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وأثره على استخدام األرض بوسط الدلتا 

بالقرب من فرع رشيد
دراسة باستخدام نظم المعلومات 

الجغرافية
 دكتور / حممد �سربي عبد �حلميد �إ�سماعيل    

�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم �جلغر�فيا ونظم �ملعلومات 

�جلغر�فية -كلية �لآد�ب -جامعة بنها.

 دكتورة / ر�سا �سعيد عوي�س

�لهيئة �لقومية لال�ست�سعار من �لبعد وعلوم �لف�ساء .

الملخص
�ملكاين،  �لتحليل  مفاهيم  در��سة  خالل  من  �لبحث  ي�سعى 

و�لتقنيات �مل�ساعدة �إىل �ل�ستفادة من �أدو�ت �لتحليل �ملكاين؛ 

�ملتوفرة يف تقنيات نظم �ملعلومات �جلغر�فية لعمل تقيمًا بيئيًا 

لتلوث �لرتبة د�خل مركز كفر �لزيات، وذلك لكل ��ستخد�م 

�أر�سي كال علي حدي ، ومن ثم بناء منوذج للتقييم �ل�سامل 

للتلوث يف مركز كفر �لزيات. ولقد مت ��ستخد�م نظم �ملعلومات 

�لبيانات  �إحد�هما  �لبيانات:  من  نوعني  ملعاجلة  �جلغر�فية 

�ملختلفة؛  �لإح�سائية  باملعامالت  ُعلجت  و�لتي  �لو�سفية، 

لر�سد مقايي�س �لت�ستت، ومقايي�س �لنزعة �ملركزية للبيانات 

�ملكانية؛و�لتي  �لبيانات  هو  للبيانات  �لثاين  و�لنوع  �لو�سفية. 

نطاقات  لت�سنيف  �مل�ستمرة  �ل�سطوح  خر�ئط  �إنتاج  مت  منها 

طريق  عن  �لزيات  كفر  مركز  يف  �ملختلفة  �لرتبة  تلوث 

�لتحليل �ملكاين ) Geostatistical Analysis(، ويت�سح 

�لتي  �لريا�سية  �لنماذج  �أن�سب  �أن  �لدر��سة  هذه  خالل  من 

�ملكاين  �لتوزيع  مكانيًا،ميثل  �مللوثات  لتوزيع  ُ��ستخدمت 

يف  يتمثل  �لريا�سية  �لنماذج  �أف�سل  �لنيكل،حيث  بعن�سر 

�لنموذج )Gaussian(، و�سجل �أف�سل تبعية مكانية،و�سلت 

مقبولة  فكانت  �لنماذج  لباقي  وبالن�سبة   ،0,20 من  �أقل  �إيل 

جيد  مكاين  توزيع  عن  تعرب  مكانية  بتبعيات  �لأخرى  هي 

ومقبول، وُقيمت �ملنطقة حمل �لدر��سة بيئيًا؛مبعادلة �لتقييم 

�ل�سامل،ومنها يت�سح �أن تربة مركز كفر �لزيات  تعاين فيها 

حد  �إيل  و�سلت  �أنها  �لتلوث،حتى  من  �ل�سناعية  �ملناطق 

تعاين  ل  و�لعمر�نية  �لزر�عية  �ملناطق  بينما   ، �لثقيل  �لتلوث 

من �لتلوث بهذه �لدرجة .

 م�سطلحات �لبحث : �لتلوث pollution  the ،�لتحليل 
 the �لبيئي  �لتقييم    the spatial analysis �ملكاين 

environment assessment
مقدمـة :

 Environmental " ُيعد مو�سوع تقييم �لآثار �لبيئية ) 
�لدر��سات  �أحدث   )Impact Assessment EIA
�ملختلفة؛�لتي  �لتنموية  �لأن�سطة  �آثار  تتناول  �لتي  �لبيئية 

�لو�سط  على  �لتدخل  هذ�  نتائج  وحتديد  �لإن�سان،  ميار�سها 

كعن�سر  �أهميته  �حل�ساري.وتربز  �أو  �لطبيعي  �لبيئي؛�سو�ء 

�أ�سحاب  يد  يف  وكاأد�ة  و�لطبيعية،  �لقت�سادية  للبيئة  فعال 

�لقت�سادية  �لتنمية  هو  عام  بهدف  �لقت�سادي  �لقر�ر 

�مل�ستدمية، وعن�سرً� مهمًا من عنا�سر �لتنمية، وتاأتي �أهميته 

يف �إبر�ز �لعيوب �لتي تر�فق �مل�سروعات �لإمنائية.".) حممد 

�حلاج،1995،�س12(

�لتي  �لعديدة  و�مل�سكالت  �لبيئة  در��سات  "و�أ�سبحت 
ملو�رد  �لعاقل،و�جلائر  غري  تعامله  �لإن�سان،نتيجة  ُيخلفها 

بيئته من �لأمور �لتي باتت تقلق بال �لباحثني، وت�ستحوذ على 

�هتمامهم وجهودهم،و�أ�سبح �لعمل من �أجل ��ستخد�م عاقل 

ومن  �مل�ستمر،  �لعطاء  قادرة على  متو�زنة  بيئة  ور�سيد؛خللق 

تدور  �لذي  �ملحور  ماآ�سي،وخماطر  دون  �حلياة  م�سرية  �أجل 

.)�أحمد  �حلا�سر."  �لوقت  يف  �لب�سرية  �جلهود  كل  حوله 

�لب�سري،2003،�س 7(

و"تقييم �لآثر �لبيئي عبارة عن عمل مقرتح �أو منوذج للبيئة 

ي�ساعد �آخذ �لقر�ر يف مهمته،بعمل بيان يحدد وي�سف تقييم 

�لر�مية  �جلهود  يدعم  مقرتح،�سوف  عملي  �لنتائج؛لربنامج 

�إىل منع،�أو تخفي�س �ل�سرر �لبيئي يف �لأمد �لق�سري،و�لأمد 

�لطويل". )�إبر�هيم ر��سد،1998،�س 2(

�ملقام  يف  يرجع  �إمنا  �إن�ساين  ب�سبب  �لبيئي  �لتغري  و" 

�لأول،�إن مل يكن كلية، للتغري�ت يف �أمناط �لإنتاج و�ل�ستهالك 

كالتايل:منو  �لأ�سباب  ترتيب  �لإن�ساين....،وميكن 

�لقت�سادية،�لتنظيم  �لتكنولوجي،�لتنمية  �ل�سكان،�لتغري 

�لجتماعي، �ل�سلوك و�ملعتقد�ت."

)ترينر �لثاين،وويليام ماير،1991،�س �س 86,88(

�لُبعد  مر�عاة  على  تقوم  �مل�ستد�مة  �لتنمية  و"فل�سفة 

�لبيئي،فبدون مر�عاة هذ� �لُبعد ت�سبح �لتنمية مقيدة بحدود 

�لبيئية  �لأنظمة  قدرة  ،ومدى  �ملُتاحة  �لطبيعية  �ملو�رد  طاقة 

على �لتحمل") �سفاء عبد �لد�مي،2002،�س 2(
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دراسة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

كفر  مبركز  �لأر�س  ��ستخد�م  �أمناط  �أحد  و�ل�سناعة 

على  �ملدن،يوؤكد  تخطيط  يف  �حلديث  "�لجتاه  و  �لزيات، 

من  �خلوف  يعني  �ل�سناعي،ل  �لتلوث  لأخطار  �لت�سدي  �أن 

�ل�سناعة،و�إبعادها عن �ملدينة وتوقيعها يف �أماكن غري مرغوبة 

لبقية ��ستعمالت �لأر�س، بل يجب �ختيار مو�قعها بدقة وعناية 

وتنظيم �لعالقة بينها وبني بقية �لفعاليات �حل�سرية،ويجب 

�إعادة �لنظر يف �لتوزيع �جلغر�يف لل�سناعات يف �ملدينة من 

وجهة نظر بيئية و�قت�سادية و�جتماعية وعمر�نية." )�أحمد 

�لب�سري،2003،�س 15(

جمايل  يف  ،خا�سة  �جلغر�فيني  �هتمام  ز�د  لقد  و" 

�مل�سح  بعمليات  �لعمر�ن  �لقت�سادية،وجغر�فية  �جلغر�فية 

من  �لأر�س،  �سطح  على  قائم  هو  ما  لكل  و�ل�سامل  �لكامل 

منطقة  ثابتة،يف  �أم  متغرية  كانت  خمتلفة،�سو�ء  ظاهر�ت 

يطر�أ  ما  كل  وتتبع  �لأر�س  ��ستخد�م  �أمناط  لتحديد  حمددة 

عليها من تغري�ت." )حممد �لزوكة،1977،�س 2(

يف  �لتعمق  نحو  �جتهت  �لعلوم  من  كغريها  �جلغر�فية  و" 

