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الجيوهرفولوجيت في دراست  ,  بيئيت لنببث ورد النيل في هجري فرع دهيبطاالخطبر ال

 ببستخذام نظن الوؼلوهبث الجغرافيت واالستشؼبر ػن بؼذ البيئيت
 آية نررالدين محسهد احسد سالم 

 قدم الجغرافيا كلية اآلداب جامنة النريش  -باحثة ماجدتير 
 الولخص الؼربي: 

 Waterنبػػات درد الشيػػب مذػػ  مػػاطا منسػػر طػػاؼ يلػػيش بالسػػاب النػػ بل دينػػرؼ نبػػات درد الشيػػب اد ياسػػش  السػػاب 
hyacinth  ملسيا باسم Eichhornia  ديشتسػا الػا اليرػيلة التهنتديريػةPonteederiaceae   التػا خخزػل للرخبػة الليليػة  
Liliales ياه الن بة بالسشاطق الدفيئػة ملػا سػظال ا رض ل  دقػد زادت مدػاحة دكب انهاع ى ه اليريلة نباخات ماطية خهجد فا الس

ايػاـ ديدػتظيل الشبػات اف يشسػه  6% فا اليـه الهاحد ل كسا خزامي  السداحة التا يغظييا كب حػهالا 01-6سظال الشبات بقيسة 
ر الشبػػات ملػػا الخرػػاطص بكثافػػة دسػػسي كتيػػر دقػػهة خساسػػي مرخينػػة لدرجػػة اف ا ندػػاف يدػػتظيل اف يسذػػا فهقػػو ل دختنػػدد ا ظػػا

الييدردلهجيػػة د الييدردليكيػػة لسجػػرع اليػػرع ل دملػػا كيئػػة ا سػػساؾ لدملػػا الرػػحة النامػػة ل د ملػػا جػػهده ميػػاه اليػػرع ل د ملػػا 
 . مند ت اليقد الساطا لدك لي ا  ظار الجيهمهرفهجية حيث خزداد مسليات الترسي 

 هقذهت:  

يهاجػػػػػو ا ندػػػػػاف فػػػػػا الهقػػػػػ  الحػػػػػالا مذػػػػػا ب 
ل دمػػػن السنتقػػػد اف ا ندػػػاف  مديػػػدة ختنلػػػق كتػػػدىهر كيئتػػػو

نيدػػػػػػة ىػػػػػػه السدػػػػػػئهؿ مػػػػػػن اله ػػػػػػل الحػػػػػػالا للتيئػػػػػػة ل 
دسػػػهؼ يحكػػػم السدػػػتقتب مسػػػا اذا كػػػاف ا ندػػػاف قػػػد خنلػػػم 

  ل حيػػػػػػث يحػػػػػػي   اـمػػػػػػن ا ظاطػػػػػػو دافنالػػػػػػو الستدػػػػػػرمة 
خبنػػػات مديػػػدة مػػػن خلػػػي ا فنػػػاؿ فػػػا الهقػػػ  الحا ػػػر كثيػػػرا 
مػػػن الغسػػػهض ل دقػػػد حػػػدث بالينػػػب ا ظػػػار كتيػػػرة بالتيئػػػة 

اف لػػػم يكػػػن بتمكانػػػات ا ندػػػاف  يػػػامالجظسيػػػا يرػػػن  من
 الستاحة حاليا غير قاكب للنالج ملا دجو ا طالؽ .

الستدػػػػتبة كيػػػػد ا ندػػػػاف ل  دمػػػػن ىػػػػ ه ا  ظػػػػار
اد ػػػػػاؿ كاطشػػػػػات حيػػػػػة الػػػػػا كيئػػػػػات جديػػػػػدة ددف حدػػػػػاب 

خلػػػػي  اىػػػػم ل مػػػػن خػػػػشجم مػػػػن اد اليػػػػا للسخػػػػاطر التػػػػا قػػػػد
كسػػػػا يدػػػػسا  ش  السػػػػاب اد درد الشيػػػػبالكاطشػػػػات نبػػػػات ياسػػػػ

مرػػػر ل دالسدػػػتهطن ااػػػال فػػػا السشػػػاطق ا سػػػتهاطية فػػػا 
فػػػا جلبػػػو  لػػػ ع كػػػدا ا ندػػػافبحػػػهض نيػػػر ا مػػػازدف ل دا

طن مشػػػػػ  نحػػػػػه ماطػػػػػة مػػػػػاـ الػػػػػا مشػػػػػاطق مػػػػػن ذلػػػػػي السػػػػػه 
مػػػن النػػالم ل فانتذػػػر فييػػا دمشيػػػا خػػدريجيا ليحتػػػب  متنػػددة 

بة ا سػػػتهاطية ملػػػا سػػػظال جسيػػػل السشػػػاطق ا سػػػتهاطية د ػػػ
 . ا رض

لشيػػػػػب مذػػػػػ  مػػػػػاطا منسػػػػػر طػػػػػاؼ ت درد ادنبػػػػػا
ل يتسيػػػز بازىػػػاره الجسيلػػػة التػػػا خنػػػد يلػػػيش بالسػػػاب النػػػ ب

سػػػػػتبا رطيدػػػػػيا فػػػػػا نقلػػػػػة الػػػػػا  ػػػػػارج مهطشػػػػػو ا اػػػػػلا ل 
إلحدػػػاس الشبػػػات بنػػػد نقلػػػة بػػػالتخلص مػػػن ا ليػػػات دنظػػػرا 

 دخكاثره الظتينا ل فقد نسا بسند ت  هالسشظسة لشسه 

 
جيػػػػػهد   ظيػػػػػرة الػػػػػا ندػػػػػ  متيجػػػػػرة فذػػػػػل  مشػػػػػدىا كػػػػػب

ل دكنديػػػػػػد مػػػػػن الشباخػػػػػات ا  ػػػػػػر  ل  تػػػػػوا ندػػػػػاف لسكافح
خحػػػػدع ىػػػػ ا ا ندػػػػاف ل ثاكتػػػػا نيدػػػػو بجػػػػدارة داقتػػػػدار فػػػػا 
كيئػػػػػػات السيػػػػػػاه الن بػػػػػػة كػػػػػػدبا مػػػػػػن البحيػػػػػػرات الذاسػػػػػػنة 
دالخزانػػػػػػات الزػػػػػػخسة ل دمػػػػػػن الشييػػػػػػرات الرػػػػػػغيرة الػػػػػػا 
ا نيػػػار النظيسػػػة ل دالشبػػػات مرػػػشر حاليػػػا كػػػا ظر مذػػػ  

جيػػػػػػهد  ث يهاجػػػػػػو برػػػػػػالبةا طػػػػػػالؽ حيػػػػػػ مػػػػػػاطا ملػػػػػػا
 بزػػػػػنة مقػػػػػهد ل د  يػػػػػدانا ىػػػػػ ا النذػػػػػ  السكافحػػػػػة مشػػػػػ 

 ظػػػػػػهرة مػػػػػػن الشباخػػػػػػات الساطيػػػػػػة ا  ػػػػػػر  سػػػػػػهع مذػػػػػػ  
الدػػػلييشيا الػػػ ع ينقبػػػو مبا ػػػرة فػػػا حػػػدة الخظػػػر ل دلحػػػدة 

التػػػػا مذػػػػا ب الشبػػػػات د ظهرخيػػػػا ل دالسدػػػػاحات الذاسػػػػنة 
ل فقػػػد اسػػػتخدم  منػػػو خقشيػػػات  يغزدىػػػا فػػػا بنػػػض ا رجػػػاب

 نػػػػد لحرػػػػرة دمتابنتػػػػو لمشيػػػػا ا ستذػػػػنار مػػػػن بمتظػػػػهرة 
 فا محادلة القزاب مليو .

