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 المقدمة

 

اتلنقل والرتحشل بغض انلظر عن مقشصد اابثق مفهوم السيشحة يف ابلدء من 

اتلنقل، ثم اصبح بعد ذلك نششطش  إنسشايش  واجتمشعيش  يعتمد ىلع ادلوافع والغرائز، وحب 

املعرفة واالستكششف واتلعنم، ومش يتبع ذلك من تهذيب لنسنوك، واكتسشب لنمهش ات 

 .اية اجتمشعيةواملعنومشت، واالطالع ىلع املعش ف بشىت صنوفهش وذلك عرب  حنة إنسش

 طشع إاتشيج ينعب دو ا  هشمش  يف زيشدة : إن السيشحة من منظو  ا تصشد  يه

ادلخل القويم، وحتسني مزيان املدفواعت، من خالل العمالت األجنبية اليت تتحقق، 

حركة دينشميكية ترتبط بشجلوااب : والسيشحة من منظو  اجتمشيع وثقشيف يه

لإلنسشن، بمعىن أاهش  سشلة حضش ية وجرس لنتواصل  االجتمشعية والسنوكية واحلضش ية

فن : بني اثلقشفشت واملعش ف اإلنسشاية لألمم والشعوب، والسيشحة من منظو  عنيم يه

 .تقديم اخلدمة

وتقوم فنسفة السيشحة ىلع أاهش عنرص أسشيس من حرية اإلنسشن، واموذج جديد 

تبشدلة واتلقش ب الفكر  لنعال شت بني الشعوب واحلضش ات، تلحقيق املعرفة امل

والسيشيس وإحالل اتلفشهم والصدا ة بني الشعوب، كمش تشلك تواصال  ثقشفيش  من خالل 
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االطالع ىلع احلضش ات واثلقشفشت، ويه  كزية من  اكئز اإلاتشج القويم، وجمشل 

استثمش   بشعتبش ه نششط إاتشيج تنمو ، ويه عنرص يسشهم يف اتلغري االجتمشيع تغرس 

 .فوس مششعر الوالء لنوطنيف انل

و د تعددت وتنوعت أنشطة السيشحة وأاواعهش وذلك تبعش  تلعدد وتنوع أنشطة 

من أهم األاواع السيشحية؛  Ecotourismاإلنسشن ذاته، وتعترب السيشحة ابليئية 

ألاهش تقوم أسشسش ىلع اتلوازن ابلييئ، ويه ظشهرة جديدة تهدف إىل ابلحث وادل اسة 

واتلأمل يف الطبيعة وانلبشتشت واحليوااشت وتوفر الراحة لإلنسشن، فشملزية اليت يتيحهش 

يل مع تطبيق السيشحة ابليئية يه  بط االستثمش  واملشش يع اإلاتشجية لنمجتمع املح

محشية ابليئة واتلنوع احليو  واثلقشيف لنمنشطق السيشحية، وفق معشدلة تنموية واحدة 

وذلك عن طريق إعداد برامج سيشحية، تعتمد توجيه السيشحة حنو املوا ع املمزية بيئيش ، 

مع اتلأكيد ىلع ممش سة سنوكيشت سيشحية إبداعية ومسنية دون املسشس بنوعية ابليئة 

 .يهشأو اتلأثري عن

وىلع الصعيد الوطين يمنك األ دن مقومشت متاكمنة لقيشم صنشعة سيشحية 

تد  عنيه دخال  مزتايدا  إذا توافرت العوامل املسشعدة ىلع ذلك، ويف  أنواسعة يمكن 

جمشل السيشحة ابليئية تتمزي طبيعة األ دن بأاهش متعددة ابليئشت، تكمن فيهش مظشهر 

ة تلعدد املنشخشت والرتاكيب اجليولوجية واال تفشع أو اتلبشين واتلنوع والبسشطة اتيج
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االخنفشض عن سطح ابلحر ومعدل هطول املطر السنو ، األمر اذل  أدى إىل تعدد 

 .أشاكل اتلكيف اليت تبديهش ابشتشتهش وحيوااشتهش املتنوعة لنعيش يف هذه ابليئشت

العديد من  جشء هذا الكتشب يلنيق الضوء ىلع السيشحة ابليئية وذلك تلحقيق

ابليئية أو اإليكولوجية أو )اتلعريف بأاواع السيشحة الطبيعية : األهداف أهمهش

ومقومشتهش وأهميتهش، واتلعريف بأهم القيم ابليئية، والفندق ابلييئ كشلك ( اجلمشيلة

يعرب عن اتلنشغم الطبييع بني النششط السيشيح وابليئة املحيطة به، واتلعريف بأشاكل 

 .محشية ابليئة السيشحية اتلنوث ووسشئل

احتوى الكتشب ىلع أ بعة فصول اكن الفصل األول منهش عن القيم ابليئية 

كمقومشت جذب سيشيح واثلشين عن اتلنوث ابلييئ وإمش الفصل اثلشلث فقد اكن عن 

السيشحة الطبيعية من حيث مفهومهش وأاواعهش واجتشهشت السيشح حنوهش واألهمية 

واثلقشفية هلش، واكن الفصل الرابع عن الفندق ابلييئ من حيث  اال تصشدية واالجتمشعية

مفهومه واالعتبش ات اخلشصة عند تصميمه هذه االعتبش ات اليت جتعل منه شالك  مكمال  

لنبيئة ألاه منهش من حيث املواد املستعمنة يف بنشئه واتلصميم اذل  حيشيك ابليئة واألثشث 

شجهش احلضش   كتعبري صشدق لنتجربة احلسية اذل  حيتويه هو من خشمشت ابليئة وات

 .لنسشئح بشملو ع السيشيح
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اتبع املؤلف يف تأيلفه لنكتشب ىلع منهج شمويلة الوا ع اجلغرايف لنظواهر املد وسة 

يف فصول املوضوع، واعتمد يف ذلك ىلع مراجع حديثة، مستشهدا  يف ذكر االمثنة من وا ع 

بشلك خشص، العتقشد املؤلف بأن اتلنوع اجلغرايف الوطن العريب بشلك اعم واأل دن منه 

واحلضش   اذل  تشهده ا طش  الوطن العريب جتعل منه منطقة جذب واضحة يف جمشل 

السيشحة ابليئية، حيث الشواطئ الرمنية اذلهبية والسواحل ابلحرية اليت تعترب افضل 

واملو ع ( اخلنيج العريبابلحر املتوسط وابلحر االمحر و)املنشطق لسيشحة الغطس يف العشلم 

اجلغرايف اذل  يمثل  نب العشلم حيث يشلك ا نيم اتصشل بني منشطق العشلم املختنفة، 

واملنشخشت املتعددة والغشبشت الطبيعية اجلمينة ىلع سفوح جبشل بالد الششم وعسري 

هش واالطنس، والصحش   الواسعة املثرية، واشاكل سطح اال ض املتنوعة يف تراكيبهش وااواع

 (.جبشل وهضشب وسهول واودية واغوا  وماكشف صخرية و يعشن وواحشت وغريهش)

وأخريا  أسأل اهلل سبحشاه وتعشىل أن يكون هذا الكتشب إضشفة جديدة إىل 

 .املكتبة العربية من جهة واىل أدبيشت السيشحة ابليئية من جهة أخرى

 .واهلل من و اء القصد

 
 املؤلف

 10/8/1007عجنون  -اهلششمية 
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 الفصل األول

 القيم البيئية كمقومات جذب سياحي

 

 :املقدمة 3:3

يعترب عنم ابليئة من العنوم احلديثة إذ يمكن القول بشن عنم اتلبيؤ 

Ecology  ومصطنح ابليئةEnvironment  بدأت بشالاتشش  يف األوسشط

العنمية منذ مطنع انلصف اثلشين من القرن العرشين، ومع االهتمشم العشليم بشبليئة 

و ضشيشهش واهلموم املتعنقة بهش ورضو ة إبراز القيم ابليئية كقيم حيشتية مالزمة لنقيم 

أن القضشيش السيشسية واالجتمشعية واال تصشدية، بل إن إحصشئيشت الرأ  العشم تشري إىل 

ابليئية حتتل املرتبة األوىل بني القضشيش األخرى، وتتعدد وتتنوع القيم ابليئية اظرا  

تلعدد أامشط بيئة اإلنسشن واتلنوع الكبري ملجشالت عنم 

 . Environmental Science Domains(3)ابليئة

ومع هذا اتلعدد واتلنوع إال أن من املمكن تصنيف القيم ابليئية إىل صنفني 

 : ئيسني يند ج حتت لك صنف منهش عرشات القيم وذلك ىلع انلحو اتلشيل
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ويه  يم تؤكد ىلع أهمية األ سشم املكواة لنبيئة : القيم ابليئية الطبيعية 

الطبيعية اليت حبشهش اهلل لإلنسشن بفطرتهش وتوازن وتنشغم مكواشتهش ورضو ة استثمش هش 

فة الرئيسية األ بعة ومش يند ج حتتهش بشلشلك األمثل، وتتمثل هذه األ سشم بشألغن

 :(1)العديد من األ سشم الفرعية ويه

وتتمثل بشلرتبة ومش هلش من :   Lithosphereالغالف الصخر  -3

أهمية يف حيشة اإلنسشن وأاواع الصخو  الرسوبية وانلش ية واملتحولة ومش 

 .(1)حتويه من معشدن ثمينة 

واملحيطشت واألاهش  وابلحريات ومجيع  اكبلحش : Hydrosphereالغالف املشيئ .  أ

 .(3)األشاكل املشئية ومش هلش من أهمية يف حيشة اإلنسشن 

والغشز  واذل  يشمل األكسجني : Atmoshereالغالف اجلو  . ب

 .(1)واغزات عديدة أخرى

 Life Beltأو مش يسّمى بنطشق احليشة : Biosphereالغالف احليو  . ج

 .وسيد هذه احليشة وهو اإلنسشن واذل  يشمل انلبشت واحليوان

ويه  يم تؤكد ىلع أهمية ورضو ة تعشمل اإلنسشن مع : القيم ابليئية البرشية -1

األغنفة الرئيسة السشبقة بطريقة مثشيلة وكمش يتنشسب مع طبيعة لك غالف منهش بأ ل 
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شت د جة من د جشت اتلنوث أو اهلد  ابلييئ، كمش أن هنشك  يمش  تؤكد ىلع خمتنف ابليئ

 Aestheticواجلمشيلة  Socialواالجتمشعية  Man madeاالصطنشعية 

ومجيع األوسشط وابليئشت اليت  Politicوالسيشسية  economicواال تصشدية 

 .يتفشعل معهش اإلنسشن

ر اإلنسشن األ ض واستوطنهش مرى بمراحل عديدة منهش اجلمع  وحينمش عمى

واثلو ة الصنشعية وأخريا  ثو ة املعنومشت،  واالتلقشط، والصيد والقنص، والريع والز اعة،

هذه املراحل اليت مرىت بهش البرشية بأو شت خمتنفة وبأسشيلب متفشوتة استزنفت العديد 

من املوا د وترتىب عنهش مششلك بيئية متفشوتة يف تعقيدهش أثش ت عطف وشفقة وحرص 

نسشن العشوايئ وخوف اإلنسشن من اضوب هذه املوا د من جهة ومن خطو ة تعشمل اإل

اشت ابليئة املختنفة من جهة أخرى، ممش أدىى إىل ااتشش  الصيحشت وظهو   مع مكوى

املنظمشت واألحزاب وانلقشبشت واجلمعيشت واملؤسسشت اليت تدعو لنحد من هذه املششلك 

، وتداعت هذه املؤسسشت وأ يمت العديد من مؤتمرات القمة العشملية (1)ومحشية ابليئة

 .(7)تلدا ك هذه الوضع اخلطري(  مة األ ض)

 

 : Environmentمفهوم ابليئة  1:3
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ع أشاكل ابليئة وحمتويشتهش،  د وتنوى د وتتنوع تعش يف ابليئة وذلك تلعدى تتعدى

فنيس هنشك تعريف جشمع لنبيئة وال جيوز ذلك، فشبليئة لفظة ششئعة االستخدام يرتبط 

هوم ال حيمل مدلوال  واضحش  إال إذا مدلوهلش بنمط العال ة بينهش وبني مستخدمهش ويه مف

اتبعنشه بكنمة أخرى فهنشك ابليئة األرسية وابليئة الطبيعية وابليئة الصفية وابليئة 

انلفسية وابليئة االجتمشعية والز اعية والصنشعية واثلقشفية والسيشسية، وعرشات 

 . جشالتعال ة النششطشت البرشية املتعنقة بهذه امل: األاواع األخرى اليت تعين

اليت وصفهش " عنم ابليئة"إىل النغة العربية بعبش ة  Ecologyو د ترمجت لكمة 

بعد دمج لكمتني  3811اعم  Ernest Haeckelالعشلم األملشين ا نست هيجل 

العنم : ومعنشهش عنم، وعرفهش بأاهش logosومعنشهش مسكن و oikesيواشايتني همش 

اذل  تعيش فيه، ويهتم هذا العنم بشلاكئنشت  اذل  يد س عال ة الاكئنشت احلية بشلوسط

احلية وتغذيتهش وطرق معيشتهش وتواجدهش يف جممعشت أو جتمعشت سكنية أو شعوب، كمش 

احلرا ة، الرطوبة، اإلشعشاعت، )يتضمن أيضش  د اسة العوامل غري احلية مثل خصشئص املنشخ 

 .(8)لأل ض واملشء واهلواءواخلصشئص الفزييشئية والكيميشئية ( اغزات، امليشه، اهلواء

العشلم الطبييع اذل  يعيش فيه البرش : هنشك تعريف آخر لنبيئة بأاهش

واحليوااشت وانلبشتشت معش  واذل  يعد من الكثريين عرضة لنخطر بفعل اآلثش  املدمرة 

 .(9)لنششطشت املجمعشت الصنشعية
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الوسط اذل   بأاهش: أمش املعهد العريب لنتخطيط يف الكويت فقد عرىف ابليئة

يعيش فيه اإلنسشن وحيصل منه ىلع عنشرص ومقومشت حيشته األسشسية ويمش س فيه 

 .(30)نششطشته املختنفة

و د اخترص ابلعض يف تعريفه لنبيئة بشلظروف الطبيعية املحيطة بشإلنسشن 

كمظشهر السطح واملنشخ وانلبشت واحليوان واملسطحشت املشئية واتلفشعل بني اإلنسشن 

 .(33)وابليئة، وتؤثر فيه ويؤثر فيهش

وابليئة بمفهومهش العشم يه الوسط أو املجشل املاكين اذل  يعيش فيه اإلنسشن 

يتأثر به ويؤثر فيهش، هذا املجشل  د يتسع ليشمل منطقة كبرية جدا  و د تضيق دائرته 

 .(31)ليشمل منطقة صغرية جدا  ال تتعدى   عة ابليت اذل  يسكن فيه

لك مش حييط بشإلنسشن من مجشد أو ابشت أو : تعريف ابليئة بأاهش عتطيوهكذا نس

حيوان ممثنة يف مكواشت سطح األ ض من جبشل وهضشب وسهول ووديشن وصخو  

ميشه ويه بيئة، حكم اهلل صنعهش كمش  0وتربة وعنشرص منشخ وأحيشء خمتنفة وموا د 

 (.88سو ة انلمل، آية " )يشء صنع اهلل اذل  أتقن لك: "واواع  ووظيفة حيث يقول تعشىل

و د أوجد اهلل هذه ابليئشت بمعطيشت أو مكواشت ذات خصشئص وصفشت معينة 

ومقشدير حمددة، حيث تكفل هلش القد ة ىلع توفري سبل احليشة املالئمة لنبرش وبشيق 
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وخنق لك يشء : "الاكئنشت احلية األخرى اليت تشش كه احليشة مع األ ض، يقول تعشىل

 (.1سو ة الفر شن، آية " )تقديرافقدى ه 

إن ابليئة الطبيعية يف حشتلهش العشدية دون تدخل مدمر أو خمرب من جشاب 

أن لك عنرص من عنشرص ابليئة الطبيعية  د خنق  ساإلنسشن، تكون متوازاة ىلع أسش

واأل ض : "بصفشت حمددة وحبجم معني بمش يكفل لنبيئة توازاهش ويؤكد ذلك  وهل تعشىل

 (.39سو ة احلجر، آية" )وألقينش فيهش  وايس وأابتنش فيهش من لك يشء موزون مدداشهش

وهكذا يمكن تقسيم ابليئة وفق توصيشت مؤتمر استوكهولم إىل ثالثة 

 :(31)عنشرص

 .ابليئة الطبيعية بأغنفتهش األ بع اليت تم ذكرهش سشبقش   .3

ك وأرسته وجمتمعه وكذل" الفرد"ابليئة ابليولوجية وتشمل اإلنسشن  .1

الاكئنشت احلية يف املحيط احليو  وتعد ابليئة ابليولوجية جزءا  من ابليئة 

 .الطبيعية

ويه إطش  من العال شت اذل  حيدد مشهية عال ة : ابليئة االجتمشعية .1

حيشة اإلنسشن مع غريه، ذلك اإلطش  من العال شت اذل  هو األسشس يف 

هم ببعض يف بيئة تنظيم أ  مجشعة من اجلمشاعت، سواء بني أفرادهش بعض
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مش أو من مجشاعت متبشينة أو متششبهة معش  وحضش ة يف بيئشت متبشعدة، 

وتؤلف أامشط تنك العال شت مش يعرف بشنلظم االجتمشعية، واستحدث 

اإلنسشن خالل  حنة حيشته الطوينة بيئة حضش ية ليك تسشعده يف 

 . حيشته، فعمر األ ض واخرتق األجواء لغزو الفضشء

اجلشاب املشد  : رص ابليئة احلضش ية لإلنسشن يف جشابني همشوتتحدد عنش

، واجلشاب غري املشد  (املسكن، املنبس، وسشئل انلقل واألدوات واألجهزة وغريهش)

عقشئد اإلنسشن واعداته وتقشيلده وأفاك ه وثقشفته ولك مش تنطو  عنيه افس اإلنسشن )

اكات ابليئة يه اإلطش  اذل   وإذا( من  يم وآداب وعنوم تنقشئية اكات أم مكتسبة

يعيش فيه اإلنسشن وحيصل فيه ىلع مقومشت حيشته ويمش س فيه عال شته فشن أول مش 

جيب ىلع اإلنسشن حتقيقه حفشظش  ىلع هذه احليشة، أن يفهم ابليئة فهمش  صحيحش  بكل 

عنشرصهش ومقومشتهش وتفشعالتهش املتبشدلة، ثم أن يقوم بعمل مجشيل جشد حلمشيتهش 

 .حتسينهش، وان يسىع لنحصول ىلع  ز ه وان يمش س عال شته دون إتالف أو إفسشدو

 :ابليئة والسيشحة 1:3

إن اإلنسشن يف تفشعنه مع حميطه ابلييئ يعيش يف منظومة هشئنة من القيم ابليئية 

، ألاهش تشلك مقومشت هشمة optimumاليت جيب أن يعيهش ويستثمرهش بشلشلك األمثل 
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 Ecoيح، حيث أصبحت السيشحة وخشصة السيشحة ابليئية يف اجلذب السيش

tourism  ،من اكرث الصنشاعت اموا  يف العشلم ومن أهم القطشاعت يف اتلجش ة ادلويلة

بنيون  111حنو  3998فعىل سبيل املثشل ال احلرص بنغت  يمة الصشد ات السيشحية يف اعم 

دوال ، وأصبحت السيشحة تسشهم بنيون  111دوال  ينيهش مبشيرة إاتشج املركبشت بقيمة 

من جمموع فرص العمل يف % 8من جمموع اإلاتشج املحيل العشليم وتوفر % 33بمش نسبته 

 711يف األ دن  1000العشلم، وىلع املستوى العريب بنغ إمجشيل  يمة العشئدات السيشحية لعشم 

ون دوال ، مني 1308منيون دوال ، ويف سو يش  3107منيون دوال  أمريكي، ويف تونس 

منيون دوال ،  71منيون دوال ، وايلمن  1018منيون دوال ، واملغرب  3131ويف مرص 

، %31؛ يف األ دن 3999كمش بنغت نسبة اإليرادات السيشحية إىل إمجشيل الصشد ات لعشم 

 .(33)%19واملغرب % 39ومرص % 33وسو يش % 11وتونس % 1واإلمش ات 

طشع إاتشيج ينعب دو ا  مهمش  يف زيشدة يه  : فشلسيشحة ومن منظو  ا تصشد  . أ

ادلخل القويم، وحتسني مزيان املدفواعت، ومصد ا  لنعمالت الصعبة، 

 .وفرصة لتشغيل األيد  العشمنة، وهدفش  تلحقيق برامج اتلنمية

حركة دينشميكية ترتبط بشجلوااب : والسيشحة من منظو  اجتمشيع وحضش   . ب

اهش  سشلة حضش ية وجرس لنتواصل اثلقشفية واحلضش ية لإلنسشن، بمعىن أ
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بني اثلقشفشت واملعش ف اإلنسشاية لألمم والشعوب، وحمصنة طبيعية تلطو  

 .املجمعشت السيشحية وا تفشع مستوى معيشة الفرد

تعترب اعمال  جشذبش  لنسيشح وإشبشع  غبشتهم : والسيشحة ىلع الصعيد ابلييئ. ج

اتلعرف ىلع تضش يسهش وىلع ابشتشتهش من حيث زيش ة األمشكن الطبيعية املختنفة، و

 .واحليشة الفطرية، بشإلضشفة إىل زيش ة املجمعشت املحنية لنتعرف ىلع اعداتهش وتقشيلدهش

 :(31)السيشحة واتلوازن ابلييئ 3:3

لعل أهم عنرص تقوم عنيه السيشحة ابليئية هو عدم إحداث إخالل بشتلوازن 

ابلييئ انلشجتة عن ترصفشت اإلنسشن، واليت تكون متمثنة يف ترصفشت السشئح يف حشلة 

السيشحة ابليئية، ومش  د حيدثه من تنوث فيهش، ومن هنش ظهرت عال ة أخرى ولكن 

 Sustainableمية املستدامة بني السيشحة وابليئة كلك وبني مفهوم اتلن

development حيث تعترب اتلنمية إحدى الوسشئل لال تقشء بشإلنسشن، ولكن ،

مش حدث هو العكس تمشمش ، حيث أصبحت اتلنمية يه إحدى الوسشئل اليت سشهمت يف 

وتنطو  السيشحة ىلع . استنفشذ موا د ابليئة وإيقشع الرض  بهش وإحداث اتلنوث فيهش

اجلمشيلة لنبيئة فلكمش اكات ابليئة اظيفة وصحية ازدهرت السيشحة،  إبراز املعشلم

وااتعش اال تصشد، ولكنه بشلرغم من اجلوااب اإلجيشبية لنسيشحة ابليئية إال أاهش  د 
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تشلك مصد ا   ئيسيش  من مصشد  اتلنوث يف ابليئة واليت تكون من صنع اإلنسشن، ذلا 

حة وابليئة من اشحية وبينهش وبني املصشلح فشاه ال بد من حتقيق اتلوازن بني السيش

 .اال تصشدية واالجتمشعية من اشحية أخرى

 

 :املقومشت ابليئية كأسشس لنسيشحة 1:3

تتعدد املقومشت ابليئية اليت هلش عال ة بشلسيشحة وتتنوع بشلك يتنشسب مع 

وإنسشن وابشت وحيوان ( مجيع العنشرص الطبيعية)تعدد مكواشت ابليئة افسهش من مجشد 

، وحتت هذا العنوان سيتم استعراض هذه (مجيع العنشرص ابليولوجية واالجتمشعية)

 :(31)املقومشت بإجيشز وذلك بتصنيفهش إىل ثالثة أ سشم كربى يه

تعترب الطبيعة الواعء اذل  تتم فيه مجيع  :مقومشت ابليئة الطبيعية 3:1:3

شن والطبيعة وتُشلك عنشرص أسشسية واملؤثرات املتبشدلة بني اإلنس واألنشطةاتلفشعالت 

 :وتتمثل هذه املقومشت بمش ييل( الطبيعية أو اجلمشيلة)لنسيشحة ابليئية 

فمو ع ادلولة من  ش ات (: القش   والفنيك)املو ع اجلغرايف لدلولة  -3

العشلم يعطيه مقومشت طبيعية كطبيعة القش ة اليت ينتيم إيلهش، 

ية سيشحية ختتنف عن فشدلولة األو وبية تمنك مقومشت طبيع
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ادلولة اليت تقع يف  ش يت إفريقيش واسيش مثال ، كمش أن مو ع ادلولة 

االستواء واملدا ين وادلوائر )من خطوط العرض الرئيسية 

تعطيه خصشئص منشخية ال شك أاهش تشلك مقومشت ( القطبية

طبيعية هشمة إذا تم استثمش هش جيدا ، فشدلول اليت تقع يف العروض 

يتحرك إيلهش السيشح من العروض احلش ة والعكس صحيح،  ابلش دة

( عروض بش دة)حيث نششهد العديد من السيشح األو وبيني 

يأتون إىل منشطق الوطن العريب حيث ينترش ادلفء وتتسع 

الصحش   وخشصة يف فصيل الشتشء والربيع واألمثنة ىلع ذلك 

 .كثرية جدا  

أو ( اجليولوجيش)مقومشت مستمدة من ابلنية وابلنشء لأل ض  -1

الرتكيب الصخر ،  وتتمثل بأاواع الصخو  وطبقشت األ ض 

واملاكشف الصخرية اليت بدأت تستهو  العديد من السيشح 

 .واملغشمرين وهواة استكششف مجشيلشت الطبيعة

( اجليومو فولوجيش)مقومشت مستمدة من أشاكل سطح األ ض  -1

ثر عوامل من جبشل وسهول وأودية وااهش  وصحش   وبواد ، وا

اتلعرية اهلوائية واملشئية عنيهش، ومش ختنفه هذه العوامل من أشاكل 
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خوااق وأخشديد، جتمعشت  منية، مسش ط وماكشف )طبيعية 

بدأت تشلكى عوامل اثش ة لنسشئح اذل  يبحث ( الخ... صخرية، 

عن املتعة الطبيعية، كمش يُششهد يف العديد من منشطق السيشحة 

يف ابلشدية األ داية بشلك اعم ويف واد   م الطبيعية يف األ دن 

بشلك خشص، ويف العديد من األودية اليت تقطع اهلضبة األ داية 

حيث توجد اخفض بقشع  )بشخشديد متجهة حنو الغو  اال دين 

 (.العشلم

وتتعدد هذه العنشرص من : مقومشت مستمدة من عنشرص املنشخ -3

سطوع حرا ة وأمطش  و يشح و طوبة وضغط جو  وتبخر و

شميس، وهذه العنشرص تعمل جمتمعة لتشلك جمموعة من 

املقومشت الطبيعية اجلشذبة لنسيشحة، ومن هنش ظهرت سيشحة 

 .املصشئف وسيشحة املششيت، حبثش  عن الربودة أو ادلفء ىلع اتلوايل

وتتعدد أشاكهلش من حميطشت : مقومشت مستمدة من امليشه وأشاكهلش -1

وسدود وبرك طبيعية أو  وحبش  وحبريات وااهش  وخزااشت

، (متجددة أو غري متجددة أحفو ية)اصطنشعية وميشه جوفية 

واملشء هو أسشس احليشة وأسشس لك األنشطة البرشية ويف مقدمتهش 
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السيشحة، فهنشك السيشحة الششطئية والسيشحة انلهرية والسيشحة 

العالجية يف امليشه املعداية، فيف األ دن تشهد مدينة العقبة كمش 

هد سشحل ابلحر امليت اكرب جتمع لالستثمش  السيشيح، يش

 .والشواطئ ابلحرية كذلك

هذه املقومشت الطبيعية اخلمسة اليت تم ذكرهش سشبقش  تعترب مقومشت أسشسية 

، و د بدأت ادلول تستفيد من هذه (ابليئية أو اجلمشيلة)جشذبة يف السيشحة الطبيعية 

بليئية تعتمد يف املقشم األول ىلع الطبيعة املقومشت، ومن هنش يتضح بشن السيشحة ا

 :بمنشظرهش اخلالبة واملثرية، وهنشك العديد من األنشطة السيشحية اليت ترتبط بهش ومنهش

 .الصيد الرب  لنطيو  والصيد ابلحر  لألسمشك وغريهش -3

الريشضشت املشئية والغوص من أجل الشعشب املرجشاية  -1

 .وأاواع حبرية أخرى

 .كششف لك مش فيهشتأمل الطبيعة واست -1

 .الرحالت يف الغشبشت ومرا بة الطيو  واحليوااشت -3

 .تسنق اجلبشل -1

 .استكششف اجلبشل والوديشن -1
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 .املعسكرات ةالقشم -7

الرايل ) حالت السفش   والسيشحشت الصحراوية  -8

 (.واملخيمشت يف فصل الربيع( يف السعودية)واتلطعيس 

 .تصوير الطبيعة -9

 .زيش ة موا ع اتلنقيب األثرية -30

 .املغشمرات الطبيعية املختنفة -33

و د بدأت العديد من ادلول تويل السيشحة ابليئية أهمية كبرية اذكر منهش ىلع 

 :سبيل املثشل ال احلرص

اتلجربة األ داية يف واد   م وامليشه املعداية املنترشة يف  -3

 .(37)الغو  األ دين والطفينة واملششيت واملصشئف األ داية

وانلعريية ( ايل انلفوذ)نشطق حشئل اتلجربة السعودية يف م -1

وعسري وسواحل ابلحر األمحر ( يف صحراء ادلهنشء)

 .(38)واخلنيج العريب

الغرد ة )اتلجربة املرصية ىلع سواحل ابلحر األمحر  -1

اإلسكند ية )وسواحل ابلحر املتوسط ( وسفشجة
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وىلع ضفشف اهر انليل والواحشت ( والشواطئ اجلمينة

 .(39)الغربية وصحراء سينشاملنترشة يف الصحراء 

اتلجربة اتلونسية ويه جتربة  ائدة يف جمشل السيشحة  -3

الصحراوية يف منشطق دوز و بيل وتطشوين واملداني وتوز  

 .(10)و فصه و شبس وغريهش

اتلجربة اجلزائرية يف اجلنوب حيث تتسع الصحراء يف  -1

منشطق جبشل اهلقش  ومنطقة تمزات حيث تعيش  بشئل 

 .(13)الطوا ق

اتلجربة ايلمنية الرائعة يف  راشو وشبشم وحرضموت  -1

 .(11)واجلوف والعديد من املنشطق

 .كمش يوجد جتش ب  ائدة يف لك من بلنشن وسو يش ود  ومعظم دول اخلنيج

 (11)(البرشية)مقومشت ابليئة االجتمشعية  1:1:3

د مشهي: ويُقصد بشبليئة االجتمشعية ة عال ة ذلك اإلطش  من العال شت اذل  حُيدى

حيشة اإلنسشن مع غريه، ذلك اإلطش  اذل  هو األسشس يف تنظيم أ  مجشعة من اجلمشاعت 

سواء بني أفرادهش بعضهم ببعض يف بيئة مش، أو بني مجشاعت متبشينة أو متششبهة معش  
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وحضش ة يف بيئشت متبشعدة، وتؤلف أامشط تنك العال شت مش يُعرف بشنلظم االجتمشعية، 

ن خالل  حنة حيشته الطوينة بيئة حضش ية ليك تسشعده يف حيشته واستحدث اإلنسش

ر األ ض واخرتق األجواء لغزو الفضشء، وتتحدد عنشرص ابليئة احلضش ية لإلنسشن  فعمى

 :يف جشابني  ئيسني همش

اجلشاب املشد  وهو لك مش استطشع اإلنسشن أن يصنعه اكملسكن واملنبس  -أوال  

 .زة اليت يستخدمهش يف حيشته ايلوميةووسشئل انلقل واألدوات واألجه

اجلشاب غري املشد  فيشمل عقشئد اإلنسشن واعداته وتقشيلده وأفاك ه  -ثشايش  

 .وثقشفته ولك مش تنطو  عنيه افس اإلنسشن من  يم وآداب وعنوم تنقشئية أم مكتسبة

وإذا اكات ابليئة يه اإلطش  اذل  يعيش فيه اإلنسشن وحيصل فيه ىلع مقومشت 

ه من غذاء وكسشء ويمش س فيه عال شته مع أ رااه من بين البرش، فشن أول مش جيب حيشت

ىلع اإلنسشن حتقيقه حفشظش  ىلع هذه احليشة أن يفهم ابليئة فهمش  صحيحش  بكل عنشرصهش 

ومقومشتهش وتفشعالتهش املتبشدلة ثم أن يقوم بعمل مجشيع جشد حلمشيتهش وحتسينهش وان 

 .(13)ان يمش س عال شته دون إتالف أو إفسشديسىع لنحصول ىلع  ز ه و

وسنعرض هنش بإجيشز أهم املقومشت ابليئية االجتمشعية اليت تعترب أسشسش لنعديد 

من أاواع السيشحة املتعنقة بأنشطة اإلنسشن وتفشعنه مع عنشرص ابليئة اليت يعيش فيهش، 

 :وهذه املقومشت يه
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ئة وهم املقوم واملحرك األسشيس يف ابلي: الساكن -3

االجتمشعية، وعنيهم يتو ف النششط السيشيح، وخيتنف 

الساكن يف د جة وعيهم واظرتهم لنسيشحة وطريقة 

تعشمنهم مع السيشح، وهذا يعتمد ىلع كيفية تركيبهم 

العدد  وانلويع والعمر  واتلعنييم واملهين واالثين 

 (.العريق)

