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  خالصة

  
, ى المـصریة  كیلومتر مربع بمـا یعـادل ثلثـى مـساحة االراضـ700000 مساحة تقدر  مصر الغربیةصحراءتحتل 

  .وتقع غرب وادى النیل وجنوب البحر االبیض المتوسط
الصحراء الغربیة المصریة تحفل بكثیر من االسرار وااللغاز والظواھر الجیومورفولوجیة االخـازة وكـذلك االثـار 

ساقطة وتمتاز ایضا بكثرة النبازك المت  سنة6000القدیمة والتى یقدر علماء االثار المصریون عمرھا بأكثر من 
  .وبصفة خاصة فى االجزاء الجنوبیة الغربیة منھا

ا االمریكیـة  منذ فترة زمنیة وجیزة وبعد دراسات مستفیضة من قبل علمـاء وكالـة الفـضاء االروبیـة ووكالـة ناسـ
تم اختیار الصحراء الغربیـة المـصریة لتكـون مـسرحا للتجـارب العلمیـة ,  انحاء العالمعلى صحارى متنوعة فى

حت الدراسـات وضـوقـد أ. 2018 تمھیـدا لغـزوه عـام محاكاة لما سوف یتم على سطح كوكب المـریخالمتنوعة ك
جـزاء الجنوبیـة ء الغربیـة المـصریة وبـصفة خاصـة األ الـصحران جیولوجیـة وطبوغرافیـةالعلمیة الجیولوجیة أ

أن عـالم الفـضاء  وممـا ھـو الجـدیر بالـذكر .الغربیة متشابھة لحد مذھل لطبوغرافیة وتربة سطح كوكب المـریخ
-2010(بـرز العلمـاء المـشاركین فـى برنـامج غـزو كوكـب المـریخ فلك المصرى الدكتور عصام حجى من أوال

2018(  
  المتماثلـةیخـتص بكثیـر مـن الـصفات الفلكیـة والفیزیائیـة والجیولوجیـةمن المعروف علمیا أن كوكـب المـریخ 
ال ســت سـحیـث قامـت وكالـة ناسـا الفـضائیة بار بحـاث العلمیـة الحدیثـةبكوكـب االرض وقـد اوضـحت بعـض األ

مكانیـة تواجـد  إظھـرت الـصور الحدیثـةأخیرة لرصد المزید لطبیعة ھـذا الكوكـب ورحالت خالل العشر سنوات األ
حیاة على كوكب المریخ حیث تم رصـد بقایـا مكونـات مائیـة داخـل الـشقوق المتواجـدة فـى صـخور ذاك الكوكـب 

 4قدر عمر صخور ھـذا الكوكـب بحـوالى  وتائیة للبكتریا داخل تربة ذاك الكوكبنواعا بد ایضا أتاالحمر وتواجد
م وسـاق بحـاث تجـرى علـى قـدألا. قـدیرھا فـى كوكـب االرض تقربیـا تم ترملیار سنة وھو نفس عمر أقدم صخو

ا كوكبنل القرین سرار ھذا الكوكب  من أمان سنوات للكشف عن الكثیرحمر خالل ثللھبوط على سطح الكوكب األ
  .رضالحبیب األ

  
  

  مقدمة
 2 كم700000تقع الصحراء الغربیة المصریة غرب وادى النیل العظیم فى مساحة تقدر بحوالى 

الوالیات المتحدة االمریكیة، حیث تمتاز تلك الصحراء الشاسعة –مكافئة لمساحة والیة تكساس 
ة لظواھر جیولوجیة وفلكیة دین، باالضافة الى تواجد محمیات بیئیجغرافى فری-بتنوع جیولوجى

ى  ة ف صفة خاص ونباتیة واثریة مدھشة كما أنھا تمتاز برحالت السفارى السیاحیة المثیرة وب
  .أالجزاء الجنوبیة الغربیة منھا بالقرب من الحدود السودانیة

