أساليب مواجهة الكوارث الطبيعية
إعذاد

د  .عشح أحًذ عجذهللا
كلية اآلداب – جامعة بنها

مجلة مركز بحوث الشرطة  ،أكاديمية مبارك لألمن
العدد ( 1001، )12م.
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أساليب مواجهة الكوارث الطبيعية
مقدمة :
يزد انكزح األرضيخ خالل ربريخٓب يُذ َشأرٓب ٔ حزى ٔقزُب
انحبضز ثبنكثيز يٍ انكٕارس انطجيعيخ انزى رى رسجيهٓب فى انكزت
انزبريخيخ أٔ نى يزى يعزفخ شئ عُٓب إال يٍ خالل دراسخ انشٕاْذ انزى
رذل عهى حذٔثٓب .
و منذ منتصؾ القرن العشرين بدأ العلماء فى دراسة الكوارث ،
و شهدت التسعينات من القرن العشرين ظهور علم دراسة الكوارث
كفرع جديد من فروع العلم تساهم فيه كل علوم األرض  .ويهدؾ هذا
العلم إلى محاولة التنبإ بحدوث الكوارث  ،و محاوالت وضع أساليب
للمواجهة يمكن من خاللها خفض الخسائر الناجمة عن حدوث الكارثة .

تعريف األخطار و الكوارث الطبيعية :
إختلفت اآلراء الخاصة بتعريؾ الكارثة  ،ولكن اإلختالؾ
واضح فى التفرقة بين مفهوم الخطر العام  Hazardبمنطقة ما  ،وبين
الكارثة التى تحل بتلك المنطقة من جراء ظهور هذا الخطر  .ومن أبسط
التعريفات التى وضعها العلماء لتعريؾ الخطر الطبيعى بؤنه حدث
طبيعى يسبب أضراراً لإلنسان و ما يحيط به من بيئة بصورة مباشرة
أو ؼير مباشرة  .أما الكارثة الطبيعية فهى حدث سريع و فجائى للبيئة
الطبيعية على النظم اإلقتصادية و اإلجتماعية Socio Economic
 ، systemو وفقا ً لتعريؾ العالم بيرتون  Burtonفالكارثة الطبيعية
هى حالة فريدة فى منطقة ما يتسبب عنها أضرار مادية تكلفتها نحو
المليون دوالر أو ينتج عنها مقتل و جرح أكثر من مائة شخص (.محمد
صبرى محسوب و محمد إبراهيم أرباب ،0222 ،ص)83
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من التعريؾ السابق يتضح أن الخطر الطبيعى يعد وضعا ً بيئيا ً
سابقا ً لحدوث الكارثة  Predisaster situationيبدى عالمات
إلمكانية حدوثها  ،و طبقا ً لمكتب األمم المتحدة لتخفيؾ الكوارث U N
 D R Oفإن الخطر يمكن تحديده و التعبير عنه بمقياس يتراوح بين
الصفر ˝ ال خسارة مطلقا ً ˝ و واحد صحيح ˝ خسارة كلية ˝  ،و عندما
يصبح الخطر وشيكا ً فيتحول إلى تهديد بحدوث الكارثة  ،و من ثم يكون
تسلسل حاالت الكارثة على النحو التالى :
خطر Hazard
كارثة Disaster
الكارثة . After math

مخاطر Risks
صدمة Impact

تهديد Threat
أثار ما بعد

ويمكن للمتخصصين فى مجال دراسة األخطار الطبيعية
تحديدها و وضع الحلول المناسبة التى يمكن من خاللها منع حدوث
الكارثة أو التخفيؾ من الخسائر الناجمة عن حدوثها  ،و هذا يمثل نوع
من المواجهة البشرية عادة ما تكون أقل فى تكلفتها من محاوالت التحكم
فى القوى الفيزيقية المسببة للكارثة  ،خاصة أنه قد يستحيل على اإلنسان
منع حدوث بعض الكوارث الطبيعية .

أهمية دراسة الكوارث الطبيعية :
ينتج عن حدوث الكوارث الطبيعية أحداثا ً مإلمة تصيب مناطق
مختلفة من العالم  ،و يقدر الباحثون إجمالى خسائر العالم بسبب حدوث
الكوارث الطبيعية بنحو  02ألؾ مليون دوالر ،يصرؾ منها نحو الثلث
على عمليات التوقعات و الحماية  ،و محاوالت منع وقوع الكوارث أو
تخفيؾ األثار الناجمة عنها  ،أما الجزء األكبر من الرقم السابق الذكر ،
فيتمثل فيما يتسبب من أضرار مادية فادحة  .و يقدر عدد القتلى بسبب
الكوارث بؤنواعها المختلفة نحو  111ألؾ نسمة منهم  % 40من دول
العالم الثالث  ( .المرجع السابق  ،ص ص )80-81
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ويتسم العالم العربى بموقع خاص فى خريطة الكوارث  ،حيث
تتعرض معظم دوله ألخطار األعاصير و الفيضانات و الجفاؾ إلى
جانب تعرض معظم دولة ألخطار الزالزل وفقا ً لموقعها الجؽرافى ،
وهذا يتطلب ضرورة اإلهتمام بدراسة األخطار و الكوارث الطبيعية
لوضع إستراتيجية شاملة و مشتركة  ،و دراسات متقدمة لمواجهة هذه
الكوارث فى عالمنا العربى واإلسالمى .
أما بالنسبة لمصر فقد ظهرت أهمية دراسة الكوارث الطبيعية
بعدما تعرضت البالد لزلزال أكتوبر  ، 1440و سيول نوفمبر . 1441
حيث نجم عن كال الكارثتين خسائر فادحة ،فقد قدرت الخسائر فى
محافظة أسيوط وحدها بسبب سيول عام  1441بنحو  32مليون جنيه،
و تصدع  0122منزل و إنهيار  0242منزل و تلؾ  12ألؾ فدان .
وبلػ عدد القتلى من المحافظة نفسها  120شخص ( .أحمد عبدهللا و آخرون ،
 ، 1442ص )110

ومن هنا تتضح أهمية دراسة الكوارث الطبيعية بصفة عامة
وفى مصر بصفة خاصة ،فمن الدراسة يمكن التعرؾ على أهم الكوارث
الطبيعية التى قد تتعرض لها مصر  ،واألسباب التى تإدى الى حدوث
هذه الكوارث  ،والتعرؾ على األخطار الطبيعية التى تمثل مرحلة
اإلنذار المبكر وهى المرحلة السابقة لحدوث الكارثة  ،ومن ثم يمكن
إتخــاذ التدابير الالزمة لتخفيؾ الخسائر التى قد تنجم عن حدوث
الكارثة .