تقنية  با�ستخد�م  �لعلمي  �لبحث  باأ�سلوب  و�أخذت  �لبحث، 

�لتي  �لتطبيقية  �لتقنية  �جلغر�فية،هذه  �ملعلومات  نظم 

�ملعا�سرة،بتوفري  �جلغر�فية  �لدر��سات  دعم  يف  ت�ساهم 

Spatial data،بعد  �ملكانية  �ملعلومات  لتحليل  �آلية  �أ�ساليب 

description data،و�إعطاء  �لو�سفية  باملعلومات  ربطها 

�لتطبيقي  �جلغر�يف  �لفكر  دعم  من  تعزز  متنوعة  نتائج 

�إنتاج  �ملكانية،ويف  �لبيانات  حتليل  على  �ملعا�سر،وقدرتها 

�مل�سكلة  حلل  �ملكاين  �لقر�ر  �سنع  على  ت�ساعد  خر�ئط 

�ملكاين.وذلك  �لقر�ر  دعم  تقنيات  ،وكاإحدى  �جلغر�فية 

�لعلمي  �لتطور  م�سايرة  على  �جلغر�يف  قدرة  تو�سيح  بهدف 

�لدر��سات  ظل  عن  �حلديثة،و�خلروج  �لتقنيات  با�ستخد�م 

طويلة،وتطبيق  �أزمنة  �جلغر�فية  �سادت  �لتي  �لكال�سيكية 

ومرعي  �لعز�وي،  )على  �جلغر�فية".  يف  �لتطبيقي  �ملنهج 

يا�سني،2011،�س 3(

يف  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  تطبيقات  �أهمية  "وتاأتي 
مع  �لتعامل  وحديثة،يف  فعالة  و�سيلة  ؛لكونها  �لبيئي  �لتقييم 

�لتو�سل  يف  �ملخططني  يفيد  �لبيانات،مما  من  �لهائل  �لكم 

بالطرق  �إليها  �حل�سول  ي�سعب  قد  �سحيحة،  قر�ر�ت  �إىل 

�لتقليدية،وذلك ملا تت�سف به من خا�سية تكامل �ملعلومات،من 

 ,layers خالل ربط �أو جمع جمموعة من �لبيانات �ملختلفة

يخل  �أن  دون  منها  و�ل�ستفادة  �آليًا.  معها  �لتعامل  ميكن 

�أو  و�سحتها  و�لتخزين،بدقتها  و�لإيجاز  �لختز�ل  هذ� 

بالبيانات  تتعلق  �أ�سئلة  عن  �لإجابة  �إىل  بالإ�سافة  دللتها. 

�مل�ساحات،و�مل�سافات،و�أمناط  و�لأبعاد،كح�ساب  و�لقيا�سات 

بينها،ومعرفة  �ملكانية  �جلغر�فية،و�لعالقات  �لظو�هر  توزيع 

�لأف�سل  تغريها،و�ملوقع  خ�سائ�سها،ومميز�تها،و�جتاهات 

تعميمات  �إىل  للو�سول  تهدف  ب�سيطة  مناذج  و�لأن�سب،وخلق 

عن �سلوك �لظاهرة." )�سالح حممود،2010،�س 1(

"ولقد بادرت حكومة ج م ع با�ست�سد�ر قانون رقم )4( ل�سنة 
1994 ب�ساأن حماية �لبيئة،حيث مل يقت�سر دور هذ� �لقانون 

على مو�جهة م�ساكل �لتلوث �لناجمة عن �ملن�ساآت �لقائمة قبل 

�لتي  �جلديدة  �ملن�ساآت  �إىل  �متد  �لقانون،و�إمنا  هذ�  �سدور 

�ملن�ساآت  �لتو�سعات يف  �لقانون،مبا يف ذلك  بعد �سدور  تقام 

باإجر�ء  �جلديدة  �ملن�ساآت  مطالبة  خالل  من  �لقائمة.وذلك 

 ، �ملن�ساة  �إقامة  �لبدء يف  قبل  �لبيئي  �لأثر  بتقييم  ي�سمى  ما 

 )2 ر��سد،1998،�س  �لتو�سعات.")�إبر�هيم  �أو  �مل�سروع،  �أو 

و�نطالقَا مما �سبق نبتت فكرة �لبحث.

�لنبات  لنمو  �لأ�سا�سية  �لبيئة  هي  �لرتبة  تعترب  وحيث 

و�لذي يتغذي عليها �لإن�سان،و�حليو�ن وتعد �لعنا�سر �لثقيلة 

�سفتها  يف  خطورتها  �خلطرة،وتكمن  �لبيئية  �مللوثات  من 

 ،)Mohsen, 2008( لرت�كمية يف �أج�سام �لكائنات �حلية�

ويحتاج �لإن�سان و�حليو�ن لن�سبة معينة من هذه  �لعنا�سر �لتي 

�ل�سل�سلة  طريق  عن  �لنباتات  يف  منها  جزء  على  يح�سل  قد 

عن  �لنباتات  يف  �لعنا�سر  هذه  تركيز�ت  �لغذ�ئية؛و�رتفاع 

)منظمة  للخطر  �لإن�سان  حياة  يعر�س  بها  �مل�سموح  �حلدود 

.)Codex, 2001 ،2003 ( ل�سحة �لعاملية�

يف  �لنبات  لنمو  نتيجة  �لرتكيز  يف  �لزيادة  هذه  وتاأتي 

عديدة:  لأ�سباب  �لرتبة  هذه  تلوث  ويرجع  ملوثة،  تربة 

و�ملبيد�ت  �لكيميائية،  لالأ�سمدة  �ملفرط  �ل�ستخد�م  منها 

�مللوثة  باملياه  �لري  نتيجة  يكون  �لأحيان  �لزر�عية،و�أغلب 

ملخلفات  �إ�سافة  و�لقمامة،  و�مل�سانع  �ملعامل  مبخلفات 

�ل�سرف �ل�سحي، وحاليا يوجد �أكرث من 20مليون هكتار من 

�سرق  �إفريقي،وجنوب  وجنوب  �سمال  يف  �لزر�عية  �لأر��سي 

�أمريكا وم�ساحات و��سعة من �آ�سيا ت�ستخدم مياه �ل�سرف غري 

�ملعاجلة لأغر��س �لري ب�سبب قلة �ملياه �ملتاحة لهذ� �لغر�س. 

للتنبوء  �لريا�سية  �لنماذج  با�ستخد�م  �ملكاين  و�لتحليل 

�إنتاج �أ�سطح مت�سلة خلو��س  بخ�سائ�س �لرتبة؛ يهدف �إيل 

وملوثات �لرتبة حمل �لدر��سة،وذلك من خالل متو�سط �جلار 
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�لتي  �مل�سائل  بني  من  �لتقنية  هذه  تطبيق  ويعترب  �لأقرب، 

�ست عنها �لثورة �لكمية يف علم �جلغر�فيا يف �ل�ستينيات  متخَّ

من �لقرن  �ملا�سي، لو�سف وحتليل �أمناط �لظو�هر كما تتوزع 

يف �ملكان، و�أي�سا �لختالفات �مل�ساحية للمكان، و�لعالقات بني 

�لأماكن �ملتجاورة يف تاأثريها على وجود و ديناميكية �لظو�هر 

  )Gatrell, A, C, 1983, p,2(..لطبيعية و �لب�سرية�

هدف البحث 
يهدف �لبحث �إىل:

عن  يعرب  نطاق  كل  �أن  بحيث  للتلوث،  نطاقات  عمل   -1

وحدة مكانية م�ساحية منف�سلة بذ�تها، تعرب عن قيمة لرتكز 

�لتنبوؤ  باإتباع طريقة من  ، وذلك  �لتلوث  عن�سر من عنا�سر 

 Ordinary لبيئي �ملوزون،با�ستخد�م طريقة �لتنبوؤ �لعادية�

�جلار  معادلة  ت�ستخدم  �سيوعًا،و�لتي  Kriking،و�لأكرث 
.)Nawar,2009,p 37( لأقرب�

ظاهرة  �نت�سار  منط  معرفة  �إىل  �لدر��سة  وتهدف   -2

مكانيًا،  �لزيات  كفر  مبركز  �لثقيلة  بالعنا�سر  �لرتبة  تلوث 

حيث ميثل متو�سط �مل�سافات من كل نقطة، لأقرب نقطة لها 

�لع�سو�ئي،  �لنمط  حالة  يف  �ملتوقعة،  �مل�سافة  على  مق�سومًا 

وذلك  �لأر�س،  على  �لظاهرة  و�مل�ساحة  نف�سها،  �لنقط  لعدد 

�لد�ئري،  )�لنموذج  ومنها  ريا�سية،  مناذج  با�ستخد�م 

و�لكروي، و�لآ�سي( . 

 منهجية البحث وأدواته :
على  تعتمد  �لتي  �لنظرية،  �ملنهجية  علي  �لبحث  يعتمد 

حتليل  وبيانات  �لدر��سة،  مبنطقة  �خلا�سة  �لبيانات؛  جمع 

تلوث �لرتبة بالعنا�سر �لثقيلة عام 2015، و�ملعايري و�لرب�مج 

�إنتاج خريطة  �ملعلومات �جلغر�فية؛ حيث مت  �خلا�سة بنظم 

�سطوح تعرب عن �لتغري �ملكاين يف قيم �لتلوث بالعنا�سر �لثقيلة 

�ملكاين،  �لتحليل  منهجية  دمج  طريق  عن  وذلك  بالرتبة، 

�جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  وبرجميات  تقنيات  با�ستخد�م 

يف  فعال  ب�سكل  للم�ساهمة  ؛و�لرقمية،  �لورقية  �خلر�ئط  مع 

�لو�سول �إىل نطاقات �لتوزيع �ملكاين �ملختلفة، لقيم �مللوثات 

بالعنا�سر �لثقيلة يف �لرتبة مبركز كفر �لزيات.