وتتمثل بكثشفة العمران والطشبع : (11)الطبيعة اإلساكاية -1

لعمراين واملبشين اتلش خيية واملششهد العمرااية والنششط ا

 .العمراين وشدة الضوضشء

وتتمثل : أمشكن املبيت والطعشم واخلدمشت األخرى -1

بشملطشعم والفنشدق السيشحية واوعيتهش وأمشكن اخلدمشت 

، واخلدمشت الطبية (صشلواشت، صيديلشت وغريهش)املنفردة 

 املبيت يف املوسم واملستشفيشت والعيشدات وعدد يلشيل

 .(11)الصييف ويف املوسم الشتو 

 شوهو من مقومشت اجلذب السيشيح وذلا أصبحن: اتلعنيم -3

نسمع بمش يسّم بسيشحة املؤتمرات العنمية، كمش بدأت 
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العديد من ادلول بإدخشل ختصصشت يف جمشالت الفند ة 

والسيشحة وفنواهش يف اجلشمعشت وااترشت اللكيشت 

 .املجشل يف خمتنف أ طش  الوطن العريباملتخصصة يف هذا 

وتتمثل بشلسيشحة العالجية بشدل جة األوىل وتعين : الصحة -1

ايلنشبيع الطبيعية املعداية لنحصول ىلع الراحة اجلسمية 

وانلفسية وزيش ة املصحشت وأمشكن االستشفشء، ومن 

أهمهش يف األ دن شواطئ العقبة وابلحر امليت ومحشمشت 

ه الكربيتية يف الشواة الشمشيلة، كمش مشعني وعفرة وامليش

يوجد يف األ دن العديد من املستشفيشت احلديثة يف 

القطشعني العشم واخلشص ويعمل فيهش أطبشء أ دايون 

متمزيون يف مهش اتهم الطبية ومتخصصون يف اكفة أاواع 

العالجشت، ويستقبل األ دن سنويش  اكرث من مشئة ألف 

 .(17)شخص عريب لنعالج

ويوجد (: املسشجد واملزا ات واملقشمشت)األمشكن ادلينية  -1

يف األ دن العديد منهش كمش يف مقشمشت الصحشبة يف 

معشذ بن جبل يف الشواة الشمشيلة ويرحبيل بن )األغوا  



 خليف مصطفى غرايبة. دالسياحة البيئية                                                                              

 
 
 

 

 
31 

  
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

حسنة يف واد  ايلشبس واعمر بن أ  و شص يف و شص وأبو 

عبيدة بن اجلراح يف دير عال ورضا  بن األزو  يف بدلة 

ومقشمشت الصحشبة زيد بن حش ثة وجعفر الطيش  (  رضا

بن  واحة يف الكرك كمش يوجد يف األ دن  وعبد اهلل

العديد من الكنشئس القديمة مثل كنيسة الفسيفسشء 

 .(18)وجبل ايبو يف مأدبش

ويه من ا دم واحدث املقومشت : األمشكن األثرية -7

االجتمشعية فعىل مستوى األ دن تنفرد مدينة ابلرتاء 

ألثرية بنواهش الو د  ومدينة جرش بأعمدتهش الرومشاية ا

شن بمد جهش الرومشين وأم  يس وأم اجلمشل  ومدينة عمى

 نعة عجنون و نعة )والقصو  الصحراوية والقالع 

لك هذه تمثل امشذج من ( الكرك و نعة الشوبك وغريهش

اآلثش  املختنفة واجلذابة ىلع مر العصو ، كمش يوجد يف 

ممشلك ايلمن القديمة )ا دم احلضش ات  الوطن العريب

 (.وحضش ة بالد الرافدين واحلضش ة الفرعواية وغريهش
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من املقومشت االجتمشعية : اثلقشفة وعنشرصهش املختنفة -8

اهلشمة ويف مقدمتهش العشدات واتلقشيلد والرتاث والفنلكو  

مثل مهرجشن جرش )الوطين واملهرجشاشت املعربة عن ذلك 

ج و بيل ودوز يف تونس، واجلنشد ية يف يف األ دن، و رطش

السعودية، وتدمر يف سو يش، وبعنبك يف بلنشن، وصاللة 

، كمش (يف ُعمشن، و راشو يف ايلمن، وبشبل يف العراق وغريهش

تعترب املنشآت اثلقشفية من مقومشت ابليئة االجتمشعية 

 .مثل املسش ح وانلواد  واالحتشدات

الجتمشعية لنسيشحة من أ وى مقومشت ابليئة ا: األمن -9

وذللك  شمت العديد من ادلول بعمل يرطة سيشحية كمش 

 .يف األ دن ومرص وغريهش

أدوات )الصنشاعت اتلقنيدية سواء اكات ذات مصد  ابشيت  -30

الصشبون، زيت )أو ز ايع ( ز اعية وأطبشق وصواين

من شعر )أو حيواين ( الزيتون، احلنويشت، طحن احلبوب

والبسط والسجشجيد أو ( شماملشعز أو من صوف االغن
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صنشاعت جدلية خمتنفة أو صنشاعت ذات مصد  معدين 

 .(19)اكالدوات انلحشسية

ابلنية اتلحتية ومدى توفرهش واوعيتهش يف املوا ع السيشحية  -33

طرق املواصالت واملشء والكهربشء، وألهمية : مثل

" بنوغ املاكن: "ظهر مش يُسّم( وسشئل وأاواع)املواصالت 

اية بنوغ املاكن السيشيح بوسينة موصالت بمعىن إماك

 .خشصة أو اعمة وشبكة ووسشئل املواصالت

ويعتمد ىلع عوامل عديدة منهش املو ع : االستثمش  السيشيح -31

االسرتاتييج لدلولة واالستقرا  السيشيح واال تصشد املوجه 

لنسوق احلر، والقوااني والترشيعشت واألاظمة ومش 

ءات، ووجود املنشطق احلرة يصشحبهش من احلوافز واإلعفش

واملدن والصنشعية ووجود مصشد  برشية منشفسة ومؤهنة 

 Quality (10)واالتصشالت واوعية حيشة اعيلة لنساكن 

of life. 

وألهمية السيشحة فقد ظهر مؤخرا  اوع آخر من السيشحة  -31

ز ىلع القيم االجتمشعية وتنميتهش و بط السشئح  يُركى
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سيشحة : "انلوع من السيشحةاملغرتب ببدله ويسّمى هذا 

حيث بدأت وزا ة " Root Tourismاجلذو 

السيشحة ببعض ادلول العربية ووزا ة الشبشب والريشضة 

أو وزا ة املغرتبني بعمل براشمج استضشفة لنمغرتبني 

بهدف  بطهم ببدلهم وعرض منجزاتهش ومستوى تقدمهش 

ية وآثش  ا تصشد( والء وااتمشء)ملل ذللك من آثش  سيشسية 

 .(13)واجتمشعية 

وأرسته وجمتمعه " الفرد"وتشمل اإلنسشن : مقومشت ابليئة ابليولوجية 1:1:3

وكذلك الاكئنشت احلية يف املحيط احليو ، وتُعد ابليئة ابليولوجية جزءا  من ابليئة 

الطبيعية وتتعدد وتتنوع هذه املقومشت ابليولوجية تلعدد وتنوع الاكئنشت اليت تعيش 

من ابشت وحيوان وإنسشن، و د تنشىم اهتمشم املؤسسشت ابليئية والسيشحية ىلع األ ض 

يف ( الطبيعية واجلمشيلة)بهذه الاكئنشت، األمر اذل  سشعد ىلع ازدهش  السيشحة ابليئية 

خمتنف دول العشلم، وملعرفة مقومشت ابليئة ابليولوجية ال بدى من استعراض موجز ملفهوم 

ع احليو  ومعرفة أاوا أسشس هذه املقومشت وسبب تنوعهش )ع املوا د ابليولوجية اتلنوى

 (:وتعددهش

 : Biological Diversityاتلنوع ابليولويج  3:1:1:3
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بشعتبش ه السيد ىلع )هو املرادف األسشيس لنموا د والطبيعة اليت تكفل لإلنسشن 

 لك مش حيشته بشلشلك اذل  حيقق جودتهش واستمرا يتهش، فشملوا د ابليولوجية يه( األ ض

حيتشجه اإلنسشن ليك ينعم بشحليشة املزدهرة بشلرفشهية، وخيتنف مدلول املوا د البرشية من 

شخص إىل آخر ومن زمن إىل زمن حسب االحتيشج هلذا املو د كمش ااه يعتمد ىلع اوع 

 .(11)احلضش ة يف أحيشن كثرية اكرث من اعتمشده ىلع بيولوجية اإلنسشن افسه

 : د ابليولوجيةأاواع املوا 1:1:1:3

 :تنقسم هذه املوا د إىل اوعني  ئيسني همش

ويه لك مش تقدمه الطبيعة من هبشت أو مصشد  : املوا د املتجددة - أ

ختدم اإلنسشن من خالل توظيفهش يف اإلاتشج ويعتمد عنيهش 

، مثل انلبشتشت واحليوااشت اليت (11)اإلنسشن يف حيشته وإجنشزاته

و د يكون املشء )ة واملشء املتجدد تعتمد ىلع طش ة الشمس املتجدد

 (.غري متجدد يف حشلة امليشه اجلوفية األحفو ية

ويه موجودة بكميشت حمددة  شبنة لننفشد : موا د غري متجددة - ب

 . مثل املعشدن

 :(13)ومع ذلك يمكننش تقسيم هذه املوا د إىل أصنشف أ بعة يه
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من مسشحة % 11تغطي الغشبشت مش نسبته : الغشبشت -3

وذلك حيثمش توجد الرشوط املطنوبة لننمو مثل القش ات 

د جة احلرا ة واألمطش  والرطوبة، ومن أهم أاواع 

 :الغشبشت

 .الغشبشت املخروطية . أ

 (.متسش طة األو اق)الغشبشت انلفضية  . ب

 .الغشبشت اإلستوائية. ج

وتتخنل هذه الغشبشت آالف األاواع احليوااية من ثدييشت وطيو  وزواحف 

 .كترييش وغريهشوحرشات وفطريشت وب

ن املنشخ، وتُو ف : ولنغشبشت أهمية كبرية جدا  فيه مصد  لألخششب، وحُتسى

اتلصحر، وحتفظ الرتبة من االجنراف، وتعترب موئال  لناكئنشت احلية، ومظهرا  من مظشهر 

من مسشحة % 0.8ألف دوام أ  مش نسبته  181اجلمشل، وتغطي األشجش  احلرجية 

ت معظم دول العشلم ىلع إ شمة املحميشت الطبيعية، حيث ، ومن هنش حرص(11)األ دن

تتجىل ظشهرة اتلنوع ابليولويج بتواجد كم كبري من األاواع احلية اليت تتعشيش مع 
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بعضهش بعال شت متبشدلة وهذا بشتلشيل يشجع  يشم وازدهش  السيشحة ابليئية يف هذه 

 .ادلول

سطح من % 71تغطي امليشه مش نسبته : األحيشء املشئية -1

األ ض وتتعدد وتتنوع هذه األحيشء اليت تعيش يف هذه 

امليشه، اكلنؤلؤ واملرجشن واإلسفنج والصدف وآالف من 

األاواع األخرى، و د أخذت هذه الاكئنشت جتذب هواة 

الغطس إيلهش فشزدهرت سيشحتهش وأ يمت املنتجعشت 

حوهلش وخشصة يف ابلحش  اليت تتاكثر فيهش الشعب 

 .ر األمحراملرجشاية اكبلح

الطحشلب ابلحرية واهلشئمشت املجهرية )وتبدأ األحيشء ابلحرية بسنسنة املنتجني 

اليت تشلك  شعدة هرم الغذاء يف ابلحر، ينيهش عدة سالسل من املستهنكني يف ( انلبشتية

شلك أويلشت وير شت اسمشك وديدان صغرية ثم اسمشك اكرب ثم احليتشن املفرتسة 

 .ك األسمشك ويمثل  مة هرم الغذاء يف ابلحرواإلنسشن يتغذى ىلع تن

من أهم املوا د ابليولوجية يه األحيشء : احليشة الربية -1

أعششب )اليت تعيش يف الربا   ( ابشتية وحيوااية)الربية 

والصحش  ، و د اصبح كثري من ( االستبس والسشفشاش
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هذه األحيشء مهددا  بسبب الزحف العمراين وزيشدة 

املوا د، إن للك اوع يح دو ا  هشمش   لالساكن وسوء استغال

يف احلفشظ ىلع اتلوازن ابلييئ، وهذا هو رس اهتمشم ادلول 

، تنىق فيهش احليوااشت (كمش ذكراش)بإنششء املحميشت 

وانلبشتشت الربية لك الراعية واحلمشية سواء ىلع ايلشبسة أو 

ىلع الشواطئ ابلحرية، ويف هذه املحميشت تنعم األحيشء 

شلراعية تلكون ذخرا  لألجيشل القشدمة، كمش تعد الربية ب

بناك  لنصفشت الو اثية انلشد ة، ويه تمثل منزتهشت 

لإلنسشن، ومن اشهر املحميشت يف األ دن حممية ضشاش، 

وحممية الشومر ، وحممية زوبيش ، وحممية عجنون ، 

 .وحممية املوجب وحممية بر ش

وهو القشد  ويعترب اإلنسشن سيد األ ض : الرثوة البرشية -3

ىلع استثمش  املوا د األخرى وتنميتهش، وتصنف األمم ىلع 

أسشس اتلفشعل بني املوا د الطبيعية وبني ثرواتهش 

 :(11)البرشية إىل أ بعة أ سشم يه
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ويه ادلول اليت اكتمنت هلش مصشد  الرثوة الطبيعية مع : غنية-أمم غنية. أ

 .ل دول أو وبش وأمريكشالرثوة البرشية فحققت هلش اتلقدم واالزدهش  مث

ويه ادلول اليت تزخر بمصشد هش وخشمشتهش الطبيعية لكنهش : فقرية-أمم غنية. ب

تفتقر إىل اإلماكاشت البرشية القشد ة ىلع استثمش هش بشلشلك املتوازن مثل بعض دول 

 .اخلنيج العريب

ويه ادلول الفقرية يف املصشد  الطبيعية ولكنهش غنية : غنية-أمم فقرية. ج

 .بشلعقول واخلربات القشد ة ىلع تنك املصشد  مثل مرص واهلند

ويه ادلول اليت تعشين من الفقر من املصشد  ويف الرثوة : فقرية-أمم فقرية. د

الصومشل وتششد )البرشية معش  فيكون الفقر مضشعفش  مثل دول إفريقيش الصحراوية 

 (.مثال  

 

 :املقومشت السيشحية الطبيعية يف األ دن 1:3

يتمتع األ دن بمزايش ومقومشت جغرافية وطبيعية جتعل منه بدلا  سيشحيش  يف مجيع 

، حيث تتوافر فيه املششيت حفصول العشم، وتنيب معظم األهداف اليت ينشدهش السشئ

والشواطئ، وهكذا فشن ( ابلواد )واملصشئف وايلنشبيع الطبيعية والغشبشت والصحش   



 خليف مصطفى غرايبة. دالسياحة البيئية                                                                              

 
 
 

 

 
40 

  
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

عة، حيث تتمتع املمنكة بشلرثاء الطبييع اذل  جيمع بني ابليئة األ داية بيئة غنية ومتنو

الغو  والريف وابلشدية وتتعشاق فيه الصحراء مع احلقول اخلرضاء وتبعش  هلذا اتلنوع 

 .ابلييئ تتنوع احليشة والاكئنشت احلية انلبشتية واحليوااية

ع ىلع جند أن أ ضه تتوز (17)ومن د اسة اعمة ملالمح اجلغرافية الطبيعية لأل دن

( الفطرية)بيئة احليشة الربية : ست بيئشت طبيعية كربى تتخننهش بيئتشن طبيعيتشن همش

، وهذه (اليت ختنو من غطشء متصل من الرتبة وانلبشت)وبيئة املنكشفشت الصخرية 

 :(18)د اسة موجزة هلذه ابليئشت

من مسشحة األ دن ويه األ ض % 1.1وتشلك مش نسبته : ابليئة الغو ية

ضة اليت تمتد من ابلش و ة شمشال  إىل العقبة جنوبش  وتشلك يف معظمهش مششيت املنخف

 :األ دن، وفيهش املعشلم اجلغرافية اتلشيلة

كم وبمحشذاته تقع سهول الزو  واىل  330ويبنغ طوهل (: الرشيعة)اهر األ دن 

 الرشق منه سهل الغو  اذل  يشلك سنة الغذاء األ داية من اخلضش  والفواكه، ويف

اجلزء اجلنويب منه يوجد املغطس يف منطقة واد  اخلرا ، وهنشك و ف السيد املسيح 

عنيه السالم بني يد  انليب حيىي ليك يتعمد بشملشء ويعنن من خالل هذا املاكن بداية 

 .(19) سشتله لنبرشية
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 31-30كم وعرضه  70وهو أخفض بقعة يف العشلم، ويبنغ طوهل : تابلحر املي

حر امليت حشيلش  إىل عمنية تآلك واحنسش  رسيعة، ويمتشز بش تفشع كم، ويتعرض ابل

، وهو من اشهر املوا ع يف السيشحة العالجية ويف سيشحة %11منوحته حيث تصل إىل 

مة ختدم هذين االجتشهني  .املششيت حيث توجد ىلع سشحنه الرشيق بنية سيشحية متقدى

 .امليت وابلحر األمحر كم ويصل بني ابلحر 310ويصل طوهل إىل : واد  عربة

ويه األ ايض الوا عة بني الغو  غربش  واجلبشل ير ش  ويرتاوح : ابليئة الشفشغو ية

مرت تقريبش  فوق سطح ابلحر، ويه بيئة تمتنك  100ا تفشعهش من سطح ابلحر إىل ا تفشع 

اخلصشئص الطبيعية لنغو  واجلبل معش  ويوجد فيهش عرشات من املوا ع األثرية مثل أم 

املوا ع ) يس وطبقة فحل وكركمة والسبرية وهنيدة وهجيجة وفقش س و شفصة وعمتش 

 (.السبعة االخرية تقع ىلع اطراف جبشل عجنون الغربية

من مسشحة املمنكة وتقع يف هذه املنطقة % 1.8ابليئة اجلبنية وتشلكى مش نسبته 

شن والكرك و)معظم املدن األ داية  الطفينة ا بد وعجنون وجرش والسنط وعمى

، وتنقسم هذه اجلبشل إىل وحدات تضش يسية تتفشوت يف ا تفشاعتهش وتشلك يف (وغريهش

أىلع  ممهش جبل أم )جبشل ا بد وعجنون : جممنهش مصشيف األ دن، ومن أهم اجلبشل

أىلع  ممهش )ومؤاب والرشاة ( م3097أىلع  ممهش جبل يوشع )وابلنقشء ( م3137ادل ج 

 (.م3911جبل بش ر 
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ويه امتداد لنمرتفعشت كمش أاهش سهول هضبية تقريبش  (: ادلاخنية)لسهول بيئة ا

 :من مسشحة املمنكة وتتواجد يف ثالثة منشطق% 33وتشلك مش نسبته 

السهول الشمشيلة حول مدن ا بد والرمثش واملفرق وجرش وبيت  اس واحلصن، 

 (.أو مستوداعتهش)واكات  ديمش  تسّم أهراء  ومش 

شن والز  شء ومأدبشالسهول الوسط وتم  .تد حول عمى

السهول اجلنوبية وتمتد حول مدينة الكرك والربة، وهنشك جيوب سهنية تتخنل 

 .املنشطق اجلبنية مثل منطقة ادليسة

من املسشحة العشمة لنممنكة، % 77.3وتشلكى مش نسبته (: الصحراء)بيئة ابلشدية 

ديد من الواحشت واملحميشت وختنو من وجود جتمعشت ساكاية  ئيسة، وتنترش فيهش الع

 .مثل الرويشد والصفشو  واجلفر واألز ق وحممية الشومر 

ويه امتداد طبييع لنبحر األمحر، حيث توجد (: خنيج العقبة)بيئة الشواطئ 

مدينة العقبة السيشحية ويه املينشء األ دين الوحيد، وتمتشز بتنوع الاكئنشت ابلحرية 

ش تمتشز بتنوع الريشضشت السيشحية مثل الغوص فيهش من اسمشك وشعشب مرجشاية، كم

 .والغطس
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بشإلضشفة إىل ابليئشت املذكو ة أعاله يوجد يف األ دن بيئشت طبيعية أخرى 

 :تتخنل تنك ابليئشت، وتعترب من عوامل اجلذب لنسيشحة ابليئية وهذه ابليئشت يه

من )حيث تتنوع الاكئنشت الطبيعية (: الفطرية)بيئة احليشة الربية  -3

، وذلا تنبهت ادلول إىل أهمية هذا اجلشاب يف السيشحة (ابشت وحيوان

ابليئية فأ شمت بهش املحميشت الطبيعية لنحفشظ ىلع األاواع انلشد ة من 

 :احليوااشت الربية ومحشيتهش من االاقراض، وأهم املحميشت األ داية

 . رب مدينة الطفينة( جنوب األ دن)حممية ضشاش  . أ

 . رب األز ق( لصحراء الرش يةيف ا)حممية الشومر   . ب

 (.على الشاطئ الشرقي للبحر الميت)محمية الموجب . ج

 .قرب مدينة عجلون باتجاه راسون( شمال األردن)محمية عجلون . د

 .في واحة األزرق( في الصحراء الشرقية)محمية األزرق . هـ

ويه من ابليئشت اجلشذبة (: املنكشفشت الصخريىة)ابليئة الصخرية  -1

 للنسيشح؛ حيث تتنوع فيهش املظشهر اجليو مو فولوجية من جبش

صخرية وأودية جرداء ومصشطب صخرية وجروف تشلك يف جممنهش 

منشطق جذب سيشيح لنمهتمني بشملغشمرات وتسنق اجلبشل، وتوجد هذه 
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ابليئة يف ابليئشت السشبقة وبد جشت متفشوتة، ولكنهش تتسع يف جنوب 

جزءا  من ادل ع العريب اآلسيو  حيث خينو  األ دن حيث تعترب املنطقة

سطحهش تقريبش  من وجود الرتبة وانلبشت، وتعترب مدينة ابلرتاء الو دية 

اموذجش  حيش  يمثل بيئة املنكشفشت الصخرية، وجلمشل هذه املدينة 

و وعتهش الطبيعية فقد فشزت يف املرتبة اثلشاية تلصبح إحدى عجشئب 

مسشء ( اعصمة الربتغشل)شل أ يم يف لشبواة ادلايش السبع، وذلك يف احتف

 .7/7/1007يوم السبت 

اظرا  لنمقومشت السيشحية الطبيعية السشبقة فشاه يمكننش القول بشن السيشحة 

تمثل املستقبل احلقييق لنسيشحة يف األ دن، وذلا تبذل ( ecotourism)ابليئية 

انلوع من السيشحة يف منشطق  هيئة تنشيط السيشحة األ داية جهودا  كبرية لنرتويج هلذا

خمتنفة من العشلم وخشصة يف منطقة اخلنيج، وذلا يمكن القول بأن مجيع أنشطة 

السيشحة ابليئية العشملية توجد يف األ دن وذلك لنتنوع الكبري يف ابليئشت األ داية الغنية 

امل  وية يف بشملوا ع األثرية املختنفة اليت حتشيك الطبيعة األ داية لتشلك يف جممنهش عو

 :الطبيعية تاجلذب السيشيح، ومن أشاكل السيشحة ابليئية األ داية اليت تعتمد املقومش

 .سيشحة املششيت يف الغو  األ دين وابلحر امليت والعقبة -1
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سيشحة املصشيف ىلع اجلبشل األ داية يف منشطق دبني وعجنون واشتفينش  -3

 .وز 

عداية يف ابلحر امليت السيشحة العالجية يف أمشكن تواجد امليشه امل -1

يرق طبقة )ومحشمشت عفرا ومشعني والشواة الشمشيلة وأبو ذابنة 

 (.فحل

( واد  القمر)السيشحة الصحراوية يف ابلشدية األ داية يف واد   م  -1

والواحشت العديدة املنترشة يف الصحراء عالوة ىلع منشطق اتلجمعشت 

شع بمنشظر الطبيعة أو االستمت( جنوب األ دن)الرمنية يف بيئة احلسيم 

 .يف بيئشت احلمشد واحلرة األ داية( يروق وغروب الشمس)الصحراوية 

 .سيشحة الغوص والزتلج والسيشحة ابلحرية يف خنيج العقبة -7

 .سيشحة املغشمرات والسفش   والصيد يف خمتنف ابليئشت املذكو ة سشبقش   -8

 .سيشحة تسنق اجلبشل -9

 .واحليشة الربيةسيشحة املجمعشت الفطرية ومرا بة الطيو   -30

وتتمثل بشلعرشات من املوا ع األثرية ( احلضش ية)السيشحة اثلقشفية  -33

واتلش خيية اليت تنترش يف ابليئشت الطبيعية السشبقة، سواء اكات مداش  
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عجنون )أو  الع أثرية ( أم  يس وجرش وابلرتاء وغريهش)أثرية 

 (.والكرك والشوبك
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 :هوامش الفصل األول

، دا  وائل "أسشسيشت عنم ابليئة"،(1003)  سفش يين، اغز  واعبد، عبد القشد 

شن، ص  .13-39لنطبشعة والنرش، عمى

، دا  الفكر 3، ط"اجلغرافيش احليشتية"، (1000)اخلفشف، عبد وشنش، عيل  

شن، ص  .39لنطبشعة والنرش واتلوزيع، عمى

 : لنمزيد ااظر 

، دا  اعلم "مبشدئ اجليولوجيش العشمة" ،(3981)املهندس، أمحد والسنويس حممد 

 .70-17الكتب لننرش واتلوزيع، الريشض، ص

، "عنم امليشه وادا ة أحواض األاهر"، (3988)جبو  ، صبشح : لنمزيد ااظر 

 .مديرية دا  الكتب لنطبشعة والنرش، املوصل

، مطبعة انلو  1، ط"عنم املنشخ"، (3981)شحشدة، اعمشن : لنمزيد ااظر 

شنانلموذج  .ية، عمى

 :لنمزيد ااظر 

" اتلنوث ابلييئ واألزمشت القنبية"احلشج، سواييس  

www.albayan.ae/servlet 



 خليف مصطفى غرايبة. دالسياحة البيئية                                                                              

 
 
 

 

 
48 

  
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

: ، ىلع مو ع"تغيري طبيعة األ ض بسبب ااتشش  األوبئة" 

www.geenline.com.kw/reports 

 .، املو ع السشبق"املخشطر ابليئية سبب  ئيس لوفيشت األطفشل واملراهقني" 

 .، املو ع السشبق" واء يتسبب يف طفرات و اثيةتنوث اهل" 

 .املوت يف اهلواء، املو ع السشبق 

، 3971يف استوكهولم  Earth Sunmits))مؤتمرات  مة األ ض األ بعة  

 .1001، ويف جوهشنسربغ 3991، ويف  يود  جشاريو 3981ويف اريويب 

 www.wildlife-pal.org/environment.htm 

 .39، مرجع سشبق، ص واعبد، عبد القشدسفش يين، اغز  

 –" حتنيل اآلثش  اال تصشدية لنمشالكت ابليئية"املعهد العريب لنتخطيط ، ( 30)

 www.arab-api.org/course21الكويت ىلع مو ع 

، 31، ط"اجلغرافيش الطبيعية وابليئشت"، (3981)الفراء، مضيوف وزمالئه ( 33)

 .313ادلوحة، ص

(31 )www.tahera-bs.com 

(31 )www.wildlife-pal.org/environment.htm 
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(33 )www.unep.org.bh 

بوابة اإلسكند ية اإللكرتواية ( 31)

www.discoveralex.com/envtour 

 شم ابلشحث بتقسيم هذه املقومشت إىل ثالثة وفقش  تلوصيشت مؤتمر ( 31)

-www.wildlife: استوكهولم يف تقسيمه لنبيئة إىل ثالثة عنشرص، ولنمزيد

pal.org/environment 

مو ع ادليلل السيشيح العريب ىلع شبكة االارتات : لنمزيد ااظر( 37)

www.jordan-explorer.com 

 :ااظر مثال  ( 38)

- www.daralhayat.com 

 www.asharqalawsat.com -  

 :لنمزيد ااظر( 39)

- www.filbalad.com 

- www.sis.gov.eg 

- www.eef.org.bh 

 :يد ااظرلنمز( 10)
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- www.festivaldesksours.com  

- www.azzaman.com 

ىلع مو ع " إيالف يف اجلنوب اجلزائر "امحد، أميمة : لنمزيد ااظر( 13)

www.elaph.com 

 www.yementourism.com: ااظر مثال  ( 11)

األفاك  املوجودة يف املقومشت البرشية مستوحشة من حمشرضات ألقشهش ( 11)

رهم وادلكتو  حشبس سمشو  ىلع طنبة املشجستري يف اجلشمعة األ داية ادلكتو  نسيم ب

 .يف مشدة جغرافية السيشحة 3989اعم 

(13 )www.wildlife-pal.org/environment 

جغرافية السيشحة وو ت "، (3993)كويلنشت، الكوس وشتشينكة، الربت ( 11)

شن، ص"الفراغ  .91، مطبعة اجلشمعة األ داية، عمى

 املصد  السشبق، ص( 11)

، دا  الكتشب 3، ط"الرتبية الوطنية يف األ دن"، (1001)غرايبة، خنيف ( 17)

 .31اثلقشيف، ا بد، ص

 .31املصد  السشبق، ص( 18)
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اجلغرافيش اتلش خيية لنمنطقة الغربية من جبل "، (3998)غرايبة، خنيف ( 19)

 .317-331، مطبعة الروزاش، ا بد، ص"عجنون

(10 )www.jordaninvestment.com 

(13 )www.discovalex.com 

(11 )www.feedo.net/environment/biodiversity 

، "املوا د الطبيعية وصيشاتهش"، (3988)االشعب، خشلص وصشلح، أاو  ( 11)

 .13جشمعة بغداد، ص

(13)  www.feedo.net/environment/biodiversity 

 .11، مصد  سشبق، ص"ية يف األ دنالرتبية الوطن"غرايبة، خنيف، ( 11)

(11 )www.feedo.net/environment/biodiversity 

تتمثل املالمح اجلغرافية الطبيعية العشمة لأل دن واليت تمثل مقومشت ( 17)

املو ع اجلغرايف وابلنشء اجليولويج وأشاكل سطح األ ض : سيشحة طبيعية هشمة بمش ييل

 : املنشخ وانلبشت الطبييع والرتبة، ولنمزيد ااظرو( غو ، جبشل، سهول، أودية، بشدية)

شن3، ط"جغرافية األ دن"، (3971)ابلحري ، صالح ادلين   .، مطبعة الرشق، عمى

 :لنمزيد عن هذه ابليئشت ااظر( 18)
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 .، مصد  سشبق(3998)غرايبة، خنيف 

شن، ص-، األ دن(1001)هيئة تنشيط السيشحة ( 19)  .39ديلل الزائر، عمى
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 اتلنوث ابلييئ: شينالفصل اثل

 مقدمة 1:1

 مفهوم اتلنوث ابلييئ 1:1

 صو  اتلنوث ابلييئ 1:1

 تنوث امليشه 3:1:1

 تنوث اهلواء 1:1:1

 تنوث الرتبة 1:1:1

 تنوث املخنفشت الصنبة 3:1:1

 تنوث املخنفشت اخلطرة 1:1:1

 اتلنوث بشلضجيج 1:1:1

 اتلنوث بشإلشعشع 7:1:1

 اتلنوث احليو  8:1:1

 اتلنوث داخل املبشين 9:1:1

 اتلنوث اثلقشيف 30:1:1
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 محشية ابليئة من اتلنوث ابلييئ 3:1

 اإلنسشن يف مواجهة اتلحديشت ابليئية 3:3:1

 اتلنوث ابلييئ مشلكة اعملية 1:3:1

 مد سة أاصش  ابليئة 1:3:1

 احلجم األمثل لنتنوث 3:3:1

 تنشيط السيشحة ابليئية لنحد من اتلنوث ابلييئ 1:3:1

 الوسشئل واإلجراءات واحلنول املقرتحة حلمشية ابليئة من اتلنوث ابلييئ 1:3:1

 وسشئل محشية ابليئة من اتلنوث ابلييئ 3:1:3:1

 اإلجراءات الو شئية واحلنول املقرتحة ملعشجلة اتلنوث 1:1:3:1

 اإلسالم ومحشية ابليئة من اتلنوث 7:3:1
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 الفصل الثاين

 التلوث البيئي

 

 :مقدمة 3:1

ضوع ابليئة وادل اسشت ابليئية بشهتمشم املتخصصني والرأ  العشم يف حظي مو 

العقدين األخريين، وكرثت املوضواعت وادل اسشت اليت تنشولت  ضشيش ابليئة ومشالكتهش 

وخبشصة بعد أن أخذت املوا د الطبيعية يف انلضوب واالستزناف وبشتت الرتبة واهلواء 

ع شىت من املواد الكيميشئية والسموم وهو أمر أسهم واملشء واملوا د الغذائية منوثة بأاوا

 .(3)بدو  كبري يف زيشدة األمراض

يه لك متاكمل إطش هش الكرة ( البرش )إن ابليئة بشقيهش الطبييع واملشيد 

، وحمتويشت هذا اإلطش  ليست جشمدة بل إاهش دائمة اتلفشعل (كوكب احليشة)األ ضية 

من مكواشت ابليئة يتفشعل مع مكواشتهش بمش يف  مؤثرة ومتأثرة، واإلنسشن افسه واحد

ذلك أ رااه من البرش، و د و د هذا الفهم الششمل ىلع لسشن السيد يوثشات األمني العشم 

إانش شئنش أم أبينش نسشفر سوية ىلع ظهر كوكب مشرتك، : "األسبق لألمم املتحدة حيث  شل
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أن يتعشمل مع  -نشت احليةوهو العش ل الوحيد بني الاكئ–وهذا يتطنب من اإلنسشن 

