انُششح انجٛئٛخ
نكهٛخ اذلُذعخ خبيؼخ أعٕٛط
( َششح سثغ عُٕٚخ )
انؼذد األٔل
( َٕفًرب 2014و )
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حتذ سػبٚخ

أ.د /حغٍ صالذ كبيم

أ.د /حمًذ ػجذ انغًٛغ ػٛذ

َبئت سئٛظ اجلبيؼخ نشئٌٕ خذيخ

سئٛظ اجلبيؼخ

اجملزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

إشــــــــــــشاف

أ.د /حغٍ َٕٚظ أمحذ حمًذ

أ.د /حمًذ أثٕ انمبطو حمًذ

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ اجملزًغ

ػًٛذ انكهٛخ

ٔرًُٛخ انجٛئخ
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انُششح انجٛئٛخ
ٚصذسْب لغبع خذيخ اجملزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ
كهٛخ اذلُذعخ –خبيؼخ أعٕٛط
سئٛظ انزحشٚش

األستاذ الدكتور  /محمد أبو القاسم محمد

عميـــد الكمية

َبئت سئٛظ انزحشٚش

األستاذ الدكتور  /حسن يونس أحمد

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
األستاذ الدكتور  /جالل عبد العظيم إبراىيم

قسم ىندسة التعدين والفمزات

األستاذ الدكتور  /محمد ثروت عبد الرحمن

قســـــــــــــم الينــدسة الكيربائية

األستاذ الدكتور /عاطف محمد عبد الحافظ

قســــــــــــــــــم الينــــدسة المدنية

السيد الدكتور  /نبيـــــــل يــــس عبد الشافي

قســـــــــــم الينـدسة الميكانيكية

السيدة الدكتورة  /عــــــــــــــزة محمد جعيص

قســــــــــم الينــــدسة المعمارية
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كهًخ أ.د /ػًٛذ انكهٛخ

في إطار اىتمام جامعة أسيوط بالقضايا البيئية بصفة عامة وكمية

اليندسة بصفة خاصة تقوم الكمية بالدور الرائد في التصدي

لمشكالت البيئة المؤثرة عمي المجتمع والمواطن  ,وذلك من خالل
عقد ندوات تثقيفية بيئية ومشاركات مجتمعية  .تقوم الكمية بعقد

الندوات البيئية التي تناقش موضوعات مجتمعية مثل التموث

البيئي ومشكالت المرور واالستخدامات المثمي لمغاز الطبيعي وغيرىا .أيضا فإن الكمية
تقوم بالمشاركة مع الجيات التنفيذية الحكومية في وضع االستراتيجيات المختمفة في

مجاالت اإلنشاءات واإلسكان واستخدامات األرض مثل اليضبة الغربية في محافظة

أسيوط وكذلك المحافظات األخرى  .وتشرف الكمية بأىداف العدد األول من مجمتيا

الجديدة النشرة البيئية نأمل أن يحوز رضاكم وفي ىذا العدد تم مناقشة قضايا ممحة في
مجاالت الطاقة ومكافحة التموث البيئي باإلضافة إلي أىمية إدارة األزمات والكوارث

والحماية من الحرائق .

أخي ارً وليس أخ ار أتقدم الشكر والعرفان نهغٛذ األعزبر انذكزٕس  /حمًذ ػجذ انغًٛغ ػٛذ

رئيس الجامعة ٔانغٛذ األعزبر انذكزٕس /حغٍ صالذ كبيم نائب رئيس الجامعة لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة عمي دعميم المادي والمعنوي الال محدود لدعم األنشطة

البيئية بالجامعة والكمية .

عميد كمية اليندسة
أ.د  /حمًذ أثٕ انمبعى حمًذ
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رمذٚى
انجٛئخ ٔيفٕٓيٓب ٔػاللزٓب ثبإلَغبٌ
البيئة لفظة شائعة االستخدام يرتبط مدلوليا بنمط بينيا وبين مستخدميا فنـــــقول-:
البيئية الزراعية ,والبيئة الصناعية  ,والبيئة الصحية ,والبيئة االجتماعية والبيئة
الثقافية ,والسياسية....ويعنى ذلك عالقة النشاطات البشرية المتعمقة بيذه
المجاالت...وقد ترجمت كممة  Ecologyإلى المغة العربية بعبارة "عمم البيئة" التي

وضعيا العالم األلماني ارنست ىيجل  Ernest Haeckelعام 1866م بعد دمج

كممتين يونانيتين ىما  Oikesومعناىا مسكن ,و  Logosومعناىا عمم .
ٔلذ لغى ثؼض انجبحثني انجٛئخ إىل لغًني سئٛغني ًْب:-

انجٛئخ انغجٛؼٛخ -:وىي عبارة عن المظاىر التي ال دخل لإلنسان في وجودىا أو استخداميا ومن

مظاىرىا :الصحراء ,البحار ,المناخ ,التضاريس ,والماء السطحي ,والجوفي والحياة النباتية والحيوانية.
انجٛئخ ادلشٛذح -:وتتكون من البنية األساسية المادية التي شيدىا اإلنسان ومن النظم االجتماعية
والمؤسسات التي أقاميا ,ومن ثم يمكن النظر إلى البيئة المشيدة من خالل الطريقة التي نظمت بيا

المجتمعات حياتيا ,والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية ,وتشمل البيئة المشيدة

استعماالت األراضي لمزراعة والمناطق السكنية والتنقيب فييا عن الثروات الطبيعية وكذلك المناطق

الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والمراكز التجارية والمدارس والعاىد والطرق...الخ.

