تعدل اإلنساف الجائر  -معدل الفقد فى مساحات صيد األسماك الوطنية : -3
 المتمثؿ فى تجفيفيا لبلستغبلؿ النباتى كالبناء عمييا .

كذلؾ بفعؿ ارتفاع أسعار  -معدل تآكل القدرة الشرائية لسكان المناطق الساحمية : -4
اء البحيرات كارتفاع أسعار األسماؾ البحرية التى كانت األسماؾ المنزرعة بعد اختف

غذاء رخيص لمحدكدل الدخؿ مف السكاف فى ضكء ارتفاع أسعار المحكـ الحمراء فى 
 مصر كعدـ قدرتيـ عمى شرائيا .

الذل يؤثر فى معدؿ إنقراض  -اختفاء موائل الطيور المياجرة إلى السواحل الشمالية : -5
حؿ الشمالية الذل ينذر بتيديد التنكع البيكلكجى مثؿ طيكر الطيكر المياجرة إلى السكا

( Ibis Falcinellusكأبك منجؿ األسكد ) ( ( Cutornix Communisالسماف 
 ( . Phoenicopetrus Antiqurumكالبشركس ) 

كذلؾ بفعؿ  معدل النقص السنوى فى اإلنتاج السمكى البحيرى ) تدنى اإلنتاجية ( -6
ة العديد مف أنكاع األسماؾ كيضاؼ إلى ذلؾ أف إنشاء السد تدمير أماكف تكالد كحضان

عند مصبى رشيد كدمياط التى كانت غذاء  العالى قد حـر السرديف مف المادة السمتية
 أساسيا لو . 

كيتـ فييا االستدالؿ عمى درجة  درجة تموث األسماك بالمعادن الثقيمة الضارة . -7
 –" الرصاص المعادف الثقيمة الضارة كىى  التدىكر البيئى بمدل كجكد نسب معينة مف

  -كذلؾ لؤلسباب اآلتية : الكادميوم " –الزئبق 

ىذه المعادف ىى األشد خطرا فى كؿ المعادف الثقيمة حيث أف ليا أثر حاد كتأثير آخر  أوال :
تراكمى حيث تتراكـ فى األنسجة كالعظاـ مسببة تسمـ مزمف يصؿ لدرجة السرطاف فى عنصر 

 ـ .الكادميك 
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ىى مف الممكثات المكجكدة فى البيئة المصرية بصكرة أكبر مف غيرىا نتيجة األنشطة  ثانيا :
الصناعية كلزراعية المختمفة مثؿ صناعة البطاريات كاألسمدة الفكسفاتية الممكثة بالكادميـك 
كىياكؿ السيارات كمصدر لمرصاص أما الزئبؽ فإف صناعة الترمكمترات كأجيزة الضغط 

غاز الكمكر كالبطاريات إال أف الخطكرة األساسية تأتى مف الزئبؽ العضكل حيث أنو كصناعة 
 يمتص حتى عف طريؽ الجمد .

مف المتكقع زيادة تركيز ىذه الممكثات نتيجة زيادة النشاط الزراعى كالصناعى كزيادة  ثالثا :
كرة أك بأخرل . السكاف كاستمرار الصرؼ الصحى كالصناعى كالزراعى عمى المكارد المائية بص

تخاذ الخطكات اإليجابية لمحد مف التمكث كالتحكـ فيو .  مما يستكجب ضركرة الرصد المستمر كا 
كتيدؼ ىذه  1993لسنة  236كيتـ رصد ىذه العناصر طبقا لممكاصفة القياسية المصرية 

 – المكاصفة لكضع الحدكد القصكل لممعادف الثقيمة فى األغذية كالمكاد المضافة " العصائر
 األسماؾ " كتقدير ىذه الحدكد كاآلتى :  –المحـك الفاكية  –البقكليات  –الخضراكات  –المعمبات 

  (9) جدول رقم
 بالرصاص فى األسماك المنتجو من البحيرات ومصادر التموث واألثر البيئى لولمتموث الحد األقصى 

  leadالرصاص  البيان 
 مجـ / كجـ  0.1 الحد األقصى المسمكح بو

 مصدر التمكث المحتمؿ
عنصر تراكمى قد يأتى مف تسرب النفايات المدفكنة فى باطف األرض 

 الدىانات كالبكيات  –السبائؾ  –المحامات  –صناعة البطاريات  –

 األثر المحتمؿ مف التمكث بو

يسبب تكسر كرات الدـ الحمراء حيث يترسب عمى جدارىا كيسبب 
 سرعة تحممو " يقمؿ عمرىا " .

ب فى النيايات الطرفية لؤلعصاب كيؤثر عمى االستجابة يترس -
 كالتكافؽ العصبى كالعضمى .

 يسبب قصكر فى عمؿ الكمى قد يصؿ لمفشؿ الكمكل . -
يؤثر عمى الجياز التناسمى لمئلناث خصكصا كيسبب الكالدة المبكرة  -

 كاإلجياد أك تشكه األجنة .
 blood brainالرصاص العضكل يستطيع أف يعبر حاجز المخ " -

barrier  كخاصة فى األطفاؿ مسببا اإلعاقة الذىنية كقمة النمك "
 كقمة االستيعاب . 
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  (10جدول رقم )
 بالزئبق فى األسماك المنتجو من البحيرات ومصادر التموث واألثر البيئى لو لمتموث الحد األقصى

  lead الزئبق البيان 
 مجـ / كجـ  0.1 الحد األقصى المسمكح بو

 تمكث المحتمؿمصدر ال
النفايات الصحية كالكيميائية يستخدـ الزئبؽ فى صناعة أجيزة قياس 

كأجيزة قياس الحرارة " ترمكمترات " كالباركمترات كالقطب  –ضغط الدـ 
 المكجب فى خمية تحضير الكمكر كالبطاريات الجافة كمبيد لمفطريات .

 األثر المحتمؿ مف التمكث بو

قة كالعكالؽ البحرية بتحكيؿ الزئبؽ غير تقـك الكائنات الحية الدقي
العضكل إلى زئبؽ عضكل يمتص بكاسطة األسماؾ كيترسب فى 
أنسجتيا كتصؿ لئلنساف كيسبب أعراض تشبو الشمؿ الرعاش عند 

 التسمـ المزمف .
 

  (11جدول رقم )
 ثر البيئى لوبالكادميوم فى األسماك المنتجو من البحيرات ومصادر التموث واأل لمتموث الحد األقصى 

 الكادميوم البيان 

 مجـ / كجـ  0.5 الحد األقصى المسمكح بو

 مصدر التمكث المحتمؿ

يكجد مع الزنؾ كالرصاص فى خاـ الكبريتيد كيصؿ إلى المياه نتيجة 
الصرؼ الصناعى أك تآكؿ مكاسير المياه المجمفنة . كلكف المصدر 

لكادميكـ بصكرة الرئيسى ىك األسمدة الفكسفاتية حيث يكجد معيا ا
طبيعية كيصؿ إلى التربة كالمصارؼ الزراعية بيذه الطريقة . كما يدخؿ 
بشكؿ أساسى فى الطبلء الكيربائى لممعادف كاألصباغ كالبطاريات 

 كالسبائؾ .

 األثر المحتمؿ مف التمكث بو

عندما يتـ استنشاؽ أبخرتو حيث اف شديد الخطكرة عمى الجياز التنفسى 
الرئكية كالكفاءة الرئكية كما أف الجياز البكلى أيضا  حيث يقمؿ السعة

يتأثر بشدة كىناؾ دراسات غير مؤكدة أف يؤدل إلى السرطاف " سرطاف 
 المثانة " .
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العد البكتيرى لمبكتيريا القولونية النموذجية وبكتريا اإليشيرشياكوالى والبكتريا الكروية  -7
عضكل لممياه الساحمية )الحمؿ العضكل( . يشير ىذا المؤشر الى مدل التمكث ال  السبحية:

 يتـ تحديث ىذا المؤشر سنكيا عف طريؽ كزارة الدكلة لشئكف البيئة .

يدؿ كجكد تركيزات ليذه المغذيات بشكؿ   تركيزات المغذيات )األمونيا والنترات والفوسفور( -8
يؽ غير مباشر عمى كجكد صرؼ زراعى مف عدمو . يتـ تحديث ىذا المؤشر سنكيا عف طر 

 كزارة الدكلة لشئكف البيئة .

 أنواع الكائنات البحرية التى انقرضت أو الميددة باإلنقراض . -9

تعتبر غابات المانجركؼ مف المكائؿ لطبيعية التى تسيـ مساحات غابات المانجروف :  -10
فى زيادة التنكع الحيكل ، كىى أشجار كثيفة تنمك فى المياه المالحة تتميز بتثبيت التربة 

 ف عمميات النحر .كالحد م

نسبة مساحة المناطق الساحمية والبحرية المحمية إلجمالى مساحة المحميات فى  -11
تمثؿ المحميات الطبيعية فى مصر نمكذج مف النظـ البيئية ذات األىمية التى يتـ  مصر:

 0الحفاظ عمييا مف عكامؿ التدىكر كما أنيا تحفظ لمكائنات الظركؼ الطبيعية المناسبة 
مناطؽ المحمية مؤشر لمتنمية المستدامة لممكارد الساحمية . يتـ تحديث ىذا كتعتبر ال

 المؤشر بكاسطة كزارة الدكلة لشئكف البيئة عند اإلعبلف عف محمية بحرية طبيعية جديدة.

يعتبر مؤشر ىاـ لمتنكع الحيكل لككنيا مساحات الشعب المرجانية بالبيئة البحرية : -12
، كما أنيا مقكـ مف مقكمات الجذب السياحى كمصدر مف  مكائؿ طبيعية لمكائنات البحرية

 مصادر الدخؿ القكمى.

ثانيا : أبعاد وحجم التدىور البيئى لمبحيرات المصرية الشمالية من خالل ذات مؤشرات 
  التدىور البيئى ذات الصمة :

 تتمثؿ مؤشرات التدىكر البيئى لبحيرة المنزلة طبقا لتقارير الرصد  -بحيرة المنزلة : -1
 البيئى فى السنكات األخيرة فيما يمى : 

  فى بحيرة المنزلة كاف ىناؾ ارتفاع نسبى فى قيـ تركيز المكاد العضكية كالمبيدات
 بالقرب مف مصبات المصارؼ .
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  فيما سجمت تركيزات المبيدات مستكيات عالية مقارنة بالقيـ المسجمة فى باقى البحيرات
 كعية المياه .إال أف ىذه القيـ ال تؤثر عمى جكدة ن

  ألؼ فداف إلى  750التجفيؼ كتآكؿ التربة كالذل أدل إلى تقمص مساحة البحيرة مف
 ألؼ فداف .  100

  تستقبؿ البحيرات كميات ىائمة مف مياه الصرؼ الصحى كالزراعى كالصناعى كالتى
تمقى فييا سنكيا دكف معالجة كيأتى مصرؼ بحر بقر عمى رأس قائمة المصارؼ كالترع 

مميكف متر مكعب مف مياه الصرؼ الصحى  650تمقى مخمفاتيا حيث يمقى حكالى التى 
 مميكف متر مكعب ( .1.7فى البحيرة يميو مصرؼ حادكس ) 

  انتشار النباتات ككرد النيؿ كالبكص فى معظـ أجزاء البحيرة مما يؤثر عمى نكعية كجكدة
 كبل مف المياه األسماؾ .

  -بحيرة البرلس : -2
تدىكر البيئى لبحيرة البرلس طبقا لتقارير الرصد البيئى فى السنكات األخيرة تتمثؿ مؤشرات ال

 فيما يمى : 
  ألؼ طف سنكيا كجاءت  49سجمت بحيرة البرلس أعمى ارتفاع فى إنتاج األسماؾ بػػػػػػػػػػ

 نسبة األكسجيف الذائب فى الحدكد المسمكح بيا .
 لمبيدات كلكف ال تؤثر عمى جكدة مياه كسجمت النتائج ارتفاعان طفيفان فى قيـ تركيزات ا

 البحيرة، فيما كاف تركيز المكاد العضكية مرتفعا عف المصبات .
  ألؼ فداف بعد أف تـ استطاع ما يقرب مف  70ألؼ فداف إلى  165تقمص مساحتيا مف

ألؼ فداف، كارتفاع نسبة الطمى  25ألؼ فداف، كتغطية الحشائش كالبكص لنحك  60
 35لجزر مما يزيد مف ارتفاع منسكب البحيرة عف البحر المتكسط بػػػػػلتككف العديد مف ا

 سـ، مما يعكؽ انسياب المياه المالحة إلييا . 
  مميار متر مكعب سنكيا فى البحيرة مف مياه الصرؼ الصحى  30إلقاء أكثر مف

 كالزراعى، كصرؼ المزارع السمكية القائمة عمى الحكاؼ الجنكبية لمبحيرة .

