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 الملخص

 ،ة قائمةيتناول البحث مفهوم مجتمع المحمية الطبيعية المحلي خاصة المحميات التى تم اعالنها فى مجتمعات سكني

نسانية اإل المحمية يؤدى الى مشكالت ناتجة عن التاثيراتقد التواصل بين المجتمع القائم وفيطرح البحث فرضية ان و

حث تحليال للعالقة بين المجتمع يقدم البو  ،عدم تحقيق مفهوم مجتمع المحميةالسلبية على المحمية باالضافة الى 

ويختلف التفاعل االنسانى من المجتمع  دور االنسان المتفاعل مع المحميةعتمد على دراسة ميدانية تبحث تالمحمية و

عالنهم فى مجتمعات لذلك تم اختيار امثلة محلية لمحميات تم ا ،من المحميةصحاب المصلحة أو أة لى االدارإالسكنى 

محمية وادى دجلة بهدف معرفة مدى تحقيق مفهوم "مجتمع ومحمية وادى الريان و ،محمية قارون سكنية قائمة وهم

 و عدم تحقيق مجتمع المحمية.أسباب تحقيق أالمحمية " فى كل منهم و

 المقدمة

لبيولوجى فى المحميات الدراسات التى تربط بين التنوع او الماضيين نشرت العديد من التقاريرخالل العقدين 

باليابان  -ومنها قرارات المؤتمر العاشر التفاقية التنوع البيولوجى الذي عقد بمدينة ناجويا الطبيعية والتغيرات المناخية

الخطة االستراتيجية للتنوع  وتدعم ،طارقضايا هذا اإلن أالسياسات بشوالتى تتناول ضرورة وضع  ،2010فى اكتوبر 

من و ،[1]ق اإلدارة المثلى للنظم البيئيةالضغوط البشرية المتعددة بتغير المناخ لتحقيالى خفض  2020-2011البيولوجى 

 :التالىاالرشادات المتعلقة بصون التنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية واستخدامها بصورة مستدامة 

 ييم اثار تغير المناخ على التنوع البيولوجى.تق -

 اعداد استراتيجيات للوقاية من تغير المناخ. -

 التقني.تقديم كافة وسائل الدعم المالى و -

خذ فى االعتبار احتياجات المجتمعات المحلية التى يعتمد مصدر رزقها على مكونات التنوع البيولوجى األ -

 .حفاظواهمية مشاركتهم فى اعمال ال

من االنشطة البشرية المدمرة مكوناتها الحفاظ على المنطقة وويعتبر السبب الرئيسي من انشاء المحميات هو 

 ،جيال الحالية والقادمةالحفاظ على تلك الثروات لألو و التعدىأو الملوثات أام الجائر للثروات الطبيعية سواء باالستخد

بيئية مميزة وتراث ثقافى اء التى تتميز بخصائص بيولوجية ولمو اأرض وهذا المفهوم يتناول " تلك القطعة من األ

 .[2]"خطار من قبل االنسانوتتعرض لأل ،وجيولوجي مميز
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التى تتحقق بالحفاظ على التنوع البيولوجى و تعامل و ط بين تحقييق االستدامة البيئيةهمية للربأوبالتالى هناك 

 البيولوجي.  لتنوعهاو لذي قد يصبح عنصر مدمر للمحميةالمجتمع المحلى ا

تحقيق و استدامتها و يةأبناء المحمالمحمية لتحقيق التوازن بين ومية دراسة العالقة بين االنسان هأومن هنا ظهرت 

ومعايير الدمج  ،االنسانالتفاعل بين المحمية ومنها وذلك يتطلب التعرف على مدى متطلبات االنسان واحتياجاته 

صائص المحمية ومتطلبات ها للوصول لماهية دمج مجتمع المحمية التى يمكن تحقيقه تبعا لخو التى يمكن توفيرأالمتاحة 

ها وبناء على ذلك اعتمدت هذه الدراسة على اختيار محميات تمثل نماذج مشابهة لباقي هالمشكالت التى تواجمجتمعها و

وتقدم هذه الدراسة تقييم الباحثة  ،ميةتطالع رأي المتفاعلين مع المحاسنية وجراء دراسة ميداالمحميات المصرية إل

: االول/ وصف لمدى تحقيق مفهوم مجتمع المحمية ووجود اليات للتفاعل على المحميات المختارة تبعا لعناصر متتابعة

الثاني/  ،المالحظة المباشرةى االستبيان والمشكالت التى يواجها بالمحمية وذلك بناء علالتفاعل االنسانى ومتطلباته و

تحقيق مفهوم مدى تحليل الثالث/ مناقشة و ،هة نظر المجتمع المرتبط بالمحميةتحليل ماهية نتائج االستبيان لفهم وج

 تم تناولها فى الدراسة الميدانية.يمجتمع المحمية التى 

 المشكلة البحثية

تمام بدور االنسان خاصة فى استدامة داه لتحقيق االستدامة البيئية بينما ال يوجد اهيعتبر البعد االنساني هو األ

المحمية الطبيعية على المستوى المحلى فى مصر مما يترتب عليه وجود  العديد من المشكالت البيئية فى المحميات 

عالنها بمجتمعات سكنية قائمة فى الحضر بعكس إنسانية عليها وخاصة المحميات التى تم الطبيعية نتيجة للتاثيرات اإل

عتماده عليها اجتماعيا بيعية الالموجودة فى الصحاري حيث يكون مجتمع البدو جزء من المحمية الطالمحميات 

التفاعل االيجابي بين المحمية والمجتمع  لهذا تتضح المشكلة وهى فقد الصلة التى يمكن ان تحقق ،واقتصاديا وبيئيا

لهذا  ،نية فى الحضرت المتاخمة للتجمعات العمراوبالتالى تحقيق مفهوم مجتمع المحمية خاصة المحميا السكنى القائم

االقتصادية وذلك فى اطار الظروف االجتماعية والبيئية ور الدمج  يمعايليات لتحقيق آلى  اهمية توفير إكانت الحاجة 

 راء المشاركين الفعليين فى المحمية.آمن خالل معرفة 

 اهمية البحث

لذلك يعتمد البحث على  ،البيئية للمحمية الطبيعية من مدخل اجتماعي نه يتناول االستدامةأهمية البحث الى أترجع 

طبيعية بحاث الخاصة بالمحميات البينما ترتكز األ ،المجتمعلماهية العالقة بين المحمية و الشق الميدانى فى الوصول

ثير البعد االنساني أيطرح هذا البحث وجهة نظر جديدة تتركز فى تو ،الجيولوجية للمحميةعلي الطبيعة البيولوجية و

 على استدامة المحمية.

