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الملخص:
حاولت هذه الدرا�سة التعرف على التغريات املكانية البيئية 

 2000 التي طراأت على منطقة ال�سعيبة ال�ساحلية بني عامي 

امل�ساحة  هيئة  من   Landsat مرئيات  با�ستخدام  و2020م، 

اجليولوجية المريكية USGS من اجل حتديد اآثار الأن�سطة 

الب�سرية والبيئية املوؤثرة على ال�ساحل لتقييم حجم التغريات 

او  البيئة  له م�سوؤوليه يف حمايه  تفيد كل من  بنتائج  للخروج 

تنميتها للح�سول على بيئة �ساحلية نظيفة ن�سمن ا�ستمراها 

للأجيال املقبلة، حيث اأظهرت الدرا�سة اأهمية ا�ستخدام تقنية 

ابرز  ومن  املجال،  هذا  يف  تطبيقها  وجدوى  املرئيات  حتليل 

�سنة2020  النباتي  الغطاء  واختفاء  تل�سي  الدرا�سة:  نتائج 

الذي كان موجودا يف عام 2000م، بالإ�سافة اىل ن�ساأة وقيام 

التلوث  خلطر  يعر�سها  قد  مما  باملنطقة  وحمطات  م�سانع 

النعكا�س  بني  ال�سديد  التباين  لنا  ات�سح  كذلك  النفطي، 

ولوحظ  ال�سعيبة  منطقة  وياب�س  الأحمر  البحر  ملياه  الطيفي 

تراجع خط ال�ساحل �سنة 2020 عن �سنة 2000 ب�سكل ملحوظ 

من  عدد  عر�سنا  الدرا�سة  نهاية  ويف  مرت   150،66 وبقيا�س 

التو�سيات التي قد ت�ساعد وت�ساهم يف حماية بيئتنا ال�ساحلية.

المقدمة:
ان تلوث ال�سريط ال�ساحلي يعترب اليوم م�سكلة بيئية عاملية 

حيث تخ�س جميع دول العامل املطلة على البحار واملحيطات 

لقت�ساد  �سخمة  فوائد  من  البحرية  املوارد  توفره  ملا  نظرًا 

ل  جمالية  قيمة  من  ال�سواطئ  تلك  متتلكه  ملا  وكذلك  البلد 

ن�ستطيع ال�ستغناء عنها، ناهيك عن اأهمية املوا�سم ال�سياحية 

التي تاأخذ قيمتها من جمال ال�ساطئ و�سفاته بعيدًا عن كل 

يد  اىل  الأوىل  بالدرجة  اأ�سبابها  تعود  والتي  التلوث  مظاهر 

الن�سان.

اإليه  اأ�سارت  ما  ح�سب   – املعروفة  احلقائق  من  بات  وقد 

تقارير الأمم املتحدة)GESAMP, 1990(  واكدته الكثري 

من الدرا�سات والبحوث امليدانية التي اأجرتها الإدارة الوطنية 

للمحيطات والغلف اجلوي )NOAA, 2020 ( – اأن نحو ٨0 

% من م�سادر تلوث البيئة البحرية وتدهور املناطق ال�ساحلية 

اإمنا يرجع اإيل خمتلف الن�سطة الربية �سواء كانت �سناعية 

اأو زراعية اأو ح�سرية اأو عمرانية اأو �سياحية، خا�سة تلك التي 

ينتج عنها خملفات وانبعاثات ل يتم معاجلتها والتعامل معها 

بطريقة بيئية �سليمة، اأما الـ 20 % املتبقية فهي ترجع مل�سادر 

اأخرى، اأهمها: امل�سادر البحرية، اأي الأن�سطة املختلفة التي 

تتم يف عر�س البحر مثل عمليات ال�ستك�ساف والتنقيب عن 

وال�سحن  ال�سيد  وعمليات  الطبيعي،  والغاز  واملعادن  النفط 

من  والت�سربات  املخلفات  بجانب  البحري،  والنقل  والتفريغ 

البحرية  واملركبات  والزوارق  ال�سفن  من  املتزايدة  الأعداد 

ال�سياحية. 

