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قـواعــد الـنشــــر

ا�صــــــــــــم املجــلــــــة:

 The Egyptian Journal of البيئي   للتغري  امل�صرية  املجلة 

Environmental Change

جهة اإ�صدار املجلة:

 The Egyptian Society اجلمعية امل�صرية للتغريات البيئية

of Environmental Change

فرتات الإ�صــــــدار:

باللغـات  واأكتوبر  مار�س  �صهرى  فى  �صنويا  ن�صف  ت�صدر 

العربيـة والإجنليزية و الفرن�صية

اأهــــــــــداف املجلة :

فى  الأ�صيلة  العلمية  والدرا�صات  البحوث  بن�صر  تهتم 

كوكب  اأغلفة  فى  البيئية  بالتغريات  ال�صلة  ذات  املو�صوعات 

الأر�س باللغات العربية والإجنليزية والفرن�صية .

�صـيا�صـــــة الن�صــــر:

1- لهيئة التحرير حق البت فى �صالحية البحث للتحكيم.

2- تخ�صع جميع البحوث التى يتم تقدميها للتحكيم من قبل 

متخ�ص�صني من ذوى اخلربة واملكانة العلمية املتميزة.

3- ل تلتزم املجلة برد اأ�صول البحوث املقدمة اإليها فى حالة 

قبولها للن�صر وفى حالة عدم قبولها للن�صر. من حق الباحث 

ا�صرتداد بحثه.

4- يخطر رئي�س التحرير موؤلف البحث ب�صالحية البحث اأو 

عدم �صالحيته للن�صر باأ�صرع وقت ممكن.

5- ل يجوز لأ�صحاب البحوث التى تن�صر فى املجلة اأن يعيدوا 

ن�صرها اأو جزء منها فى موؤلف اأو جملة اأخرى اإل بعد موافقة 

خطية من رئي�س التحرير.

ر�صــــــوم الن�صــــر:

300 جنيها م�صريا لترد  يقابل  البحث ما  1. ر�صم حتكيم 

فى حالة عدم قبول البحث.

2. يتكفل الباحث مب�صروفات طباعة ون�صر بحثه )حم�صوبة 

 A4 normal margins ال�صفحة  مقا�س  اأ�صا�س  على 

 Simplified Arabic خط   ،  1.5 ال�صطور=  بني  مب�صافة 

اأعلى  من  �صم  و2،54  جانب  كل  من  �صم   3،18 بهام�س 

ال�صفحة واأ�صفلها(. 

3. ت�صاف تكاليف طباعة ال�صفحات امللونة  واأغلفة الأعداد 

اخلا�صة عند طلبها .

قــواعـــــد الن�صــــر:

تقبل البحوث املقدمة للن�صر فى املجلة وفقاً لل�صوابط التالية:

موافقة  على  ح�صل  اأو  ن�صره،  �صبق  قد  البحث  يكون  األ   -1

بالن�صر فى  جملة اأخرى اأو نال به جائزة لدى اأية جهة.

�صاملة  �صفحة   50 عن  البحث  �صفحات  عدد  يزيد  األ   -2

اجلداول والأ�صكال واملراجع باللغة العربية، 25 �صفحة باللغة 

الإجنليزية ، وميكن اإ�صدار عدد خا�س للبحث الذى تتجاوز 

�صفحاته العدد املحدد.

3- ل يجوز �صحب البحث بعد اإقرار ن�صره فى املجلة.

4- تقبل البحوث باللغة العربية اأو الإجنليزية اأو الفرن�صية.

5- يرفق كل باحث نبذة خمت�صرة عن �صريته الذاتية مربزًا 

اأهم موؤلفاته مبا ل يتجاوز )50( كلمة.

6- يح�صل الباحث على 10 م�صتالت من بحثه اإ�صافة لن�صخة 

واحدة من املجلة.