 هدف البحث

المجتمع السكني معرفة مدى التفاعل بين المحمية وراء المجتمع الفعلي المتفاعل مع المحمية فى آاالعتماد على 

لمعايير وبالتالى يمكن الوصول  القائم وهل يتحقق مفهوم مجتمع المحمية فى المحميات المختارة لالستبيان؟ ولماذا؟

 .ة لتحقيق التفاعل االيجابي بينهمنسانية متفاعلة  مع المحمية الطبيعيإدوار أراء المشاركين بآليات تعتمد على وآ

 فرضية البحث  

ليات آللمحمية الطبيعية فى حال وجود  امجتمع يكونن أيمكن فى منطقة بها محمية طبيعية  المجتمع السكني القائم 

محيط عمرانى للمحمية  صبح هذا المجتمع مجردأ قوان لم تتحق ،االجتماعية لهالمنفعة االقتصادية والبيئية و دمج تحقق

 قد يشكل تهديد على استدامة المحمية.الطبيعية و

  التساؤالت البحثية  

 سئلة التالية:أليطرح البحث ا

 فقط وال يرتبط حياتيا بالمحمية؟ ا مكانيايكون محيطن أو فى محيطها يمكن أهل المجتمع السكنى القائم داخل المحمية  . أ

 ما هى معايير التفاعل التى تحدد مفهوم مجتمع المحمية؟ . ب
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 الدراسة التطبيقية نماذج معايير اختيار 

وقد تم اختيارثالثة نماذج لمحميات تم اعالنها فى  ،محمية طبيعية  تتنوع بها التأثيرات اإلنسانية 30يوجد في مصر 

باختيار بيئات ( حيث تم االهتمام 1ويتضح معايير األختيار لتلك المحميات بجدول ) ،(1سكنية قائمة )شكل مجتمعات 

معرفة ارائهم فى مع من اجل معرفة تاثير كل منهم على نمط التفاعل مع المحمية بيئيا واقتصاديا مختلفة اجتماعيا و

وايضا التطابق الواقعى لمفهوم مجتمع  ،ام سلبي يعود بالضرر عليهم ،وجود المحمية ان كان ايجابي يعود بالفائدة عليهم

   .المحمية و الفوائد التى يمكن ان تحقق هذا المفهوم

 

 

 

 

 

 وادىمحمياة محمياة وادى الرياان/الفيوم  محمياة قاارون/الفيوم  محمياات الدراساة التطبيقياة  :(1شكل )
 [2] المصدر: ىدجلة/المعاد

 لمحميات الدراسة التطبيقيةمعايير االختيار  :(1جدول )

 وادى دجلة وادى الريان قارون معايير اختيار محميات الدراسة التطبيقية

       ان تكون المحمية قريبة من القاهرة

وجود مجتمع 

 سكنى قائم

 - -   داخل المحمية

 -  Buffer zone    محيط

       المحميةخارج 

       للمجتمع  السكنى القائم . اطار اقتصادي وجود 

       اصحاب مصلحة( -زوار –ادارة وجود تاثير انسانى )

       عمرانى محيط بالمحميةوجود نطاق معماري و

ف حاالت عناصراالختيار بكل منها هو ادراك تاثيراختالف موقع المجتمع مع اختال فالغرض من النماذج المختارة

نوع المحمية  اثيروت ،ومتطلباته االقتصاديةيف( ر ،ر)حضتاثيرنوع المجتمع ،الطبيعيةالسكنى القائم بالنسبة للمحمية 

باقي المحميات المصرية  فالمحميات الثالث تتشابه مع ،المحميةلمجتمع والمعرفة كيفية تحقيق الدمج بين الطبيعية 

ومن  ،جتمع المحمية" تبعا للوضع الراهنبغرض توقيع مفهوم "م تحسين اداء المحميات الطبيعية المحلية وبذلك يمكن

 اجل سهولة عملية االستبيان تم اختيار االمثلة قريبة من القاهرة.

 االستبيان علي العينات المستهدفةتطبيق تصميم و

قيقها على مستوى لدراسة مدى تح ،تم تناول عده نقاط بهدف الوصول لمحددات التفاعليمن خالل االسئلة البحثية 

 :تم االستفسار عنها لكل شريحة مستهدفةيالعناصر التى  (2بجدول ) ويتضحالثالث محميات 

   النقاط المستهدفة من االستبيان :(2جدول )

 الهدف من التساؤل ماهية التساؤل العنصر المستهدف

النشاط االقتصادى للمجتمع   .اإلطار اإلقتصادى المجتمع المحلى

األنشطة اإلقتصادية التى  ،المحلى

 توفرها المحمية لالنشطة المقترحة 

معرفة هل النشاط االقتصادى 

 .عنصر يحقق التفاعل بين الطرفين

 معرفة مدى االعتماد البيئي على المحمية .االستفادة البيئية ،المشكالت البيئية .اإلطار البيئي

 .مدى االستفادة االجتماعية  .األهمية االجتماعية للمحمية .اإلطار االجتماعى

العناصر المعمارية  

 العمرانيةو

 .الرضا عن الوضع الراهن

 

معرفة هل تؤثر العناصر على 

 .تفاعل المجتمع

 معرفة الرأي على هذا التوجه. وجود مشروعات استثمارية. .االستثماربالمحمية

   

 محمية وادى الريان)ب(  قارونمحمية )ج( 
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 الهدف من التساؤل ماهية التساؤل العنصر المستهدف

مشاركة المجتمع  االدارة

 المحلى.

 التوافق على مشاركة إدارية    

 .اقتصاديةو

معرفة امكانية ان تكون معيارا 

 .لمنهجية الدمج

التعامل مع التأثيرات 

 اإلنسانية.

 ،التعديات ، المشكالت البيئية

 والعمرانية. المشكالت  المعمارية

 إمكانية التطوير. ،مدى التعامل

العناصر المعمارية 

 العمرانية.و

تاثير تلك العناصر على تفاعل  مدى توفير متطلبات الزوار.

 االدارة.

 إمكانية التحسين. ماهية التواصل عناصر التواصل

المسئولين بوزارة 

قطاع  البيئة

 المحميات

اإلطار العام فى 

 التعامل مع المحميات.

التواصل ماهية ،سياسات التعامل

 المشكالت. ،مع مجتمع المحمية

 إمكانية التحسين.

  المنهج التطبيقي للبحث

المشكالت التى االول وصف التفاعل االنسانى ومتطلباته و :ن وهمايعتمد منهج البحث على عنصرين متتابعي

ومدى تحقيق الثاني تحليل ماهية نتائج االستبيان و ،المالحظة المباشرةمحمية وذلك بناء على االستبيان وا الهواجهت

 تبعا للوضع الراهن. "مجتمع المحمية"مفهوم 

فاالسئلة الموجهة  ،راء جميع المتفاعلين مع المحميةآهمية ادراك العينات المستهدفة نتيجة ألفي  اختالف يوجد 

واستمارة  ،سئلة الموجهة لقادة وزارة البيئةالللمجتمع المحلي تختلف عن االسئلة الموجهة لموظفى ادارة المحمية وعن ا

وهى  ،)العناصر الموضحة باالشكال البيانية( بها اختيارات لالجابةليست مفتوحة بل  االستبيان تحتوي على اسئلة

 خصية  لمعرفة المستوى التعليمينها تشمل البيانات الشأالى جانب  ،صر المستهدفة كما بالجدول السابقمحددة تبعا للعنا

 تم مراعاه فى العينة البحثية المواصفات التالية : ،العمريو

 ،التفكيرو   كون على عينات عشوائية  للمجتمع المحلي بها تنوع فى التعليم لضمان اختالف وجهات النظرتان  -أ

 وتنوع ليشمل الجنسين معا.

معرفة آرائهم لتحسين اداء ولمتفاعلة بل االدوار االنسانية اان يكون االستبيان على  تقييم الوضع الراهن من ق -ب

 المحمية وتحقيق الدمج.