1- منطقة الدراسة:
1-1: الموقع الجغرافي:

�ملكاين  للتوزيع  حالة  در��سة  �لزيات  كفر  مركز  ميثل 

حمافظة  يف  متميزً�  موقعًا  َيحتل  حيث   ، �لتلوث  لنطاقات 

�لغربية،وُيعد �ملدخل �لغربي للمحافظة، كما �أنه �أقرب مر�كز 

�ملحافظة لفرع ر�سيد، و�ساعد موقع مركز كفر �لزيات ووقوعه 

علي جبهة مائية مهمة )فرع ر�سيد(؛�إيل ��ستخد�مه للمالحة 

�ملركز  يربط  حيث  �جلنوب؛  و�إيل  �ل�سمال  �إيل  �لنهرية 

بني  �لربط  ي�سهل  �لذي  و�لبحرية،�لأمر  �ملنوفية  مبحافظتي 

�ملركز وباقي �ملحافظات �لأخرى ؛مما ي�سهل توزيع �ملنتجات 

�سببًا  �لدر��سة  وكان لختيار منطقة  �لدلتا،  بع�س مدن  علي 

حمل  باملنطقة  و�ملبيد�ت  �لأ�سمدة  م�سانع  كرثة  �إىل  يرجع 

�لدر��سة و�عتبارها منطقة �سناعية . 

  1-1-1 الموقع الفلكي:
  ᵒ 30´5 ˝00 يقع مركز كفر �لزيات �سـماًل عند د�ئرة عر�س

 ᵒ 30´41˝40 سماًل، و�أق�سى �مـتـد�د جـنـوبًا عـنـد د�ئـرة عـر�س�

 ᵒ 30  ´45 ˝50 سـماًل، و�أقـ�سى �مـتد�د �سـرقًا عـند خـط  طـول�

�سرقًا، و�أق�سى �متد�د غربًا عند خـط  طـول ᵒ 30´52 ˝30 �سرقًا 

كما يت�سح بال�سكل )1(.

1- 1-2 الموقع النسبي:
يعترب مركز ومدينة كفر �لزيات �أحد و�أهم �ملر�كز �خلم�سة 

�لتي تتكون منها حمافظة �لغربية، وتتمثل حدوده كالتايل: �حلد 

�ل�سرقي: مركز طنطا، و�حلد �لغربي: مركز� كوم حمادة و�إيتاي 

�لبارود ،و�حلد �ل�سمايل: مركز ب�سيون ، و�حلد �جلنوبي:مركز 

تال ، ويربز ذلك من خالل در��سة �خلريطة �لتالية:
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�سكل )1( �ملوقع �جلغر�يف ملركز كفر �لزيات �سمن مر�كز حمافظة �لغربية

�مل�سدر من عمل �لباحثاأن �عتماد� علي برنامج Arc GIS 10,2 و�خلر�ئط �لطبوغر�فية للعام مبقيا�س 50000:1 ,

1-2: المساحة والتقسيم اإلداري:
تبلغ م�ساحة كفر �لزيات  196كم2 ، متثل10 % من م�ساحة 

حمافظة �لغربية، و يتبع مركز كفر �لزيات �إد�ريًا �ست وحد�ت 

�لطالبية  �د�ساى-  )�أبو�لغر-  قرية،هي   37 ت�سم   �إد�رية، 

 - �لأ�سقر  كفر   - �خ�ساي  كفر  بغد�د-  ق�سر  -�سرب�ري�س- 

من�ساأة �لكردي - �أبيار - �أ�سدمية - �لنحاريه - كفر �لعرب - 

منية �أبيار - �لدجلمون - ق�سر ن�سر �لدين - كفر �ل�سوربجى 

- كفر دميا - دلب�سان - كفر �لباحة - كفر �لهو��سم  - كفر 

ح�ساد  - كفر �سماخ  - كفر يعقوب - من�سورية �لفر�ستق - 

كفور بن�ساى - �أبيج - بنوفر- دفرن - ق�سطا - قليب �أبيار  - 

كفر �لق�سار - من�سية �ل�سيخ �ملحروق - م�سله - �أكوة  �حل�سة 

- ح�سة �أكوه - كفر م�سله - من�ساأة �سليمان(.

1-3- تحديد مواقع عينات التربة:
55 عينة، موزعة على خمتلف مناطق �ملركز،   مت حتديد 

)��ستخد�مات  �أي  لتحديد  وذلك  �لوزن  عامل  فيها  روعي 

منطقة  تربة  يف  �لثقيلة  باملعادن  تاأُثرً�  �أكرث   �لأر��سي( 

نطاقات:  ثالثة  �إيل  �لعينات  �أخذ  �أماكن  �سمت  وَقُ �لدر��سة، 

�ملناطق �لزر�عية ، و�ملناطق �ل�سناعية ، و�ملناطق �ل�سكنية 

�ل�سناعية  لالأقمار  �لطيفية  �لب�سمات  علي  �عتماد�  وذلك 

من نوع Land Sat 8 ، كما يت�سح بال�سكل )2( حيث متثل 

�مل�ساحة �لتي تغطيها �ملرئية �خلا�سة بذلك �لقمر حو�إىل170 

�لتي  �ملكانية  �لتفريقية  �لقدرة  �إىل  بالإ�سافة  × 185 كم2، 
�لتي  �لر�ديومرتية  �لتفريقية  و�لقدرة   ، متــر   30 �إىل  ت�سل 

ت�سل �إىل 55 �ألف درجة لونية،  وما يحويه �لقمر من قدرة 

تفريقية عالية يف  Band 8 حيث و�سل �إيل 15 مرت، و�أمكن 

من خالله حت�سني �ملرئية كاملة ويو�سح �جلدول)1( �سفات 

 Path177 �لقطعة  ميثل  �لذي  �لقمر  هذ�  وخ�سائ�س 

وبعمل   Land Sat 8 �ل�سناعي  �لقمر  من    ,Row39
من  لكال  �خلا�سة  �لنعكا�سات  علي  ثم �حل�سول  �ملعاجلات 

��ستخد�مات �لأر��سي �ملوجودة علي �سطح �لأر�س.
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Land Sat 8 جـدول )1( �ل�سفـات �لـطـيــفـيـة لـلـقــمر �ل�سناعى

Resolution
)meters(

Wavelength
)micrometers(BandsLand Sat 8

30 Band 1Coastal aerosol
للدر��سات �ل�ساحلية

Operati onal Land Imager 
(OLI( and Thermal 

Infrared Sensor (TIRS(
م�ست�سعــر مرئي و�أخــر حر�ري لـقـيـا�س 

�لأ�سعة تـحـت �حلـمــر�ء

TIRS bands are acquired at 
100 meter resolution, but 

are resembling to 30 meter 
in delivered data product,

  Band 2 Blue  

0,45 – 0,43Band 3 Green

300,51 – 0,45 Band 4 Red

300,59 – 0,53 Band 5  Near Infrared
((NIR

300,67 – 0,64Band 6  SWIR 1

300,88 – 0,85Band 7   SWIR 2

301,65 – 1,57Band 8  Panchromatic

302,29 – 2,11Band 9 Cirrus
للـدر��سـات �لـخـا�سـة بالـ�سـحـب

150,68 – 0,50

Band 10
Thermal Infrared (TIRS( 1

حــر�رة  بدرجات  �ملرتبطة  للدر��سات 

�سطح �لأر�س

301,38 – 1,36

Band 11
Thermal Infrared (TIRS( 2

حــر�رة  بدرجات  �ملرتبطة  للـدر��سات 

�سطح �لأر�س

ENVI,2008 : مل�سدر�
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�سكل )2( مرئية ف�سائية لغرب �لدلتا

. Envi 5,2 ملـ�ســدر : مـن �إعــد�د �لباحثان �عتماد� عـلى بـرنـامـج� 

عدة  يف  �لدر��سة  منطقة  يف  �لأر��سي  ��ستخد�مات  تتمثل 

�أو  ب�سكل  موؤثرً�  �أ�سيا  وعن�سرً�  عاماًل  ت�سكل   طبقات؛و�لتي 

باآخر علي تلوت �لرتبة مبركز كفر �لزيات وكما يت�سح بال�سكل 

)3( ��ستخد�مات �لأر��سي باملنطقة حمل �لدر��سة :

المناطق الزراعية 
ي�سغل ��ستخد�م �لأر�س �لزر�عي ما يقرب من �أربعة �أخما�س 

�لزر�عة يف  وكثافة  ويعك�س حجم  باملركز،  �لأر�س  ��ستخد�م 

من  زر�عي  ن�ساط   له  �لزيات  كفر  مركز  �أن  حيث  �ملركز، 

�لدرجة �لأوىل، ويوؤكد ذلك �مل�ساحة �لتي ميثلها، و�لتي تبلغ 

156كم2 ،ت�سكل   79,6% من م�ساحة مركز كفر �لزيات .

المناطق العمرانية 
ومن  بل  �لزيات  كفر  مبركز  �ل�سحر�وي  �لظهري  يتال�سي 

�ملحافظة كلها ، مما يوؤدى �إىل �متد�د �لزحف �لعمر�ين على 

 28,1 �لأر��سي �لزر�عية، و بلغت م�ساحة �ملناطق �لعمر�نية 

باملركز،  �لأر��سي  ��ستخد�مات  م�ساحات  م�ستوي  علي  كم2 

متثل 14,3% من جملة ��ستخد�مات �لأر�س.

