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قـواعــد الـنشــــر

ا�ســــــــــــم امجــلــــــة:

 The Egyptian Journal of البيئي   للتغر  ام�سرية  امجلة 
Environmental Change

جهة اإ�سدار امجلة:

 The Egyptian Society اجمعية ام�سرية للتغرات البيئية
of Environmental Change

فرات الإ�ســــــدار:

باللغـات  واأكتوبر  مار�س  �سهرى  فى  �سنويا  ن�سف  ت�سدر 
العربيـة والإجليزية و الفرن�سية

اأهــــــــــداف امجلة :
فى  الأ�سيلة  العلمية  والدرا�سات  البحوث  بن�سر  تهتم 
كوكب  اأغلفة  فى  البيئية  بالتغرات  ال�سلة  ذات  امو�سوعات 

الأر�س باللغات العربية والإجليزية والفرن�سية .

�سـيا�ســـــة الن�ســــر:
1- لهيئة التحرير حق البت فى �ساحية البحث للتحكيم.

2- تخ�سع جميع البحوث التى يتم تقدمها للتحكيم من قبل 

متخ�س�سن من ذوى اخرة وامكانة العلمية امتميزة.
3- ل تلتزم امجلة برد اأ�سول البحوث امقدمة اإليها فى حالة 

قبولها للن�سر وفى حالة عدم قبولها للن�سر. من حق الباحث 
ا�سرداد بحثه.

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

عدم �ساحيته للن�سر باأ�سرع وقت مكن.
5- ل يجوز لأ�سحاب البحوث التى تن�سر فى امجلة اأن يعيدوا 

ن�سرها اأو جزء منها فى موؤلف اأو جلة اأخرى اإل بعد موافقة 
خطية من رئي�س التحرير.

ر�ســــــوم الن�ســــر:
300 جنيها م�سريا لترد  يقابل  البحث ما  1. ر�سم حكيم 

فى حالة عدم قبول البحث.
2. يتكفل الباحث م�سروفات طباعة ون�سر بحثه )ح�سوبة 

 A4 normal margins ال�سفحة  مقا�س  اأ�سا�س  على 
 Simpliied Arabic خط   ،  1.5 ال�سطور=  بن  م�سافة 

اأعلى  من  �سم  و2،54  جانب  كل  من  �سم   3،18 بهام�س 
ال�سفحة واأ�سفلها(. 

3. ت�ساف تكاليف طباعة ال�سفحات املونة  واأغلفة الأعداد 

اخا�سة عند طلبها .

قــواعـــــد الن�ســــر:
تقبل البحوث امقدمة للن�سر فى امجلة وفقاً لل�سوابط التالية:
موافقة  على  ح�سل  اأو  ن�سره،  �سبق  قد  البحث  يكون  األ   -1

بالن�سر فى  جلة اأخرى اأو نال به جائزة لدى اأية جهة.
�ساملة  �سفحة   50 عن  البحث  �سفحات  عدد  يزيد  األ   -2

اجداول والأ�سكال وامراجع باللغة العربية، 25 �سفحة باللغة 
الإجليزية ، ومكن اإ�سدار عدد خا�س للبحث الذى تتجاوز 

�سفحاته العدد امحدد.
3- ل يجوز �سحب البحث بعد اإقرار ن�سره فى امجلة.

4- تقبل البحوث باللغة العربية اأو الإجليزية اأو الفرن�سية.

5- يرفق كل باحث نبذة خت�سرة عن �سرته الذاتية مرزًا 

اأهم موؤلفاته ما ل يتجاوز )50( كلمة.
6- يح�سل الباحث على 10 م�ستات من بحثه اإ�سافة لن�سخة 

واحدة من امجلة.