 المكانية التحسين.راء المشاركين الفعليين فى المحمية ألى إالوصول دراسة الوضع الراهن ووتهدف الدراسة التطبيقية ل

قد فرض مجال و ،نسانيإلاالدوات المناسبة لجمع المعلومات لهذه الدراسة التى تتناول البعد أتم اختيار بعض و

 الدوات كالتالى:أبعض الدراسة 

وتسجيل   ،ميات المختارة للدراسة التطبيقيةداه لتسجيل الوضع الراهن للمحأكالتصوير الفوتوغرافي:  -

 بعض السلوكيات فيها.النشاط و

تسجيل واستقراء و ،واالجتماعيةداه لرصد وتوثيق البيئة الطبيعية أالشخصية: وهى المالحظة الرصد و -

 فراد من خالل تفاعلهم للمحمية.األ راءآ

 استمارة االستبيان

شكال وهى العناصر الموجودة داخل األ منها جابات مقترحة لالختيارعرض اواسئلة محددة  تم توجيه -

 .ة مدى تحققها بالمحميات المختارةالبيانية بغرض معرف

لكل  راك االراءدة بغرض ايلقلاالسئلة الموجهة مختلفة تبعا لكل شريحة مستهدفة واالسئلة المشتركة  -

حيث تم  ،مدة زمنية تصل الى ثالثة شهور ه الدراسةهذ توقد استغرق ،شريحة في نقاط مشتركة بينهم

لبيئة بقطاع مقابلة القادة بوزارة او ،مقابلة موظفي االدارة بالمحميات الثالث وتقديم االستبيان الخاص بهم

حيث  ،المحيط السكنى بكل محميةاص بهم الى جانب التوجه الى تقديم االستبيان الخالمحميات الطبيعية و
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وتقديم االستبيان الخاص بهم بغرض الوصول لتأكيد أو   ،استمارة لكل محمية 200 تم تخصيص عددي

 ومنها تم تحليل نتائج هذا االستبيان. رفض فرضيات البحث واالجابة على التساؤالت البحثية

 البيئي للمحمية الىل االطار االجتماعى واالقتصادى والنقاط التى تتناويشتمل االستبيان على عدد من 

رد تبعا لنوع دقائق لالجابة من كل ف 10العمرانية مما ادى الى وقت  يتعدى جانب تقييم العناصر المعمارية و

تعبيرعن ولكن لم يحدث ضيق الحد منهم النها اعطت الفرصة للمتفاعلين مع المحمية لل ،االسئلة الموجهة له

 هم باالهتمام لمعرفة مقترحاتهم.رمتطلباتهم الى جانب شعو

 التمهيد النظري .2

 مفهوم مجتمع المحمية1.2. 

النظم االيكولوجية الى جانب السكان راضى الرطبة والساحلية والغابات أويعرف مجتمع المحمية بانه األ

يكولوجية و الحياه النظم اإلنواع والعديد من األوتوفر هذه المناطق   ،[7]التى تقوم بادارة وصيانة المحمية

فراد المتواجدين فى التجمعات االنسانية حول يقصد به األوجتمع المحمية الطبيعية م بالتالىو ،البرية المحلية

 .ثقافية مميزةة وتربطهم عدة عناصر اقتصاديطار ثقافى مميز وإ( ولهم 2) شكل [14] و داخل المحميةأ

                

 

 

 
 بالنسبة للمحميةالمجتمع المحلى موقع : (2)شكل 

و    دارة موارد المحمية من خالل  تحقيق مشاركة محليةإلذا كان التوجه العالمى باالعتماد على المجتمع ب

 ،[6]ارة للموارد الطبيعيةدإتحقيق حافز اقتصادى من خالل االستخدام المستدام لمواردها وذلك بعمل خطة 

للمساعده باالعتماد على الخدمات التقنية فى صون ساسية للمراقبة وأداه أ فالمجتمعات ستصبح وبالتالى

محدودة من المحمية والتى تدار من  مساحةن الحفاظ على الطبيعة يحدث فقط داخل أالبا ما يفهم وغالمحمية 

اية مواردها الطبيعية ولكن يمكن تحقيقها عن طريق اشراك المجتمعات المحلية  فى حم ،[12]قبل الحكومة

 .[10] (3بجدول )كما  ،دارة القرارإمكانية صنع وإوكسب الرزق و

وادراك المنافع يترجم بمدى تجاور  ،[11]تفاع من المحميةلذلك فمفهوم المجتمع يتوقف على مدى االن

 Buffer Zone" تخطيط هذه المنطقة وبالتالى تسميداه للمشاركة الفعالة فى ادارة والمجتمع للمحمية ليكون ا

Communities" ويعتبر مجتمع داعم "Support Zone Communities والذي يعرف بانهم اصحاب "

مساكن من مواد  وهذا المجتمع يسكن فى [13]االرض والقادرين على الحفاظ وتحقيق التنمية االقتصادية

 [10] طبية ..الخ اعشابوأو زراعة أصيد من  على مواردهامشابهة لبيئة المحمية ذاتها ويعتمد 

 [11،14المصدر] –معايير مجتمع المحمية  :(3جدول ) 
 Benefits[14،11]الفوائد 

تعويضات  ،الخام للمواداالستخدام  ،المنتجات للبيع ،الصيد الستهالك المعيشي ،السياحةالدخل من   livelihoodالمعيشة 

عشاب األالصحة ) ،النزل البيئي للسياحة ،توفير مواد البناء()  السكن  ،مباشرة من وجود المحمية

مشروعات  ،التدريب،دارة القدرة على اتخاذ القرار من خالل اإلاقتصادية )الطبية( تنمية اجتماعية و

 تنموية(

خدمات النظام االيكولوجى     

Ecosystem-produced 

Benefit 

 التلقيح . ،توفير الغذاء ،توفير المياه النظيفة

 الحفاظ على هوية المكان ،الحياه البريةلطبيعة وستمتاع بااال ،[14]ماكن التراثيةحماية و صيانة األ Cultural Benefitsفوائد ثقافية 
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االراضاااي الزراعيااااة  :(3شككككل )

 تصوير الباحثة-المحيطة بالبحيرة 
كافيتريا مطلة  (:4شكل )

 تصوير الباحثة-على البحيرة

 المختارةالمجتمع السكنى القائم بمحيط المحميات خصائص 2.2. 

جانب لى إالثقافي به نوع المجتمع والنشاط االقتصادى وخصائص المجتمع القائم بتوضيح  هذا تناوليو

 وثقافيا اقتصاديا تمع المحيط ومدى اعتماد المجتمع عالقتها بالمجاقتصادها ووضيح خصائص إالدارة وت

 على وجود المحمية الطبيعية.تعليميا و واجتماعيا

 :المجتمع السكني بمحمية قارون -أ

 ،شكشوك)مثل كم قري 60ساحل الجنوبي للمحمية بطول يحيط بال ،[1]مجتمع ريفى خصائص المجتمع: -

 .[9]نسمة 20،000باجمالى تعداد   ،العمدة(

 مشاركة المجتمع باالدارة: غير محققة. -

( على الساحل الجنوبى 3االنشطة االقتصادية المعتمدة على وجود المحمية: يعتبر النشاط الزراعي شكل ) -

االستزراع السمكي حيث تنتشر على طول الساحل الجنوبى لمحمية قارون ويتم تسويق  ،[2للمحمية]

نشاط صناعى بمصنع استخراج االمالح من البحيرة وهو تابع  ،[4االنتاج من قبل االهالي على الساحل]

النشاط السياحي من  ،صيد الطيور ال يزال الصيدعن طريق البركة المصرح بها ومنها للبط ،للدولة

 .(5كما بشكل ) ،والسياحة فى الفنادق والمنشات السياحية الخدمية ،(4شكل ) ،فيترياتكا

 

 

 

 

 

 :نالسكني القائم بمحمية وادى الريا المجتمع -ب

 ومثل قري يوسف الصديق  2كم 35عن المحمية حوالى يبعد ، خصائص المجتمع القائم: مجتمع ريفى -

 بقوارب الصيد اوخارج المحمية  فى الزراعة ونيعمل المحليو ،[8]نسمة 12،000وتبلغ الريان والنازلة 

  .فهو غير مستغل بالمحمية طار الثقافيما اإلأفى الجزء الشمالى والجنوبى للبحيرة  (6) شكل

 .[3]مشاركة المجتمع باإلدارة :غير محققة -

السفلى بوادى الريان ويتم يد االسماك فى البحيرات العليا ومعتمدة على المحمية: صالقتصادية نشطة اإلاأل -