 .(1)ابليئة بشلرفق واحلنشن ويستثمرهش دون إتالف أو تدمري

وإذا اكات ابليئة يه اإلطش  اذل  يعيش فيه اإلنسشن وحيصل منه ىلع مقومشت 

حيشته من غذاء وكسشء ويمش س فيه عال شته مع أ رااه من بين البرش، فشن أول مش جيب 

هذه احليشة أن يفهم ابليئة فهمش  صحيحش  بكل عنشرصهش  ىلع اإلنسشن حتقيقه حفشظش  ىلع

ومقومشتهش وتفشعالتهش املتبشدلة ثم أن يقوم بعمل مجشيع جشد حلمشيتهش وحتسينهش وان 

 .يسىع لنحصول ىلع  ز ه وان يمش س عال شته دون إتالف أو إفسشد

لطبييع يعترب اإلنسشن إذن أهم اعمل حيو  يف إحداث اتلغيري ابلييئ واإلخالل ا

ابليولويج منذ وجوده وهو يتعشمل مع مكواشت ابليئة، ولكمش توالت األعوام ازداد حتكمش  

وسنطشاش  يف ابليئة وخشصة بعد أن يرس هل اتلقدم العنيم واتلكنولويج مزيدا  من فرص 

إحداث اتلغيري يف ابليئة، وتكمن عوامل اختالل اتلوازن ابلييئ يف األاظمة ابليئية يف 

نوثشت اليت ازدادت مع ازديشد دخل األفراد ومش سيستهنكواه من املوا د وجود امل

الطبيعية لتشغيل املصشاع وخطوط إاتشجهش واصبح اعتمشدهم ىلع تنك املنتوجشت 

تلغطية احتيشجشتهم ايلومية، ممش دفع املصشاع تلوفري هذه االحتيشجشت من اجل الكسب 

يت  د حتدث لنبيئة، واليت تتمثل يف ظهو  عدد املشد  دون الرتكزي ىلع اآلثش  السنبية ال

واليت تسبب زيشدة ( املشء واهلواء والرتبة)من املواد اجلديدة يف وسط من أوسشط ابليئة 
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نسبتهش عن املعتشد إىل الرض  بشلاكئنشت احلية واختالل اتلوازن ابلييئ وتسش ع يف زيشدة 

ة اتلنوث منذ انلصف اثلشين من ، و د اهتمت دول العشلم بظشهر(1)حجم اتلنوث ابلييئ

 .القرن العرشين

وتعترب مشلكة اتلنوث أحد أهم املششلك ابليئية املنحة اليت بدأت تأخذ أبعشدا  

بيئية وا تصشدية واجتمشعية خطرية خصوصش  بعد اثلو ة الصنشعية يف أو وبش واتلوسع 

 اآلواة األخرية الصنشيع اهلشئل املدعوم بشتلكنولوجيش احلديثة، وأخذت الصنشاعت يف

اجتشهشت خطرية متمثنة يف اتلنوع الكبري وظهو  بعض الصنشاعت املعقدة واليت 

يصشحبهش يف كثري من األحيشن تنوث خطري يؤد  اعدة إىل تدهو  املحيط احليو  

 .والقضشء ىلع تنظيم ابليئة العشملية

 

 (Concept of poplution)مفهوم اتلنوث ابلييئ  1:1

ابليئة واملنشخ يف اتلوصل إىل تعريف د يق وحمدد لنمفهوم العنيم اختنف عنمشء 

مرتبط بشدل جة األوىل  ثلنتنوث ابلييئ، وأيش  اكن اتلعريف فشن املفهوم العنيم لنتنو

بشنلظشم اإليكولويج، حيث إن كفشءة هذا انلظشم تقل بد جة كبرية وتصشب بشلك تشم 

عنشرص املختنفة، فشتلغري الكيم أو انلويع عند حدوث تغري يف احلركة اتلوافقية بني ال

اذل  يطرأ ىلع تركيب عنشرص هذا انلظشم يؤد  به إىل اخلنل، ومن هنش جند أن اتلنوث 
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ابلييئ يعمل ىلع إضشفة عنرص غري موجود يف انلظشم ابلييئ، أو ااه يزيد أو يقنل من 

 بول هذا األمر وجود أحد عنشرصه بشلك يؤد  إىل عدم استطشعة انلظشم ابلييئ ىلع 

 .(3)اذل  يؤد  إىل إحداث خنل يف هذا انلظشم

د مفهوم اتلنوث ابلييئ ويمكن استعراض هذه املفشهيم كمش ييل  :و د تعدى

هو مصطنح يعىن بكشفة الطرق اليت يتسبب النششط البرش  يف إحلشق الرض  

اسود ينبعث بشبليئة الطبيعية، واتلنوث  د يكون منظو ا  اكنلفشيشت، أو بصو ة دخشن 

من أحد املصشاع، و د يكون غري منظو  ومن غري  احئة أو طعم، وبعض أاواع اتلنوث 

 د ال تتسبب حقيقة يف تنوث ايلشبسة واملشء واهلواء ولكنهش كفينة بإضعشف متعة احليشة 

عند انلشس والاكئنشت احلية األخرى، فشلضجيج املنبعث من حركة املرو  واآلالت مثال  

 .(1) ه شالك  من أشاكل اتلنوث اليت تفسد متعة احليشة يف املجتمعشتيمكن اعتبش

هو احلشلة القشئمة يف ابليئة وانلشجتة عن اتلغريات املستحدثة فيهش واليت تسبب 

لإلنسشن اإلزاعج أو األمراض أو الوفشة بطريقة مبشيرة أو عن طريق اإلخالل بشألاظمة 

وتُعرف املنوثشت بأاهش املواد أو امليكروبشت  ابليئية وتعرف مسببشت اتلنوث بشملنوثشت،

 .اليت تنحق الرض  بشإلنسشن

وجود مواد أو شوائب اغزية أو سشئنة أو صنبة،  د تكون مواد حية أو جشمدة 

يف اهلواء أو املشء أو الغذاء تسبب تبديال  يؤثر سنبش  ىلع سالمة الوظشئف املختنفة للك 
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وجود مش يؤد  إىل األرضا  بشلعمنية اإلاتشجية  الاكئنشت احلية ىلع كوكب األ ض، أو

كنتيجة لالختالل من كمية أو اوعية املواد املتجددة املتشحة هلذه العمنية، ويعترب اهلواء 

منوثش  عندمش توجد تنك الشوائب برتكزيات تبىق به لفرتات زمنية اكفية  -مثال  –

 .(1)نلبشتإلحداث رض  بصحة اإلنسشن أو ممتناكته أو بشحليوان أو ا

ويشمل املفهوم احلديث لنتنوث لك مش يؤثر ىلع مجيع العنشرص احليوية بمش فيهش 

من ابشت وحيوان وإنسشن، وكذلك مش يؤثر يف تركيب العنشرص الطبيعية غري احلية مثل 

اهلواء والرتبة وابلحريات وابلحش ، ولقد صدق من  شل أن اإلنسشن بدأ حيشته ىلع األ ض 

يم افسه من غوائل الطبيعة وااتىه به األمر بعد آالف السنني وهو وهو حيشول أن حي

 .(7)حيشول أن حييم الطبيعة من افسه

فيعرىف اتلنوث بإجيشز مفيد  3981أمش مرشوع  شاون محشية ابليئة األ دين لسنة 

وجود مشدة أو مواد غريبة يف أ  مكون من مكواشت ابليئة جيعنهش غري : ىلع انلحو اتلشيل

 .(8)الستعمشل أو حيد من استعمشهلشصشحلة ل

من استعراضنش السشبق ملفشهيم اتلنوث ابلييئ واظرا  خلطو ة وشمويلة اتلنوث 

 :(9)فقد أشش ت معظم املراجع إىل تقسيمه إىل ثالث د جشت يه
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هو د جة من د جشت اتلنوث اليت ال يتأثر بهش : اتلنوث املقبول -3

صحوبش  بأية أخطش  وال يكون م( 30)توازن انلظشم اإليكولويج

 .أو مششلك بيئية  ئيسية

وتعشين منه العديد من ادلول الصنشعية ألاه : اتلنوث اخلطر -1

ينتج من النششط الصنشيع وزيشدة النششط اتلعديين، وتعترب هذه 

املرحنة من املراحل املتقدمة حيث أن كمية واوعية املنوثشت 

أثري السنيب تتعدى احلد اإليكولويج احلرج واذل  يبدأ معه اتل

ىلع العنشرص ابليئية الطبيعية والبرشية، وتتطنب هذه املرحنة 

إجراءات رسيعة لنحد من اتلأثريات السنبية، ويتم ذلك عن 

طريق معشجلة اتلنوث الصنشيع بشستخدام وسشئل تكنولوجية 

حديثة كإنششء وحدات معشجلة كفينة بتخفيض نسبة املنوثشت 

ش ، أو عن طريق سن  وااني تلصل إىل احلد املسموح به دويل

وترشيعشت ورضائب ىلع املصشاع اليت تسشهم يف زيشدة نسبة 

 .اتلنوث

ويمثل هذا انلوع املرحنة اليت ينهش  فيهش انلظشم : اتلنوث املدمر -1

اإليكولويج ويصبح غري  شد  ىلع العطشء اظرا  الختالل 
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مستوى اتلوازن بشلك جذ  ، ولعل حشدثة ترشاوبل اليت 

املعشمالت انلووية يف أوكراايش خري مثشل لنتنوث  و عت يف

املدمر، وحيتشج انلظشم اإليكولويج يف حشلة هذا اتلنوث إىل 

سنوات طوينة إلاعدة اتزااه بواسطة تدخل العنرص البرش  

 .وبتلكفة ا تصشدية بشهظة

 

 :صو  اتلنوث ابلييئ 1:1

نسبة لأل ض، وإامش إن مشلكة اتلنوث ابلييئ ليست مشلكة جديدة أو طش ئة بشل 

اجلديد فيهش هو زيشدة شدة اتلنوث كمش  وكيفش  يف عرصاش احلشرض، واتلنوث مشلكة اعملية 

ال تعرتف بشحلدود السيشسية ذللك حظيت بشهتمشم دويل، ومنهش فرضت افسهش فرضش  

والن اتلصد  هلش جيشوز حدود أو إماكايشت اتلحرك الفرد  ملواجهة هذا اخلطر املخيف، 

ق أن األخطش  ابليئية ال تقل خطرا  عن الزنااعت واحلروب واألمراض الفتشكة إن لم واحل

 .(33)تزد عنيهش

و د أصشب اتلنوث لك عنشرص ابليئة املحيطة بشإلنسشن من مشء وهواء وغذاء 

وتربة، وزادت الضجة املو  ة واإلشعشاعت املؤذية، و بل استعراض صو  وأشاكل اتلنوث 

 :(31)ألاواع اتلنوث ذات االهتمشم ادلويل اذل  يتمثل بشألاواع اتلشيلةيستحسن أن اعرض 
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وينتقل عرب امليشه " اتلنوث عرب احلدود"وهو اذل  يطنق عنيه اسم : انلوع األول

 .أو اهلواء وحيتشج إىل تعشون دويل

ويه اليت تقع يف " املشل العشم"وهو اذل  يرض بشملنشطق املعروفة بشسم : انلوع اثلشين

اء حدود الوالية اإل نيمية لدلولة وتعترب منكيتهش ششئعة بني ادلول مثل منشطق أاعيل و 

 .ابلحش  والفضشء اخلش يج والقطب اجلنويب لنكرة األ ضية

بشلرتاث اثلقشيف والطبييع " وهو مش يطنق عنيه اتلنوث الضش : انلوع اثلشلث

شم اإلنسشن بوضعهش وتمثل ويهدف إىل محشية بعض األشيشء الطبيعية واليت  " العشليم

ضجة اعملية كربى من وجهة انلظر الفنية العنمية، وتدفع املجتمع ادلويل الن يتحرك 

إمش حلمشيتهش أو إليقشف مصشد  اتلنوث املؤثرة عنيهش، و د تدخنت منظمشت دويلة 

 .إلاقشذ ذلك مثل ايلونسكو إلاقشذ الرتاث اثلقشيف من اتلنف أو الرض 

و اتلنوث املحيل أو ادلاخيل وهو تنوث يكون مصد ه وآثش ه وه: انلوع الرابع

الضش ة داخل اإل نيم افسه وطبيعة االهتمشم بهذا اتلنوث ال تدخل يف أ  اوع من 

 .األاواع اثلالثة السشبقة

اتلنوث فشاه ( أشاكل)ومن استعراض العديد من املراجع اليت تشري إىل صو  

 :(31)ش ىلع انلحو اتلشيليمكننش حرص أشاكل اتلنوث وحسب مصشد ه
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الزالزل : وينتج عن املنوثشت انلشبعة من ابليئة ذاتهش مثل: اتلنوث الطبييع -أوال  

والرباكني وزحف الكثبشن الرمنية ىلع املزا ع واألمطش  الغزيرة اليت جترف الرتبة 

 ولكن بمشيئة اهلل وبعد فرتة من الزمن توازن الطبيعة افسهش يف مثل هذه األاواع من

 .صو  اتلنوث

توصل فريق حبث دويل خمتص بشلصحة : اتلنوث بسبب النششط البرش  -ثشايش  

ابليئية واألمراض املعدية إىل أن اتلغيريات يف طبيعة سطح األ ض انلشجتة عن النششط 

البرش  تؤد  إىل تغريى يف طبيعة ااتشش  بعض األمراض املعدية، أو ظهو  أمراض أخرى 

اإلنسشن واحليوان لنخطر، جشء ذلك يف د اسة نرشت هذا الشهر  وبشئية ممش يعرض حيشة

 Environmental Health)يف جمنة آفشق الصحة ابليئية 

perspectives) األستشذ جبشمعة ويسكونسن –، و د ذكر ادلكتو  جواشثشن بشتز

بشن النششطشت اال تصشدية أو  -بمدينة مشديسون األمريكية اذل   شد فريق ابلحث

شق الطرق وبنشء السدود وجتفيف الربك والزحف : اليت تقوم بهش ادلول مثل اتلنموية

العمراين ىلع الغشبشت واملنشطق اخلرضاء تتيح الفرصة لعرشات من األمراض املعدية يك 

تنترش وتتحول إىل أوبئة، واألمثنة ىلع ذلك كثرية ومنهش املال يش واإليدز وجنون ابلقر 

 .(33)ألافنوازا وشىت أاواع احلّم الزنيفيةواحلّم الصفراء والكولريا وا

 :(31)ومهمش تعددت صو  اتلنوث بسبب النششط البرش  فإاهش تنقسم إىل اوعني
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 .تنوث مشد  مثل تنوث املشء واهلواء والرتبة -3

( الضجيج)اكلضوضشء ( معنو )تنوث غري مشد   -1

واإلشعشاعت املختنفة واتلنوث الكهرومغنشطييس 

واإلعاليم واألخاليق والفكر  وتنوث واتلنوث اثلقشيف 

 (.كمش يششهد يف اآلثش  املرصية)اآلثش  

 :وسنعرض بإجيشز مفيد ألهم صو  اتلنوث انلشتج عن النششط البرش 

حيتل الغالف املشيئ حوايل  :Water pollutionتنوث امليشه  3:1:1

مكعبش  من ميال   191من مسشحة الكرة األ ضية ويبنغ حجم هذا الغالف حوايل % 71

إحداث خنل وتنف يف اوعية امليشه حبيث : امليشه، واتلنوث املشيئ من منظو  عنيم هو

تصبح غري صشحلة الستخدامشتهش األسشسية وغري  شد ة ىلع احتواء اجلسيمشت والاكئنشت 

ادل يقة والفضالت املختنفة يف اظشمهش اإليكولويج، ولقد اصبح اتلنوث ابلحر  

يف العشلم اتيجة لننششط البرش  املزتايد وحشجة اتلنمية مشلكة كثرية احلدوث 

اال تصشدية املزتايدة لنمواد اخلشم األسشسية واليت يتم اقنهش عرب املحيط املشيئ، كمش أن 

معظم الصنشاعت القشئمة حشيلش  تطل ىلع سواحل حبش  أو حميطشت ويعترب انلفط املنوث 

قيب واستخراج انلفط والغشز الطبييع يف األسشس لنبيئة ابلحرية اتيجة لعمنيشت اتلن

، وأحيشاش  (31)املنشطق ابلحرية أو املحشذية هلش إضشفة إىل حوادث اش الت انلفط العمال ة
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حيدث اتلنوث املشيئ اتيجة الختالط ميشه ابلحش  أو ابلحريات أو األاهش  أو امليشه 

الزيوت أو أية مواد  السطحية بميشه املجش   أو الكيميشئيشت السشمة أو الغشزات أو

أخرى، ويمتد خطر هذا االختالط أحيشاش يلصل إىل امليشه اجلوفية، وبإماكن هذا اتلنوث 

أن يسبب األذى ألاواع عديدة من انلبشتشت واحليوااشت واإلنسشن ووفقش ملنظمة الصحة 

 .(37)العشملية يموت مخسة ماليني شخص سنويش  بسبب جترعهم مشء  منوثش  

 :(38)واع املنوثشت املشئية كمش ييلويمكن حرص أا

منوثشت امليشه السطحية وملش اكات امليشه السطحية االكرث شيواع   -3

 :يف األشاكل املشئية ذلا تتعدد منوثشتهش اليت تنقسم إىل

ولعل من أشهرهش وأخطرهش املنوثشت املوجودة يف أمعشء : املنوثشت املعداية . أ

ابلكترييش والطفينيشت والفريوسشت احليوااشت ذات ادلم احلش  اكإلنسشن مثل 

اليت يمكنهش اقل العديد من األمراض اكإلسهشل والكولريا واتليفوئيد 

 .وغريهش

مثل بقشيش الطعشم وميشه الرصف الصيح : املخنفشت املستهنكة لألكسجني . ب

و وث احليوااشت حيث تؤد  إىل زيشدة يف استهالك األكسجني من  بل 

 . تركزيهاملحنالت وبشتلشيل إىل اقص يف
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أو مش يسّمى بشلوفرة يف الغذاء، كزيشدة تركزي الفوسفو  : اإلثراء الغذايئ. ج

وانلرتوجني حيث تسشهم يف تنوث امليشه بشلك كبري، فعىل سبيل املثشل فشن ابلحريات 

ذات مستويشت اتلغذية القنينة إذا مش اعات من مشلكة اإلثراء الغذايئ فشن امو 

ش ستنمو أاواع أخرى من انلبشتشت املشئية ممش سيؤد  بشتلشيل الطحشلب فيهش سزيدهر، كم

إىل زيشدة الروائح الكريهة، وا تفشع سمية امليشه وعدم صالحيتهش لنرشب، وزيشدة 

عمنيشتهش الرتسيب واضمحالل اجلسم املشيئ وزواهل، وحيدث اإلثراء الغذايئ يف ابلحش  

بلحر األبيض املتوسط وذلك لزيشدة ولعل اشهر حبش  العشلم معشاشة من هذه املشلكة ا

أعداد ادلول املطنة عنيه وزيشدة أعداد الساكن ىلع شواطئه، عالوة ىلع أن هذا ابلحر 

من السيشحة ادلويلة حيث دفع اتلنوث ببدلان كثرية مثل إيطشيلش وفرنسش % 11جيذب 

ة وايلواشن إىل إغالق بعض شواطئهش بوجه السواح الن اوعية ميشههم لم تعد صشحل

 .(39)لالستحمشم، وهذا ينطبق ىلع سواحل ادلول املطنة ىلع حبر الاك ييب

العنشرص اثلقينة والسشمة اكملركبشت الكيمشوية املستخدمة يف الصنشعة . د

والز اعة واألمو  املزنيلة، فشلتسمم بشلرصشص مثال  يتم عن طريق األكل والرشب أو 

 .حواس السمع وابلرصاالستنششق ويؤد  ذلك إىل تنف يف ادلمشغ أو 

أ  مش جتنبه الريشح وامليشه اجلش ية إىل املسطحشت املشئية املختنفة : الرسوبيشت. ه

 .من غبش  وأتربة اشعمة
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املواد العضوية الكيمشوية السشمة اليت تستخدمهش الصنشعة والز اعة اكملواد . و

األاواع أن حتدث ابلالستيكية واملبيدات واألدوية واألصبشغ وغريهش، ويمكن هلذه 

 .تشوهشت خنقية أو اإلصشبة بمرض الرسطشن

اتلنوث احلرا   عن طريق حرق امليشه السشخنة انلشجتة عن تويلد اتليش  . ز

 .الكهربشيئ والصنشاعت األخرى إىل اتلجمعشت املشئية

من خالل امليشه العشدمة اليت مصد هش احلفر : منوثشت امليشه اجلوفية -1

 .ت الرصف الصيح اتلشلفةاالمتصشصية أو شباك

تشهد ميشه ابلحش  واملحيطشت بشلقرب من الكثري من : منوثشت املحيطشت-1

الشواطئ ومن مصبشت األاهش  واملدن السشحنية عمنيشت تنوث بشنلفشيشت السشمة وغري 

السشمة وبشبلقع انلفطية وتقد  اخلسشئر انلشجتة عن ذلك بباليني ادلوال ات، كمش يتم 

شت بمش تنقيه أسشطيل انلقل ابلحرية وأسشطيل صيد السمك بكميشت تنوث املحيط

 Source ofكبرية من انلفشيشت وهكذا فشاه يمكننش تنخيص مصشد  تنوث امليشه 

water pollution (:10)بمش ييل 

اكمليشه العشدمة املزنيلة والصنشعية اكمليشه  Waste waterامليشه العشدمة  . أ

الكسش ات، اخلالطشت اإلسمنتية، املقشلع ) العشدمة الصنشعية غري العضوية

اجلنود واال مشة )وامليشه العشدمة الصنشعية العضوية ( احلجرية وغريهش
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وهنشك امليشه العشدمة الز اعية ( والو ق واالصبشغ ومصشيف ابلرتول وغريهش

انلشجتة عن األنشطة الز اعية املختنفة خصوصش  عند استعمشل الز اعة 

 .يوااشتاملكثفة وتربية احل

i. اتلنوث بشنلفط و د سبقت اإلشش ة إيله. 

ii.  إذ يعتقد ابلعض بشن ميشه األمطش  : اتلنوث بميشه األمطش

اقية وغري منوثة ولكن ذلك غري صحيح لكيش  حيث 

أثبتت الفحوصشت املخربية بشن ميشه األمطش  تكون يف 

خصوصش  عند احنبشس املطر )ادل شئق األوىل من سقوطهش 

منوثة بد جة تنوث امليشه ( ن الزمنلفرتة طوينة م

العشدمة املزنيلة وذلك من تنوث الغالف الغشز  اذل  

غبش  وبكترييش وكربيت )خترت ه، وتنوث سطح األ ض 

 (.وتربة وطرق مواصالت ومبشين وغريهش

( اهلواء)يتكون الغالف اجلو   : Air pollutionتنوث اهلواء 1:1:1

بشدل جة األوىل ومن كميشت %( 10.9)واألكسجني %( 78.08)كمشدة من انلرتوجني 

( 0.0038)وانليون %( 0.01)وثشين أكسيد الكربون %( 0.913)صغرية من اال غون 

واهليد وجني %( 0.00033)والكربتون %( 0.00031)وامليثشن %( 0.00011)واهلينيوم 
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ويمتد الغالف اجلو  %( 0.000009)والزينون %( 0.00001)وأكسيد انلرتوز %( 0.00001)

: كم فو ه، ويتكون من أ بع طبقشت يه 3000اعدة من سطح األ ض حىت اكرث من 

وطبقة السرتاتوسفري وطبقة املزيوسفري وأخريا  الطبقة ( الرتوبوسفري)الطبقة املنشخية 

 .(13)ايةالعنيش املسمشة بشلطبقة احلرا ية أو االيو

يتكون من نسب د يقة ( اهلواء)وهكذا يالحظ بشن الغالف الغشز  أو اجلو  

وىلع شلك طبقشت للك منهش صفشتهش الطبيعية اليت تسشهم يف حفظ اتلوازن ابلييئ ىلع 

 :(11)األ ض بشلك حمكم ود يق، وحيدث تنوث اهلواء حينمش خيتنط بمواد معينة مثل

 .رتوجني وأول أكسيد الكربونثشين أكسيد الكربيت وأكسيد انل

 .و ود عوادم السيش ات

 .ادلخشن والشوائب املختنفة

 .مركبشت اللكو فنو وكربون

 .العنشرص الطبيعية مثل الرباكني والعواصف وغريهش

بصحة انلبشت واحليوان واإلنسشن وختريب املبشين  األرضا وبإماكن تنوث اهلواء 

بشبليئة مثل األمطش  احلمضية واإلخالل واإلنششءات األخرى وبعض اآلثش  الضش ة 

 .بطبقة األوزون



 خليف مصطفى غرايبة. دالسياحة البيئية                                                                              

 
 
 

 

 
70 

  
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

وتقدى  منظمة الصحة العشملية أن مش يقرب من مخس ساكن العشلم يتعرضون 

 .(11)ملستويشت خطرة من منوثشت اهلواء

 :(13)ويمكن تقسيم منوثشت اهلواء وتبعش  آليلة إاتشجهش إىل  سمني همش

ن املواد تغنب عنيهش األكشسيد ينتجهش املنوثشت األويلة ويه جمموعة م -أوال  

البرش كمش تنتجهش الطبيعة، مثل أكشسيد الكربون والكربيت ومركبشته وانلرتوجني 

الفنو  واللكو  )واهلشلوجينشت ( الرصشص والز ايخ والزئبق وغريهش)عالوة ىلع الفنزات 

والسنشج وحبوب اكلغبش  )واملواد املعنقة يف اهلواء ( اليت تستعمل يف اغزات اثلالجشت

، واملواد العضوية الطيش ة واملوجودة يف اهلواء ىلع شلك اغزات ويه من (النقشح وادلخشن

 (.امليثشن وابلزنين وغريهش)إاتشج الطبيعة يف اغبليتهش 

ويه اليت تنتج من تفشعل املنوثشت األويلة بمسشعدة : املنوثشت اثلشاوية -ثشايش  

جديدة خطرة ىلع الصحة وابليئة وذلا فشن هذه  األشعة فوق ابلنفسجية إلاتشج مواد

وارتات ابلريوكيس ( O3)املنوثشت تسّم أحيشاش بشملنوثشت الكيموضوئية مثل األوزون 

واهلطل  Smokeوادلخشن  Fogانلشتج من الضبشب ( smog)اسيتيل والضبخن 

 .احلميض وهذا انلوع من املطر شديد الرض  بشبليئة

بمش  Source of Air pollutionوتكمن مصشد  اتلنوث اهلوايئ 

 :(11)ييل
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وسشئط انلقل واألاواع املختنفة من املركبشت اليت  -3

تستخدم طش ة حركية من ابلزنين وادليزل الذلين 

يعتربان أحد املصشد  اهلشمة يف تنوث اهلواء وينتج عن 

عوادم حرق ابلزنين أول أكسيد الكربون، وثشين أكسيد 

لكربون، وأكشسيد انلرتوجني، ومركبشت الرصشص ا

وغريهش، بينمش ينتج عن عوادم حرق ادليزل 

اهليد وكربواشت وأول أكسيد الكربون وثشين أكسيد 

الكربيت والسنشج و وائح كريهة، عالوة ىلع ذلك هنشك 

منوثشت أخرى من املركبشت مثل جزيئشت الاكوتشوك 

وتطشير الغبش  واإلسفنت ( كوابح السيش ات)واالسبست 

 .أثنشء حركة املرو 

توجد (: اتلقنيدية)حمطشت تويلد الطش ة الكهربشئية  -1

عال ة وثيقة بني تنوث ابليئة والطش ة، فبشستعمشل 

مصشد  الو ود األحفو   تلويلد الطش ة الكهربشئية فشاه 

يتم تنويث ابليئة أثنشء تعدين واستخراج الو ود وأثنشء 

 املطنوب وأثنشء اقنه وأخريا معشجلته وحتوينه إىل الشلك
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عند حتوينه إىل الطش ة الكهربشئية وينتج عن ذلك ثشين 

 .أكسيد الكربيت وأكشسيد انلرتوجني والغبش  وغريهش

األنشطة الصنشعية وتنعب دو ا  مهمش  يف تنويث اهلواء  -1

خصوصش  مصشيف انلفط اليت ينتج عنهش اغزات ومواد 

جني والكربيت عضوية وغري عضوية وأكشسيد انلرتو

والغبش  كمش تسهم الصنشاعت الكيمشوية أيضش  بقسم من 

 .هذه املنوثشت

األنشطة املزنيلة ويف طنيعتهش موا د االحرتاق يف اظم  -3

اتلدفئة املركزية، فعىل سبيل املثشل فشن اتلنوث انلشجم 

عن حرق الفحم واخلشب داخل ابليوت دون تهوية 

األطفشل يف  تشلك سببش   ئيسيش  لقتل العديد من

 .(11)مجهو يشت آسيش الوسطى وتركيش

ويمكن تعريفه بأنه التدمير   : Soil pollutionتنوث الرتبة 1:1:1

الذي يصيب طبقة التربة الرقيقة الصحية المنتجة حيث ينمو معظم الغذاء، وتعتمد 

ي التربة الصحية على البكتيريا والفطريات والحيوانات الصغيرة لتحليل المخلفات الت

نتاج المغذيات، وتساعد هذه المغذيات في نمو النباتات، وقد تحد  تحتويها وا 
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المبيدات من قدرة الكائنات العضوية التي في التربة على معالجة المخلفات وبناًء 

عليه فان في مقدور المزارعين الذين يفرطون في استخدام األسمدة والمبيدات أن 

 .(72)بةيعملوا على تدمير إنتاجية وقدرة التر 

وهنشك عدد من النششطشت البرشية األخرى اليت يمكنهش تدمري الرتبة اذكر 

 :(18)منهش ىلع سبيل املثشل

فعالوة ىلع األسمدة واملبيدات هنشك : صو  اتلنوث الكيمشو  لنرتبة . أ

املنظمشت الصنشعية واتلنوث بشلفنزات اثلقينة واتلنوث بشملركبشت العضوية 

تج من احلوادث والصنشعة واألسنحة الكيمشوية اهلشلوجينية واتلنوث انلش

 .واتلنوث انلوو 

اظشم    الرتبة يف املنشطق اجلشفة مع وجود اظشم ترصيف سيئ  د يؤد  إىل  . ب

ترك املشء  اكدا  يف احلقول وإذا مش تبخر هذا املشء فشاه سيخنف الرواسب 

 .املحشصيلاملنحية من و ائه جشعال  الرتبة شديدة املنوحة ممش يؤثر يف امو 

 .عمنيشت اتلعدين والصهر  د تؤد  إىل تنويث الرتبة بشلفنزات. ج

 .احلروب الكربى  د تنوىث الرتبة كمش يف حروب اخلنيج العريب. د

 (.كتنوث القشهرة مثال  )تنوث املدن الكربى  د يؤثر يف الرتبة املجشو ة هلش . ه
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لنتجمعشت الساكاية الزحف العمراين ىلع األ ايض الز اعية املجشو ة . و

 .(19)املختنفة، واتلوسع يف إنششء الطرق الرسيعة

بفعل عوامل املشء واهلواء واجلنيد  Denudationعمنيشت اتلعرية . ز

 .واتلدمري اذل  ينحقه اإلنسشن أحيشاش بشبليئة بشلك اعم

 .وتؤثر مجيع األشاكل السشبقة ىلع اإلنسشن واحليوان وانلبشت ىلع املدى الطويل

 : Solid waste pollutionتنوث املخنفشت الصنبة  3:1:1

ظهرت مشلكة انلفشيشت الصنبة غري القشبنة لنتحنل احليو  اتيجة لنتطو  

الصنشيع والز ايع اذل  أعقب اثلو ة الصنشعية، وأصبحت مشلكة اتلخنص من هذه 

د  انلفشيشت انلفشيشت تستحوذ ىلع الكثري من اجلهد واملشل، وعنيه فشن اتلعرف ىلع مصش

الصنبة وكميتهش وخصشئصهش الفزييشئية والكيميشئية أصبح من الرضو ات اهلشمة ملعرفة 

 :(10)كيفية معشجلتهش، ويمكن تقسيم انلفشيشت الصنبة حسب مصد هش كمش ييل

انلفشيشت الصنبة يف املدن واتلجمعشت الساكاية والرشاكت والصنشاعت  -3

الو ق والكرتون وفضالت احلدائق الصغرية وتتمثل بمزيج غري متجشنس من 

 .والزجشج واملطشط واجلنود والنسيج وفضالت الطعشم وابلالستيك
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من جمموع انلفشيشت % 71افشيشت اتلعدين وتشلك نسبة اعيلة تصل إىل  -1