تحديات مواجهة الكوارث الطبيعية:
من الصعب منع حدوث الكوارث الطبيعية  ،بل توجد بعض
هذه الكوارث يستحيل على اإلنسان حتى األن و مع أعلى درجات التقدم
العلمى و التكنولوجى التنبإ بحدوثها  .و لهذا عند وضع إستراتيجية
مواجهة الكوارث الطبيعية فى أى دولة من دول العالم النامى يوجد عدة
تحديات نذكر منها :
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 تعدد المتؽيرات الخاصة بسياسات تخفيؾ آثار الكوارثالطبيعية و يرتبط ذلك بسياسات الحكومات المسئولة و الخطط
اإلستراتيجية التى يتم وضعها و تنفيذها .
 إنخفاض القدرة اإلقتصادية لهذه الدول و التكنولوجيا المتاحةلتنفــيذ سـياسات المواجهة
Available technology
والتخفيؾ .
 صعوبة وضع أحكام عامة لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية نظراًإلختالؾ المعايير التى تمثل قوة أو شدة الكارثة التى قد تتحول
من حدث إلى كارثة .
 إختالؾ الخصائص و الطبيعة الجؽرافية لمكان حدوث الكارثة.
 تحول بعض الكوارث الطبيعية بعد حدوثها إلى كارثة مركبة ،على سبيل المثال حدوث زلزال فى مكان ما يإدى إلى إنهيار
سد يتبعه حـدوث فيضان وإؼراق مساحات واسعة من
األراضى .
 وجود هجرة مستمرة من الريؾ إلى المدينة مما ينتج عنهضؽط على الموارد  ،و تفاقم آثار الكوارث بعد حدوثها .
 معدل النمو السكانى السريع  ،مما يتسبب فى وجــود عدمتناسب بين أعداد السكان والموارد الطبيعية واإلقتصادية للدول
النامية .

تصنيف األخطار والكوارث الطبيعية :
يمكن تصنيؾ األخطار والكوارث الطبيعية وفقا ً للعوامل
المسببة لحدوث الخطر أو الكارثة إلى :





كوارث جيولوجية  :تشمل الزالزل  ،األمواج البحرية
الزلزالية  ،و البراكين .
أخطار وكوارث ميترولوجية  :العواصؾ  ،السيول ،
الفيضانات  ،الجفاؾ  ،التصحر،أرتفاع درجة الحرارة .
أخطار و كوارث جيومورفولوجية  :اإلنهيارات األرضية ،
سقوط الصخور  ،الهبوط األرضى  ،زحؾ الكثبان الرملية ،
تآكل السواحل .
كوارث كونية  :سقوط النيازك  ،األشعة الكونية .
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 أخطار بيولوجية  :أمراض وبائية  ،أخطار الجراد .
و يمكن تصنيف الكوارث الطبيعية وفقا ً لسرعة تأثير الكارثة إلى :
 كوارث فجائية التؤثير  :و تشمل الزالزل  ،األمواج الزلزالية ،
البراكين  ،العواصؾ  ،السيول  ،الفيضانات ،اإلنهيارات
األرضية  ،الهبوط األرضى  ،سقوط الصخور  ،سقوط
النيازك  ،أخطار الجراد .
 كوارث بطيئة التؤثير  :و تشمل الجفاؾ  ،التصحر  ،زحؾ
الكثبان الرملية  ،تآكل السواحل .