المناطق الصناعية 
و�ملبيد�ت  �لأ�سمدة  �سناعات  �لزيات  كفر  مركز  يف  نت�سر 

�ل�سناعية  �ملناطق  م�ساحة  ،وبلغت  و�حل�سرية  �لزر�عية 

0,049% من م�ساحة  2 ،متثل  علي م�ستوي �ملركز0,078 كم 

��ستخد�مات �لأر��سي باملركز . 
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�سكل )3( : ��ستخد�مات �لأر��سي ملركز كفر �لزيات

�مل�سدر من عمل �لباحثان �عتماد� علي برنامج ENVI 4,7 و�خلر�ئط �لطبوغر�فية للعام مبقيا�س 50000:1  

جهاز  بو��سطة  عينة،  كل  �إحد�ثيات  ح�سب  حتديدها  ومت   

�لتالية،  و�خلريطة   2015 �أبريل  �سهر  يف  وذلك   ،)GPS(

تو�سح �أماكن �أخذ �لعينات كما يت�سح بال�سكل )4(.

 2- األساليب اإلحصائية والتحليل المكاني: 
    ��ستخدم �لبحث �أ�ساليب �لتحليل �لإح�سائي،من خالل 

برنامج )Spss(،و�لتي متثلت يف تطبيق �لعديد من �ملعادلت 

ميل  تقي�س  �لتي  �ملركزية  �لنزعة  مقايي�س  �لإح�سائية،مثل: 

تركز مفرد�ت �لظاهرة حول �لقيمة �ملتو�سطة، كما ��ستخدم 

�لظاهرة  مفرد�ت  تفاوت  مدى  لبيان  �لت�ستت  معامالت 

متو�سط  وح�ساب  �ملوزون،  �لبيئي  �لتنبوؤ  وطريقة  �لو�حدة، 

معيار �خلطاأ، و�جلذر �لرتبيعي ملجموع �لنحر�فات، وغريها 

من �ملعادلت �لإح�سائية.

�لنماذج  با�ستخد�م  �ملكاين  �لتحليل  �أ�ساليب  وكذلك   

�أ�سطح  �إنتاج  بهدف  �لرتبة  بخ�سائ�س  للتبوء  �لريا�سية 

خالل  من  �لدر��سة،وذلك  حمل  �لرتبة  خلو��س  مت�سلة 

بني  من  �لتقنية  هذه  تطبيق  ويعترب  �لأقرب،  �جلار  متو�سط 

�ست عنها �لثورة �لكمية يف علم �جلغر�فيا  �مل�سائل �لتي متخَّ

�أمناط  وحتليل  لو�سف  �ملا�سي  �لقرن   من  �ل�ستينيات  يف 

�مل�ساحية  �لختالفات  و�أي�سا  �ملكان،  يف  تتوزع  كما  �لظو�هر 

على  تاأثريها  يف  �ملتجاورة  �لأماكن  بني  �لعالقات  و  للمكان، 

 Gatrell,( ،وجود و ديناميكية �لظو�هر �لطبيعية و �لب�سرية

 (A, C,, 1983, p,2
ونهج �لتَّحليل �ملكاين يف �جلغر�فيا يتناول بع�س �خل�سائ�س 

�سها "جاترل" فيما يلي: خلَّ
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�سكل )4( مو�قع عينات �لرتبة مبركز كفر �لزيات

�مل�سدر: من عمل �لباحثان، �عتمادً� على �خلر�ئط �لطبوغر�فية �خلا�سة مبركز كفر �لزيات 

على  تركيز�  �لظو�هر  لأمناط  �ملكاين  �لرتتيب  �أ- 

ْكلية كما تربز على �خلريطة يف �سكل نقاط  �ل�سَّ خ�سائ�سها 

،م�ساحات، �أو خطوط.

حُتلِّل  و  ت�سف  �لتي  -�لزمانية  �ملكانية   �لعمليات  ب- 

�ت �لتي تطر�أ على �لرتتيبات �ملكانية للظو�هر. �لتغريُّ

ع �أن تطر�أ على  �ت �لتي من �ملُتوقَّ ج- �لتنبوء �ملكاين للتغريُّ

�لرتتيبات �ملكانية للظو�هر.

�لظو�هر  من  ظاهرة  لأي  �ملكاين  �لتوزيع  فاإن  ثم  ومن 

�جلغر�فية هو يف �حلقيقّة، �أحد �خل�سائ�س �لأ�سا�سية  لتلك 

�لظاهرة،ولكي يتم حتديد �أمناط �لتوزيع �ملكاين لأي ظاهرة 

يتم �حل�سول على عدة موؤ�سر�ت، منها موؤ�سر متو�سط �جلار 

�لأقرب، و�لذي مت ح�سابه من خالل �ملعادلة �لتالية

(Clark , P, J, Evans , F, C , 1954(

ويتم ح�ساب م2  بتطبيق �ملعادلة �لتالية:

 ومنها يت�سح �أن :

مت ح�ساب موؤ�سر �جلار �لأقرب يف هذه �لدر��سة من خالل 

 Geostatistical( عن طريق ARC GIS10,2 برنامج 

�لعادية  �لتنبوء  طريقة  با�ستخد�م  وذلك   )Analysis
ت�ستخدم  و�لتي  �سيوعًا،  �لأكرث   )ordinary kriking(

�نت�سار  منط  معرفة  يحاول  و�لذي  �لأقرب،  �جلار  معامل 

)١)  حيث �أن :

م 1= متو�سط �مل�سافات �لفعلية بني �لنقّاط على �أ�سا�س �مل�سافات �لأقرب بني بع�سها �لبع�س

عة بني �لنقّاط  على �عتبار �أنها ذ�ت توزيع ع�سو�ئي ذو حجم لأنهائي للكثافة م2= متو�سط �مل�سافات �ملُتوقَّ

)٢)   ك = كثافة نقّاط �لتوزيع يف حيزها �جلغر�يف وحت�سب بق�ّسمة عدد �لنقاط على م�ساحة �حليز.

1

2



املجلد العا�شر )١( مار�س  ٢٠١٨ 3839

)متو�سط  ميثل  حيث   ، مكانيًا  �لدر��سة  حمل  �لظاهرة 

علي  مق�سومة  لها  نقطة  لأقرب  �إيل  نقطة  كل  من  �مل�سافات 

�مل�سافة �ملتوقعة يف حالة �لنمط �لع�سو�ئي لنف�س عدد �لنقاط 

با�ستخد�م  وذلك  �لأر�س(،  علي  �لظاهرة  م�ساحة  ونف�س 

مناذج ريا�سية ومنها )�لنموذج �لد�ئري – �لنموذج �لكروي 

– �لنموذج �لأ�سى(. 
طريقة  با�ستخد�م  �لنماذج؛  هذه  �سحة  من  �لتحقق  ومت 

�لتحقق �ملتقاطع، من �أجل �إيجاد �أن�سب حمدد�ت �لتنبوؤ البيئي 

الموزون, )Isaaks,&Srivastava,1989,p110(، ومن 
 S p –( خاللها �أمكن �لتعرف على قيمة معدل �لتبعية �ملكانية

D( �لتي �إذ� قلت عن 0,25، دل ذلك على وجود تبعية مكانية 
على  ذلك  دل   ،0,75 0,25�إىل  بني  ما  تر�وحت  و�إذ�  عالية، 

 Aly,2005,& Saby,et( متوسطة،  مكانية  تبعية  وجود 
al, 2006(،ومت ح�سابها من خالل �ملعادلة �لتالية

جمموع  على  مق�سومًا  للظاهرة  �ملقدرة  �ل�سفة  )قيمة 

�لأ�سلي(،  �خلطاأ  قيمة   + للظاهرة  �ملقدرة  �ل�سفة  قيمة 

 S M E( )Standarlized( ومعرفة متو�سط معيار �خلطاأ

Mean Error( والذي يدل على دقة النموذج الرياضي، 
�حلذر  ح�ساب  و�أي�سا  �ل�سفر،  من  تقرتب  قيمة  �أعطى  �إذ� 

 R M S E )Root(( �لإنحر�فات  ملجموع  �لرتبيعي 

�سحيح،  و�حد  من  �قرتب  �إذ�   ،)Mean Square Error
 ,Eseri, 2003,P( دل ذلك على �سحة �لنموذج �مل�ستخدم

خ�سائ�س  لكافة  �خلطاأ  �سحة  من  �لتحقق  و�أخريً�   ،)20

 ,SPSS   2,ARCGIS10 برنامج  خالل  من  تتم  �لرتبة 

ل�ستخر�ج قيمة r2((  خل�سائ�س وملوثات  �لرتبة مبنطقة 

�لدر��سة،وذلك من خالل حتديد �لعالقة بني �لقيمة �ملقدرة 

و�مل�ستنبطة من قبل �لنماذج �لريا�سية حمل �لدر��سة و�لقيمة 

�ملُقا�سة �لو�قعية خل�سائ�س �لرتبة وملوثاتها .

3-  تقييم تلوث التربة بالعناصر الثقيلة وخرائط 
المخاطر البيئية:

�أخطر  من  �ل�سامة  �لثقيلة  بالعنا�سر  �لرتبة  تلوث  يعترب 

�لثقيلة  �لعنا�سر  بع�س  �أن  من  بالرغم  �لتلوث،  م�سكالت 

ميكن �أن يطلق عليها �لفلز�ت �لثقيلة، تعترب �سرورية للحياة 

مثل:  �ل�سغرى،  �أو  �لنادرة،  �لعنا�سر  وت�سمى  قليلة،  بكميات 

ت�سبح  قد  �أنها  �إل  و�ل�سلينوم،  و�لزنك،  و�لنحا�س،  �حلديد، 

�سامة عند وجود تركيز�ت عالية منها يف �لرتبة.