الصنبة يف ادلول الصنشعية ومنهش الصخو  واألتربة اليت تنتج عن عمنيشت 

 .عشدن اال تصشدية املختنفةاحلفر واتلعدين واملعشجلة واالستخالص لنم

انلفشيشت الز اعية من خمنفشت املحشصيل الز اعية ومزا ع املششية وادلواجن  -1

يف بعض ادلول اكلواليشت املتحدة % 31ويمكن أن تصل إىل مش نسبته 

األمريكية، واألسمدة الكيمشوية والعضوية وبقشيش األعالف وخمنفشت 

 .حصشد انلبشت

 .وتنتج عن عمنيشت هدم وبنشء املنشآت افشيشت اإلنششءات وابلنشء -3

ويمثل تداول املخنفشت الصنبة مشلكة يف حد ذاته، الن معظم طرق  -1

اتلخنص من انلفشيشت تعمل ىلع تدمري ابليئة، فأمشكن انلفشيشت املكشوفة 

تيسء إىل املجشل الطبييع لأل ض، وتوفر مأوى لنفرئان واحليوااشت األخرى 

األمشكن املكشوفة وحفر الردم ىلع مواد سشمة  انلش نة لألمراض، و د حتتو 

 د تترسب إىل امليشه اجلوفية أو جمش   امليشه وابلحريات ويكون االحرتاق 

 .غري املرا ب لنمخنفشت الصنبة دخشاش  ومنوثشت جوية أخرى
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وتتكون من املواد املطروحة اليت  د تهدد  :(13)تنوث املخنفشت اخلطرة 1:1:1

يعد املخنف خطرا  إذا مش تسبب يف تآلك املواد األخرى أو اافجر أو صحة البرش وابليئة و

اشتعل بسهولة أو تفشعل بشدة مع املشء أو اكن سشمش ، ومن مصشد  هذه املخنفشت اخلطرة 

املصشاع واملستشفيشت واملعشمل، ويف مقدو هش أن تتسبب يف إحداث اإلصشبشت الفو ية 

إذا مش  -سوهش و د تنوث بعض املخنفشت اخلطرة إذا مش تنفسهش انلشس أو ابتنعوهش أو مل

امليشه اجلوفية و د ختتنط بشملحشصيل  -دفنت يف بشطن األ ض أو تركت مكشوفة

 .الغذائية

لقد أدى سوء اتلداول والطرح غري املقصود لنمخنفشت اخلطرة إىل العديد من 

لننفشيشت أدى ترسب كيميشئيشت خطرة من مطرح  3978الكوا ث يف العشلم فيف اعم 

 رب شالالت ايشجش ا يف والية ايويو ك إىل تهديد صحة القشطنني بشلقرب من هذه 

أدى ترسب اغز سشم  3983املنطقة، ممش اجرب املئشت من انلشس ىلع ترك منشزهلم، ويف اعم 

من مصنع لنمبيدات يف مدينة بوبشل اهلندية إىل  تل وإحداث تنف يف عيون وأجهزة 

ويمكن بلعض املخنفشت اخلطرة أن حتدث األذى الشديد تنفس آالف األشخشص، 

لصحة انلشس واحليشة الربية وانلبشتشت ومن هذه املخنفشت اإلشعشع واملبيدات والفنزات 

 . اثلقينة

 :Noise pollutionاتلنوث بشلضجيج  1:1:1
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أ  اوع من األصوات اليت تزعج اإلنسشن أو ترض : ويمكن تعريف الضجيج بأاه

، وتنعب الفرتة الزمنية وشدة Decibleلضجيج بمقيشس يسّم ادليسبل به، ويُقشس ا

: الصوت دو ا  مهمش  يف اتلأثري ىلع اإلنسشن، وتتعدد وتتنوع مصشد  الضجيج منهش

اتلخطيط العشوايئ يف استعمشالت األ ض مثل املصشاع واملعشمل بني األحيشء السكنية، 

ش ات وطشئرات وأدوات اتلكنولوجيش ومن مصشد  الضجيج وسشئط انلقل من مركبشت و ط

املختنفة ووسشئل اإلعالم املسموعة واملرئية ومكربات الصوت واملسجالت واملقشيه 

واملطشعم وأجهزة اتلكييف، ويعترب الضجيج من أاواع اتلنوث غري املشد  كمش ذكراش 

ى، سشبقش ، فهو  شد  ىلع تنغيص احليشة وإضعشف السمع دلى البرش واحليوااشت األخر

ومن مؤيرات تنوث الضجيج ا تفشع نسبة أمراض القنب واجلهشز اهلضيم واتلوتر 

 .العصيب بسبب تداخل جمموعة من األصوات العشيلة احلشدة وغري املرغوبة

وهو أخطر أاواع اتلنوث ىلع  :Radiationاتلنوث بشإلشعشع  7:1:1

اخلش يج وإشعشاعت  الكواية من الفضشء)اإلشعشاعت الطبيعية : اإلطالق، ومن مصشد ه

واإلشعشاعت الصنشعية ( القرشة األ ضية واإلشعشع اذلايت أو الشخيص لناكئن اليح

واتلفجريات ( األشعة اليت تستعمل يف التشخيص والعالج لنمرض)لألغراض الطبية 

اكلقنبنة اذل ية اليت ألقيت ىلع مدينيت هريوشيمش وجنشزايك يف ايلشبشن اعم )انلووية 
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مثل )ت املفشعالت انلووية اليت تستخدم تلويلد الطش ة الكهربشئية إشعشاع( 3931

 (.3981إشعشاعت مفشعل ترشاوبل يف أوكراايش اعم 

وتؤثر اإلشعشاعت ىلع اإلنسشن يف رسطشن ادلم والعقم ورسعة اهلرم واحلد من 

املنشعة ملقشومة األمراض، وتؤثر اإلشعشاعت ىلع انلبشتشت واحليوااشت واإلنسشن ىلع 

 .(11)لسواءا

وذلك بسبب وجود ميكروبشت وجراثيم وطفينيشت يف  :اتلنوث احليو  8:1:1

الوسط ممش يؤد  إىل إصشبة الاكئنشت احلية ومنهش اإلنسشن بشألمراض ويرجع ذلك إىل 

 .عدم العنشية بنظشفة امليشه والغذاء والساكن

 :وهو تنوث مزيج من عدة أسبشب منهش :اتلنوث داخل املبشين 9:1:1

 .االستخدام السيئ ملنظفشت اجلو -3

 .تربية احليوااشت األيلفة والطيو  -1

 .عشوائية أجهزة اتلكييف واتلربيد واتلدفئة واإلضشءة -1

 .اتلدخني داخل املبشين -3

 .االستخدام املفرط لنسجشد واملوكيت واألخششب واألصبشغ -1

 .استخدام امليشه غري اآلمنة -1
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يتمثل بشتلنوث اثلقشيف  :وهنشك اوع آخر من اتلنوث املعنو :  30:1:1

واإلعاليم واألخاليق والفكر ، وينتج مثل هذا اتلنوث من عدم احرتام انلشس ملنظومة 

القيم السشئدة يف املجتمع، وغيشب دو  وسشئل الضبط االجتمشيع يف اتلنشئة االجتمشعية 

 ...(.األرسة واملد سة واملسجد والكنيسة ووسشئل اإلعالم وغريهش )

؛ حيث ينتج عن اختفشء "اتلنوث ابلرص "خر من اتلنوث يسّمى كمش يوجد اوع آ

املظشهر اجلمينة يف ابليئة أو ااعدام اتلذوق الفين أو اختفشء الصو  اجلمشيلة للك يشء 

حييط بنش من أبنية وطر شت وأ صفة وأعمدة إاش ة وحشويشت  مشمة واختالف دهشن 

 .(11)واجهشت املبشين

 

 : ابلييئ محشية ابليئة من اتلنوث 3:1

 :(13)اإلنسشن يف مواجهة اتلحديشت ابليئية 3:3:1

يعترب اإلنسشن من أهم الاكئنشت احلية اليت تعيش ىلع األ ض وهو حيتشج إىل 

أكسجني تلنفسه لنقيشم بعمنيشته احليوية، كمش حيتشج إىل مو د مستمر من الطش ة اليت 

إال من اكئنشت حية  يستخنصهش من غذائه العضو  اذل  ال يستطيع احلصول عنيه

أخرى ابشتية وحيوااية، وحيتشج أيضش  إىل املشء الصشلح لنرشب لالستمرا  يف احليشة، 
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وتعتمد استمرا ية حيشته بصو ة واضحة ىلع إجيشد حنول اعجنة لنعديد من املشالكت 

 :ابليئية الرئيسية اليت من أبرزهش مشالكت ثالث يمكن تنخيصهش فيمش ييل

مصشد  اكفية لنغذاء تلوفري الطش ة ألعداده  كيفية الوصول إىل -3

 .املزتايدة

كيفية اتلخنص من حجم فضالته املزتايدة وحتسني الوسشئل اليت  -1

جيب اتلوصل إيلهش لنتخنص من افشيشته املتعددة وخشصة انلفشيشت 

 .غري القشبنة لنتحنل

كيفية اتلوصل إىل املعدل املنشسب لننمو الساكين حىت يكون هنشك  -1

 .بني عدد الساكن والوسط ابلييئتوازن 

ومن اثلشبت أن مصري اإلنسشن مرتبط بشتلوازاشت ابليولوجية وبشلسالسل 

الغذائية اليت حتتويهش انلظم ابليئية، وان أ  إخالل بهذه اتلوازاشت والسالسل ينعكس 

مبشيرة ىلع حيشة اإلنسشن، وهلذا فشن مصنحة هذا اإلنسشن تكمن يف املحشفظة ىلع 

 : نلظم ابليئية اليت تؤمن هل حيشة أفضل واذكر فيمش ييل وسشئل حتقيق ذلكسالمة ا

 .اإلدا ة اجليدة لنغشبشت واملحشفظة ىلع فوائدهش وممزياتهش -3

 .اإلدا ة اجليدة لنمرايع ومنع تدهو هش -1
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اإلدا ة اجليدة لأل ايض الز اعية حيث تهدف اإلدا ة احلكيمة لأل ايض  -1

كمش  واواع  واملحشفظة ىلع خصوبة الرتبة  الز اعية احلصول ىلع افضل اعئد

وىلع اتلوازاشت ابليولوجية الرضو ية لسالمة انلظم الز اعية ويمكن حتقيق 

 :ذلك من خالل

 .تعدد املحشصيل يف دو ة ز اعية متوازاة . أ

 .ختصيب األ ايض الز اعية . ب

 .حتسني الرتبة بإضشفة املواد العضوية. ج

 .ماكفحة اجنراف الرتبة. د

أصبحت مشلكة تنوث ابليئة ذات  :(11)اتلنوث ابلييئ مشلكة اعملية 1:3:1

طشبع دويل، فمنوثشت دولة مش ال تقف عند حدودهش السيشسية، بل تعرب آالف األميشل 

أبنشء شعوب أخرى بأجيشهلش احلشرضة واملقبنة وتسهم الريشح  ةتلؤثر يف بيئة و فشهي

بدل إىل آخر، وذلا يعترب اتلنوث ابلييئ  والسحب واتليش ات املشئية يف اقل املنوثشت من

أحد اكرث املششلك خطو ة ىلع البرشية، وىلع أشاكل احليشة األخرى اليت توجد ىلع 

 .كوكبنش
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والصو  اليت تم استعراضهش )يرى كثري من انلشس يف منوثشت اهلواء واملشء والرتبة 

اهلواء واملشء )زاء ابليئة أشاكال  متمزية من صو   اتلنوث، إال أن لك جزء من أج( سشبقش  

يعتمد لك منهش ىلع اآلخر، وىلع انلبشتشت واحليوااشت اليت تعيش ضمن ( والرتبة وغريهش

هذه ابليئة، وتشلك العال شت بني لك الاكئنشت احلية وغري احلية يف بيئة معينة اظشمش  

، ، وترتبط لك األاظمة ابليئية بعضهش مع بعضEcosystemيسّمى انلظشم ابلييئ 

وهكذا فشن املنوث اذل  يبدو وكأاه يؤثر يف جزء واحد فقط من ابليئة  بمش يؤثر أيضش  

يف أجزاء أخرى، فشدلخشن  د يبدو مؤثرا  ىلع الغالف اجلو  فقط، ولكن يف مقدو  

األمطش  أن تطرد بعض الكميشت الضش ة املوجودة يف ادلخشن وإسقشطهش ىلع األ ض أو ىلع 

بإماكن األمطش  أن جترف الو ود والزيت واألمالح من الطرق  جمش   امليشه، كمش أن

وموا ف السيش ات وحتمنهش إىل اآلبش  اليت تزوداش بميشه الرشب ويسّمى اتلنوث الصشد  

عن مثل هذه املنشطق الواسعة بتنوث املصد  الالحمدود، يف حني يسّمى اتلنوث اذل  

 .املصد  املحدودبتنوث ( اكملجش   مثال  )ينبعث من اقطة حمدودة 

وال ابشلغ إن  ننش بشن األخبرة والغشزات انلشجتة عن املصشاع اليت تنفثهش املداخن 

يف غرب أو وبش تنقنهش الريشح إىل بالد اشئية وأمشكن بعيدة كجزيرة جرينالاد وشمشل 

غرب  وسيش، كمش تنقل أمواج ابلحر بقع الزيت اليت تترسب إىل ابلحر من مو ع إىل آخر 

بذلك الشواطئ اآلمنة واألحيشء ابلحرية، وهلذا فحينمش احرت ت آبش  انلفط  مهددة
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تعشمل معهش العشلم كمشلكة دويلة وتمى اتلصد  هلش يف حينهش  3990الكويتية اعم 

 .بشتلعشون العشليم

 :(11)مد سة أاصش  ابليئة 1:3:1

برز مفهوم ابليئة ومد سة ادلفشع عنهش يف الفكر الوصيف خالل عقد 

مسينيشت تلدو   ؤيتهش حول احلشجة إىل فهم الطبيعة وإفرادهش بشدل اسة والراعية، اخل

واحلشجة لفهم احليشة اإلنسشاية ومسش هش من خالل احليشة الطبيعية، وتغطي أفاك  هذه 

إىل  -الصحية والسيشسية وادلينية واال تصشدية–املد سة مسشحة واسعة من املعتقدات 

ولويشت السيشسية واال تصشدية والربامج حلمشية ابليئة جشاب تقديم جمموعة من األ

وضغطت تلطبيقهش يف جمشيل  Greensوادلفشع عنهش، دافعت عنهش حراكت اخلرض 

القشاون ادلاخيل والقشاون ادلويل خشصة بعد دخول معظم هذه احلراكت يف الغرب 

 .لنمجشلس انليشبية بنسب تمثيل متفشوتة

م تيش  ادلفشع عن ابلي  :ئة  ؤيته من خالل عدة حمشو  اظرية يهو د  دى

ادلفشع عن ابليئة ومحشيتهش من اتلنوث واألمطش  احلمضية واإلشعشاعت : أوال  

دفن انلفشيشت يف دول العشلم )انلووية واملخنفشت بأاواعهش؛ خشصة املشعة وانلووية 
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د أن د اسة ابليئة واحلفشظ عنيهش يكمن يف حفظ احليشة ا(اثلشلث مثال   إلنسشاية ، وأكى

 .يف احلشرض واملستقبل

انلظرة اللكية لنكون، فتذهب هذه املد سة إىل أن العشلم الطبييع ال بد من : ثشايش  

فهمه كوحدة واحدة، وأال يتم اتلعشمل مع أجزائه ومفرداته لك ىلع حدة، بل وينيق النوم 

ت اقل ىلع املدا س العنمية والطب تلعشمنه مع املشالكت منفردة، إذ شهدت جراحش

األعضشء والقنب واملخ واألعصشب طفرة يف مقشبل اإلهمشل اذل  يال يه ضبط اظشم اجلسم 

 .وو ف املنوثشت وخشصة اتلدخني، واتبشع اظشم غذايئ صيح من جشاب صنشعة الطب

حيث حذى ت هذه املد سة من : استدامة اتلنمية و اعيتهش لنبيئة: ثشثلش  

االستهالك املزتايد غري املحسوب لنموا د الطبيعية واملشدية، وحثىت ىلع اتلعشمل الرشيد 

وأن تكون ( Recyclingاتلدوير )واالستهالك املتوازن وإاعدة استخدام املواد 

 .نية ىلع هذا األسشساملرشواعت الصنشعية وبرامج اتلنمية مب

زت ىلع القيم اليت يعتنقهش األفراد يف تعشمنهم : ادلفشع عن القيم:  ابعش   حيث  كى

مع ابليئة من حرص ىلع األجيشل القشدمة، واملسؤويلة االجتمشعية، وحقوق احليوان، 

 .والسالم دفعش  خلطر ادلمش  انلوو  الششمل

 :(17)احلجم األمثل لنتنوث 3:3:1
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اء بشن تتفش م مششلك تنوث ابليئة إذا مش استمرت الزيشدة يف حجم يتو ع اخلرب

األنشطة اال تصشدية، فشإلنسشن واحلشلة هذه يواجه مشلكة مزدوجة يف ابليئة اليت يعيش 

فيهش، فلكمش حشول زيشدة  فشهيته عن طريق زيشدة اإلاتشج فشاه يعشين يف الو ت افسه من 

 .بهزيشدة معدالت إفسشد ابليئة املحيطة 

إن اتلقدم اال تصشد  يصشحبه زيشدة يف اتلاكيلف اليت ينزم حتمنهش لإلبقشء ىلع 

اظشم ابليئة، ويبدو أن اتلخنص تمشمش  من اتلنوث هو أمر غري ممكن حيث أن  د ا  

معينش  من خمنفشت النششط اإلنسشين جيب أن تستوعبه ابليئة، وذلك ضمن مش يسّمى 

 .بشحلجم األمثل لنتنوث

وتاليف أرضا ه تفرض اتبشع أسشيلب معينة ( اتلعقيم)لة منع اتلنوث إن حمشو

لنتخنص من خمنفشت النششط البرش  وهذه بشلرضو ة تؤد  إىل  فع اتلاكيلف، ومن هنش 

ظهرت رضو ة مقش اة تكشيلف منع اتلنوث بشملنشفع املتو عة اتيجة هذا املنع، وبنشء  عنيه 

شوى اتلاكيلف احلدية ملنع اتلنوث مع منشفعه يتحدد احلجم األمثل لنتنوث عندمش تتس

احلدية، واملجتمع اذل  يعمل ىلع جتنب اتلنوث جتنبش  تشمش  سيجد افسه يف مرحنة تضطره 

 .لنسمشح ببعض اتلنوث حىت يستطيع احلصول ىلع  د  اكرب من السنع واخلدمشت

 :(18)تنشيط السيشحة ابليئية لنحد من اتلنوث ابلييئ 1:3:1
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ت مشالكت ابليئة بشتلفش م والزتايد يف العشلم حىت أخذت األاظش  مش إن بدأ

تتوجه حنو استغالل واستثمش  القطشع السيشيح بشإلسهشم يف احلد من إيقشف زحف 

اتلنوث ابلييئ، ومنذ ااعقشد مؤتمر  مة لنسيشحة ابليئية يف كويبيك بكندا لنفرتة من 

بشتلنسيق واتلعشون مع ( WTO)ية اذل  أ شمته منظمة السيشحة العشمل 39-11/1/1001

( IUCN)واحتشد احلمشية العشليم ( uivep)برامج األمم املتحدة لنسيشحة ابليئية 

لنعمل ىلع تنشيط وحتفزي ابلشحثني ( ties)ومجعية السيشحة ابليئية ادلويلة 

واملختصني واملعنيني يف ادلول واحلكومشت إلجراء املزيد من ابلحوث وادل اسشت يف 

ت السيشحة ابليئية، بغية اتلوصل إىل إدا ة وختطيط واستخدام الوسشئل واتلقنيشت جمشال

احلديثة لنرش الويع ابلييئ طويل األمد، وتبشدل اخلربات واملعنومشت واكتسشب املهش ات 

بهدف إجيشد آيلشت ترويج وتعدد  نوات خنق وتسويق املنتج السيشيح املتطو  املؤد  إىل 

دهو  واتلنوث ابلييئ ومحشية الطبيعة والرثوات احلضش ية، إذ السيطرة ىلع مصشد  اتل

بشإلماكن أن تأخذ األنشطة والفعشيلشت السيشحية سبينهش الواضح يف إيقشف االستزناف 

احلشصل بمصشد  ابليئة من خالل مجنة تدابري عمنية وإجراءات متعددة دليمومة 

 .الرتاثية والسيشحيةاملحشفظة ىلع املعشلم اتلش خيية واملوا ع األثرية و

و د سشعدت ايلونسكو ادلول واحلكومشت ىلع تنشيط وحتسني  يشم املنتجشت 

السيشحية ابليئية من خالل العمل ىلع توفري ابليئة األسشسية فيهش، مثل شباكت امليشه 
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والرصف الصيح وطرق املواصالت واالتصشالت والكهربشء يف بدلان عديدة اشمية عديدة 

ومشلزييش ويف إفريقيش مثل كينيش وتزناايش ومدغشقر فأدت إىل  ديالايف آسيش مثل تش

 .حتسني اوعية حيشة الساكن املحنيني ومحشيتهم من أخطش  ومضش  اتلنوث

الوسشئل واإلجراءات واحلنول املقرتحة حلمشية ابليئة من اتلنوث  1:3:1

 :ييئابل

 :(19)يوجد أسنوبشن  ئيسيشن متاكمالن ملاكفحة اتلنوث وهمش

اإليراف ىلع اوعية ابليئة ويربط هذا األسنوب بني متطنبشت  -3

املرا بة وانلوعية املطنوبة لنبيئة وذللك ال بدى من معرفة انلوعية 

املطنوبة فضال  عن معرفة مصشد  اتلنوث، ويعد اإليراف ىلع اوعية 

ابليئة أسنوبش منطقيش  يسشعد ىلع وضع برامج منسقة تأخذ بعني 

املختنفة مثل ختطيط املدن واتلنمية الصنشعية االعتبش  األنشطة 

وتنمية موا د امليشه من أجل توفري اوعية ابليئة املرجو املحشفظة 

 .عنيهش

اتبشع افضل الوسشئل املمكنة لنحد من تنوث ابليئة وهذا يقتيض  -1

وجود سنطة خمتصة تقر  يف لك حشلة افضل وسينة ملاكفحة مشلكة 
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حول د جة وطريقة ماكفحة اتلنوث معينة، وال شك أن اختشذ  را  

واحلد منه، يتطنب معرفة بشتلقنيشت املتوفرة واتلاكيلف والفوائد 

 .العشئدة ىلع ابليئة وىلع املجتمع كلك

 :وسشئل محشية ابليئة من اتلنوث ابلييئ 3:1:3:1

من د اسة العديد من املراجع اليت أشش ت إىل هذه الوسشئل فشاه يمكننش 

 :(30)تنخيصهش بمش ييل

االهتمشم بشلويع ابلييئ ضمن برامج اتلعنيم يف املدا س  -3

واجلشمعشت واستخدام أجهزة اإلعالم العرصية الواسعة االاتشش ، 

سواء ( بشلك خشص)وتعميق ثقشفة املحشفظة ىلع ابليئة الطبيعية 

اكات حبرية أم برية خصوصش  مع تزايد الساكن وتضشعف أعداد 

عنه العديد من السنبيشت اليت تقنل زوا  هذه املنشطق ممش ترتب 

من جشذبيتهش السيشحية وتعرض انلبشتشت واحليوااشت الفطرية 

والاكئنشت ابلحرية لنرض  واإلبشدة، وهذا يتطنب تثقيف 

وتد يب انلشس ىلع مبدأ تعنم السنوكيشت اإلجيشبية و فض 

عمشد )املمش سشت السنبية بمش حيقق استدامة ابليئشت الطبيعية 

 (.ابليئية السيشحة
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إعداد الفنيني األكفشء يف جمشالت عنوم ابليئة واتلعشون ابلنشء  -1

بني القشئمني ىلع تصميم وتنفيذ املرشواعت وهؤالء الفنيني، 

وتوفري أجهزة متخصصة لقيشس حجم اتلنوث ووضع احلنول 

إىل االستفشدة " سيبكو لنبيئة"املنشسبة، فعىل سبيل املثشل سعت 

شملية املتخصصة وأصبحت سيبكو من خربات الرشاكت الع

(sepco ) تمنك عدة توكيالت لرشاكت بيئية اعملية يف جمشهلش

أجهزة متطو ة ملعشجلة انلفشيشت الطبية ومرا بة اتلنوث احليو  

 .ومعشجلة ميشه الرصف الصيح ومعشجلة حتنية امليشه

سن القوااني والترشيعشت اخلشصة حبمشية ابليئة من اتلنوث  -1

خشصة لنتفتيش ابلييئ بهدف دعم وتعزيز الك   وتأسيس إدا ات

من ابليئة والصحة العشمة، وتتضمن عمنية اتلفتيش ابلييئ 

جوااب عديدة مرتبطة ببعضهش ابلعض، وتشمل اتلخطيط 

 .واإلجراءات اتلنفيذية واجلشاب املعنومشيت

منح احلوافز ابليئية فعىل سبيل املثشل ال احلرص يمكن تقديم  -3

املؤدية إىل محشية ابليئة عن طريق السمشح  املسشعدة اتلقنية

بشملتشجرة يف تصش يح اتلنوث، حبيث تستطيع املنشأة  نينة 
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اتلنوث أن تبيع حصتهش من اتلنوث املسموح به إىل منشأة يفوق 

 .تنوثهش احلدود املسموح بهش

من خالل العقوبشت الرادعة اكحلبس أو :  دع منويث ابليئة -1

ية أو إلغشء الرخصة أو إغالق املصنحة اإلاذا  أو الغرامة املشد

 .اليت تسبب اتلنوث وغريهش

بشعتبش ه اكرب القطشاعت )ختطيط القطشع الصنشيع بصو ة افضل  -1

 :وذلك( مسشهمة يف حجم اتلنوث

 .بشختيش  موا ع لنصنشعة بعيدة عن املنشطق السكنية . أ

ل  ب( الصنبة والسشئنة والغشزية)معشجلة انلفشيشت الصنشعية املختنفة  . ب

 .ااطال هش إىل ابليئة األ ضية أو اهلوائية

اتلخطيط الستغالل مصشد  أخرى لنطش ة ابلدينة انلظيفة غري املنوثة مثل . ج

 .الطش ة الشمسية واحلرا ة األ ضية والريشح وغريهش

الصنبة : اإلدا ة السنيمة واملالئمة لننفشيشت بكشفة أاواعهش -3

ت انلشمجة عن معشجلة واملزنيلة والصنشعية والز اعية وانلفشيش

وافشيشت اتلعدين واإلنششءات وابلنشء، ( احلمأة)امليشه العشدمة 
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سواء اكن عن طريق الطمر الصيح هلذه انلفشيشت أو حر هش أو 

 .حتننهش احلرا   أو إاعدة االستفشدة منهش

 :اتلحكم بشتلنوث انلشتج عن النششط اإلاتشيج بثالثة طرق يه -1

 .أ  نششط يرتتب عنيه زيشدة اتلنوثاتلعقيم املبشير يف أعقشب  . أ

 .تغيري وسشئل اإلاتشج بإدخشل تقنيشت حديثة ا ل إحداثش لنتنوث . ب

 .منع األنشطة املسببة لنتنوث. ج

ختطيط املدن بصو ة افضل ومرا بة اموهش الساكين وامو األنشطة  -3

اال تصشدية وخبشصة الصنشعية وختطيط حركة املرو  فيهش وزيشدة 

وتشجيع بنشء مدن صغرية بدال  من استمرا  املدن  املسشحشت يف املدن

الكبرية يف انلمو واتلضخم واالبتعشد عن انلمو العشوايئ يف اتلطو  

 .العمراين

 .اتلوسع يف إ شمة املحميشت الطبيعية -1

 اإلجراءات الو شئية واحلنول املقرتحة ملعشجلة اتلنوث  1:1:3:1

 :شيواع  ويه اهلواء واملشء والرتبة ستقترص هذه اإلجراءات ىلع اكرث أاواع اتلنوث

 : الو شئية لنمحشفظة ىلع سالمة اهلواء من خالل تاإلجراءا: أوال  
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 . اتلخطيط العنيم السنيم عند إنششء أية صنشعة -3

 . إنششء اقشط  صد ومراجعة لقيشس جودة اهلواء -1

 . نرش معشيري جودة اهلواء بشلنسبة لنمواد املنوثة -1

 . اختيش  أاواع من الو ود خشيلة يه وخمنفشتهش من املواد املنوثة -3

 . إيقشف أية وسينة مواصالت تنبعث منهش نسبة اغزات اعيلة -1

مرا بة مصشد  اتلنوث وبشذلات آالت االحرتاق يف املصشاع وحمطشت  -1

 .الطش ة الكهربشئية

 : اإلجراءات الو شئية لنمحشفظة ىلع سالمة املشء من خالل: ثشايش  

 . استقصشء املواد املنوثة لنمشء وإعداد  وائم  يشسية هلش -3

د اسة طبيعة املشء من حيث حجم وتركيب اجلسيمشت املنوثة فيه  -1

 . وكذلك خواصه

 . حتديد األمراض املنقولة عن طريق امليشه املنوثة -1

 . احلرص ىلع اتلحنيل ادلو   لنميشه كيميشئيش  وبيولوجيش   -3

 .امليشه العشدمة ومعشجلة ميشه املجش  حتسني طرق معشجلة مصشد   -1
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 : اإلجراءات الو شئية لنمحشفظة ىلع سالمة الرتبة من خالل: ثشثلش  

اتلخنص من بعض املخنفشت اكملواد ابلالستيكية واإلطش ات املطشطية  -3

 . وذلك بفرمهش وخنطهش بمواد  صف الطرق

 . استخدام املبيدات واألسمدة اليت تمتشز برسعة حتننهش -1

املزيد من ابلحوث عن العال ة بني املبيدات اليت تنوث ابليئة  إجراء -1

 .وبني الاكئنشت احلية منهش

 :(33)اإلسالم ومحشية ابليئة من اتلنوث 7:3:1

إذا تدبراش آيشت القرآن الكريم واصوص السنة انلبوية الرشيفة جندهش تزخر 

 :مش ييلبكل مش يدعو إىل انلظشفة والطهش ة ومجشل الكون ومن أمثنة ذلك 

القرآن الكريم مدح اذلين حيرصون ىلع انلقشء والطهش ة وذلك يف  وهل  . أ

فشنلظشفة والطهش ة " واهلل حيب املتطهرين: "تعشىل ويف اكرث من موضع

 ".يش بين آدم خذوا زينتكم عند لك مسجد: "شعش  اإلسالم يف  وهل تعشىل

 صىل اهلل اإلسالم يدعو إىل انلظشفة يف املسكن وذلك يف  ول  سول اهلل . ب

إن اهلل طيب : "ويف آخر" جعنت يل األ ض مسجدا  وطهو ا  : "عنيه وسنم

 ".وحيب الطيب
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من األمو  اليت ينىه عنهش اإلسالم انلشس عدم إعطشء الطريق حق وذلك . ج

من آذى : "ويف آخر" إمشطتك األذى عن الطريق صد ة: "لقوهل صىل اهلل عنيه وسنم

 ".يه لعنتهماملسنمني يف طر شتهم وجبت عن

اإلسالم يدعو إىل مجشل الطبيعة واملحشفظة عنيهش واحلرص ىلع حيشة اإلنسشن . د

وسعشدته هو أسّم مقشصد الرشيعة، فنمشذا ال حنسن اتلخطيط وحنشفظ ىلع بيئشتنش حىت 

 .حنشفظ ىلع أافسنش وحيشتنش وصحتنش
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 :هوامش الفصل اثلشين

  www.fekrzad.com: لنمزيد ااظر( 3)

(1 )www.wildlife-pal.org/environment.htm 

(1 )www.psnhc.med.sa/deseases 

(3 )www.greenline.com.kw 

 www.mawsoah.netاملوسوعة العربية العشملية ( 1)

 www.eef.org.bh" تنوث ابليئة مشذا يعين؟"خنيج، زكريش، ( 1)

(7 )www.fekrzad.com 

، دا  الرشوق لننرش واتلوزيع، 1، ط"دخل إىل العنوم ابليئيةامل"، (3993)غرايبة، سشمح وفرحشن، حيىي ( 8)

شن، ص  .399عمى

 www.greenline.com.kw: ااظر مثال  ( 9)

 :يتألف انلظشم اإليكولويج من جزأين  ئيسني( 30)

مكواشت غري حية وتشمل مركبشت وعنشرص عضوية وغري عضوية مثشل 

 .والضوء واحلرا ةالكربون واهليد وجني واألكسجني واملشء والرطوبة 
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واكئنشت ( اكئنشت ذاتية اتلغذية)مكواشت حية وتتكون من اكئنشت منتجة 

 (.ابلكترييش والفطريشت)واكئنشت مفككة ( اكئنشت غري ذاتية اتلغذية)مستهنكة 

: ، ىلع مو ع"محشية ابليئة ادلويلة من اتلنوث"، (1001)احلوسين، طالل سيف ( 33)

www.alhosanilaw.net/82%zotalal.doc 

 .املصد  السشبق( 31)

 :املصشد  واملراجع اليت أشش ت إىل صو  اتلنوث عديدة من أهمهش( 31)

، دا  وائل 1، ط"أسشسيشت عنم ابليئة"، (1003)وزمالئه   اعبد، عبد القشد

شن، ص  .181-313لنطبشعة والنرش، عمى

 . 191-399، مصد  سشبق، ص(3993)غرايبة، سشمح وفرحشن، حيىي 

الرتبية ابليئية ودو هش يف مواجهة ابليئة يف "، (3983)أمحد وزمالئه دالشة، 

شن، ص1، ط"الوطن العريب والعشلم  .331، مطبعة الزهراء، عمى

ولنمزيد ااظر ( 33)

www.greenline.com.kw/reports/o93.asp 

(31 )www.fekrzad.com 

(31 )www.greenline.com.kw 
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(37 )www.maosoah.net/naogen 

، مصشد  امليشه وإدا تهش وتنوثهش، الفصل السشدس (1003)لريمشو ، عمر ا( 38)

 .111-138، مصد  سشبق، ص"أسشسيشت عنم ابليئة"من كتشب 

 جريدة الصبشح اإللكرتواية( 39)

 .110-139، مصد  سشبق، ص(3993)غرايبة، سشمح وفرحشن، حيىي ( 10)

خلشمس من كتشب ، تنوث اهلواء، الفصل ا(1003)  اعبد، عبد القشد( 13)

 .313-310، مصد  سشبق، ص"أسشسيشت عنم ابليئة"

(11 )www.fekrzad.com 

(11 )www.maosoah.net/maogen 

 .370-311، مصد  سشبق، ص(1003)  اعبد، عبد القشد( 13)

 .111-319، مصد  سشبق، ص(3993)غرايبة، سشمح وفرحشن، حيىي ( 11)

 www.greenline.com.kwلنمزيد ااظر ( 11)

(17 )www.maosoah.net/maogen 

 املصد  السشبق -( 18)
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- www.fekrzad.com 

، الزحف العمراين ىلع األ ايض الز اعية يف حمشفظة (1007)غرايبة، خنيف ( 19)

 .ا بد، حبث أ سل لننرش يف جمنة جشمعة الشش  ة لنعنوم الرشعية واإلنسشاية

السشبع من كتشب ، انلفشيشت الصنبة، الفصل (1003)خو  ، هشين ( 10)

 .117-111، مصد  سشبق، ص"أسشسيشت عنم ابليئة"

(13 )www.maosoah.net/maogen 

 .191-181، مصد  سشبق، ص(3993)غرايبة، سشمح وفرحشن، حيىي ( 11)

(11 )www.feedo.net 

(13 )www.wildlife-pal.org/environment.htm 

(11 ) 

الكويت ىلع مو ع  ،"مشلكة تنوث ابليئة"املعهد العريب لنتخطيط، 

www.arab-api.org/course21/c2l.2.htm 

www.maosoah.net/maogen 

www.greenline.com.kw 

، ىلع مو ع "ابليئة من املشد  إىل املعنو "خفشيج،  يهشم، ( 11)

www.islamiconline.net 



 خليف مصطفى غرايبة. دالسياحة البيئية                                                                              

 
 
 

 

 
99 

  
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

، "حتنيل اآلثش  اال تصشدية لنمشالكت ابليئية"املعهد العريب لنتخطيط، ( 17)

 الكويت ىلع املو ع املشش  إيله سشبقش  

، ىلع مو ع "حنو تدعيم السيشحة ابليئية: آفشق اسرتاتيجية"الصشليح، مؤيد، ( 18)

 جريدة الصبشح اإللكرتواية

-113، مصد  سشبق، ص(3993)غرايبة، سشمح وفرحشن، حيىي : لنمزيد ااظر( 19)

111. 