ويعتبر اإلنسان أىم عامر حيوي في إحداث التغيير البيئي واإلخالل الطبيعي البيولوجي ,فمنذ وجوده وىو
يتعامل مع مكونات البيئة ,وكمما توالت األعوام ازداد تحكماً وسمطاناً في البيئة ,وخاصة بعد أن يسر لو
التقدم العممي والتكنولوجي مزيداً من فرص إحداث التغير في البيئة وفقاً الزدياد حاجتو إلى الغذاء

والكساء.

اإلنسان في مواجية التحديات البيئية  -مكافحة تموث البيئة :نظ ارً ألىمية تموث البيئة بالنسبة لكل
إنسان فإن من الواجب تشجيع البحوث العممية بمكافحة التموث بشتى أشكالو.

ٔكٛم انكهٛخ

نشئٌٕ خذيخ اجملزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ
أ.د /حغٍ َٕٚظ أمحذ
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كهًخ انزحشٚش

إنقاذ المجتمع من التموث البيئي واالىتمام بالبيئة من أجل خمق رأي يصنع
ق اررات تحمي البيئة والمجتمع وفي ىذا اإلطار تصدر الكمية مجمتيا "النشرة

البيئية " وىي النشرة األولي لكمية اليندسة من أجل العمل عمي االىتمام
بالبيئة والمحافظة عمي سالمتيا أيضاً لرفع مستوي الوعي البيئي لدى

المجتمع والتعرف عمي األخطار المختصة بالبيئة واألساليب الكفيمة بالحفاظ

عمييا  .أيضا يمزم السعي واإللحاح لدي الجيات المختصة من أجل العمل
عمي حماية البيئة والحفاظ عمييا حيث أن التربية البيئية السميمة والتي تممك
وسائل فيم البيئة ورؤيا واضحة لترشيد إدارتيا وصيانتيا وتحسينيا وتسعي

لتغيير حقيقي في سموك أفراد المجتمع تجاىيا ليصبح أساسا النضباط داني

– وليذه الغاية ينبغي ليا أن تسعي إلي توضيح وتنسيق ما لدي أفراد
المجتمع من اىتمام ويتم أخالقية وجمالية اقتصادية .
ْٛئخ انزحشٚش
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ا -الديزل الحيوي
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" انذٚضل احل" ٕ٘ٛ

إػذاد أ.د /حمًذ أثٕ انمبعى حمًذ

أعزبر ُْذعخ انجٛئخ ثمغى انزؼذٔ ٍٚانفهضاد ٔػًٛذ كهٛخ اذلُذعخ

الديزل الحيوي ىو سائل يتدرج لونو من المون الذىبي وحتى المبنى الغامق غير سام يكاد
يكون حالياً من عنصر الكبريت والمركبات االورماتية ويتحمل حيوياً ويستخدم منفرداً أو

بخمطة من السوالر( الديزل العادي ) بنسب مختمفة كوقود بديل لتشغيل محركات الديزل.
ٔٚشيض نّ )ٔ (Bانز٘ ٚؼمجّ سلى ٚذل ػهٗ َغجخ رٕاخذِ ثبخلهٛظ كبالرٗ:

ثبنشيض

 %20ديزل حيوي  % 80 +ديزل بترولي ) ال يحتاج عمى اى تعديالت عمى المركبات
:B20عبارة عن (

 : B 50 .عبارة عن ( % 50ديزل حيوي %50 +ديزبترولى )
 : B 100.عبارة عن ( %100ديزل حيوي )
فٕائذ صحٛخ ٔثٛئٛخ :

إن نواتج احتراق الوقود الحفري ليا تأثير كبير عمى الحد من تموث البيئة من الغازات

الضارة والجزيئات الدقيقة في اليواء وىذه الغازات والحبيبات ضارة بالبيئة واإلنسان وتتسبب

في حدوث ظاىرة االحتباس الحراري

إن استعمال الديزل الحيوي ومخاليط الديزل الحيوي تؤدى إلى تقميل تموث اليواء بشكل

عام .

الديزل يحافظ عمى البيئة حيث انو يصنع من مواد متجددة امن لمصحة حيث يؤدى

استعمالو إلى تقميل انبعاث ثاني أكسيد الكربون ( الذي يساعد عمى ارتفاع درجة حرارة

األرض ).

يصبدس إَزبج انذٚضل احل: ٕ٘ٛ
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 -1اجلبرشٔفب كًصذس نهذٚضل

احل-: ٕ٘ٛ

الموطن االصمى لمجتروفا ىو أمريكا الجنوبية ونجحت زراعة الجاتروفا في العديد من دول

العالم وخاصة اليند ونجحت أيضا في صعيد مصر حيث نجحت الزراعة بالغابة التي تروى

عمى مياه الصرف الصحي  .وال يتم استخدام اى نوع من أنواع التسميد سواء العضوي أو
المعدني أو بالرش ويكتفي بمياه الصرف الصحي المعالج وقد تفوقت الزراعات باألقصر

على نظيرىا في العديد من الدول وذلك بارتفاع معدالت النمو الخضري واألثمار بعد 18

شير من زراعة الشتالت؛ بينما وصل ذلك في العديد من الدول األخرى إلى ثالث سنوات.

وقد بمغ محصول الشجرة الواحدة بعد سنتين من الزراعة  4-3كجم ومن المتوقع زيادة

المحصول بزيادة عمر األشجار والذي يصل الي  18 – 12كجم  /شجرة وبمغت نسبة

الزيت في البذور  %40-35وفق موسم النضج وال يستخدم الزيت لالستخدام اآلدمي

ولكنة يستعمل في إنتاج الزيت الحيــــوي كوقود وذلك يرجع الشتعالو دون انبعاث أبخرة
مموثة لمبيئة لذا يطمق عمية الزيت الصديق لمبيئة كما يستخدم لإلضاءة وعدة أغراض

صناعية أخرى.