قواعـد كتابـة اأوراق العلمـيــة

اأ-  تعليمات عامة:
على  الكتابة  وتكون  ون�سختن  اأ�سل  من  البحث  يقدم   -1

م�سافة مزدوجة وعلى ورق مقا�س )A4( على وجه واحد من 
ترقيمًا  والأ�سكال  واجداول  ال�سفحات  وترقم  ال�سفحة، 
مت�سل�سًا. وتقدم اجداول وال�سور واللوحات على �سفحات 

م�ستقلة مع حديد اأماكن ظهورها فى امن.
2- يت�سمن البحث ملخ�س فى حدود 200 كلمة تو�سح هدف 

البحث وطريقته واأهم النتائج.
3- تن�سق الكتابة حت عناوين رئي�سة هى امقدمة، واأهداف 

ال�سابقة،  الدرا�سات  ومناهجه،  البحث  وطرائق  الدرا�سة، 
والنتائج وامناق�سة واخامة والتو�سيات وامراجع.

ب-  كتابــــة امراجـــع:
ي�سار اإى امراجع فى امن با�سم اموؤلف و�سنة الن�سر )داخل 
ل�سم  طبقًا  اأبجديًا  ترتيبًا  امراجع  قائمة  وترتب  قو�سن( 
اموؤلف و�سنويًا طبقًا للموؤلف الواحد، وبحيث ي�سمل كل مرجع 
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ثم  البحث  وعنوان  الن�سر  و�سنة  اموؤلفن(  )اأو  اموؤلف  ا�سم 
ا�سم وعاء الن�سر )الدورية( ورقم امجلد واأرقام ال�سفحات 

امن�سور فيها البحث.

ج- الخت�سارات والوحدات:

تخت�سـر عناوين امجـات والدوريـات طبقًا للقائمـة العامية 
 The World List of Scientiic العلمية  للدوريات 
بدًل  دوليًا  امحددة  الخت�سارات  وت�ستخدم   Periodicals

من كتابة الكلمات كاملة مثل: �سم، م، م. كم، �سم2، مل، 
ملجم، كجم، % … الخ.

د- اجداول والأ�سكال وال�سور:
يجب اأن تكون اجداول والر�سومات واللوحات منا�سبة م�ساحة 
والأ�سكال  ال�سور  تكون  اأن  على  امجلة  �سفحة  فى  ال�سف 
بالقلم  �سورة  اأو  �سكل  كل  خلف  ويكتب  التفا�سيل  وا�سحة 

الر�سا�س عنوان خت�سر للبحث ورقم ال�سكل ام�سل�سل.

هـ- تعليــمات الطباعــة:
 IBM-MS World Latest للرنامج  طبقًا  الطباعة  تتم 
اخط  وحجم   Simpliied Arabic اخط  نوع   Version

ال�سفحة  منت�سف  فى   Bold اأ�سود   16 الرئي�سى  للعنوان 
البحث  كان  اإذا  وذلك  واحوا�سى،  للن�س  عادي   14 وحجم 
اإذا كان البحث   Times New Roman اأو  العربية.  باللغة 
باللغة الإجليزية على اأن يكون حجم خط العنوان الرئي�سى 
للن�س  اخط  وحجم  ال�سفحة  منت�سف  فى  اأ�سود   14

واحوا�سى 12 عادى.

و- الـمرا�ســـــــــــــات:
للتغرات  ام�سرية  اجمعية  ورئي�س  امجلة  حرير  رئي�س 

البيئية :
اأ.د. حمد جدى تراب

هاتف:  201002603250 +
ق�سم اجغرافيا - كلية الآداب - جامعة دمنهور - م�سر
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المجلة المصرية للتغير البيئي
رئيــــ�س التحريــــر

اأ.د. حمــــد جــدى تـراب

هيــــئة التحريــــر

 اأ.د. اأحمد ال�سريعى )جامعة اأم القرى(
د. عبدالعظيم اأحمد عبد العظيم )جامعة دمنهور(

اأ. حمد علوات )امدر�سة العليا لاأ�ساتذة – بوزريعة اجزائر(

الهيــــــئة اا�شت�شـــــارية للطبعــــة العربيـــــــــة
اأ.د. جهاد حمد قربة )اأ�ستاذ بق�سم اجغرافيا - جامعة اأم القرى ، امملكة العربية ال�سعودية(.