 :الوسشئلهنشك العديد من املراجع اليت تشري إىل هذه ( 30)

 .، مصد  سشبق(1001)احلوسين، طالل سيف  -

 .، مصد  سشبق(3993)غرايبة، سشمح وفرحشن، حيىي  -

- www.eeaa.gov.eg/arabic 

- specoenv.com 

 املعهد العريب لنتخطيط، مو ع االارتات املشش  إيله سشبقش   -

 (33 )www.fekrzad.com 
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 السيشحة الطبيعية: الفصل اثلشلث

 (مفهومهش وأاواعهش ومكواشتهش)السيشحة  3:1

 مفهوم السيشحة 3:3:1

 السيشحة عأاوا 1:3:1

 مكواشت السيشحة 1:3:1

 مفهوم السيشحة الطبيعية 1:1

 السيشحة واملحميشت الطبيعية 1:1

 مفهوم سيشحة املحميشت وفوائدهش 3:1:1

 تنمية سيشحة املحميشت بهدف حتقيق اتلنمية املستدامة 1:1:1

 ئ السيشحة ابليئية وإجراءات تنظيمهشمبشد 3:1

 أمثنة بلعض أشاكل السيشحة الطبيعية 1:1

 سيشحة املزا ع  3:1:1

 السيشحة الصحراوية 1:1:1

 سيشحة الغطس 1:1:1
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 اجتشهشت السيشح حنو السيشحة الطبيعية 1:1

 األهمية اال تصشدية واالجتمشعية واثلقشفية لنسيشحة ابليئية 7:1
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 الفصل الثالث

 حة الطبيعيةالسيا

 

 :(مفهومهش وأاواعهش ومكواشتهش)السيشحة  3:1

عددت وتنوعت مفشهيم السيشحة بمقدا  تعدد ت :مفهوم السيشحة 3:3:1

أاواعهش وتعدد االختصشصشت العنمية اليت تتنشول هذه الظشهرة بشدل اسة واتلحنيل، 

إال أن  يعتمد ىلع الغرض اذل  تقوم من أجنه،( أاواع السيشحة)وتعريف لك اوع 

اصطالح يطنق ىلع  حالت الرتفيه ولك مش "األكشديمية ادلويلة لنسيشحة تعرفهش بأاهش 

 .(3)"يتعنق بهش من أنشطة وإشبشع حلشجشت السشئح

عمنية ااتقشل و تية يقوم بهش عدد : بأاهش( من حيث يه ظشهرة)وتعرىف السيشحة 

مة منطنقني إىل أمشكن كبري من ساكن ادلول املختنفة فيرتكون حمل إ شمتهم ادلائ

سيشحة خش جية )أو إىل بدلان أخرى ( سيشحة داخنية حمنية)أخرى داخل حدود بدلهم 

 .(1)(دويلة
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يه نششط يقوم به فرد أو جمموعة أفراد حيدث عنه ااتقشل : والسيشحة بشلك اعم

من ماكن إىل آخر أو من بدل إىل آخر بغرض أداء مهمة معينة أو زيش ة ماكن معني أو 

عدة أمشكن أو بغرض الرتفيه، وينتج عنه االطالع ىلع حضش ات وثقشفشت أخرى 

 .(1)وإضشفة معنومشت ومششهدات عديدة واالتلقشء بشعوب وجنسيشت متعددة

والسشئح : يه نششط السفر بهدف الرتفيه وتوفري اخلدمشت املتعنقة هلذا النششط

فة ثمشاني كينومرتا  ىلع هو ذلك الشخص اذل  يقوم بشالاتقشل لغرض السيشحة ملسش

األ ل من مزنهل وذلك حسب تعريف منظمة السيشحة العشملية اتلشبعة هليئة األمم 

 .(3)املتحدة

جرت حمشوالت عديدة تلصنيف السيشحة والنششط  :السيشحة عأاوا 1:3:1

معيش  املسشفة : (1)السيشيح إىل أاواع خمتنفة وفقش  ملعشيري وأسس تصنيف خمتنفة أهمهش

عد املاكين اذل  يقطعه السشئح ومعيش  الزمن اذل  يقضيه يف سفرته، ومعيش  سبب وابل

الرحنة أو السفر، ومعيش  منشآت انلوم، ومعيش  االستمرا ية وأخريا  معيش  اتلنظيم 

املاكن اذل  يقصده السشئح واهلدف من ذلك ووسينة انلقل واإليواء ومستوى اإلافشق )

، وتلعدد هذه املعشيري تتعدد أاواع (واجلهة املنظمة ومدة اإل شمة ومستوى اتلنظيم

 :(1)السيشحة واوجزهش بمش ييل
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املسيحية )السيشحة ادلينية بهدف زيش ة األمشكن املقدسة  -3

مثل زيش ة  بو  الصحشبة يف الغو  األ دين والكرك ( واإلسالمية

 (.مشدبش)وزيش ة الكنشئس 

جلسد معش ، أو السيشحة العالجية ويه سيشحة إلمتشع انلفس وا -1

يه سيشحة العالج من أمراض اجلسد مع الرتويح عن انلفس 

وتشمل االستشفشء، وتشتهر األ دن بمنشطق السيشحة العالجية 

واالستشفشئية مثل محشمشت عفرا يف الطفينة ومحشمشت مشعني يف 

مشدبش ومحشمشت الشواة الشمشيلة يف الغو  الشمشيل، كمش ويعترب 

نعالج بشلطني األسود الغين بشألمالح ابلحر امليت مركزا  ل

 .واملعشدن

أو سيشحة اإلجشزات أو السيشحة ( الشعبية)السيشحة االجتمشعية  -1

العشئنية و د بدأت العديد من الرشاكت تتنشفس ىلع مش يسّم 

 .الرحالت السيشحية اجلمشعية بأسعش  ميرسة أو تقسيط أحيشاش

 .سيشحة السيش ات وادل اجشت -3

 .صنشعية واتلجش ية والفنية ومعش ض الكتبسيشحة املعش ض ال -1
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سيشحة املؤتمرات واملعش ض ومن أمثنتهش سيشحة املؤتمرات  -1

بمدينة يرم الشيخ املرصية ومن ابرز املؤتمرات اليت عقدت 

من زعمشء  19هنشك املؤتمر ادلويل لصشايع السالم اذل  حرضه 

 .31/1/3991اكرب دول العشلم يف 

يف ( ة أو اجلمشيلة أو اإليكولوجيةالطبيعي)السيشحة ابليئية  -7

اجلبشل واملروج اخلرضاء واألودية والشواطئ وأمشكن الغطس 

 .وغريهش

السيشحة العنمية أو السيشحة ابلحثية ويه اليت تشمل د اسة  -8

وحركة الطيو  ( الفنو ا والفواش)ابليئة انلبشتية واحليوااية 

 .وهجراتهش العشملية

(  ايل)اء اكات سبشق سيش ات سيشحة السبش شت واملهرجشاشت سو -9

أو سبشق اخليل أو اهلجن، و د تعددت املهرجشاشت يف الوطن 

العريب ومن أمثنتهش مهرجشاشت جرش والفحيص وبر ش يف 

األ دن ومهرجشاشت  رطشج ودوز و بيل يف تونس ومهرجشن  راشو 

 .يف ايلمن
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السيشحة )سيشحة السفش   واملغشمرات عرب الصحش ى  -30

أنشطتهش تسنق اجلبشل وزيش ة الوديشن وعيون  ومن( الصحراوية

املشء والصيد الرب ، واملهرجشاشت الشعبية اثلقشفية لشعوب 

 .الصحراء كمش يف تونس واجلزائر ويلبيش

السيشحة الريشضية من اجل املشش كة يف بعض ادلو ات  -33

وابلطوالت أو االستمتشع بشألنشطة الريشضية ومن أنشطتهش 

 .ازالق ىلع املشء والصيد ابلحر كذلك  يشضة الغوص واال

سيشحة اتلجوال ويه من أاواع السيشحة املستحدثة وتتمثل يف  -31

القيشم جبوالت سريا  ىلع األ دام إىل منشطق اشئية وتكون اإل شمة 

 .يف خميمشت يف الرب واتلعشيش مع الطبيعة

سيشحة التسوق ويه سيشحة حديثة كذلك، هدفهش التسوق وششء  -31

ترس  عنيهش اتلزنيالت من اجل اجلذب السيشيح منتجشت بدل مش 

 .مثل مهرجشن السيشحة والتسوق بد 

السيشحة الرتفيهية ويه من ا دم األاواع وأكرثهش ااتشش ا  حيث  -33

وتعترب دول حوض ابلحر % 80وصنت نسبة السيشحة ادلويلة إىل 

املتوسط من اكرث املنشطق اجتذابش  حلركة السيشحة الرتفيهية ملش 
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به من مقومشت كثرية اكعتدال املنشخ بشإلضشفة إىل تتمتع 

 .الشواطئ اجلمينة

ويهتم بهذا ( السيشحة األثرية واتلش خيية) السيشحة اثلقشفية  -31

انلوع يرحية معينة من السشحئني ىلع مستويشت خمتنفة من 

اثلقشفة واتلعنيم ويتم الرتكزي ىلع زيش ة ادلول اليت تتمتع 

من % 30ثرية ويمثل هذا انلوع بمقومشت تش خيية وحضش ية ك

حركة السيشحة العشملية ويوجد يف بدلان احلضش ات القديمة 

 (.واإلغريقية واإلسالمية واألابشط وغريهش ةالفرعواي)

السيشحة الششطئية إىل ابلدلان اليت تتوافر هلش منشطق سشحنية  -31

جذابة وبهش شواطئ  منية اشعمة وميشه صشفية خشيلة من 

 .ابلحر املتوسط ودول الاك ييبالصخو  مثل حوض 

سيشحة الغوص ويشرتط فيهش توافر كنوز  ائعة وتوافر مقومشت  -37

الشعشب املرجشاية واألسمشك املنواة وامليشه ادلافئة : الغوص بهش مثل

 .طوال العشم كمش يف خنيج العقبة بشأل دن

ويه من اغرب أاواع السيشحة ومن أنشطتهش اقل : سيشحة املوت -38

 مدينة معينة لوجود صحش  أو لقدسية هذه جثث املوىت إىل
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املدينة، كمش حيدث يف اقل جثث املوىت املسنمني من إيران وسشئر 

منشطق الشيعة يف العشلم لدلفن يف واد  السالم حول انلجف 

األيرف  رب مر د اإلمشم عيل  يض اهلل عنه، وهنشك اآلالف 

 .لسيشحةممن يقومون خبدمة انلقل وادلفن اليت تتطنبهش هذه ا

ومهمش تعددت أاواع السيشحة إال أاهش تتفق مجيعهش  :مكواشت السيشحة 1:3:1

ن بشتلشيل املفهوم الواضح لنسيشحة دلى أ  شعب  يف عنشرص سيشحية ثالثة، واليت تكوى

من شعوب العشلم، وتتداخل نششطشت السيشحة مع العديد من املجشالت، وفيمش ييل 

شحة اليت جيب أخذهش بعني االعتبش  يف أ  عمنية املكواشت األسشسية اثلالثة لنسي

 :(7)ختطيط ويه

ويه الطش ة البرشية اليت تستوعبهش ادلولة املضيفة : السشحئون -3

 .صشحبة املعشلم السيشحية وفقش  ملتطنبشت لك سشئح

وتتمثل بعوامل وعنشرص جذب ( املعشلم السيشحية)املوا د اثلقشفية  -1

مثل املنشخ واتلضش يس الزوا  وتتضمن العنشرص الطبيعية 

والشواطئ وابلحش  واألاهش  والغشبشت واملحميشت وادلوافع 

البرشية مثل املوا ع اتلش خيية واحلضش ية واألثرية وادلينية 

 .ومدن املاليه واأللعشب
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ويه ادلول اليت تقدم خدمة السيشحة لسشحئيهش بعرض : املعرضون -1

مع طنبشت  لك مش دليهم من إماكاشت يف هذا املجشل تتنشسب

السشحئني من اجل خنق بيئة سيشحية اشجحة ومن أهم مش تقدمه 

 :هذه ادلول

فنشدق وازل وبيوت ضيشفة ومطشعم )مرافق وخدمشت اإليواء والضيشفة . أ

 (.واسرتاحشت

خدمشت خمتنفة مثل مراكز املعنومشت السيشحية وواكالت السيشحة والسفر . ب

نوك واملراكز الطبية والربيد والرشطة واألدالء ومراكز صنشعة وبيع احلرف ايلدوية وابل

 . السيشحيني

خدمشت انلقل وتشمل وسشئل انلقل ىلع اختالف أاواعهش إىل املنطقة . ج

 .السيشحية

خدمشت ابلنية اتلحتية اكمليشه الصشحلة لنرشب والكهربشء واتلخنص من امليشه . د

 .شالتالعشدمة والفضالت الصنبة وتوفري شبكة من الطرق واالتص
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عنشرص مؤسسية تتضمن خطط التسويق وبرامج الرتويج لنسيشحة مثل سن . ه

الترشيعشت والقوااني واهليشلك اتلنظيمية العشمة ودوافع جذب االستثمش  يف القطشع 

 .السيشيح وبرامج تعنيم وتد يب املوظفني يف القطشع السيشيح

منهش السيشحة إال أن هنشك تتكون  وبشإلضشفة إىل العنشرص اثلالثة السشبقة اليت. و

 :امطني أسشسيني من األامشط السيشحية

السيشحة ادلويلة وهو النششط السيشيح اذل  يتم تبشدهل مش بني ادلول،  -3

 .والسفر حدود دولة ألخرى

السيشحة ادلاخنية وهو النششط السيشيح اذل  يتم من مواطين ادلولة  -1

شلم سيشحية تستحق ملداهش املختنفة اليت يوجد بهش جذب سيشيح أو مع

 .الزيش ة

 

 Ecoوتسّمى السيشحة ابليئية  :مفهوم السيشحة الطبيعية وسمشتهش 1:1

Tourism أو السيشحة اجلمشيلة أو السيشحة اإليكولوجية ومن تعش يفهش : 

 .(8)السفر بهدف زيش ة املحميشت الطبيعية
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واجلبشل يه سيشحة اظيفة  شئمة ىلع زيش ة املنشطق الطبيعية مثل الشواطئ 

طيو  وحيوااشت )واملحميشت والصحش ى واألغوا  ملششهدة ود اسة الاكئنشت احلية 

كوسينة دلعم محشية ابليئة واحلفشظ ىلع املوا د ( وابشتشت واسمشك ومرجشن وغريهش

الطبيعية بأ ل آثش  سنبية ممكنة ىلع ابليئة وبأكرب آثش  إجيشبية ىلع املنطقة بيئيش  

ويه جمشل جيد لنرش الويع ابلييئ دلى انلشس يف املنطقة ودلى السيشح وجمتمعيش  ومشديش ، 

 .(9)ابليئيني بشأن لك مش يتعنق بشبليئة من  ضشيش

يه السيشحة اليت يكون اهلدف األسشيس فيهش اتلمتع بمششهدة انلبشتشت 

واحليوااشت يف وسطهش الطبييع، ومنهش اتلمكن من مششهدة حيوااشت الصحراء وابشتشتهش 

متع بمنشظر الصحراء واجلبشل والسهول واالودية والغشبشت الكثيفة بأشجش  ابلنوط واتل

والسنديشن وابلطم والعرعر وعدد كبري من انلظم ابليئية ومششهدة أجنشس من 

احليوااشت اشد ة الوجود ولربمش عديمة الوجود يف منشطق أخرى، وذللك تعترب املتزنهشت 

اظم بيئية اكمنة لنجمهو  ومثشال  جيدا  ىلع السيشحة الوطنية واملحميشت الطبيعية ذات 

ابليئية وذلا بدأت العديد من ادلول بشالهتمشم بإنششء املحميشت الطبيعية يف انلظم 

 .(30)ابليئية املختنفة

يه عمنية تعنيم وثقشفة وتربية بمكواشت ابليئة، وبذلك فيه وسينة تلعريف 

: ىل مش يسّم السيشحة املستدامة اليت تعينالسيشح بشبليئة واالخنراط بهش، وصوال  إ
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االستغالل األمثل لنموا ع السيشحية من حيث دخول السيشح بأعداد متوازاة لنموا ع 

السيشحية ىلع أن يكواوا ىلع عنم مسبق ومعرفة بأهمية املنشطق السيشحية واتلعشمل 

السيشحة  معهش بشلك ود ، وذلك لنحينولة دون و وع األرضا  ىلع الطرفني، وتنيب

املستدامة احتيشجشت السيشح مثنمش تعمل ىلع احلفشظ ىلع املنشطق السيشحية وزيشدة 

ىلع مفهوم  WTOفرص العمل لنمجتمع املحيل، و د  كزت املنظمة العشملية لنسيشحة 

 .3991والقشهرة  3981ويف صوفيش  3980السيشحة املستدامة يف إعالن مشايال 

واشتهش ويه تتم دون اإلخالل بشنلظم ابليئية يه سيشحة اتلمتع بشلطبيعة ومك

 .(33)ودون أ  تأثري سنيب ىلع مكواشت اتلنوع احليو 

 :(31)وتوصف السيشحة ابليئية ببعض السمشت والقواعد أهمهش

تقنيل اآلثش  السنبية لنسيشحة ىلع املوا د الطبيعية واثلقشفية  -3

 .االجتمشعية يف املنشطق السيشحية

 .املحشفظة ىلع املنشطق الطبيعية تثقيف السيشح بأهمية -1

اتلأكيد ىلع أهمية االستثمش  املسؤول واذل  يركز ىلع اتلعشون مع  -1

السنطشت املحنية من اجل تنبية احتيشجشت الساكن املحنيني واملحشفظة 

 .ىلع اعداتهم وتقشيلدهم
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إجراء ابلحوث االجتمشعية وابليئية يف املنشطق السيشحية وابليئية تلقنيل  -3

 .السنبية اآلثش 

العمل ىلع مضشعفة اجلهود تلحقيق أىلع مردود مشد  لنبد املضيف من  -1

 .خالل استخدام املوا د املحنية الطبيعية واإلماكاشت البرشية

أن يسري اتلطو  السيشيح جنبش  إىل جنب مع اتلطو  االجتمشيع وابلييئ  -1

يري بمعىن تزامن اتلطو ات يف اكفة املجشالت ليك ال يشعر املجتمع بتغ

 .مفشئج

الفندق )االعتمشد ىلع ابلنية اتلحتية اليت تنسجم مع ظروف ابليئة  -7

وتقنيل استخدام األشجش  يف اتلدفئة واملحشفظة ىلع احليشة ( ابلييئ مثال  

 .الفطرية واثلقشفية

السشئح ابلييئ بأاه شخص يتصف بشخلصشئص  colvinوذلا فقد وصف 

 :(31)اتلشيلة

 .رف ىلع األمشكن الطبيعية واحلضش يةوجود  غبة كبرية دليه لنتع . أ

 .احلصول ىلع خربة حقيقية . ب

 .احلصول ىلع اخلربة الشخصية واالجتمشعية. ج
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 .عدم حتبيذ توافد السيشح إىل األمشكن بأعداد كبرية. د

 .حتمل املششق والصعوبشت و بول اتلحد  لنوصول إىل هدفه. ه

 .م وحيشتهم االجتمشعيةاتلفشعل مع الساكن املحنيني واالخنراط بثقشفته. و

 .سهل اتلكيف حىت بوجود خدمشت سيشحية بسيطة. ز

 .حتمل اإلزاعج والسري ومواجهة الصعوبشت بروح طيبة. ح

 .إجيش  وغري اافعشيل. ط

 .حتبيذ إافشق انلقود لنحصول ىلع اخلربة وليس من اجل الراحة.  

ى أصحشب واظرا  الن السيشحة ابليئية اكات جمرد فكرة وليس منهجش  دل

املشش يع السيشحية واحلكومشت، فقد اكن يروج هلش بدون معرفة  واعدهش ومنهجهش، 

وايلوم غدت السيشحة ابليئية منهجش  جيب األخذ به ال شعش ات تطرح وتردد، وال بد أن 

ييع املستثمرون السيشحيون واحلكومشت جدوى تطبيق منهج السيشحة ابليئية وفهم 

 واألاظمة اليت تنظم العمنية السيشحية املرتبطة بهش، وتطوير مرتكزاتهش ووضع القوااني

بعض اإل ششدات السيشحية واليت ستسشعد ىلع تقنيل اآلثش  السنبية لنسيشحة 

 .واملحشفظة ىلع املوا د الطبيعية والبرشية
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 : السيشحة واملحميشت الطبيعية 1:1

املفهوم )سيشحة املحميشت الطبيعية أو السيشحة الفطرية  3:1:1

 (:والفوائد

 مفهوم سيشحة املحميشت 3:3:1:1

يه احدث أاواع السيشحة وتقوم ىلع زيش ة املحميشت  (33)سيشحة املحميشت

الطبيعية واتلعرف ىلع الاكئنشت انلشد ة بهش، و د زاد االهتمشم ادلويل بهذا انلوع من 

 .السيشحة اظرا  إل بشل السشحئني ىلع مثل هذا انلوع من السيشحشت

فقد تم تعريفهش من  بل االحتشد ادلويل لنمحشفظة ىلع الطبيعة : (31)أمش املحميشت

األ شيلم اليت حتتو  ىلع اظشم أو عدد من األاظمة ابليئية لم تعرف : بأاهش( 3919)

اتلغيري بسبب االستغالل البرش  واليت بدو هش تعطي فصشئل انلبشتشت واحليوااشت 

خشصة من اجلشاب العنيم والرتبو  والرتفييه أو اليت توجد واملوا ع اجليولوجية فشئدة 

 .بهش منشظر ذات  يمة مجشيلة كبرية

واملحميشت يه األ شيلم أو املنشطق اليت اختذت منهش السنطة املخولة إجراءات 

منع أو حرق أو جتشوزات يف االستغالل، ليك ختدم الوحدات اإليكولوجية 

 . بر ت تأسيسهشواجليومو فولوجية أو اجلمشيلة اليت
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إن اإل هشق اذل  يسببه أسنوب احليشة ايلومية واالشتيشق عن طريق عششق 

الطبيعة واذل  بدو ه جعل الطنب ىلع السيشحة ابليئية يزتايد خشصة يف إفريقيش 

من % 1وأمريكش اجلنوبية واهلند وإادوايسيش تلصبح املنشطق املحمية حتتل حوايل 

دولة وىلع سبيل املثشل توجد بقش ة أمريكش  310ىلع فضشءات الكرة األ ضية موزعة 

 11من املنشطق املصنفة بشخلرضاء ويف أملشايش يوجد حوايل  1ألف كم 300اجلنوبية حوايل 

 .منيون هكتش  1حممية مسشحتهش حوايل 

فشملحميشت الطبيعية عنوان جلهود اإلنسشن لنحفشظ ىلع مش وهبته الطبيعة من 

ش يقد  خبمسة وثمشاني منيون اوع من انلبشتشت واحليوااشت اليت مجشل، فشلطبيعة تزخر بم

لم يتعرف عنيهش اإلنسشن حىت هذا الو ت، ولكنه تعمد إهدا  مش توصل إيله واذل  

منيون اوع فقط من ممتناكت الطبيعة من حيوااشت برية وابشتشت  3.3يقد ه العنمشء با 

رث من  بع تنك األاواع، وهلذا واكئنشت حية، حىت أن العنمشء يتو عون ااقراض اك

أنشئت املحميشت الطبيعية اليت بشتت مقصدا  سيشحيش  يهفو السيشح إىل ا تيشده ألاهش لم 

تمسسهش يد اإلنسشن بعد، واملسموح به فقط يف تنك املحميشت هو املششهدة واالستمتشع 

 .جبمشل الطبيعة

 فوائد السيشحة الطبيعية 1:3:1:1
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ويف مقدمتهش سيشحة )بشلك اعم ( الطبيعية)بليئية وتكمن فوائد السيشحة ا

 :(31)بمش ييل( املحميشت

تؤد  إىل تعزيز الفرص اال تصشدية من خالل تزايد فرص العمل  -3

 .لنساكن املحنيني

 .زيشدة ادلخل -1

 .تسشعد ىلع ظهو  أاواع جديدة من السيشحة كسيشحة املغشمرات -1

 .تؤد  إىل إحداث تنويع جديد يف توظيف األموال -3

الصنشاعت )ؤد  إىل تشجيع االجتش  بشبلضشئع واملنتجشت املحنية ت -1

واحلصول ىلع أسواق جديدة وتمكني املوظفني من ( اتلقنيدية

اكتسشب مهش ات جديدة وتزايد دعم املحميشت الطبيعية والساكن 

 .املحنيني

وذلا جيب  فع مستوى الويع بأهمية املحميشت ورضو ة صواهش وا تبشط ذلك 

مرافقة لعمنية تطوير سيشحة  أخرىدة وتطوير برامج ا تصشدية واجتمشعية بمنطقة حمد

 .املحميشت ألاهش تشلك حجر الزاوية يف السيشحة اعمة وابليئية منهش خشصة
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بهدف حتقيق ( الفطرية)تنمية سيشحة املحميشت الطبيعية  1:1:1

 :(37)اتلنمية املستدامة

 حركة املحشفظة ىلع ابليئة ابعت فكرة السيشحة ابليئية عندمش تنبه مزتعيم

إلماكاشت ادلمج مش بني اهتمشم األفراد بشبليئة وحرصهم عنيهش خشصة وان هذه الفكرة 

تطو ت خالل العرش سنوات املشضية، بنشء  ىلع  د فعل السيشحة اجلمشعية من جهة 

 .واالهتمشم بشتلنوع ابلييئ من جهة أخرى

ع الرتفييه الرتوييح عن انلفس وحينمش اقول بشن السيشحة ابليئية ذلك انلو

كيف يتم توظيف : واذل  يوضح العال ة اليت تربط السيشحة بشبليئة اعين السؤال اتلشيل

ابليئة اليت حونلش ليك تمثل امطش  من أامشط السيشحة اليت ينجأ إيلهش الفرد بغرض 

مش يه  (ومنهش سيشحة املحميشت)االستمتشع، وهذا يعين أن السيشحة ابليئية بشلك اعم 

إال متعة طبيعية بمش يوجد حونلش يف ابليئة الربية وابلحرية، وهذا يعين كذلك كيفية 

توظيف ابليئة ليك تمثل امطش  من أامشط سيشحة االستمتشع، وذلا فشن الصندوق العشليم 

السفر إىل منشطق طبيعية لم ينحق بهش اتلنوث ولم يتعرض : (38)لنبيئة عرفهش بأاهش

إىل اخلنل وذلك لالستمتشع بمنشظرهش وابشتشتهش وحيوااشتهش الربية  توازاهش الطبييع

 .وحضش تهش يف املشيض واحلشرض
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و د بدأت ادلول العربية اتيجة ذللك بشالهتمشم بإ شمة املحميشت حيث تقد  

من مسشحة مرص ومن اشهر حمميشتهش % 8.1بمش نسبته  -مثال   -مسشحة تنك املحميشت 

حممية موزعة ىلع  31تدامة، كمش أن يف السعودية مش يقش ب من واحة سيوه لنتنمية املس

وجنوبهش ( حمشزه الصيد وعروق سبيع)ووسطهش ( اخلنفشء والطبيق مثال  )شمشل املمنكة 

موزعة ىلع خمتنف بيئشتهش الصحراوية والششطئية ( أم القمش   وجز  فرسشن ابلحرية)

 .واجلبنية

وذلك من اجل ( اظرا  تلنوعه ابلييئ)شت أمش األ دن فقد توسعت يف إ شمة املحمي

احلفشظ ىلع األاواع انلشد ة من احليوااشت الربية ومحشيتهش من االاقراض ومن أهم 

 :(39)املحميشت يف األ دن

حممية ضشاش يف الطفينة يف جنوب األ دن ويه اكرب املحميشت األ داية  -3

بعد إن أصبحت  3991، أنشئت اعم 1كم 110حيث تبنغ مسشحتهش 

املنطقة مهددة بشتلصحر، وفيهش منطقتشن  ئيسيتشن لنحيوااشت الربية 

اواع  من  181وأ بع منشطق لننبشتشت وتضم منطقتش احليوااشت الربية 

اواع  من احليوااشت انلشد ة، أمش املنشطق انلبشتية فتضم  31احليوااشت و

بشلنسبة لنعنمشء، ويف ضشاش صنشعة  اواع  منهش ثالثة أاواع جديدة 197

لألواين الفخش ية بشإلضشفة إىل احليل والفضيشت املزينة، ومش يمزي ضشاش 
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عن غريهش  د تهش ىلع اتلواصل بني اإلنسشن واملاكن والزمشن وفيهش 

خميمشن لإل شمة وانلوم همش خميمش الرمشاة وخميم مينشن وفيهش بيوت ضيشفة 

منهم % 80موظفش  و 10ويف املحمية يعمل حشيلش   بيئية يف القرية القديمة،

أدالء واستقبشل وخدمة الطعشم )يعمنون يف جمشل السيشحة ابليئية 

و د سشهمت املحمية بتوفري مصشد  دخل بدينة ملش ال يقل عن ( والرشاب

 .اعئنة من ساكن املنطقة 70

 1كم 11حممية الشومر   رب األز ق يف الصحراء الرش ية ومسشحتهش  -1

صصت إلاعدة إطالق املهش اذل  اكن  د بدأ بشالاقراض وتتاكثر يف خ

املحمية العديد من احليوااشت والطيو  ويمكن لنزائر القيشم برحنة 

 .سفش   وسط هذه احليوااشت

 1كم 110حممية املوجب ىلع الششطئ الرشيق لنبحر امليت ومسشحتهش  -1

الربية واهم  وفيهش أاواع خمتنفة من احليوااشت والطيو  وانلبشتشت

وهو اوع من املشعز الكبري ويمكن لنسشئح " ابلدن"احليوااشت فيهش 

مششهدة لك هذه األاواع والتسنق ىلع اجلبشل الوا عة حتت مستوى سطح 

ابلحر وتعترب املحمية ماكاش  مثشيلش  هلواة املغشمرة واستكششف  وعة 
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اجلبشل اخلنط بني لك عنشرص الطبيعة حيث تتصل فيه املمرات حبواف 