شجرة الجاتروفا ليا استخدامات متعددة فيي عالوة عمى إنتاجيا المتميز لمزيت الحيوي
فيي تستخدم كسور وسياج لممزارع لحمايتيا من اعتداءات الحيوانات عمى المحاصيل

الحقمية وكذلك ليا إمكانيات متميزة في مقاومة انجراف التربة بالرياح وتعمل عمى تثبيت

الكثبان الرممية .

 Biodieselقد أصبح من األىمية بمكان في دول االتحاد االوروبى والواليات المتحدة .
وتجدر اإلشارة إلى أن الديزل الحيوي .

وتشرطت الدول األوربية أن يخمط بنسبة  % 8-5مع الديزل البترولي في االستخدام

الصناعي والسيارات كأحد الشروط البيئية في تمك الدول مما أعطى أىمية كبيرة لمتوسع في
زراعة النباتات المنتجة ليذه النوعية من الزيوت ذات العائد االقتصادي والتصديري المرتفع
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 -2انغحبنت كًصذس نهذٚضل احل: ٕ٘ٛ

أكدت الدراسات العالمية عمى أن مستقبل الوقود الحيوي سوف يكون في أنتاج الديزل

الحيزى من الطحالب كما أكدت الدراسات أن المستقبل في مصر إلنتاج الديزل الحيوي من

الطحالب حيث تتمتع مصر بشمس مشرقة طوال العام ومساحات كبيرة من الشواطئ

والمالحات واالراضى القاحمة الغير صالحة لمزراعة والتي تجود فييا زراعة الطحالب

وبتكمفة منخفضة.

ممٛضاد اعزخذاو انغحبنت يف إَزبج انذٚضل احل: ٕ٘ٛ

.

سريعة النمو ذات إنتاجية عالية مقارنة بالنباتات التقميدية .

 .تقوم بعممية البناء الضوئي بكفاءة أكثر من النباتات التقميدية بمقدار  31مرة.
 .تصمح زراعتيا في االراضى التي ال تصمح لمزراعات التقميدية

 .تتحمل مدى واسع من المموحة حيث تزرع في المياه العذبة إلى المياه المالحة.
 .إمكانية توجيو التفاعالت داخل الخاليا إلنتاج المركبات اليامة المطموبة إنتاجو.
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"انضٕضبء ٔانضدٛح "

إػذاد أ.د /حغٍ َٕٚظ أمحذ

أعزبر ُْذعخ انغشق ثمغى اذلُذعخ ادلذَٛخ

أصبحت قضية تموث البيئة في مقدمة الموضوعات التي تحظى بكثير من الكثير من

المناقشات في مختمف الدوائر واألوساط العامة والخاصة ؛ لخطورتيا عمى الصحة

واالقتصاد؛ وتأثيرىا عمى قضية التنمية حتى إن الميتمين بصحة البيئة يطمقون عمى ىذا

العصر << عصر التموث البيئي >>؛ نظ ارً النتشار ظاىرة التموث واختالف وتعدد وتنوع
طبيعتيا ومصادرىا وأسبابيا من مكان ألخر

يمكننا توضيح << مفيوم التموث >> عمى انو << إفساد مكونات البيئة ؛ حيث تتحول ىذه

المكونات من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة << مموثات >>؛ بما يفقدىا دورىا في صنع

الحياة >> .وبعبارة أحرى << :اختالف في توزيع نسبة وطبيعة مكونات الماء واليواء
والتربة >>.

يفٕٓو انضٕضبء :

والضوضاء يمكن تعريفيا عمى أنيا << أصوات غير متجانسة؛ تتجاوز شدتيا المعدل

الطبيعي المسموح بو لألذن؛ فيي أصوات غير مرغوب فييا نظ ارً لزيادة حدتيا وشدتيا
وخروجيا عمى المألوف من األصوات الطبيعية التي اعتاد الناس سماعيا
لٛبط انضٕضبء :

وىى وحدة قياس شدة الصوت << مستوى الضغط السمعي >>.

 Decibelتقاس

الضوضاء بوحدة تسمى << ديسبل >>وواقع األمر انو يتعين أن يكون مستوى الضوضاء

اقل من  25ديسبل حتى يتمكن اإلنسان من النوم والراحة؛ أما إذا زاد مستوى الضوضاء

عن  65ديسبل فان اإلنسان ال يستطيع التفكير بتركيز.
العوامل التي يتوقف عمييا الضجيج

يتوقف اثر الضجيج عمى العوامل التالية:
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 -1طول فترة التعرض لمضجيج ؛ كما أن األصوات العالية والمتقطعة المفاجئة تعد اخطر
من األصوات المستمرة.

 -2حدة الصوت :حيث تعتبر األصوات الحادة أكثر تأثي ارً من األصوات الخشنة الغميظة.
 -3المسافة بين مصدر الصوت والشخص الذي يسمعو :فكمما قمة المسافة؛ زاد تأثير

الصوت عمى اإلنسان.
يصبدس انضٕضبء :

 -1مصادر طبيعية :مثل البراكين والزالزل والرعد واألعاصير وأمواج المياه العالية؛ وىى

كميا مضايقات بيئية تختفي بسرعة باختفاء المؤثر؛ وميما طالت مدتيا فيي قصيرة إذا ما

قورنت بالضوضاء الناتجة بفعل اإلنسان.

 -2مصادر غير طبيعية :مثل :المصانع بمختمف أنواعيا؛ حيث تعتبر الضوضاء الصادرة
من آالت المصانع أثناء تشغيميا من اشد أنواع الضوضاء التي قد يتعرض ليا اإلنسان.