اأ. د. عامر الو�ساتي )اأ�ستاذ بق�سم اجغرافيا - جامعة تون�س ، تون�س(.
اأ.د. عبد رب النبى حمد عبد الهادى )اأ�ستاذ بق�سم الأرا�سى بجامعة دمنهور، م�سر(.

اأ.د. عزت قادو�س )اأ�ستاذ بق�سم الآثار - جامعة الإ�سكندرية ، م�سر(.
اأ.د. فالح على ) اأ�ستاذ بق�سم اجغرافيا -جامعة �سيدي حمد بن عبد اه -فا�س ، امملكة امغربية(.

اأ.د. م�سطفى فودة ) م�ست�سار وزارة البيئة ل�سئون امحميات الطبيعية، م�سر(.
اأ.د. نا�سر ال�سالح )اأ�ستاذ بق�سم اجغرافيا - جامعة اأم القرى ، امملكة العربية ال�سعودية(.
اأ.د. نوارى �سويهر)اأ�ستاذ بق�سم اجغرافيا -جامعة هوارى بومدين ، اجمهورية اجزائرية(.
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مـحتـويــات العـدد
المجلد السادس                                  العدد الثانى                                 أكتوبر 2014 

1- اأ.د. حمد جدى تراب :التنوع الأر�سي بن النظرية والتطبيق

٢-د. مرفت اأحمد خاف : دور امدن امتو�سطة احجم فى التنمية اح�سرية

بالتطبيق على منطقة مكة امكرمة بامملكة العربية ال�سعودية

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

اأ.د. حمد جدى تراب
ق�سم اجغرافيا ، كلية الأداب، جامعة دمنهور
E-mail: magdytorab@hotmail.com
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التنوع اأرضي بين النظرية والتطبيق
اأ.د. حمد جدى تراب

ق�سم اجغرافيا ، كلية الأداب، جامعة دمنهور
E-mail: magdytorab@hotmail.com

اأحد   Geodiversity الأر�سي  التنوع  مفهوم  يعد 
وثراء  تنوع  تدر�س مدى  التي  امعا�سرة  البحثية  الهتمامات 
البيئة الطبيعية ل�سطح الأر�س مكوناتها وعنا�سرها الطبيعية 
 - اجيومورفولوجية      - اجيولوجية   - )الطبوغرافية 

الهيدرولوجية - الربة( .
وقد ا�ستق مفهوم التنوع الأر�سي من اأحد جالت البحث  
الذي   ،   Biodiversity البيولوجي  التنوع  هو  احديثة 
بدرا�سة  يعني  وهو   )Wilson, 1992  ( الباحث  اقرحه 
، وات�سع جال هذا  بالكائنات احية  التنوع والراء  مظاهر 
مدينة  فى  عقد  الذي  الأر�س  قمة  خال  البحثي  امفهوم 
ريودى جانرو بالرازيل عام 1992 واأ�سبح يدر�س العاقات 
وتطبيقاتها   Ecosystems البيئية  النظم  بن  التبادلية 
الأر�س  ل�سطح  الطبيعية  البيئة  واإدارة  حماية  جال  ي 
)United Nations,1993;42( وب�سفة خا�سة مناطق 
الوطنية  احدائق  مثل  اأنواعها  بكافة  الطبيعية  امحميات 
Geoparks وحميات امحيط احيوي، ومناطق  الطبيعية 
الطبيعية،  امعازل  وحميات  الطبيعي،  القومي  الراث 
الطبيعية،  اموارد  وحميات  الطبيعية،  امناظر  وحميات 
الراث  وحميات  التقليدي،  والراث  احياة  وحميات 

القومي العامي.
وقد بداأ الهتمام بهذا امفهوم ي ت�سعينيات القرن اما�سي 
بدرا�سة  وبداأ  الطبيعية  امحميات  اإدارة  ي  ت�سهم  كو�سيلة 
اجيولوجي  والتنوع   Pedodiversity البيدولوجي  التنوع 
ي  الطبيعية  امحميات  لإحدى   Geological diversity