 .الصخرية

أ ايض اتلالل اخلرضاء حيث أشجش   حممية عجنون يف شمشل املمنكة ىلع -3

 نفيهش أعداد كبرية م شابلنوط و الفستق احلنيب و الصنوبر وتعي

احليوااشت الربية اكثلعشلب والغزالن والطيو  والزهو  الربية واملحمية 

 .ملخيم اتلشبع هلشمنشسبة لنرحالت اجلمشعية، ويستطيع الزوا  املبيت يف ا

ويه ممر  1كم 13حممية واحة األز ق يف الصحراء الرش ية ومسشحتهش  -1

لنطيو  املهشجرة بني أو وبش وإفريقيش وتفضل هذه الطيو  اإل شمة يف 

املنطقة طينة فصل الشتشء، ويف املحمية ششيلهشت تشبعة لنجمعية املنكية 

 ع ملمش سة هواية مرا بة حلمشية الطبيعة وتعترب هذه املحمية من أهم املوا

 الطيو  

كمش يوجد يف األ دن العديد من املحميشت األخرى من أهمهش حممية  -1

حيث توجد بشلقرب منهش مغش ة ( منطقة الكو ة)بر ش يف شمشل املمنكة 

 .ال تقل مجشال  عن مغش ة جعيتش يف بلنشن

مية أ ز حم)و د اهتمت دول عربية أخرى بإ شمة املحميشت مثل سو يش وبلنشن  

 .وايلمن و طر وعمشن ويلبيش وتونس واجلزائر واملغرب وبشيق ادلول العربية( الشوف مثال  
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إن ااتشش  ظشهرة سيشحة املحميشت أمر مرغوب وإجيش  الن هذا يؤد  إىل تنمية 

 (10)السيشحة املستدامة، فمش يه السيشحة املستدامة؟ وكيف يمكن تنميتهش؟

يه اقطة اتلاليق مش بني احتيشجشت الزوا  واملنطقة املضيفة  :السيشحة املستدامة

هلم، ممش يؤد  إىل محشية ودعم فرص اتلطوير املستقنيب، حبيث يتم إدا ة مجيع املصشد  

بطريقة توفر االحتيشجشت اال تصشدية واالجتمشعية والروحية ولكنهش يف الو ت ذاته 

و  واتلنوع احليو  ومجيع مستنزمشت حتشفظ ىلع الوا ع احلضش   وانلمط ابلييئ القر

 .احليشة وأاظمتهش

والستدامة السيشحة كمش هو احلشل بشلنسبة الستدامة الصنشاعت األخرى، هنشك 

اال تصشدية واالجتمشعية اثلقشفية : ويه حتقيق االستدامة: ثالثة مظشهر متداخنة

 .وابليئية

طبيعية وختفيف آثش  وتتضمن السيشحة املستدامة االستخدام األمثل لنموا د ال

السيشحة ىلع ابليئة واثلقشفة وتعظيم محشية ابليئة واملجتمعشت املحنية، وذلا تفضل بعض 

ادل اسشت أن تطنق مصطنح اتلطوير املستدام لنسيشحة بدال  من السيشحة املستدامة 

 :وذلك لسببني

ليك تصبح السيشحة مستدامة جيب أن يتم دجمهش مع لك  . أ

 .جمشالت اتلطو 
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ال يمكنهش (  حالت الطريان مثال  )اوجه السيشحة بعض  . ب

أن تصبح مستدامة ملجرد تطو  اتلكنولوجيش أو حتسن 

 .الظروف املرافقة

ليك يتم تنمية السيشحة املستدامة ال  كيف يمكن تنمية السيشحة املستدامة؟

 :بد من اتلشكيد ىلع املبشدئ اتلشيلة

غشيشت اتلنظيم وجود مراكز دخول حمددة يف املوا ع السيشحية ل -3

 .واإلعالم السيشيح

رضو ة وجود مراكز لنزوا  وتزويدهم بمعنومشت اكفية من  -1

 .خالل خمتصني يف اإل ششد السيشيح

 (.بداية وسط اهشية)وجود  وااني وأاظمة تضبط عمنية السيشحة  -1

وجود اإلدا ة السنيمة املتشبعة لعمنية السيشحة بشلك متخصص  -3

 .ود يق

وعية واتلثقيف ابلييئ ومش يرافق ذلك من اتلأكيد ىلع أهمية اتل -1

 .لوحشت إ ششدية
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حتديد القد ة االستيعشبية لنمو ع السيشيح ومش حيتويه من  -1

وذلك خوفش  من اتلأثريات ( ابشت وحيوان وطيو )عنشرص جذب 

ومش فيهش من ( اتلنوع ابليولويج)السنبية لنسيشح ىلع الطبيعة 

لسيشيح من عنشرص أخرى بنية حتتية سيشحية ومش حيتويه املو ع ا

اكلرتبة وانلظشفة العشمة ووسشئل انلقل املحنية اخلشصة يف 

 .املحميشت الطبيعية مثال  

 

 :(13)مبشدئ السيشحة ابليئية وإجراءات تنظيمهش 3:1

لقد وضعت الكثري من دول العشلم مبشدئ عدة لنسيشحة ابليئية ويروطش  

 :ملمش ستهش منهش

السشئح بشملعنومشت الالزمة عن منطقة  توفر مراكز دخول حمددة تزود -3

 .السيشحة من خالل املجتمع املحيل لنمنطقة

 .إدا ة سنيمة لنموا د الطبيعية واتلنوع احليو  بطرق مستدامة بيئيش   -1

وضع  وااني صش مة وفشعنة الستيعشب إعداد السيشح ومحشيتهم ومحشية  -1

 .املوا ع ابليئية يف الو ت افسه
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تهم وتثقيفهم بيئيش  وسيشحيش ، وتوفري مشش يع دمج ساكن املجتمع وتوعي -3

ا تصشدية لدلخل من خالل تطوير صنشاعت سيشحية وحتسني ظروف 

 .معيشتهم

اتلعشون من اجل إجنشح السيشحة ابليئية بتعشون خمتنف القطشاعت  -1

 .املختصة وابليئة معش  

 :أمش اإلجراءات العمنية تلنظيم السيشحة فنهش معشيري عدة منهش

القوااني املحنية واإل نيمية والعشملية املتعنقة بقضشيش ابليئة احرتام  -3

 .واملحشفظة ىلع الرتاث احلضش  

 .مرااعة القد ة االستيعشبية وعدم ختطيهش -1

 .تنمية الويع ابلييئ لنساكن املحنيني -1

 .اختيش  وسشئل اقل غري منوثة لنبيئة -3

 .تشجيع إاعدة اتلدوير وإاعدة اتلصنيع والز اعة العضوية -1

ضح من خالل هذه اتلعريفشت وكيفية اتلعشمل مع املوا ع السيشحية وتصنيفهش يت

كمحميشت لنسيشحة ابليئية، االتفشق واإلحلشح ىلع أهمية املحشفظة ىلع ابليئة الطبيعية 

 .واستغالل السيشحة ابليئية ملش هلش من فوائد عنمية وثقشفية وا تصشدية
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 :نة بلعض أشاكل السيشحة الطبيعيةأمث 1:1

بشلك اعم ىلع املكواشت الطبيعية لنبيئة ( ابليئية)تعتمد السيشحة الطبيعية 

بمنشظرهش اخلالبة، وذللك تتعدد أاواع السيشحة الطبيعية تلعدد هذه العنشرص من جبشل 

وهضشب وسهول وأودية وأشاكل تضش يسية خمتنفة وتربة وابشت طبييع وأشاكل مشئية 

و د مرى ذكر أهم األنشطة السيشحية املرتبطة بهذه ( حميطشت وحبش  وااهش  وبرك وغريهش)

الصيد الرب  ابلحر  وسيشحة املزا ع وسيشحة الغطس وتسنق : العنشرص من أهمهش

، وسنتنشول ( حالت السفش  )اجلبشل والريشضشت املشئية املختنفة والسيشحة الصحراوية 

 :بيشء من اتلفصيل اكرث أشاكل السيشحة الطبيعية شيواع  ويه

 (Rural tourismالسيشحة الريفية )سيشحة املزا ع  1:13:

 :مفهومهش وعرض موجز تلجش ب بعض ادلول 3:3:1:1

أو مش يسّم بشلسيشحة الريفية تعين ببسشطة حترك السشئح إىل : سيشحة املزا ع

الريف لوجود عوامل جذب سيشيح تنبع من البسشطة يف حيشة الريف وأسنوب احليشة 

من هدوء وأعمشل ز اعية ومش يتخننهش من ممش سشت غريبة ىلع  اليت يعيشهش الساكن



 خليف مصطفى غرايبة. دالسياحة البيئية                                                                              

 
 
 

 

 
127 

  
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

أو أ  شلك من أشاكل السيشحة )السشئح اذل  تعود أن يرتشد املنشطق األثرية أو ادلينية 

 .، إذ جيب أن تتنوع التشكينة املعروضة لنسشئح(اتلقنيدية

ل واظرا  لزيشدة اهتمشم ادلول بسيشحة املزا ع فقد سشعدت ايلونسكو ادلو

واحلكومشت ىلع تنشيط وحتسني  يشم املنتجشت السيشحية ابليئية من خالل العمل ىلع 

يف العديد من ( مثل كهربشء وميشه وطرق واتصشالت وغريهش)توفري ابليئة األسشسية 

ومشلزييش ويف إفريقيش مثل كينيش وتزناايش ومدغشقر،  دابلدلان انلشمية يف آسيش مثل تشيالا

سيشحة املزا ع أو السيشحة الريفية فأو فت اهلجرة املفرطة من وامت يف هذه ادلول 

الريف إىل املدينة وتم اتلوسع يف إنششء وتنمية احلدائق وزيشدة أعداد املحميشت 

 :الطبيعية وجعنهش منشطق جذب واستقطشب سيشيح ومن أمثنة ذلك

ااتشش  سيشحة املزا ع يف لك من مشلزييش وإادوايسيش حيث ختننت  .3

املنتجعشت والفنل واالسرتاحشت السيشحية، حيث بدأت هذه مزا عهش 

األجواء تستقطب السيشح اذلين يرغبون يف العيش يف مثل هذه األجواء 

 .(11)لنتعشيش مع املزا عني وتشش كهم أسنوب احليشة

بدأ الريف األ دين يف استقطشب العديد من السيشح وخشصة من دول  .1

العديد من القرى وخشصة يف اخلنيج وااتعشت احليشة السيشحية يف 

منطقة عجنون ويف بدلات عبني وعبنني وعنجرة وصخرة وذلك يف 
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موسم الصيف، فنشط الساكن يف هذه القرى يف بنشء الفنل واالسرتاحشت 

اليت بدأت تد  هلم دخال  مرتفعش  وهذا أدى إىل تنمية العديد من 

 تشتهر األنشطة املصشحبة لنسيشحة وخشصة املنتجشت الز اعية اليت

 .(11)(عنب وتفشح وفواكه خمتنفة)املنطقة بهش 

سيشحة الشش  يف اهلند تعترب احدث مرشواعت املزا ع اهلندية، إذ أوىح  .1

جنشح منتيج اخلمو  ملزا يع الشش  يف اهلند بتحويل أجزاء من مزا عهم 

اخلصبة يف منشطق آسشم إىل منتجعشت فخمة، وتنظيم جوالت لنسيشح يف 

قطف أو ا ه وامليش وسط الطبيعة، ويتخنل ذلك تذوق حدائق الشش  ل

الشش  ىلع الطريقة اهلندية، و د أصبحت سيشحة الشش  يف اهلند مصد ا  

بديال  لدلخل خشصة وان اغنب املبشين يف مزا ع الشش  أثرية من احلقبة 

االستعمش ية حتيط بهش الزهو  واألشجش  املعمرة، وتم حتويل مسشكن 

 اليت تقع وسط حدائق الشش  اخلرضاء إىل شقق فخمة العشمنني واملبشين

بهش وسشئل الراحة احلديثة، ويمكن أن حتقق هذه املنتجعشت االكتفشء 

اذلايت إذ يوجد بهش احتيشجشتهش من ادلواجن ومنتجشت األبلشن وبسشتني 

الفشكهة واملزا ع املختنفة، وبدأت السنطشت يف اسشم وابلنغشل الغربية 

ن من القطشع اخلشص تلحويل مزا ع الشش  اليت لم تعد تشجع املستثمري
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منتجة إىل موا ع سيشحية، ومن اجلدير بشذلكر أن اتللكفة يف هذه 

 .(11)األمشكن تلذوق الشش  بشهضة ألاهش تستهدف سيشح أثريشء

يعترب الريف اإلجننزي  من اكرث منشطق العشلم جذبش  لنسيشح، حيث  .3

أسبواع أو اكرث يف إحدى املزا ع يمكن لنسشئح أن يقيض هو وأرسته 

ويف أ  ماكن خيتش ه، فهنشك تنظيم وختطيط سيشيح  ايق ويشرتك يف 

تنفيذه أصحشب املزا ع الكبرية، حيث أن وجود السيشح ال يكون عبئش  

عنيه، بل إن بعض من هذه املزا ع تدعو بعض السيشح لإل شمة فيهش 

هش يطنب املسشعدة يف لنمسشعدة يف مجع ابليض أو  طف الفواكه، وبعض

 يع األغنشم أو جز صوفهش وهذه األنشطة يفرح بهش الصغش  ويسعون 

تلجربتهش والعيش فيهش ذلا فإاهش متشحة لنجميع، واحليشة هنشك تتطنب 

من السشئح أن ينهض مبكرا  يلتمتع بمش يقدم الريف من  كوب لنخيل أو 

 ضفشف األاهش  حنب ابلقر أو مالحقة الطيو  واالستمتشع بشلطبيعة ىلع

وابلحريات، عالوة ىلع مش جير  يف هذه املزا ع من صدا شت وتعش ف 

وثقشفشت وتفشعل اجتمشيع تفتقده السيشحة اتلقنيدية والسكن يف 

 .(11)الفنشدق الكبرية
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ويمكن لأل دن أن يستفيد من هذه اتلجش ب مع مرااعة اخلصوصية يف املجتمع 

( ز اعة اخلرضاوات والفواكه)لك من الغو  األ دين ويف املزا ع األ داية يف 

 (.وخشصة جبشل عجنون وابلنقشء حيث تنترش ز اعة الكرمة واتلفشح والزيتون)واجلبل

 :(11)اتلأثريات السيشحية ىلع الز اعة  1:3:1:1

لنسيشحة تأثريات إجيشبية وسنبية مبشيرة ىلع اال تصشد والز اعة اوجز أهمهش بمش 

 :ييل

جمشل اال تصشد الوطين وظيفة مهمة يف حتقيق اتلوازن تؤد  السيشحة يف  .3

بني األ شيلم املتبشينة تنمويش  وذلك بسبب تبشين الطبيعة اإل نيمية 

 .واالستهالك السيشيح

يتعدى تأثري السيشحة إىل بقية العشلم عن طريق السيشحة ادلويلة،  .1

ويمكن انلظر إىل اعئدات السيشحة ادلويلة وتأثريهش ىلع مزيان 

دفواعت يف دولة مش كعشئدات اتلصدير، إذ حيصل السيشح ىلع ابلضشئع امل

واخلدمشت مقشبل العمالت الصعبة، وخيتنف األمر عن اتلصدير يف كون 

وليس يف ماكن ( هدف السيشح)احلصول ىلع اإلاتشج يتم يف مصد ه 

 (.مصد  السيشح)استهالكه 
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حشت املتوافرة تعترب السيشحة منشفس ا تصشد  فعشل عند استغالل املسش .1

من جهة واىل تأثري الطنب السيشيح ىلع توجيه اإلاتشج يف مزا ع 

الفالحني من جهة أخرى، وسواء اكن هنشك منشفسة يف استغالل 

 .املسشحشت أو تغري يف وجهة املزا ع فشن لكيهمش يتأثر بشآلخر

اتلأثري الرئييس واألشد لنسيشحة ىلع الز اعة مرده املسشحة الواسعة اليت  .3

تشجهش املنشآت السيشحية ويؤد  حتول املسشحشت املستغنة ز اعيش  إىل حت

أ ايض عمرااية بلنشء الفنشدق واملبشين والشقق وغريهش إىل تنش ص شديد 

يف املسشحشت املستغنة لنز اعة وهذا يؤد  إىل زيشدة أسعش  األ ايض 

حبيث ال يستطيع دفعهش إال املؤسسشت السيشحية، واتيجة ذللك يتم 

داث تغيري يف االستغالل الز ايع وإحالل االستعمشالت املوجهة إح

 .لنسيشحة حمنهش

توفر السيشحة فرص عمل جديدة يف املرافق السيشحية، وهذا يشلك يف  .1

حد ذاته مصد   زق آخر لنساكن الز اعيني ممش يسشعد ىلع إيقشف 

 .ازيف اهلجرة من الريف إىل املدن

 :السيشحة الصحراوية 1:1:1
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هرة الصحش   يف العشلم لتشمل وبشلك خشص معظم األ ايض الوا عة تتسع ظش

، ولكنهش تظهر بشلك واضح حول مدا  الرسطشن (الرسطشن واجلد )حول املدا ين 

اذل  يمر يف  نب الوطن العريب حيث تتسع مسشحشت الصحش   العربية دل جة أاهش 

يف إفريقيش العربية، وإمش  تطل ىلع سواحل ابلحش  العربية كمش يف حشلة الصحراء الكربى

( يف شبه اجلزيرة العربية)املرشق العريب ففيه صحراء انلفوذ وادلهنشء والربع اخلشيل 

 .وبشدية الششم يف سو يش واأل دن بشلك خشص

و د بدأت الصحراء تنفت ااتبشه الرحشلة األجشاب وابلشحثني عن املغشمرات 

فظهرت أنشطة صحراوية ( بشل اجلرداءيف الرمشل واالودية والواحشت واجل)الصحراوية 

 .متعددة

يه اوع من أاواع السيشحة  :مفهوم السيشحة الصحراوية وأهميتهش 3:1:1:1

جمشهلش الصحراء بمش فيهش من مظشهر طبيعية تتمثل بتجمعشت الكثبشن ( الطبيعية)ابليئية 

حشت الطبيعية واجلبشل اجلرداء واالودية اجلشفة والوا( الرق والعرق والرسير)الرمنية 

واخلبش   والضشيشت والقيعشن، ومن مظشهر برشية تتمثل يف أسنوب حيشة وثقشفة 

الشعوب الصحراوية املتنشغمة واملنسجمة تمشمش  مع طبيعة الصحراء لتشلك يف تفشعنهش 

 .الطبييع والبرش  هذا امطش  غريبش  من أامشط احليشة املألوفة يف املدن واأل يشف
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  لنصحراء إال أاهش تمتشز بوجود تنوع بيولويج هشئل تتمثل ومع اجلفشف الظشهر

يف جمموعة كبرية من أاواع انلبشتشت واحليوااشت اليت تعيش يف أجواء من اتلكيف 

 .واتلحشيل الغريب كذلك

و د بدأت الصحش   بشلك اعم والعربية بشلك خشص يف استقطشب السيشح 

يو  واحلرشات والزواحف والزتلج ىلع اذلين يبحثون عن اهلدوء والسكينة ومرا بة الط

واملهرجشاشت اليت تعرض ( خيل وهجن وسيش ات ود اجشت)الرمشل وسبش شت الصحراء 

 (.Style of Life)ثقشفشت وأسنوب حيشة شعوب الصحراء

يف السنوات األخرية ومع تنشيم االهتمشم العشليم بشلصحش   خشصة بعد 

 ة األمطش  والريع اجلشئر وغريهش اليت تؤثر املشالكت اليت تتعرض هلش مثل اجلفشف واد

سنبش  ىلع موا دهش و د تهش، دفع بعض املنظمشت ادلويلة واألهنية إىل ابلحث عن انسب 

السبل اليت تؤد  إىل تنمية الصحراء، ومع ااتشش  مفهوم اتلنمية املستدامة لنموا د 

أمرا يف اغية األهمية بشلك اعم اصبح موضوع اتلنمية املستدامة لأل شيلم الصحراوية 

 .بشلنسبة هلذه املنظمشت

وىلع املستوى العريب اكات هنشك أدوا  وجهود واضحة تلنك املنظمشت 

واحلكومشت يف عدد من املجشالت اليت تؤد  إىل اتلنمية السنيمة واملستدامة لنصحراء 

ل إحيشء األاظمة ابليئية الصحراوية ومقشومة زحف الرمش: ومنهش ىلع سبيل املثشل
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واإلدا ة اجليدة لنموا د املشئية الصحراوية ومقشومة تصحر املرايع والسيشحة ابليئية 

الصحراوية، واتلنمية اال تصشدية واالجتمشعية لنساكن املحنيني يف املجتمعشت 

الصحراوية، وعمومش  يمكن  صد تنك اجلهود اليت  دمتهش احلكومشت ومنظمشت 

 :(17)املجشالت اتلشيلة تلنمية الصحراء املجتمع املدين يف ادلول العربية يف

بإنششء املحميشت الطبيعية بهدف : إحيشء األاظمة ابليئية الصحراوية .3

جتش ب السعودية )محشية الكثري من أاواع احليشة الربية من االاقراض 

واإلمش ات وعمشن وتونس ومرص وبلنشن واأل دن وغريهش يف إاقشذ املهش 

 (.تشت الطبية الصحراوية من االاقراضالعريب وطيو  احلبش   وانلبش

وجنح يف هذا املجشل دول عديدة مثل السعودية يف حجز : زحف الرمشل .1

وتثبيت الرمشل يف اجلهة الشمشيلة من منطقة االحسشء، واإلمش ات حيث 

تم حتويل الكثبشن الرمنية إىل حدائق ومزا ع، واتلجربة املغربية اليت 

شجرة )إاقشذ شجرة اال جون   شدتهش سيدة تسّم زبيدة يروف يف

 .من االاقراض( الفقراء ويستفيد منهش اإلنسشن واحليوان

مقشومة تصحر املرايع اتيجة لزيشدة إعداد احليوااشت فوق طش ة املرىع،  .1

ويف د اسة إلحدى املنظمشت السعودية  دمت يف املؤتمر العشليم حول 

املرايع يف منطقة اتلنمية الصحراوية يف دول اخلنيج العريب بشلكويت عن 
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 أس  100شمشل اجلبيل بشلسعودية حددت ادل اسة أعداد احليوااشت با 

من األغنشم واملشعز كحد أىلع لنريع يف املنطقة، ويف  3800من اجلمشل و

تلأهيل بعض املرايع ( غرب مرص)مرص جتربة اشجحة مع بدو مطروح 

 .اليت تدهو ت

الصحراوية عن طريق صيشاتهش اإلدا ة السنيمة املستدامة ملوا د امليشه  .3

كمش يف دول اخلنيج عمومش  واستخدام تكنولوجيشت جديدة إلاتشج امليشه 

حتنية ميشه ابلحر واستخدام الطش شت املتجددة يف ذلك اكلطش ة 

 .الشمسية، وتدوير ميشه الرصف

السيشحة ابليئية الصحراوية لالستفشدة من القد ات الطبيعية اهلشئنة  .1

األاواع من السيشحة الصحراوية اليت اكات متو فة لنصحراء يف بعض 

من  بل ىلع  حالت الصيد فقط، واآلن تنوعت إىل  حالت صيد 

وسفش   وسيشحة عالجية وتسنق اجلبشل و كوب اخليل واتلخييم 

ومرا بة احليوااشت والطيو  وغريهش و د جنحت العديد من ادلول يف 

 .ذلك مثل األ دن ومرص وتونس ودول اخلنيج

تلنمية اال تصشدية واالجتمشعية لنساكن املحنيني ومن أمثنة ذلك ا .1

( االيكش دا)املشش يع اليت ينفذهش املركز ادلويل لأل ايض اجلشفة 
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بشتلعشون مع احلكومة ابلنجيكية وبراعية األمم املتحدة وايلونسكو يف 

أ بعة دول عربية يه مرص واأل دن وتونس وسو يش من اجل توفري بدائل 

 .لنمعيشة لساكن املنشطق اجلشفةجديدة 

عرض )أشاكل السيشحة الصحراوية واألنشطة املرتبطة بهش  1:1:31:1

للك صحراء خصوصيتهش تستمدهش من طبيعة أ ضهش   (:جتش ب بلعض ادلول العربية

وشعبهش ود جة اتلفشعل بني املاكن والساكن عرب الزمشن، و غم تعدد األنشطة املرتبطة 

 :الصحراوية إال أانش اوجزهش بمش ييلبأشاكل السيشحة 

أشاكل الريشضشت الصحراوية مثل الصيد والسفش   والسري ىلع األ دام  .3

وسبش شت اخليل واهلجن ( سيش ات ود اجشت)تلأمل الطبيعة والرايلشت 

( كمش يف السعودية ودول اخلنيج)والقفز املظيل واتلطعيس واتلفحيط 

، وانلعريية (18)تمثل يف  ايل حشئلواتلخييم، ولنسعودية جتش ب متقدمة ت

ألف زائر خالل لك شهر من اشهر  10يف صحراء ادلهنشء اليت تستقبل 

، أمش تونس فنهش بشع طويل يف السيشحة الصحراوية حيث (19)الربيع

املهرجشاشت اليت تعم معظم مدن اجلنوب اتلونيس يف دوز و بيل وتوز  

اوفمرب من لك اعم،  31 وغريهش وخشصة يف يوم السيشحة الصحراوية يف

، واجلزائر هلش جتربة جيدة (10)حيث تم افتتشح منعب الصوجلشن يف توز 
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حيث مهرجشاشت السيشحة الصحراوية العديدة اليت تقشم يف مدن اجلنوب 

، ويف يلبيش بدأت السيشحة (13)اجلزائر  وخشصة يف مدينة تمرناست

، ويف ايلمن واأل دن (11)الصحراوية بشالزدهش  وخشصة يف جبشل االاككوس

 .(11)والعديد من دول اخلنيج بدأ االهتمشم بشلسيشحة الصحراوية كذلك

لنتعرف ىلع حيشة اتلنوع ( اإليكولوجية)السيشحة ابليئية الصحراوية  .1

ابليولويج يف الصحراء واألشاكل اتلضش يسية الغريبة اليت تصنعهش 

ه السشئح هنش أشاكل ، واكرث مش ينفت ااتبش(الرحيية)اتلعرية اهلوائية 

الواحشت ومجشل الرشوق والغروب لنشمس وامتداد واتسشع الصحراء 

والكثبشن الرمنية وتشكيالت الصخو  واملغشو  والكهوف واجلبشل 

مثل واد  )، واالودية اجلشفة اجلمينة (13)الرباكاية ويلل الصحراء املدهش

 (. م بشأل دن

ملتمثنة يف القصو  الصحراوية السيشحة اتلش خيية واألثرية الصحراوية وا .1

اليت خنفتهش احلضش ات واحلصون واآلبش  والربك، ومن اكرث ادلول 

اهتمشمش  يف هذا النون األ دن حيث حتتضن ابلشدية األ داية وجود العديد 

من القصو  الصحراوية األموية اليت تضم معشلم يتمثل فيهش اتلش يخ 

مره اذل  يعترب حتفة  صري ع: بكل تفشصينه ومن أهم هذه القصو 
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فنية معمش ية إسالمية اشد ة يف  نب الصحراء و رص اخلرااة اذل  

، كمش أن تلونس (11)غرفة يف طشبقني و رص احلالبشت 13يتكون من 

جتربة  ائعة يف هذا املجشل يتمثل يف املهرجشن ادلويل لنقصو  الصحراوية 

جر وادلويرات يف تطشوين يف حمطة تيش ات وواد  عني دكوك ومنطقة جر

ويف عمق شعشب غمراس و صو  تونس يف منطقة تطشوين ذات طشبع 

 .(11)إساليم صنعتهش القبشئل الرببرية والقبشئل واهلاليلة

السيشحة العالجية بشمليشه املعداية املنترشة يف أجزاء متفر ة من  .3

 .الصحش   العربية و د سبق اإلشش ة إيلهش

وتتمثل بوجود العديد من ( االجتمشعيةادلينية )السيشحة اثلقشفية  .1

أرضحة األويلشء الصشحلني والرسم واتلصوير يف اهلواء الطنق والصنشاعت 

اتلقنيدية واملعشيشة مع ابلدو واملهرجشاشت اليت تمثل ثقشفشت شعوب 

الصحراء واملؤتمرات وانلدوات واأللعشب الشعبية واملسشجد والكنشئس 

 .العديدة

ملفهوم واألهمية وجتش ب بلعض ادلول ا)سيشحة الغطس  1:1:1

 (:العربية
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تعترب سيشحة الغطس من احدث السيشحشت ابليئية وتقترص ىلع ادلولة املطنة 

اتلنوع )ىلع ابلحش  واملحيطشت واليت تتوافر ىلع سواحنهش ابليئة الطبيعية واحليوية 

ية ومششهدة حتت املشء واأللعشب املشئ( الغوص)املنشسبة لسيشحة الغطس ( ابليولويج

الشعب املرجشاية واتلزنه ىلع الشواطئ ود اسة ابليئة ابليولوجية ابلحرية والرحالت 

 .الرشاعية ابلحرية والفنشدق العشئمة

اخلنيج العريب )ومجيع ادلول العربية تطل ىلع حبش  وحميطشت مدا ية ومعتدلة 

واحل  منية ذات تنوع بييئ وس(وابلحر األمحر وابلحر املتوسط واملحيط األطنيس

 .اظيفة

وتشلك هذه ابلحش  مصد  ثروة أسشيس لشعوب املنطقة حيث تشلك األسمشك 

والاكئنشت ابلحرية األخرى مصد ا  ثريش  لنغذاء، بينمش يؤمن إسفنج ابلحر وخمنو شت 

حبرية أخرى عنشرص هشمة تدخل يف تركيب أدوية لعالج أمراض مثل اقص املنشعة 

سالسل الصخو  املرجشاية املمتدة ىلع طول بعض  كمش تشلك( اإليدز)املكتسبة 

اعمال  طبيعيش  ومنشسبش  لسيشحة الغطس ومش تعطيه من ( خنيج العقبة مثال  )السواحل 

إيرادات مشيلة، وبشلك اعم وىلع مستوى العشلم يصل حجم الفشئدة اال تصشدية العشئدة 

ي سنويش ، ذللك جيب تريلون دوال  أمريك 1.3من ابلحش  من خدمة وأطعمة وسنع إىل 

املحشفظة ىلع هذه ابلحش  واملمرات اليت تصل بينهش، وتقوم مجعيشت ومؤسسشت خشصة 
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ومؤسسة اوشن كوازفشنيس بتنظيم  Green peaceجلمعية السالم األخرض 

 .(17)محالت دويلة تلنظيف املمرات املشئية

محر من حيث وتشري معظم املراجع بأاه ال توجد منظمة بشلعشلم تضشيه ابلحر األ

 :(18)الغطس ملش يتمتع به من

 .صفشء ميشهه .3

 .تنوع أسمشكه املنواة .1

تنوع شعشبه املرجشاية اجلمينة واليت تشلك مصدات طبيعية لألمواج ممش  .1

 .جيعل شواطئ ابلحر األمحر مثشيلة لنغطس

لصحراء ابلحر األمحر وسحرهش اخلشص جببشهلش وواحشتهش وأهنهش ابلدو ممش  .3

 .بذ العديد من السيشح القيشم بهشجيعنهش جتربة حي

خنيج العقبة يف األ دن والغرد ة : ومن اشهر أمشكن الغوص يف ابلحر األمحر

وسفشجش يف مرص، كمش توجد أمشكن غطس متفر ة يف العديد من ادلول العربية املطنة 

ىلع ابلحر املتوسط يف لك من سو يش وبلنشن وتونس وغريهش، وتوفر هذه السيشحة تلونس 

فرص العمل وإيرادات خش جية بشلعمنة الصعبة وإثراء وتنويع املنتج : دة مزايش منهشع

السيشيح اتلونيس وينشهز عدد املمش سني هلذه الريشضة ىلع مستوى العشلم عرشة ماليني 
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شخص منضوين يف مجعيشت وطنية، ويف تونس يعمل اكرث من مخسة وستني مد بش  اكمل 

واملهدية وبزن ت ومشتنني واملرس وسيد  بوسعيد وبن الو ت يف لك من طرب ة وجربة 

 .(19)عروس واشبل واملنستري

كمش بدأت دول اخلنيج العريب تهتم بسيشحة الغطس وذلك تلنوع الاكئنشت 

ابلحرية يف اخلنيج عنمش  بشن ظشهرة الغوص لنبحث عن النؤلؤ يه من ا دم احلرف يف 

 .يت واإلمش اتاخلنيج العريب وخشصة يف ابلحرين و طر والكو

 :وهكذا يمكننش إمجشل عنشرص اجلذب هلواة الغطس يف ابلحش  العربية بمش ييل

األسمشك بنوعيهش اتلجش ية والزينة والشعشب )تنوع الرثوة ابلحرية  .3

وخشصة يف ابلحر املتوسط اظرا  لقربه من أو وبش حيث يشلك ( املرجشاية

 .الغطس يف العشلمالسيشح من تنك ابلالد الغشبلية العظّم من هواة 

 .صفشء امليشه .1

وجود مراكز غطس مؤهنة مزودة بكل املعدات الالزمة وابلنية اتلحتية  .1

 .املطنوبة

واىل جشاب سيشحة الغطس هنشك سيشحة مكمنة هلش ويه سيشحة الصيد وتمثل 

اسمشك ابلحر األمحر بألوااهش الزاهية وأشاكهلش اجلمينة عنرص جذب لنكثريين من 
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قطعون املسشفشت الطوينة ملتشبعة هذه اهلواية، وينترش يف ابلحر األمحر السيشح اذلين ي

كذلك العديد من الصيشدين املحرتفني يف منشطق الشعشب املرجشاية، حيث األسمشك اليت 

تتمزي بتنوع أشاكهلش وألوااهش ولكمش اجتهنش إىل األعمشق ازداد اتلنوع السميك  حيث يصل 

مرتا ، وهنشك منطقة اجلرف السشحنية  31و 30رتاوح بني اتلنوع ذ وته يف العمق اذل  ي

يف ابلحر األمحر اليت حتتو  ىلع مصشد  غذاء لألسمشك وهو مش جيعنهش منطقة صيد 

يقصدهش الصيشدون اهلواة اظرا  لقربهش من الشواطئ مستخدمني يف عمنيشت الصيد بعض 

 .(30)املراكب الصغرية

 

 (33)الطبيعيةاجتشهشت السيشح حنو السيشحة  1:1

 مفهوم االجتشه 3:1:1

 : تعددت املفشهيم املختنفة اليت تفرس االجتشه حيث جند أن

حشلة من : يُعرىف االجتشه بأاه 3981معجم مصطنحشت العنوم االجتمشعية لعشم . أ

االستعداد أو اتلأهب العصيب وانلفيس تنتظم من خالهل خربة الشخص وتكون ذات 

جلميع املوضواعت واملوا ف، واالجتشهشت  د تكون إجيشبية أو  اثر توجييه ىلع االستجشبة

 .سنبية كمش  د تكون اعمة أو اوعية
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تعنيم أفاك  حتتو  ىلع املعرفة والشعو  : عرىف االجتشه بأاه Davidoff. ب

 .والسنوك

االجتشه ال ينشأ من فراغ وإامش يتكون عند اإلنسشن اتيجة خلرباته السشبقة . ج

تعنمة من تفشعالته الشخصية االجتمشعية مع املحيط ابلييئ لنعنشرص املكتسبة أ  امل

ابليئية يف املوا ف املتبشينة اليت جيريهش، فشالجتشهشت مكتسبة وليست اظرية وال متوا ثة 

وذلا تكتسب االجتشهشت وتتكون بواسطة عمنيشت اتلعنم، واكتسشب االجتشهشت يمر 

كوين املتصل ليك حتقق يف انلهشية الشلك بمراحل متد جة حىت تكتمل مقومشت هذا اتل

اذل  حيدد اوعية سنوكيشت الفرد يف املو ف ( General Trendاالجتشه العشم )العشم 

والظروف املتششبهة املتعنقة بموضوع معني، ممش يمزيهش بكواهش إجيشبية أو سنبية، ومن 

الفرد أو اجلمشعة هنش فشالجتشه من انلشحية اإلجرائية يقوم ىلع أسشس ااه  أ  يكواه 

اتيجة تفشعل بني العنشرص اخلشصة بشملؤثرات اخلش جية اليت يواجههش الفرد واليت تتأثر 

االستعداد الشخيص واملستوى الفعيل واألفاك  واآل اء اخلشصة، ويتأثر : بعوامل ذاتية مثل

 .االجتشه وتكوينه بعوامل خش جية اكلعوامل األرسية واإل ششدية اتلعنيمية

اظرا  ملش سبق فشن االجتشه حنو السيشحة يتعمق ويزداد  :االجتشه والسيشحة 1:1:1

أو يضعف ويقوى بنشء  ىلع مدى الراحة اليت تواجه السشئح يف ابلدل اليت يرتشدهش من 

 :حيث
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 تنوع املعروض السيشيح بطريقة سهنة وميرسة. 