كذلك الضوضاء الصادرة عن القطارات والتي تحدث بسبب االحتكاك؛ بين عجالت القطار
والقضبان؛ والصوت الذي يحدثو القطار بسبب مقاومة اليواء.

أما بالنسبة لمسيارات فيناك عالمة تعجب نطمقيا لسائقي السيارات الخاصة والعامة؛ فبدل

أن تكون آلة التنبيو في السيارة لمتحذير انقمبت إلى أداة لميو والعبث .كذلك الدرجات

النارية << الموتوسيكالت >> فصراخ محركاتيا منفر ومزعج لمغاية؛ وغالبا ما يمجا بعض
األفراد إلى أداء الحركات البيموانية في الشوارع مما يزيد من تمك الصرخات؛ عالوة عمى

استخدام آالت التنبيو التي تزيد من شدة الضجيج.
اٜثبس انغٛئخ ادلرترجخ ػهٗ انضٕضبء :

 -1ػهٗ األراٌ ٔاجلٓبص انغًؼ:ٙ

الضوضاء اليومية المستمرة فإنيا تقمق العصب السمعي؛ وتسبب لو ما يشبو الكدمات

نتيجة اإلزعاج المستمر لخاليا ىذا العصب مما يؤدى إلى ضعف مستديم في السمع ال

يستطيع معو اإلنسان سماع الحديث اليادئ منخفض الشدة.

12

 -2ػهٗ انصحخ انؼبيخ:

الضوضاء الشديدة ترفع من ضغط الدم وتؤثر عمى األوعية الدموية الصغيرة في القمب

وتؤدى إلى انقباضيا مما يؤدى إلى الشعور بالصداع.

لقد تأكد أن الضوضاء حتى ولو كانت في درجة ضعيفة فيي تسبب انقباض األوعية

الدموية؛ فبعد ثالث ثوان بالضبط من ابتداء ضوضاء درجتيا  87ديسبل تنكمش الشرايين

الصغيرة وينقص حجم الدماء داخميا؛ وعندما تتوقف الضوضاء تحتاج ىذه األوعية الصغيرة

إلى خمس دقائق كي تعود إلى سيرتيا األولى.

 -3ػهٗ احلبنخ انُفغٛخ نهفشد:

ىناك بعض التغيرات النفسية التي تنشأ من التعرض لفترات طويمة لمتموث الضوضائي

ومنيا ما يسمى بالتقمب المزاجي الذي يصيب الناس في العصر الحاضر؛ وىذا ما يفسر ما

يعترييم اآلن من قمق وتوتر واضطراب عصبي واإلحساس المتزايد بعدم الراحة والكفاءة؛

وال تزول ىذه األعراض إال باالبتعاد عن مصدر التموث الصوتي.
أْى االلرتاحبد دلكبفحخ انزهٕس انضٕضبئ:ٙ

 -نشر الوعي البيئي عن طريق وسائل اإلعالم المختمفة لتعريف المواطنين بأضرار

الضجيج وأثاره عمى الصحة العامة.

 إبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر الضجيج وخاصة الطرق العامة المزدحمةبالسيارات.

 استخدام المواد العازلة لمصوت بقدر اإلمكان في عممية بناء مساكن المدينة والمدارسوالمستشفيات ومكاتب العمل.

 منع استعمال منبيات السيارات داخل المدينة وايقاف تمك المصدرة لألصوات العاليةوالعمل عمى منع مرور السيارات الكبيرة داخل المدينة.

 -بناء المطارات بعيداً عن المدن السكنية لتفادى األصوات العالية.
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 يجب اتخاذ جميع االجراءت لخفض مستوى الضوضاء خاصة في المصانع التي ترتفعفييا الضوضاء عن الحد العادي؛ كما يجب حماية اإلنسان الذي يعمل في مثل ىذه األماكن
وذلك بتقميل ساعات العمل؛ أو نقل العامل إلى عمل آخر بعد فترة معينة من الوقت.
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" األعهحخ انُٕٔٚخ ٔخغشْب ػهٗ اإلَغبٌ ٔانجٛئخ"
إػذاد أ.د/يصغف ٙعُغبٔ٘ حمًذ

أعزبر ُْذعخ ادلُبخى ثمغى ُْذعخ انزؼذٔ ٍٚانفهضاد
انتيت الحرب العالمية الثانية في عام

 1945باستسالم اليابان بعد أن ألقت الطائرات

األمريكية قنبمتين ذريتين دمرتا مدينتي ىيروشيما ونجازاكى تدمي ار شامال ؛ بعد ذلك أجرت

الواليات المتحدة عدة تفجيرات ذرية في صحراء نيفادا وفى بعض جزر المحيط اليادي؛
وكانت ىذه التفجيرات أقوى بكثير من قنبمة ىيروشيما.

استطاعت بعد ذلك دول أخرى تصنيع القنبمة الذرية ومنيا االتحاد السوفيتي السابق

( )1949وانجمت ار(  )1952وفرنسا (  )1960ثم جاء بعد ذلك كل من الصين واسرائيل

واليند وباكستان  .وفى عام  1952فجرت الواليات المتحدة القنبمة الييدروجينية األولى في
جزيرة انيوتوك أتول وىى أحدى جزر مارشال بالمحيط اليادي ؛ ثم تالىا االتحاد السوفيتي

السابق في عام  1953؛ ثم تبعيا كل من الصين
وانجمت ار وفرنسا.