   ،)Duran et al.,1998( سمال اأ�سبانيا� Girona منطقة
 )Johansson et al.,1999( ن�سرها  التي  والدرا�سة 
للتنوع الأر�سي ي الدول الإ�سكندنافية. كما حاول العديد من 
الباحثن تقدم تعريف لهذا امفهوم وحديد جالت الدرا�سة 
فيه والعاقة بينه وبن العلوم الأخرى ذات ال�سلة،  ومن بينهم 
)Duff, 1994( الذي در�س العاقة بن التنوع البيولوجي 
كما   ،  Geodiversity الأر�سي  والتنوع   Biodiversity

يعتمد ي  الأر�سي  التنوع  اأن   )Sharples, 1995( اقرح
حديده على مدى ثراء �سطح الأر�س بالراكيب اجيولوجية 
اأما  الربة،  واأنواع  اجيومورفولوجية  والظاهرات  امختلفة 
العنا�سر  اإى  اأ�ساف  فقد   )Eberhard,1997( الباحث 
الراث  وهو  جديدا  عن�سرا   Sharples اقرحها  التي 
امياه   )Kozlowski, 2004( اأ�ساف  كما   ،  Heritage

الأر�سي  التنوع  مفردات  كاأحد  الأر�سي  بالياب�س  ال�سطحية 
اأما  والأنهار،  والبحرات  وام�ستنقعات  الينابيع  وت�سمل 
)Trueba, 2007( فقد اقرح اإ�سافة �سواطئ ام�سطحات 
 Cantabria امائية ي ر�سالته للدكتوراه التي قدمها جامعة
 Fishman and Nusipov,( الإ�سبانية، كما يرى كل من
Erikstad, 2000 and Gordon, 2004 , 1999( اأنه 

امناطق  وتخطيط  اإدارة  عند  الأر�سي  التنوع  درا�سة  ينبغي 
تنوعها  وتدعيم  وتنميتها  عليها  وامحافظة  بيئيا  امتفردة 

اليكولوجي والراثي.  
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امكوناتالعن�شر
درجة الوعورة : �سديدة الت�سر�س - متو�سطة - موجة - �سهليةالطبوغرافيا

اجيولوجيا
التكوين اجيولوجى: امعادن - التكوينات اجيولوجية - الروا�سب ال�سطحية - احفريات.

البنية اجيولوجية واحركات التكتونية: النبثاقات الركانية - ال�سدوع والعيوب ال�سخرية- الإلتواءات 
- نظم الفوا�سل.

اجيومورفولوجيا

النظم اجيومورفولوجية
اجيومورفولوجيا البنيوية: الأ�سكال اجيومورفولوجية البنيوية الن�ساأة مثل احافات والأودية ال�سدعية 

- الكوي�ستات - اأظهر اميمون وغرها.
العمليات اجيومورفولوجية: عمليات التجوية - حركة امواد على امنحدرات وغرها.

اأ�سكال النحت بكافة عوامل التعرية
اأ�سكال الإر�ساب بجميع عوامل التعرية

الأ�سكال اجيومورفولوجية الدقيقة مثل: عامات التماوج - قنوات اجزر 

الهيدرولوجيا
الو�سع امائي: مياه �سطحية اأو حت �سطحية - ثلوج - جليد وغرها.

العنا�سر الهيدرولوجية: �سواطئ بحار اأو حيطات - اأنهار - ينابيع - بحرات - م�ستنقعات اأو �سبخات 
- اأرا�س رطبة .