قواعـد كتابـة األوراق العلمـيــة

اأ-  تعليمات عامة:

على  الكتابة  وتكون  ون�صختني  اأ�صل  من  البحث  يقدم   -1

م�صافة مزدوجة وعلى ورق مقا�س )A4( على وجه واحد من 

ترقيمًا  والأ�صكال  واجلداول  ال�صفحات  وترقم  ال�صفحة، 

مت�صل�صاًل. وتقدم اجلداول وال�صور واللوحات على �صفحات 

م�صتقلة مع حتديد اأماكن ظهورها فى املنت.

2- يت�صمن البحث ملخ�س فى حدود 200 كلمة تو�صح هدف 

البحث وطريقته واأهم النتائج.

3- تن�صق الكتابة حتت عناوين رئي�صة هى املقدمة، واأهداف 

ال�صابقة،  الدرا�صات  ومناهجه،  البحث  وطرائق  الدرا�صة، 

والنتائج واملناق�صة واخلامتة والتو�صيات واملراجع.

ب-  كتابــــة املراجـــع:

ي�صار اإىل املراجع فى املنت با�صم املوؤلف و�صنة الن�صر )داخل 

ل�صم  طبقًا  اأبجديًا  ترتيبًا  املراجع  قائمة  وترتب  قو�صني( 

املوؤلف و�صنويًا طبقًا للموؤلف الواحد، وبحيث ي�صمل كل مرجع 
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ثم  البحث  وعنوان  الن�صر  و�صنة  املوؤلفني(  )اأو  املوؤلف  ا�صم 

ا�صم وعاء الن�صر )الدورية( ورقم املجلد واأرقام ال�صفحات 

املن�صور فيها البحث.

ج- الخت�صارات والوحدات:

تخت�صـر عناوين املجـالت والدوريـات طبقًا للقائمـة العاملية 

 The World List of Scientific العلمية  للدوريات 

بدًل  دوليًا  املحددة  الخت�صارات  وت�صتخدم   Periodicals
من كتابة الكلمات كاملة مثل: �صم، مم، م. كم، �صم2، مل، 

ملجم، كجم، % … الخ.

د- اجلداول والأ�صكال وال�صور:

يجب اأن تكون اجلداول والر�صومات واللوحات منا�صبة مل�صاحة 

والأ�صكال  ال�صور  تكون  اأن  على  املجلة  �صفحة  فى  ال�صف 

بالقلم  �صورة  اأو  �صكل  كل  خلف  ويكتب  التفا�صيل  وا�صحة 

الر�صا�س عنوان خمت�صر للبحث ورقم ال�صكل امل�صل�صل.

هـ- تعليــمات الطباعــة:

 IBM-MS World Latest للربنامج  طبقًا  الطباعة  تتم 

اخلط  وحجم   Simplified Arabic اخلط  نوع   Version
ال�صفحة  منت�صف  فى   Bold اأ�صود   16 الرئي�صى  للعنوان 

البحث  كان  اإذا  وذلك  واحلوا�صى،  للن�س  عادي   14 وحجم 

اإذا كان البحث   Times New Roman اأو  العربية.  باللغة 

باللغة الإجنليزية على اأن يكون حجم خط العنوان الرئي�صى 

للن�س  اخلط  وحجم  ال�صفحة  منت�صف  فى  اأ�صود   14

واحلوا�صى 12 عادى.

و- الـمرا�صـــــــــــــالت:

للتغريات  امل�صرية  اجلمعية  ورئي�س  املجلة  حترير  رئي�س 

البيئية :

اأ.د. حممد جمدى تراب

هاتف:  201002603250 +

ق�صم اجلغرافيا - كلية الآداب - جامعة دمنهور - م�صر
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المجلة المصرية للتغير البيئي
رئيــــ�س التحريــــر

اأ.د. حممــــد جمــدى تـراب

هيــــئة التحريــــر

 اأ.د. اأحمد ال�صريعى )جامعة اأم القرى(

د. عبدالعظيم اأحمد عبد العظيم )جامعة دمنهور(

اأ. حممد علوات )املدر�صة العليا لالأ�صاتذة – بوزريعة اجلزائر(

الهيــــــئة اال�شت�شـــــارية للطبعــــة العربيـــــــــة

اأ.د. جهاد حممد قربة )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ. د. عامر الو�صالتي )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة تون�س ، تون�س(.

