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 الملخص

م. مرت مدينة رشيد عبر 9911بحجر رشيد الذى عثر عليه فى قلعة رشيد عام (  والتى أشتهرت Rosettaرشيد )

تاريخها بأوقات قوة وضعف حسب األهمية اإلقتصادية والسياسية، والموروث الثقافى للمدينة يوضح العصور التاريخية 

للعصر العثمانى. وتعتبر  التى مرت بها، ولكن منازلها األثرية تعتبر األكثر أهمية باإلضافة إلى المساجد التى تعود

المشكلة الرئيسية التى تتعرض لها  أثار المدينة هى نسبة األمالح المرتفعة الناتجة عن ارتفاع منسوب المياة الجوفية، وقد 

القت منازلها األثرية اهتماما بالغاً إلعادة ترميمها فى العشرين سنة األخيرة، ولكن لؤلسف لم يستمر الترميم كثيرا وعادة 

منازل لحالتها األولى نتيجة الستمرار المشاكل البيئية فى المنطقة. لقد أصبح اإلهتمام بالموروث الثقافى ضرورة ملحة ال

هذه اآلونة كنتيجة لآلثار المترتبة على االستخدام اآلدمى وما ينتج عنه بالمناطق المحيطة باألثار وأثر ذلك السلبى على 

لورقة البحثية المخاطر البيئية وأثرها على أحد المواقع األثرية الهامة فى مدينة المواقع األثرية، وسوف نعرض بهذة ا

رشيد بشمال مصر والتى تتميز بإحتوائها على أهم األثار اإلسالمية بمصر وسوف نستخدم صور األقمار الصناعية لرصد 

ا ينتج عنه من ارتفاع منسوب المياه المشاكل البيئية حول قلعة قايتباى والتى ترتبط بالزحف العمرانى على  األثر وم

الجوفية. وسوف تعمل هذه التقنية العلمية الحديثة على تخليق مجموعة من الحلول المبتكرة للحد من المشاكل البيئية 

 والحفاظ على هذا الموروث الثقافى الهام.