د ) الكوكب االحمر(یمتاز كوكب المریخ  ى ح شابھة ال ة مت ة وجیولوجی ة وفیزیائی صفات فلكی ب
ة كبیر مع كو صحراء الغربی ة ال ة ومورفولوجی كبنا االرض والى حد مدھش ومذھل بجیولوجی

صحراء . المصریة وبصفة خاصة االجزاء الجنوبیة الغربیة منھا ن ال أجریت ابحاثا متنوعة ع
اء  ا والفیزی وجى والجیولوجی ا البیول دة منھ احى ع ن من ریخ م ب الم صریة وكوك ة الم الغربی

ازك سینات الفلكیة واالثار وعلم النی ن الخم صر م ن امریكا،فرنسا،المانیا،م اء م شھب لعلم  وال
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دم وساق حتى العقد االخیر ى ق رى عل ت االبحاث تج ا زال  من ھذا القرن الذى نعیش فیھ، وم
  .للتعرف على الكثیر من اسرار والغاز الصحراء الغربیة المصریة وكوكب المریخ

صائص الجی م الخ ى أھ رف عل ى التع ة ال ذة الدراس دف ھ ة تھ ة الفلكی ة والجیولوجی ولوجی
باب  ذلك االس ریخ وك ب الم شبیھة لكوك صفات ال ا بال ة ومحاكاتھ صحراء الغربی ة لل والحیوی
ة  ارب المیدانی راء التج صحراء آلج ك ال ن تل ة م ة الغربی زاء الجنوبی ار االج سیة الختی الرئی

ى والفیزیوكیمائیة المكانیة أجراء مثل تلك التجارب على سطح المریخ تمھیدا  زوه ف  2018لغ
  .بأذن هللا جل وعز

  
  لماذا الصحراء الغربیة المصریة

صر  ة بم كل (تمتاز الصحراء الغربی سیاحى ) 1ش اخى وال وى والمن وجى والحی التنوع الجیول ب
  . متكاملة للتواجد الحیاتىواالثرى فھى منظومة

  :التنوع الجیولوجى  - أ
وجى جیولوجیة الصحراء الغربیة فریدة ومتنوعة فھى تحتوى على ا الجیول  صخور عمرھ

ومعظم ھذة الصخور )  ملیون عام120حوالى (ممتدا من العصر الطباشیرى حتى الیلوسین 
ة(رسوبیة المنشأ  ة )صخور جیریة ورملی ة بمنطق ف الناری ض المكاش ى بع ، باالضافة ال

  الواقعة على حدود الجماھیریة اللیبیة ودولة السودان وتنتمى تلك الصخور لحقبةالعوینات
  .)Hassan et al., 1990( ملیون عام650ماقبل الكمبرى، حوالى 

تمتاز جیومورفولوجیة الصحراء الغربیة بتنوع التضاریس من مرتفعات شاھقة تصل الى 
 فوق سطح البحر كما فى ھضبة الجلف الكبیر الى سھول رملیة شاسعة مكونة ر مت1000

ال ا ر الرم سماة ببح ة والم ال المتحرك كال سالسل من الرم رى االش ستطیع أن ن یم ون لعظ
ة ة الرائع كال (الجیومورفولوجی ك )4-2أش ر تل ة عب ة المختلف ل التجوی أثیر عوام ن ت  م

صحراء بوجود . الصحراء وبصفة خاصة فى واحاتھا الخضراء الخصبة تمتاز ایضا تلك ال
ن الق م ى االط ا عل ضات ، أھمھ بعة منخ كل (فض القطارةخس ساحتة )1ش غ م ذى یبل  وال

را133 منخفضا عن سطح البحر االبیض المتوسط بحوالى 2 كم1500حوالى   ,Said( مت
1990.(  

  :التنوع الحیوى - ب
شاسعة  ساحتھا ال را لم اتى نظ وى والحی حوالى (تمتاز صحراء مصر الغربیة بالتنوع الحی