  ظػػػػػػػار الشبػػػػػػػات الجدػػػػػػػيسة ل اطلػػػػػػػق نظػػػػػػػرا د 
ا زرؽ ل  ) الذػػػػػػػيظاف ملييػػػػػػػا مدػػػػػػػسيات مديػػػػػػػدة مشيػػػػػػػا

ل دقػػػػػػد انيػػػػػق فػػػػػػا مكافحتػػػػػو ماليػػػػػػين الرمػػػػػ  ل اللنشػػػػػة  
 طشػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػنالػػػػػػػػػدد رات كسػػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػ  مليػػػػػػػػػو ا ؼ ا 

 لة للتخلص مشو .الكيسياطيات ددف اية نتيجة فام
لػػػ ا فقػػػد اخجيػػػ  جيػػػهد السكافحػػػة الػػػا محادلػػػة 
اسػػػتغالؿ الشبػػػات دا سػػػتيادة بػػػو ملػػػا امػػػب اف يشقلػػػ  مػػػن 

رػػػادر مػػػدد د رػػػم الػػػا اػػػديق طتينػػػا يسػػػد ا ندػػػاف بس
ملػػػػا الحيػػػهاف ديدػػػػامده  نافنػػػة كػػػػالهرؽ دالتػػػرخين دملػػػػر

مديػػػػد مػػػػن الدراسػػػػات  مكافحػػػػة خلػػػػهث السػػػػاب ل دقػػػػد ركػػػػزت

  

 

 AUCES 
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الشبػػات مػػن  ة بانحػػاب النػػالم ملػػا دراسػػةد ا  يػػر فػػا النقػػه 
ل  الػػػػا مػػػػدة ا ؼ افػػػػة الزدايػػػػا دداػػػػل  خلػػػػي الدراسػػػػات 

يػػػػد مػػػػن الجسليػػػػات النلسيػػػػة ىػػػػ ا الػػػػا جانػػػػ  دجػػػػهد الند
كيػػػػ ا الشبػػػػات دالشباخػػػػات الساطيػػػػة ا  ػػػػر  فػػػػا  التػػػػا خيػػػػتم

 ا مريكيػػػػة مختلػػػػر ددؿ النػػػػالم  ااػػػػة باله يػػػػات الستحػػػػدة
 خسرات خنقػػػده مػػػن مػػػ  بسػػػا خشذػػػره مػػػن بحػػػهث ملسيػػػة دمػػػا 

 ملا خلي ا فة الشباخية. 
دينػػػػػػػرؼ نبػػػػػػػات درد الشيػػػػػػػب اد ياسػػػػػػػش  السػػػػػػػاب 

Water hy acinth  ملسيػػػا باسػػػم Eichhornia 
ديشتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلة التهنتديريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

Ponteederiaceae   التػػػا خخزػػػل للرخبػػػة الليليػػػة 
Liliales (Hutchinson, J.,1959,P.7)  دكػػػػب

انػػػػػهاع ىػػػػػ ه اليرػػػػػيلة نباخػػػػػات ماطيػػػػػة خهجػػػػػد فػػػػػا السيػػػػػاه 
دقػػػد دلػػػ   للن بػػػة بالسشػػػاطق الدفيئػػػة ملػػػا سػػػظال ا رض ا

احػػػػػدع الدراسػػػػػات ملػػػػػا زيػػػػػادة مدػػػػػاحة سػػػػػظال الشبػػػػػات 

% فػػػػػػا اليػػػػػػـه الهاحػػػػػػد ل كسػػػػػػا خزػػػػػػامي  01-6بقيسػػػػػػة 
ايػػػػػػػػػػاـ  6السدػػػػػػػػػػاحة التػػػػػػػػػػا يغظييػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػػهالا 

(Bagnall,L.O.etal,1974,P.55)   ديدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتظيل
لشبػػػػػػات اف يشسػػػػػػه بكثافػػػػػػة دسػػػػػػسي كتيػػػػػػر دقػػػػػػهة خساسػػػػػػي ا

ل  ة اف ا ندػػػػاف يدػػػػتظيل اف يسذػػػػا فهقػػػػومرخينػػػػة لدرجػػػػ
دىػػػػ ا مػػػػا خا ػػػػد   00ل ص3112) سػػػػيد ما ػػػػهر احسػػػػد ل 

 . للظالبة اثشاب الدراسات السيدانية
 هوقغ هنطقت الذراست :  

يجػػػرع مجػػػرع فػػػرع دميػػػاا فػػػا  ػػػرؽ دلتػػػا الشيػػػب 
متجيشػػػا برػػػية مامػػػة مػػػن الجشػػػهب الذػػػرقا الػػػا الذػػػساؿ 

كػػػػم مػػػػن نقظػػػػة التيػػػػرع  326.2الغربػػػػا ل ديستػػػػد بظػػػػهؿ 
 01 ْ   21مشػػػػػد القشػػػػػاطر الخيريػػػػػة ملػػػػػا داطػػػػػرة مػػػػػرض 

 ػػػػػرقا   دمرػػػػػبو مشػػػػػد  9  ْ   20 ػػػػػسا    د ػػػػػ  طػػػػػهؿ 
 ػػػػػػسا      20  ْ   20راس التػػػػػػر ملػػػػػػا داطػػػػػػرة مػػػػػػرض 

 .    0 رقا   كب ) 10 ْ   20   طهؿد 

 

 ( هوقغ هجري فرع دهيبط1شكل ) 
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 الدراسات السابقة 

ل دخزػػػػػسش  3112دراسػػػػػة سػػػػػيد ما ػػػػػهر احسػػػػػد ل  .0
 ا رار درد الشيب دفهاطده .                

ل دخزػػػػػسش  0993دراسػػػػػة احسػػػػػد فخػػػػػرع  ظػػػػػاب ل  .3
 دطرؽ مكافحتو .مذكلة درد الشيب 

ل 0993دراسػػػػػػػػػػػػػػة و متػػػػػػػػػػػػػػدالرحسن الهكيػػػػػػػػػػػػػػب ل  .2
دخزػػػػػػػػسش  السكافحػػػػػػػػة التيهلهجيػػػػػػػػة لػػػػػػػػهرد الشيػػػػػػػػػب 

 باستخداـ مدتبات امراض الشبات .
دخزػػػػػسش  ل 0993يحػػػػػا حدػػػػػين فيػػػػػاض ل دراسػػػػػة  .2

اسػػػػتخداـ الحذػػػػػرات فػػػػا السكافحػػػػػة الحقيقيػػػػة لػػػػػهرد 
 الشيب .

 مناهج الدراسة :
 -:اعتمدت الدراسة علي عدة مناهج اهمها 

اىػػػم السذػػػػكالت  الػػػشيل الهاػػػػيا ن ديتزػػػسن داػػػػر .0
 . لشاخجة من درد الشيب ا

السػػػػشيل ا قليسػػػػا ن ديتزػػػػسن دراسػػػػة اقلػػػػيم مجػػػػرع  .3
 فرع دمياا . 

السػػػػػػػشيل التحليلػػػػػػػا ن ديتزػػػػػػػسن خحليػػػػػػػب مشااػػػػػػػر  .2
 ا ظار اقليم مشظقة الدراسة .