من  مرتفعة  تركيز�ت  على  �حتو�ئها  عند  �لرتب  وت�سنف 

�لعنا�سر �لثقيلة باأنها ترب ملوثة حيث ت�سبح �سامة للنبات، 

و�حليو�ن، و�لإن�سان، ويختلف �لرتكيز �لكلي للعنا�سر �لثقيلة 

يف �لرتبة �مللوثة كثري� بتنوع م�سادر �لتلوث.

 Single Index Analysis  1- منوذج موؤ�سر عامل و�حد

:)Deng,2012( وذلك بتطبيق �ملعادلة �لتالية

   pij= CIj / Sj
�لتي  وقيمها  �مللوثات  ور�سد  حتليل  خالل  من  ذلك  يتم  و 

مت �حل�سول عليها معمليًا ، مع مر�عاة ت�سنيف �لعينات �إيل 

)عينات ماأخوذه من خارج نطاق مركز كفر �لزيات ، و�لأخرية 

هي �لأ�سا�سية و�لتي �أخذت د�خل حدود مركز كفر �لزيات(، 

لكل  �لتلوث  درجات  حتديد  وبالتي  �ملعادلة  هذه  ح�ساب  ثم 

عن  �لنظر  بغ�س  �لنيكل(   - �لر�سا�س  )�ملنجنيز-  عن�سر 

 - �ل�سناعي  )�لزر�عي-  �لأر��سي  ��ستخد�مات  نطاقات 

�لعمر�ين (، ثم �لت�سنيف بناًء علي �لقيم �ملحددة يف �جلدول 

�لتايل :

جدول )2(: معايري �لت�سنيف تقييم طريقة موؤ�سر عامل و�حد

pij≤3pij<3≤2pij<2≤1pij<1درجات �لتلوث

نظيفتلوث حمتملتلوث طفيفتلوث ثقيلدرجات �مللوث

)٣)  حيث �أن:

  pij = درجات �لتلوث للعن�سر �لو�حد .
Sj  =  متو�سط �لتلوث للعن�سرخارج زمام �ملناطق �ملدرو�سة.

CIj = متو�سط �لتلوث للعن�سر�ملقا�س د�خل زمام �ملناطق �ملدرو�سة.

gui,2012  مل�سدر�

3



املجلد العا�شر )١( مار�س  ٢٠١٨ 3839

 Neremo Index �ل�سامل  �لتقييم  موؤ�سر  1-منوذج 

: Analysis
��ستخد�مات  �أي  لتحديد  وذلك  �لوزن  عامل  فيه  روعي 

�لأر��سي �أو �لنطاقات �لأكرث  تاأُثرً� باملعادن �لثقيلة يف �لرتبة، 

لتحديد �لتوزيع �ملكاين، وموؤ�سر �لتلوث، ودرجة �لتلوث ،  ومن 

ثم �لنطاقات �لأكرث تلوثًا.

وذلك بتطبيق �ملعادلة �لتالية ميكن حتديد درجات �لتلوث 

يف �لنطاقات �ملختلفة :

pi= √)pijmax(2+ )pijave(2/ 2   

pi درجات  �لتلوثpi>3pi≤3>2pi≤2>1pi≤1>0,7pi<0,7

نظيفحد �لتحذيرتلوث طفيفتلوث معتدلتلوث ثقيلدرجات �مللوث

جدول )3( :معايري �لت�سنيف تقييم طريقة �لتقييم �ل�سامل

gui,2012  مل�سدر�

ARC GIS 10,2 مل�سدر من عمل �لباحثاأن �عتماد� علي بر�مج�

4

)٤)  حيث �أن:

pi = �لتقييم �ل�سامل لدرجات �لتلوث لكل نطاق علي حدي .
pijmax = �كرب قيمة �لتلوث ملوؤ�سر بعامل و�حد.

pijave = متو�سط قيمة �لتلوث ملوؤ�سر بعامل و�حد.

هذه �ملعادلة يتم تطبيقها بالعتماد علي نتائج موؤ�سر عامل 

 - )�لزر�عية  �لنطاقات  مر�عاة  مع  ولكن  عن�سر  لكل  و�حد 

�لتلوث يف  �ل�سناعية - �لعمر�نية ( ومن ثم حتديد درجات 

نطاقات ��ستخد�م �لأر�س كال علي حدي، ثم �لت�سنيف بناء� 

علي �لقيم �ملحددة يف �جلدول �لتايل :

النتائج : 
1- �لتحليل �لإح�سائي مللوثات �لرتبة بالعنا�سر �لثقيلة 

مبنطقة �لدر��سة

يو�سح �لتحليل �لإح�سائي ماهية  �لتوزيع �لطبيعي  مللوثات  

�لإنحر�ف  قيم  خالل  من  وذلك  �لدر��سة  مبنطقة  �لرتبة  

�ملعياري وقيم �ملتو�سط ، ويربز ذلك من در��سة �جلدول )4(

�لدر��سة  حمل  �لعينات  يف  �ملنجنيز  قيم  �أن  يو�سح  �لذي 

تتوزع توزيعاً غري طبيعياً  �أقرب للت�ستت ، و يت�سح ذلك جليًا 

بني �لقيم �لقليلة �لتي ت�سل  �إيل 3,18 ،و�لقيم �لكبرية �لتي 

ت�سل �إيل 1287,5 جزء يف �ملليون.

جدول ) 4 ( : �لتحليل �لإح�سائي خل�سائ�س �لرتبة مبنطقة �لدر��سة

�لتفلطح �للتو�ء

 �لإنحر�ف

�ملعياري

�ملتو�سط �أعلي قيمة �أقل قيمة �لعنا�سر

9,2 0,12- 47,311 629,57 1287,5 18,3 ppm �ملنجنيز

0,3 0,47- 12,19 38,45 34,77 0,52 ppm �لنيكل

79,3 0,67 8,2 01,6 83,13 1 ,26 ppm �لر�سا�س
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�إيل  �أعلي قيمة  �لنيكل حيث ت�سل  �لت�ستت يف   ويقل هذ� 

77,34 جزء يف �ملليون، و�أقل قيمة  ت�سل �إيل 0,52 جزء يف 

�ملليون. 

للر�سا�س توزيعا طبيعيا فت�سل  �لتكر�ري  �لتوزيع  وميثل 

13,8 جزء  1,26 جزء يف �ملليون ،و�أعلي قيمة  �أقل قيمة �إيل 

باجلدول،  �للتو�ء  قيم  خالل  من  يت�سح  وكما  �ملليون،  يف 

�لرتبة  مللوثات  �لتكر�ري  �لتوزيع  ُبعد  مدي  علي  تدل  و�لتي 

عن  �لتوزيع �ملتماثل �أو �لتوزيع غري �ملتماثل، فيمثل �ملنجنيز 

�لي�سار،وميثل  ناحية  له ذيل  �لذي  �ل�سالب  �للتو�ء  و�لنيكل 

�ليمني،و�أن  ناحية  ذيل  له  �لذي  �ملوجب  �للتو�ء  �لر�سا�س 

قيمة �لتفلطح و�لتي تعرب عن مدي �ختالف �لتوزيع �لتكر�ري 

مللوثات �لرتبة عن �لتوزيع �لطبيعي ، فيتمثل �لتوزيع �ملفلطح 

يف �ملنجنيز ، ويتمثل �لتوزيع �ملدبب يف �لر�سا�س و�لنيكل.

بالنماذج  �ملكاين  �لتوزيع  خطا  �سحة  من  �لتحقق   -2

�لريا�سية :

�لتبعية  قيم  يربز  �لذي   )5( �جلدول  خالل  من  يت�سح 

 -0,25 بني  قيمها  يرت�وح  عندما  ُتقبل  و�لتي  �ملكانية 

Aly,2005(0,75(، ويت�سح باجلدول �أن �لنماذج �لريا�سية 

�إنتاج �خلر�ئط  �ختيارها يف  �لتي مت  �ملختلفة  �لرتبة  مللوثات 

 0,099( بني  ما  بها  �ملكانية  �لتبعية  قيم  ترت�وح   ، �ملكانية 

و0,72 تبعية مكانية(، �ي �أن خ�سائ�س �لرتبة ترتو�ح مابني 

�ملعتدلة و�لقوية يف تبعيتها �ملكانية مما يدل علي �سالحية 

�لرتبة،و�سحة  مبلوثات  �لتنبوؤ  يف  �لريا�سية  �لنماذج  تلك 

توزيعها �ملكاين يف منطقة �لدر��سة،

 وتبني �أن معدل �لتبعية �ملكانية ) SP-D( لعن�سر �لنيكل 

ميثل تبعية مكانية ت�سل �إيل 0,20 مما يدل علي تبعية مكانية 

قوية ويليها �ملنجنيز �لذي له تبعية مكانية 0,38 معتدلة , 

وت�سل �لتبعية �ملكانية لعن�سر �لر�سا�س �إيل 0,60 مما يعنى 

تبعية مكانية معتدلة.