 - 1انمُجهخ انزسٚخ -:

تعتمد القنبمة الذرية عمى التفاعل النووي بين النيوترونات البطيئة ومادة قابمة لالنتشار

مثل اليورانيوم  235أو البموتونيوم  239؛ وينتج عن ىذا التفاعل نواتج انشطار مع

نيوترونات سريعة وخروج طاقة  .والمادة االنشطارية في ىذه القنبمة ليا كتمة حرجة يتم
بعدىا التفاعل النووي الذي يتبعو االنفجار النووي .
 – 2انمُجهخ اذلٛذسٔخُٛٛخ -:

في ىذا النوع من القنابل تنتج الطاقة نتيجة اندماج أنويو الذرات الخفيفة مع بعضيا مثل

نظائر الييدروجين ؛ بحيث تكون كتمة النواة الجديدة اقل من كتمة المكونات األصمية ؛ وىذا

الفرق في الكتمة ىو الذي يظير في صورة طاقة ؛ ويطمق عمى ىذا النوع القنبمة "

االندماجية " ويسمى ىذا التفاعل بالتفاعل االندماجي.
 -1-2انمُجهخ فٕق اذلٛذسٔخُٛٛخ -:
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وىذه القنابل تمر بثالث مراحل ؛ وىى :االنشطار – االندماج – االنشطار  .وعندما تنفجر
ىذه القنبمة فان أول عممية تحدث ىي انشطار اليورانيوم أو البموتونيوم مع انطالق طاقة

تعادل  20ألف طن من مادة "ت  .ن  .ت " فترتفع درجة الحرارة إلى حوالي  20مميون

درجة مئوية ؛ وعندئذ يحدث التفاعل االندماجي في مركب الميثيوم ديوترايد مع انطالق

طاقة تعادل  12ميجا طن من مادة "ت  .ن  .ت" وفى ىذه الحرارة الشديدة يتعرض

اليورانيوم  238المخمف لمقنبمة لالنشطار بواسطة النيوترونات السريعة ؛ وتنطمق طاقة
إضافية ىائمة وانتاج مقادير عظيمة من مواد االنشطار المشعة .
 -2-2انمُجهخ انكٕثبنزٛخ -:

وىذه القنبمة ليا قوة تدمريو خارقة باإلضافة إلى اإلشعاع الشديد الذي يبيد الجنس البشرى
والكائنات الحية في منطقة االنفجار وما حوليا لمدة قد تصل إلى عشر سنوات ؛ وىذه

القنبمة تتركب من ثالث أجزاء ؛ىى:

 -قنبمة انشطارية تعمل كزناد لمقنبمة الييدروجينية .

 -قنبمة ىيدروجينية تحتوى عمى الديتريوم مع الميثيوم .

 كمية كبيرة من الكوبالت توجد كغالف لممجموعتين األولى والثانية . -3-2انمُجهخ انُٕٛرشَٔٛخ :

ىذا النوع من القنابل الرىيبة ؛ وىى تعتمد عمى إبادة الجنس البشرى والكائنات الحية

بإشعاع شديد من النيوترونات ؛ بينما ىذه القنبمة ال تدمر المنشات والقطع الحربية  .وفى

ىذه القنبمة تنطمق كمية ىائمة من الطاقة نتيجة لمتفاعل االندماجي بين الديتريوم والتريتيوم

مع الميثيوم؛ ويبمغ  %80من ىذه الطاقة بشكل نيوترونات ؛ بينما  %20بشكل حرارة فائقة
محرقة وانفجار  .وىذه القنبمة تتميز بقمة فاعمية االنفجار ؛ بينما تزداد األشعة النيوترونية
وىى تبمغ ما يقرب من  25مرة ما تطمقو القنبمة االنشطارية من نيوترونات ؛ وىذه القنبمة
فائدتيا قتل الجنود وعدم تدمير األسمحة والقطع الحربية مما يسيل االستيالء عمييا .
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انزفدرياد انُٕٔٚخ:

ىذه التفجيرات يمكن أن تكون في اليواء أو عمى سطح األرض أو تحت سطح الماء أو
تحت سطح األرض وعند انفجار قنبمة مثل ىيروشيما يحدث ما يمي:

 -1عند بدء االنفجار يحدث ضوء شديد أقوى من ضوء الشمس يمكنو أن يسبب فقد
البصر لمسافة  15كيمو مت ارً.

 -2يمي ىذا الضوء بعد لحظات سكون سماع صوت مخيف يشبو صوت الرعد الشديد.

 -3يبدأ التفجير بظيور " كرة النار" في موقع التفجير وىذه الكرة تأخذ في التمدد واالتساع
حتى يبمغ قطرىا بعد دقيقة واحدة نصف كيمو متر ؛ وىذه الكرة شديدة الحرارة وىى أشبة

بقطعة من الشمس سقطت عمى األرض فتدمر األحياء والمنشات وتصبح حطاماً ويذوب كل
شئ وتنصير األتربة والرمال وتتحول إلى زجاج  ..كذلك تتسبب كرة النار بحرارتيا الشديدة

إشعال كل ما ىو قابل لإلشعال؛ ثم تأخذ ىذه الكرة في التمدد واالرتفاع وتفقد حارتيا

تدريجياً وتكون السحابة الذرية – وىى عمى شكل نبات عيش الغراب – وارتفاع ىذه

السحابة يصل إلى  12كيمو مت ارً ؛ وقطر قمتيا يتراوح بين 2و 3كيمومترات .ىذا وتصاحب

التفجيرات رياح شديدة تسبب انتشار السحابة في الجو وتعمل عمى انتقاليا لمسافات بعيدة

؛ ومع سقوط األمطار تنزل العناصر المشعة إلى األرض فتموث البحار واألنيار وتصل إلى
المياه الجوفية وتسبب تموث النباتات والحيوانات واإلنسان ؛ أي البيئة بأكمميا ؛ والخطورة

في اإلشعاع ىي استمراره لعشرات السنين.