السػػػػشيل التيدػػػػػيرع ن ديتزػػػػسن خيدػػػػػير النديػػػػد مػػػػػن  .2
  دىػػػػ ا مػػػػا ا ػػػػده  ل التهاػػػػب الييػػػػا الشتػػػػاطل التػػػػا خػػػػم

    08ل ص 3112جهدة فتحا التركساف ل)
 الهيدرولوجية  علي الخصائص خطارالا

 غػػػػػػػزد السجػػػػػػػارع  يدػػػػػػػتظيل نبػػػػػػػات درد الشيػػػػػػػب
الساطيػػػػة دا نتذػػػػار فييػػػػػا ل دمػػػػن كػػػػين النديػػػػػد مػػػػن خلػػػػػي 

ذد اىسيػػػػة  نهمػػػػا ل منظسيػػػا منسػػػر ل 21ا مذػػػاب يهجػػػد 
ل حيػػػػث خنػػػػد حذػػػػاطش  ػػػػارة فػػػػا  ملػػػػا مدػػػػتهع النػػػػالم 

 08ل دخشتسػػػا خلػػػي ا نػػػهاع الػػػا  ات دالػػػشظم الساطيػػػةالذػػػبك
ل دقػػػػد جػػػػ ك  الحذػػػػاطش الساطيػػػػة ماطلػػػػة نباخيػػػػة مختليػػػػة 

يػػػػػة انتبػػػػػػاه ا ندػػػػػػاف مػػػػػن غيرىػػػػػػا مػػػػػػن الحذػػػػػػاطش الظاف
نظػػػػػػػرا  ف خجسناخيػػػػػػػا الكثييػػػػػػػة مليتػػػػػػػة  ا  ػػػػػػػر  الساطيػػػػػػة 
قػػػػػػػد ح اد الفيزػػػػػػػانات ل د ف حركتيػػػػػػػا بالريػػػػػػػا لألنظػػػػػػػار

 . دانذظةا نداف  دمشذآتخدت  فا الحاؽ الدمار 
ا مذػػػػاب    ظػػػػر كػػػػينا دينػػػػد نبػػػػات درد الشيػػػػب

الثػػػامن كػػػين ا ظػػػر  خرخيبػػػوديقػػػل  الساطيػػػة ملػػػا ا طػػػالؽ ل
بقو فػػػا الخظػػػهرة امذػػػاب ملػػػا ا مذػػػاب ل دكػػػب مػػػن يدػػػ

فػػػا منظػػػم  انتذػػػارهل دخنػػػزع  ظػػػهرة الشبػػػات الػػػا  اليػػػابس
د ػػػبة ا سػػػتهاطا  الػػػددؿ التػػػا خقػػػل فػػػا السشػػػاخ ا سػػػتهاطا

دػػػية الرطي لألنيػػػارفيػػػه ميػػػدد  ا  ظػػػار مػػػن مدػػػتبا لكثيػػػر
لػػػا ا ندػػػاف دملػػػا النديػػػد ل كسػػػا انػػػو يػػػ ثر م فػػػا النػػػالم

السختليػػػػة د  ا قترػػػػادية  الظتيليػػػػة دانذػػػػظتو مػػػػن مػػػػهارده
 ذلي بظريقة مبا رة دغير مبا رة .

ب كسيػػػػة ىاطلػػػػة مػػػػن السػػػػا ملػػػػا ديحتػػػػهع الشبػػػػات
فاطقػػػػػة ملػػػػػا  % مػػػػػن دزنػػػػػو ل دلػػػػػو قػػػػػدره96-92ختلػػػػػ  

 311ن ل قػػػد خرػػػب بتنتاجيتػػػو الػػػا ا ثػػػر مػػػ الشسػػه دالتكػػػاثر
يتجػػػادز  دمنػػػدؿ نسػػػه قػػػد /يػػػـه3جػػػراـ/ـ 31ل طػػػن لليكتػػػار

مػػػػن  همػػػػدادازػػػػا   تزمػػػػن خفػػػػا ل د /يػػػػـه 3جػػػػراـ/ـ 31
و ملػػػػػػا خحسػػػػػػب الظػػػػػػردؼ غيػػػػػػر يهميػػػػػػا ل دقدرخػػػػػػ 1-01

ا سػػػػباب فػػػػا خػػػػد يم انتذػػػػار  دينػػػػد ذلػػػػي اىػػػػم السهاخيػػػػة .
ا ظػػػػاره حتػػػػا خػػػػم خدػػػػسيتو فػػػػا بنػػػػض  الشبػػػػات دخزػػػػخم 

 . دالة ملا  ظهرخو باسسابالتلداف 
 االخطار علي الخصائص الهيدروليكية 

 ااػػػػػػة خلػػػػػػي  مديػػػػػػدة يخلػػػػػػق الشبػػػػػػات مذػػػػػػا ب
الستنلقػػػػة باسػػػػتخداـ دادارة السػػػػهارد الساطيػػػػة ل دفػػػػا نسهاخػػػػو 

خػػػػدفق السيػػػػاه فػػػػا مجػػػػرع فػػػػرع الشبػػػػات الكثييػػػػة ل ينػػػػهؽ 
ل ديتػػػػدا ب مػػػػل السالحػػػػة دالسحظػػػػات الييدردليكيػػػػة  دميػػػػاا

 ل كسػػػا خسثػػػب خجسنػػػات الشبػػػات ثقػػػال امػػػاـ السشذػػػات الساطيػػػة
دما يشػػػػػات الػػػػػرع بزػػػػػغ   دما ػػػػػد محظػػػػػات ميػػػػػاه الذػػػػػرب

 دقػػػػػػد يتلػػػػػػر السشذػػػػػآتل فييػػػػػدد خلػػػػػػي  الساطيػػػػػػة التيػػػػػارات
ديتدػػػت  ما يشػػػات الػػػرع دينػػػهؽ اداطيػػػا ل محظػػػات السيػػػاه د 
ل يدػػػت   خغييػػػر درجػػػة دكثافػػػة التجسػػػل الشبػػػات ايزػػػا فػػػا

يكيػػػػػػة بسقػػػػػػدار دجػػػػػػهد الشبػػػػػػات  يزػػػػػػا للكيػػػػػػابة الييدردل
21 %. 

خػػػػػػدفق السيػػػػػػاه بدػػػػػػت  دجػػػػػػهد  خيػػػػػػضان دقػػػػػػد
 012) % فػػػػا مجػػػرع فػػػرع دميػػػػاا21 – 21الشبػػػات كلػػػ  

 كسػػػػػا يحػػػػػدث دقػػػػػد يػػػػػ دع ذلػػػػػي الػػػػػا كػػػػػهارث  ل  068ل 
الشقػػػػب الزرامػػػػا  ل دقػػػػد قػػػػدر اف اماقػػػػة مػػػػادة فػػػػا ماليزيػػػػا

فػػػا دلتػػػا نيػػػر السديدػػػتا بدػػػت  الشبػػػات قػػػد خدػػػت  فػػػا 
مليػػػػػػهف دد ر دكػػػػػػ لي خقريبػػػػػػا فػػػػػػا  21فقػػػػػػد ا ثػػػػػػر مػػػػػػن 

ل  نػػػػػا باله يػػػػػات الستحػػػػػدةهريػػػػػدا دا بامػػػػػا دلهيزياد يػػػػػات فل
دفػػػػػا نيػػػػػر الكهنغػػػػػه كزاطيػػػػػر ل انيقػػػػػ  الساليػػػػػين لتظييػػػػػر 
الشيػػػػػػػر لجنلػػػػػػػة اػػػػػػػالحا للسالحػػػػػػػة ل دفػػػػػػػا الدػػػػػػػهداف ل 