الكوارث الجيولوجية
* الزالزل :
الزلزال هو حركة تموجية  Vibrationتحدث فى القشرة
األرضية على شكل سلسلة من الهزات الزلزالية  ،و هى عبارة عن
خروج موجات إهتزازية من منطقة تقع تحت سطح األرض تسمى
البإرة الزلزالية  ، Focus of Earthquakesو تمثل النقطة الواقعة
عليها مباشرة ما يعرؾ بمركز الزلزال  ، Epicenterو الذى يعد
بدوره أكثر المناطق على سطح األرض تؤثراً بالزلزال .
و يمكن تحديد حجم الزلزال و قوته التدميريه من خالل معرفة
كل من الشدة و القدر الزلزالى  ،و يقصد بشدة الزلزال Earthquake
 Intensityتسجيل للظواهر التى تصؾ درجة إحساس الناس
باإلهتزازات و التدمير الذى تحدثه  ،و قد كانت هناك عدة محاوالت
لقياس شدة الزالزل إعتماداً على حجم تؤثيرها و نوعها  ،و من هذه
المحاوالت ما قام به العالم ميركالى  Mercalliعام  ، 1412ثم تعديله
لمقياسه عام . 1481
أما المقدار الزلزالى  ، Earthquake Magnitudeهو قياس
مطلق إلتساع الموجات الزلزالية التى تعتمد على كمية الطاقة المنطلقة
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من الزلزال  ،و يقاس مقدار الزلزال و يحدد مركزه بواسطة جهاز
السيسموجراؾ .
* أسباب حدوث الزالزل :
تحدث الزالزل نتيجة لإلجهادات الواقعة على صخور باطن
األرض و عملها على تجميع طاقة عالية بهذه الصخور  ،و عندما
يحدث عدم إتزان بين الطاقة المتجمعة و قدرة صخور باطن األرض
على تحمل هذه اإلجهادات تتحرر الطاقة محدثة الموجات الزلزالية  .و
تحدث اإلجهادات فى صخور باطن األرض لعدة أسباب نذكر منها :
 التحركات التكتونية لأللواح المشكلة لألرض .
 عدم تجانس صخور باطن األرض و قشرتها السطحية و وجود
الصدوع النشطة بها.
 عدم إستقرار الجبال خاصة سالسل قيعان المحيطات وعمليات
إتزانها البطيئة .
 وجود مناطق ضعؾ بالقشرة األرضية .
 ثوران البراكين ( .على عبد العظيم تعيلب ،0222،ص )82
هذا و قد تحدث الزالزل نتيجة لألنشطة البشرية مثل التفجيرات
النووية تحت سطح األرض  ،أو السحب الزائد للسوائل من باطن
األرض  ،عمليات تكسير الصخور فى المحاجر  ،سقوط أسقؾ المناجم
 ،بناء السدود و تكوين البحيرات الصناعية .
* األثار التدميرية للزالزل :
تعد الزالزل أشد الكوارث البيئية تدميراً للمنشؤت البشرية  ،و
يختلؾ حجم الخسائر التى تسببها الزالزل من بلد إلى آخر  ،و عادة ما
تقل الخسائر بالدول المتقدمة نتيجة لتقدم وسائل مواجهة الزالزل .
ويمكن تحديد األثار التدميرية للزالزل فى حدوث إهتزاز لألرض ،
تسييل  Liquefactionللتربة مما يإدى إلى إنهيار المبانى  ،حدوث
إنزالقات أرضية و تشققات ينشؤ عنها تدمر للمراكز العمرانية و إتالؾ
لألراضى الزراعية  ،وتخريب للطرق و المنشآت  ،وقد ينتج عن
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الزالزل حدوث هبوط أرضى مثل ما حدث فى منطقة البليده التى تقع
على بعد  01كيلومترجنوب مدينة القاهرة عقب زلزال  ، 1440حيث
أدى الهبوط األرضى إلى ترييح الخط الحديدى والطريق البرى عن
البلده المذكوره .
* أساليب مواجهة أخطار الزالزل :
َظزاً ألٌ انشالسل يٍ انكٕارس انطجيعيخ انزى يصعت انزُجؤ
ثحذٔثٓب حزى اآلٌ  ،رزجّ انذراسبد انحبنيخ إنى يحبٔالد انزخفيف يٍ
انًخبطز انشنشانيخ ٔ انزقهيم يٍ آثبرْب انًحزًهخ  ٔ ،رشًم ْذِ انذراسبد
يب يهى :
 تحديد مناطق األخطار الزلزالية من خالل معرفة مناطق
التصدعات النشطة من خالل اإلسترشاد بؤدلة جيولوجية
وجيومورفولوجية  ،و تتبع آثار اإلنفجارات الخاصة بالتجارب
النووية تحت األرض .
 تتبع الزيادة المطردة فى النشاط الزلزالى من خالل عمل
قياسات لبعض التؽيرات التى تحدث فى منطقة تتعرض بشكل
متكرر للزالزل مثل حدوث تؽير فى مستوى الماء الجوفى ،
أو خروج ؼازات من تشققات أرضية .
 إنشاء مبانى مقاومة للزالزل و عمل كود إنشائى لها .
 دراسة طبيعة إنتشار موجات الزالزل فى صخور األرض
ودراسة مدى تؤثيرها على المبانى و المنشآت المقامة عليها .
 تقوية المنشآت المقامة أو ترميمها أو إزالتها فى حالة توقع
هدمها مع تعرضها للهزات الزلزالية .
 مراعاة تجنب البعد عن مناطق األخطار الزلزالية أو مناطق
الضعؾ فى القشرة األرضية عند إنشاء مكونات البنية
األساسية  ،أو أى مشروعات إقتصادية .
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األخطار والكوارث الميترولوجية
* العواصف الرملية :
هى حركة مجموعة من الحبيبات الصلبة المنتشرة فى الهواء
بسرعة عالية  ،وقد تصل درجة تركيز حبيبات الرمال فى العاصفة
الواحدة إلى عشرات اآلالؾ ومئاتها فى المناطق الصحراوية  .ومن
أنواع العواصؾ الرملية " الخماسين " وهى رياح محلية جنوبية حارة
متربة تهب من الصحراء الؽربية شماالً نحو القسم الشمالى من مصر
و رياح السموم وتتعرض لها شبة الجزيرة العربية  ،والقبلى على ليبيا .
ويرجع حدوث العواصؾ الرملية إلى زيادة سرعة الرياح مع نشاط
التيارات الرأسية أو الحركة ؼير اإلنسيابية فوق الصحارى وتسبب
أعنؾ حاالت العواصؾ .
وينتج عن حدوث العواصؾ الرملية إقتالع األشجار  ،إنعدام
الرإية كليا ً  ،تعطل حركة المرور إؼالق الموانى والمطارات  ،حوادث
سيارات  ،قتل عدد من الضحايا إلى جانب الخسائر المادية  ،وآثارها
السيئة على صحة اإلنسان خاصة مرضى الصدر  ،كما قد تإدى إلى
حدوث وفاه لدى األطفال المرضى بؤمراض صدرية .
ويمكن التخفيؾ من اآلثار الضارة للعواصؾ الرملية من خالل
توقع حدوثها من قبل هيئة األرصاد الجوية  ،و يتم معرفة ذلك من خالل
دراسة صور األقمار الصناعية و توجيه تحذير للسكان فى المحافظات
المتضررة منها و للمزارعين  .إلى جانب ذلك يتم إؼالق الطرق
الصحراوية و المطارات و قت حدوث هذا النوع من العواصؾ  .ومن
الضرورى زراعة سياج من األشجار و خاصة أشجار الجازورينا تحيط
بهوامش األراضى الزراعية و المبانى .
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* السيول :
تعانى الصحارى المدارية وهوامشها بشكل شبه دائم من قلة
المياه  ،و عندما تسقط األمطار تكون فى شكل عاصؾ و فجائى  ،ينتج
عنه سيول عنيفة تترك وراءها التخريب والدمار  .ولهذا تعتبر السيول
نوع من الفيضانات الخاطفة و المدمرة  Flash Floodsتحدث نتيجة