  -: بحيرة إدكو -3
تتمثؿ مؤشرات التدىكر البيئى لبحيرة إدكك طبقا لتقارير الرصد البيئى فى السنكات األخيرة 

 فيما يمى : 
  يكجد ارتفاع طفيؼ فى تركيزات المبيدات فى األجزاء الشمالية مف البحيرة لقربيا مف

 مصب مصرؼ الخيرل، فيما جاءت نسبة الممكحة لتسمح بتنكع الكائنات الحية .
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  مف الصرؼ الصحى الزراعى المحمؿ بالمبيدات الحشرية بيا ) يصؿ البحيرة التخمص
 مميكف لتر مكعب مف مياه الصرؼ مف المصارؼ إدكك كالبصيمى كالبرسيؽ ( . 2062

  سير المياه فى اتجاه كاحد إلى البحر نتيجة زيادة مياه الصرؼ بكؿ أنكاعو فضبل عف
ف مياىو التى تطير البحيرة مف جميع ارتفاعيا عف مستكل سطح البحر يشكؿ يحرميا م

 أنكاع التمكث . 

تتمثؿ مؤشرات التدىكر البيئى لبحيرة مريكط طبقا لتقارير الرصد  -بحيرة مريوط : -4
 البيئى فى السنكات األخيرة فيما يمى : 

  سجمت بحيرة مريكط أكثر البحيرات تمكثان مف حيث المصارؼ الصناعية كالصحية
مكاد العضكية بيا كالذل يرتفع عف باقى البحيرات لكثرة باإلضافة إلى تركيزات ال
 المصبات كالمصارؼ بيا .

  مف حجـ 37اإلسكندرية ىى ثانى أكبر مركز صناعى فى مصر، حيث يتركز فييا %
الصناعة المصرية كتنتج الصناعات المكجكدة بيا اكثر مف مميكف متر مكعب مف 

ف المكاد الصمبة العالقة يكميان كتمقى ىذه طنان م 260المخمفات السائمة المحممة بحكالى 
المخمفات بغير معالجة فى البحر كفى بحيرة مريكط جنكب اإلسكندرية، كفى ترع المياه 

 العذبة كفى المصارؼ كمجارل الصرؼ الصحى . 
كما تنتج المدينة يكميان أكثر مف مميكف متر مكعب مف مخمفات الصرؼ الصحى 

صناعى كمخمفات المستشفيات كمحطات الكقكد، كتمقى نصؼ المختمفة المختمطة بالصرؼ ال
ىذه الكمية تقريبا بغير معالجة فى المسطحات المائية، أما النصؼ اآلخر فيمقى بعد معالجة 

 أكلية فى بحيرة مريكط .

  ألؼ فداف مف األراضى الزراعية التى ينتج عنيا صرؼ  200يكجد فى زماـ المحافظة
ت حشرية كمخصبات كيميائية تصؿ فى النياية إلى زراعى محمؿ بمتبقيات مبيدا

 المسطحات المائية .
  ألؼ متر مكعب صرؼ صحى فى البحيرة كالتى تصب  750يصب مصرؼ القمعة

كتكاثر الحشائش داخؿ ىذا الحكض كاحتبلليا حكالى  6000جميعيا فى حكض الػػػػػ
ألؼ متر  706فداف مساحتيا بسبب ىذا الصرؼ، بينما يصب مصرؼ الشرقية  4000

 ألؼ متر مكعب . 264مكعب كمصرؼ الغربية 
  مصناع تكرير البتركؿ، األسمنت كالحديد كالبترككيماكيات التى تمكث البحيرة بالمخمفات

 الكيميائية .
 كص كغيرىا مف النباتات المائية .انتشار الحشائش كالب 
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 اليـدر البيئــي فـي بحــيرة المنـزلو -: رابعلالفصل ا

 ول : توصيف بحيرة  المنزلو المبحث األ 

تقع بحيرة المنزلو في الركف الشمالي الشرقي مف دلتا النيؿ كتعتبر مف أكبر البحيرات       
الساحميو . كتأخذ البحيرة شكؿ مستطيؿ تقريبان . كىي بحيرة ضحمو العمؽ يتراكح عمقيا ما بيف 

كبيرة مف سطح البحيرة ـ . كحتي كقت قريب كقبؿ التكسع في تجفيؼ مساحات  1.5 – 0.7
كانت البحيرة تطؿ عمي خمسة محافظات ىي بكر سعيد كدمياط مف الشماؿ كمحافظتي الشرقية 

ف البحيرة قد خرجت مف نطاؽ محافظتي الشرقيو كاالسماعيمية بعد أال إكالدقيمية مف الجنكب ، 
 عمميات التجفيؼ التي تمت . 

 مصادر تغذية البحيره بالمياه : 
  المالحو : المياه -  1

يتـ تبادؿ المياه بيف البحر المتكسط كالبحيره في حاالت المد كالجزر مف خبلؿ ثبلثة  -
البغدادم ( اال اف ىذه  –اشتكـ الجميؿ الجديد  –بكاغيز ىي ) اشتكـ الجميؿ القديـ 

 البكاغيز تتعرض لبلطماء بؿ الغمؽ أحيانا خاصة بكغازم اشتـك الجميؿ الجديد كالقديـ. 
التصاؿ عند ككبرم الرسكه ببكر سعيد كالتي تصؿ بيف قناة السكيس كأقصي شرؽ قناة ا -

 البحيره . 
فتحات ثانكيو تصؿ الجزء الشمالي مف البحيره )كالمعركفة بالمثمث ( عمي طريؽ  4عدد  -

 دمياط بكر سعيد  الذم تـ انشاؤه منذ عدة سنكات . 

  الصرف الصحي والصناعي :المياه الشروب ) مياه منخفضة المموحو ( ومياه  -  2
مصرؼ  –مصرؼ السرك  –عف طريؽ فتحات مصارؼ رئيسيو ىي بحر البقر  –

قناة الرطمو  –مصرؼ المطريو كجميعيا تصب في جنكب البحيره  –فارسككر، حادكس 
 كالصفاره كالتي تمتد مف مصب فرع النيؿ في دمياط الي اقصي الشماؿ الغربي لمبحيرة.

كـ 190قر مف أطكؿ المصارؼ ، حيث يقدر طكلو بحكالي كيعتبر مصرؼ بحر الب 
كيمتد مف القاىرة مركران بمحافظات القميكبيو كالشرقيو كاالسماعيميو حيث يستقبؿ الصرؼ 
الصحي لمعديد مف المدف كالتجمعات السكنيو في تمؾ المحافظات باالضافة الي الصرؼ 

ارؼ األخرم فإف الكضع ال يختمؼ الصناعي لمعديد مف المنشآت الصناعيو . كبالنسبو لممص
( يكضح متكسط مياه الصرؼ الزراعي  12كثيران عف مصرؼ بحر البقر كالجدكؿ رقـ ) 

 كالصناعي التي يتـ صرفيا يكميا ألىـ المصارؼ التي تصب في البحيره . 
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 ( مصادر الصرف الزراعي 12جدول ) 
 / يـك 3متكسط الكميات ـ اسـ المصرؼ

 بحر البقر
 سمصرؼ جادك 
 مصرؼ السرك

 مصرؼ المطريو
 مصرؼ فارسككر

 3مميكف / ـ 16

 3مميكف / ـ 9.7
 3مميكف / ـ 1.8

 3مميكف/ ـ0.768
 3مميكف / ـ0.342

 السنة؟؟؟؟؟؟المصدر : كزارة المكارد المائيو كالرم              

رف ألؼ فداف في الثبلثنيات مف الق 700انخفضت مساحة البحيره مف تطور مساحة البحيره : 
 ألؼ فداف في الكقت الحاضر، أم أف البحيره فقدت أكثر مف  130الماضي الي حكالي 

% مف مساحتيا األصميو خبلؿ العقكد الماضيو ،  كذلؾ نتيجة عمميات التجفيؼ كانشاء 80
الطرؽ كالتكسع الزراعي كالعمراني . كما أف حفر ترعة السبلـ كاقامة الطريؽ الدكلي الساحمي 

نزلو كاف احد االسباب الرئيسيو في تقمص مساحة البحيره كتقسيميا عبلكة عمي عبر بحيرة الم
 عمميات استصبلح األراضي لؤلغراض الزراعيو . 

 :   جزاء منفصمو ىيأدت ىذه األنشطو إلي تقسيـ البحيرة إلي عدة أكقد  

شاء كىك الجزء الشمالي كالذم تـ فصمو عف الجسـ االصمي لمبحيره بعد انمنطقة المثمث  -1
بكر  –شطا  –دمياط عمي ساحؿ البحر مف الشماؿ ، كطريؽ دمياط  –طريؽ بكر سعيد 

 كـ مف الناحيو الغربيو .  15عزبة البرج بطكؿ  –سعيد جنكبان ، كطريؽ دمياط 

كيقع ىذا الجزء في نطاؽ محافظة دمياط . كتتصؿ منطقة المثمث بالبحيره األـ مف خبلؿ        
ألؼ فداف  33بكرسعيد  ، كتقدر مساحة ىذا الجزء بحكالي  –ياط عدة فتحات عمي طريؽ دم

 ألؼ فداف ينتج األسماؾ البحريو كالقشريات .  15معظميا مزارع سمكية تقدر مساحتيا بحكالي 

فداف كتقع في  2000كىذه منطقة شبو معزكلو تقدر مساحتيا بحكالي  منطقة قعر البحر -2
، اة السكيس مف خبلؿ قناة القابكطيالمياه مف قنحدكد محافظة بكر سعيد ، كيتـ تغذيتيا ب

 ككذلؾ مف عدة فتحات عمي الطريؽ الدائرم لبكر سعيد . 

كتقع بالكامؿ في نطاؽ محافظة بكرسعيد ، كيتـ تغذيتيا بالمياه البحريو  منطقة بوز البالط  -3
 مف خبلؿ فتحتي بكغازم الجميؿ القديـ كالجديد . 
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، األصمي بعد االستقطاعات السابقو قي مف جسـ  البحيرهكىك ما تب  منطقة البحيرة األم -4
ألؼ فداف، كتقع في نطاؽ ثبلث محافظات كما ذكرنا ىي  75كتقدر مساحتيا حاليا بحكالي 

الدقيميو . كيكجد بيا العديد مف الجزر التي تعكؽ سرياف المياه  –دمياط  –بكرسعيد 
و بيف الجزر لمكاجية ارم مائيمف الشماؿ الي الجنكب عمي الرغـ مف حفر مجالسطحية 

، كما أف تتفاكت مساحتيا ةجزير  1000بحكالي ، حيث يقدر عدد الجزر ىذه المشكمو
 بعضيا مأىكؿ بالسكاف . 

تكفر بحيرة المنزلو مع غيرىا  -: ثانيا : الوظائف والخدمات البيئيو التي توفرىا بحيرة المنزلو
مات كالكظائؼ البيئيو سكاء لمصر أك لدكؿ مف البحيرات الشماليو األخرم العديد مف الخد

 :  )كما سبؽ ذكرىا فى الفصؿ الرابع( حكض البحر المتكسط كالتي تتضمف
  .مصدران ميما النتاج األسماؾ -1
  .المساىمو في تنقية مياه الصرؼ التي تصب فييا -2
 .ه حماية اراضي الدلتا الزراعيو كغيرىا مف المنشآت مف تأثيرات المياه الجكفيو كالميا -3
 .تقميؿ المخاطر الناتجو عف حدكث الفيضانات الساحميو -4
 .تحسيف المناخ في المدف كالمجتمعات الساحمية  -5
 .مكائؿ حيكية لمتنكع البيكلكجي في البحر المتكسط  -6

 -:  الثالث() سبؽ ذكرىا فى الفصؿ  ثالثا : المخاطر التي تيدد سالمة بيئة البحيرات
 .و مف المياه تسمح ليا بأداء كظائفيا البيئية نقص إمدادات البحيرة بكميات كافي -7
 . تمكث الميػػاه  -8
 . المخمفات الصمبو -9

 . تجفيؼ اجزاء مف البحيرة -10
 .الصيد الجائر -11
 . تقميص اعداد الطيكر المياجرة -12

 تكمفة التدىور البيئي في بحيرة المنزلة  ث الثانى : حالمب
العديد مف الكظائؼ االقتصادية كالبيئيو كما سبؽ أف ذكرنا فإف البحيرات الشمالية تكفر        

كاالجتماعية سكاء لمصر أك لدكؿ البحر المتكسط . كبعض ىذه الكظائؼ كالخدمات يمكف 
قياسيا كميا كالتعبير عنيا بشكؿ نقدم حيث يككف لمخدمة أك الكظيفة قيمة سكقية مثؿ قيمة 

بحيرات تكفر معالجو أكلكيو ال االنتاج السمكي التي تكفره البحيرات بأسعار السكؽ . كذلؾ فإف
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لمياه الصرؼ التي تستقبميا كالتي يمكف تقديرىا عف طريؽ حساب تكمفة انشاء كحدات  كثانكية
 معالجة تقـك بنفس المياـ . 