ل  والواحات أالھلةفھى تحتوى على الكثیر من المحافظات) رثلثى مساحة مص  بالسكان مث
ومحافظة الفیوم جنوب  وواحة سیوة على ساحل البحر االبیض المتوسط محافظة مطروح 

ضراء  صر الخ ضم واحات م د وت وادى الجدی ة ال اھرة ومحافظ ة(غرب مدینة الق -الخارج
 وتمتاز تلك المجتمعات االھلة بالحیاة الطبیعیة الخالیة )1شكل  ()البحریة-الفرافرة-الداخلة

  .أقتصادى فرید-بیئي-حیوانى-من الملوثات بتنوع نباتى
  التنوع المناخى-ج

دود  ماال وح نظرا للمساحة الشاسعة لتلك الصحراء الفریدة حیث تحتضن البحر االبیض ش
ى  ماال ال السودان ولبیبیا غربا وجنوبا ووادى النیل شرقا، لذا یتنوع المناخ من المعتدل ش

  .ع الكثیر من العادات الحیاتیة والتراثیةالحار جنوبا ومن ثم تتنو
   التنوع أالثرى-د

اریخ  د الت ذ أم تمتاز صحراء مصر الغربیة بالتنوع االثرى فھ تعد بحق مستودعا أثریا من
ن  ا م د تاریخھ وقد سجل علماء أالثار المصریون والفلكیون أكثر من ألف موقع أثرى یمت

 تم العثور على كھف أثرى  قبل المیالد حتى القرن الخامس عشر المیالدى، فقد6000عام 
م ن س ر م د أكث را لتواج وش نظ ف الوح شریة 5000ى كھ كال ب ة الش ومات ملون  مرس

را 18 عرضة ھف جنوب الصحراء الغربیة حیث یبلغوتواجد ھذا الك وحیوانیة غربیة   مت
د .  قبل المیالد6000 أمتار ویرجع تاریخة الى عام 6وارتفاعة  ضا معب ا أی د بھ كما یتواج
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یش ھیبس بالواحات الخارجة وھو معبد فار دات الج ة مع ال العظبم ت الرم ث أخف ي، حی س
  . قبل المیالد525الفارسى عام 

  : واالقتصادىالسیاحى التنوع -و
ات  د محمی سفارى لتواج رحالت ال ة ل یاحیة جذاب صادر س ة بم صر الغربی تمتاز صحراء م

وفوھات نیزیكیة ضخمة تحتل  ) 4شكل (طبیعیة فریدة تحتوى على ظواھر جیولوجیة خالبة
وب الواحات حیث تقع  ) 5شكل  (2 كم3000تصل الى مساحات   حقول فوھات النیازك جن

ك ). Said, 1990(الداخلة والذى یعتبر أكبر حقل نیزیكى فى قارة أفریقیا  وتمتاز أیضا تل
الحراء بتواجد كمیات ضخمة واعدة من الغاز والبترول واالمالح المعدنیة المھمة فى كثیر 

  .من الصناعات الكیمیائیة
  

  المریخ فى المنظومة الشمسیة
ب الداخلیة للمجموعة الشمسیة كوكبا ھاما من الكواك) الكوكب أالحمر(یعتبر كوكب المریخ 

 وعدد أیام 24،5 وطول یومة بالساعات 3،9 میال وكثافتة 2110حیث یبلغ قطرة )  6شكل(
   مئویة42ο- یوما فى حین تبلغ متوسط درجة الحرارة 687 السنة المریخیة

 ) Kerr, 1994 and Rickson, 2003 ( سید انى أك ى ث كما یحتوى غالفة الجوى عل
ا.[الكربون وبخار الماء ھ ھم ابعین ل رین شھیرین ت وس : االضافة الى قم كل (فوب  ) 7ش