 -4تسعى جميورية مصر العربية التخاذ خطوة مماثمة إلخالء منطقة الشرق األوسط من
األسمحة النووية بما فييا إسرائيل ؛ وقد وافقت األمم المتحدة عمى تدعيم ىذه االتفاقية

والسعي إلى تحقيقيا .
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رأثري انضٕٚد ادلؼذَٛخ ػه ٙيمبٔيخاالَضغبط نهخشعبَخ انضؼٛفخ ٔانؼبنٛخ ادلمبٔيخ
إػذاد دْ /شبو حمًذ دٚبة

دكزٕس اخلشعبَخ ثمغى اذلُذعخ ادلذَٛخ
يقدم ىذ ا البحث الجزء األول من

دراسة عامة لتأثير الزيوت المعدنية عمي المنشآت

الخراسانية المسمحة و التي بدأت في جامعة أسيوط .يركزت ىذه الجزء من الدراسة عمي
تأثير الزيوت المسربة من المحركات بالمصانع عمي مقاومة الضغط
والعالية المقاومة .وفي ىذا البحث تم غمر المكعبات

لمخرسانة الضعيفة

الخراسانية في زيوت المحركات و

تمت مقارنة مقاومة الضغط لممكعبات الخرسانة المغمورة في الزيوت لمدة ستة شيور مع

مقاومة المكعبات الخراسانية الخالية من الزيوت .و لدراسة سموك الخرسانة الضعيفة
والعالية المقاومة تم استخدام خمسة خمطات مختمفة لتمثل

أنواع مختمفة من الخرسانة

تتراوح مقاومتيا من  175كج/سم  2إلي  700كجم/سم  .2وعالوة عمي ذلك يقدم ىذا

البحث دراسة حقمية

لتأثير الزيوت المعدنية المتشبع ة بيا اليياكل

الخراسانية لقواعد

الماكينات بمصنع اسمنت أسيوط CEMX -والتي لوحظ وجود بعض المشاكل الفنية بيا .و

خمص البحث الي ان التقييم األمثل لتأثير الزيوت عمي الخرسانة يكون من خالل مقارنتيا
بمثيمتيا التي ليا نفس العمر ولكن خالية من الزيوت .و لقد

أثبتت التجارب ان الزيوت

المعدنية تؤدي إلي انخفاض مقاومة الضغط لمخرسانة بنسب تتراوح بين

 %11.8و ذلك لمخرسانة المغمورة في الزيوت لمدة ستة شيور .كما

 %17الي

أثبتت التجارب ان

دىان أسطح الخرسانة بالبتومين تعتبر طريقة مقبولة لتقميل تأثير الزيوت عمي الخرسانة.

أيضا لقد أثبتت التجارب الحقمية ان درجة تشبع الخرسانة بالزيوت يؤثر عمي مدي انخفاض
مقاومة الضغط وكذلك السموك

اإلنشائي ليذه المنشآت .وخمص البحث

إلي ضرورة

استمرار ىذه الدراسة لمعرفة سموك الخرسانة المشبعة بالزيوت تحت تأثير حاالت التحميل

المختمفة.
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" االعزخذاو اٜيٍ نهغبص انغجٛؼ ٙثبدلُبصل "

َذٔح مت ػمذْب ٕٚو االثُني ادلٕافك 2013 /12 /10و ثبنمبػخ انثًبَٛخ ثبدلجُ ٙاإلداس٘
ً
ثبجلبيؼخ ٔرنك يف متبو انغبػخ انؼبششح صجبحب

ٔخلصذ انُذٔح إيل يب ٚه ٙيٍ رٕصٛبد -:

- 1ضرورة إنشاء محطات لتمويل السيارات بمحافظة أسيوط والمحافظات األخرى ,والحرص
عمى تحويل كافة أنواع السيارات والموتوسيكالت لمعمل بالغاز الطبيعي لما في ذلك
من تقميل لنسب التموث مع دعم النواحي االقتصادية لممواطن والدولة .

- 2المناشدة بسرعة تعميم استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل والمؤسسات عمى مستوى
الجميورية لما لو من قيمة حرارية عالية وأمان في االستعمال .

- 3ضرورة ترشيد استيالك الغاز الطبيعي لكونو من الموارد التي تنضب وذلك من خالل
التركيز عمى ضرورة إجراء عمل الصيانة الدورية الوقائية وتركيب السخانات ذات

اإلشعال الذاتي مما يؤدى إلى تحسين أداء األجيزة وبالتالي ترشيد استيالك الغاز

الطبيعي .
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- 4في حالة الطوارئ نتيجة تسرب الغاز يمكن إعالم المواطنين بوجود خط لخدمة العمالء
(  )19994والطوارئ (  )129يذاع في فترات مناسبة وذلك أثناء عرض اإلعالنات
التمفزيونية قبل وبعد عرض المسمسالت.

 - 5ضرورة سرعة إدخال الغاز الطبيعي لممدن الصناعية ومزارع الدواجن بصفة خاصة

لحل أزمة البوتاجاز عمى مستوى الجميورية  ,والستقرار العديد من الصناعات فى ىذه

المناطق.

- 6تركيب جياز تنبيو يعمل عند حدوث أي حالة تسرب لمغاز في أماكن تواجده.

- 7نشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية وتعميميا حفاظاً عمى المخزون االستراتيجي لمغاز
الطبيعي من جية ولالستفادة من الشمس طوال العام.