لهبوط مطر شديد فوق منطقة محدودة المساحة نسبيا ً بشكل فجائى
قصير المدى  ،تصحبه تدفقات مائيه بالؽة السرعة بسبب الهطول
المركز .
وتتعرض كل من شبه جزيرة سيناء و الصحراء الشرقية بمصر
ألخطار السيول التى تإدى فى الؽالب إلى تدمير المنازل واألراضى
الزراعية وتشريد األسر وؼرق عدد من األشخاص إلى جانب تدمير
الطرق الصحراوية مثل ماحدث لطريق طابا – شرم الشيخ عام 1432
 ،وقرى ومدن محافظتى أسيوط و سوهاج عام . 1441
هذا ويإدى دائما الجريان السيلى إلى تخريب وتدمير مظاهر
الحياة فى الصحارى  ،حيث تدمر السيول الطرق وتجرؾ السيارات مما
ينتج عنة العديد من الضحايا من مستخدمى هذه الطرق  ،هذا إلى جانب
ضياع كميات كبيرة من مياه السيول  ،والتى يمكن األستفادة منها فى
عمليات تنمية وأستصالح هذه المناطق  ،إلى جانب تدمير المناطق
العمرانية والسكنية والمزارع المقامة فى األودية الصحراوية أوعلى
سطح المراوح الفيضية التى تمثل مصبات هذه األودية .
ينتج الجريان السيلى فى الصحارى نتيجة لخصائص المطر فى
هذه المناطق الصحراوية الذى يتميز بعدم اإلنتظام والتؽير زمنيا ً
ومكانيا ً وتسقط فى شكل رخات قصيرة وسريعة وشديدة التركيز فى
أؼلب األحيان وتسقط فى شكل بقع  Spotsتؽطى مساحات صؽيرة .
وعادة ما تنتج األمطار فى هذه المناطق عن العواصؾ اإلنقالبية التى
تحدث فى نهاية فصل الشتاء وتتميز بؽزارة أمطارها و قصرمدتها  ،أو
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عن العواصؾ الرعدية وتتراوح مدة التساقط بين ساعات إلى أيام
،وعادة ما تسقط األمطار على شكل رخات مركزة فى فترات قصيرة .
وعقب سقوط المطريبدأ حدوث الجريان السطحى فى مجارى
األودية الجافة التى تقطع سطح المناطق الصحراوية ويتحكم فى ذلك
عدة عوامل منها كمية المطر فى العاصفة  ،نوع الصخور المكونة
للسطح  ،خلو السطح من الؽطاء النباتى الطبيعى  ،خصائص حوض
التصريؾ من حيث الشكل والمساحة  ،درجة إنحدار السطح  ،نمط
التصريؾ  ،نسبة التشعب  ،كمية الفاقد من مياه األمطار من التبخر
والتسرب .
ومن خصائص جريان مياه السيول أنها ذات سرعة عالية  ،مما
يإدى إلى نقل كميات كبيرة من الرواسب من جميع األحجام  ،وقصر
مدة بقائها حتى أنها توصؾ بؤنها ومضة  Flashyألنها التستمر إال
فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى عدة ساعات  ،كما أن للجريان قمة حادة
تتميز بكبر كمية التصريؾ  ،ووجود زيادة كبيرة فى السرعة التى
يتحرك بها السيل  ،وتمثل أخطر فترة للجريان  ،وتتراوح مدة القمة فى
أؼلب األحوال ما بين  12إلى  82دقيقة .
* طرق الوقاية من أخطار السيول :
 إنشاء أشكال اإلستؽالل المختلفة بعيدا عن أماكن الخطر  ،ويكون
ذلك على أساس دراسات علمية مسبقة .
 إنشاء السدود بؤنواعها وأشكالها فى األودية الرئيسية فى أماكن
الخطورة التى يمكن تحديدها من خالل الدراسات
الجيومورفولوجية .
 إنشاء القنوات الصناعية لنقل مياه السيول من أماكن الخطورة
إلى أماكن أخرى اليتمثل بها الخطر ويمكن إستؽالل مياه
الجريان فيها .
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 القيام بعمليات التكسية بإستخدام المواد المناسبة على جوانب
الطرق أو الحواجز التى يجب إقامتها حول المناطق السكنية
والمزارع والمنشؤت .
 إعداد الخرائط الجيومورفولوجية التى توضح أماكن الخطورة
وأماكن األمان والتى على أساسها يتم وضع أى خطة
لإلستؽالل واإلستصالح والعمران .
* طرق اإلنذار :
 إستخدام أجهزة إشارات ضوئية أو أجراس لتحذير السكان أو
مستخدمى الطرق الصحراوية المعرضة ألخطار السيول .
 إستخدام صور األقمار الصناعية التى تقدم معلومات مإكدة
عن أنواع السحب وأماكن تجمعها وتحركها وخصائصها
المختلفة  .ومن خالل التنبإ بحدوث السيول تكون هناك فرصة
لتجنب أخطار السيول قبل حدوثها .
 إستخدام أجهزة الرادار فى تحديد درجة ؼزارة األمطار .
 إستخدام بعض النشرات أو اللوحات التحذيرية لمستخدمى
الطرق التى تتعرض ألخطار الجريان  ،واإلرشادات التى
يجب مراعاتها للحفاظ على حياتهم واألماكن التى يمكن أن
يلجؤ إليها .
 إستخدام وحدات الشرطة فى تحذير المواطنين وإرشادهم
ألفضل السبل لإلبتعادعن األخطار .
 من خالل إستخدام أساليب التوقع يمكن عمل دراسات للفترات
المتوقع حدوث جريان سيلى فيها  ،وحجم السيل المتوقع
وأعالم سكان هذه المناطق بها مسبقا ً واإلحتياطات الواجب
إتخاذها من جانب المواطنين والجهات المسئولة .
* التصحر :
التصحر هو إمتداد مكانى للظروؾ الصحراوية فى إتجاة
المناطق الرطبة  ،وتمثل خطورة التصحر فى أن  % 11من
مجموع سكان العالم يهددهم خطر التصحر  ،ويضم العالم اإلسالمى
 %03من جملة المناطق المتصحرة فى العالم  ،وهى تمثل % 36
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من جملة مساحة العالم اإلسالمى ( .زين الدين عبد المقصود ؼنيمى
 ،1432 ،ص )0
ٔرزًثم يظبْز انزصحز فى رعزيخ انطجقخ انعبنيخ يٍ انززثخ ،
ٔعٕدح َشبط انكثجبٌ انزيهيخ ٔ ،رُبقص انغطبء انُجبرى ٔرذْٕر
َٕعيزخ ٔ ،رًهح انززثخ انشراعيخ ٔسيبدح قهٕيزٓب ٔ ،سيبدح كًيخ األرزثخ
فى انٕٓاء .
ويعتبر عامل المناخ من أهم العوامل المسئولة عن التصحر
وخاصة فى المناطق الجافة  ،وتتمثل هذه الخصائص المناخية فيما
يلى :
 قلة كمية األمطار  ،إلى جانب إنخفاض القيمة الفعلية
لألمطار نتيجة إلرتفاع معدالت التبخر ،باإلضافة إلى
تذبذب كمية األمطار مما يإدى إلى عدم إستقرار النظم
البيئية وزيادة حساسيتها ألى ضؽط ولو محدود على
موارد البيئة .
 تعرض المناطق الجافة لفترات إنحباس األمطار تستمر
كل فترة بضع سنوات متتالية وبصورة تكاد تكون تكرارية
 ،ولكن عشوائية  .وتسهم هذه الفترات الجافة فى تدمير
الطاقة البيولوجية وإشاعة الظروؾ الصحراوية .
 اإلنسان صانع التصحر  ،حيث تإدى الزيادة السكانية إلى
تكثيؾ إستخدام األرض الريفية وسوء إستخدام البيئة ،
وإستهالك الموارد البيئية نتيجة لإلستخدام المفرط لألرض
مما يإدى إلى سرعة تدهور الؽطاء النباتى والتربة
وموارد المياه  ،كما يإدى اإلفراط فى قطع األشجار إلى
حدوث الجفاؾ  .ويإدى كل من الرعى الجائر والزراعة
الجائرة إلى تدهور التربة وتعريتها  ،وإنخفاض إنتاجية