 .[2]البيئية ونموذج للسياحةمزار سياحى ها تعتبرالمحمية ،خارج المحمية كواخ خشبية أالبيع فى 

 

 

 

 

 

 

 

 [16الصيد ببحيرة وادى الريان] (:6شكل )

 :محمية وادى دجلةلالمجتمع السكني القائم  -ج

فال يقطن  المحميةكم عن  2بعد تو فرد 10،000يعيش بها السكنية المنطقةخصائص المجتمع القائم:  -

المحمية اال فى حدود بين سكان منطقة زهراء المعادى و ليس هناك ارتباطو ،[3]داخل المحمية سكان

فناااااادق مطلاااااة علاااااى  :(5شككككككل )

 تصوير الباحثة-البحيرة
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 ( مراكب الصيد/ قارونج)        ( كافيتريات /قارونب( اكشاك بيع االسماك / قارون    )أ)                

 ارون )تصوير :الباحثة(لمحمية قاالستفادة االقتصادية للمجتمع المحلي  (:8شكل )

االصلية  اوجد انشطة تراث ثقافى داخل المحمية وال ترتبط المحمية فى مكوناتهالتو [8]الرحالت الترفيهية

ويوجد  ،[3]لقائمالمجتمع اخاصة باقتصادية انشطة اجتماعية اوتحتوى انشطة تقليدية او فال باى نشاط انسانى

( الى جانب شركات البترول فمعظم السكان من مناطق بعيدة جلبتهم فرص 7انشطة مصانع التحجير شكل )

 .العاملين بالمحمية من خارج المجتمع السكني القائمواالسكان او فرص العمل 

 .[5]ال يوجد :مشاركة المجتمع باالدارة -

 .[5]يعتمد المجتمع السكنى القائم  اقتصاديا على المحمية ال -

 

 

 

 

 

 

 

 [15]مصانع التحجير :(7شكل )

 تحليل نتائج االستبيان .3

عليه (  xبحيث محور ) عرضها من خالل االشكال البيانيةليل االجابات من الثالث محميات وتم تحي

 .فراد األراء النسب آلعليه  Y)محور )العناصر المستهدف معرفتها و

  على النحو التالى: يتم توضيح التحليل تبعا لكل شريحة مستهدفة باالستبيان

 القائم السكنى مجتمعلل اسئلة موجهة1.3. 

 االستفادة االقتصادية من المحمية1.3.3. 
ثير نوع أهمية تأقتصاديا في الثالث محميات فيتضح بتوجيه التساؤل لمعرفة مدى االعتماد على المحمية ا 

عتمد مجتمع محمية قارون على صيد يف ،لتحقيق عائد اقتصادى المجتمع منهااستفادة  ىالمحمية  النها تحدد مد

االنشطة ريان فمن خالل السياحة البيئية وما محمية وادى الأ ،(8البيع شكل )ك من البحيرة للغذاء واسماال

فال يوجد استفادة الن فرص ما محمية وادى دجلة أ ،(9الترفيهية الى جانب تاجير الكافيتريات والصيد شكل )

ان اكثر انواع االستفادة  (10ويتضح بشكل ) ،فراد من خارج المجتمع السكني القائمالعمل المتاحة بالمحمية أل

% واقل  43بنسبةويليها الصيد % 97للمجتمع المحلي هى السياحة البيئية بمحمية وادى الريان بنسبة  يةداالقتصا

وهذه النسبة نتيجة  %45بنسبة  علي نسبة للصيد أف بمحمية قارون  اما ،%3بنسبةالمنتجات المحلية  نسبة لبيع

وهي في صورة كافيتريات لالفراد مطلة على  %10 الىتصل  للسياحة البيئية واقل نسبة  ،لتلوث المحمية

محمية وادى الدجلة لوجود  ماأ ،االقتصادىوبالتالى فعدم تفاعل مجتمع  المحمية من أحد اسبابه االطار المحمية 

وذلك كتوضيح للوضع فيتضح عدم وجود نسب لها  المصانعالشركات وكانشطة اقتصادية ال تعتمد علي المحمية 

 نشطة تعتمد على المحمية.أ دلعدم وجو الراهن ان المجتمع السكنى القائم غير مستفيد اقتصاديا من المحمية 
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 الريانوادى ( مراكب الصيد/ ج)وادى الريان  ( كافيتريات /ب) وادى الريان بيع منتجات محلية/( أ)

 لمحمية وادى الرياناالستفادة االقتصادية للمجتمع المحلي  (:9شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ات المحلية الثالثلمجتمعلاالستفادة االقتصادية  االستبيان عن نتائج (:10شكل )

 فرص العمل التى توفرها ادارة المحمية2.1.3. 
نها ال تتعدى أب (11شكل )تتضح فى  فراد المجتمع السكني القائم  بالمحميات الثالث ألفرص عمل  توفير مدى

هي  محمية وادى الريانبنسب فرص العمل علي أو ،واليوجد مرشيدين سياحين تابعين للمحميات ،موظفي المحمية

بنسبة  الترفيهيةنشطة وهى الكافيتريات او األاصحاب مشروعات عنصر  ليهي% 30وظائف االدارية بنسبة ال

اما قارون فاعلي نسبة للوظائف  ،هى تنجح فى تحقيق انتماء للمحميةوبالتالى فلهم   حقوق انتفاعوهي % 15

 ففرص العمل بالمحمية الفراد من خارج المجتمع السكن المحيط. ،دجلة فال يوجد ياما واد ،%30بنسبةاالدارية 

 

 

 

 

 

 للمجتمع المحلي فرص العمل :(11شكل )

 المشروعات االستثمارية3.1.3. 
خذ شكل أفقط ت ،غير محقق هباصحاليحقق عائد مزدوج للمحمية و ذياالستثمارية ال المشروعاتمفهوم 

وبالتالى غير مصرح بعمل  ،رض المحمية ملك للحكومة فقطأفرص فردية لتحقيق دخل اقتصادى و ذلك الن 

فبمحمية قارون نسبة  (12)ى مشروع بها شكل أى مستثمر لتحقيق و تاجير ارض المحمية ألأمشروعات 

% وهي من قبل االفراد النها ملكياتهم الخاصة فال تمثل مشروع استثماري )الن المحمية اعلنت 20الزراعة 

ياحية بقارون ايضا ملكيات خاصة الفنادق الس ،(االرض ملك للمحمية بمجتمع سكني قائم و بالتالى لم تصبح

 .%15ى بنسبة المحمية من عائدها االقتصادحكومية ال تستفيد و
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 ركود الصيد بالبحيرة)ج(       )ب( الصرف الزراعي     الصرف الصحي       ( أ)

 تصوير الباحثة– تلوث مياه بحيرة قارون  :(14شكل  )

اما   ،رلسؤال مدير المحمية عن هذا االم فال يوجد رقابة او اشراف او قرار من المحمية لتلك الفنادق تبعا 

وادى دجلة ال يوجد مشروع اما  ،تريا لالفراد و لها اشراف عليهافالمحمية تترك عائد الكافي بوادى الريان

 خاصة بهم. توفره المحمية لالفراد وال يعمل ايضا االفراد بمشروعات 

 

 

 

 

 

 

 نتائج المشروعات االستثمارية للمجتمع المحلي :(12شكل )

 العائد االقتصادى لالفراد من موارد المحميات الثالث4.1.3. 
لمشكالت بيئية  ةذلك لتعرض المحميغير ثابت ومن البحيرة قتصادى للمجتمع المحلي لقارون لعائد االا

       سماك لتلوث البحيرة من الصرف الصحىثر ناتج الصيد لألايتفبحيرة قارون  ،توثر على مواردها