 مدى توفر اخلدمشت السيشحية بمختنف صو هش وأشاكهلش. 

 (.العشدات واتلقشيلد)لنساكن املحنيني مع السيشح  السنوك السيشيح 

 مدى حتقق اهلدف املقصود من الزيش ة السيشحية لنسيشح. 

 اظرة الساكن املحنيني لنسشئح والسيشحة، ومدى الويع السيشيح دليهم. 

وذلا تعد السيشحة من أهم الظواهر االجتمشعية اليت جيب االهتمشم بهش تلكوين 

وب يشلك يف انلهشية اعمل جذب سيشيح مهم لنسيشح اذلين اجتشه سيشيح عميق ومرغ

يرغبون بشألمن واالطمئنشن وهو يتجولون يف منشطق السيشحة الطبيعية املختنفة 

 (.وخشصة تنك اليت ختنو من وجود جتمعشت ساكاية مثل السيشحة الصحراوية)

ة من ومن هنش فشن انلظرة اتلقنيدية لنسيشحة جيب أن تتغري وهنشك أاواع عديد

السيشحة غرضهش األول واألخري هو ابلحث العنيم واالستطالع واملعرفة وليس النهو 

 (.ابليئية)والعبث كمش يظن ابلعض، ويف مقدمة هذه األاواع السيشحة الطبيعية 

ويمكن القول بشن ادل اسشت اليت تنشولت اجتشهشت السيشح حنو السيشحة 

االجتشهشت، ولكن مش اريد  وهل بشن  الطبيعية اشد ة جدا  حىت اتمكن من  صد هذه

ويعتمد هذا ىلع سنوك ساكن ابلدل املستقبل لنسيشح ( مرن)االجتشه مكتسب ومتغري 
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بشدل جة األوىل ومدى األمن واالستقرا  يف هذا ابلدل، وسنوك الساكن متفشوت بيئيش  

ج استجمشم و يشضة وعال)وموضواع  ( ذكو  وإاشث)واوعيش  ( مدن و يف وحرض وبدو)

 (.وثقشفة ومعرفة وغريهش

إن الوطن العريب يضم شواطئ وصحش   وتضش يس متنوعة وبيئشت منشخية 

وتعدد يف أنشطته السيشحية و د عززت ( استوائية ومدا ية ومعتدلة)وابشتية متبشينة 

لك هذه الظروف الطبيعية حركة السيشحة الطبيعية بني بدلااه والعشلم اخلش يج و د 

مش : وع آثش ه يف بيئشت متعددة ومتنوعة كمش ذكراش، ولكن يبىق سؤالسشعد ىلع ذلك تن

مدى استعداد ادلول العربية يف استثمش  هذه ابليئشت املتعددة لغشيشت السيشحة 

هذه اسئنة ارتكهش ملن يصنع القرا  !! الطبيعية، ومش د جة االهتمشم وكيف ومىت ؟

ش حنول يف القريب العشجل ومع مطنع السيشيح يف ا طش اش العربية، ىلع امل ان جند هل

اذل  يمكن ان اضيف تسمية هل بشاه  رن السيشحة ( احلشد  والعرشين)هذا القرن 

 .الطبيعية

 

 األهمية اال تصشدية واالجتمشعية واثلقشفية لنسيشحة ابليئية 7:1

( الصحراوية والغطس واملزا ع وغريهش)إن لنسيشحة ابليئية بكشفة أاواعهش 

، فبشلنسبة لنسيشحية الصحراوية تأيت أهميتهش حبكم اتسشع جمشهلش املاكين أهمية كبرية



 خليف مصطفى غرايبة. دالسياحة البيئية                                                                              

 
 
 

 

 
146 

  
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

يف العشلم بشلك اعم والوطن العريب بشلك خشص، وألاهش تشلك سيشحة واعدة، ومن 

د اسة حمشو  املهرجشن اثلقشيف اثلشين ثلقشفشت الشعوب الصحراوية نستطيع أن نستنتج 

 :(31)بمش ييل

مزية وخشصة تتمثل جبمشيلشت لنصحراء وشعوبهش  د ات مت .3

املحميشت "كثبشاهش املتحركة وجببشهلش الششهقشت الششخمشت برسم 

وبشعوبهش العريقة اليت تعشيشت مع ابليئة " األارثوبولوجية

 .وانسجمت معهش بشلك متنشغم

للك صحراء خصوصيتهش اليت تضبطهش اجليولوجيش وتصنعهش  .1

السنني، اثلقشفشت  الشعوب اليت تسكنهش واليت طو ت ىلع امتداد

واتلكنولوجيشت اليت مكنتهش من اتلفتح يف كنف منظومة 

 .إيكولوجية

أهلمت الفضشءات الصحراوية أبدع  وائع األدب وفيهش ازلت  .1

 .الرسشالت السمشوية

اختذ  وائيون مشهو ون من الصحراء فضشء  مركزيش  لروايشت  .3

منتش  اصبح ابلعض منهش بمثشبة أسطو ة مثل  واية هرن  د  

 ".شش  يف الصحراء"و واية بول بوولس األمريكي " و دة الرمشل"
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الصحراء ختشطب من حيسن اإلصغشء إيلهش و د تأخر االهتمشم  .1

يف اريويب  3977ادلويل بشلصحراء واتلصحر واكن ذلك يف اعم 

حيث تم تنظيم املؤتمر األول حول اتلصحر ومش تاله من 

و مة األ ض  3991اريو مؤتمرات مثل  مة األ ض يف  يود  جش

 . 1001يف جوهشنسربغ 

وتبني بأن يف الصحراء  د ات عجيبة إذا استطشع اإلنسشن اكتششفهش 

 :(31)واستثمش هش، ولنسيشحة ابليئية بشلك اعم آثش  إجيشبية يمكن إجيشزهش بمش ييل

تدفع السيشحة إىل مزيد من إ شمة ابلىن األسشسية ومنشآت سيشحية  .3

فنشدق ومطشعم واسرتاحشت ومنتجعشت صيفية )يئة تؤد  إىل إعمش  ابل

 (.وشتوية وغريهش

تدفق السيشح بأعداد كبرية حيقق إيرادات دول هشمة تنعكس ىلع  .1

الساكن املحنيني يف جمشل السيشحة ابليئية واليت اغبلش  مش تكون منشطق 

 .هشمشية، فزتدهر هذه املنشطق وتتقدم

مرحية لنساكن ممش ينيم الويع  يودل تدفق األفواج السيشحية جمشالت عمل .1

 .لنحفشظ ىلع بيئتهم ملزيد من املكتسبشت بشإلضشفة إىل تعميق االاتمشء
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 .تاليق الشعوب واحلضش ات يطو  العشدات واتلقشيلد لنمنشطق الريفية .3

تسشعد السيشحة ابليئية يف امو الصنشاعت واحلرف اتلقنيدية ايلدوية  .1

، من خالل استغالل املوا د الوفرية ضاواتلذاك ية املمزية واملهددة بشالاقر

والعمشلة املشهرة بشتلوا ث مثل املنتجشت اخلشبية واجلدلية والسجشد 

واتلطريز واأل مشة واألكالت الشعبية األمر اذل  يسهم يف استغالل 

 .املوا د الطبيعية ابليئية استغالال  امثل

ش والصنشاعت تدفع السيشحة إىل إ شمة مراكز ومعش ض بيع اتلحف واهلداي .1

 .الوطنية

تدفع السيشحة ابليئية إىل االهتمشم برتميم وصيشاة اآلثش  واحلفشظ عنيهش  .7

 .ويه من العنشرص اهلشمة يف ابليئة السيشحية

تقود السيشحة لنحفشظ ىلع الطشبع احلضش   بلعض املبشين اهلندسية  .8

املعمش ية الفنية القديمة بمش تتضمنه من اقوش وزخش ف و سوم وأثشث 

 .وأشاكل خشصة العمش ة اإلسالمية

تشجع السيشحة  يشم الفنون الشعبية الفنلكو ية واحلفشظ ىلع املالبس  .9

واألزيشء والعشدات واتلقشيلد واملهرجشاشت اثلقشفية واتلعرف ىلع أسنوب 
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لنساكن املحنيني وهذه من أهم عنشرص ابليئة  Style of Lifeاحليشة 

 .السيشحية

اال تصشدية ادلويلة وتنيم اتلجش ة واتلبشدل تنيم السيشحة العال شت  .30

اثلقشيف واملعريف ممش خينق بيئشت متقش بة وذات  واسم مشرتكة ىلع 

 .املستوى اإلنسشين

عقدت اجلشمعة العربية ( وخشصة الصحراوية منهش)وألهمية السيشحة ابليئية 

العربية اذل  اظمه املؤتمر العريب اخلشمس حول دو  الشبشب العريب يف تنمية الصحش   

دولة عربية منهش دولة  طر اليت شش كت  31االحتشد العريب لنشبشب وابليئة شش كت فيه 

بو  ة هشمة لفتت االاتبشه وعرضت فيهش جتربتهش يف تنمية الصحراء من خالل مرشوع 

خشصة ) طر خرضاء واظيفة، وبرامج اخليمة اخلرضاء ابليئية، واملحميشت الطبيعية 

، و د اجتمع املؤتمرون وتم وضع اسرتاتيجية شبشبية عربية (ش وخو  العديدحممية امله

يف جمشل تنمية الصحش   العربية و كز املؤتمر ىلع اتلنمية املستدامة لنصحش   والرتاث 

االجتمشيع واثلقشيف واإلساكن بشلصحش   واتلعدين والصنشعة والطش ة واتلنوع ابليولويج 

 .بشلصحش  
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 شلثهوامش الفصل اثل

، دا  صفشء 3، ط"اتلخطيط السيشيح"، (3999)غنيم، عثمشن وسعد، بنيتش ( 3)

شن، ص  .11لننرش واتلوزيع، عمى

، دا  املسرية 3، ط"مبشدئ السيشحة"، (1003)الظشهر، اعيم وايلشس، رساب ( 1)

شن، ص  .11لننرش واتلوزيع والطبشعة، عمى

(1 )www.discovealex.com/generaldegat 

 ar.wikipedia.org( ويكيبديش)ة احلرة املوسوع( 3)

، مصد  (3993)غنيم، عثمشن وسعد، بنيتش : لنمزيد عن هذه املعشيري ااظر( 1)

 .13-18سشبق، ص

(1 )

www.feedo.net/lifestyle/tripsrelaxation/tourismall

overworld.htm 

 املصد  السشبق -( 7)
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املستدامة يف الوطن ادليلل اإل ششد  لنسيشحة "جشمعة ادلول العربية،  -

ديلل مفهوم السيشحة املستدامة وتطبيقهش، براشمج األمم املتحدة ( 3)، سنسنة "العريب

 www.unep.org.bh: لنبيئة ىلع مو ع

 .مصد  سشبق( ويكيبيديش)املوسوعة احلرة ( 8)

(9 )www.eef.org.bh 

-www.ecoworldجمنة اعلم اال تصشد اإللكرتواية ىلع مو ع ( 30)

mag.com/detail 

(33 )www.albaath.news.sy/epublisher.htm 

جشمعة ادلول العربية، ادليلل اال ششد  لنسيشحة املستدامة يف الوطن ( 31)

 .1العريب، مصد  سشبق، ص

 .1املصد  السشبق ص( 31)

 ىلع مو ع 1/8/1001جريدة الرشق األوسط اإللكرتواية ( 33)

    www.asharqalawsat.com 

(31 )

www.greenline.com.kw/journalists/008.asp 
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تم استخالص هذه الفوائد من حبث ادلكتو  اكرم د ويش مدير اتلنوع ( 31)

احليو  يف اهليئة العشمة لشؤون ابليئة يف سو يش اذل   دمه يف املؤتمر اإل نييم األول 

يشحة ابليئية ذات جدوى الس"لقضشيش ابليئة اذل  ااعقد يف دمشق واكن ابلحث بعنوان 

 www.albaath.news.syوعرض هل امحد زينة ىلع مو ع " ا تصشدية

جشمعة ادلول : لنمزيد عن السيشحة ابليئية والسيشحة املستدامة ااظر( 37)

 .33-7العربية، ادليلل اإل ششد  لنسيشحة املستدامة يف الوطن العريب، مصد  سشبق، ص

جلزيل ألستشذه ادلكتو  حشبس سمشو  اخلبري وهنش يود املؤلف أن يقدم الشكر ا

 .املتخصص اذل  اعد املسودة األوىل لدليلل اإل ششد  املذكو 

بوابة اإلسكند ية اإللكرتواية ( 38)

www.discovealex.com/envtour 

" ديلل الزائر-األ دن( "1001)هيئة تنشيط السيشحة  -: لنمزيد ااظر مثال  ( 39)

شن، ص  .13-10عمى

- www.jordanexplorer.com/elag.asp 

جشمعة ادلول العربية، ادليلل اإل ششد  لنسيشحة املستدامة يف الوطن ( 10)

 .33-7العريب، مصد  سشبق، ص
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(13 )www.greenline.com.kw/journals/008.asp 

 :ملعرفة املزيد عن أسنوب احليشة يف هذه املزا ع ااظر( 11)

www.travel4arab.com 

ع املؤلف ومعشيشته هلذه الظشهرة يف فصل الصيف وذلك حسب اطال( 11)

 .حبكم أ شمته يف عجنون واهتمشمه األكشدييم بشلسيشحة

 :كمش رصح بذلك بشاريج  ئيس جمنس الشش  يف اهلند ولنمزيد ااظر( 13)

www.annabaa.org 

 :لنمزيد عن حيشة الريف وسيشح املزا ع يف بريطشايش ااظر( 11)

- www.foresholidays.co.uk 

- www.glengormcastle.co.uk 

جغرافية السيشحة وو ت "، (3993)كويلنشت، الكوس وشتشينكه، الربت ( 11)

شن ص-، ترمجة ادلكتو  نسيم برهم"الفراغ  .331-311اجلشمعة األ داية، عمى

املنف  -، جمنة املعرفة اإللكرتواية(1007فرباير )اغام، خشدل : ولنمزيد ااظر( 17)

 www.almarefah.comدامة لنصحش   العربية، ىلع مو ع عن اتلنمية املست

(18 )www.alwatan.com.sa 
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(19 )www.asharqalawsat.com 

(10 )www.alsaqr.com 

(13 )aljazeera.net 

(11 )www.agwalibya.com 

  www.festivaldesk.sours.com -: لنمزيد ااظر( 11)

- www.nabanews.net 

- www.jordanexplorer.jo 

 www.el-mouradia.dz/arabe: ولنمزيد ااظر( 13)

، (1001)هيئة تنشيط السيشحة : لنتعرف ىلع طبيعة هذه القصو  ااظر( 11)

 .31مصد  سشبق، ص

 :لنتعرف ىلع منشطق تواجد هذه القصو  وفنواهش املعمش ية ااظر( 11)

www.festivaldesk.sours.com 

(17 )www.fekrzad.com/library 

كنشاة اإللكرتواية صحيفة ( 18)

www.kenanaonline.com/page/4838 



 خليف مصطفى غرايبة. دالسياحة البيئية                                                                              

 
 
 

 

 
155 

  
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

 www.ecoworld-mag.com/detailجمنة اعلم اال تصشد ( 19)

 www.kenanaonline.comصحيفة كنشاة اإللكرتواية ( 30)

الرميح، صشلح بن  ميح : لنتعرف ىلع هذه املفشهيم بشتلفصيل ااظر( 33)

، جمنة ادلا ة، دا ة املنك "يشحة ادلاخنيةاجتشهشت األرسة السعودية حنو الس"، (3318)

 .30، الريشض، عدد   م زعبد العزي

(31) www.el-mouradia.dz/arabe  

(31 )www.saudichambers.org.sa 
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اإليكولودج )الفندق ابلييئ : الفصل الرابع

Ecolodge) 

 مقدمة 3:3

 مفهوم الفندق ابلييئ أو اإليكولودج 1:3

 د تصميم الفندق ابلييئاالعتبش ات اخلشصة عن 1:3

 العوامل اليت جيب مرااعتهش عند تصميم الفندق ابلييئ 3:3

 العوامل العشمة 3:3:3

 العوامل الطبيعية 1:3:3

 العوامل البرشية 1:3:3

 اتلجربة احلسية لنسشئح بشملو ع 3:3:3

 اإلدا ة ابليئية لنمنشآت السيشحية 1:3

 تلقييم األثر ابلييئ العنشرص ابليئية يف عمل ادل اسة اخلشصة 1:3

 مقدمة 3:1:3
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 مفشهيم األثر ابلييئ وتقييم األثر ابلييئ 1:1:3

 (اهلدف والرشوط واألهمية)تقييم األثر ابلييئ  1:1:3

 العوامل ابليئية وجمشالت االهتمشم ابلييئ واتلقويم 3:1:3

 عنشرص استبشاة ادل اسة اخلشصة بتقييم األثر ابلييئ 1:1:3
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 الفصل الرابع

 Ecolodgeندق البيئي الف

 

 :مقدمة 3:3

تسىع العديد من دول العشلم احلديث تلطبيق احدث انلظريشت املعمش ية ويه 

حتقيق اتلاكمل بني العمش ة وابليئة واليت سميت بشلعمش ة املتوافقة مع ابليئة، و د اجتهت 

شه إىل لك ادلول لنمطشبلة بتطبيق هذه العمش ة كنتيجة طبيعية حتمية بعد ظهو  االجت

 .(3)الطش ة اجلديدة واملتجددة

وتعترب العمش ة من أهم املجشالت اليت تؤثر يف ابليئة وتتأثر بهش كأحد مكواشت 

فظهرت عدة شعش ات ومفشهيم تنشد  بنظشم يف العمش ة يرجع ( املشيدة)ابليئة املصنوعة 

 Green (1)إىل مفهوم االستدامة والصدا ة مع ابليئة ومش يسّم بشلعمش ة اخلرضاء

Architecture وممش هو جدير بشذلكر أن العمش ة املحنية العربية واإلسالمية خري ،

ديلل ىلع اتلوافق مع ابليئة والصدا ة معهش، اظرا  لنتوسع يف ابلنشء دون انلظر لنكيف، 

واستخدام انلمشذج اتلصميمية غري املتالئمة مع ابليئة ومع ششغنهش اجتمشعيش  
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ملبشين العشوائية املنوثة لنبيئة السمعية وابلرصية، وا حشم اثلقشفشت وا تصشديش ، وظهو  ا

الغربية غري املنشسبة لظروفنش املحنية من خالل الغزو الفكر ، واتلأثري ىلع  اثلقشفة 

العشمة ىلع جمتمعنش بصفة اعمة واملعمش يني بصفة خشصة والن العمش ة يه اتشج الفكر 

 .(1)ت املتعددة يف احليشةواثلقشفشت فيه متأثرة بكل املجشال

واتيجة دلو  العمش ة ابلش ز يف تكوين ابليئة املحيطة ومش تسببه من بعض 

املششلك والسنبيشت بهش أدى ذلك إىل أهمية نشأة عمش ة بيئية صحية ال تتنشفر مع 

الظروف املحيطة بهش ولكن تستخدمهش لصشحلهش، وتسّم هذه العمش ة بشسم آخر هو 

، ويه ثمرة اتلفشعل الاكمل والوثيق "العمش ة ابليئية"أو " نشخية املتاكمنةالعمش ة ابليوم"

بني املواطن والعوامل ابليئية من حوهل وفريق اتلصميم ابلييئ، ويه العمش ة اليت حتقق 

لنمواطن احلد الاكيف من متطنبشته ابليئية واحلد األدىن من اتلنوث ابلييئ واحلد املقبول 

ملعيشته وهو مش ينعكس بدو ه ىلع د جة اوعية وكفشءة  ةزممن الرشوط الصحية الال

، ومن (3)ابليئة ومدى ااتمشء املواطن تلنك ابليئة والزتامه ووعيه بشملحشفظة عنيهش

الفندق ابلييئ أو اإليكولودج "العمش ة ابليئية كفكرة وتصميم وتطبيق ظهر مش يسّم 

Ecolodge "يف السيشحة ابليئية. 

 

 :ابلييئ أو اإليكولودج مفهوم الفندق 1:3
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هو منشأة سيشحية تم ختطيطهش وتنسيقهش وتصميمهش وبنشؤهش تلنسجم مع 

 .السيشق الطبييع واثلقشيف لنمنطقة املحيطة

اوع جديد من املبشين : بأاه( الفندق ابلييئ)كمش يمكن تعريف اإليكولودج 

عية واثلقشفية السيشحية واذل  يوفر خربة تعنيمية بيئية لنسشئح عن احليشة الطبي

 .(1)املحيطة به ويزيد العنم واملعرفة بشبليئة الطبيعية املحيطة ومش بهش من مظشهر

ويف السنوات االخرية برز االهتمشم العشليم بشلفنشدق ابليئية، فيف الواليشت 

 Small luxury)املتحدة اجريت د اسة ىلع جمموعة من الفنشدق الفشخرة الصغرية 

 hotels )جتشه  واد هذه الفنشدق يف املحشفظة ىلع ابليئة، واكدت ىلع حيث اظهرت ا

اهمية اهتمشم هذه الفنشدق حبمشية ابليئة واالجتشه حنو السيشحة اخلرضاء لكسب املزيد 

 .من الزنالء

فند ش  فشخرا  صغريا  يف دول مثل  170واشتمنت ادل اسة ىلع عينة من خمتش ة من 

 :ش ومن ابرز اتشئج ادل اسة مش ييلالواليشت املتحدة وبريطشايش واسرتايل

دوال ا  اضشفيش  يف فندق  310من السيشح االمريكيني دليهم الرغبة بدفع %  70 -

 .يتم بشؤون ابليئة
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من السيشح االمريكيني مستعدون حلجز ا شمتهم يف فنشدق صديقة %  11 -

 .لنبيئة

وهش خبربة من السيشح االمريكيني يفضنون اال شمة فنشدق يتمتع موظف% 71 -

 .وثقشفة اعيلة يف شؤون ابليئة

من السيشح اال شمة يف فنشدق هلش مصشلح مشرتكة مع الساكن % 13يفضل  -

 .املحنيني

وتقرتح هذه ادل اسة ىلع مجيع اصحشب هذه الفنشدق بشن يأخذوا بموضوع ابليئة 

حفشظش  ىلع مصشحلهم ومن أجل استقطشب املزيد من السيشح، وتقرتح ىلع اصحشب 

لفنشدق حتت االنششء االهتمشم بشستخدام املوا د املحنية واستخدام اسنوب العمش ة ا

 .املحيل

وىلع اثر ذلك ا يمت دو ات وو ش عمل تلد يب اصحشب هذه الفنشدق ىلع 

كيفية اتلعشمل مع ابليئة، ووضع سيشسشت واسرتاتيجيشت لنمحشفظة ىلع الشلك العشم 

 .املزيد من املنشفع اال تصشدية واحلضش يةالطبييع لنفندق، الن هذا سيكسبهم 

فإن أ ايض اتلنمية السيشحية تمتد عرب أاظمة ( األ دن)وىلع املستوى املحيل 

ترتاوح ( يف العقبة)بيئية متعددة من الغو  وشفش الغو  واجلبل وابلشدية وابليئة ابلحرية 
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رتفعشت اجلبنية بني أاظمة شبه  طبة يف املرتفعشت اجلبنية وشبه جشفة يف أطراف امل

وجشفة يف ابلشدية األ داية ويف منشطق احلرة شمشال  واحلمشد يف الوسط واحلسيم يف 

اجلنوب، تنك األاظمة وابليئشت تتمتع بموا د متنوعة وخمتنفة تعرب عن اتلنوع 

ابليولويج واثلقشيف اذل  يمزي لك منهش، و د استطشع اإلنسشن األ دين أن يتكيف مع هذه 

خالل سكن ثم ختطيطه وبنشؤه من املواد اخلشم املوجودة يف لك بيئة منهش  ابليئشت من

 .(1)ومنذ ا دم العصو 

 

 :االعتبش ات اخلشصة عند تصميم الفندق ابلييئ 1:3

تعتمد  يمة جتربة سشئح ابليئة ىلع خصشئص املاكن وطبيعة املو ع مع تكشمل 

إىل تعميق وتفهم انلظشم ابلييئ وتوافق العنشرص الطبيعية واملحيطة به، وتظهر احلشجة 

 .بشلوا ع من اجل احلفشظ ىلع خصشئصه وطبيعته

وتلحقيق احتيشجشت السيشح يف املنطقة الطبيعية ال بد وان يصمم الفندق ابلييئ 

واالجتمشعية واثلقشفية  ةويبىن بويع اكمل لنعال شت املتششبكة بني املوا د اال تصشدي

ن حيدد حجم اتلنمية يف إطش  الطش ة االستيعشبية لنمو ع والطبيعية يف ابليئة املحيطة، وا

 .(7)وإماكايشت املوا د الطبيعية املوجود به
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ومن االعتبش ات اخلشصة يف اتلصميم املعمش   لنفندق ابلييئ هو مرااعة اتلصميم 

تلحقيق الراحة الفسيولوجية ( السشحشت والفضشءات)الفرايغ الوظييف فيه 

مع  بط الفرااغت ادلاخنية واخلش جية عضويش  بشلقد  اذل   والسكيولوجية لإلنسشن،

تفرضه اخلصشئص ابليئية لنماكن اذل  يرايع تنشول اخلصشئص الطبيعية واالجتمشعية 

واملنشخية لنمو ع، وحتنيل أامشط احليشة ومواد ابلنشء املحنية والطشبع املحيل واالستفشدة 

 .(8)من لك ذلك يف عمل تصميم متاكمل لنمبىن

وهنشك اعتبش  مهم يف اتلصميم املعمش   ابلييئ بشلك اعم وهو تصميم مبشين ذات 

بيئة سشحنية، )يف بيئشت طبيعية خمتنفة ( الخ... سكين وإدا   وخديم )وظشئف مركبة 

بنشء  ىلع حتنيل عنشرص املحيط احليو  واتلشكيد ىلع ( واحشت، صحش  ، جبشل غريهش

 .(9)مش   والطشبع املحيل والطبييع لنمو عاتلنشسق واتلوافق بني الشلك املع

إن اهلدف من تصميم الفندق ابلييئ هو خنق عال ة بني السشئح وابليئة دون 

حدوث أ  رض ، وهنش يظهر دو  املصمم املعمش   واملخطط حيث يكون مسؤوال  عن 

ومش يرتبط به من موا د طبيعية وحيشة  نوضع اتلصميم اذل  يعمل ىلع محشية األمشك

 .تمشعيةاج
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والفندق ابلييئ كمرشوع سيشيح جيب أن حيقق من خالل طشبعه املعمش   

واتلعبري اهلشدئ اخلشص به واظشم إدا ته وتشغينه مبشدئ السيشحة املتمثنة يف احلفشظ 

 .ىلع املوا د الطبيعية

الغطس )واظرا  لآلثش  السنبية اليت اعات منهش معظم أنشطة السيشحة ابليئية 

ومش  افق تنك املعشاشة من ( والسيشحة الصحراوية والسيشحة العالجية وغريهشوالصيد 

مظشهر اإلهمشل واتلدمري اتيجة كثشفة استخدام هذه األنشطة، ذلا فرضت تنك األنشطة 

اواع  من الضغط ىلع تنك املوا د ذات احلسشسية ابليئية، وهنش ظهرت احلشجة إىل وضع 

طوط اسرتششدية لنتصميم وابلنشء يف تنك املنشطق أاظمة وترشيعشت إدا ية منشسبة وخ

وذلك لضمشن أن تعمل األنشطة السيشحية ىلع تدعيم احلفشظ ىلع املوا د الطبيعية وال 

تؤثر سنبش  ىلع السيشق الطبييع بمنشطق اجلذب السيشيح، ومع زيشدة امو السيشحة ابليئية 

يظهر االحتيشج إىل ( األ دنوخشصة السيشحة العالجية يف )يف العشلم والوطن العريب 

إ شمة منشآت سيشحية بيئية تصمم وتبىن وتدا  بأسنوب يسشهم ويدعم عمنيشت 

 .احلفشظ ىلع املوا د الطبيعية واثلقشفية

 

 :(30)العوامل اليت جيب مرااعتهش عند تصميم الفندق ابلييئ 3:3
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اتلصميم جيب أن ارايع هذه العوامل يف مجنتهش كيفية  :العوامل العشمة 3:3:3

 :املعمش   لنفندق ابلييئ وأهم العوامل العشمة اليت جيب ىلع املصمم مرااعتهش يه

حيرتم املوا د الطبيعية واثلقشفية لنمو ع وان يعمل ىلع تقنيل اتلأثري  .3

 .ابلييئ ملكواشته ويزيد من  يمة املوا د الطبيعية

 يستخدم ابسط تكنولوجيش منشسبة لالحتيشجشت الوظيفية مستعينش   .1

 .بشسرتاتيجيشت حفظ الطش ة

 .يستخدم املوا د املحنية بشملو ع .1

 .يتجنب استخدام املواد املستهنكة لنطش ة واملؤثرة سنبش  ىلع ابليئة .3

 .يرشد استخدام الفرااغت بأسنوب مرن دون النجوء لنكتل الضخمة .1

 .يتيح االستخدام املتوازن ملختنف أاواع الزوا  واملستخدمني .1

ميم املعمش   تقسيم املرشوع إىل مراحل تنفيذية يفضل أن يرايع اتلص .7

يلتيح مرا بة ومتشبعة األثر ابلييئ للك مرحنة تلعديل املراحل اتلشيلة يف 

 .ضوئهش

 .السمشح بشتلوسع املستقبيل مع ا ل تغيري يف املو ع .8

 :وتتمثل بمش ييل: العوامل الطبيعية 1:3:3
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املسشحشت اليت يتم تهويتهش حيث يتم توفري عدد كبري من : د جة احلرا ة .3

طبيعيش  وعزل منشطق تويلد احلرا ة عن منشطق وحدات اإل شمة ويتم 

 .توفري منشطق جنوس خش ج املبشين

حيث يتم استخدام أسنوب الربوز والردود (: السطوع الشميس)الشمس  .1

تلظنيل اجلد ان والفتحشت، واستخدام أسشيلب تظنيل مثل فتحشت 

جيه أسطح املبشين بعيدا  عن أشعة الشمس اتلهوية املشقو ة، وتو

إن ااتقشل احلرا ة عرب اجلد ان وفتحشت . السشخنة اجلنوبية أو الغربية

املزنل ذات أهمية كبرية وذلك ألاهش املسؤولة عن احلشلة احلرا ية داخل 

املزنل، فيف انلصف الشمشيل من الكرة األ ضية تتعرض اجلد ان املواجهة 

يس معظم انلهش ، بينمش تكون اجلد ان املواجهة لنجنوب لإلشعشع الشم

لنشمشل يف الظل طول انلهش ، يف حني تتسنم اجلد ان املواجهة لنرشق 

األشعة الشمسية من الرشوق وحىت الظهرية واجلد ان املواجهة لنغرب 

تتسنم األشعة الشمسية من الظهرية حىت الغروب، وتلقنيل تأثري احلرا ة 

زنل، ال بد لنمصمم من أن يأخذ خط العرض واإلشعشع الشميس يف امل

بنظر االعتبش  األول، فحركة الشمس ضمن خط عرض معني معروفة 

وختتنف بني الشتشء والصيف، كمش جيب أن يتم اختيش  االجتشه اذل  
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يواجه املزنل بشلك صحيح، حيث أن املنشزل يف العروض الوسطى حبشجة 

الشتشء واىل ا ل كمية أثنشء إىل اكرب كمية من اإلشعشع الشميس أثنشء 

 .(33)الصيف

وذلك بشستخدام تقنيشت اتلهوية واتلربيد الطبيعية واتلحكم يف : الريشح .1

متغريات املنشخ املوضيع، والريشح تؤد  دو ا  مهمش  يف تصميم املبشين فيف 

املنشطق احلش ة اجلشفة ال بد لنمصمم أن يأخذ بنظر االعتبش  اتلهوية 

ة احلرا ة داخل املبىن طبيعيش ، ويف املنشطق ابلش دة املطنوبة خلفض د ج

فشن احلشجة تستديع تقنيل حركة الريشح لنحفشظ ىلع اكرب  د  ممكن 

 .من اهلواء ادلافئ

حيث يؤخذ يف االعتبش  العال ة بني : الظواهر الطبيعية الطبوغرافية .3

رضة، املبشين واأل ض تلقنيل اإلرضا  بطبيعة املو ع العشم وخط املشء واخل

واختبش  موا ع اخلدمشت بطريقة تتالءم مع طبيعة األ ض من اجل تقبل 

اتلنوث ابلرص ، مع إبراز القيمة اجلمشيلة ابلرصية لنمو ع وتوجيه مسش  

 .السشحئني ملداخل املبىن

يتم اختيش  مواد ابلنشء املحنية املنشسبة والعنشرص والرموز والتشكيالت  .1

 .املعمش ية املالئمة
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حيث يتم محشية املو ع من اتلنوث انلشتج عن أعمشل : املشئية املسطحشت .1

اتلنمية وتقنيل اتلأثري ابلرص  السيئ لنواجهشت ابلحرية وجتنب 

 .االستخدام الزائد لإلضشءة

وذلك بشحرتام مبدأ اتلنوع يف احليشة الطبيعية، وجتنب : احليشة الطبيعية .7

 .املختنفةاإلرضا  بهش واالبتعشد عن العبث يف مظشهرهش 

مرااعة متطنبشت الطبيعة لنعمران ابلييئ لال تقشء بشبليئة احلرضية من  .8

 .خالل منظومشت ابليئة يف جمشل اهلواء ويف جمشل األ ض وجمشل املشء

 :العوامل البرشية واهم هذه العوامل 1:3:3

املوا د الرتاثية ومحشيتهش واتلعرف ىلع اتلجش ب السشبقة يف محشية بليئة  .3

 .معهش واتلعشمل

املقومشت اتلش خيية وذلك بإاعدة استخدام املبشين اتلش خيية لنحفشظ  .1

 .عنيهش

اخلنفية االجتمشعية حيث يتم توضيح اثلقشفة املحنية وأهمية جتنب  .1

إدخشل  يم جديدة من شأاهش اتلأثري سنبش  عنيهش، واستشش ة ساكن 

كيتهم املنطقة يف طبيعة اتلصميم املعمش   من اجل تنمية الشعو  بمن
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هلش، وتوفري مسشحشت وفرص بلعض احلرف املحنية وممش سة الفنون 

 .الشعبية

األوبئة من خالل توفري خدمشت تلقنيل ااتشش  األوبئة عن طريق  .3

احلرشات والسيطرة ىلع هذه األوبئة واحلرشات بشستخدام وسشئل 

 .طبيعية ذللك

 (.لوان واإلضشءةاتلأثيث واأل)مرااعة طبيعة العال ة بني العمش ة واملجتمع  .1

إن الفتحشت يف الفندق ابلييئ : شلك انلوافذ واتسشعهش وسمك جد ااهش .1

تؤد  دو ا  يف  فع أو خفض د جة احلرا ة داخل املزنل كمش أن سمك 

اجلد ان هل عال ة كبرية فلكمش اكات اجلد ان سميكة  لى إيصشل احلرا ة 

لألشعة  إىل ادلاخل، كمش أن لنزجشج تأثري معروف حيث ااه يسمح

القصرية املوجة بشنلفشذ من خالهل ولكنه ال يسمح لألشعة األ ضية 

طوينة املوجة بشملرو  وهذا مش يطنق عنيه اعدة تأثري ابليوت الزجشجية 

Green house effects(31). 