التربة .
* طرق مكافحة التصحر :
 تطوير المحطات المناخية ودعم التنسيق بين شبكات
محطات األرصاد الجوية والدراسات الهيدرولوجية .
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 إجراء مسح بيئى شامل لرصد حركة الكثبان الرملية ،
ومسح المياه الجوفية بإستخدام صور األقمار الصناعية .
 ضبط اإلستخدام الرعوى  ،والتخطيط وضبط الزراعة
المطرية  .واإلهتمام بزراعة األشجار  ،وسن القوانين
التى تمنع قطع األشجار .
 ضبط إستخدام المياه  ،وتقنية إستخدامها بحيث تتفق مع
الحاجة الفعلية للمحاصيل .
* الجفاف :
تعد ظاهرة الجفاؾ التى تتعرض لها مناطق مختلفة من
العالم خالل فترات ؼير محدوده  ،من أخطر المشكالت البيئية التى
تحل بتلك المناطق  ،و ينتج عنها نقص شديد فى المحاصيل
الزراعية و تدمير لألحياء الحيوانية و النباتية و هجرات جماعية
لسكان تلك المناطق المنكوبة بالجفاؾ بإتجاه مناطق أخرى تتوفر
بها موارد المياه .
ومن أكثر مناطق العالم تعرضا ً ألخطار الجفاؾ دول
الساحل األفريقى موريتانيا و مالى و النيجر و بوركينافاسو و تشاد
و السودان  ،فهذا النطاق عادة ما يتميز بتذبذب واضح فى كميات
األمطار الساقطة  ،مع ما يصاحب ذلك من ظروؾ بشرية متدنية ،
مما يساعد على تفاقم حدة الجفاؾ .
أما بالنسبة لمصر فإنها كثيراً ما تتؤثر بنقص فى المياه فيما
يعرؾ بالجفاؾ الهيدرولوجى و تؤثرها بما يتعرض له نطاق الساحل
األفريقى من احتباس أو نقص فى المطر مثلما حدث فى عام . 1424
و يرجع حدوث الجفاؾ إلى عدة عوامل منها عوامل
ميترولوجية ترتبط بالتذبذب فى كميات األمطار  ،و عوامل بشرية
ترجع إلى سإ إستخدام اإلنسان لموارد البيئة الطبيعية و التى تتمثل فى
إزالة مساحات كبيرة من الؽطاء النباتى الطبيعى  ،زيادة نسبة الؽبار فى
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طبقات الجو السفلى  ،االرتفاع المطرد فى درجات الحرارة على سطح
األرض .
* الفيضانات :
يحدث الفيضان عندما تتجاوزكميات المياه الواردة للنهر من
مصادر مختلفة قدرته و روافده على إستيعابها  .و الفيضانات إما
موسمية يمكن توقع حدوثها فى فترة معينة من السنة مع قدوم كميات
ضخمة من المياه فى تلك الفترة المعروفة سواء بسبب مياه أمطار أو
ثلوج ذائبة تتجاوز طاقة النهر على إستيعابها و إما مفاجئة أو طارئة ال
قاعدة لها و اليمكن توقعها  ،و قد تكون نتيجة حدوث إعاقة فى مجرى
النهر بسبب تراكم رواسب و صخور تعمل على رفع منسوب المياه فى
النهر  ،أو قد تكون ناتجة عن تصدع و إنهيار السدود .
ٔنإلَسبٌ دٔر فى رفبقى انفيضبَبد ٔ سيبدح حذرٓب  ،فقذ يكٌٕ
نإلَسبٌ دٔراً يسبَذاً نألسجبة انطجيعيخ انزى رُجى عُٓب انفيضبَبد يٍ
خالل :
 زيادة نسبة مساحة األسطح الؽير منفذه داخل الحوض من
طرق وأبنية مما يإدى الى زيادة معدالت الجريان
السطحى باتجاه النهر و حدوث الفيضان .
 إقتطاع الثنيات  ،يإدى إلى إستقامة النهر و قصر مجراه
مما يإدى إلى زيادة التدفق المائى نحو النهر .
 إزالة الؽابات  ،وحفر المصارؾ يإدى إلى زيادة التدفق
المائى نحو القنوات النهرية مما يعرضها للفيضان .
ْذا ٔ رحذس انفيضبَبد انًذيزح كثيزاً فى انجيئبد انفيضيخ
انُٓزيخ فى يُبطق يخزهفخ يٍ انعبنى يعظًٓب فى دٔل انعبنى انُبييخ يثم
ثُجالديش ٔ انُٓذ ٔ انسٕداٌ ٔ انصيٍ  ٔ ،إٌ كبَذ ال رخهٕ يُٓب دٔل
انعبنى انًزقذيخ .
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* مواجهة اإلنسان ألخطار الفيضانات :
نظراً للكوارث المدمرة التى تصيب البيئات الفيضية  ،يمكن أن
نوجز بعض الوسائل التى يمكن من خاللها مواجهتها و الحد من
خطورتها و تتمثل فيما يلى :
 تجميع البيانات الهيدروجيومورفولوجية المتوفرة عن النهر
وحوضه لإلستفادة منها فى تحديد فرص حدوث الفيضانات .
و دراسة تكرار حدوث الفيضان للتوقع بحدوثه .
 إنشاء السدود و الخزانات على الروافد الرئيسية التى تعمل
على تجميع سريع للجريان المائى من مناطق اإلمداد .
 تعميق القنوات المائية للنهر و روافده لزيادة قدرتها على
إستيعاب كميات المياه الزائدة القادمة إليها  .وعمل قنوات
إضافية إلستيعاب المياه الزائدة .
 تنظيم عمليات البناء على جوانب النهر  .مع التخطيط لنظام
تحذيرى من األمطار المحتملة وإعداد وسائل الوقاية وسرعة
اإلخالء .
* إرتفاع درجة الحرارة :
توصل العلماء إلى بيان أن بينما كانت درجة حرارة جو
األرض تتؽير بمعدل ربع درجة مئوية فى القرن قبل عام  1332م ،
وصل التؽير إلى ما يعادل درجة واحدة مئوية تقريبا ً منذ هذا الوقت
حتى منتصؾ القرن العشرين  ،ومن المنتظر أن يصل اإلرتفاع فى
درجة حرارة الجو إلى ما يتراوح بين درجتين وخمس درجات مئوية
بحلول عام  0200م  .ويتوقع العلماء أن درجات الحرارة فى المناطق
اإلستوائية ستزداد أكثر من خمس درجات  .وينشؤ عن ذلك آثار
تتضمن حدوث الجفاؾ  ،وتقلص فى المحتوى األرضى من الماء ،
وإ نصهار الجليد القطبى  ،والجليد عند قمم الجبال مما يإدى إلى إرتفاع
منسوب سطح البحر وؼرق المدن الساحلية مثل لندن ونيويورك.
ويتوقع علماء البيئة أن مناسيب مياه البحار و المحيطات سترتفع بمقدار
نصؾ متر بحلول عام  ، 0212كما ستختفى القمم الجليدية فى العالم فى
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أقل من  02سنة  ،و سوؾ يترتب على ذلك حدوث تؽيرات فى األنظمة
البيئية .
ويرجع إرتفاع درجة الحرارة إلى النمو المدنى وأقامة المبانى
والطرق األسفلتية التى تختزن الحرارة  ،واإلفراط فى إستهالك الوقود
ومايترتب علية من إنطالق الحرارة فى الجو وتزايد نسبة ؼاز ثانى
إكسيد الكربون فى الجو الناتجة عن حرق الوقود والؽابات  ،وتزايد
نسبة ؼازات الميثان المتولدة من مستودعات النفايات  ،وأكاسيد
النيتروجين الناتجة من المركبات اآللية ومن الصناعة وزيادة نسبة ؼاز
األوزون فى الجزء السفلى من الؽالؾ الجوى .
ويرى العلماء أن ؼاز ثانى أكسيد الكربون هو صوبة األرض
 The Green house of the Earthألنه يسمح للموجات الشمسية
القصيرة بالوصول إلى سطح األرض ويمتص الموجات الشمسية
الطويلة التى تنبعث من سطح األرض  .ومعنى ذلك أن كلما زادت
نسبة ثانى إكسيد الكربون فى الجو إزدادت درجة حرارة األرض .