ـ 0962رة الزرامػػػػػػػػػة الدػػػػػػػػػهدانية مػػػػػػػػػاـ اسػػػػػػػػػتخدم  دزا
قاربػػػػػا دثػػػػػالث طػػػػػاطرات دانذػػػػػات ثػػػػػالث  23اسػػػػػظه  مػػػػػن 

 محظات ملا نير الشيب لسحادلة  ق طريق فا الشير 
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لنتػػػػػػػهر الدػػػػػػػين البخاريػػػػػػػة التجاريػػػػػػػة  ػػػػػػػالؿ التجسنػػػػػػػات 
ل طئ القػػػػرع الكثييػػػػة للتشػػػػات دلتيدػػػػير الهاػػػػهؿ الػػػػا  ػػػػها

قػػػػب دقػػػػد خكليػػػػ  امسػػػػاؿ الرػػػػيانة دا اػػػػالحات لدػػػػين الش
بدػػػػػت  الشبػػػػػات حػػػػػهالا نرػػػػػر مليػػػػػهف جشيػػػػػو دخكػػػػػالي  

 للسكافحة حهالا مليهف جشيو لتظيير الشير .
ل دخرػػػػػػرؼ  دكػػػػػػ لي فػػػػػػا مجػػػػػػرع فػػػػػػرع دميػػػػػػاا

 .ميزانيات  خسة لتظيير السشاطق السهبهبة
دخحػػػػػػدث فػػػػػػا مديػػػػػػد مػػػػػػن الػػػػػػددؿ ل دبخااػػػػػػة 
اليشػػػد ل  دػػػاطر اقترػػػادية فادحػػػة نتيجػػػة ا  ػػػرار بحقػػػهؿ 

اله يػػػػات ل حيػػػػث يتػػػػدا ب الشبػػػػات مػػػػل ا رز فػػػػا مختلػػػػر 
ل دفػػػا غػػػرب التشغػػػاؿ  انبػػػات دنسػػػه بػػػادرات ذلػػػي السحرػػػهؿ

ر مػػػػن دحػػػػدىا قػػػػدرت الخدػػػػارة بدػػػػت  غػػػػزد الشبػػػػات بػػػػا ث
 . مليهف دد ر 01

دقػػػػػد ثتػػػػػ  مػػػػػن ناحيػػػػػة ا ػػػػػرع احتػػػػػهاب الشبػػػػػات 
طيػػػػة ختدػػػػت  فػػػػا ا  ػػػػرار كشسػػػػه بنػػػػض ملػػػػا مػػػػهاد كيسيا

ب بقايػػػا الشبػػػات ل دخشظلػػػق ىػػػ ه السػػػهاد مػػػن خحلػػػ السحااػػػيب
السيتػػػة فػػػا التيئػػػة الساطيػػػة ل دقػػػد خرػػػب خلػػػي السػػػهاد الػػػا 
الحقػػػػهؿ السشزرمػػػػػة دذلػػػػػي مشػػػػد رع ا رض بسيػػػػػاه يلػػػػػيش 

) و  فييػػػػػػػا الشبػػػػػػػات  ااػػػػػػػة فػػػػػػػا السشػػػػػػػاطق الزػػػػػػػحلة
 .   302ل ص  3103اسساميب مسر ل 

 االخطار علي بيئة االسماك 

ل حيػػػػث  يػػػػ ثر نبػػػػات درد الشيػػػػب ملػػػػا ا سػػػػساؾ
  الشبػػػات فػػػا فقػػػد ا ثػػػر خدػػػت اج ا سػػػساؾ لض انتػػػيػػػشخي
ن ا سػػػػساؾ فػػػػا مػػػػاـ داحػػػػد ل كيلػػػػهجراـ مػػػػ الػػػػر 21مػػػػن 

كسيػػػػات ا سػػػػساؾ فػػػػا احػػػػدع الدراسػػػػات مػػػػن  دقػػػػد نقرػػػػ 
كيلهجرامػػػػا لليكتػػػػار فػػػػا حالػػػػة مػػػػدـ دجػػػػهد الشبػػػػات  111
يسثػػػب ربػػػل  كيلهجرامػػػا مشػػػد دجػػػهد غظػػػاب الشبػػػات 361الػػػا 

ل حيػػػث خدػػػت  ذلػػػي فػػػا  لليػػػرع مدػػػاحة السدػػػظال السػػػاطا
د الياطسػػػػػات الشباخيػػػػػة نتيجػػػػػة الظػػػػػب  يػػػػػض كثافػػػػػة امػػػػػدا

دامترػػػػػاص الشبػػػػػات  الغظػػػػػاب الشبػػػػػاخا للسػػػػػاب الشػػػػػاخل مػػػػػن
لشسػػػه خلػػػي الياطسػػػات ل  لليدػػػيهر الػػػ ع ينػػػد مشرػػػرا ىامػػػا 

دبزيػػػػادة درجػػػػة خغظيػػػػة الشبػػػػات للسػػػػاب يػػػػزداد التػػػػاثر ملػػػػا 
خلػػػػػي الياطسػػػػػات ل فقػػػػػد لػػػػػهحم اف انتػػػػػاج خلػػػػػي الياطسػػػػػات 

مػػػػن الجػػػػراـ للستػػػػر السربػػػػل مشػػػػد  01ل 21خيػػػػض الػػػػا ان
مػػػػػن الجػػػػػراـ للستػػػػػر السربػػػػػل مشػػػػػد  7% خغظيػػػػػة دالػػػػػا 01
فػػػا مجػػػرع اليػػػرع ل  % خغظيػػػة لدػػػظال السػػػاب بالشبػػػات01

فػػػا ف خلػػػي الياطسػػػات خلنػػػ  ددرا اساسػػػيا ا دمػػػن السنػػػردؼ

) و الدػػػػػػػػيد ارنػػػػػػػػ دا ل  لالسػػػػػػػػساؾالدلدػػػػػػػػة الغ اطيػػػػػػػػة 
 .  68ل ص  0991

لكثييػػػػػػػة للشبػػػػػػػات نقػػػػػػػص ت  التجسنػػػػػػػات ادخدػػػػػػػ
ل    دػػػػػجين الػػػػػ اط  دبالتػػػػػالا القزػػػػػاب ملػػػػػا ا سػػػػػساؾا

دفػػػػػػا السيػػػػػػاه الزػػػػػػحلة يجنػػػػػػب الشبػػػػػػات مشػػػػػػاطق التكػػػػػػاثر 
دد ػػػػػػل كػػػػػػيض ا سػػػػػػساؾ غيػػػػػػر مالطسػػػػػػة ليػػػػػػا ل كسػػػػػػا   
يدػػػػػػتظيل الرػػػػػػياددف الهاػػػػػػهؿ الػػػػػػا مشػػػػػػاطق الرػػػػػػيد ل 
دختيػػػػدد حيػػػػػاة الرػػػػػيادين بػػػػػالقهارب الرػػػػػغيرة   ػػػػػظرارىم 

ن النسيقػػػػػة ذات التيػػػػػارات الذػػػػػديدة الػػػػػا ا خجػػػػػاه لالمػػػػػا 
فة ددفنيػػػػػم الػػػػػا خحهيػػػػػب نذػػػػػاطيم الػػػػػا السيػػػػػاه السكذػػػػػه 

مػػػن ثػػػم  النسػػػق د القريبػػػة مػػػن قلػػػ  السجػػػرع حيػػػث يػػػزداد
ل ص  3106) مػػػػردة فػػػػ اد و ل  زيػػػػادة سػػػػرمة التيػػػػارات