لصيد  الي جانب سلوك الصيادين من استخدام مواد سامة ،مياه البحيرةمما ادى لزيادة نسبة ملوحة  الزراعىو

 او تنفيذ للقوانين لمنع التاثيرات االنسانية السلبية على موارد المحمية رقابةنتيجة لعدم وجود  وذلك  ،االسماك

اما وادى الريان فتم معالجة مياه وادى الريان فال  ،(14شكال التلوث بشكل )أو ،(13) شكلبتضح يوذلك 

 .للغذاءر مصدر فموارد المحمية ال تعتب دجلةمحمية وادى و ، تاثير على ناتج الصيد

 

 

 

 
 

 المؤثرات عل العائد االقتصادي :(13) شكل

 

 

 

 

  

 قائمالمستوي التعليمي للمجتمع ال5.1.3. 
للمجتمع المحلي له تاثير مباشر علي ظهور المشكالت البيئية التى يتضح ان المستوي التعليمي المنخفض 

 ،االنسانيبقيم المحمية مما يحقق التاثير السلبي لسلوك السابق ويرجع ذلك لعدم التوعية  تم توضيحها بالجزء

بعكس  ،%78 هي( فاكبر نسبة للمستوي التعليمي بمحمية وادى دجلة15وذلك يتضح من الشكل البيانى )

  .التعليم لمجتمعها السكنى القائم من اكثرهم تلوث لتدنى مستويفتعتبر قارون 
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 التخييم و الشوي /وادى دجلة (جوادى الريان    )ب( التنزه ب)        قارونحيرة  ب( التنزه بأ)         

 تصوير الباحثة –التنزه بالمحميات الثالث  (:16شكل)

 

 

 

 
 

 للمجتمع السكن القائم للمحميات الثالث. مستوى التعليم :(15)شكل 

 االستفادة االجتماعية من المحمية6.1.3. 

   ،المحميات متنزه للسكانحيث تعتبر  (16شكل ) ترفيهية بالمحميةالنشطة الأيتضح ارتباط المحليين ب 

% 20 ن بنسبةهالى الصيادين بقاروأل التوعية البيئية جتماعية المقدمة لمجتمع كل منها من الخدمات االو

كما يتضح  ،%5نسبتها بوادى الريان  يتم بيع منتجات يدوية بسيطة من تراث القري ،%20ة بنسبةوالصحي

وال يوجد تحقيق لممارسة االنشطة  ،لبيع المنتجات او لتعليمهاوال توجد بالمحميات الثالث مراكز  (17بشكل )

 سوى الترفيه. وبالتالى ال توجد بمحمية وادى الريان اى وسيلة استفادة اجتماعية  ،التقليدية

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 نتائج االستفادة االجتماعية للمجتمع المحلي  :(17شكل )

 االستفادة البيئية7.1.3. 
 الذي يتوقف علي نوع المحميةوفقط غذاء للمصدر هو توفير المحمية  موارد مدى االستفادة البيئية من 

يضا االستفادة االقتصادية والتى تحقق الدخل المادى على المجتمع من الزراعة أفاالستفادة البيئية من المحمية هى 

 .(19) وذلك بالشكل البياني  ،اما وادى دجلة فال يوجد (18شكل )والصيد بوادى الريان  ،بقارون والصيد
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 مطاعم مطلة على بحيرة قارون (ج( الزراعة /قارون        شكل )بشكل )    ( بيع االسماك/قارون       أ)                              

 تصوير الباحثة-االستفادة بمنتجات موارد المحمية لقارون (:18شكل )                                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمحميات الثالث االستفادة البيئيةنتائج  : (19شكل )

 المحميةات لزيادة التفاعل بين المجتمع ومقترح8.1.3. 
ل  لمعرفة ؤالتسا وجبلذلك  ،فى تمويل المحميةلمعرفة ارائهم فى مقترحات التحسين  للمجتمع المحلي  توجيه االسئلةب

اعلى نسبة للموافقة من ان  والتى يتضحماهية اسباب عدم الرغبة فى المشاركة هم او رفضهم على مبدأ التمويل وتقمواف

 ،نتيجة للمستوى التعليمي وادراك االستفادة في حال المشاركة بالتمويلوذلك  %83بنسبة  مجتمع المحلي لمحمية وادى دجلة

 (.21شكل ) ،%5وادى دجلة  بنسبة فاقل نسبة لعدم الرغبة بالمشاركة فهى لعنصر " ال تمثل اهمية لي" من  ،(20شكل )

 

         

 

 

 

 المجتمع فى المشاركة فى تمويل المحمية رأى: (20 ) شكل

 

 

 

              

 اسباب عدم الرغبة في المشاركة بالتمويل(: 21شكل )

 اعلي نسبة هي لعنصر عمل شهادات (22شكل ) رائهم في مقترحات المشاركة التمويليةآويتضح ان 

بعمل  علي نسبةأفاما قارون  ،%10للمشروعات االستثمارية أقل نسبة و % لوادى دجلة90استثمارية بنسبة 
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عمل علي اليجار اماكن بالمحمية ومحمية وادى الريان األ% و25قل التبرعات % و األ85مشروعات بنسبة 

 ،اثير الوضع االقتصادي على ارائهموهذا يعني ت ،%35 قل للتبرعات بنسبةاأل% و75بنسبة مشروعات 

احتياجهم لعمل دى للقيم الضعيفة لعنصر التبرعات وفقارون ووادي الريان المستوى االقتصادى الضعيف ا

( 23االدارة شكل )وبالنسبة للمشاركة في  ،على مواردها نبعكس وادى دجلة النهم ال يعتمدو ،مشروعات

 للمجتمع فرص المشاركة باالدارة. تقديم ادارة المحمية علي النسب تعود لعدمأف

 

 

 

 

 
 

       المحمية ادارةالمجتمع في مقترحات المشاركة في  رأى :(22شكل )

 

 

 

 

 
 

 المجتمع في المشاركة في ادارة المحمية      رأى :(23شكل )                                        

 المحميةسئلة موجهة الدارة أ 2.3. 

 للتفاعل مع المجتمع المحيط بالمحمية الدارةإمهام 1.2.3. 
على نسبة ن أأ( حيث يتضح 24ع المحيط شكل ) دارة المحميات الثالث مع المجتمامدى تفاعل  دراكاتم 

مل منشورات توعوية كما % فهي تقوم فقط بعمل التوعية البيئية بع80لعدم التفاعل لمحمية وادى دجلة بنسبة 

التفاعل االيجابي مع مجتمع محمية  تحققاالدارة  ،%55 هي علي نسبة لمحمية وادى الريانأو (25) بشكل

نشطة أتوفير  ،جير كافيتريات المحمية كحق انتفاعأعمل عن طريق تللمن خالل توفير فرص وادى الريان 

ة خدمة الزوار باالنشطوعدم حكر  ،ركوب الخيل والجمال ،التنزه بالمراكب ،السفاري ،سياحية مثل التخييم

محمية قارون فمن خالل توفير حمالت فى ما ا ،داريةاإلوظائف الالعمل بايضا الترفيهية على ادارة المحمية و

محمية وادى فى ما أ ،%20بنسبة  توفير حمالت توعية لطالب مدارس المنطقةو هالي الصيادينتوعية بيئية أل

  .سوى التوعية فقط فال توفر اي مصدر لتحقيق عائد لالفراد اجتماعي  تفاعل تقوم المحمية باي دجلة فال 
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 مهام االدارة للمحميات الثالث :(25) شكل     تواصل االدارة مع المجتمع المحيط   :(24)ل شك

     بالمحميات الثالث

 

 

 

 

 

 

   
 

 نوع االدارة2.2.3. 
 فقط.ق بها سوى نوع واحد من االدارة وهى الحكومية المحميات ال يتحق

 تمويل المحمية3.2.3. 