�لتبعية �ملكانية =)قيمة �ل�سفة �ملقدرة للظاهرة /جمموع 

قيمة �ل�سفة �ملقدرة للظاهرة +قيمة �خلطاأ �لأ�سلي(

جدول )5(: �لنماذج �لريا�سية وقيم �لتبعية �ملكانية لأن�سب توزيع مكاأين خل�سائ�س �لرتبة مبركز كفر �لزيات

�لعنا�سر

�لنموذج 

�لريا�سي

�ملدى

قيمة �ل�سفة 

�ملقدرة 

للظاهرة

X1

قيمة  �خلطاأ 

X لأ�سلي�

قيمة �لتبعية 

�ملكانية

درجة �لتبعية 

�ملكانية

المنجنيز جزء 
في المليون

 Rational
Quadratic

معتدل7452230,38, 0,02028658

�لنيكل جزء يف 

�ملليون

Gaussian0,175525,2150,20قوي

�لر�سا�س جزء 

يف �ملليون

Circular0,0275,43,50,60معتدل

وفيما يلي عر�س خلر�ئط نطاقات تركيز�ت ملوثات �لرتبة 

مبركز كفر �لزيات
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�سكل )5(  توزيع  ن�سبة �ملنجنيز بقري مركز كفر �لزيات

�مل�سدر من عمل �لباحثان �عتماد� علي برنامج ARC GIS  و�خلر�ئط �لطبوغر�فية 1: 50000

 التوزيع المكاني لعنصر المنجنيز
�ملكاين  �لتوزيع  يو�سح  �لذي   )5( �ل�سكل  من  يت�سح 

نطاقات  �أربعة  وجود  �لزيات  كفر  مركز  تربة  يف  للمنجنيز 

بناءً� علي ن�سب �لرتكز �ملختلفة للعن�سر:

ما  به  �لرتكز  ويرت�وح  ثقيل،  تلوث   : �لأول  �لنطاق   -

�ملليون، وذلك مب�ساحة   1020 جزء يف  �أقل من   - 1830 بني 

�لكلية  �مل�ساحة  �إجمايل  من   %10,4 ،ميثل  م2   33951,9

و�حد  نطاق  يف  ومتثل  باملركز،  م�ساحة  �أقل  للمنطقة.وميثل 

مت�سل. يرتكز يف �جلانب �لأو�سط �ل�سرقي من �ملركز.

قرى  جملة  من   %16,21 قري،متثل  �ست  يف  وبرز   -

�ملركز، وهذه �لقرى هي:  كفر �لعرب، منية �أبيار،�أبيار،كفر 

�ل�سوربجي،كفر دميا، �لدجلمون. 

- �لنطاق �لثاين : تلوث معتدل، وميثل تركز يرت�وح مابني 

مب�ساحة   وذلك  �ملليون،  يف  جزء   495 من  �أقل  �إىل   -1020

55446,9م2 ،متثل 16,9% من �إجمايل �مل�ساحة �لكلية حمل 

�لأول،�أحدهما  بالنطاق  يحيطان  نطاقان  .وي�سم  �لدر��سة 

يف  �لأول  �لنطاق  �جلنوب،يتحدد  يف  و�لثاين  �ل�سمال،  يف 

�ملركز،وهي:  قرى  �إجمايل  من   %8,11 متثل  قرى،  ثالث 

مدينة  �إىل  �ملحروقي،بنوفر.بالإ�سافة  �ل�سيخ  �لنحارية،كفر 

بن�سبة  قرى،  �ست  يف  �جلنوبي  �لنطاق  ومتثل  �لزيات،  كفر 

16,21%من قرى �ملركز، وهي:كفر �سماخ، كفر �لهو��سم، كفر 

وي�سم  �لفر�ستق.  من�سورية  دلب�سان،  كفر�لباحة،  يعقوب، 

ذلك �لنطاق ت�سع قرى، متثل 24,32%من جملة قرى �ملركز.

يرت�وح  تركز  ميثل  طفيف،  تلوث  �لثالث:  �لنطاق   -

مابني 495 �إيل �أقل من 150 جزء يف �ملليون، وذلك مب�ساحة  

�لكلية  �مل�ساحة  �إجمايل  من   %26,6 ميثل   ، م2   86814,3
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يف  ومتثل  �ملركز،  م�ساحة  ربع  عن  يزيد  ما  للمركز.�أي 

�ملركز،وهي:كفر  قرى  جملة  من   %8,11 بن�سبة  قرى،  ثالث 

م�سلة،م�سلة،من�ساأة �سليمان.

�لتحذير،ويتحدد  حلد  ي�سل  تلوث  �لر�بع:.  �لنطاق   -

بن�سبة تلوث ترت�وح ما بني 150 - �إىل 79,3 جزء يف �ملليون، 

�إجمايل  من   %46,1 ،وميثل  م2   150576,5 مب�ساحة  وذلك 

�مل�ساحة �لكلية للمنطقة .ويوجد يف �أطر�ف �ملركز �ل�سمالية ، 

و�جلنوبية،�لطرف �ل�سمايل يربز يف ثالث قرى، متثل %8,11 

من جملة قرى �ملركز،هي: ق�سطا،دفرن،�أبيج.

متثل  قرى،  خم�س  يف  يت�سح   ، �جلنوبي  �لطرف  �أما   -

�لطالبية،كفر  هي:  �ملركز،  قرى  جملة  من   %13,51

وبالتايل  �لأكوة.  �إخ�ساي،ح�سة  بغد�د،كفر  �لأ�سقر،ق�سر 

تظهر ن�سبة �لقرى �ملمثلة يف هذ� �لنطاق 21,63% من جملة 

قرى �ملركز.

11 قرية  - وتوجد قرى تد�خل �لنطاقات،ويبلغ جمموعها 

 3 نوعان،تد�خل  �ملركز.وت�سم  قرى  جملة  من   %29,7 متثل 

نطاقات،وتد�خل نطاقان. 

قرى،  �أربع  )2,3,4(،وت�سم  نطاقات   3 تد�خل  قرى   -

�ل�سمال،هما:  11,1% من جملة قرى �ملركز،قريتان يف  متثل 

 ، �إد�ساي  �جلنوب،هما:  يف  وقريتان  �أبيار،  وقليب  �أ�سدمية، 

و�أبو �لغر.

هما،)2,1(،وت�سم  نطاقان  تد�خل  وقرى   -

تد�خل  ح�ساد.وقرى  �لدين،وكفر  ن�سر  قريتان،هما:ق�سر 

�لق�سار،ومن�ساأة  كفر  قريتان،هما:  )3,2(،وت�سم  نطاقان 

ثالث  )4,3(،وت�سم  نطاقان  تد�خل  �لكردي.وقرى 

قرى،هي:كفور بن�ساي يف �ل�سمال،و�سرب� ري�س،و�أكوة �حل�سة 

يف �جلنوب. 

�سكل )6(  توزيع  ن�سبة �لنيكل بقري مركز كفر �لزيات

�مل�سدر من عمل �لباحثان �عتماد� علي برنامج ARC GIS  و�خلر�ئط �لطبوغر�فية 1: 50000
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دكتور / حممد �سربي عبد �حلميد �إ�سماعيل    

دكتورة / ر�سا �سعيد عوي�س

التقييم الجغرافي - البيئي لتلوث التربة وأثره على إستخدام األرض بوسط الدلتا بالقرب من فرع رشيد
دراسة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

وبدر��سة �سكل )6( �لذي يو�سح �لتحليل �ملكاين لتلوث تربة 

قرى مركز كفر �لزيات بالنيكل يتبني �لآتي:

�لتوزيع �ملكاين لعن�سر �لنيكل :

من در��سة �ل�سكل �ل�سابق �أمكن ت�سنيف �ملنطقة �إيل خم�سة 

نطاقات بناءً� علي ن�سب �لرتكز �ملختلفة  وهي :

�لنطاق �لأول: نطاق �لتلوث �لثقيل ،و يرت�وح تركز �لنيكل 

به مابني 88,4 �إيل �أقل من 59 جزء يف �ملليون، وذلك مب�ساحة 

قدرها 4663231,8 م2 من �إجمايل �مل�ساحة �لكلية للمنطقة، 

بن�سبة 67% من �إجمايل �ملنطقة حمل �لدر��سة.ويرتكز �جلزء 

�لأكرب منه يف �لجتاه �جلنوب �ل�سرقي ، و�جلزء �لأقل يظهر 

يف �لجتاه �ل�سرقي من �ملركز. وي�سم ع�سر قرى، متثل %27 

�لغر - �لطالبية  �أبو  من جملة قرى �ملركز،وهي: )�إد�ساي - 

-كفر �لأ�سقر - كفر �إح�ساي - �سرب� ر�ي�س - من�ساأة �لكردي 

- ق�سر ن�سر �لدين- دلب�سان - كفر �ل�سوربجي (. 

�لنطاق �لثاين : ميثل نطاق �لتلوث �ملعتدل،و يرت�وح تركز 

�لنيكل به مابني 59,0 �إيل �أقل من 44,0 جزء يف �ملليون، مب�ساحة 

للمنطقة،وذلك  �لكلية  �مل�ساحة  �إجمايل  من  982740,7م2 

�لدر��سة،ويحيط  حمل  �ملنطقة  �إجمايل  من   %14,2 بن�سبة 

�ل�سمايل،و�لغربي،و�جلنوب  �لجتاه  من  �لأول  بالنطاق 

قرى  من   %13,5 قرى،متثل  خم�س  وي�سمل  �لغربي، 

بها �سوى م�ساحة �سغرية  �لدلنجمون ول يوجد  �ملركز،وهي: 

تابعة للنطاق �لأول بالقرب من فرع ر�سيد،كفر ح�ساد - كفر 

�سماخ - كفر �لباحة - م�سلة. 

�لنطاق �لثالث: ميثل نطاق �لتلوث �لطفيف، وترت�وح ن�سبة 

تركز �لنيكل به مابني 44,0 �إيل �أقل من 29,0 جزء يف �ملليون، 

�لكلية  �مل�ساحة  �إجمايل  من  854392,7م2  مب�ساحة   وذلك 

للمنطقة،وبن�سبة12,4% من �إجمايل �ملنطقة حمل �لدر��سة. 