الكوارث الجيوموفولوجية
* اإلنهيارات األرضية :
يطلق مصطلح إنهيارات أرضية  Mass wastingعلى كل
العمليات التى ينتج عنها نقل للمواد الصخرية فوق السفوح و الذى
يختلؾ فى طبيعته من حيث الحجم والسرعة ونوع التكوينات الصخرية
المنقولة واألخطار التى تنجم عن حدوثها .
وينشؤ عن حدوث اإلنهيارات األرضية حوادث تدميرية يتؤثر
بها سكان المناطق الجبلية و مستخدمى الطرق فى هذه المناطق مثل
الطرق التى تقطع مرتفعات جنوب سيناء بمصر أو سفوح جبل المقطم
والتى تعرضت لحوادث سقوط وإنزالق صخرى .
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وتحدث اإلنهيارات األرضية اما ألسباب طبيعية ترتبط بدرجة
إنحدار السفح و نوع التكوينات الجيولوجية وتتابع الطبقات  ،أو ألسباب
بشرية نتيجة ألنشطة اإلنسان و ما يتعلق بعمليات الحفر و التعميق فى
أعالى التالل أو عند رإس األودية  ،أو من خالل مد الطرق و شق
األنفاق وتعميق الخزانات  ،وقطع األشجار  ،إلى جانب ممارسة
رياضة التزلج على الجليد و تتسبب فى حدوث اإلنهيارات الجليدية .
* أساليب مواجهة اإلنهيارات األرضية :
من الحلول الهندسية لمواجهة اإلنهيارات األرضية ما يتمثل فى
حفرو تمهيد إنحدار السفح إلى أن يصل إلى زاوية اإلستقرار  ،أو وضع
دعامات خرسانية عند أقدام السفوح لتخفيؾ تؤثير الذبذبات الناجمة عن
حركة النقل الثقيل على الطرق المتاخمة بشكل كثيؾ أو بإستخدام
قضبان الشد لتثبيت الصخور بالسفوح المنحدرة .
ومن الطرق الكيميائية التى تستخدم فى التعامل مع المواضع
القابلة إلنزالق التربة حشو الفراؼات فى التربة والشقوق الصخرية
بمواد مثل األسمنت و ذلك بهدؾ زيادة قدرة السفح على تحمل إجهادات
القص و التقليل من نفاذية التربة و الصخور للمياه  ،أو تستخدم طريقة
تثبيت التربة بعمل أعمدة أسمنتية أو جيرية .
* الهبوط األرضى :
هو حركة عمودية أو أفقية تنتاب سطح األرض  ،تنشؤ نتيجة
لحدوث حالة خلل بالتوازن اإلستاتيكى للطبقات األرضية السطحية ،
وقد تحدث هذه الحالة بشكل تدريجى ؼير محسوس أو بصورة فجائية .
و ينشؤ عن هذه الحركة تدمير المنشؤت الهندسية و إنهيار السدود
والجسور  ،و تموج سطح األرض و تخريب البنية التحتية مثل أنابيب
نقل الؽاز والسكك الحديدية والطرق وؼيرها .