 

 

 

 

 

 اتتمويل المحمي مصادر :(26شكل )

الحكومياة  الميزانياة يوهاات الاثالث ال يوجد سوى مصدر واحد لتمويال المحمياأنه  (26) يتضح من شكل

مان المجتماع  أو ى مشاركة تمويلية مان القطااع الخااص أيوجد  فال ,ويتجه جزء منها لمرتبات موظفي المحمية

او الزوار وبالتالى ال يتحقق اى تنوع فى مصاادر التمويال, وتام عارض العناصار التاى يمكان تحقيقهاا   المحلى

 لتنويع مصادر التمويل ونسبتها صفر% بغرض ادراك الوضع الراهن للمحميات الثالث.

لتحقاق عائاد الزراعاة او االنشاطة الترفيهياة ود المحمياة كالصايد ماوارالى جاناب اناه ال ياتم االساتفادة مان 

لاادخول م رسااتاخااذ المحميااة  فقااط اسااتخدامها او االسااتمتاع بهااا, ف رسااوم علااي يوجااد مااادى يعااود للمحميااة, فااال

من وادى الريان ووادى دجلة اما لقارون فالساحل الجنوبي ال يوجاد باه رساوم لعادم وجاود بواباات او  المحمية

 حددة للساحل .مداخل م

 مشكالت المحميات تبعا للتاثيرات االنسانية4.2.4. 
 :التعديات - أ

محميتي قارون ووادى صورالتعديات على و ،ال توجد تعديات بمحمية وادى دجلة على ارض المحمية 

و البناء بشكل أ ( 27شكل ) للمحمية مثل وادى الريان مملوكة الراضي الأالتعدى على  في صور الريان

فالتعديات ( 29فتبعا للشكل البيانى )  (28شكل ) ودون االلتزام باي معايير كما ببحيرة قارون عشوائي

%   بوادى 70فنسب التعديات تبعا الراء ادارة المحميتين ( 30شكل ) اما ،بمحميتي وادى الريان و قارون

من  %35بنسبة فة قارون محمي بالصحراء المحيطة بالمحمية اما الريان من قبل تجار االراضي او الرهبان 

تتمثل فى عمل  (31شكل ) وسائل التعامل مع التعديات وبالنسبة ل ،قبل ساكنى المنطقة بالبناء العشوائي

 او تطبيق الغرامات المالية للعمد و كبار البلد بمشاركةواحيانا يتم التصالح الودى   غير منفذة هاولكنمحاضر 

 .الريان تبعا الجابة مديري محميتي قارون ووادى
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 وسائل التحكم في التعديات    :(30)شكل   التعديات على ارض المحمية   :(29شكل )               

    البناء العشوائي على بحيرة قارون :(28شكل )        ارض  التعديات على :(27شكل )              

     وادى الريان  محمية              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :المشكالت البيئية - ب

 تلوث موارد المحمية مثل (31شكل ) بالمحميات الثالث نسانية إلثيرات اأتتشابه المشكالت الناتجة عن الت

كما  ق الكائنات الحيةونفمما يؤدى الى % بمحمية قارون 80 نقص الكائنات الحية تبعا للصيد الجائر ،

اما  %20وادى دجلة مثل المشروعات قرب المحمية تداخل استعماالت االراضي واو من تاثير  ،بقارون

 %.80هي علي نسبة بتلوث موارد المحمية أمحمية وادى الريان  ف

 

 

 

 
 مشكالت بيئية بالمحميات :(31شكل )

 :العمرانيةبصري نتيجة للمشكالت المعمارية والتلوث ال -ج

بعكس  ،الصحراء هي محيط المحميةالن  بمحمية وادى الريان المحيطال يوجد اي تلوث بصري ناتج من 

تعليق  ،وجود مخلفات متراكمةمن تاثير مجتمع قارون يتضح يث ( ح32شكل )محميتي قارون ووادى دجلة 

حال السور غير منتظم البناء او تغير المواد  وتقارب المبانى من مداخل المحمية  ،ملصقات علي منشأت

اما  ،عدم االهتمام بمحيط المحميةبالمحليات الحكومي وينتج بسبب ضعف االداء  وهذا الوضعمستخدمة به 

الطريق الى جانب ان ( 33شكل ) وادى دجلة فمن خالل تداخل االنشطة وقرب المخازن من مدخل المحمية 

 المؤدى للمحمية غير ممهد.
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 مدى الموافقة على االدارة االقتصادية للمجتمع (:35شكل )ادراة كاملة للمجتمع        لموافقة على مدى ا: (34شكل )

 

 

 

 

 

 

 مشكالت تحقق التلوث البصري من محيط المحميات :(32) شكل

 

 

 

 

 

  

 
 

 تصوير الباحثة -البصري لمحميتي قارون و وادى دجلةالتلوث  (:33شكل )

 القادة بوزارة البيئة لقطاع المحميات أراء3.3. 

 سياسة الدولة نحو المحميات1.3.3. 
مركزية التمويل المتمثل في طار الحكومي ودارة من خالل اإلتتشابه المحميات الثالث فى مركزية األ

  التركيز على عمل دراسات بيئية لصون التنوع البيولوجي بالمحميات. ويتم ،وزارة البيئة

 دارة و تمويل المحميةإالمجتمع فى  دمجالموافقة على 2.3.3. 
االشراف الحكومة فقط   مععلى ادارة كاملة للمحمية من قبل المجتمع المحلي من الوزارة  ال يوجد موافقة

اما االدارة االقتصادية فال  ،لضمان تطبيق اليات صون المحميةة بل يمكن المشاركة في االدار ،(34شكل )

 (.35شكل ) حقق الهدف منهاتتتحول المحمية لمصدر تجاري فال ي توجد موافقة عليها ايضا منعا من 

 

 

 

 

 

 مشكالت المحميات3.3.3. 
بقيم المحمية   عدم الوعى بسبب تشترك المحميات الثالث في المشكالت نتيجة للتلوث الناتج من الزوار

 .% 85تصل لنسبةلوث من مخلفات الزوار تمما يؤثر على موارد المحمية فال
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 الثالثمشكالت المحميات : (36شكل )

 تحليل النتائج تبعا للهدف من االستبيان4. 

 المحميات نماذج الدراسة التطبيقيةالمتفاعلة مع من خالل االستبيان تم توضيح رأى االدوار االنسانية 

 والتى منها تم الوصول الى عناوين تلخص االجابات الخاصة باالفراد مع اختالف طبيعتهم وهى كالتالى:

  مدى التفاعل مع المحمية1.4. 

 كالتالى:والمجتمع  االدارة بينتفاعل ال تاثير عدم يتضح 

 مدى تحقيق معايير التفاعل بين المحمية والمجتمع المحلى1.4.4. 
االستفادة من ثالث تبعا  للتفاعل مع االدارة وللمحميات ال المحمية مدى التفاعل بين المجتمع وبتقييم 

 (.4كما بجدول ) ،المحمية

 القائمالسكنى  تقييم المجتمع   :(4جدول )

 وادى دجلة وادى الريان قارون المعايير

تفاعل االدارة مع 

 المجتمع المحلي

       توفير فرص عمل بالمحمية

االعتماد على موارد المحمية 

 .كانشطة اقتصادية للمجتمع

      

االعتماد على المجتمع في ادارة 

 .المحمية

      

االعتماد على المجتمع فى تمويل 

 .المحمية

      

       .االستفادة االقتصادية من المحمية

       .االستفادة االجتماعية من المحمية

       .االستفادة البيئية

       .تاثير ثقافة المجتمع على انشطة المحمية

       .وجود تاثير سلبي للمحمية على المجتمع

       .تنمية المحميةموافقة المجتمع على المشاركة فى 

       .مشاركة المجتمع فى ادارة المحمية

       .موافقة المجتمع على المشاركة فى ادارة المحمية

       .مشاركة المجتمع فى تمويل المحمية

       .موافقة المجتمع على المشاركة فى التمويل

       .تحقيق مفهوم مجتمع المحمية
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 .(5كما بجدول ) ،المحمية في الثالث محميات االداري: بتوضيح دور ادارةاالطار2.1.4. 
   تقييم االدارة  :(5جدول )

 وادى دجلة وادى الريان قارون المعايير

       .االدارة و التمويل حكومي فقط

       .وجود تعديات على ارض المحمية

       .وجود مشكالت بسبب المجتمع القائم

       .تواصل االدارة مع المجتمع

 االنسانية للمحمية الطبيعية األدوارتداخل العالقات المؤثرة على تفاعل 2.4. 