اأ.د. عبد رب النبى حممد عبد الهادى )اأ�صتاذ بق�صم الأرا�صى بجامعة دمنهور، م�صر(.

اأ.د. عزت قادو�س )اأ�صتاذ بق�صم الآثار - جامعة الإ�صكندرية ، م�صر(.

اأ.د. فالح على ) اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة �صيدي حممد بن عبد اهلل -فا�س ، اململكة املغربية(.

اأ.د. م�صطفى فودة ) م�صت�صار وزارة البيئة ل�صئون املحميات الطبيعية، م�صر(.

اأ.د. نا�صر ال�صالح )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ.د. نوارى �صويهر)اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة هوارى بومدين ، اجلمهورية اجلزائرية(.
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مـحتـويــات العـدد
المجلد السادس                                  العدد الثانى                                 أكتوبر 2014 

1- اأ.د. حممد جمدى تراب :التنوع الأر�صي بني النظرية والتطبيق

٢-د. مرفت اأحمد خالف : دور املدن املتو�صطة احلجم فى التنمية احل�صرية

بالتطبيق على منطقة مكة املكرمة باململكة العربية ال�صعودية

3 -اأ.د. عبد العظيم اأحمد عبد العظيم : جغرافية املياه العابرة للحدود
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التنوع األرضي بين النظرية والتطبيق

اأ.د. حممد جمدى تراب

ق�صم اجلغرافيا ، كلية الأداب، جامعة دمنهور

E-mail: magdytorab@hotmail.com



املجلد ال�ساد�س )2( أكتوبر 2014 8

التنوع األرضي بين النظرية والتطبيق
اأ.د. حممد جمدى تراب

ق�صم اجلغرافيا ، كلية الأداب، جامعة دمنهور

E-mail: magdytorab@hotmail.com

اأحد   Geodiversity الأر�صي  التنوع  مفهوم  يعد 

وثراء  تنوع  تدر�س مدى  التي  املعا�صرة  البحثية  الهتمامات 

البيئة الطبيعية ل�صطح الأر�س مبكوناتها وعنا�صرها الطبيعية 

 - اجليومورفولوجية      - اجليولوجية   - )الطبوغرافية 

الهيدرولوجية - الرتبة( .

وقد ا�صتق مفهوم التنوع الأر�صي من اأحد جمالت البحث  

الذي   ،   Biodiversity البيولوجي  التنوع  هو  احلديثة 

بدرا�صة  يعني  وهو   )Wilson, 1992  ( الباحث  اقرتحه 

، وات�صع جمال هذا  بالكائنات احلية  التنوع والرثاء  مظاهر 

مدينة  فى  عقد  الذي  الأر�س  قمة  خالل  البحثي  املفهوم 

ريودى جانريو بالربازيل عام 1992 واأ�صبح يدر�س العالقات 

وتطبيقاتها   Ecosystems البيئية  النظم  بني  التبادلية 

الأر�س  ل�صطح  الطبيعية  البيئة  واإدارة  حماية  جمال  يف 

)United Nations,1993;42( وب�صفة خا�صة مناطق 

الوطنية  احلدائق  مثل  اأنواعها  بكافة  الطبيعية  املحميات 

Geoparks وحمميات املحيط احليوي، ومناطق  الطبيعية 

الطبيعية،  املعازل  وحمميات  الطبيعي،  القومي  الرتاث 

الطبيعية،  املوارد  وحمميات  الطبيعية،  املناظر  وحمميات 

الرتاث  وحمميات  التقليدي،  والرتاث  احلياة  وحمميات 

القومي العاملي.