544

ويحدث الهبوط األرضى إما ألسباب طبيعية تتمثل فى حدوث
إذابة تحت سطحية أو إلنصهار الجليد األرضى  ،أو حدوث تجوية
ملحية  .أو ألسباب بشرية أهمها إستخراج السوائل تحت األرضية  ،أو
نتيجة لعمليات التعدين الباطنى .
ومن أمثلة المناطق التى تتعرض للهبوط األرضى فى
جمهورية مصر العربية مدينة مرسى مطروح بسبب حدوث عملية
إذابة تحتية كيميائية فى صخور الحجر الجيرى الذى بنيت فوقه مساكن
هذه المدينة .
* أساليب مواجهة أخطار الهبوط األرضى :
رزًثم أْى انسجم انزى رجذل نًٕاجٓخ أخطبر انٓجٕط فيًب يهى :
 إعادة حقن البترول و المياه بعد عمليات السحب
بهدؾ إعادة التوازن .
 فى المناطق التى تعتمد فيها الزراعة على المياه
الجوفية  ،يتم نقل المياه إليها من مناطق بعيدة عن
طريق األنابيب .
 فى مناطق المبانى المعرضة لخطر الهبوط
األرضى  ،يتم معالجة التربة من خالل إؼراقها
بالمياه و تركها تجؾ بشكل متتابع فترة طويلة قبل
البناء عليها .
* األخطار المرتبطة بالسواحل :
تتمثل أهم المشكالت البيئية الساحلية فى عمليات النحت
الساحلى و ما يرتبط بها من تراجع خط الشاطئ و تقدم البحر بإتجاه
اليابس  ،و تدمير المنشؤت الهندسية من طرق و مبانى و ؼيرها و إزالة
البالجات  ،إطماء الموانئ والخلجان  ،والمشكالت الناتجة عن عمليات
النحت الساحلى .
هذا وتتعرض كثير من قطاعات السواحل فى مصر للتؤكل
والتراجع وإزالة البالجات خاصة الساحل الدلتاوى الذى تفاقمت مشكلته
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بعد بناء السد العالى ومنع وصول الطمى للساحل مما أخل بالتوازن
الديناميكى بشكل واضح  .و من أهم القطاعات التى تتعرض للخطر
منطقة مصب فرع رشيد  ،منطقة بلطيم شرق فتحة البرلس  ،منطقة
رأس البر  ،النطاق الساحلى الممتد فيما بين مدينتى دمياط وبورسعيد .
* أساليب مواجهة تراجع الشواطىء :
يقٕو االَسبٌ فى يُبطق اإلسزخذاو األرضى انكثيف عهى
انسٕاحم يٍ خالل إَشبء ٔسبئم دفبعبد سبحهيخ رزًثم فيًب يهى :
* إنشاء وسائل دفاع قوية ضد عمليات النحت البحرية وإنهيارات
السفوح بالسواحل الجرفية ،أهمها :
 الحوائط البحرية  :وهى نوعين األول عبارة عن حوائط مبنية
من الخرسانة أو من ألواح ؼطائية من الصلب  ،و تبنى فى
وضع رأسى أو مائل على مسافة معينة من الجرؾ  ،وذلك
بهدؾ حمايته من التراجع  ،و النوع الثانى عباره عن حوائط
ركامية من كومات حجرية أو كتل خرسانية .
وفى مصر تم إنشاء حائط خرسانى على الساحل الشمالى
الشرقى ؼرب مدينة بورسعيد إلى الشرق من فتحة أشتوم الجميل  ،أما
النوع الثانى من الحوائط فى مصر فيتمثل فى الكتل الخرسانية
المستخدمة لحماية شاطئ الدلتا فى منطقة البرلس.
 كاسرات األمواج  :وهى عبارة عن بناءات مشيدة فى موازاة
خط الشاطئ و على مسافة منه ،و تهدؾ إلى تسطح األمواج
وإمتصاص جزء كبير من طاقتها .
 إضافة رمال للبالجات لتحسينها و تعويض ما يزال منها بفعل
العمليات البحرية و تستخدم هذه الطريقة فى بعض المواضع
فى مصر مثل بالجات منطقة مرسى مطروح .
* زحف الكثبان الرملية :
هى تالل من الرمال تختلؾ إرتفاعاتها ما بين بضعة أقدام إلى
مئات األقدام  ،و تتكون من رمال مستديرة الحبيبات  .و ؼالبا ً ما تكون
الكثبان فى حالة عدم إستقرار  ،فهى تتحرك حركة تدريجية مع إتجاه
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الرياح نفسها  ،و ينجم عن هذه الحركة أخطار كبرى على النشاط
البشرى إذ قد تإدى إلى هدم القرى و أجزاء كبيرة سكنية من الواحات ،
كما أنها تهدد الطرق و األراضى الزراعية.
ولمواجهة زحؾ الكثبان الرملية للحد من أخطارها يوجد عدة
طرق لتثبيت الكثبان نذكر منها ما يلى :
 رش الكثبان بمواد قطرانية  ،وتمتاز هذه الطريقة بؤنها تحافظ
على رطوبة التربة و تمكن من زراعة الكثبان .
 إستعمال المخلفات النباتية  ،و التى تتكون من فروع األشجار
أو األعشاب أو القش و تؽرس فى طبقة بسمك يترواح بين 0
سم و  12سم  ،و يلى ذلك زراعة الكثبان باألشجار الخشبية
أو األعشاب المعمرة أو الشجيرات سريعة النمو .
 يمكن إيقاؾ حركة الرمال بعمل أخاديد عميقة  ،فتتساقط فى
هذه األخاديد ما تحمله الرياح من رمال فيتوقؾ بذلك تقدم
الكثبان .

الكوارث الكونية
اإلشعاعات الكونية  Cosmic Raysهى حبيبات مشحونة هائلة
فى طاقتها وعظيمة فى سرعتها بعضها يؤتى من الشمس وتشتد كثافتها
بإزدياد النشاطات التفجيرية العاصفة على سطحها ،وبعضها يؤتى من
إنفجار النجوم اإلخرى  .ويتولد عن ذلك رياح عاصفة من الجسيمات
المشحونة تنطلق فى الجو بسرعة عظيمة ال يعترضها حاجز  .وتتمثل
خطورة اإلشعاعات الكونية فى تزايدها مع اإلرتفاع عن سطح األرض
 .ولهذا فؤن الطيارون ورواد الفضاء هم أكثر من يتعرض إلى جرعات
عالية من األشعة الكونية بسبب ظروؾ عملهم .
النيازك هى عبارة عن أجرام تتكون من المعادن أو الصخور أو
كليهما  ،وتتحرك من الفضاء الخارجى نحو األرض وفى حالة سقوطها
على سطح األرض تحدث أضراراً بالؽة إذا كانت بقاياها كبيرة الحجم
وإذا سقطت فى المناطق المؤهولة بالسكان  .وقد يتولد عن حركة
النيازك أثناء سقوطها حدوث إنفجار  ،وأخطر اإلنفجارات التى تحدث
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قرب سطح األرض  ،خاصة عندما يكون حجم النيازك كبير  ،فيصدر
عنة وهج شديد يرى من مسافات بعيدة  ،وقد يرتبط بة حدوث هزه
أرضية  ،كما تخلؾ النيازك فى الجو بعد إحتراق قشرتها وإحتراق
شظاياها الصؽيرة رماداً دقيقا ً يهبط ببطء إلى سطح األرض  .كما قد
يإدى سقوط بعض النيازك إلى تكوين أعاصير هوائية هائلة وآثارة
موجة كبيرة من الؽبار .