- 8ضرورة وجود مندوبين من الشركة يقوموا بالكشف عمى مواسير الغاز الطبيعي
واالطمئنان عمى مفاتيح األمان وذلك كل فترة دورية منتظمة .

- 9مراعاة النظافة التامة لمواقد الغاز وغسل جميع الشعالت بانتظام إل زالة الدىون
المتراكمة وغيرىا لزيادة فعالية الغاز وترشيد استيالكو.

 - 10ضرورة التأكد من غمق محبس العميل عند مغادرة الشقة ألكثر من يوم .
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“ ُْذعخ أعٕٛط يف يٕاخٓخ يشكالد ادلشٔس“

َذٔح مت ػمذْب ٕٚو انثالثبء ادلٕافك 2014 /4/15و

مبشكض رغٕٚش انزؼهٛى اذلُذع – ٙثكهٛخ اذلُذعخ

ٔلذ خهصذ انُذٔح ثبنزٕصٛبد انزبنٛخ -:
أن االختناقات المرورية

واقتصادية ونفسية سيئة

تمثل إض ار ارً بالغو لممواطنين

لما ليا من آثار اجتماعية

عالوة عمى ما تسببه ىذه االختناقات ازدياد معدالت التموث البيئي( التموث اليوائي
والتموث السمعي والبصري) .

- 1ضعف الثقافة المرورية لدى الكثير من المواطنين والعاممين بالمرور.
- 2الحفريات التي ال تتوقف ,فيناك حفريات من أجل الياتف وأخرى من أجل الكيرباء
أو المياه أو الصرف الصحي ...والمشكمة أنو ال يوجد تنسيق بين ىذه المؤسسات.

- 3والتضخم الرأسي نتيجة تغيير استعماالت األراضي من إزالة لمفيالت والقصور والمباني
ذات الدور أو الدورين واحالليا بأبراج سكنية أو تجارية تصل ألكثر من عشرة ادوار
مما ساعد في مضاعفة األحجام المرورية عشرات المرات.
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- 4ىناك أسبابا أخرى أدت إلى تفاقم األزمة ومنيا زيادة التسييالت والقروض
واالستثمارات البنكية التي يتم توجيييا لشراء السيارات الخاصة.
وبعد االستماع إلى المحاضرات والمناقشات التي تمت في الندوة تم التوصل إلى مجموعة
من التوصيات واالقتراحات المنطقية وىى في مجمميا قابمة لمتطبيق ولسوف تساىم في
الحد من المشكالت المرورية لمدينة أسيوط حيت تم تقسيميا وجدولتيا عمى المدى
القصير والمتوسط والطويل نسردىا فيما يمي:
أٔال  :ػهٗ ادلذٖ انمصري

أ -إزالة كافة إشغاالت الطريق فو ارً سواء كانت باعو جائمين

أو أكشاك

ومحالت

ومقاىي غير مرخصة أو مواقف سيارات عشوائية أو أكوام قمامة ومخمفات بناء.
ب -منع اى سيارات نقل ونصف النقل من دخول

أسيوط في الفترة من  7صباحاً

وحتى  11مساءاً .
ج -استعجال العمل بالكروت الزكية لتموين البنزين والسوالر إلى الحد

الذي ال يجعل

من قيادة السيارة نزىو مجانية أو زىيدة الثمن .
د -تكثيف جيد رجال الشرطة لتنظيم المرور  ,عمل كمائن المرور في مناطق ال تسبب
اختناقات مرورية بعيداً عن التقاطعات وعند اإلشارات المرورية.
ه -توفير وسائل نقل جماعي مناسبة وتوافر أيضا األمن واألمان .
ً
ثبَٛب  :ػهٗ ادلذٖ ادلزٕعظ

- 1سرعة استكمال جميع خطط المرور من تنظيم االتجاىات المرورية بالشوارع واستكمال
العالم ات التحذيرية واإلرشادية بيا.
- 2توفير أماكن لمسيارات بالجراجات سواء أكانت العمومية أو الخاصة .
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- 3تحديد لجان فنيو

متخصصة في مجال المرور لإلشراف عمى إصدار التراخيص

الجديدة لقيادة السيارات وفقاً لمقواعد الدولية و إعادة اختبار حاممي الرخص القديمة
وفقاً ليذه القواعد .
- 4مكافحة العشوائيات في المباني خارج نطاق المدينة .
ثبنثب  :ػهٗ ادلذٖ انغٕٚم

أ  -وقف أي توسع لممنشآت التعميمية داخل مدينة أسيوط .
ب -التطبيق الحازم لمقوانين .مع زيادة الكمائن األمنية والمرورية في الطرق.
ج -توعية قائدي المركبات بااللتزام بقواعد المرور واحترام الطريق .
د -عدم إعطاء أي ترخيص ألي بناء ال تتوفر في أرضيتو جراج لمسيارات.
ل -تأمين طرق سير المشاة بإزالة جميع اإلشغاالت فوق األرصفة وتحديد أماكن واضحة
لعبور المشاة يكون ليا االحترام في القانون وتغميظ عقوبة المخالفين..
بيذا نكون قد حققنا خطوة في اتجاه حل األزمة المرورية بأسيوط .
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“ رشكٛم جلُخ إداسح األصيبد ٔانكٕاسس ثكهٛخ اذلُذعخ “
ت -تـــم تشــكيـل لجـنة إدارة األزمــات والكــوارث – واجتمعت المـجنـة اجتمـاعيا األول يــوم
الثـالثاء المــوافق  2014/7/1الساعة العاشر صـباحاً بمكتب السيد األستاذ الدكتور
 /حسن يونس أحمد – وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبــرئاسة
السيد األستـاذ الدكتور  /محمد أبو القاسم محمد – عميد الكمية .