وي�سمل �أربع قرى،متثل 10,8% من جملة قرى �ملركز. ويرتكز 

هذ� �لنطاق خلف �لنطاق �لثاين من جهة �ل�سمال ممثاًل يف 

قريتني، هما:كفر �لعرب،و�لنحارية ،بالإ�سافة �إىل مدينة كفر 

�لزيات،ومن جهة �لغرب كفر يعقوب،وبنوفر )يف �جلنوب(، 

بالقرب من فرع ر�سيد. 

تركز  ويرت�وح  �لتحذير  حد  نطاق  ميثل  �لر�بع:  �لنطاق 

�لنيكل به مابني 29,0 �إيل �أقل من 6,0 جزء يف �ملليون، وذلك 

مب�ساحة 455038,5 م2 من �إجمايل �مل�ساحة �لكلية للمنطقة،و 

يف  ويرتكز  �لدر��سة.  حمل  �ملنطقة  �إجمايل  من  بن�سبة%6,5 

متثل  قرى،  �سبع  وي�سم  �ملركز  من  �لغربي  �ل�سمايل  �جلزء 

18,9%من جملة قرى �ملركز،وهي:)�أ�سدمية ، ق�سطا ، دقرن، 

�أبيج ، قليب �أبيار ، كفور بن�ساي  كفر �لق�سر(.  

�إحدى  جمموعها  �لنطاقات،ويبلغ  تد�خل  قرى  وتوجد   -

ع�سرة قرية،متثل 29,7%من جملة قرى �ملركز، وت�سم ثالثة 

قرية  وت�سم   )1،2،3(  ، نطاقات  ثالث  تد�خل  قرى  �أنو�ع، 

و�حدة،هي:�أبيار،وقرى تد�خل )2,3,4( وت�سم قرية و�حدة، 

هي:من�سية �ل�سيخ �ملحروق.

�سبع  ومتثلها  و�لثاين،  �لأول  �لنطاقان  تد�خل  وقرى   -

قرى، بن�سبة 18,9% من جملة قرى �ملركز، وهي: منية �أبيار، 

�لبغد�د،  ق�سر  �أكوة،  وح�سة  �حل�سة،  �أكوة  دميا،  وكفر 

�لنطاقان  تد�خل  وقرى  وكفرم�سلة.  �لفر�ستق،  من�سورية 

�لثالث و�لر�بع، وت�سم قريتان، هما: كفر �لهو��سم، ومن�ساأة 

�سليمان.
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�سكل )7(  توزيع  ن�سبة �لر�سا�س بقري مركز كفر �لزيات

�مل�سدر من عمل �لباحثان �عتماد� علي برنامج ARC GIS  و�خلر�ئط �لطبوغر�فية 1: 50000

ج-�لتوزيع �ملكاين لعن�سر �لر�سا�س

- يت�سح من خالل �خلريطة ) 7( للتحليل �ملكاين للر�سا�س 

يف تربة مركز كفر �لزيات ت�سيف �ملنطقة �إيل �أربعة نطاقات 

بناءً� علي ن�سب �لرتكز �ملختلفة  

�لثقيل،وترت�وح  �لتلوث  نطاق  ميثل  �لأول:  �لنطاق 

14 جزء يف  �أقل من  �إيل   18 �لر�سا�س به مابني  ن�سبة تركز 

�إجمايل �مل�ساحة  69554,4 م2 من  �ملليون،  مب�ساحة قدرها 

�ملنطقة  �إجمايل  من  وبن�سبة%21,62  للمنطقة.  �لكلية 

�لأو�سط  باجلزء  �لأول  جزئيني  يف  �لدر��سة،وينت�سر  حمل 

غرب  متجمع  و�لثاين  �جلنوب،  �إىل  بذيل  �ل�سرقي،وميتد 

�أبيار، من�سية �ل�سيخ �ملحروقي  �ست قرى،هي:  �ملركز،وي�سم 

،كفر �ل�سوربجي ،كفر دميا،ق�سر ن�سر �لدين،دلب�ساي. متثل 

16,2% من جملة قرى �ملركز.

،وترت�وح  �ملعتدل  �لتلوث  نطاق  ميثل  �لثاين:  �لنطاق 

يف  7جزء  من  �أقل  �إيل   14 مابني  به  �لر�سا�س  تركز  ن�سبة 

�مل�ساحة  �إجمايل  من  م2   77987,9 بلغت  مب�ساحة  �ملليون، 

�ملنطقة  �إجمايل  من  بن�سبة%23,9  للمنطقة،وذلك  �لكلية 

من  �لأول  بالنطاق  يحيط  نطاق  يف  وبرز  �لدر��سة.  حمل 

�ل�سمال و�جلنوب،و�سمل �سبع قرى ،متثل 18,92% من جملة 

�لق�سار،كفر  �لعرب،�لنحارية،كفر  كفر  وهي:  �ملركز،  قرى 

ح�ساد،كفر �سماخ،كفر م�سلة،من�سورية �لفر�ستق.

،ويحيط  �لطفيف  �لتلوث  نطاق  ميثل  �لثالث:  �لنطاق 

�لر�سا�س  تركز  ن�سبة  �ل�سمال،وترت�وح  من  �ل�سابق  بالنطاق 

بلغت  ومب�ساحة  �ملليون،  يف  جزء   3 من  �أقل  �إيل   7 مابني  به 

للمنطقة،وذلك  �لكلية  �مل�ساحة  �إجمايل  من  99052,8م2 

و�سمل  �لدر��سة.  حمل  �ملنطقة  �إجمايل  من   %30,3 بن�سبة 

خم�س قري متثل 13,52% من جملة قرى �ملركز،وهي:�أ�سدمي

ة،وق�سطا،ودفرن،�أبيج،وكفور بن�ساي.

ويحيط  �لتحذير  حد  تلوث  نطاق  ميثل  �لر�بع:  �لنطاق 

تركز  ن�سبة  وترت�وح  �جلنوب،  �أق�سى  يف  �لثالث  بالنطاق 
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دكتور / حممد �سربي عبد �حلميد �إ�سماعيل    

دكتورة / ر�سا �سعيد عوي�س

التقييم الجغرافي - البيئي لتلوث التربة وأثره على إستخدام األرض بوسط الدلتا بالقرب من فرع رشيد
دراسة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�لر�سا�س به مابني 3 �إيل 1 جزء يف �ملليون، ومب�ساحة بلغت 

للمنطقة،وبن�سبة   �لكلية  �مل�ساحة  �إجمايل  من  م2   80196,2

24,5 % من �إجمايل �ملنطقة حمل �لدر��سة، ومتثل يف ثمان 

ق�سر   : �ملركز،وهي  قرى  جملة  من   %21,62 بن�سبة  قرى، 

بغد�د،كفر �أخ�ساي،�أكوة �حل�سة،ح�سة �أكوة،من�ساأة �سليمان.

كفر يعقوب،�لطالبية،كفر �لهو��سم.  

�إحدى  �لنطاقات،ويبلغ جمموعها  تد�خل  - وتوجد قرى 

ع�سرة قرية،متثل 29,7%من جملة قرى �ملركز، وت�سم ثالثة 

خم�س  و�لثاين،ومتثلها  �لأول  �لنطاقان  تد�خل  قرى  �أنو�ع، 

قرى،بن�سبة 13,51%من جملة قرى �ملركز،وهي:�إد�ساي،و�أبو 

�أبيار،بالإ�سافة  �لكردي،ومنية  �لغر،و�لدلنجمون،ومن�ساأة 

�لثاين  �لنطاقان  تد�خل  �لزيات..وقرى  كفر  مدينة  �إىل 

�أبيار وقرى تد�خل  و�لثالث، وت�سم قرية و�حدة ،هي: قليب 

�لنطاقان �لثاين و�لر�بع،وت�سم ثالث قرى،هي:بنوفر،وكفر 

�لباحة،و�سرب� ر�ي�س.وقرى �لنطاقان �لثالث و�لر�بع،وت�سم 

قريتان،هما: م�سلة وكفر �لأ�سقر.