وقد اأ�سبح موؤكدا ان مثل هذه الن�سطة اإن مل يتم تر�سيدها 

بيئيا، �سوف يكون لها مردود �سلبي لي�س على البيئة البحرية 

التنموية  الأن�سطة  اأوجه  خمتلف  وعلى  بل  فح�سب،  وثرواتها 

متثل  اأنها  كما  ال�ساحلية،  املناطق  يف  وال�ستثمارات  الأخرى 

اأخطارا عدة على �سحة الإن�سان وعلى النظم الإيكولوجية.

ب�سكل  �سعبة  ال�ساحلية  املناطق  اإدارة  اأ�سبحت  ولذلك، 

متزايد يتجلى هذا الو�سع ب�سكل خا�س يف املناطق ال�ساحلية 

املراكز  اأهم  من  الن  تعترب  التي  ال�سعيبة  منطقة  مثل 

القت�سادية يف اململكة حيث ت�سم اأكرب مركز حتلية مياه يف 

باملياه  بالكامل  املكرمة  مكة  منطقة  تغذي  الأو�سط  ال�سرق 

وع�ساق  لل�سيادين  مرفاأ  كذلك  ال�سعيبة  وتعترب  والكهرباء، 

الغو�س

تقع املنطقة على ال�ساحل الغربي للمملكة العربية ال�سعودية، 

عند �ساطئ البحر الأحمر من جهة احلجاز يف �سهول تهامة، 

عن  كيلو  و75  املكرمة  مكة  عن  مرتا  كيلو   90 حوايل  تبعد 

حمافظة جدة، تتبع الآن اإمارة منطقة مكة املكرمة.

 يتميز �ساحل هذه املنطقة بطبيعته البكر وجزره ال�سغرية 

ال�سعيبة  �ساطئ  ال�سياح  من  الكثري  ويف�سل  بها،  تنت�سر  التي 

عن  املرجانية  �سعابه  لروؤية  فيه  الغو�س  وممار�سة  لهدوئه، 

قرب.
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أهمية الدراسة:
املناطق  على  املجتمعات  منو  تزايد  مع  اأهميتها  برزت 

ال�ستفادة  بهدف  والقت�سادي  العمراين  والنمو  ال�ساحلية 

اأن  كما  البيئة  لهذه  الطبيعية  اخل�سائ�س  من  الق�سوى 

الندفاع نحو التنمية يف البيئة ال�ساحلية وال�ستغلل الب�سرى 

غري املدرو�س ملوارد البيئة ال�ساحلية قد يحدث خلل بالتزان 

الطبيعي ينتج عنه بع�سا مل�سكلت البيئية الأمر الذي يتطلب 

وقفة جادة واإجراءات حمكمة تعمل على عدم الإخلل باتزان 

دون  ال�ساحلية  للبيئة  الأمثل  ال�ستغلل  خلل  من  الطبيعة 

الإ�سرار بها.

أهداف الدراسة:
ال�سعيبة  ملنطقة  حديثة  درا�سة  العلمية  املكتبة  اإعطاء   )1

ال�ساحلية مو�سح فيها التغريات البيئية، والتغريات يف ا�ستخدام 

الأر�س با�ستخدام ال�سور الف�سائية ما بني 2000 - 2020م.

املعلومات  ونظم  بعد  ال�ست�سعار عن  برامج  ا�ستخدام   )2

اجلغرافية، لقدرتهم على توفري املعلومات ال�ساملة مع اإلقاء 

للخروج  التغريات  هذه  حدوث  يف  الن�سان  دور  على  ال�سوء 

وحتفيز  وتنميتها  املنطقة  لتطوير  املهتمني  تفيد  بنتائج 

القطاعات ملناق�سة امل�ساكل ال�ساحلية للحد من هذه الظاهرة.