الكوارث البيولوجية
تختلؾ األخطار البيولوجية  Biological Hazardsعن
األخطار الطبيعية السابق اإلشارة إليها  ،فى كونها أخطار يمكن منعها
تماما ً من الحدوث فى حاالت كثيرة  ،أو منعها من الوصول إلى مرحلة
الخطر  ،وتتوقؾ إمكانيات المنع  Preventabilityعلى الجوانب
المالية  ،والتقدم التكنولوجى  .و لقد كان لتطور الوسائل الطبية والعلمية
و إنتشار الوعى و رفع مستوى المعيشة فى مناطق كثيرة من العالم
األثر الكبير فى القضاء على الكثير من األمراض الوبائية  ،كذلك
إستطاع اإلنسان منع أخطار بعض الحشرات و زادت فاعلية مكافحتها
مثلما يحدث مع الجراد و ؼيره من اآلفات الزراعية .
* األمراض الوبائية :
هى أمراض معدية سريعة اإلنتشار تإدى ؼالبا إلى الوفاه وتنقسم
األوبئة إلى وباء إنفجارى وهو الذى يوجد مصدر مشترك أو أداه نقل
مشتركة حيث يظهر عدد كبير من الحاالت من المجتمع فى فترة قصيرة
من الوقت تتراوح ما بين  1إلى  0يوم واألوبئة ذات النمط طويل األمد
حيث تحدث حاالت قليلة فقط كل يوم أو أسبوع وعلى إمتداد عدة أسابيع
 ،وطريقة إنتقال هذه األوبئة ليست دائما واضحة .
ومن األمراض الوبائية الحمى المالطية  ،التوكسو بالزما " داء
القطط "  ،الكوليرا  ،واإليدز  ،وتتمثل خطورة األمراض الوبائية فى
سرعة إنتشارها  ،كما أن بعض هذه األمراض يتم إنتقال العدوى بها من
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الهواء أو من تناول أطعمة معينة  ،كما أن جميع هذه األمراض يوجد
فى كل دول العالم  ،وليس لها مناطق محددة  ،وإن إرتفعت نسبة
اإلصابة بهذه األمراض فى الدول النامية .
ومن أخطر األمراض الوبائية التى يعانى منها العالم فى الوقت
الحاضر مرض االيدز  ،و تكمن خطورة االيدز و إعتباره من أخطر
الكوارث البيولوجية فى العوامل اآلتية :









سرعة إنتشاره وعدم التوصل حتى اآلن لعقار مضاد له و
إنتشاره فى إطار عالمى عكس األوبئة اآلخرى .
إنتشاره عبر ممارسات إجتماعية سلبية ال يمكن القضاء عليها
بسهولة  ،أو أساليب عادية مثل نقل الدم .
وجود آليات متطوره إلنتشاره عبر السياحة الدولية و الداخلية
المتطورة بإستمرار و التجارة و تصدير الدم و مشتقاته  ،كما
أن السياحة ساعدت على نقل المرض إلى مجتمعات بسيطة
فى أفريقيا و سواحل جنوب شرق آسيا .
ً
تركز اإلصابات فى الفئات المنتجة إقتصاديا من سن – 10
 04سنة بدرجة تفوق بقية الفئات مما يإثر على اآلداء
اإلقتصادى للجماعات المصابه به .
إنتشاره فى مجتمعات متدنية الوعى إذ تتركز  %42من
الحاالت المقدره فى الدول النامية  ،و اليدرك  4من كل 12
أشخاص مصابين أنهم قد إلتقطوا المرض مما يشكل خطورة
على األسرة بؤكملها .
كثرة حامل الفيروس و لم تظهر عليهم األعراض مما يزيد
من وطؤة اإلنتشار  ،و وفقا ً لتقديرات منظمة الصحة العالمية
تشكل أفريقيا  %62من جملة إصابات االيدز و يؤتى بعد ذلك
جنوب شرق أسيا  .و ينتشر المرض فى مناطق الجذب
السياحى و الدول ذات الحرية و اإلضمحالل اإلجتماعى ،
وفى أقاليم التخلؾ الشديد والفقر والتى أدت الحروب
والفيضانات إلى مزيد من الحركة و تفشى المرض .
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* أساليب مواجهة األمراض الوبائية :
 وضع خطط للوقاية من هذه األمراض  ،من خالل التعريؾ
باألمراض  ،و مسبباتها  ،و طرق العدوى  ،و طرق المناعة
 ،و طرق المكافحة .
 تدريب فرق طبية على اإلكتشاؾ المبكر للحاالت و سرعة
اإلبالغ عنها .
 تجهيز معامل متحركة لبحث الحاالت المشتبه فيها  ،و ذلك
لإلكتشاؾ المبكر للمرض و إتخاذ االجراءات الوقائية .
 توفير األدوية الالزمة لعالج األمراض الوبائية بالمستشفيات
و بكميات كافية .
 توفير األمصال واللقاحات الالزمة لمنع إنتشار الوباء بين
األصحاء .
* أخطار الجراد :
يعد الجراد من أشد أنواع الحشرات فتكا ً بالمحاصيل الزراعية
التى يهاجمها فى حقولها  ،و ال توجد حشرة آخرى تماثلها فى درجة
الخسائر اإلقتصادية و البيئية التى تتسبب عنها  ،مما جعلها ترتبط
بؤخطار تصل إلى حد الكارثة  ،وتتسبب فى إحداث مجاعات فى
المناطق التى تتعرض لهجوم أسراب الجراد  .و تتمثل خطورة الجراد
فيما يلى :
 آفة خطيرة ؼير عادية تتميز بالقدرة على الطيران لمسافات
بعيدة فى أسراب ضخمة .
 سرعة اإلنتقال و الحركة من مكان إلى آخر .
 شراهته فى األكل و قدرته على التفريق بين النباتات السامة و
النباتات الصالحة لألكل .
وتتعرض دول العالم العربى و اإلسالمى ألخطار الجراد مثل
السودان ومصر والسعودية واليمن والصومال وتونس وموريتانيا
وؼيرها .
وتوجد ثالثة طرق لمكافحة الجراد تتمثل فيما يلى :
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 - 1المكافحة الكيميائية :
يتم خاللها نثر المواد الكيماوية السامة فى أماكن تواجد
وسير الحوريات و منها مادة الجامكسين  ،وتعد
الطائرات من أفضل الوسائل المستخدمة لرش المبيدات
قبل وصول األسراب إلى األرض المزروعة .
وتستخدم وسائل الرش فى صحارى مصر خاصة قرب
الحدود مع السودان .
 - 1المكافحة بواسطة عزق األرض :
و هى التى تضع فيها إناث الجراد بيضها  ،مما يإدى
إلى تلؾ البيض وتعرضه للشمس والحشرات اآلخرى
التى تتؽذى عليه .
 - 8المكافحة البيولوجية :
وتتم بإستخدام العديد من الطفيليات التى تعد من أعداء
الجراد  ،و التى تقوم بدور كبير فى القضاء عليها فى
أطوارها المختلفة  .فقد تم التوصل فى بريطانيا الى
نوع من الفطر يقضى على الجراد الصحراوى دون
إحداث أى ضرر بيئى  ،بحيث يمكن إستخدامه بطريقة
الرش كمبيد ؼير كيميائى  ،و هذا النوع يالئم المناطق
الجافة التى تتعرض ألخطار الجراد مثل شبه الجزيرة
العربية وصحــارى مصر والسودان وموريتانيا
وؼيرها .
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