وقــد رحــب سيادتو بالسادة الحضــور وشكـــرىم عمي اىتماميم بموضـوع في غاية األىمية

وىو إدارة األزمـــات والكـــــوارث  .ثم أوضح سيـــادتو الواجبـــات المطمـــوبة لتحقيق أىـــــداف

ىـــذه اإلدارة – كمـا أوضح سيـــادتو تعريفاً لألزمة حيث انو موقف ينتـــج عن تغيـرات مولدة
لمتيديدات ويتضمن قد ارً من الخطـــورة وضيق الوقت والمفاجـأة ويتطمب استخدام أساليب

إدارية مبتكرة وسريعة  .وأشار إلي أن إدارة الصيــانة بالكميــة ليا دور كبير في عـــدة

مجــاالت منــــيا مخــــاطر الكيـــرباء وتســــريب المـــياه وكذلك المـــرور عمي كل جميـــع موقـــع

الكمية سواء دورات المياه أو المدرجات أو الفصول والمعامل والتأكـد من عـــدم وجود عيوب

واصالحيا ىذه ان وجدت ؛ أيضاً فان توقع المخاطر قبل حدوثيا من أىم اىتمــامات اإلدارة
حيث تم وضــع خطة لمواجية األزمــات والطوارئ المختمفة والتأكد من جاىزية اإلدارة

لمتــعامل مع األزمـــة  .كما يجب أن تقــوم اإلدارة بتصنيف األزمات التي يمكن أن تحدث
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حتى تكـون عمي دراية بكيفية التعـــامل معيا  .كما ذكــر السيد األستاذ الدكتور  /حسن
يونس أحمد وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عمي أن

ً
ً
األصيخ  ْٙ -:خهم ٚؤثش رأثريا يبدٚب ػه ٙانُظبو كهّ كًب أَّ ٓٚذد االفرتاضبد انشئٛغٛخ انزٚ ٙمٕو
ػهٓٛب ْزا انُظبو أٔ ْٕ رشاكى اخلغبئش يف يمٕيبد انُظبو ٔرشكم رٓذٚذ يجبشش ػه ٙثمبئّ .

والمطموب -:

توافر رؤية متعمقة ألحداث السابقة لمعرفة أسباب األزمة والبيئة الخصبة التي أتاحت ليا

الوجود كما يستمزم توافر رؤية متعمقة لممواقف الحالية لمعرفة األبعاد المحيطة بيا وأخي ارً
رؤية مستقبمية لتوقع ما سيحدث من تطورات.

انكبسثخ  :خغبئش ثفؼم انجشش ( نٕخٕد أػغبة أٔ حٕادس مل رؼبجل ) أٔ خغبئش عجٛؼٛخ

ٔخبصٕص حتذٚذ أْذاف ٔغبٚخ اإلداسح.

يتم تشكيل لجنة ىدفيا تحديد األماكن الخطرة بالكمية الكمية وتحديد أسموب العالج األمثل

ليا والغاية من ىذه المجنة ىو الوصول إلي مباني لمكمية آمنة تماماً من مصادر أيو أخطار

قد تحدث ...تم مناقشو الموضوع وخمصت المجنة أن أىداف اإلدارة ىي -:

 -تحديد المسئوليات .

 تشكيل لجنة لممرور عمي األقسام وتعد تقريرىا ليا الحق بالتفتيش حتى عمي األماكنالمغمقة ويتم تدوين مالحظاتو في تقرير دوري .

 تفعيل دور الصيانة وىي حل المشكالت الفنية قبل حدوثيا مثل إصالح الكيرباء أوصنابير المياه وخالفو .

 ال بد من رصد وتسجيل مسببات األزمات أو الكوارث بالكمية وعمل إحصائيات ليا .ٔثشأٌ حتذٚذ أعهٕة حتمٛك األْذاف ٔانغبٚخ ادلشخٕح ادلشاد انٕصٕل إنٓٛب ٚزى .

 -دراسة مواقع الكنتروالت ومحتوياتيا ومدي اآلمان المحقق بكل كنترول .

 -دراسة المخازن ومحتوياتيا .

 -دراسة مصادر المياه ومدي صالحيتيا .

 دراسة مصادر الكيرباء ومدي صالحيتيا في جميع األقسام . -دراسة المصاعد ومدي متابعة الصيانة ليا .

25

"احلًبٚخ ادلذَٛخ يف رأيني كهٛخ اذلُذعخ "
تيتم كمية اليندسة -جامعة أسيوط بالمحافظة عمى أفرادىا ومنشآتيا ,وتوفير بيئة

مالئمة ألنشطتيا المختمفة ,ويعد دور إدارة الحماية المدنية في المحافظة عمى كمية

اليندسة والعاممين بيا ,فضالً عن اىتماميم المثمر والفعال في خدمة تأمين المنشآت

الجامعية .ذلك كمو جعل قطاع الحماية المدنية وادارة المخاطر يقوم برعاية كريمة من السيد
األستاذ الدكتور /محمد عبد السميع عيد -رئيس الجامعة ...حيث قام قطاع لجنة خدمة

المجتمع وتنمية البيئة بكمية اليندسة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بعمل ندوة لتوعية
وتدريب عمال كمية اليندسة عمى مخاطر الحريق وتدريبيم عمى استخدام طفايات الحريق,

حيث قام السيد األستاذ الدكتور /محمد أبو القاسم محمد – عميد كمية اليندسة والمشرف

عمى قطاع الحماية المدنية بالجامعة ..يرافقو السيد األستاذ الدكتور /حسن يونس أحمد-

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم ندوة لتوعية أفراد الكمية من العمال

بمخاطر الحريق وكيفية السيطرة عمية.
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