317    . 
ا غاثػػػػة  سػػػػا ينػػػػهؽ الشبػػػػات مسليػػػػات ا نقػػػػاذ د 

 سػػػػػامد تالشبػػػػػا دالسظػػػػػاردة ل ا ػػػػػدت بنػػػػػض الدراسػػػػػات اف
ة ملػػػػا ىػػػػردب بنػػػػض السجػػػػرمين داليػػػػاربين مػػػػن ذات مػػػػر 

متخفيػػػا اسػػيب كتػػػب  الندالػػة ملػػا متػػػهر مجػػرع فػػػرع ر ػػيد
افيػػػػة دمدػػػػتخدما للتػػػػشيس سػػػػاقا مجهفػػػػة مػػػػن الشبػػػػات الظ

ل 0998) نرػػػػرالدين محسػػػػهد احسػػػػد سػػػػالم ل نبػػػػات الغػػػػاب 
   . 308ص 

 الصحة العامة االخطار علي 

 نبػػػػات درد  لػػػػم يكػػػػن فػػػػا اداطػػػػب القػػػػرف السا ػػػػا
ل ا  انػػػو مػػػن السنػػػردؼ  نردفػػػا كتيديػػػده للرػػػحة النامػػػةم

كاطشػػػات ا ف انػػػو يسثػػػب مػػػادع دمرػػػدرا لغػػػ اب مديػػػد مػػػن ال
مػػػػػػراض دبنػػػػػػض نػػػػػػاقالت ا  الحيهانيػػػػػػة الساطيػػػػػػة الزػػػػػػارة

 .اب الدماغ دغيرىا  السالريا دالتي
ل خيزػػػػػػػب قهاقػػػػػػػل  دفػػػػػػػا مجػػػػػػػرع فػػػػػػػرع دميػػػػػػػاا

ت السغسػػػػػهرة التليارسػػػػيا نبػػػػػات اليلػػػػػس دىػػػػػه مػػػػػن الشباخػػػػػا
لذػػػػػػاطنة ل ثػػػػػػم نبػػػػػػات درد الشيػػػػػػب  ل د خهاػػػػػػل  احػػػػػػدع ا

 ا الشبػػات فػػا فػػرع دميػػاا  ػػساؿ مديشػػة كشيػػاملػػ الدراسػػات
مديػػػػػد مػػػػػن انػػػػػهاع القهاقػػػػػل الزػػػػػارة دالشافنػػػػػة لالمػػػػػراض 

 ملترقة بالشبات دبخااة الج ر اىسيا ن
Melania tuberculatus, Lymnaea 

cailliaudi, Bullinus truncates, 
Cleopatra Biomphalaria alexandrina, 
bulimoides 
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دفػػػػػػػػػػػػا دجػػػػػػػػػػػػهد الشبػػػػػػػػػػػػات داػػػػػػػػػػػػب قهقػػػػػػػػػػػػل 
B.alexandrina   الناطػػػػػػػب الهسػػػػػػػي  لتليارسػػػػػػػيا (
ا قرػػػػػػا . كسػػػػػػا دجػػػػػػد مالقػػػػػػة  هالسدػػػػػػتقيم   الػػػػػػا نسػػػػػػه 

مهجبػػػة كػػػين القهاقػػػل الشاقلػػػة للتليارسػػػيا دالشباخػػػات الساطيػػػة 
ل ىػػػػ ا دقػػػػد ثتػػػػ  اف الشبػػػػات يػػػػهفر كيئػػػػة مثاليػػػػة لسختلػػػػر 
انػػػهاع القهاقػػػل التػػػا خػػػ ثر ملػػػا نه يػػػة السػػػاب داسػػػتخدامو 

 ل دخغير من طنم الساب د راطحتو .
 شبػػػات فػػػا نذػػػر حذػػػرات البنػػػهض سػػػا يدػػػاىم ال

  Aedes, Culex, Anophelesع دمشيػػػا انػػػها
د خػػػػهفير السػػػػاب دغيرىػػػػا مػػػػن طريػػػػق  يػػػػض  ػػػػدة التيػػػػار 

ل دمػػػػن السنػػػػردؼ اف الشبػػػػات يحسػػػػب  كيئػػػػة جيػػػػدة لتكاثرىػػػػا
ايزػػػػا مدػػػػتبات ا مػػػػراض الشباخيػػػػة التػػػػا خيػػػػاجم نباخػػػػػات 

  Rhizoctonia solaniالسحااػػػػيب مثػػػػب بكتيريػػػػا 
)      Attractomorpha crenulataدبكتيريػػػػػا 

 .  02ل ص  0993فياض ل يحا حدين 
 االخطارعلي جوده مياه الفرع

يره للشبػػػػػات خػػػػػاث مػػػػػن التػػػػػاثيرات غيػػػػػر السبا ػػػػػرة
فػػػا دجػػػهد ظػػػااه الشبػػػاخا ملػػػا السػػػاب نيدػػػة ل فيتدػػػت  غ

قػػػػػػة ل ملهنػػػػػػة دمال للسػػػػػػاب ددجػػػػػػهد مػػػػػػهاد راطحػػػػػػة كرييػػػػػػة
ل  با  ػػػػافة الػػػػا خدػػػػتبو فػػػػا نقػػػػص ا  دػػػػجين السػػػػ اب 

دقػػػػد دجػػػػد اف حسػػػػب انزػػػػاب ا  دػػػػجين مػػػػن السػػػػاب فػػػػا 
مدػػػاحة ىكتػػػار داحػػػد مهبػػػهبة بالشبػػػات ينػػػادؿ مثليػػػو لسيػػػاه 

ل فػػػػػػردا مػػػػػػن البذػػػػػػػر  81ناخجػػػػػػة مػػػػػػن اػػػػػػرؼ اػػػػػػحا 
ديػػػػػػشخيض ىػػػػػػ ا التػػػػػػاثير مػػػػػػن القػػػػػػدرة الظتيليػػػػػػة للجدػػػػػػم 

 مترػػػػاص السكهنػػػػات النزػػػػهية دمػػػػن ثػػػػم خكهنػػػػ  السػػػػاطا 
 . مياه اليرع

 لشبػػػػات مػػػػن خركيػػػػزدمػػػػن ناحيػػػػة ا ػػػػرع ل يزيػػػػد ا
ديخيػػػض مػػػن درجػػػة  ػػػيافية  ثػػػانا ا دػػػيد الكربػػػهف بالسػػػاب

ا دراؽ دالجػػػػ در السيتػػػػة  السػػػػاب ل كسػػػػا يزيػػػػد خحلػػػػب بقايػػػػا
مػػػػػػػػػن ا حتيػػػػػػػػػاج التيهلػػػػػػػػػهجا لال دػػػػػػػػػجين دا حتيػػػػػػػػػاج 

ل دالتػػػػػاثير ملػػػػػا مػػػػػدع اسػػػػػتخداـ الكيسيػػػػػاطا لال دػػػػػجين  
ل ص 0991) و الدػػػػػيد ارنػػػػػ دا ل  السيػػػػػاه فػػػػػا الذػػػػػرب

007    . 
  االخطارعلي معدالت الفقد 

الشػػػػػػتال مػػػػػػن  افا ػػػػػػدت كثيػػػػػػر مػػػػػػن الدراسػػػػػػات 
ل ديػػػرخب  الشػػػتال كدرجػػػة الحػػػرارة  غظػػػاب الشبػػػات مػػػاؿ جػػػدا 