وقد بداأ الهتمام بهذا املفهوم يف ت�صعينيات القرن املا�صي 

بدرا�صة  وبداأ  الطبيعية  املحميات  اإدارة  يف  ت�صهم  كو�صيلة 

اجليولوجي  والتنوع   Pedodiversity البيدولوجي  التنوع 

يف  الطبيعية  املحميات  لإحدى   Geological diversity
   ،)Duran et al.,1998( صمال اأ�صبانيا� Girona منطقة

 )Johansson et al.,1999( ن�صرها  التي  والدرا�صة 

للتنوع الأر�صي يف الدول الإ�صكندنافية. كما حاول العديد من 

الباحثني تقدمي تعريف لهذا املفهوم وحتديد جمالت الدرا�صة 

فيه والعالقة بينه وبني العلوم الأخرى ذات ال�صلة،  ومن بينهم 

)Duff, 1994( الذي در�س العالقة بني التنوع البيولوجي 

كما   ،  Geodiversity الأر�صي  والتنوع   Biodiversity

يعتمد يف  الأر�صي  التنوع  اأن   )Sharples, 1995( اقرتح

حتديده على مدى ثراء �صطح الأر�س بالرتاكيب اجليولوجية 

اأما  الرتبة،  واأنواع  اجليومورفولوجية  والظاهرات  املختلفة 

العنا�صر  اإىل  اأ�صاف  فقد   )Eberhard,1997( الباحث 

الرتاث  وهو  جديدا  عن�صرا   Sharples اقرتحها  التي 

املياه   )Kozlowski, 2004( اأ�صاف  كما   ،  Heritage
الأر�صي  التنوع  مفردات  كاأحد  الأر�صي  بالياب�س  ال�صطحية 

اأما  والأنهار،  والبحريات  وامل�صتنقعات  الينابيع  وت�صمل 

)Trueba, 2007( فقد اقرتح اإ�صافة �صواطئ امل�صطحات 

 Cantabria املائية يف ر�صالته للدكتوراه التي قدمها جلامعة

 Fishman and Nusipov,( الإ�صبانية، كما يرى كل من

Erikstad, 2000 and Gordon, 2004 , 1999( اأنه 
املناطق  وتخطيط  اإدارة  عند  الأر�صي  التنوع  درا�صة  ينبغي 

تنوعها  وتدعيم  وتنميتها  عليها  واملحافظة  بيئيا  املتفردة 

اليكولوجي والرتاثي.  
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املكوناتالعن�شر

درجة الوعورة : �صديدة الت�صر�س - متو�صطة - مموجة - �صهليةالطبوغرافيا

اجليولوجيا

التكوين اجليولوجى: املعادن - التكوينات اجليولوجية - الروا�صب ال�صطحية - احلفريات.

البنية اجليولوجية واحلركات التكتونية: النبثاقات الربكانية - ال�صدوع والعيوب ال�صخرية- الإلتواءات 

- نظم الفوا�صل.

اجليومورفولوجيا

النظم اجليومورفولوجية

اجليومورفولوجيا البنيوية: الأ�صكال اجليومورفولوجية البنيوية الن�صاأة مثل احلافات والأودية ال�صدعية 

- الكوي�صتات - اأظهر امليمون وغريها.

العمليات اجليومورفولوجية: عمليات التجوية - حركة املواد على املنحدرات وغريها.

اأ�صكال النحت بكافة عوامل التعرية

اأ�صكال الإر�صاب بجميع عوامل التعرية

الأ�صكال اجليومورفولوجية الدقيقة مثل: عالمات التماوج - قنوات اجلزر 

الهيدرولوجيا

الو�صع املائي: مياه �صطحية اأو حتت �صطحية - ثلوج - جليد وغريها.

العنا�صر الهيدرولوجية: �صواطئ بحار اأو حميطات - اأنهار - ينابيع - بحريات - م�صتنقعات اأو �صبخات 

- اأرا�س رطبة .

اأنواع الرتبة الرئي�صية والثانويةالرتبة

عناصر دراسة التنوع األرضي:
عند اإجراء درا�شة للتنوع االأر�شي الأجزاء �شطح  االأر�ض 

وا�شتنادا على حماوالت حتديد عنا�شره ال�شابق مناق�شتها 

التايل  اجلدول  يو�شحها  التي  العنا�شر  ت�شم  اأنها  نرى 

:)Gray, 2004(

تقييم التنوع األرضي:
 Geodiversity يتم اإجراء تقييم لدرجة التنوع الأر�صي

الأر�س  �صطح  من  خمتارة  لأجزاء  كميا   assessment
اأو  قارة  م�صتوى  على  اإجرائها  يتم  فقد   ، املقايي�س  مبختلف 