ودیموس والتى أثبتت أالبحاث الحدیثة اشتقاق ھذین القمرین من كوكب المریخ ذاتھ أثناء 
سمى ومما ھو جدیر . عملیة أنفجار صخرى ة ت یلیكاتیة مرن ادن س بالذكر ھو أكتشاف مع

ابع ھ الفلیوسیلیكات فى صخور القمر الت د )Carroll and Michael, 1997( ل  وتتواج
تلك المعادن بكثرة فى صخور القشرة االرضیةزسوف یتم أرسال أول أنسان ألى الى القمر 

  ".غرونت-فوبوس" على المركبة الفضائیة الروسیة2011فوبوس عام 
، أوضحت دراسات حدیثة جدا امكانیة تواجد حیاة على سطح ھذا الكوكب  ناحیة أخرىمن

اة وھو  صر الحی شققات صخریة ووجود عن حیث تم التعرف على كائنات بكتیریة داخل ت
ات ). 2010مركز ابحاث ناسا،  ) (8شكل(الكربون فى تلك الصخور  وقد قالت أحدى العالم

 على االرض یمكننا كلما علمنا امورا أكثر من الحیاة: سا الشھیرات والتى تعمل فى وكالة نا
  ".التعرف على الكثیر من أسرار الكون المكانیة العیش فى أجزاء اخرى فى نظامنا الشمس

  
  
  

  السمات المشتركة بین صحراء مصر الغربیة وكوكب المریخ
صرى ث الم ق الباح ن طری دكتور كان السبق العلمى الكتشاف المیاة فى تربة المریخ ع  ال

ز ) باحث فى وكالة ناسا حالیا(عصام حجي  ى مرك ة ال دكتوراة المقدم وذلك فى اطروحة ال
ام -ابحاث الفضاء العلمى سا ع اریس بفرن ة ب ب 2005جامع زو كوك ة لغ ر الزاوی ى حج  ھ

ة،وقد اندمجت فرق علمیة من. المریخ ضاء االروبی سى  وكالة الف ضائى الفرن ز الف  المرك
ة ناسا االمری ةووكال زة كی ة متمی ا علمی از أبحاث ب ) 2018-210( النج زو كوك دا لغ تمھی

  .2018المریخ عام 
تمت دراسات مستفضیة قبل بدء ھذا التعاون العلمى العمالق على الكثیر من صحارى العالم 
ب  ى كوك ا عل د لمحاكاتھ ا تمھی ة فیھ ارب میدانی راء تج ضل الج ان االف ار المك الختی

اسات علماءارك فى ھذة الدراش ِ .المریخ ة منھ صات مختلف اء ل ا  من تخص جیولوجیا،فیزی
 ، فلكیة،المناخ وأخرین واستقر الرأى على أختیار صحراء جیبوتى وصحراء مصر الغربیة

غیر أن الدراسات الراداریة التى أجریت على تربة صحراء جیبوتى أعطت نتائج سیئة نظرا 
ت لتواجد كمیات ھائلة من االمالح داخل التربة مما ی ك التجارب واتجھ ة تل ى أعاق سبب ف
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االنظار مباشرة الى صحراء مصر الغربیة وبصفة خاصة أالجزاء الجنوبیة الغربیة وكانت 
ضح  ث تت فطاطة حی ر ص ة بی ى منطق ت التجارب ف النتائج مذھلة وایجابیة للغایة حیث تم

ة وسطح ال ة وترب ك المنطق ة تل ة وجیولوجی ین ترب شتركة ب ریخالكثیر من السمات الم  م
   :)التربة الحمراء(
  ).10-9أشكال( التشابھ المذھل فر أرضیة االدویة فى كل منھا -1
  .تشابة نوعیة وصخریة التربة فى كل منھا جیولوجیا وھندسیا وكیمیائیا. 2
  ).11 ،2أشكال(التشابھ المذھل فى التضاریس المتنوعة لكل منھا . 3
  .ث الحصول على النتائج المتوقعةأالستجابة الفوریة للتجارب المیدانیة من حی.4
  . طبیعة المناخ الجاف المناسب جدا آلجراء مثل ھذة التجارب-5