اص النشااػػػػر دالزػػػػغ  البخػػػػارع ) جػػػػهدة حدػػػػشين دامترػػػػ

فقػػػػػػد  ل ديتدػػػػػػت  ىػػػػػػ ا فػػػػػػا   62ل ص 3111جػػػػػػهدة ل 
 . تير للسياه من مجرع اليرع  

حيػػػػػػػث يذػػػػػػػغب  حيػػػػػػػث يشتذػػػػػػػر الشبػػػػػػػات فيػػػػػػػو 
% 07مدػػػاحات داسػػػنة قػػػدرت فػػػا بنػػػض ا حيػػػاف كشحػػػه 

مػػػن مدػػػاحة السدػػػظال السػػػاطا لليػػػرع ل دقػػػد ا ػػػدت بنػػػض 
بدػػػػػت  دجػػػػػهد الشبػػػػػات  الياقػػػػػد الدػػػػػهدافالدراسػػػػػات فػػػػػا  

 1.18بقيسػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػة  /يػػػػػػػػـه3لم/سػػػػػػػػمم 0.1 كشحػػػػػػػػه
مػػػػػػن السػػػػػػاب السكذػػػػػػهؼ ل دبامتبػػػػػػار اف  /يػػػػػػـه3لم/سػػػػػػمم

د ردافػػػػػػػده  السدػػػػػػػاحة السهبػػػػػػػهبة بالشبػػػػػػػات فػػػػػػػا الشيػػػػػػػر
ل فػػػػػػاف  كيلػػػػػػهمتر مربػػػػػػل 2111ىػػػػػػا حػػػػػػهالا بالدػػػػػػهداف 

بدػػػت  دجػػػهد الشبػػػات فػػػا اجسػػػالا فقػػػد السػػػاب مػػػن الشيػػػب 
ل دىػػػه مػػػا يسثػػػب حػػػهالا  /سػػػشو2مليػػػار ـ 7الدػػػهداف نحػػػه 

مذػػػر متهسػػػ  ايػػػراد الشيػػػب الكلػػػا مػػػن السيػػػاه ل دينػػػد ىػػػ ا 
ا مػػػر مػػػن  سػػػباب الجهىريػػػة ليكػػػر انذػػػاب قشػػػاه جػػػهنقلا 

تػػا ملكػػا  ػػسا  سيػػاه مػػن جهبػػا جشهبػػا حلحرػػر مػػردر الل 
فػػػػا فػػػػا قشػػػػاة داحػػػػدة مبظشػػػػة ل كػػػػد  مػػػػن سػػػػرياف السػػػػاب 

الزػػػػحلة فػػػػا  البحيػػػػرات دالسدػػػػتشقناتفػػػػا  ػػػػكب غظػػػػاطا 
منظػػػػػم اطرافيػػػػػا دالتػػػػػا يغزدىػػػػػا الشبػػػػػات فيسػػػػػا كػػػػػين خلػػػػػي 
السشظقتػػػػين ل فيقػػػػب اليقػػػػد بػػػػالبخر مػػػػل خيػػػػادع السدػػػػاحات 

 الذاسنة السهبهبة بالشبات .
ؿ حدػػػػػػابات التقػػػػػػدير ليقػػػػػػد دفػػػػػػا مرػػػػػػر ل خػػػػػػد

مليػػػػػػهف  11ز السػػػػػػاب بدػػػػػػت  غػػػػػػزد الشبػػػػػػات بسػػػػػػا يشػػػػػػاى
ل   07ل ص0993/سػػػػػػػشو )سػػػػػػػيد احسػػػػػػػد ما ػػػػػػػهر ل 2ـ

 دقد خم حداب ذلي ملا ا سس التالية ن
فقػػد السػػاب مػػن الشبػػات بػػالشتال خجريتيػػا فػػا مرػػر ىػػه  .0

 كستهس  ملا مدار الناـ . /يـه3لم/سمم 1.63
فػػػػػداف  1111السدػػػػػاحة السرػػػػػابة بالشبػػػػػات حػػػػػهالا  .3

 منظسيا بيرما ر يد د دمياا .
اطػػػػهاؿ التػػػػرع السرػػػػابة بالشبػػػػات فػػػػا امػػػػا ن متيرقػػػػة  .2

مثػػػػػػػب قشػػػػػػػاطر الحجػػػػػػػز دالكبػػػػػػػارع دفتحػػػػػػػات الػػػػػػػرع 
السرػػػابة مشيػػػا  ل ا طػػػهاؿ كػػػم 611دارات نحػػػه داليػػػ

 .  م61% اع  01ندتيا 
بالشبػػػػػػات فػػػػػػا امػػػػػػا ن اطػػػػػػهاؿ السرػػػػػػارؼ السرػػػػػػابة  .2

مشيػػػػػا ل ا طػػػػػهاؿ السرػػػػػابة  كػػػػػم 711متيرقػػػػػة نحػػػػػه 
 . كم 011% اع 31ندتتيا 
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 -ادلة كمية المياه المفقودة هي :
فػػػػداف  ىػػػػه  1111الشيػػػػب ) مػػػػن مدػػػػاحة  مػػػػن نيػػػػر .0

 . /سشو 2ـ 27.132
ـ    31كػػػػػم مػػػػػرض  61مػػػػػن التػػػػػرع ) فػػػػػا مدػػػػػافة  .3

 . /سشو 2مليهف ـ 3.9209ىه 
كػػػػػم بستهسػػػػػ   011ن السرػػػػػارؼ ) فػػػػػا مدػػػػػافر مػػػػػ .2

 . /سشو2مليهف ـ 6.789ىه    ـ 31مرض 
الياقػػػد مػػػن نيػػػر الشيػػػب دالتػػػرع دالسرػػػارؼ ىػػػه  جسلػػػة .2

 مليهف متر مكن  فا الناـ . 17.312
 اخطار جيومورفوجية :

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا دقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
(Brezonik,P.etal,1969,P.121),(Legler,

K.F.,1969,p.42)  اف نبػػػػػػات درد الشيػػػػػػب ينسػػػػػػب ملػػػػػػا
حجػػػػز الدػػػػل  دالنهالػػػػق الرػػػػلبة السهجػػػػهدة فػػػػا السيػػػػاه ل 

دىػػ ا  ل لترسػػي  فػػا السجػػرع السػػاطامسػػا يزيػػد مػػن منػػدؿ ا
 (Lleki,k.stal,1979,P.259)دقػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػدت دراسػػػػػػػػة 

اف نسػػػػػػه نبػػػػػػات درد الشيػػػػػػب يػػػػػػزداد فػػػػػػا ميػػػػػػاه السجػػػػػػارع 
انو زيػػػػادة منػػػػد ت الترسػػػػي  د الزػػػػحلة ل دىػػػػ ا مػػػػن  ػػػػ

اب فػػػا السجػػػارع الير يػػػة دالدػػػيا ت ل دالتػػػا ختسيػػػز ا طسػػػ
 بزحالة مياىيا .