أما بالنسبة لمكظائؼ كالخدمات األخرم اليامو فقد يككف مف الصعب تقديرىا كميا كنقديا        
ير تكمفة األضرار في الممتمكات كالخسائر االقتصادية األخرم ، مثاؿ ذلؾ فإنو مف الصعب تقد

التي كفرتيا البحيرات مف خبلؿ حماية المجتمعات كالمنشأت االقتصادية كمككنات البيئو 
االساسيو في المناطؽ الساحميو مف العكاصؼ البحريو كما تحدثو مف فيضانات كتدمير . كالمثاؿ 

 1992ىك الدكر الذم قامت بو بحيرة مريكط في عاـ  -ككما سبؽ ذكرة  –الكاضح عمي ذلؾ 
عندما تعرضت منطقة االسكندرية لعمميات غمر شديده كالحمايو التي كفرتيا لتقميؿ حجـ التدمير 

كذلؾ مف الصعب تقدير مساىمة  كالخسائر االقتصادية كالتي كاف مف الصعب تقديرىا .
 تسرب مياه البحر إلي المياه الجكفيو . البحيرات في حماية األراضي الزراعية في الدلتا مف

 نتيجة تناقص االنتاج السمكي   تقدير حجم الخسائر
 -تـ تقدير حجـ الخسائر نتيجة تناقص االنتاج السمكي بناءا عمى المعطيات االتية  :

حساب القيمة السكقية لمطف طبقا السعار الجممة السماؾ البمطي الذم يمثؿ معظـ االنتاج  -
 . 2012جنيو / طف في عاـ  7000المقدر بحكالي مف البحيرة ك 

 . فداف ألؼ  407المساحة االصمية لمبحيرة  -  1
 الؼ فداف .  130المساحة الحالية  -  2
 ألؼ فداف .  277المساحة المستقطعة ) التى تـ تجفيفيا ( تقدر بحكالي  -  3
 كجـ / فداف .  480ي تقدر بحكال 2012أف متكسط انتاج الفداف طبقا الحصاءات عاـ  -  4
الؼ   277أف اجمالي كمية الفاقد مف االسماؾ نتيجة عمميات التجفيؼ تقدر بحكالي  -  5

 ألؼ طف  . 133كجـ تعادؿ تقريبا  x 480فداف 
جنيو              x 7000الؼ طف  133جمالي قيمة الفاقد مف االسماؾ نتيجة التجفيؼ إف أ -

 مميكف جنيو .  931= 
 

 لجة مياه الصرف تكاليف معا 
كلكف يمكف  ،لـ تتكافر بيانات كاممة عف االحتياجات الفعمية مف محطات معالجة مياه الصرؼ

 -ىنا ذكر بعض الحاالت التى تكفرت عنيا بيانات كىي  :
  مميكف يكرك .  16انشاء محطة معالجة لصرؼ محطة رفع القابكطي بتمكيؿ قدره 
  مميكف جنيو .  17ب بكر سعيد بتكمفة محطة معالجة الصرؼ الصناعي بمنطقة جنك 
  . محطة معالجة مجمعة لممنطقة الحرة ببكر سعيد التكمفة غير محددة 
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  مشركع المعالجة البيكلكجية لمياه الصرؼ الممكثة مف مصرؼ بحر البقر بتمكيؿ مف
 مميكف دكالر .  5البرنامج االنمائي لبلمـ المتحدة بتكمفة قدرىا 

  محطة صرؼ صحي تحتاج الى  14ف البيئة فانو تكجد حكالي كطبقا لبيانات جياز شئك
 كحدات معالجة لـ تتكفر بيانات عف تكمفتيا . 

 :كتتضمف  تكاليف تطيير وتعميق البواغيز والفتحات التي تربط البحيرة بالبحر
    بممحقاتيا كالمعدات المساعدة كيقدر تكمفتيا بحكالي                        شراء شفاطاتتكاليؼ 

 مميكف يكرك .  8 
 مميكف يكرك .  4احبلؿ كتجديد الحفارات القديمة بتكمفة قدرىا  -

  -:مشروع المعالجة البيولوجيو لمياه بحر البقر 
قامت كزارة الدكلة لشئكف البيئة بالتعاكف مع مرفؽ البيئة العالمي كبرنامج األمـ المتحدة 

فداف  200ف دكالر . كتبمغ مساحة المشركع مميك  4.9اإلنمائي بتنفيذ ىذا المشركع بتكمفة 
/ يكـ مف مياه مصرؼ بحر البقر قبؿ أف تصب ببحيرة المنزلة 3ألؼ ـ 25كييدؼ إلي معالجة 

  باستخداـ تكنكلكجيا اقتصادية كصديقة لمبيئة حيث تتـ المراحؿ اآلتية :

رسب فييا فداف تت 70يتـ ضخ المياه القادمة مف المصرؼ إلي أحكاض عمبلقة بمساحة  -
 العكائؽ كالممكثات .

% مف 75تدفع المياه بعد ذلؾ إلي أحكاض المعالجة البيكلكجية حيث يتـ تنقية المياه مف  -
 الممكثات بكاسطة نباتات محمية مختارة . 

 فداف.  60تكجو المياه بعد معالجتيا إلي احكاض استزراع سمكي بمساحة  -
 .  تتكلي كزارة الرم حاليا إدارة المشركع -

 كعمي ىذا فإف عناصر تكاليؼ التدىكر البيئي التي أمكف حصرىا كتقديرىا ىي : 

 مميكف جنيو 931        قيمة الفاقد مف االنتاج السمكي  -  1
 مميكف جنيو 180  تكاليؼ معالجة مياه الصرؼ)المشركعات التي أمكف حصرىا( -  2
 يومميكف جن   96      تكاليؼ معدات فتح البكاغيز -  3
 مميكف جنيو   35      تكمفة مشركع المعالجة البيكلكجيو لمياه بحر البقر -  4

 مميكف جنيو1.242    جمالي التكاليؼ التي أمكف حصرىا إ 
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اإلدارة البيئية المتكاممة كمنيج لمواجية قضية التدىور البيئى بشكل عام  -: الخامسالفصل 
 وتدىور المناطق الساحمية بشكل خاص .

ؼ قانكف البيئة المصرل اإلدارة البيئة المتكاممة لممناطؽ الساحمية بأنيا أسمكب يقكـ يعر  
عمى مشاركة كافة الجيات ذات الصمة لمتنسيؽ فيما بينيا عمى نحك يكفؿ المحافظة عمى البيئة 

 بالمناطؽ الساحمية .

ية ىى عممية ديناميك ة المتكاممة لممناطق الساحمية والبحريةياإلدارة البيئو  
مستمرة  إلتخاذ قرارات مف أجؿ اإلستخداـ المستداـ ليذه المناطؽ بما يراعى فى الكقت ذاتو 
ىشاشة النظـ اإليككلكجية الساحمية كالمناظر الطبيعية كتنكع األنشطة كأكجو اإلستخداـ 
كتفاعبلتيا , كالكجية البحرية لبعض األنشطة كأنماط استخداميا كأثرىا عمى األجزاء البحرية 

 .(1)البرية عمى حد سكاءك 

تتنكع ثركات المناطؽ الساحمية كالبحرية مف مكائؿ طبيعية كالشعب المرجانية كجزر        
ككثباف رممية ساحمية كخمجاف كمصائد األسماؾ ، كما تعتبر ىذه المناطؽ شريانا حيكيا ىاما 

يح فرصا لمتنمية لمنقؿ البحرل كالتجارة، باالضافة إلى كجكد مكارد غذائية كمكاد خاـ تت
 االقتصادية كبالتالى يقطف ىذه المناطؽ نسبة كبيرة مف سكاف مصر .

مكف , كالتى ييمكف صياغة مظاىر التغييرات السمبية فى حالة البيئة الساحمية كالبحرية  
 : فيما يمىأف تؤدل الى تدىكرىا, 

 تمكث المكارد كالثركات الطبيعية . -6
 تدىكر نكعية ىذه المكارد . -7
 . Ecological Systemؿ التكازف البيئى الطبيعى ليذه المناطؽ اختبل -8

كبالتالى ال تستطيع ىذه المناطؽ القياـ بالكظائؼ الطبيعية كتحقيؽ المنافع اإلقتصادية 
 كاالجتماعية مف استخداميا .

نتياج منيج اإلدارة البيئية  كلمكاجية ىذه المشكمة البد مف االلتزاـ بفكر التنمية المستدامة كا 
المتكاممة الذل يعتمد عمى التخطيط البيئى السميـ ، كما يتطمبو ذلؾ مف بيانات كمعمكمات 

                                                           
 ع, مكقبركتكككؿ بشأف اإلدارة المتكاممة لممناطؽ الساحمية فى المتكسط  1

 www.pap-the coast centre.org/razno/PROTOCOL%20ARAB   
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متكاممة كصحيحة ، كالتقييـ البيئى كدراسة اآلثار البيئية لكافة اإلجراءات كالمشركعات كالخطط 
.  كالبرامج المقترحة ، مع الرصد كالمراقبة كالمتابعة كالتفتيش المستمر المتبلـز

اإلستدامة ينبنى عمى تحقيؽ التكامؿ كالتناسؽ بيف كافة الجكانب اإلدارية إف فكر 
كاالجتماعية كاالقتصادية كالبيئية ، كيرتكز عمى مجمكعة مف المقكمات المؤسسية القادرة عمى 

عداد كتنفيذ التشريعات التى تقنف ىذه السياسات مف خبلؿ بنياف  صياغة السياسات المبلئمة كا 

امؿ كقكل بشرية قادرة عمى حسف التنفيذ . كما يرتكز أيضا عمى مؤسسى تنظيمى متك
مقكمات اقتصادية كتمكيمية قادرة عمى تقدير كحساب التكاليؼ كتكفيرىا ككفاءة استخداميا، 
باالضافة الى المقكمات الفنية كالتقنيات المناسبة كالتجييزات كنظـ المعمكمات كالبيانات المبلئمة 

 ة مف خبلؿ التنظيمات المكجكدة . ، مع دعـ مجتمعى كمشارك

 :يمى تكضيح ليذه المقكمات  كسكؼ نتناكؿ فيما

 : تتضمف مايمى أوال : المقومات المؤسسية لإلدارة البيئية المتكاممة لممناطق الساحمية :

 ترتكز إدارة ىذه المناطؽ عمى سياسات عامة كالتى مف أمثمتيا مايمى  السياسات العامة :-1
  بيف مسئكلى إدارة المناطؽ الساحمية كالبحرية كالتنسيؽ فيما بينيـ .تعميؽ الحكار 
 . رفع الكعى العاـ عف اإلدارة البيئية المتكاممة لممناطؽ الساحمية كالبحرية 
 تعزيز التعاكف اإلقميمى كالدكلى لحماية المناطؽ الساحمية. 
 تفادل أل أضرار ممكف أف تمحؽ بالبيئة البحرية. 
 افة النظـ اإليككلكجية كالمناخية كاإلقثصادية كاإلجتماعية عمى نحك مراعاة الثركات كك

 .متكامؿ
 مشاركة القادة المحمييف كالجيات المعنية فى المجتمع المدنى الميتمة بالمناطؽ الساحمية. 
 التنسيؽ الكثيؽ بيف السمطات الكطنية كالييئات اإلقميمية كالمحمية.    

 يعات الكطنية كاإلتفاقيات الدكلية .: كيتضمف التشر  اإلطار التشريعى -2

 : ومن أمثمتياالتشريعات الوطنية  2-1
          .فى شأف حماية البيئة  2009لسنة  9المعدؿ بالقانكف رقـ  1994لسنة  4القانكف رقـ  -أ
 . 1983لسنة 102قانكف المحميات الطبيعية رقـ  -ب
أغسطس سنة  18رع السمكية الصادر فى قانكف صيداألسماؾ كاألحياء المائية كتنظيـ المزا -ج

 . 1987مارس 7, كالئحتو التنفيذية التى ركجعت بمجمس الدكلة بجمسة 1983
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يحتكل قانكف البيئة عمى بنكد خاصة بتعريؼ المناطؽ الساحمية كاإلدارة المتكاممة ليذه       
لمؤسسات ذات الصمة المناطؽ , كما يحدد دكر الكزارة كالجياز فى التنسيؽ مع جميع الييئات كا

كلمحفاظ عمى مكارد الثركة الحيكية، فقد حظر القانكف صيد    بحماية المياه كالمناطؽ الساحمية.
قميا أك أك قتؿ أك إمساؾ الطيكر كالحيكانات البرية كالكائنات الحية   المائية أك حيازتيا أك ن

الحيكانية تات كالحفريات بأنكاعيا ؾ النبااالتجار فييا حية أك ميتة كذل تصديرىا أك استيرادىا أك
كما حظر  أك النباتية أك القياـ بأل أعماؿ مف شأنيا تدمير المكائؿ الطبيعية أك تغيير خكاصيا.

باالنقراض، كضكابط أخرل  أك النباتية الميددة فى جميع الكائنات الحية الحيكانية القانكف االتجار
الفضبلت أك تصريؼ  القانكف إلقاء القمامة أككلحماية شكاطئ البحر، فقد حظر  . بيذا الشأف

مياه الصرؼ الصحى الممكثة كالناتجة   عف السفف كالمنصات البحرية فى البحر اإلقميمى أك 
المنطقة االقتصادية الخالصة لجميكرية مصر العربية، كما حظر عمى   جميع المنشآت إلقاء 

 المصرية أك المياه المتاخمة كذلؾ ألـزمعالجة فى الشكاطئ  أل مكاد أك نفايات أك سكائؿ غير
  القانكف صاحب أل منشأة عمى شاطئ البحر أك قريبا منو بتكفير كحدات لمعالجة المخمفات.