 ،(37شكل )  تفاعل االدوار االنسانيةمن خالل تحليل نتائج االستبيان يتضح ان هناك عناصر مؤثرة على 

 من خالل ادراكها و تحسينها يمكن تحقيق الدمج وهي كالتالى:

يتضح فى تفاعل مجتمع قارون كما اداه لصون المحمية وايضا لتدمير المحمية النه :  السلوك - أ

 المخلفات.او التلوث وقانونى بالبحيرة الو الصيد غير أبشكل سلبي مع المحمية فى صور التنزه 

قارون ووادى  فمجتمع  ،: يتضح تاثيره من وجود اطار ثقافي يحدد اداء االفراد نوع المجتمع - ب

حيث يتضح انها تشكل هوية تفاعل حضر كمجتمع وادى دجلة مجتمع او يفية مجتمعات رالريان 

 االفراد وسلوكهم نحو المحميات.

: تستطيع ادارة المحمية تقنين التاثيرات االنسانية السلبية من خالل توفير التوعية ادارة المحمية -ج

 البيئية كحمالت دورية لالهالى او ضمن برامج بيئية بالمدارس.

: التعليم من اهم المؤثرات على سلوك االفراد وهذا ما يتضح من عدم ادراك المستوى التعليمي -د

 مفهوم المحمية ففى قارون ووادى الريان من الريف المستوى التعليمي منخفض.

  ى.لالفراد يمكن ضمان استدامتها البيئية الستدامة هذا المصدر االقتصاد : بتحقيق مورد رزقالوضع االقتصادى -ه

 

 

 

 

 التفاعل بين المجتمع و المحميةالعالقات المؤثرة على  :( 37شكل )

داء دوات تفاعل المجتمع مع المحمية يرجع أل: فقد الصلة وأمع المجتمع ادارة المحميةتفاعل  - و

دوات أخلق  عتستطي الى جانب انها  ،حبة القرارفال تتخذ قرارات صارمةفرغم انها صا دارةاأل

اجتماعية مثل  هو توفير متطلباتأهتمام بالبعد االقتصادى للمجتمع المجتمع مثل األتساعد فى دمج 

 .الزوارحتياجات و متطلبات المجتمع وإلى الى جانب االستماع ا ،قوافل التوعية البيئية او الصحية

المجتمع المحلي ان المحمية جزء خارج المجتمع ال يعنيهم  راعتب ،دارة حكومية:الن اإلدارةنمط اإل - ز

وهذا اساس لوجود عدم  محمية قارونالكثير من االفراد ب يراتبعا ل فهو "مكان تبع الحكومة"

 .مع المحمية لهذا المكانانتماء لمجت

محيطها : يمكن تطوير التعامل مع المحمية بمبدا التفاعل مع السياسات نحو المحمية الطبيعية - ح

 المحمية جزء من محيطه ان ادراكففى حال  ،العنصر الفعال فى تحقيق حمايتها نهمالمجتمعى أل

 سيتم تحقيق استدامة بيئية ،من التفاعل معها النه سيضرها يتم منعه وليس جزء مقتطع  المجتمعي 

كد منه من خالل وهذا ما تم التا ،تقنين التاثيرات االنسانية عليهاو للمحمية الطبيعية باالعتماد عليه 

 . وموافقته ادارياأ المشاركة تمويليا وطرح عليه مبدالبحث الميدانى والتساؤل عن مقترحاته و

ستبيان يتضح وجود عناصر فقد االتصال ولكن : من خالل األالمحميةفقد التواصل بين المجتمع و - ط

 الى  مجتمع للمحمية.وادى دجلة  القائم كحالة محميةالسكنى  يمكن تغيرها لتحويل المجتمع 
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مجتماااااع  :(40شككككككل )

 محمية وادى الريان
 لمحيط  العمراني ا :(41شكل )

 لوادى دجلة

 تحقيق مفهوم مجتمع المحمية لالمثلة المختارة مدى3.4. 

 المتفاعل ايجابيا او سلبيا  معها و ،مستفيدمحمية يطلق فقط على مجتمع متاثرو: مجتمع التوصيف المجتمع

بالبحيرة وايضا مستفيد من خالل الصيد ما يتضح فى فى قارون وهو متاثر وهو و( 38كما بشكل )

مستفيد نتيجة لتوفير عائد اقتصادى بالعمل وادى الريان االراضي المحيطة و متضررمن تاثير البحيرة على

مباني سكنية  ،     مدارس ،اما وادى دجلة فرغم وجود مجتمع قائم من نادى ،داخل المحمية او الصيد

 .انها ال تعتمد على وجود المحمية مصانع االو

 

 

 

 

 مفهوم مجتمع المحمية :(38) شكل

ال  فيتضح ان بحيرة قارون ،ل المحمية  لكل منها ظروف مختلفةالنماذج المختارة لمجتمعات قائمة حول او داخف

سلوك  ،زراعىصرف صحى و ،تلوث ،لجنوبي يتعرض لتعديات بناءفالساحل ا ،تعامل كباقي المحميات فى مصر

والعمل  ،ية عن القري المتاخمة مثل شكشوكفهو ليس له حرم بناء او سور يحد المحم ،زوار او مجتمع محلي

جزء قائم و سكنى بذات المنطقة وذلك يرجع العالن المحمية فى مجتمع هبالزراعة او الصيد له تاثيرات يومية لوجود

السكني بالبعد عن المحمية لم يتم الفصل في االراضي الزراعية او التجاور  حيث ،منه داخل حيز ملكية المحمية

اما محمية وادى  ،محافظة الفيومالبيئة ورة الزراعة واالسكان ولتداخل اكثر من جهة فى اتخاذ تلك القرارات مثل وزا

كم35فيفصلها عن اكبر القري وهى يوسف الصديق  (40شكل ) الريان فهى غير مالصقة لمجتمع سكنى
2
مما يجعل  

كم52حتي القري الموجودة تابعة لالصالح الزراعى تبعد عنها  ،المحمية حدودها اراضي صحراوية 
2

فليست داخل  

 حيز المحمية ومن ياتى للمحمية للعمل بها او الصيد من القري المحيطة تاثيره اقل بكثير من تاثير قارون.

طبق عليه مفهوم مجتمع المحمية فرغم ان المحمية اعلنت فالمجتمع القائم الين ،وادى دجلةوبالنسبة لمحمية  

اال انه ال يتاثر او  ،جاليات االجنبية و ساكني المعادىبمجتمع قائم وبغرض حماية تلك المنطقة لتكون متنزه لل

 (.41فهو فقط محيط عمرانى به شكل ) ،بيئيااو اجتماعيااو يستفيد من المحمية نتيجة النها غير مؤثرة اقتصاديا

 

 

 

 

 

ان وزارة البيئاة اعلنات ان هاذا المكاان محمياة طبيعياة رغام وجاود  ،ويقصد باعالن المحمية في مجتمع ساكني قاائم 

 وليس اعالن المحمية اوال و بالتالى ظهرت بعده التجمعات السكنية. ،تجمعات سكنية في هذا المكان او ما يحيط به

 

 

 

 مجتمع محمية قارون :(39شكل )



468 

JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 43, No. 3, May 2015, pp. 450 – 471 

 تطبيق مفهوم مجتمع المحمية4.4. 