هذا  ويهدف  الأر�س،  �صطح  من  حمدودة  منطقة  اأو  دولة 

كميا  الأر�س  �صطح  وثراء  تنوع  مدى  درا�صة  اإىل  التقييم 

وت�صنيفه اإىل عدد من النطاقات املتدرجة فى تنوعها الأر�صي 

الأر�صية  العنا�صر  جميع  وت�صنيف  درا�صة  على  اعتمادا 

واجليولوجيا  الطبوغرافيا   ( ال�صابق  اجلدول  ي�صمها  التي 

واجليومورفولوجيا والهديرولوجيا والرتبة( ، وذلك بتق�صيم 

امل�صاحة  ال�صغرية  املربعات  من  �صبكة  اإىل  الدرا�صة  منطقة 

اإن�صاء  اأى   ، حدة  على  عن�صر  كل  مكونات  عدد  وح�صاب 

 Topographic diversity الطبوغرايف  للتنوع  خريطة 

اأخرى  ، وخريطة  املنطقة(  ووعورة  ت�صر�س  map)معدلت 
 Geological diversity اجليولوجي   التنوع  لدرجات 

على  مربع  بكل  اجليولوجية  الرتاكيب  عدد  بح�صاب   map

هذه  من  منط  بكل  خا�صة  خريطة  اإن�صاء  ميكن  كما   ، حدة 

خريطة  مثل  جيولوجيا  التنوع  البالغة  للمناطق  الرتاكيب 

للتكوينات اجليولوجية واأخرى للبنية اجليولوجية  والرتاكيب 

وخريطة   ، للحفريات  اأو  الربكانية  النبثاقات  اأو  التكتونية 

 Geomorphological اجليومورفولوجي  للتنوع  ثالثة 

بكل  الأر�صية  الأ�صكال  اأمناط  ت�صم   diversity map
الهيدرولوجي  التنوع  خلريطة  بالن�صبة  وهكذا  مربع، 

البيدولوجي  والتنوع   Hydrological diversity map
Pedological diversity map التي ت�صم اأنواع الرتبة 

وتوزيعها اجلغرايف مبربعات منطقة الدرا�صة .  

ملختلف  التنوع  لدرجات  الكمي  التقييم  على  واعتمادا 

واجليومورفولوجية  واجليولوجية  الطبوغرافية  العنا�صر 

للتنوع  جديدة  خريطة  اإنتاج  يتم  والرتبة  والهيدرولوجية 

الأر�صي وت�صنيفها كميا ح�صب درجة تنوعها )�صديدة التنوع 

التنوع،  منخف�صة   ، التنوع  متو�صطة   ، التنوع  �صديدة  جدا، 

منخف�صة جدا( )�صكل1(.
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الخالصة:
وتقييم  خ�صائ�س  درا�صة  ميكن  اأنه  �صبق  مما  ن�صتخل�س 

الأرا�صي  من  خمتارة  لأجزاء  الأر�صي  التنوع  درجات 

يف  املتفردة  الطبيعية  املحميات  مناطق  وخا�صة  امل�صرية، 

عنا�صرها الطبيعية، مثل حممية جبل علبة ، وحممية اجللف 

الكبري، اأو حممية وادي العالقي، اأو واحات ال�صحراء الغربية 

اأو �صبه  الفرافرة ، اخلارجة، الداخلة(،  ، البحرية،  )�صيوة 

جزيرة �صيناء برمتها اأو اإحدى حممياتها الطبيعية مبا ت�صمه 

من تنوع يف مفرداتها الطبيعية كما اأنه ميكن اإ�صافة الرتاث 

والتنوع  الرثاء  عنا�صر  من  كعن�صر  التقليدية  احلياة  ومنط 

الطبيعي يف منطقة الدرا�صة املختارة .

�صكل )1( منوذج خلريطة تقييم التنوع الأر�صي 

بحو�س وادي Xingu يف الربازيل 

 )Silva et al.,2013(
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