 (1االتفاقيات الدكلية كمف أمثمتيا ) 2

 * اتفاقية اإلتجار الدكلى بالحيكانات كالنباتات الميددة باإلنقراض )سايتس( .

 – 12يض المتكسط مف التمكث فى برشمكنة فى الفترة مف * اتفاقية حماية البحر األب
.  1987كقد صدقت مصر عمى ىذه االتفاقية كدخمت حيز النفاذ سنة   16/2/1976

المتكسط ،   تيدؼ ىذه االتفاقية الى حماية البيئة البحرية كالمناطؽ الساحمية لمبحر األبيض
ؿ كمكافحة الممكثات فى منطقة البحر كتطالب الدكؿ األعضاء اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتقمي

 المتكسط .

* بركتكككؿ حماية البحر األبيض المتكسط مف التمكث مف مصادر برية )مكقع فى أثينا 
 .  1983أصبحت سارية النفاذ سنة ك ( . كقد صدقت عمييا مصر 1980عاـ 

امايكا * اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار التى كقعت عمييا مصر فى مكنتجكبى بج
.عالجت ىذه اإلتفاقية المكضكعات الخاصة بقانكف البحار كأرست  10/12/1982بتاريخ 

المبادئ القانكنية الرئيسية لئللتزاـ الدكلى بحماية البيئة البحرية مف التمكث. كما أرست مبدأ 

                                                           
1

 –( سذر ِصطفٝ دبفظ "االٌخساِبث اٌّصريت حجبٖ االحفبلبث ٚاٌّؼب٘ذاث اٌذٌٚيت فٝ ِجبي دّبيت اٌبيئت ِٚذٜ االِخزبي ٌخطبيمٙب  

 ِجٍت أسيٛط ٌذراسبث اٌبيئت .
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الحؽ السيادل لمدكؿ فى استغبلؿ مكاردىا الطبيعية , كضركرة التعاكف بيف الدكؿ عمى 
 كل العالمى كاإلقميمى. المست

 * االتفاقية المتعمقة باألراضى الرطبة ذات األىمية الدكلية بسكف الطيكر المائية )رامسار( 

* بركتكككؿ تعديؿ اإلتفاقية الخاصة باآلراضى الرطبة ذات األىمية الدكلية الخاصة بسكف 
 8/12/1988فى  كقد دخمت حيز النفاذ 3/12/1982الطيكر المائية المكقع عمييا بتاريخ 

كتيدؼ اتفاقية رامسار كالبركتكككؿ المعدؿ ليا الى كقؼ الزحؼ المطرد عمى األراضى 
الرطبة كاالعتراؼ بالكظائؼ اإليككلكجية األساسية لؤلراضى الرطبة كقيمتيا االقتصادية 

 كالثفاقية كالعممية كالترفييية .

مناطؽ الساحمية فى البحر األحمر اإلتفاقية اإلقميمية لممحافظة عمى البيئة البحرية كال*
كالبركتكككؿ المرفؽ ليا . كقد صدقت عمييا مصر كأصبحت سارية  1982كخميج عدف 

. تيدؼ ىذه االتفاقية الى الحفاظ عمى البيئة البحرية مف األنشطة البشرية فى  1990النفاذ 
 البر كالبحر كالحفاظ عمى المكاد البحرية كالمرافؽ الساحمية .

إف كجكد تشريعات ال يعتبر دليبل عمى حماية ىذه المناطؽ كلكف األىـ القدرة ا فكأخير     
عمى تفعيؿ ىذه التشريعات كالتنفيذ لسميـ ليا.  إف تقنيف السياسات المقترحة قد يتطمب  

 إدخاؿ تطكيرات فى اإلطار التشريعى .

 

 :  الكيان المؤسسى -3

كجكد كياف مؤسسى محدد يعمؿ عمى بناء يتكقؼ تفعيؿ أل نظاـ لحماية كصكف البيئة عمى 
النظاـ المتكامؿ كتنفيذ كافة محاكره بكفاءة. يتـ إدارة المناطؽ الساحمية فى مصر مف خبلؿ 
عدة جيات. ترتكز ىذه اإلدارة عمى تحديد كاضح ألدكار كؿ جية كمسئكلياتيا كتنظيـ 

الحد مف تداخؿ  العبلقات التى تربطيا بالجيات األخرل حسب تمؾ األدكار بما يضمف
تتعدد األدكار التى يجب أف يقكـ بيا الييكؿ المؤسسى إلدارة  المسئكليات كالسمطات .

المناطؽ الساحمية  فتشمؿ مياـ التخطيط كالتشريع كالتنفيذ كالرقابة كالتراخيص كالمتابعة 
 – كيعنى ذلؾ ضركرة تكفر قدرات بشرية كالتقييـ كالتمكيؿ كالتدريب كالتكعية ... الخ .

 قادرة عمى إنجاز ىذه األدكار بكفاءة . –بنكعية كعدد مناسب 
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 مف الجيات التى تشارؾ فى إدارة المناطؽ الساحمية كالبحرية فى مصر :
 .كزارة الدكلة لشئكف البيئة /جياز شئكف البيئة  -1
 .كزارة الرل كالمكارد المائية -2
 .كزارة الزراعة كاستصبلح األراضى -3
  .طؽ الساحميةالمعاىد البحثية فى المنا -4
 .المحافظات كالمحميات -5
 .ىيئة قناة السكيس  -6
 .الييئة المصرية العامة لحماية الشكاطئ -7
 .الييئة العامة لمتنمية السياحية -8
  .ييئة العامة لتنمية الثركة السمكيةال -9

  .الييئة المصرية لسبلمة المبلحة البحرية -10
 .الييئة المصرية العامة لمبتركؿ  -11

 اممة لممناطق الساحمية والبحرية ومات كأحد مقومات اإلدارة البيئية المتكثانيا: البيانات والمعم
إف التعرؼ عمى حالة ىذه المناطؽ اليامة كتطكر خصائصيا كبالتالى إتخاذ االجراءات  

البلزمة لتحقيؽ مبدأ اإلستخداـ األمثؿ كالتنمية المستدامة لتمؾ المكارد يتطمب كجكد نظاـ بيانات 
خبللو حساب المؤشرات البيئية المناسبة لكضع خطط كبرامج اإلدارة  كمعمكمات يمكف مف

 المتكاممة ليذه المناطؽ .
ييدؼ الدكلة لشئكف البيئة بكضع برنامج قكمي ( ، قامت كزارة 1كفى ىذا السياؽ ) 

إلنشاء قاعدة بيانات صحيحة لنكعية كجكدة المياه الساحمية المصرية كحماية البيئة البحرية مف 
تخاذ  التمكث كرصد التغيرات الطارئة عمى نكعية المياه الساحمية مف جراء تمؾ األنشطة كا 

اإلجراءات التصحيحية فى حينيا. يقكـ ىذا البرنامج برصد نكعية المياه عمى امتداد السكاحؿ 
المصرية بغرض المتابعة الدكرية لنكعية المياه كتقييـ مؤشرات التمكث كتحديد مصادرىا كذلؾ 

ع المعيد القكمى لعمكـ البحار كالمصايد لرصد نكعية المياه الساحمية بالبحر األحمر بالتعاكف م
كخميجي السكيس كالعقبة, كمعيد الدراسات العميا كالبحكث بجامعة األسكندرية لرصد نكعية المياه 
الساحمية بالبحر المتكسط. كقد تـ إختيار عدد مف القياسات التى تتـ مف خبلؿ برنامج الرصد 

اتخاذ  شرات لنكعية المياه الساحمية كتعتبر تمؾ المؤشرات ىامة لمغاية حيث أنيا تتيحكمؤ 
ات البيئية كبرامج اإلصحاح البيئى القرارات السميمة لصانعى القرار ككذلؾ التكاصؿ مع السياس

 لتحقيؽ مبدأ اإلدارة المتكاممة لممناطؽ الساحمية.   
                                                           

1
  2010, اصذار  104-103ص ص  –راث اٌبيئيت اٌسٕٜٛ دٌيً اٌبيبٔبث ٚاٌّئش –( ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  
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 كاليفثالثا : اإلطار التمويمى وحسابات الت   
إف تكفير نظاـ لئلدارة المتكاممة لممناطؽ الساحمية كالبحرية ككقايتيا مف التمكث كتدىكر  

خصائصيا كمعالجة مشاكؿ التمكث كالتدىكر التى تنجـ عف أل ممارسات غير رشيدة كبالتالى 
إلدارة تدعيـ مبدأ إستدامة ىذه المكارد الطبيعية اليامة يتطمب تكفير تمكيؿ لجميع مككنات نظاـ ا

المتكاممة ككذلؾ ترسيخ  نظاـ محاسبى دقيؽ لكافة بنكد التكاليؼ كخاصة تكاليؼ األضرار 
  البيئية .

دت كسكؼ تؤدم أف التيديدات الحالية التي تكاجو بحيرة المنزلة كبقية البحيرات الشمالية قد إ
اجراءات جادة كحاسمة  لى تدىكر الحالة البيئية لمبحيرات خبلؿ العقكد القادمة اذا لـ يتـ اتخاذإ

 بيرةلحمايتيا ككقؼ تدىكرىا ، كاف االستمرار في الكضع الحالي سكؼ يككف لو تداعيات ك
ف اصبلح العطب كتحكيؿ المسار إكتكمفة بيئية كاقتصادية كاجتماعية مرتفعو  لمغاية،  كعميو ف

لجيات ذات العبلقة  كا الحالي لكضع البحيرات يمثؿ ضركرة النقاذ البحيرات، كعمى متخذل القرار
كاصحاب المصالح اعداد استراتيجية لتحسيف بيئة البحيرات الشمالية تتضمف اجراءات كأنشطة 

 .لكقؼ التدىكر كتحقيؽ التنمية المستدامة 

إن المحور االساسي في ىذه االستراتيجية ىو المدخل التكاممي الدارة البحيرة في اطار 
 ساحمية ) أ. م . م . س (  . مفيوم االدارة المتكاممة لممناطق ال

لقد تـ تطبيؽ االدارة المتكاممة لممناطؽ الساحمية في العديد مف دكؿ العالـ التي كاجيت  
س تعتمد عمى تحميؿ  ـ . لتمؾ التى تكاجو  بحيراتنا الشمالية . أف فكرة أ. ـ . ةمشاكؿ مشابي

لبيئية كاالقتصادية كاالجتماعية ،  ككذلؾ العبلقات اامات لمجمكعات المستخدميف لممكرداالستخد
لى تشجيع االتصاؿ كالتنسيؽ بيف انشطة القطاعات المختمفة ذات إساسا أنيا تيدؼ أ، أم 

 تية  :االىداؼ المتعددة كالتي قد تككف متعارضة ، كذلؾ مف خبلؿ تنفيذ المياـ اآل

( كتحديد رؤية كضع خطة لبلستخدامات الحالية كالمستقبمية لممناطؽ الساحمية ) البحيرات  -1
قصيرة كطكيمة االجؿ الستخدامات مناطؽ البحيرات مع تحفيز  االستخدامات المناسبة ليذه 

 المناطؽ . 

 حماية القاعدة االيككلكجية لمبيئة الساحمية كصيانة التنكع البيكلكجي كاستدامة المكارد.  -2

 رضية اك المائية . تحقيؽ التنسيؽ كالتناغـ بيف االستخدامات الحالية كالمتكقعة سكاء اال -3

ك أ كالككارث التي تحدث بفعؿ الطبيعةاتخاذ االجراءات المناسبة لمكاجية االضرار  -  4
 االنساف . 
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 وبقية البحيرات يتطمب وجود تنسيقن تطبيق مبادئ االدارة المتكاممة عمي بحيرة المنزلو أ
 بين المؤسسات الحكومية والخاصة واصحاب المصالح االخرين. 

أف  عامؿ مع البحيرات يجعؿ مف الصعب كتداخؿ القضايا كالجيات التي تت أف تعدد
تتكلي جية كاحده مثؿ الييئة العامة لتنمية الثركة السمكية التعامؿ مع كؿ ىذه المشاكؿ 
كالتحديات التي تكاجو البحيرات . كأنو يصبح مف الضركرم تكفير تنسيؽ مؤسسي بيف الكزارات 

ف ىذا التنسيؽ يجب أف يككف افقيا بيف يو كاصحاب المصالح . كادات الحككمالمختمفو كالكح
فيذية المحمية كاصحاب نمختمؼ القطاعات المستخدمو لمبحيرات كرأسيان بيف المستكيات الت

المصالح مف خبلؿ لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا القائمة كتنسيؽ السياسات كاالجراءات سكاء 
 ك المستقبميو .أالحاليو 

المقاءات سكؼ تسمح لكؿ كزارة كمجمكعات المصالح بالتعرؼ عمي أىداؼ بعضيـ إف ىذه 
 البعض كمدم تأثير كؿ ىدؼ عمي مصالح اآلخريف . 