نه يتحقق في محميتي أيتضح التى تم توضيحها ببداية البحث وبالتالى بتطبيق معايير مفهوم مجتمع المحلي 

فال  دجلةاما وادى  ،معيشي لهم المحمية وتحولها لمصدرووادى الريان تبعا لالستفادة من وجود قارون 

 (.6كما بجدول ) ،المحيط ليس دائما  مجتمع للمحميةاذا فالمجتمع  ،يتحقق

   تصميم الباحثة-مع المحمية على االمثلة الثالث تطبيق معاير مفهوم مجت :(6جدول ) 

 وادى دجلة وادى الريان قارون مفهوم مجتمع المحمية

موقع المجتمع 

 القائم

 0 0 1 .المحميةداخل 

 1 1 1 .محيط المحمية

 0 0 0  .القدرة على اتخاذ القرار

 0 0 0 .المشاركة فى تمويل المحمية

 0 1 1 .تحقيق االمن الغذائي

 0 1 1 .مباشرة من وجود المحمية فوائدوجود 

 0 0 0 .و تعليمه للزوار تراث الثقافي بترويجه من خالل المحميةالصون 

 0 1 1 .لالفراد داخل المحميةتوفير فرص عمل 

-الصيد-اعتماد دخل االفراد االقتصادى على المحمية)الزراعة

 السياحة(

1 1 0 

 0 1 0 .بيع المنتجات المحلية داخل المحمية

 0 1 1 .التوعوية -توفير الخدمات الصحية

 1/12 7/12 7/12 المجموع

و اقتصاديا  بيئيا ،للمحمية فى حال االعتماد عليها اجتماعيا وبالتالى  فالمجتمع السكني القائم يمكن ان يسمي مجتمع

 .الطبيعية فى مصر اتمحميال دارة وتمويل مجتمعي كاملإ تحقيقبوزارة البيئة  تبعا لرفض المختصينوذلك 

 التوصياتالنتائج و. 5

 النتائج1.5. 

  العالمية من خالل البحث تم الوصول لمفهوم مجتمع لمحمية والذي يتضح انه يختلف عن المحددات

صور المتطلبات من المحمية فى  االستفادةفى حال يتحقق فقط  محليا ف ،نتيجة للسياسات المحلية

 التمويل.من خالل ملكية ارض المحمية او االدارة او ليس و االجتماعيةالبيئية واالقتصادية و

 المستوى التعليمي يساعد فى تقليل التاثيرات االنسانية السلبية على المحمية.التوعية البيئية و 

 دون مشاركة المجتمع المحلي. ،تمويل المحميةوحد فى ادارة وعلى النطاق المحلي مازال للحكومة الدور األ 

 :االختالف فى معايير االختيار للنماذج المختارة اثبت التالى 
 

االطار البيئي للمحمية عنصر يشكل امكانات المحمية وبالتالى يؤثر على الفرص التى يمكن  -أ 

ضح استغاللها لتحقيق فرص عمل للمجتمع وايضا يتاثر بالتاثيرات االنسانية المحيطة وهذا يت

 وادى الريان على عكس حال محمية وادى دجلة.من طبيعة موارد محميتي قارون و

الطبيعة تبعا لالطار  سلوك الزوار و مدى ادراكهم بقيم المحمية نوع المجتمع يؤثر على -ب 

ثقافة االفراد واتضح ذلك من خالل النسب باالشكال البيانية للمحميات الثالث التعليمي و

 وتميز مجتمع الحضر بمحمية وادى دجلة فى ذلك.

عية فقط بل ايضا قع المجتمع السكنى بالنسبة للمحمية الطبيومجتمع المحمية ال يتحقق نتيجة لم -ج 

بيئيا تربط بينهم وبالتالى فهو مسمي مرتبط بمدى ط اجتماعيا واقتصاديا ومن خالل وجود رواب

 ادى الريان فقط و ليس لمحمية وادى دجلة.حمية وهذا يتحقق بمحميتي قارون وواالنتماء للم

 ة.االطار االقتصادي للمجتمع يمكن ان يكون عنصر مساعد في تطوير امكانات المحمي -د 
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 ال تستغل امكانيات حيث ال يوجد وسيلة الستغاللها عض المحميات واستفادة اقتصادية في ب توجد

 بشكل يحقق استدامتها.المحمية 

  تقاعلداخل المحمية وما هو خارجها وبالتالى ما كال توجد حدود واضحة وفاصلة تفصل بين حدود 

مجتمع خارج المحمية و المتاخم للمحمية او المجتمع الاو ةالمجتمع  السكنى القائم داخل المحمي

 ينتج عنه تاثيرات سلبية متنوعة.مستفيد منها 

  وهذا يتطلب تدخالت حاسمة من الراضي المملوكة لها أالمحميات تتعرض للعديد من التعديات على

 .ة البيئة وادارة المحميات لمنعهاقبل وزار

 التوصيات2.5. 

  داه لترويج ثقافة المجتمع المحلي.أتكون لالمحمية الطبيعية يجب استغالل 

  لى جانب االهتمام بالتقييم البيئي  إتحقيق متطلباته ر االنسان المتفاعل مع المحمية واالهتمام بدويلزم

 للمحمية الطبيعية.

  لى مجتمعات داعمة لها لضمان استدامتها إتحويل المجتمعات السكنية القائمة حول المحمية اهمية

 خالل البحث فى كيفية تحقيق اليات الدمج بينهم.البيئية من 

 شغيل المحمية اهمية تغير نوع االدارة من ادارة حكومية الى مجلس امناء او ادارة خاصة تقوم علي ت

 الحماية.بما تحقق االرباح و

 مصدر يكون دخل المحمية هو لالمالية  استدامتهاق ير االطار االقتصادى للمحمية بتحقييجب تغي

اشراك رؤوس االموال و القطاع  ،المحمية دخلانشطة المحمية الى ادوات لتحسين  حويلتو تمويلها

 .الخاص في استغالل وادارة المحميات

  المحميات من خالل تنفيذ القوانينيجب التعامل بشكل حازم مع التعديات على. 

 المجتمع السكني القائم التركيز على النسانية المتفاعلة مع المحمية واهمية معرفة اراء االدوار ا

والمشكالت وكيفية التحسين لحال جميع بالتالى مدى تحقق التفاعل بينهم راهن والدراك الوضع ال

 المحميات المصرية.
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"ACHIEVE SUSTAINABILITY OF THE NATURAL RESERVES 

THROUGH THE INTEGRATION OF THE SURROUNDING 

COMMUNITY" 

ABSTRACT 

This paper deals with the concept of the local nature reserve community specially the reserves that 

have been announced in residential societies، And raises hypothesis that communication between 

existing society and the natural reserves leads to the result of humanitarian negative impacts on the 

protected problems in addition to the lack of the concept of the natural reserves community، and 

analysis of the relationship between society and natural reserve depends on a field study examines 

the role of human reactive with the natural reserve and different human interaction of residential 

societies to the administration or stakeholders. Therefore، it has been selected local examples of 

natural reserves were announced in a residential societies in Karun، Wadi El Rayan and Wadi Degla 

in order to know the extent to which the concept of       "natural reserve community" in each of them 

and the reasons for the achievement or non-achievement this concept. 

Keywords: Nature reserves- local nature reserve community- residential societies - Human Impacts. 

 

 