مشكلة الدراسة: 
املميزة  والقت�سادية  اجلغرافية  املكانة  لهذه  نظرا 

الطبيعية  الأنظمة  يف  التغيريات  من  ي�سحبها  وما  للمنطقة 

وال�سناعية  البحرية  الأغرا�س  املنطقة يف  نتيجة ل�ستخدام 

املختلفة مما يوؤدي اإىل الكثري من امل�سكلت اجلغرافية تت�سل 

با�ستنزاف املوارد الطبيعية و�سرف املخلفات وتاأثري ذلك على 

الغطاء النباتي والبيئي، مما ي�ستدعي بال�سرورة درا�سة هذا 

التطور عن طريق ال�ست�سعار عن بعد والذي يعد اأحد املجالت 

العلمية التي تعتمد عليها نظم املعلومات اجلغرافية كم�سدر 

مهم للمعلومات احلديثة والدقيقة عن الكرة الأر�سية.

املكانية  التغريات  حتليل  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تنح�سر  لذا 

جدة  مدينة  جنوب  ال�سعيبة  منطقة  يف  ال�ساحلية  للبيئة 

ال�ساحلية  البيئة  لها  تتعر�س  التي  ال�سرار  ومراقبة  لر�سد 

يف املنطقة، وامل�ساهمة يف احلد من اثارها مع دعم امل�ساريع 

املوارد  حلماية  ا�سرتاتيجيات  واقرتاح  واحل�سرية  الإن�سائية 

الطبيعة للبيئة البحرية.

منطقة الدراسة:
تقع منطقة ال�سعيبة �سمن املوقع الفلكي بني دائرتي عر�س 

10 51̋  ، 20̊  27 ́ 06̋   �سمال دائرة ال�ستواء، وخطي  ́   ̊21
طول 39̊  45 ́ 50̋  ، 39̊  05 ́ 10̋   �سرق خط جرينت�س، على 

البحر الأحمر يف منطقة تهامة جنوب مكة املكرمة  �سواطئ 

)�سكل 1(.

التاريخي  املكرمة  مكة  ميناء  الأ�سا�س  يف  هي  وال�سعيبة 

�سعيبة  كلمة  ومعنى  الإ�سلم،  قبل  ما  فرتة  اإىل  يعود  والذي 

ت�سغري �سعبة وهو الوادي العلوي الذي ي�سب يف قناة بح�سب 

املوؤرخ الراحل ياقوت احلموي يف معجم البلدان.

تعد ال�سعيبة اأحد مراكز حمافظة بحرة وهي حتتل املركز 

الأول بني املراكز الإدارية مبحافظة بحـرة من حيث امل�ساحة 

20٨0 كم2، اأما ترتيبها من حيث  حيث تقدر م�ساحته بنحو 

بلغ  حيث  باملحافظة  الثاين  املركز  على  فا�ستحوذت  ال�سكان 

عدد �سكانها حوايل 6990 ن�سمة وتقدر الكثافة العامة بنحو 

3.3 �سخ�س/كم2 وهـي من الكثافات املنخف�سة باملحافظة. 

)امارة منطقة مكة املكرمة(.

على  مكة  بني  ما  حم�سورة  منطقة  هي  ال�سعيبة  منطقة 

بعد 90كم جنوب غرب، وجدة جنوبًا على بعد 75كم والبحر 

الأحمر �سرقًا وحتديدًا ما بني جدة �سماًل ومكة �سرقًا والبحر 

القنفذة،  حتى  لها  ال�ساحلي  ال�سريط  ميتد  غربًا،  الأحمر 

وتتغذى باملياه والكهرباء من حمطة ال�سعيبة. 