فمف المعركؼ أف ىناؾ العديد مف الكزارات مسئكلو عف جكده بيئو البحيرات مثؿ كزارة االسكاف 
، كزارة الصناعة ، كزارة الصحو ، كزارة كالمرافؽ ، كزارة كالرم كالمكارد المائية ، كزارة الزراعو 

الداخميو ، كزارة الحكـ المحمي ، كزارة البيئو كغيرىـ . أف تحقيؽ المبدأ التكاممي في إدارة 
 يا يتطمب اتخاذ االجراءات االتيو : يالبحيرات مف خبلؿ التنسيؽ بيف مستخدم

ف نظرا ال  :الشمالية انشاء لجنة وزارية عميا ) مجمس وزارء مصغر( خاص بالبحيرات - 1
السياسات الخاصو بكؿ كزارة ليا تأثير كبير عمي بيئو البحيرات فإف أم قرار يتخذ يجب أف 

ذلؾ يجب أف  كأف تحقيؽ –يأخذ في اعتباره ضماف استمرار البحيرات في القياـ بكظائفيا البيئيو 
تشكيؿ المجنو الكزاريو  يككف مف خبلؿ التنسيؽ كالتكافؽ بيف الكزارات المختمفو كذلؾ مف خبلؿ

مياـ  قطاعيو متسقو كمتناغمو . ك أكؿالسياسات التككف العميا المختصو بالبحيرات  لضماف أف 
خذىا في االعتبار عند التعامؿ مع إصدار قائمو بالمعايير الكاجب أىذه المجنة الكزارية ىك 

البحيرات . كال شؾ أف البحيرات في ضكء الحاجات المتعددة كالمصالح المختمفة لمستخػػدمي 
مي ىذه المعايير مف جانب مختمؼ الكزارات يعتبر خطكة ىامة كأساسيو لبلعتراؼ عاالتفاؽ 

 بأىمية كقيمة البحيرات كضركرة المحافظة عمييا . 

حيث تكجد لجاف مختمفو لكؿ بحيرة تضـ في  دعم المجان المحميو المشكمو لكل بحيرة - 2
قطاعات التنفيذية. كجميع ىذه المجاف تحتاج إلي تطكير عضكيتيا ممثميف محميف لبعض ال

باالضافة الي انيا ال تضـ جميع  ،أنشطتيا حيث أف مسئكليتيا محددة في تقديـ تكصيات 
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القطاعات الحككمية أك الغير حككميو مثؿ معيد عمكـ البحار كالمصايد كالبيئو كالجمعيات 
 .  التعاكنية لمصياديف كممثميف عف المجتمع المحمي

تفعيؿ المجاف المحميو يفتح المجاؿ لمسمطات المحميو أف تعمؿ معان في مجاؿ القضايا ذات  إف
 يرتكز عمىف مف أىـ أنشطة ىذه المجاف كذلؾ فإالعبلقة بإدارة البحيرات عمي المستكم المحمي ك 

عبي عف تككف القياـ بمراقبة شاممة لمكضع البيئي في البحيرات كنشر الكعي العاـ الحككمي كالش
 أىمية كدكر البحيرات كأىمية المحافظة عمييا كحمايتيا . 

ف استصبلح األراضي قد أبحسبان  وقف تجفيف اية مساحات جديده في البحيرات   -  3
% مف مساحة البحيرات ، كييدد بقاء بحيرات المنزلة ، كادكك ، كمريكط  60غطي حكالي 

 :  نكصي بما يميكلتحقيؽ ىذا اليدؼ 

   Baseline Mapخريطة لكؿ بحيرة كضع  3-1

عمي مدم عقكد طكيمو لـ تتكافر أية خرائط دقيقو لمبحيرات كالتي تسمح لممسئكليف سكاء عمي 
 المستكم المحمي أك المركزم معرفة مكقؼ أنشطة التجفيؼ كالحدكد الحاليو لكؿ بحيرة . 

مة لبلستشعار عف بعد كقد تمت معالجة ىذا القصكر مف خبلؿ مشركع مشترؾ بيف الييئة العا
كبحكث الفضاء كىيئة الثركة السمكية حيث تـ كضع خرائط مف خبلؿ التصكير باالقمار 
الصناعيو لبحيرة المنزلة بحيث يمكف متابعة أية عمميات تجفيؼ تحدث. كمف المخطط تغطية 

 بقية البحيرات . 

 م تجفيؼ جديد لمبحيرات . اصدار قرار مف المجنة الكزارية لمبحيرات ) المقترحو ( بمنع أ 3-2

 كضع التشريعات الرادعو لمعاقبة المخالفيف . 3-3

اعداد خريطو الستخداـ األراضي حكؿ البحيرات مع تحديد نكع االستخداـ كمدم تأثيره  3-4
 عمي قياـ البحيرات بكظائفيا البيئيو .  

 البيئيو كذلؾ مف خبلؿ : لقياـ البحيرات بكظائفيا  ضمان الحد األدني من امدادات المياه  -  4
ادراج احتياجات البحيرات مف المياه في خطة استخدامات المياه لكزارة الرم كالمكارد  4-1

 المائية . 
دراسة مشركعات تيدؼ إلي تعكيض النقص في امدادات البحيرات بالمياه خاصة ببحيرة  4-2

 المنزلة .
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فإف البحيرات سكؼ تستمر في استقباؿ عمي المدم القصير كالمتكسط :  تقميل آثار التموث- 5
مياه الصرؼ ذات االحماؿ العاليو مف الممكثات كالذم يؤثر عمي نكعية المياه ككذلؾ عمي 
االسماؾ ، كأف الجيكد المبذكلة لتحسيف دكرة المياه التي تنفذىا ىيئة الثركة السمكية غير كافية 

 : كعميو نقترح االجراءات االتيو لتقميؿ أثار التمكث  –

 استمرار حفر قنكات داخميو كتعميؽ قاع البحيرات لزيادة معدالت دكراف المياه .  5-1

 المقاكمة المستمرة لمنباتات المائيو كمنع دخكليا مجددا إلي البحيرات .  5-2

 كضع ىكايات في المكاقع االستراتيجية لممساعدة في معالجة مياه الصرؼ . 5-3

 حات التي تصؿ البحيرات بالبحر لتجديد المياه . ضماف تطيير البكاغير كالفت  5-4

ساسيو لجكدة المياه بشكؿ دكرم منظـ حتي يمكف تقييـ الجيكد التي مراقبة المؤشرات األ  5-5
تيدؼ الي تحسيف نكعية المياه كمدم كفاءتيا كذلؾ مف خبلؿ التعاكف بيف معيد عمكـ البحار 

 شئكف البيئو .  كالييئة العامة لتنمية الثركة السمكية كجياز

كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ  تحديد مناطؽ غير :  الحفاظ عمي التنوع البيولوجي -6
مما يساعد في الحفاظ عمي المخزكنات السمكية كتنميتيا باالضافة الي  Zone No-Takeمستغمو

 الحفاظ عمي التنكع البيكلكجي في البحيرات .

راءات السابقو سكؼ تساىـ في زيادة االنتاج اف اتخاذ االج : تعظيم االنتاج السمكي - 7
 السمكي كمع ذلؾ فإف ىناؾ اجراءات اخرم يجب اتخاذىا لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف أىميا : 

 التطبيؽ الحاسـ لقكانييف الصيد مف خبلؿ تكفير االمكانيات لشرطة المسطحات المائية . 7-1

 قانكني خاصة زريعة األسماؾ. االرشاد السمكي كحمبلت التكعيو بخطكرة الصيد الغير  7-2

 تحديد مناطؽ كمكاسـ يتكقؼ فييا الصيد لتجديد المخزكنات السمكية .  7-3

( يمخص التيديدات التي تتعرض ليا بحيرة المنزلة كاسباب تمؾ 13كالجدكؿ التالي ) 
 التيديدات كأثارىا كاالجراءات المقترحو لتخفيؼ أثارىا . 
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 (13جدول )
 ي تتعرض ليا بحيرة المنزلةتحميل التيديدات الت

 جراءات المقترحواإل –االثار  –سباب األ

 اجراءات تخفيف األثار األثــــار األسبـــاب التيــديدات
تناقص كميات 
 مياه الصرؼ

الزراعي 
 الداخمو لمبحيرة

التحكؿ الي ترعة 
السبلـ في اطار 

مشركع تنمية شماؿ 
االنخفاض .  سيناء

بميكف  2يقدر بحكالي 
 3ـ 

 زيادة معدالت التمكث . -
 .زيادة ممحكظة في الممكحو -
تغير جكىرم في  -

 المجتمعات البيكلكجية 
 انخفاض انتاج االسماؾ. -

تكفير حصص كافيو مف المياه  -
 بشكؿ مستمر . 

تحديد مصادر اخرم المدادات  -
 المياه .

تجفيؼ 
البحيرات 

 كخصخصتيا

االقتصادية  الضغكط
 : لتحكيؿ البحيرات إلي

صناعية التنمية ال  -
 كالعمرانية . 

 الزراعو. -
 المزارع السمكية .  -
 انشاء الطرؽ .  -

يرة مف انخفاض مساحة البح -
 1970ألؼ فداف في  407
 ألؼ فداف . 130 الي

 انخفاض حجـ المياه . -
 انخفاض االنتاج السمكي .  -
 فقد التنكع البيكلكجي  -
 

كضع قيكد صارمو عمي   -
 التجفيؼ.

تكفير دعـ شعبي النقاذ البحيرة  -
. 

اعداد خطة الستخدامات  -
 .األراضي

انتشار النباتات 
المائية بسبب 
صرؼ مياه 

غيرمعالجة أك 
المعالجة جزئيا 

مف مياه 
الصرؼ مف 
التجمعات 

 .يةالسكن

مياه الصرؼ الغير 
معالجة اك المعالجة 
جزئيا مػف التجمعػات 
السكنية كالتي تصب 

 في المصارؼ .

 ترسب الطمي كاالطماء  -
 .كحجمياخفض عمؽ المياه  -
زيادة معدالت انتشار  -

 الحشائش.
 نقص االكسكجيف . -
 التعرض المفرط لؤلمراض . -
المساىمو في تشكية الصكره  -

 العامو لمبحيرة .
اجرة نقص اعداد الطيكر لمي -

كغيرىا مف التنكع 
 .البيكلكجي

 تعميؽ قاع البحيرة . -
 تنظيؼ البحيرة مف الحشائش . -
 اقامة ىكايات . -
 و .زيادة ضخ المياه النظيف -
 تحسيف حركة المياه . -
انشاء اك تحسيف محطات  -

معالجة مياه الصرؼ لدمياط ، 
القاىرة كغيرىا مف التجمعات 

 السكنية .
دعـ مشركع المناطؽ الرطبو  -

 UNDPالذم تـ تنفيذه عمي 
كبحث امكانية تكراره في حالة 

 ثبكت جدكاه .
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ممارسات 
الصيد الغير 

 مبلئمو : 
الصيد الجائر 
 ، الصيد الغير

قانكني 
خصخصة 

 البحيرة 

اف تناقص مساحة  -
البحيرة كجكدة 

المياه قد ادم الي 
زيادة جيد الصيد 
 .في كحدة المساحة

ظيكر مافيا صيد   -
 الزريعو

انخفاض االنتاجية  -
 كاالستدامو .

فقد مصدر لمبركتيف التي  -
تستيمكو الطبقات محدكدة 

 الدخؿ . 
تناقص اعداد الطيكر  -

غيرىا مف المياجرة ك 
 .التنكع البيكلكجيعناصر 

تحسيف ادارة المصايد مف خبلؿ  -
 االرشاد السمكي . 

اعطاء التعاكنيات دكرأكبر في  -
 تنظيـ  عمميات الصيد . 

زيادة القيمة المضافو لبلسماؾ  -
 خبلؿ س

تنفيذ القكانيف الحاليو ، كزيادة  -
المكارد كاالمكانيات لمشرطة 
المختصو . كتحديد مناطؽ 

 mo –take zoneغيرمستغمو 
احة الظركؼ لمتكاثر كنمك الت

 .األسماؾ
 . التحكـ في جيد الصيد -
 

عدـ كفاية 
تبادؿ المياه 
بيف البحيرة 

كالبحر 
 المتكسط 

انشاء الطرؽ عاؽ  -
تبادؿ المياه بيف 
 البحيرة كالبحر . 

عدـ تطيير  -
البكاغيز بشكؿ 

 كاؼ .

انخفاض سرعة دكراف  -
 المياه كرككدىا .

 زيادة الممكحو .  -
البحر  تناقص اسماؾ -

المتكسط كالتي تدخؿ 
البحيرة كالتي أدت الي 

تغير مممكس في التركيب 
 الصنفي لبلسماؾ.

انشاء فتحات تحت الطرؽ  -
كالحكاجز التي تقسـ البحيرة 
ككذلؾ قنكات داخمية لتحسيف 

 دكراف المياه . 
التطيير المستمر لمبكاغيز التي  -

 تربط البحيرة بالبحر . 