�لثقيلة  بالعنا�سر  �لتلوث  لدرجات  �لبيئي  -�لتقييم   2

مبنطقة �لدر��سة:

 Single Index و�حد   عامل  موؤ�سر  منوذج   -1

Analysis
من خالل تطبيق �ملعادلة �سالفة �لذكر ميكن حتديد �أي نوع 

من �مللوثات �ملفرط يف كل منطقة مت ر�سدها ، وكذلك حتديد 

�مللوثات �لأكرث خطورة ومن خالل معيار درجات �لتلوث كما 

يت�سح باجلدول )6( �أن كافة �مللوثات د�خل منطقة �لدر��سة  

لها تلوث يرت�وح ما بني 

�لر�سا�س�لنيكل�ملنجنيزعنا�سر درجات �مللوث

متو�سط �لتلوث للعن�سر �ملقا�س د�خل 

زمام �ملناطق �ملدرو�سة،
629,570045,38000006,010

متو�سط �لتلوث للعن�سر خارج زمام 

�ملناطق �ملدرو�سة
314,7850016,80000002,600

2,02,72,3درجات �لتلوث 

تلوث طفيفتلوث طفيفتلوث طفيفدرجات �لتلوث

جدول )6( : موؤ�سر تلوث �لرتبة مبركز كفر �لزيات

�مل�سدر من عمل �لباحثان �عتماد� علي �ملعادلة �ل�سابقة و�جلدول رقم )2( 

من  لكال  �لتلوث  درجة  فبلغت   ، طفيف  �إيل  حمتمل 

�لر�سا�س و�ملنجنيز د�خل �لرتبة �إيل حد �لتلوث �لطفيف, 

قبل  من  بهما  �لحتفاظ  يتم  ل  �لعن�سر�ن  هذ�ن  لأن  وذلك 

�و  بغ�سل �لرتبة،  يتم فقدهما �سو�ء  عنا�سر �لرتبة، ومن ثم 

�لت�سرب �إىل �ملاء �لأر�سي ،وعدم بقائهما يف �لرتبة لفرت�ت 

زمنية طويلة ، و�أعالها يف درجات �لتلوث هو عن�سر �لنيكل 

�أن عن�سر �لنيكل له خو��س كيمائية جتعل  �إىل  وذلك يرجع 

بالعنا�سر  قورن  ما  �ذ�  به  �حتفاظا  �أكرث  �لرتبة  مكونات 

قلوية؛  تربة  هي  �مل�سرية  �لرتبة  �أن  �لعلم  مع  �لأخرى  

وقلويتها تقلل من �لحتفاظ برتكيز�ت �لعنا�سر �لثقيلة د�خل 

�لرتبة،�لأمر �لذي ينعك�س علي وجود �لعنا�سر �لثقيلة بالرتبة 

؛ولكن بن�سب منخف�سة، و طبقا لنموذج موؤ�سر  عامل و�حد 

فاإن �لرتبة تعاين من �لتلوث حتى ولو كان طفيف �أو حمتمل، 

ومع �ل�ستمر�رية يف هذ� �لو�سع رمبا ل ي�ستطيع معه �لنظام 

�لبيئي ��ستيعاب هذ� �لقدر من �لتلوث ، خا�سة مع زيادة ن�سبة 

م�سادر �لتلوث و�لتقدم �لتكنولوجي.

 Neremo Index �ل�سامل  �لتقييم  منوذج    -2  

Analysis
توجد �أعلي درجات �لتلوث باملناطق �ل�سناعية، فهي �أكرث 

�ملناطق تاأثرً� به؛ حيث �سجلت �أعلي درجة فو�سلت �إيل 3,78 

درجة تلوث ، يليها 2،88 للمناطق �لعمر�نية، يف حني �سجلت 

�ملناطق �لزر�عية 2,73 ، كما يت�سح باجلدول) 7 (، مما يعني 

�خلطورة  حد  �إيل  بالفعل  و�سلت  �لدر��سة  حمل  �ملناطق  �أن 

�ملناطق  يف  �لثقيلة  باملعادن  للتلوث  �لأر��سي  وتتعر�س 

�ملبيد�ت،  بت�سنيع  تقوم  و�لتي  �ل�سناعية  للمناطق  �ملجاورة 
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و�لأ�سمدة �ملختلفة و�لتي ت�ستخدم يف �لأغر��س �ملختلفة كما 

يت�سح باجلدول )7 ( و�ل�سكل )8( نوعية �لأن�سطة �ل�سناعية 

�ملوجودة مبركز كفر �لزيات و�لتي ت�سل �إيل ن�سب عالية من 

�لأن�سطة كم�سانع �لأ�سمدة و�ملبيد�ت -و�سركات �لكيماويات 

كفر  و�سركة   - و�ل�سود�   - �مللح  �سركة   - �ملالية   �ل�سركة   -

جدول )7( : �لتقييم �ل�سامل لتلوث تربة مركز كفر �لزيات

�ملناطق �لعمر�نية�ملناطق �ل�سناعية�ملناطق �لزر�عيةعنا�سر درجات �مللوث

2,47693,1942,5031متو�سط قيمة �لتلوث ملوؤ�سر بعامل و�حد

2,974,30283,224�كرب قيمة �لتلوث ملوؤ�سر بعامل و�حد

2,733,782,88�لتقييم �ل�سامل لدرجات �لتلوث للمنطقة،

تلوث معتدلتلوث ثقيلتلوث معتدلدرجات �لتلوث

�مل�سدر من عمل �لباحثاأن �عتماد� علي �ملعادلة �ل�سابقة و�جلدول رقم )3( 

�لزيات للمبيد�ت - و�سركة �لإ�سكندرية للزيوت و�ل�سابون.

 وكذلك يوؤدي ��ستخد�م مياه �ل�سرف �ل�سحي غري �ملعاجلة 

ثالثيًا، وتلك �لأنوع من �ل�سناعات �ل�سابق ذكرها �إيل �إيجاد 

تركيز�ت عالية من تلك �لعنا�سر �لثقيلة و�لتي تلوث �لطبقة 

�ل�سطحية من �لأر��سي .

�سكل )8( �لتقييم �لبيئي ملركز كفر �لزيات

�مل�سدر من عمل �لباحثان �عتماد� علي جدول )6(
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النتائج:
�أف�سل  �لنيكل  بعن�سر  للملوثات  �ملكاين  �لتوزيع  ميثل   -

�لنماذج �لريا�سية، وبالن�سبة لباقي �لنماذج فكانت مقبولة هي 

�لأخرى بتبعيات مكانية تعرب عن توزيع مكاين جيد ومقبول. 

�ست  يف  �ملنجنيز  بعن�سر  �لثقيل  �لتلوث  نطاق  يزد�د   -

قرى،هي: )كفر �لعرب- منية �أبيار-�أبيار-كفر �ل�سوربجي-

كفر دميا- �لدجلمون (،كما يزد�د تركيز عن�سر �لر�سا�س 

يف �ست قرى �أي�سا،هي: )�أبيار-من�سية �ل�سيخ �ملحروقي-كفر 

�ل�سوربجي-كفر دميا-ق�سر ن�سر �لدين -دلب�سان(، يف حني 

يزد�د تركيز �لنيكل يف ع�سر قرى،هي: )�د�ساي- �أبو �لغر- 

من�ساأة  �سرب�ري�س-  �إخ�ساي-  كفر  �لأ�سقر-  كفر  �لطالبية- 

�لكردي- ق�سر ن�سر �لدين- دلب�سان- كفر �ل�سوربجي(. 

�لثالثة  بالعنا�سر  �لثقيل  �لرتكز  يظهر  وبالتايل   -

 %59,5 22 قرية، متثل  )�ملنجنيز،�أو�لر�سا�س،�أو�لنيكل( يف 

من �إجمايل قرى �ملركز. وتنفرد قرية و�حدة، بالتلوث �لثقيل 

بالعنا�سر �لثالثة، هي كفر �ل�سوربجي. يف حني توجد �أربع 

قرى ت�سرتك بالتلوث �لثقيل بعن�سرين فقط،�لأوليتان،ق�سر 

بعن�سري:�لنيكل  بالتلوث  �لدين،ودلب�سان،وت�سرتكان  ن�سر 

،وكفر دميا،ت�سرتكان  �أبيار  �لأخريتان:  و�لر�سا�س،و�لثنتان 

حني  في  �ملنجنيز،و�لر�سا�س.  بعن�سري  �لثقيل  بالتلوث 

بتلوث  �ملركز  قرى  جملة  من   %45,9 متثل  قرية   17 تنفرد 

ثقيل باأحد �لعنا�سر �لثالثة 

- ومن خالل تطبيق معادلة حتليل موؤ�سر عامل و�حد وجد 

�أن �لنيكل هو �أكرث �لعنا�سر يف درجات تلوثه بالرتبة مبركز 

�لرتبة  وتعاين  تلوث،  درجة   2,7 و�سل  حيث  �لزيات  كفر 

حد  �إيل  و�سلت  �أنها  حتي  �لتلوث  من  �ل�سناعية  باملناطق 

�لتلوث �لثقيل ، بينما �ملناطق �لزر�عية و�لعمر�نية فال تعاين 

من �لتلوث بهذه �لدرجة .

منطقة  باأر��سي  �لثقيلة  �لعنا�سر  تركيز�ت  �رتفاع  يرجع 

�أكرب �ل�ستخد�مات  �لزر�عي ميثل  �لغطاء  �أن   �إيل  �لدر��سة 

من  كبرية  كميات  �إنتاج  علي   ينعك�س  �لذي  �لأمر  باملركز، 

يف  �لإفر�ط  نتيجة  بامللوثات؛  �لزر�عي؛�ملحمل  �ل�سرف 

�لتي  �لزر�عية  �لكيميائية،و�ملبيد�ت  �لأ�سمدة  ��ستخد�م 

�إىل  بالإ�سافة  معاجلة.  بدون  �ملائية  �ملجارى  على  ُت�سرف 

�ملخلفات �ل�سلبة �لتي يتم �إنتاجها من خالل �مل�سانع. وعدم 

وجود م�ساحات كافية، وعدم وجود ظهري �سحر�وي لإقامة 

�ملقالب �ملخ�س�سة، كما �أن هذه �مل�سكلة �أدت �إىل عدم وجود 

�أية مناطق �سناعية معتمدة خارج �لكتل �ل�سكنية، ونظر� لأن 

فقد  �ل�سناعة؛  على  كبري�  �عتماد�  تعتمد  �لغربية  حمافظة 

�لع�سو�ئية  �ل�سناعية  �لتكتالت  بع�س  ظهور  �إىل  ذلك  �أدى 

على  خملفاتها  ب�سرف  تقوم  و�لتي   ، �ل�سكنية  �لكتل  د�خل 

بدون  �لعمومية  �ل�سبكة  �أو  و�مل�سارف،  �ملائية،  �ملجارى 

معاجلة .
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