مػػػػػػن السػػػػػػادة دنظػػػػػػرا لالنتػػػػػػاج الغزيػػػػػػر للشبػػػػػػات 
النزػػهية فػػاف بقايػػاه مشيػػا ختػػرا م فػػا قػػاع مجػػرع اليػػرع ل 
دختحلػػػب ىػػػ ه البقايػػػا مػػػادة كػػػب ب  ػػػديد ل ديسكػػػن التنػػػرؼ 
ملػػػػا ا دراؽ السيتػػػػو فػػػػا القػػػػاع لبزػػػػنة ا ػػػػير ل دخظػػػػب 
بقايػػػػػػاه النزػػػػػػهية الستحللػػػػػػة منلقػػػػػػة فػػػػػػا السػػػػػػاب خحػػػػػػ  
خجسنػػػػػػات مسػػػػػػا يدػػػػػػامد ملػػػػػػا خكػػػػػػهين دازدىػػػػػػار الجػػػػػػزر 

ل ص 3107تحػػػػػػػػػا الحذػػػػػػػػػػاش ل الظافيػػػػػػػػػة ) نجػػػػػػػػػػهع ف
017.   

دخكػػػػهين الجػػػػزر الغاطدػػػػة نتيجػػػػة لزيػػػػادة منػػػػدؿ 
الترسػػػي  ل دقػػػد قػػػدر منػػػدؿ خرسػػػي  السػػػهاد النزػػػهية ملػػػا 

سم/سػػػػشو مسػػػػا  21القػػػاع خحػػػػ  خجسنػػػات الشبػػػػات بحػػػهالا 
ينسػػػػب ملػػػػا  ػػػػحالة السػػػػاب مامػػػػا بنػػػػد ا  ػػػػر ل دينسػػػػب 
الشبػػػػػػات ملػػػػػػا اثػػػػػػراب السػػػػػػاب بالنشااػػػػػػر كتحلػػػػػػب بقايػػػػػػاه 

ل دكػػػػػ لي يدػػػػػامد ملػػػػػا حجػػػػػز السػػػػػهاد النالقػػػػػة  النزػػػػػهية
دالنهالػػػػق الرػػػػلبة السهجػػػػهدة فػػػػا السػػػػاب ديزيػػػػد كػػػػ لي مػػػػن 
منػػػػػػػػدؿ الترسػػػػػػػػي  ملػػػػػػػػا الحػػػػػػػػهاجز الشيريػػػػػػػػة دالجػػػػػػػػزر 

ل 3101السهسػػػػػسية ) نرػػػػػرالدين محسػػػػػهد احسػػػػػد سػػػػػالم ل 
    .22ص 

 (Holm,L.etal,1980,P.13)دقػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػدر 
منػػػػػػدؿ خرسػػػػػػي  السػػػػػػهاد النزػػػػػػهية ملػػػػػػا القػػػػػػاع اسػػػػػػيب 

سم/سػػػشة ل دىػػػ ا مػػػن 21ات نبػػػات درد الشيػػػب كشحػػػه خجسنػػػ
 ػػانو ينسػػب ملػػا  ػػحالة السػػاب مامػػا بنػػد مػػاـ لدقػػد قػػدر 
منػػػػدؿ فقػػػػد السػػػػاب نتيجػػػػة نسػػػػه درد الشيػػػػب بػػػػالسجرع فػػػػا 

/يػػػػـه  كستهسػػػػ  مػػػػاـ ملػػػػا 3ملم/سػػػػم63ل1مرػػػػر كشحػػػػه 
  38ل ص0993مػػػػػدار الدػػػػػشة )احسػػػػػد فخػػػػػرع  ظػػػػػاب ل 

مػػن طريػػق دبػػ لي يكػػهف منػػدؿ فقػػد السػػاب مػػن فػػرع دميػػاا 
مدػػػػاحة السدػػػػظال السػػػػاطا ×ملػػػػم63ل1درد الشيػػػػب نحػػػػه ) 

 .  3بالدم
 ر معالجة االخطا

السهاجيػػػػة ا ساسػػػػية لسخػػػػاطر نبػػػػات درد  ختػػػػدد
الحػػػد مػػػن فػػػا الدػػػيظرة ملػػػا انتذػػػاره د  الشيػػػب انسػػػا خسكػػػن

الستاحػػػػة ل داف كػػػػاف لػػػػيس مقرػػػػهدا  خهاجػػػػده بكػػػػب الدػػػػتب
يػػػة ل مػػػن خظتيػػػق خلػػػي الدػػػتب ابػػػادة الشبػػػات اد اسئرػػػالو كل

اػػن    ا ا مػػر كسػػا ىػػا الحػػاؿ فػػا مجػػرع فػػرع دميػػاافيػػ
التحقيػػػػػق اف لػػػػػم يكػػػػػن مدػػػػػتحيال ل  ااػػػػػة فػػػػػا السيػػػػػاه 
السيتهحػػػػة  اسػػػػنة السدػػػػاحة ل دحتػػػػا فػػػػا قشػػػػهات الػػػػرع 
دالسرػػػارؼ السحػػػدددة فػػػا كثيػػػر مػػػن الحػػػا ت ل نظػػػرا  ف 
ايػػػػػة كسيػػػػػة قليلػػػػػة مػػػػػن الشبػػػػػات   خرػػػػػليا يػػػػػد السكافحػػػػػة 

ل لػػ لي خركػػز  مهاسػػم الشسػػه اثر بدػػرمة فػػاسػػرماف مػػا ختكػػ
الجيػػػػػهد ملػػػػػا  يػػػػػض كثافػػػػػة الشبػػػػػات الػػػػػا ادنػػػػػا درجػػػػػة 
مسكشػػػػة باسػػػػتخداـ كافػػػػة الهسػػػػاطب ل مػػػػل  ػػػػردرة التركيػػػػز 

 .مليو  ملا الستابنة الددرية  حكاـ الديظرة
 الػػػا مهاجيػػػة الشبػػػات كهسػػػاطب فتدػػػنا الدػػػهداف

التيهلهجيػػػػة مشػػػػ  نحػػػػه مقػػػػدين الدػػػػابل ل كسػػػػا  السكافحػػػػة
زارة السػػػػػػػػهارد الساطيػػػػػػػػة دالػػػػػػػػرع ددزارة ختزػػػػػػػػافر جيػػػػػػػػهد د 

الزرامػػػػػػة السرػػػػػػرية فػػػػػػا  ظػػػػػػة طسهحػػػػػػة ل بنػػػػػػد حظػػػػػػر 
فحػػػة الشبػػػات مشػػػ  نحػػػه فػػػا مكا السػػػهاد الكيسياطيػػػو اسػػػتخداـ

كرنػػػػامل السكافحػػػػة السيكانيكيػػػػة  ل الػػػػا خظتيػػػػق ربػػػػل قػػػػرف 
التهسػػػػػػل فييػػػػػػا فػػػػػػا  التيهلهجيػػػػػػة التػػػػػػا مػػػػػػن السشتظػػػػػػر 

ص  ل 0993احسػػػػد فخػػػػرع  ظػػػػاب ل  ) الدػػػػشهات القادمػػػػة
28   . 