كجكد 
كيماكيات سامو 

رؼ بسبب ص
مخمفات 

الصناعو بدكف 
 معالجو . 

الصرؼ اليكمي  -
لممخمفات 

الصناعيو الغير 
معالجة أك 

 المعالجة جزئيا .
الصرؼ الغير  -

مرصكد كالذم 
يحمؿ مكاد 

كيماكية ضاره 
 بصحة االنساف . 

 تيديد الصحو العامو .  -
انخفاض نكعية االسماؾ  -

 ككمياتيا.
 المساىمة في تشكيو صكرة -

 البحيرات .
انخفاض اعداد الطيكر  -

المياجره كغيرىا مف 
 عناصر التنكع البيكلكجي .

تطبيؽ القانكف عمي الصناعو  -
 الممكثو.

 تكفير الدعـ الفني كالمساعده -
 . الماليو لمصناعات االكثر تمكثان 
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صعكبة تطبيؽ  -
 القانكف 

التخمص مف 
المخمفات 
الصمبة 

بأسمكب غير 
 مناسب

عدـ كجكد مكاقع   -
مناسبة لمتخمص 

ت مف المخمفا
الصمبة حكؿ 
التجمعات 
 السكانية .

ضعؼ تنفيذ  -
القكانيف الخاصة 
بالتخمص مف 
 القمامة .  

كصكؿ مكاد كيماكية ضارة  -
 الي البحيرة .

الرماد الناتج عف حرؽ  -
 القمامة يصؿ الي البحيرة . 

 تيديد الصحة العامة . -
 . ظيكر الركائح الكريية -

نقؿ اماكف جمع القمامة بعيدا  -
 عف البحيرة ,

بة المخالفيف لمقكانيف معاق -
 الخاصو بالتعامؿ مع القمامة .

القياـ بحممة تكعية لحماية  -
 البحيرة.
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 الضررالبيئى وعالجوإطار منيجى لتحديد وقياس تكمفة مقترح -: الفصل السادس

فإف األضرار فى ضكء ماتـ عرضو مف مكضكعات كاسترشادا بالمفاىيـ كالدراسات سالفة الذكر ,
 يمكف أف تككف : تصيب المكارد الطبيعية التى 

  أضرار مادية مممكسة Taug:ble Damag مثؿ فقد أك نقص إنتاجية المكرد الطبيعى 
  مممكسة مادية غير أضرارIntangible Damage  
  أضرار ليس ليا قيمة سكقيةnon-market Damage  مثؿ العبء النفسى عمى

 بيعى .المكاطنيف جراء تدىكر البنية كالمكرد الط
  أضرار مف الصعب التعبير عنيا مثؿ معاناة القاطنيف فى منطقة التدىكر مف إصابات

 أك أمراض . 

التى تتحمميا جية ما أك يتحمميا المجتمع أك كبلىما جراء تمكث مكرد  التكاليؼ البيئية  كما أف
 يمكف أف تككف : أك مكارد ,طبيعية كتدىكر خصائصو كقدرتو عمى العطاء

 غير مباشرة. أكاشرة  تكاليؼ مب 
   ال يمكف قياسيا. أكتكاليؼ يمكف قياسيا 
   يتحمميا المجتمع أكتكاليؼ تتحمميا المنشأة 
   ك خفية أتكاليؼ صريحة 
  كتكاليؼ غير مممكسةأتكاليؼ الزامية 

 
 :األنكاع المختمفة مف التكاليؼ البيئية( 3انظر الشكؿ )يمخص الشكؿ التالى 
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  (3شكل رقم )
 صر تصنيفى ألنواع التكاليف البيئيــةح

 ليف يمكن قياسيا وتكاليف ال يمكن قياسيااتك                    (1)
  
 
 
 

 
 
 

 مثــل              
قيمة النقص في االنتاج من  -1

 األنظمة الطبيعية
 

 مثــل                 
 تكاليف تعويض المتضررين من التموث. -1
ف بناء تجمعات سكنية في مناطق تكالي -2

 ذات نوعية بيئية عالية.

 مثــل                     
 المعاناة واأللم التى تصاحب مرض االنسان.-1

األضرار التى تمحق بأعمال البناء والتماثيل  -2
 األثرية.

 خارجيةتكاليف داخمية و                            (2)
 

 
 
 

 ـلمثـ                 
 فقدان بعض المواد الخام والطاقة أثناء التصنيع. -1
 نفقات عالج العمال بسبب األمراض المينية. -2

 مثــل
األضرار التى تصيب البيئة الخارجية مثل اإلضرار -1

 الزراعية والثروة الحيوانية والعقارات المبنية.
 

 مموسةالتكاليف الصريحة والخفية واإللزامية غير الم                (3)
 
 

 التكاليف غير الممموسة التكاليف اإللزامية التكاليف الخفية التكاليف الصريحة 
 

 مثل         
تكاليف تركيب وصيانة  -

 معدات مراقبة التموث.

 
 مثل         

 تكاليف إدارة النفايات. -

 
 مثل            

تكاليف خاصة بالتعويضات  -
 نتيجة األضرار التى قد تحدث

 
 مثل         

تكاليف متعمقة بصورة المنشأة  -
 وعالقتيا وجودة الخدمات.

 
 
 

 الثانيةالمجموعة 
 المجموعة األولى

 ال يمكن قياسهاتكاليف 

 

 يمكن قياسها تكاليف مباشرة

 
 يمكن قياسها مباشرةغير تكاليف 

 

 التكاليف الخارجية 

 )خارج المنشأة الصناعية(

 التكاليف الداخلية 

 )داخل المنشأة الصناعية(
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 تكاليف الحماية والتقييم والرقابة والفشـل                          (4)
 

 تكاليف الفشـل تكاليف الرقابة تكاليف التقييم تكاليف الحماية
 

 مثل
 العمل مكان تكاليف حماية -

 من التموث

 
 مثل

تكاليف إستخدام معايير  -
 الجودة واألمن .

 
 مثل

 تكاليف تنفيذ القوانين -
 والتشريعات والمعايير البيئية.

 
 مثل

تكاليف إزالة األضرار البيئية  -
التى حدثت بالفعل نتيجة فشل 

 المنشأة
 مستويات وخطوات مواجية الضرر والتدىور البيئى

ختيار الطريقة , الثالث ـ عرضيا فى الفصؿ تالبيئية طرؽ عديدة لتقدير التكاليؼ  ىناؾ كا 
المناسبة يعتمد عمى عكامؿ كثيرة منيا نكع المكرد البيئى كنكع الَضرر الذل لحؽ بو . كفى 

 ثبلثة مستكيات :عمى تتـ مكاجية أل ضرر بيئى  جميع األحكاؿ 
 ككقؼ مسبباتو المستكل األكؿ : تحديد كتشخيص الضرر

 ضرركعبلجو المستكل الثانى : إزالة ال
 ككقايتو مف أل أضرار مستقبميةتو حمايك  إعادة تأىيؿ المكردالمستكل الثالث : 

 :المجمكعات اآلتية مف التكاليؼتكاليؼ تدىكر المكارد الطبيعية الى   يمكف تقسيـ , كعمى ذلؾ

فى كؿ األحكاؿ البد : ووقف مسبباتو   الضررتشخيص تحديد و  تكاليف األولى :  جموعة الم
كتقييـ ككقؼ مسبباتو  تخاذ إجراءات كتنفيذ أنشطة معينة لتحديد الضرر الذل لحؽ بالمكرد مف إ

 :تتضمف ىذه المجمكعة  مدل صبلحيتو لمقياـ بالكظائؼ المفترض تقديميا.

  (المعدات,المستمزمات,األفرادتتضمف تكاليؼ )التفتيش عمى كؿ مصادر الضررتكاليؼ  
 : ضبط اإلنبعاثات , منع ضخ الممكثات السائمة أك  تكاليؼ إيقاؼ مسببات الضرر مثؿ

 الصمبة أك الغازات الضارة الى المكرد ) تتضمف تكاليؼ األفراد كالمعدات(
 أفراد تتضمف تكاليؼ ) تحديد المؤشرات الدالة عمى حالة المكرد, ككضع خطة التقييـ

 كمستمزمات(
  نات المرتبطة بنكع أخذ العيبرصد كقياس حالة المكرد الذل تعرض لمتمكث تكاليؼ

 المكاد كالمعدات كالمستمزمات ....(.) األفراد , جراء اإلختبارات المناسبةا  ك  المكرد 
  حالة البحيرات الشمالية (جراء: لممكردتكمفة إنخفاض القيمة اإلقتصادية( 

 * تمكث المياه بمخمفات الصرؼ الصناعى كالزراعى كالصحى
 سماؾ* تضرر أنكاع األحياء البحرية كنقص األ
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   تضرر المكرد بفعؿ تجفيفو كاستغبللو فى اإلنتاج النباتى كالبناء عميو مثاؿ ذلؾ:* 
    إنخفاض إنتاجية األرض الزراعية*
 إنخفاض إنتاجية المصائد السمكية*
 إنخفاض العائد مف السياحة*     
 إنخفاض القيمة الجمالية كالترفييية*     
 جة اآلثار الصحية التى لحقت بيـ  كالغياب عف إنخفاض إنتاجية العامميف نتي*     

 لعمؿ)ساعات أك أياـ الغياب( .ا       
 التكمفة اإلجتماعية نتيجة التمكث كالتدىكر: 

 *تكمفة العجز )الكمى أك الجزئى(
 *تكمفة المعاناة التى تصاحب األمراض

 التأثير عمى الممتمكات كالعقارات*

زالة آثار آل: كتشير الى النفقات كالتكاليؼ البلزمة ج الضررعالإزالة و الثانية : تكمفة  ةالمحموع
ا كافة تكاليؼ تمتضمن )كالعبلج األكلى كالتكميمى كالتعكيضى كخارج منطقة الضررالتمكث 

 : العمالة كالمكاد المستخدمة( مثؿالمعدات ك 

 تكمفة إزالة بقع الزيت 
 زالة الترسيبات الصمبة  تكمفة رفع كا 
 قبؿ أك الصناعى تكاليؼ معالجة الصرؼ الصحى  -كتنقيتيا:  تكمفة معالجة المياه

صرفة عمى المكرد المائى لمكصكؿ بالمؤشرات لمحدكد اآلمنة أك تكاليؼ معالجة الصرؼ 
أك  الزراعى، أك إيجاد نظاـ آخر مناسب لمتعامؿ مع الصرؼ الصحى أك الزراعى

 بدال مف صرفو عمى المكرد المائى. الصناعى 
 مثبل( لتحؿ محؿ الغابات التى دمرت بسبب التمكث ات مانجركؼ ابتكاليؼ زراعة غ(     

 أك التدىكر
 تكمفة تنقية اليكاء 
 تكمفة التطيير كالتعقيـ 
 .)تكمفة التخمص مف المخمفات )السائمة كالصمبة 
 )... تكمفة العبلج )أطباء , أدكية , مستشفيات 
 كمفة التعكيضات كنقؿ المتضرريف إذا لـز األمرت 
 فيد ىنا أف نشير إلى تقنيات العبلج البيئى التى ترتكز عمى:مف الم
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 تصميـ العبلج الناجح 
 )إختيار تقنيات معالجة المكرد )المياه نمكذجا 
 إختيار طرؽ كقؼ التفاعبلت الكيميائية الضارة 
 العبلج الحيكل 
 العبلج النباتى 

تشير الى نفقات تفادل أل ك  :والترصد اإلجراءات الوقائيةو الحماية المجموعة الثالثة : تكمفة 
 تأثيرات ضارة مستقبمية كالمحافظة عمى المكارد: تتضمف ىذه التكمفة البنكد اآلتية  :

  البحكث كالتطكيرتكاليؼ 
  التدريب كالتكعيةتكاليؼ 
  الصيانة الدكريةتكاليؼ 
  المعدات كما يرتبط بيا مف نفقاتتكاليؼ  
  كالتقييـ كالمتابعة كالترصد  الرصدتكاليؼ 
 نشاء نظـ متكاممة لئلدارة البيئية كاإلقتصادية كاإلجتماعية اليؼ تك  كضع كا 
 تكمفة استخداـ معايير الجكدة 
 تكمفة تنفيذ القكانيف كالتشريعات البيئية 
 تكاليؼ التأمينات عمى العامميف 
 . ) تكاليؼ الحد مف التمكث ) استخداـ طاقة الرياح كالشمس بدال مف الفحـ كالغاز 
 رة كالمراجعة البيئية كفحص كاختبار المكاد كقياس أنشطة المكاد الضارة تكاليؼ المعاي 

 الخطوات اإلسترشادية  

 األضرار ووقف مسبباتتحديد وتشخيص اليدف : الخطوة األولى: 
كبالتنسيؽ مع الجيات األخرل  الطبيعىتقع عمى عاتؽ الجية التى يتبعيا المكرد  المسئكلية :
  ذات العبلقة
 اإلحتياجات :
  خطة عمؿ. 
 أفراد مدربكف. 
 معدات كأجيزة قياس كمختبرات كمكاد كمستمزمات أخرل. 
 تصاريح كمكافقات. 
 تمكيؿ مبلئـ. 
  تحقيؽ ىذا اليدؼتكمفة قياس المقترحة ل طريقةالبنكد ك كيكضح الجدكؿ التالى . 
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 ( 14جدول )
 التشخيص والتقييمتكمفة 