اأنواع الربة الرئي�سية والثانويةالربة

عناصر دراسة التنوع اأرضي:
عند اإجراء درا�شة للتنوع ااأر�شي اأجزاء �شطح  ااأر�ض 
وا�شتنادا على حاوات حديد عنا�شره ال�شابق مناق�شتها 
التاي  اجدول  يو�شحها  التي  العنا�شر  ت�شم  اأنها  نرى 

:)Gray, 2004(

تقييم التنوع اأرضي:
 Geodiversity يتم اإجراء تقييم لدرجة التنوع الأر�سي
الأر�س  �سطح  من  ختارة  لأجزاء  كميا   assessment

اأو  قارة  م�ستوى  على  اإجرائها  يتم  فقد   ، امقايي�س  مختلف 
هذا  ويهدف  الأر�س،  �سطح  من  حدودة  منطقة  اأو  دولة 
كميا  الأر�س  �سطح  وثراء  تنوع  مدى  درا�سة  اإى  التقييم 
وت�سنيفه اإى عدد من النطاقات امتدرجة فى تنوعها الأر�سي 
الأر�سية  العنا�سر  جميع  وت�سنيف  درا�سة  على  اعتمادا 
واجيولوجيا  الطبوغرافيا   ( ال�سابق  اجدول  ي�سمها  التي 
واجيومورفولوجيا والهديرولوجيا والربة( ، وذلك بتق�سيم 
ام�ساحة  ال�سغرة  امربعات  من  �سبكة  اإى  الدرا�سة  منطقة 
اإن�ساء  اأى   ، حدة  على  عن�سر  كل  مكونات  عدد  وح�ساب 
 Topographic diversity الطبوغراي  للتنوع  خريطة 
اأخرى  ، وخريطة  امنطقة(  ووعورة  ت�سر�س  map)معدلت 

 Geological diversity اجيولوجي   التنوع  لدرجات 
على  مربع  بكل  اجيولوجية  الراكيب  عدد  بح�ساب   map

هذه  من  مط  بكل  خا�سة  خريطة  اإن�ساء  مكن  كما   ، حدة 
خريطة  مثل  جيولوجيا  التنوع  البالغة  للمناطق  الراكيب 
للتكوينات اجيولوجية واأخرى للبنية اجيولوجية  والراكيب 
وخريطة   ، للحفريات  اأو  الركانية  النبثاقات  اأو  التكتونية 
 Geomorphological اجيومورفولوجي  للتنوع  ثالثة 
بكل  الأر�سية  الأ�سكال  اأماط  ت�سم   diversity map

الهيدرولوجي  التنوع  خريطة  بالن�سبة  وهكذا  مربع، 
البيدولوجي  والتنوع   Hydrological diversity map

Pedological diversity map التي ت�سم اأنواع الربة 

وتوزيعها اجغراي مربعات منطقة الدرا�سة .  
مختلف  التنوع  لدرجات  الكمي  التقييم  على  واعتمادا 
واجيومورفولوجية  واجيولوجية  الطبوغرافية  العنا�سر 
للتنوع  جديدة  خريطة  اإنتاج  يتم  والربة  والهيدرولوجية 
الأر�سي وت�سنيفها كميا ح�سب درجة تنوعها )�سديدة التنوع 
التنوع،  منخف�سة   ، التنوع  متو�سطة   ، التنوع  �سديدة  جدا، 

منخف�سة جدا( )�سكل1(.
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الخاصة:
وتقييم  خ�سائ�س  درا�سة  مكن  اأنه  �سبق  ما  ن�ستخل�س 
الأرا�سي  من  ختارة  لأجزاء  الأر�سي  التنوع  درجات 
ي  امتفردة  الطبيعية  امحميات  مناطق  وخا�سة  ام�سرية، 
عنا�سرها الطبيعية، مثل حمية جبل علبة ، وحمية اجلف 
الكبر، اأو حمية وادي العاقي، اأو واحات ال�سحراء الغربية 
اأو �سبه  الفرافرة ، اخارجة، الداخلة(،  ، البحرية،  )�سيوة 
جزيرة �سيناء برمتها اأو اإحدى حمياتها الطبيعية ما ت�سمه 
من تنوع ي مفرداتها الطبيعية كما اأنه مكن اإ�سافة الراث 
والتنوع  الراء  عنا�سر  من  كعن�سر  التقليدية  احياة  ومط 

الطبيعي ي منطقة الدرا�سة امختارة .

�سكل )1( موذج خريطة تقييم التنوع الأر�سي 
بحو�س وادي Xingu ي الرازيل 

 )Silva et al.,2013(
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