ة  زة راداری تخدام أجھ ة باس ات المیدانی ارب والقیاس ن التج ددا م ل ع ت بالفع د أجری وق
 التى سوف تھبط على سطح المریخ عام )12شكل (وكبسوالت تحاكى الكبسوالت الفضائیة

جمع كثیر من المعلومات الھامة المكانیة التعایش على سطح ھذا الكوكب،  بأذن هللا ل2011
  .بأن تكالیف ھذا البرنامج سیكلف الجھات المعنیة ملیارات الدوالرات[علما 

  
  أستناجات وتوصیات

ریخ  ر الم یتضح مما سبق سرده فى المتن منظومة صحراء مصر الغربیة والكوكب االحم
  :ویكمننا أستنباط النقاط االتیة " توأم أالرض"تسمیتة والذى یفضل كثیر من العلماء ب

  .التشابة الواضح فى كثیر من السمات بین صحراء مصر الغربیة وكوكب المریخ -1
 .تواجد أثارا جیدة للحیاة على سطح الكوكب االحمر من میاة وكربون وبكتیریا بدائیة -2
   ) 1413- اشكال (خیة ونیزكیة على سطح المریتواجد اعدادا كبیرة من فوھات بركان -3

 . )5شكل  (وكذلك فى الصحراء الغربیة المصریة
  البحث للتزود بنواصى المتمیزالرغبة االكیدة واالصرارشباب الباحثین بشدة بنوصى  -4

رب  دادنا الع ان أج ث ك ك، حی ضاء والفل وم الف ى عل ة ف صفة خاص ر وب ى المبتك العلم
 . العالموالمسلمون نبراسا مضیئا فى ھذة العلوم لكل أنحاء
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  .خریطھ طبوغرافیھ لصحراء مصر الغربیة: 1شكل 
  
  
  

  
  

  ..عمیقھ لصحراء مصر الغربیھجزء من مرتفعات واودیھ : 2شكل 
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  . فى صحراء مصر الغربیةبعض الكثبان الرملیھ التي تكون جزء من بحر الرمال العظیم: 3شكل 
  
  

  
  

 طبیعیھ في صحراء مصر محمیھ في جیریةلوجیھ لصخور ظاھرة المیسا الجیومورفو: 4شكل 
  .ةالغربی
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  .الغربیة الجزء الجنوبي الغربي من صحراء مصر فوھھ نیزكیھ في: 5شكل 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صورة فضائیة حدیثة لكوكب المریخ المزعم غزوه قریبا:: 6شكل 
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  )وكالة ناسا االمریكیھ: المصدر( میل 13قمر فوبوس التابع لكوكب المریخ یمتد : 7شكل 
  
  

  
  

  . لكوكب المریخبكتیریا بدائیة داخل التربة السطحیة: 8شكل 
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التربة الصخریة لجزء من : 9شكل 
            .سطح كوكب المریخ

 لجزء من التربة الصخریة: 10شكل 
جنوب غرب الصحراء الغربیة 

 .المصریة
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ت لدراسة تربة صحراء مصر الغربیھ لغزو كوكب بعض المعدات التقنیھ التي استخدم: 12شكل 
  .المریخ

موزیك لسطح المریخ : 11شكل 
موضحا انظمة االودیه العمیقه التي 

 میل 1 میل عرضا و30تصل الي 
وكالة ناسا : المصدر(عمقا 

 )االمریكیه
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ھ : 13شكل  ره مـن الفوھـات البركانـی ة ناسـا : المـصدر(موزیك یوضـح تواجـد اعـداد كبـی وكاـل
  )االمریكیھ

  

  
  

  )وكالة ناسا االمریكیھ: المصدر (فوھھ نیزكیھ عمالقھ علي سطح كوكب المریخ: 14شكل 
  
  