 طريقة القياس  البند
 مباشرة  ررالتفتيش عمى كؿ مصادر الض

  , ساعات العمؿالعدد, الكفاءة أفراد
  السعر, الصيانة , اإلستيبلؾ معدات كمستمزمات

أخذ العينات المرتبطة بنكع المكرد 
جراء اإلختبارات المناسبة الطبيعى  كا 

 مباشرة 

  , ساعات العمؿالعدد, الكفاءة أفراد
  , اإلستيبلؾالسعر, الصيانة معدات كمستمزمات

 طريقة سعر السكؽ  إنتاجية المكرد إنخفاض

  إنخفاض العائد مف السياحة
+ طريقة تكاليؼ  مباشرة

 السفر

 طريقة تكاليؼ السفر  إنخفاض القيمة الجمالية كالترفييية

إنخفاض إنتاجية العامميف نتيجة 
 اآلثار الصحية

عدد أياـ الغياب, متكسط 
 , متكسط اإلنتاجيةاألجر

 مباشرة

  , مستكل العجزنكع اإلصابة ك الجزئىالعجز )الكمى أ
تكمفة المعاناة التى تصاحب 

  األمراض
صعب غير محسكسة 
 قياسيا

طريقة التسعير عمى   التأثير عمى الممتمكات كالعقارات
 أساس المتعة

 
  الخطوة الثانية : اليدف: إزالة وعالج الضرر

أما التنفيذ يقكـ بو جيات  الطبيعى كرد : تقع القيادة عمى عاتؽ الجية التى يتبعيا المالمسئكلية 
لزراعة, , كزارة اؼ الصحى, كزارة البتركؿ كىيئاتيابالضرر مثؿ : ىيئات الصر  أخرل ذات عبلقة
 . , كزارات الصحة كالشئكف اإلجتماعية كغيرىاىيئة قناة السكيس
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 اإلحتياجات :
  خطة عمؿ. 
 أفراد مدربكف . 
  زالة الضررالمعمعدات كأجيزة كمكاد كمستمزمات  . الجة كا 
 تصاريح كمكافقات . 
 تمكيؿ كافى . 

 كيكضح الجدكؿ التالى بنكد كطريقة قياس تكمفة تحقيؽ ىذا اليدؼ
  ( 15جدول ) 

 اإلزالة والعالج تكمفة 
 طريقة القياس  البند

 مباشرة  )مثبل( تكمفة إزالة بقع الزيت أك الترسيبات
  , ساعات العمؿالعدد, الكفاءة أفراد

  , اإلستيبلؾالسعر, الصيانة دات كمستمزماتمع
 مباشرة  )كمثاؿ( تكمفة معالجة المياه كتنقيتيا

  , ساعات العمؿالعدد, الكفاءة أفراد
  , اإلستيبلؾالسعر, الصيانة معدات كمستمزمات

تكاليؼ زراعة غابات مانجركؼ  )مثبل( 
 لتحؿ محؿ الغابات

 مباشرة 

 مباشرة  تكمفة تنقية اليكاء
   تكمفة التطيير كالتعقيـ

 مباشرة  تكمفة التخمص مف المخمفات
تكمفة التعكيضات كنقؿ المتضرريف إذا لـز 

 األمر
 مباشرة 

 مباشرة  تكمفة العبلج )أطباء , أدكية , مستشفيات ...(
 
 والترصد والرصد لخطوة الثالثة: اليدف : الحماية والوقايةا

كبالتنسيؽ مع جيات   الطبيعى ؽ الجية التى يتبعيا المكرد: تقع القيادة عمى عاتالمسئكلية 
 , كزارة المالية , كزارة التخطيط , كزارة البحث العممى أخرل مثؿ : كزارة الدكلة لشئكف البيئة 

 كغيرىا
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 اإلحتياجات :
 عمؿ  طخط. 
 أفراد . 
 استشارات . 
 برامج تدريب كتثقيؼ  كتكعية . 
 تمكيؿ كافى . 

 تكمفة تحقيؽ ىذا اليدؼالمقترحة ل قياسالبنكد كطريقة  كيكضح الجدكؿ التالى 
 

 ( 16جدول رقم )
 تكمفة الحماية والوقاية

 طريقة القياس  البند
 مباشرة )برامج,أفرادكمستمزمات( تكاليؼ التدريب كالتكعية
 مباشرة )معدات كأجيزة كمستمزمات( تكاليؼ الصيانة الدكرية
 مباشرة , مستمزمات كمعداتأفراد لمتابعةكاتكاليؼ الرصد كالترصد  كالتقييـ 

نشاء نظـ متكاممة لئلدارة  مباشرة )استشارات , أفراد تكاليؼ كضع كا 
 مباشرة  تكمفة تنفيذ القكانيف كالتشريعات البيئية
 النظـ المباشرة السائدة  تكاليؼ التأمينات عمى العامميف
 مباشرة  تكمفة استخداـ بدائؿ آمنة

كالمراجعة  كالفحص  تكاليؼ المعايرة
 كاإلختبارات

 مباشرة )برامج,أفرادكمستمزمات(
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 ممخص

إنشغؿ فريؽ البحث بمكضكع التدىكر البيئى الذل تقكد إليو، تعديات لفترة مف الزمف       
اإلنساف الجائرة كالمريضة عمى البيئة التى تعكلو كذكيو مف قبيؿ : تمكيث البيئة، اإلخبلؿ بتكزاف 

نتاجية البي ئة اليش كالرقيقة ، كالتعجيؿ بأجؿ النفاذية . كآثار ىذا التدىكر عمى صحة اإلنساف كا 
ختفائيا  قاعدة الكارد التى يتضافر التعجيؿ بأجؿ نفاذيتيا مع تمكيثيا إلى عدـ صبلحية عرضيا كا 
كعناصر حساب تكاليؼ ىذه اآلثار الضارة كسبؿ تقدرييا . كتكضيح أسس ىذا التقدير . 

يعى أف يككف لكؿ استخداـ كمفة كيترتب عمى ىذا فى نفس الكقت أف يدفع اإلنساف كمؼ كطب
استخدامو السيىء كالضار لميبات الطبيعية التى حباه اهلل بيا، طائعا احيانا كمضطران فى أحياف 

 كثيرة جزاء تدخبلتو الجائرة .

لء بثبت مف المصطمحات مف الدراسة تـ إحاطة القار  فى المبحث األول من الفصل األول     
كالمضمكنيات الكاجب إدراكيا كتفكيؾ معناىا، حتى يمكف بناء فيـ مشترؾ بيف الميتميف 
بالمكضكع كتحميبلتو كنتائجو . كىذا الفصؿ ىك محاكلة لتجاكز التعريؼ المعجمى لممصطمحات 

ظـ البيئية كعدـ تركيد نفس ما يقكلو اآلخركف كلكف تكضيح عبلقة المصطمح بالمنظكمة أك الن
كأسس مضمكنيتيا الفنية فى محاكلة لتأسيس كعى أكاديمى بيئى لو عمقو االقتصادل الكاعى 
كالمسئكؿ كعمى الرغـ مف أف ىذا الجزء لـ يكرد مراجع كثيرة فإننا عمى األقؿ أشرنا عمى القارلء 

لمبحث بالرجكع كالتكاصؿ إلى مصادر أخرل . كمف أىـ المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فى ا
  -األكؿ :
مفيـك  –تحديد المخاطر البيئية  –تمكث  البيئة  –الغبلؼ المائى  –الغبلؼ الحيكل  –البيئة 

مفيكـ نفاذية المكارد كحسابيا . بعد عرض لبعض الدراسات التى أشرنا عمى  –التكاليؼ البيئية 
  -القارلء بالتكاصؿ معيا كىى :

 اقتصادية حكؿ الصحة البيئية . – تكمفة التدىكر البيئى : دراسة اجتماعية -1
 تكاليؼ التدىكر البيئى كشحة المكارد الطبيعية . -2
 الطرؽ المحاسبية المقترحة لمعالجة التمكث البيئى . -3
 بعض أساليب تقييـ تكمفة اآلثار البيئية . -4
 كيفية قياس الضرر البيئى كبناء نمكذج تحميمى لمتكمفة . -5
 المحاسبة عف التكاليؼ البيئية . -6
 مقترح لقياس التكاليؼ كالمنافع الناجمة عف اآلثار البيئية لممنشأت الصناعية . منيج  -7
 محاسبة التمكث البيئى . -8
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 التكاليؼ االقتصادية لممشكبلت البيئية كأىـ طرؽ التقييـ البيئى المستخدمة . -9
 تقدير تكمفة التدىكر البيئى فى ج . ـ .ع  -10

  -ية كالدكلية مثؿ :كاستعراض أىـ مصادر البيانات القطرية كاألقميم
 البنؾ الدكلى . -
 معيد المكارد الدكلى . -
 البرنامج اإلنمائى لؤلمـ المتحدة . -
 منظمة الصحة العالمية . -
 منظمة األغذية كالزراعة الدكلية .  -
 برنامج األمـ المتحدة لمبيئة . -
 المجمس العربى لممياه . -

  -ليكصؼ حالة البيئة فى مصر : ثم يأتى المبحث الثالث
كذلؾ مف خبلؿ مؤشرات : األسس األيدركجينى ) قمكية أك نير النيل والبحيرات لئة المائية البي

حمكضة المياه(، األككسجيف الذائب، تركيز المكاد العضكية، تركيز المغذيات مثؿ األمكنيا، 
 تركيز األمبلح الصمبة الذائبة، تركيز الفمكريدات، العد البكتيرل .

مؤشرات : الممكثات الغازية ) ثانى أكسيد الكبريتف ثانى أكسيد  كذلؾ مف خبلؿاليواء الجوى 
النيتركجيف، أكؿ اكسيد الكربكف، غاز األكزكف األرضى، الجسيمات الصمبة العالقة، الرصاص، 
. اإلنبعاثات الصناعية كالجسيمات الكمية كأكاسيد الكبريت كالنتركجيف . افنبعاثات الصادرة عف 

 تمكث اليكاء .البيئة األرضية . عكادـ المركبات . نكبات 

  -البنية األرضية وأىم التعديالت عميو:
 . عمى االراضى الزراعيةالزحؼ الحضرل  -
 .تجزئة االراضى   -
 . الزراعية فى االراضى القديمة -
 . تدىكر خصكبة االراضى الزراعية -

  -لمكضكع الضرر كالتدىكر البيئى مف خبلؿ مباحث : الفصل الثانىكيعرض 
  -عف الضرر البيئى ىك مقدمة لحالة التدىكر البيئى لمنظـ اإليككلكجية مثؿ : بحث األول :الم

 األضرار بالمكارد المائية السطحية كالجكفية . -
 األضرار باألنكاع الحية كالمكائؿ الطبيعية . -
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 األضرار بالمكارد المائية . -
إلنساف كذكيو مثؿ األضرار الناتجة عف التدخؿ البشرل الضار بالبيئة التى تعكؿ ا -

 المبيدات بانكاعيا الحشرية كالفطرية كمبيدات الحشائش .
  -كتتضافر أسباب الضرر كىى : -

 اإلخبلؿ بالتكازف الطبيعى. -ج تنزاؼ المكارد . اس -ب     التمكث . - أ
فى إحداث حالة التدىكر البيئى التى تؤثر عمى الصحة العامة لئلنساف كتراجع إنتاجية المكارد 

عب تقدير قيمتيا كيكضح التحميؿ أف حالة التدىكر البيئى تككف أقصاىا فى بداية أخرل يص
األخذ بالتصنيع كتزيد مع تقدـ مستكل التصنيع ثـ تأخذ فى التراجع فى اقتصاديات الخدمات ما 
بعد التصنيع ) تحميؿ سيمكف ككزنتس( . كذلؾ يكضح ىذا المبحث جكانب قياس اآلثار الناجمة 

ئى : اآلثار عمى صحة اإلنساف، اآلثار عمى إنتاجية المكارد، اآلثار عمى قاعدة عف الضرر البي
 المكارد .

تصنيؼ التكاليؼ البيئية مف منظكر الجية التى تتحمؿ عبء ىذه  ويوضح المبحث الثانى
التكاليؼ ككذا مصادر تحمؿ تكمفتيا كأيضا مف منظكر األنشطة البيئية بدءا مف قياس التدىكر 

  -ديدان آثاره التقدير النقدل ليذه اآلثار مف خبلؿ الطرؽ التالية :البيئى كتح
 .                   Market Price Method طريقة سعر السكؽ  -1
 .  Productivity Method إلنتاجية                    طريقة ا -2
 .       Hedonic Pricing Methodطريقة التسعير عمى أساس المتعة -3
 . Travel Cost Method  عر                 طريقة تكمفة الس -4
 طرؽ تجنب تكمفة الضرر كتكمفة االستبداؿ كتكمفة البديؿ  -5

Damage Cost, Replacement Cost, and Substitute Cost Method 
  Contingent Valuation Method      طريقة التقييـ اإلفتراضى -6
           Contingent Choice Methodطريقة االختيار اإلفتراضى   -7
                    Benefit Transfer Methodطريقة نقؿ المنافع  -8

المعنكف : البحيرات الشمالية كجزء مف النظاـ البيئى  التحميل إلى الفصل الثالثينتقؿ ك     
  -المائى كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة مباحث :

 النظام البيئى المائى فى مصر -المبحث االول :
 النير كفركعو كالبحيرات كالخزانات الجكفية . كىى  ية العذبة :البيئة المائ 
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البيئة المائية المالحة : كىى المياه الساحمية عمى امتداد البحر األبيض كالبحر األحمر كبحيرة 
 البردكيؿ كمبلحة بكر فؤاد .