ا ندػػػاف داػػػحتو  التػػػا خيػػػدد نتيجػػػة لال ػػػرارد 
ة مػػػػػن دجػػػػػهد ىػػػػػ ا الشبػػػػػات ل ختخػػػػػ  دمستلكاخػػػػػو دالشاخجػػػػػ

اجػػػرابات د  النديػػػد مػػػن ا جػػػرابات الهقاطيػػػة لبنػػػض الػػػددؿ 
 مشد ا ىالا لسنرفة ل اىسيا رفل الهما السكافحة 
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فػػػا  ىػػػا الحػػػاؿ  ظػػػهرة الشبػػػات دللحػػػد مػػػن انتذػػػاره ل كسػػػا
اله يػػػات الستحػػػدة ل دمشيػػػا طبامػػػة الشذػػػرات دالسظتهمػػػات 

 نيػػػػة التػػػػا خػػػػهزع مػػػػن طريػػػػق دزارة التيئػػػػةا مالميػػػػة السجا
 ااػػػػة  هل للتنػػػػرؼ بالشبػػػػات دا بػػػػالغ مػػػػن امػػػػا ن دجػػػػهد

 الدددد دالبحيرات الن بة . اماـ
خجػػػػػرع الدراسػػػػػات الحديثػػػػػة لتتيػػػػػاف مػػػػػدع  سػػػػػا 

ا  ػػػػػػرع  خػػػػػػدادؿ الشبػػػػػػات دغيػػػػػػره مػػػػػػن الشباخػػػػػػات الساطيػػػػػػة
له يػػػات الستحػػػدة مػػػاـ الخظيػػػرة ل دمشيػػػا دراسػػػة اجريػػػ  با

مػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػدع اسػػػػػػػػػتخداـ الذػػػػػػػػػبكة الددليػػػػػػػػػة  ـ  3110
فػػػػػػػا  ػػػػػػػراب دخػػػػػػػدادؿ ا مذػػػػػػػاب  Internetللسنلهمػػػػػػػات 

الساطيػػػة . دقػػػػد خػػػػم التركيػػػػز فػػػا خلػػػػي الدراسػػػػة ملػػػػا ا ثػػػػر 
ل دقػػػػد ختػػػػين  الساطيػػػػة ازماجػػػػا دمشيػػػػا درد الشيػػػػب ا مذػػػػاب

خػػػػػات الساطيػػػػػة دنباخػػػػػات ا را ػػػػػا نهمػػػػػا مػػػػػن الشبا 37اف 
الرطبػػػػػة ملػػػػػا ا قػػػػػب خنػػػػػرض للتيػػػػػل خجاريػػػػػا مػػػػػن طريػػػػػق 

حػػػػػداطق الشباخػػػػػات الساطيػػػػػة دبػػػػػاطنا ا حػػػػػهاض الساطيػػػػػة ل 
دالقليػػػػػب مشيػػػػػا مهجػػػػػهد مر ػػػػػا كػػػػػين خلػػػػػي ا نػػػػػهاع اثشػػػػػاب 

مهقػػػػػػل الذػػػػػػبكة مػػػػػػن درد  0711كينيػػػػػػا ل دباسػػػػػػتنراض 
السهقػػػػل ا دلػػػػا اف مذػػػػر مهاقػػػػل  الشيػػػػب ختػػػػين فػػػػا ماطػػػػة

مهقنػػػػا  66ا خنشػػػػا بالتذػػػػرينات الخااػػػػة بالشبػػػػات د مشيػػػػ
) مجػػػدع  خنليسيػػػا دمذػػػر مهاقػػػل امالنػػػات خجاريػػػة اجشتيػػػة

  ل دختهاػػػػػػػػػػب 37ل ص  3113متدالحسيػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرس ل 
الدراسػػػػة  الػػػػا  ػػػػردرة ا نتبػػػػاه الػػػػا ىػػػػ ه الظػػػػاىرة فػػػػا 
مجػػػػرع الشيػػػػب كلػػػػة فػػػػا مرػػػػر ل لسػػػػا يدػػػػتبو مػػػػن ا ظػػػػار 
متنػػػػػػػددة يسكػػػػػػػن اف خزػػػػػػػر بالحرػػػػػػػة الساطيػػػػػػػة لسرػػػػػػػر ل 
دخهجيػػػػػػو ا بحػػػػػػاث للسزيػػػػػػد مػػػػػػن اثػػػػػػار نبػػػػػػات درد الشيػػػػػػب 

ع الساطيػػػػة د حااػػػػة فػػػػا فرمػػػػا ر ػػػػيد د دميػػػػاا دالسجػػػػار 
 .السرارؼ الزرا ية فا دلتا الشيب   

 

 ( الوكبفحت الويكبنيكيت لورد النيل في فرع دهيبط 1صورة ) 

 

 

 ( كثبفت ورد النيل2صورة )
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  المراجع

 اوال: العربية

ل مذكلة درد الشيب دطرؽ 0993احسد فخرع  ظاب ل  -0
الشددة القهمية من نبات درد الشيب ل جامنة مكافحتو ل 

 اسيها ل اسيها .
ل الجيرافيا السشا ية 3111جهدة حدشين جهدة ل  -3

 دالحيهية ل دار السنرفة الجاملية ل ا سكشدرية .
ل ااهؿ البحث 3112جهدة فتحا التركسانا ل  -2

 الجغرافا ل الشظرية دالتظتيق ل القاىرة . 
ل درد الشيب ا  رار 3112سيد ما هر احسد ل   -2

 داليهاطد ل دار السنارؼ ل القاىرة . 
ل ا نداف دخلهث التيئة ل  0991و الديد ارن دا ل  -1

 دار السنرفة اللتشانية .
ل ا نداف  3111ل ------------------- -6

دخلهث التيئة ل الييئة السررية النامة للكتاب ل 
  القاىرة .

ل السكافحة التيهلهجية 0993حسن الهكيب ل و متدالر  -7
لهرد الشيب باستخداـ مدتبات امراض الشبات ل الشددة 
القهمية من نبات درد الشيب ل جامنة اسيها ل اسيها 

. 
ل الحذاطش  3113مجدع متدالحسيد الدرسل  -8

ا دا ثار الشاجسة من الساطية فا مرر ل خهزيني
غرافيا بكلية تب مقادمتيا ل نذره قدم الجانتذارىا دس

 التشات ل جامنة مين  سس ل القاىرة . 
ل ا نداف كنامب 3106مرده ف اد و ل  -9

جيهمهرفهلهجيا فا فرع دمياا ل دراسة فا 
الجيهمهرفهجيا التظتيقية ل رسالو ماجدتير غير 

 مشذهرة ل كلية ا داب جامنة السشرهرة .

ل الجزر الرسهبية 3107نجهع فتحا الحذاش ل  -01
ا دس  بيرما دمياا در يد . دراسة فا القظاع 

جيهمهرفهجية مقارنة ل رسالة ماجدتير غير مشذهره ل 
  لية اآلداب جامنة كير الذيخ .

ل فرع ر يد  0998نررالدين محسهد سالم ل  -00
دراسة جيهمهرفهلهجية ل رسالة دكتهراه ل غير مشذهرة 

 ل كلية ا داب ل جامنة ا سكشدرية .
ل  3101ل ------------------ -03

الحسهلة النالقة بند انذاب الدد النالا دخاثيرخيا 
 التيئية ل مجلة كلية ا داب ل جامنة كير الذيخ . 

ل استخداـ الحذرات 0993يحا حدين فياض ل  -02
فا السكافحة الحقيقية لهرد الشيب ل الشددة القهمية من 

 نبات درد الشيب ل جامنة اسيها ل اسيها .
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 ABSTRACT: 

The Water hyacinth plant is a perennial aquatic herb that lives in fresh water, and the Nile rose 

plant or Water hyacinth is scientifically known as Eichhornia and belongs to the Ponteederiaceae family, 

which is subject to the night order Liliales, and all types of this family are aquatic plants found in fresh 

water in greenhouse areas on the surface of the earth. The surface area of the plant has increased by 6-

10% per day, and the area it covers has doubled every about 6 days, and the plant can grow with great 

density, thickness and cohesion strength so high that a person can walk over it, and the hazards of the 

plant to the hydrological and hydraulic properties of the stream The branch, the fish environment, the 

public health, the water quality of the branch, the water loss rates, as well as the geomorphological 

hazards where sedimentation processes increase  .  

 