وتتحدد هذه اتلجربة من : اتلجربة احلسية لنسشئح بشملو ع 3:3:3

 :خالل
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بطول األشجش  املحيطة حلمشية املنظر  حيث حيدد ا تفشع املبشين: الرؤيش .3

واتلنسيق العشم لنمو ع، ويراىع يف ذلك  ؤية املنشظر الطبيعية واملوا د 

 .اثلقشفية أثنشء األنشطة ايلومية

جيب أن يراىع يف اتلصميم الراحة الفسيولوجية املتصنة حبشسة : الصوت .1

السمع ومصشد  الصوت وخصشئصه وأاواعه ومستويشته وطبيعته، 

رااعة خواص املواد من حيث امتصشص وااعاكس الصوت ومعدالت وم

الصوت املسموح بهش داخل وخش ج الفرااغت املعمش ية، مع وضع أنشطة 

اخلدمشت والصيشاة املصد ة لألصوات بعيدا  عن املنطقة السكنية، 

واستخدام اخلرضة كعشزل صويت بني املنشطق اخلشصة والعشمة مع توجيه 

 .ية األصوات الطبيعيةفتحشت املبشين اشح

يسمح لنزائرين بشلنمس واتلواجد بشلقرب من املوا د اثلقشفية : النمس .1

والطبيعية بشملو ع ويتم تنويع أسطح ممرات املششة تلأكيد الطبيعة 

 .املختنفة للك منطقة

يسمح لنزائرين بشالستمتشع بشلروائح الطبيعية لنمز واعت، مع : الراحئة .3

 .انلشجتة عن اخلدمشت بعيدا  عن املنشطق السكنية توجيه املنوثشت اهلوائية
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جيب توفري الفرصة لنسيشح لالستمتشع بشملأكوالت واملنتجشت : اتلذوق .1

 .املحنية

 

 :(31)اإلدا ة ابليئية لنمنشآت السيشحية 1:3

تمثل اإلدا ة ابليئية اسرتاتيجية انلجشح يف املنشآت السيشحية بشلك اعم وادا ة 

خشص، اظرا  الزديشد عنرص املنشفسة، وتنوع طموحشت املستهنك، الفنشدق منهش بشلك 

وبروز العديد من األاظمة والقوااني املرتبطة بشبليئة اليت أخذت تظهر جنيش  يف بيئة 

األعمشل، األمر اذل  يستوجب ىلع إدا ة ومشليك املنشآت اإلمعشن يف مفشهيم السيشحة 

ق األهداف اال تصشدية يف آن واحد، ذلا اغبلش  املستدامة ملعرفة كيفية محشية ابليئة وحتقي

تلطوير وتعديل ممش ستهش بهدف حتقيق الوضع األمثل ( الفنشدق)مش تنجأ إدا ة املنشآت 

 .عرب تبين أاظمة اإلدا ة ابليئية

وعنيه فشن أاظمة اإلدا ة ابليئية توفر اتلمزي يف إطش  اسرتاتيجية إدا ية تضمن 

انلجشح املتواصل، وفقش  ألسنوب عمل واضح  شبل لنتطبيق يهدف إىل اتلعشمل مع 

األسبشب اليت أدت إىل حدوث املششلك وبشتلشيل تسشهم يف دعم ابليئة إجيشبيش عرب حمشولة 

ئة، وتسشهم تطبيق أاظمة اإلدا ة ابليئية يف ختفيض افقشت منع اآلثش  السنبية ىلع ابلي
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واحلد من األرضا  ابليئية ( مشء وكهربشء)التشغيل من خالل برامج الرتشيد املختنفة 

 .عرب احلد من املخنفشت

وحيث أن أولوية أاظمة اإلدا ة ابليئية تشمل الرتكزي ىلع مفشهيم مرتبطة بشبليئة 

ل املنشآت السيشحية حتدث آثش ا  سنبية ىلع ابليئة، فشن وحيث أن نششطشت إدا ة وتشغي

األمر يستديع تبين اظشم اإلدا ة ابليئية منذ املرحنة األوىل لربوز املنشأة السيشحية إىل 

 .الوجود، وبذلك تكفل املنشأة السيشحية أ ىص فعشيلة ألاظمة اإلدا ة ابليئية

ت السيشحية القشئمة منهجش  لنمنشآ ةهذا ويمثل تطبيق اإلدا ة ابليئية بشلنسب

مثشيلش  ملواكبة اتلغيري املطنوب تلحسني جودة األداء اإلدا  ، وتكمن امشذج تطبيق 

أاظمة اإلدا ة ابليئية لرتشيد استهالك املشء والطش ة واحلد من املخنفشت يف اكفة جوااب 

 (اتلطبيق هنش ىلع الفنشدق: )املنشآت السيشحية يف اآليت

يؤخذ يف االعتبش  تواجد اوافذ ومداخل جيدة  حيث: غرف الزنالء .3

الصنع ال تسمح بدخول اهلواء ووضع منصقشت حتفز ىلع ترشيد استهالك 

 .امليشه والطش ة

( صنشبر)ويشمل إجيشد حنفيشت : دو ات امليشه املنحقة بغرف الزنالء .1

ووسشئل حتكم يف تدفق امليشه، ودو ات ميشه مزودة بوسشئل ترشيد 
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ووضع بطش ة تذكر بإاعدة استخدام املنششف واستخدام  استهالك امليشه،

 .بشلك متواصل ةأوعية الصشبون والششمبو  شبنة لنتعبئ

حيث يتم إظهش  بيشن السيشسة ابليئية لنفندق وتوزيع : مدخل الفنشدق .1

اإل ششدات اخلشصة بهش ىلع الزنالء، واستخدام وحدات مرشدة لنطش ة 

بشإلضشفة إىل عرض الفنون واستخدام مراوح سقف مىت أمكن ذلك 

 .والصنشاعت اتلقنيدية املحنية

ومش تشمل من إجراءات لرتشيد اإلدا ة يف : األجزاء املنحقة بشلفندق .3

سشحشت الفندق واحلد من أرضا  ميشه األمطش  وامليشه الفشئضة تلاليف 

الصدأ واتلآلك، وختصيص ماكن إلاتشج السمشد الطبييع من خمنفشت 

واغبلش  مش تشمل خطة تطبيق اظشم . الز اعية وغريهشاملطبخ واملخنفشت 

تشكيل  -3: اإلدا ة ابليئية يف داخل الفندق ىلع عدة خطوات تتضمن

وضع  -1. إجراء تقييم بييئ وصيشغة سيشسة بيئية -1. فريق عمل

مرحنة اتلطبيق  -3. اخلطط وإعداد ديلل نلظشم اإلدا ة ابليئية

لر شبة واملتشبعة والقيشس واملعشينة مرحنة ا -1. واإليراف ىلع التشغيل

 .وإجراءات اتلصحيح وتتمثل اخلطوة األخرية يف املراجعة
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وملش اكات الفنشدق وامشكن اال شمة يه من اهم املنشآت السيشحية فإن السؤال 

 :اتلشيل يطرح افسه

ملشذا جيب ان تتحول ادا ة الفنشدق او امشكن اال شمة لىب االدا ة ابليئية 

 املستدامة؟

 :(33)ن االجشبة ىلع ذلك تكمن يف جمموعة من انلقشط اهمهشإ

 .جودة ابليئة تسشو  جودة املنتج .3

 .ختفيض الفقشت وحتسني القد ة ىلع املنشفسة .1

 .ضمشن  حبية طوينة االمد .1

 .املحشفظة ىلع جنشة اجلميع .3

 .حفز اتلوعية بمدى اهمية جودة املنتج .1

 .تضشعف الطنب .1

 .بشئنالوصول إىل يرحية جديدة من الز .7

 .تشجيع احلوا  ابلنشء .8
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ومن املزايش الكثرية اليت حتصل عنيهش املنشآت السيشحية خالل تطبيقهش ألاظمة 

 :اإلدا ة ابليئية يه

إظهش  االلزتام أمشم الزنالء وهيئشت السيشحة العشملية املهتمة بشبليئة  .3

 .وتشجيعهم ىلع ذلك

 .ترشيد االستخدام وختفيض اتلاكيلف .1

 .تتصف بشلويع ابلييئ( فنشدق)كمنشآت سيشحية توحيد صو تهش  .1

 .حتديد األهداف ابليئية وأسشيلب حتقيقهش .3

 .كسب اصيب اكرب يف السوق .1

 

 األثرالعنشرص ابليئية يف عمل ادل اسة اخلشصة تلقييم  1:3

 :ابلييئ

اكن تقييم املشش يع يتم يف السشبق ىلع أسشس اجلدوى اال تصشدية  3:1:3

تنفيذ بعض املشش يع الكبرية يف العشلم برزت ظواهر سنبية لم ، ولكن من خالل فقط

تكن يف احلسبشن فيمش سبق، وهنش ظهرت احلشجة إىل رضو ة تقييم تأثريات املشش يع 

هل : ايلوم تطرح افسهش من خالل عمنية اتلمثيل مثل تىلع ابليئة، وغدت التسشؤال
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لكفة افسهش ومش تشثري هذه ابلدائل اتلنمية يف هذا االجتشه مطنوبة؟ هل هنشك بدائل وبشتل

بيئيش ؟ ومش يه احلدود املقبولة لنمقشييس ابليئية عند ادخشل تقنيشت ينتج عنهش 

 اابعشثشت ضش ة بشبليئة؟

إذن فشتلقييم املسبق لنتأثريات ابليئية أل  مرشوع يهدف إىل حتديد هذه 

 .(31)شدية لنمرشوعاملؤثرات ابليئية بشإلضشفة إىل اتلأثريات االجتمشعية واال تص

ومن اجلدير بشذلكر أن موضوع تقييم األثر ابلييئ من احدث ادل اسشت ابليئية 

يف العرص احلشرض، واليت تتنشول اآلثش  ابليئية لألنشطة اتلنموية املختنفة اليت يمش سهش 

اإلنسشن، وتهدف هذه ادل اسشت إىل حتديد اتشئج هذا اتلدخل ىلع ابليئة من اجل تقنيل 

 .(31)ش  السنبية  د  املستطشع وتعزيز اآلثش  اإلجيشبيةاآلث

 .(37)مفشهيم األثر ابلييئ وتقييم األثر ابلييئ 1:1:3

هو انلتشئج اإلجيشبية أو : Environmental Impactاألثر ابلييئ 

السنبية املرتتبة ىلع اتلغريات اليت حتدث يف خصشئص انلظشم ابلييئ بفعل نششط أو 

 .ية أو غري طبيعيةجمموعة أنشطة طبيع

 Environmental Impact Assessmentتقييم األثر ابلييئ 

(EIA) : هو حتنيل منظم لآلثش  ابليئية ملرشوع مش تلقنيل اآلثش  السنبية وتشجيع
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املؤيرات اإلجيشبية،وهو رضو   لنتخطيط اتلنمو  وتقوم عمنية تقييم األثر ابلييئ ىلع 

 : خطوات  ئيسية يه

 .رشوع ابليئية وأنشطته املختنفةحتنيل عنشرص امل .3

 .إثبشت األثر ابلييئ .1

 .تطبيق خيش ات أو بدائل تلحقيق اآلثش  .1

 .مرا بة عنشرص املرشوع وبيئته بعد تطبيق اخليش ات .3

 .وضع تو عشت لآلثش  املحتمل حدوثهش مستقبال   .1

 .ا رتاح بعض احلنول لآلثش  املتو عة .1

 .وضع تقرير لصشايع القرا  .7

 (38)(اهلدف والرشوط واألهمية)تقييم األثر ابلييئ  3:1:1

يهدف تقييم اآلثش  ابليئية لنمرشواعت إىل تعظيم املنشفع اال تصشدية اليت 

يمكن أن حتققهش وختفف حدة اآلثش  السنبية انلشمجة عنهش، ووضع تصميم اكرث 

ية ابليئة استدامة بيئيش ، حيقق وفو ات يف  اس املشل وتكشيلف التشغيل، ويكفل محش

وصون صحة اإلنسشن واملوا د الطبيعية، ومن انلشحية العمنية فشن ذلك يعين د اسة 

وحتنيل اجلدوى ابليئية لنمرشوع املقرتح، حيث أن تنفيذ أ  مرشوع أو تشغينه  د 
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يؤثر ىلع سالمة ابليئة وىلع املوا د الطبيعية أو صحة اإلنسشن أو لكيهمش معش ، ويعد تقييم 

ئية إجراء هشمش  تلحقيق اسرتاتيجية بيئية متاكمنة لنمنشآت واملرشواعت اآلثش  ابلي

 .اجلديدة أو اتلوسعشت واتلجديدات اخلشصة بشملنشآت القشئمة

 :إن عمنية تقييم اآلثش  ابليئية أل  مرشوع جيب أن تتضمن الرشوط اتلشيلة

 .هوصف اكمل لنمرشوع وأهداف .3

تأثر بشملرشوع املقرتح إذا تم وصف اكمل لنوضع ابلييئ احلشيل اذل   د ي .1

 .تنفيذه

 .حتديد اتلفشعالت املتو عة بني املرشوع وابليئة .1

حتديد اإلجراءات واتلدابري املطنوب اختشذهش حلمشية ابليئة من آثش   .3

 .املرشوع املقرتح

تقييم مدى فشعنية هذه اإلجراءات واتلدابري، مع مرااعة اجلوااب  .1

 .االجتمشعية هلش

 :ييم األثر ابلييئ فشاه يسشعد يفوأمش عن أهمية تق

تقديم اتلوصيشت الالزمة ملنع أو تقنيل األرضا  ابليئية اليت يمكن أن  .3

تنتج عنه وزيشدة املنشفع ابليئية اإلجيشبية، وتتضمن عمنية اتلقييم ابلييئ 
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د اسة اآلثش  املحتمنة ىلع الصحة العشمة وابليئة بعنشرصهش املختنفة 

 .طقة اليت يقشم بهش املرشوعو فشهية الساكن يف املن

حتديد القضشيش ابليئية اليت يثريهش املرشوع وتقدير تكنفتهش الفعنية  .1

 .وا رتاح آيلشت ختفيف األرضا  اليت يمكن أن تنشأ عن تنفيذ املرشوع

 .اختيش  موا ع بدينة يف حشلة ا تفشع اتللكفة ابليئية لنمرشوع .1

وبمش أن اهلشجس اذل  يالحق لك شعوب األ ض هو كيفية حتقيق تنمية 

ا تصشدية بأ ل  د  من اتلنوث واألرضا  ابليئية وبشحلد األدىن من استهالك املوا د 

الطبيعية، فإن هذا يتطنب دمج االعتبش ات ابليئية وادا ة املوا د الطبيعية يف سيشسشت 

مية واتلخطيط ابلييئ عمنية واحدة، وخطط اتلنمية، حبيث يكون اتلخطيط لنتن

وكيفية حتقيق  Quality of Lifeوحبيث يكون االهتمشم منصبش  ىلع اوعية احليشة 

 .تنمية اظيفة ومتوافقة مع ابليئة ىلع املدى الطويل

 :(39)العوامل ابليئية وجمشالت االهتمشم ابلييئ واتلقويم 3:1:3

ء القيشم بعمنية اتلقييم ىلع اوع يتو ف معرفة وحتديد اآلثش  ابليئية يف أثنش

وطبيعة املرشوع اذل  سيخضع لنتقييم، وتتضمن اآلثش  ابليئية اليت جيب أخذهش بعني 

 :االعتبش  مش ييل



 خليف مصطفى غرايبة. دالسياحة البيئية                                                                              

 
 
 

 

 
180 

  
 دار نارشي للنرش اإللكرتوين

وتضم تعديل خصشئص الغالف اجلو  وأشاكل : اآلثش  ابليئية الطبيعية .3

سطح األ ض والرتبة وانلظم احليوية ابليئية األ ضية واملشئية وكفشءة 

 .عمشالت الطش ةاست

وتشمل اتلغريات يف اخلصشئص الساكاية : ةاآلثش  ابليئية االجتمشعي .1

والصحة والسالمة العشمة والنششطشت ( حجم وامو وتركيب وتوزيع)

 . الساكاية واجتشهشت املجتمع

ويه اتلغريات اليت تطرأ ىلع اخلصشئص اجلمشيلة : اآلثش  ابليئية اجلمشيلة .1

 .واملحميشت واملنشظر الطبيعية واملوا ع األثريةملنشطق اتلعدين واحلدائق 

وتشمل اتلغريات اليت تطرأ ىلع  يم األ ايض : اآلثش  ابليئية اال تصشدية .3

واستعمشالتهش املتعددة والوظشئف والرضائب وادلخل القويم وأسعش  

 .الطش ة وإطشلة عمر املوا د

 :عنشرص استبشاة ادل اسة اخلشصة بتقييم األثر ابلييئ 1:1:3

ودل اسة ومعرفة اآلثش  ابليئية املرتتبة عن مرشوع مش، جيب تصميم استبشاة 

حتتو  ىلع عنشرص تهتم بشدل جة األوىل بشلنششط املراد إجراء تقييم هل، حبيث تضم هذه 

 :(10)االستبشاة عنشرص ومؤيرات هشمة يه
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 :معنومشت اعمة عن-3

 .اسم املرشوع -أ 

 (جتش   وغريه ..صنشيع، ز ايع )اوع املرشوع  -ب

 ..(شخص، يركة )اسم مشلك املرشوع  -ج

 .اجلهة املشحنة لنرتخيص -د

 : بيشاشت املرشوع وتشمل-1

 (.العنوان)ماكن ومو ع املرشوع  -أ

 (.جديد أو توسعشت)طبيعة املرشوع  -ب

 .الطش ة اتلخزينية أو السعة اتلخزينية -ج

 .املنتج انلهشيئ -د

 .املنتج اثلشاو  -ه

 .املرشوع وتوا يخ بدايتهش املتو عةمراحل  -و
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والطش ة ( املكواشت والعمنيشت الصنشعية)وصف موجز لنمرشوع  -ز

الكهربشئية املستخدمة ومصد هش واوع الو ود ومعدل االستهالك واملواد اخلشم ومصشد  

 .امليشه واستخدامشتهش

وانلفشيشت  املؤيرات ابليئية لنتنوث وتشمل اوعية اهلواء واوعية املشء والضجيج-1

 .الصنبة واإلشعشع واملواد السشمة واخلطرة

 .اآلثش  ابليئية ىلع انلبشت الطبييع واحليشة الربية-3

 .اآلثش  ابليئية ىلع الطش ة واملوا د الطبيعية-1

 .األخطش  ابليئية واجليولوجية-1

 .اآلثش  السنبية الستعمشالت وادا ة األ ض-7

املذكو ة سشبقش  ىلع فقرة  7-1لفقرات من وتشمل بعض االستبشاشت بدال  من ا-8

املخنفشت انلشجتة عن النششط خالل مرحنة التشغيل لنمرشوع وطرق : اكرث حتديدا  يه

 :معشجلتهش وهذه تشمل ىلع

 .اوعيتهش وكميتهش وكيفية اتلخنص منهش: املخنفشت السشئنة -أ

 .اوعيتهش وكميتهش وكيفية اتلخنص منهش:املخنفشت الصنبة-ب

 ..( .مدخنة، فالتر، أخرى )بعشثشت اهلوائية وطرق اتلحكم بهش االا-ج
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 .طرق احلمشية واتلحكم يف الضوضشء-د

وحتتو  االستبشاة يف اهشيتهش ىلع إ را  بشن ابليشاشت املدواة صحيحة وحقيقية -9

وااه يف حشلة أ  تعديالت يف املعنومشت الوا دة سيتم أخطش  شؤون ابليئة عن طريق 

 .لنرتخيص يف حينه اجلهة املشحنة

وهكذا فشن عمنية اتلقييم ابلييئ جيب أن تستمر وال تتو ف بعد تنفيذ 

املرشواعت، لنتعرف ىلع اآلثش  السنبية واإلجيشبية لنمرشواعت ىلع ابليئة، وعند القيشم 

األوىل تتعنق حبرص : ال بد من حل مشلكتني أسشسيتني (13)بتحنيل العشئدات واتلاكيلف

ابليئية اقديش  واثلشاية تتعنق بتحديد سعر الفشئدة االجتمشعية اذل   وتقويم األرضا 

 .جيب أن يتم احلسشب ىلع أسشسه واذل  يعكس اتلفضيل الزمين لنمجتمع

وبنشء  ىلع مش تقدم فإانش يف املنطقة العربية يف الو ت اذل  حنتشج فيه إىل تطبيق 

بنينش لنمشش يع من خالل إجيشد مفهوم وإجراءات تقييم األثر ابلييئ لنمرشواعت عند ت

اآليلشت والترشيعشت حلضو ه يف وا ع احليشة يف ابلدلان العربية فإانش يف الو ت افسه 

( Environmental Auditingاتلد يق ابلييئ )حبشجة ملراجعة وتقييم 

املشش يع ابليئية اليت سبق أن افذت وفقش  ملفهوم اتلقييم ابلييئ لنمرشواعت وهو مش 

 .ىل حل املشالكت ابليئية ويف اجتشه محشية ابليئة يف الوطن العريبسيؤد  إ
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إن ابلدلان العربية حبشجة إىل تقييم األثر ابلييئ لنمرشواعت عند نشوئهش 

القوااني اليت تنزم أصحشب املشش يع تقديم د اسة تقييم األثر ابلييئ عند  وإصدا 

منحهم تراخيص إنششء املرشوع الصنشيع أو اتلنمو  أو احليو ، كمش أاهش حبشجة إىل 

تقييم ومراجعة املشش يع الصنشعية واتلنموية حبيث تتم إاعدة انلظر يف بعض أو معظم 

ت ضش ة ىلع ابليئة وموا دهش وىلع الصحة العشمة واليت املشش يع اليت اتضح أن هلش تأثريا

أصبحت من أسبشب املشالكت ابليئية أو تنك اليت أدت إىل اختالل يف استهالك املوا د 

 .(11)الطبيعية احليوية
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 هوامش الفصل الرابع

(3 )www.hiinstitutearch.com/arch-env.htm 

حديث اعتمدته  مصطنح Green Architectureالعمش ة اخلرضاء ( 1)

األمم املتحدة مؤخرا  حلمشية الغشبشت اإليكولوجية واتلنمية املستدامة يف املدن، و د 

ملدينة ييتشون الصينية ضمن أول براشمج " املدينة اخلرضاء"منحت األمم املتحدة لقب 

من اوعه يف إطش  األمم املتحدة، وتقع هذه املدينة يف سنسنة جبشل شينغشن املغطشة 

شت الكثيفة وتسّم موطن الصنوبر األمحر بشلصني و د واجهت املدينة يف املشيض بشلغشب

خطر ااقراض احتيشيط الغشبشت القشبنة لالستثمش  اتيجة  طع األشجش  بصو ة مفرطة 

بتنفيذ مرشوع محشية موا د الغشبشت  3998ولكن  را  احلكومة الصينية يف اعم 

 الطبيعية أتشح هلذه الغشبشت فرصة ابلقشء

www.4eco.com/green-architecture/index.htm 

العمش ة ابليئية لنمسكن "منصو ، سيد مريع وأبو القشسم، حممود طه ( 1)

 :، ىلع مو ع"اتلقنيد  واملعشرص يف ظل العمش ة املستدامة

Arch.sustainable.blogspot.com/2005/12/blog-

post 
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نع عنيهش املؤلف يف الع( 3) مش ة ابليومنشخية املتاكمنة أو من األفاك  اليت اطى

 :العمش ة ابليئية ىلع مستوى عريب ودويل ينخصهش يف العنشوين اتلشيلة

 .املبشين صديقة ابليئة حتتشج حلوافز اكرب يف أمريكش

 .ابلشزلت يف السويداء مو د هشم ومشدة طبيعية حتيم ابليئة

 .و شة العمل حول املسشكن ابليئية يف السعودية

 .القرى واملدن بشنلبشتشت يف  طرجتميل مداخل 

 .الز اعة يف املنشطق احلرضية يمكن أن تعزز األمن الغذايئ

 .إنششء ابلنشيشت املوفرة لنطش ة رضو ة

 .اخلرضة تلحصيل د ايس افضل

 .املؤتمر ادلويل حول املبشين اخلرضاء ببكني

 .دعوة إىل اعتمشد اظم العمش ة اخلرضاء

 .لنبيئة املزنل االنسيش  ابتاك  صديق

 .جمموعة اإلمش ات لنبيئة تدعو إىل وضع معشيري لنمبشين املتوافقة بيئيش  

 :ولنمزيد من املعنومشت عن العنشوين املذكو ة ااظر
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www.4eco.com/green-architecture/index.htm 

وىلع املستوى اال دين بدأ بعض املهندسني املعمش يني املهتمني بنمط العمش ة 

هش يف بيئشت منشخية خمتنفة معتمدين يف ذلك ىلع خشمشت ابليئة افسهش، ابليئية يف انششئ

وىلع سبيل املثشل  شم املهندس عكرمة الغرايبة بتصميم وتنفيذ  شعة حمشرضات فندق 

، وبنشء بيت بييئ يف حمشفظة مأدبش ىلع (الغو )املنكة عنيشء بشلقرب من منطقة املغطس 

امليت، ومجيع هذه املبشين يه من امط طريق حسبشن، ومسجد غويبة جنوب ابلحر 

مقشبنة مع املهندس عكرمة غرايبة يوم )العمشئر ابليئية املنسجمة تمشمش  مع ابليئة 

 (.37/8/1007اجلمعة 

(1 )www.almohandes.org/vb/showthread 

 :ولنتعرف ىلع املزيد من مكواشت هذه األبنية واظمهش ااظر( 1)

لنمنطقة الغربية من جبل  ةاجلغرافيش اتلش خيي، (3998)غرايبة، خنيف 

 .389-380عجنون، مطبعة الروزاش، ا بد، ص

(7 )www.almohandes.org/vb/showthread 

(8) www.hiinstitutearch.com/arch-env.htm  

 .املصد  السشبق( 9)
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(30 )- www.almohandes.org/vb/showthread 

             - www.m3mary.com/v/showthread   

، املنشخ اتلطبييق، مطشبع دا  (3990)الراو ، اعدل والسشمرايئ،  يص ( 33)

 .119-118احلكمة، بغداد، ص

 .119املصد  السشبق ص( 31)

 جمنة اعلم اال تصشد( 31)

 www.ecoworld-

mag.com/detail.asp?innewsitemid=95404 

ة ادلول العربية، ادليلل اال ششد  لنسيشحة جشمع: ملعرفة املزيد ااظر( 33)

، ادليلل اال ششد  لنسيشحة املستدامة 1املستدامة يف الوطن العريب، سنسنة   م 

 .8-1لنفنشدق، ص

 املصد  السشبق( 31)

(31 )

www.geocities.com/anannairat/eia.htm?200214 

، الفصل اتلشسع ، تقييم األثر ابلييئ(1003)الريمشو ، عمر واحلو  ، زايد ( 37)

 .189، دا  وائل لنطبشعة والنرش، ص1من كتشب أسشسيشت عنم ابليئة، ط
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(38 )

www.beeaty.tv/index.cfm?method=home.contcon

tentid=1948 

 .190، مصد  سشبق، ص(1003)الريمشو ، عمر واحلو  ، زايد ( 39)

مرص العربية،  جهشز شؤون ابليئة، وزا ة ادلولة لشؤون ابليئة، مجهو ية -( 10)

 (.أ)اموذج اتلصنيف ابلييئ 

 .191-193، مصد  سشبق، ص(1003)الريمشو ، عمر واحلو  ، زايد  -

تعترب طريقة العشئدات واتلاكيلف يه من أهم طرق تقييم األثر ابلييئ وهذه ( 13)

الطريقة تعترب األرضا  ابليئية بمثشبة تكشيلف اجتمشعية يتم حسشبهش يف د اسة 

يئية ضمن تكشيلف املرشوع كمش تعد اآلثش  ابليئية اإلجيشبية لنمرشوع اجلدوى ابل

 :اعئدات اجتمشعية حتسب ضمن اعئدات املرشوع، ولنمزيد ااظر

  www.beeaty.tv/indexاملصد  السشبق 

وهنشك طرق أخرى تلقييم األثر ابلييئ لنمشش يع ولك طريقة هلش ممزياتهش اخلشصة 

 : بهش وأهم هذه الطرق

قة القوائم وتشمل ىلع أهم العنشرص ابليئية ومدى تأثرهش بشخلطر ابليئية طري -أ

 .انلشتج عن اتلنوث أو سوء استغالل املوا د
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املصفوفشت مثل مصفوفة يلوبودل اليت تتضمن عرض وإبراز اآلثش  ابليئية  -ب

 . لعنشرص املشش يع و يشس  وتهش وأهميتهش

ض فيهش العنشرص ابليئية عمديش  الطريقة املبشيرة ويه طريقة  ديمة يعر -ج

.. ال يوجد اثر، اثر مشكوك فيه، اثر  صري األمد )ويوضع األثر ابلييئ أفقيش ىلع شلك 

 (.الخ

 .انلمذجة ىلع احلشسب اآليل -د

: ولنمزيد ااظر

www.geocities.com/anannairat/eia.htm?200214 

(11 )www.4eco.com/2004/11 

 