دكك  التى تجمع بيف المياه العذبة كالمياه المالحة كىى بحيرات المنزلة كالبرلس المسطحات كا 
كمريكط . كيؤكد التحميؿ عمى التنكع الحيكل الكاسع لمبيئة المائية المصرية التى تشمؿ أنكاع 
األسماؾ البحرية المختمفة كأغنى الشعاب المرجانية فى العالـ عمى سكاحؿ البحر األحمر كتعتبر 

حر األحمر ىذه البيئة البحرية المختمفة كأغنى الشعاب المرجانية فى العالـ عمى سكاحؿ الب
كتعتبر ىذه البيئة البحرية الرطبة مكئبل لكثير مف الطيكر المياجرة مف أكركبا كشبو الجزيرة 

يراف .  العربية كتركيا كا 

 –: البحيرات المصرية الشمالية : التركيب الطبيعى كالكضع الراىف  المبحث ثانيايعالج     
 المخاطر البيئية .  –الكظائؼ البيئية 
ب الطبيعى تشير التحميؿ إلى أف البحيرات مصر الشمالية كىى مف الغرب إلى مف حيث التركي
فى  641.000مريكط قد تراجعت مساحاتيا مجتمعة مف  –إدكك  –البرلس  –الشرؽ : المنزلة 

. كيكضح المبحث أكال التركيب الطبيعى لمبحيرات  1982فى عاـ  195.000إلى  1912عاـ 
ات ساحمية ترصع رأس الدلتا كشريط الدانتيبل كىى بحيرات الشمالية التى تكصؼ بأنيا بحير 

 ضحمة العمؽ كبيرة السطح ما يؤدل إلى ارتفاع حجـ البخر السنكل . 
كيعالج المبحث الثانى : الكضع الراىف لمبحيرات الشمالية مف منظكر المساحة كالمستقبؿ 

فى عاـ  472.000عت مف الطبيعى حيث تكضح البيانات أف المساحة الكمية لمبحيرات قد تراج
بحسب آخر تصكير جكل باألقمار الصناعية لمبحيرات  2012فى عاـ  187.000إلى  1982

الشمالية المصرية، كلك استمرت ىذه التعديات فسكؼ تصبح ىذه التعديات فسكؼ تصبح ىذه 
 البحيرات كتمة ممتدة مف األسمنت كتنجح أعماؿ اإلنساف فيما فشمت الطبيعة فى عممو .

  -ناقش ىذا المبحث ثالثا : الوظائف والخدمات البيئية التى توفرىا البحيرات الشمالية وىى :وي
 السمكى .مصدر ميـ إلنتاج  -1
 المساىمة فى تنقية مياه الصرؼ التى تصب فييا . -2
حماية أراضى الدلتا الزراعية كغيرىا مف المنشأت مف تأشيرات المياه الجكفية كالمياه  -3

 البحرية .
 خاطر الناتجة عف حدكث الفيضانات الساحمية .تقميؿ الم -4
 تحسيف المناخ فى المدف كالمجتمعات الساحمية . -5
 مكائؿ حيكية لمتنكع البيكلكجى فى البحر المتكسط . -6
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 .مصدر ميـ مف مصادر استخراج الممح ) كمكريد الصكديـك (  -7
 

  -ثم يناقش المبحث رابعا : المخاطر التى تيدد سالمة البحيرات وىى :
 ص إمدادات البحيرات بكميات كافية مف المياه تسمح ليا بأداء كظائفيا البيئية .نق -1
 تمكث المياه بمخمفات الصرؼ الصناعى كالزراعى . -2
 ضخ المخمفات البمدية الصمبة مف مدينتى بكرسعيد كدمياط .  -3
 .تجفيؼ مساحات معتبرة مف البحيرات  -3

 .الصيد الجائر  -5

 .تقميص أعداد الطيكر المياجرة  -2

ادة معػػدالت البحػػر مػػف سػػطح البحيػػرات الشػػمالية الكبيػػر كالفحػػؿ بسػػبب زيػػادة متكسػػط زيػػ -9
 .درجات الحرارة كمكجات الجفاؼ المتعاقبة 

النمػػػػك السػػػػكانى المتزايػػػػد فػػػػى المنػػػػاطؽ الجغرافيػػػػة المتاخمػػػػة لمبحيػػػػرات الشػػػػمالية كتنتقػػػػؿ  -8
البيئػػػى تحمػػػيبلت الفصػػػؿ الثالػػػث إلػػػى المبحػػػث الثالػػػث الػػػذل يعػػػرض لمؤشػػػرات التػػػدىكر 

 كتعريفيا كىى :

 .معدؿ تآكؿ الشكاطئ  -3
 .معدؿ تآكؿ البحيرات الساحمية  -2

 .معدؿ الفقر فى مساحات صيد األسماؾ الكطنية  -1

 .معدؿ تآكؿ القدرة الشرائية لسكاف المناطؽ الساحمية  -3

 .اختفاء مكائؿ الطيكر المياجرة إلى السكاحؿ الشمالية  -5

 بحيرل )تدنى االنتاجية( معدؿ النقض السنكل فى االنتاج السمكى ال -2

 .درجة تمكث األسماؾ بالمعادف الثقيمة الضارة -9

العد البكتيرل لمبكتريا القكلكنية النمكذجية كبكتريا االيشيرشيا ككالل كالبكتريا الكردية  -8
 .السبحية 

 .تركيزات المغذيات )األمكنيا كالفكسفكر(  -3

 .نقراض أنكاع الكائنات البحرية التى انقرضت أك الميدرة باال -30

 .مساحات غابات المانجركؼ -33
نسبة مساحة المناطؽ الساحمية كالبحرية المحمية الجمالى مساحة المحميات فى  -32

 .مصر 
 .مساحات الشعب المرجانية بالبيئة البحرية  -31
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كيختـ المبحث بتقدير أبعاد كحجـ التدىكر البيئى لمبحيرات المصرية الشمالية مف خبلؿ 
تدىكر البيئى ذات الصمة فى بحيرات المنزلة كالبرلس كادكك كمريكط كالسابؽ نفس مؤشرات ال
 .ذكرىا اعبله 

 
 0فى الفصل الرابع من الدراسة ينتقل التحميل لما شرح أبعاد التدىور البيئى فى بحيرة المنزلة

: تكصيؼ بحيرة المنزلة كمصادر تغذية البحيرة بالمياه المتمثمة  ويشرح المبحث األول 
المياه المالحة كالمياه المالحة كمياه الشركب )منخفضة الممكحة( كمياه الصرؼ الصحى فى 

فداف فى الثبلثينات مف القرف  900.000كيكضح تراجع مساحة البحيرة مف  .كالصناعى 
فداف فى الكقت الحاضر بسبب عمميات التجفيؼ كباقى األنشطة  310.000الماضى إلى 

لى عدة أجزاء ىى : منطقة المثمث كمنطقة مقر البحر كمنطقة برز البشرية التى قسمت البحيرة إ
الببلط كمنطقة البحيرة األـ ثـ يناقش الكظائؼ كالخدمات البيئية التى تكفرىا بحيرة المنزلة عمى 

 كجو الخصكص كىى :
 .ككنيا مصدر ميـ النتاج األسماؾ  -3
 .المساىمة فى تنقية مياه الصرؼ التى تصب فييا -2

 لجكفية .لدلتا كغيرىا مف المنشآت مف تأثيرات المياه احماية اراضى ا -1

 الناتجة عف الفيضانات الساحمية. تقميؿ المخاطر -3

 اخ فى المدف كالمجتمعات الساحمية.تحسيف المن -5

 .مكائؿ حيكية لمتنكع البيكلكجى فى البحر المتكسط  -2

 
 ور :ويناقش المبحث الثانى : تكمفة التدىور البيئى فى بحيرة المنزلة من منظ

 .حجـ الخسائر نتيجة تناقص االنتاج السمكى  -3
 .تكاليؼ معالجة مياه الصرؼ  -2

 .تطيير كتعميؽ البكاغيز كالفتحات التى تربط البحيرة بالبحر -1

 .مشركع المعالجة البيكلكجية لمياه بحر البقر -3

اـ اإلدارة البيئية المتكاممة لمكاجية تصفية التدىكر البيئى بشكؿ ع الفصل الخامس :كيعالج 
 .كتدىكر المناطؽ الساحمية بشكؿ خاص 
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مجمكعة المقكمات المؤسسية لبلدارة البيئية المتكاممة لممناطؽ  أوال كيكضح الفصؿ 
 الساحمية التى تتضمف :

 .السياسات العامة  -3
 .االطار التشريعى  -2

 .الكياف المؤسسى  -1

 0لممناطؽ الساحمية كالبحرية البيانات كالمعمكمات كأحد مقكمات اإلدارة البيئية المتكاممة وثانيا :

 .وثالثا : االطار التمويمى وحسابات التكاليف
ثـ يكضح الفصؿ المرتكز األساسى إلستراتيجية مقترحة لتحسيف بيئة البحيرات الشمالية  

كاإلجراء كاألنشطة البلزمة لكقؼ التدىكر التى ترتكز عمى تحقيؽ التنسيؽ بيف المؤسسات 
 المصالح اآلخريف مف خبلؿ :الحككمية كالخاصة كأصحاب 

 .إنشاء لجنة كزارية عميا خاصة بالبحيرات السمكية  -3
 .دعـ المجاف المحمية المشكمة لكؿ بحيرة  -2

 .كقؼ تجفيؼ اية مساحات جديدة فى البحيرات -1

 .ضماف الحد االدنى مف امدادات المياه لقياـ البحيرات بكظائفيا البيئية  -3

 .تقميؿ آثار التمكث -5

 .كع البيكلكجىالحفاظ عمى التن -2

 تنظيـ اإلنتاج السمكى. -9

مقترح إطار منيجى لتحديد كقياس تكمفة الضرر البيئى  الفصل السادس واألخير :يعالج 
كعبلجو كذلؾ بعد اثبات حصر تصنيفى ألنكاع التكاليؼ البيئية حيث يبدأ الفصؿ بتكضيح 

 ثة :مستكيات كخطكات مكاجية الضرر كالتدىكر البيئى عمى صعيد مستكيات ثبل
 .تحديد كتشخيص الضرر ككقؼ مسبباتو  المستوى األول :
 .إزالة الضرر كعبلجو المستوى الثانى :
 .إعادة تأىيؿ المكرد كحمايتو ككقايتو مف أل اضرار مستقبمية المستوى الثالث :
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 وتنقسم التكاليف بحسب ىذه المستويات إلى مجموعات ثالث كذلك :
يد كتشخيص الضرر ككقؼ مسبباتو كىى فى حالة نمكذج تكاليؼ تحد : المجموعة األولى

 الدراسة )البحيرات الشمالية ( :
 0تمكث المياه بمخمفات الصرؼ الصناعى كالزراعى كالصحى  -
 تضرر أنكاع األحياء البحرية كنقص االنتاج السمكى  -

 0تضرر المكرد بفعؿ تجفيفو كاستغبللو فى اإلنتاج النباتى أك البناء عميو  -

 تكمفة إزالة كعبلج الضرر مف خبلؿ مجمكعة مف التدخبلت كىى : مجموعة الثانية :ال
 .التعافى الطبيعى  -
 خدمات المكرد الطبيعى . -

 العبلج األكلى . -

 .العبلج التكميمى -

 .العبلج التعكيضى  -

 .العبلج خارج منطقة التضرر  -

 لتى تضـ :كفى ىذا الصدد تـ التأثير عمى تقنيات العبلج البيئى ا
 تعميـ العبلج الناجح. -
 .اختيار تقنيات معالجة المكرد )المياه نمكذجا(  -

 .اختبار طرؽ كقؼ التفاعبلت الكيميائية الضارة  -

 .العبلج الحيكل -

 .العبلج النباتى -

 المجموعة الثالثة : تكمفة الحماية واإلجراءات الوقائية والترصد وبعد ذلك ينتقل الفصل إلى
اءات التنفيذ التى تضم الخطوات االسترشادية المتتابعة التى تضم األىداف عرض إجر 

 واالحتياجات وبنود التكاليف :
 .تحديد كتشخيص ككقؼ مسببات األضرار الخطوة األولى :
 .إزالة كعبلج الضرر الخطوة الثانية :
 الحماية كالكقاية كالرصد  الخطوة الثالثة :
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