وال�سعيبة تعد امل�سدر الرئي�سي لتغذية مكة املكرمة وجدة 

والكهرباء  للتحلية  حمطة  اأكرب  فهي  العذبة  باملياه  والطائف 

جالون  42مليون  بحوايل  املقد�سة  املدينة  بتزويد  تقوم  حيث 

وهي  1409هـ  عام  الإنتاج  بداأت  وقد  يوميًا  العذبة  املياه  من 

يبلغ  حيث  والكهرباء  املحلة  املياه  لإنتاج  مزدوجة  حمطة 

يوميًا.  مياه  جالون  140مليون  املحلة  املياه  من  اإنتاجها 

)حمطة حتلية ال�سعيبة(.

�سهل ال�سعيبة يتمتع بخ�سائ�س طبوغرافية وجيومرفولوجية 

جتمع ال�سهل ال�ساحلي املنخف�س لتهامة مكة مب�ساحة تقريبية 

)40( كيلومرتًا، ونهايات وحافات جبال مكة املكرمة الغربية 

والكثبان الرملية املتقاربة من ه�ساب مكة ونهايات ال�سعاب 

البحر  �سواطئ  اأحد  اأنها  اإىل ذلك  الأودية، ي�ساف  وجماري 

الأحمر املمتدة ما بني جنوب جدة و�سمال الليث.. 
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�سكل 1. موقع منطقة ال�سعيبة

منهجية الدراسة:
لو�سف  وظف  الذي  الو�سفي  املنهج  على  البحث  اعتمد 

اأنواع  اىل  بالإ�سافة  لل�ساحل،  العامة  اجلغرافية  ال�سمات 

وتاأثرياته  ال�سعيبة،  منطقة  �ساحل  حول  الب�سرية  الأن�سطة 

البيئية يف املنطقة، كما مت ال�ستعانة باملنهج التحليلي املكاين 

يف  التغريات  لتحديد  ال�سناعية  الأقمار  �سور  ا�ستخدام  يف 

القمر  من  ف�سائية  مبرئيات  ال�ستعانة  مت  حيث  ال�ساحل 

ال�سناعي الأمريكي Landsat بدرجة و�سوح مكاين 30 مرتًا، 

ل�ساحل منطقة ال�سعيبة من موقع هيئة امل�ساحة اجليولوجية 

2000م  لعامي  لل�ساحل  مرئيتني  متثل   USGS المريكية 

و2020م.

ويمكن توضيح مراحل أسلوب الدراسة على النحو التالي:
مت  الدرا�سة  من  الغاية  لتحقيق  البيانات/  جمع  مرحلة 

احل�سول على البيانات واملعلومات اخلا�سة مبنطقة الدرا�سة 

من م�سادر خمتلفة، اأهمها: امل�سادر املكتبية، وت�سمل الكتب 

العلمية  والر�سائل  والأجنبية  العربية  واملراجع  واملجلت، 

وحمركات  املعلومات  �سبكة  الدرا�سة،  مبو�سوع  ال�سلة  ذات 

البحث ذات العلقة واملوثقة من اجلهات الر�سمية، البيانات 

الر�سمية املاأخوذة من امل�سادر مثل هيئة امل�ساحة اجليولوجية 

المريكية.

لر�سد  املرئيات  حتليل  الف�سائية/  ال�سور  حتليل  مرحلة 

ال�سناعي  القمر  ل�سور  لل�سعيبة  ال�ساحلية  البيئية  تغريات 

ويو�سح  م،  و2020   2000 لل�سنتني   Landsat الأمريكي 

)ال�سكل 2( اهم اخلطوات التي قامت بها الباحثة يف درا�سة 

البيانات الرقمية ل�سور الأقمار ال�سناعية ومعاجلتها: 
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�سكل رقم 2. خطوات درا�سة وحتليل املرئيات الف�سائية

 ArcGIS V.10.7 وبرنامج ENVI V.5.3 مت ذلك بالعتماد على برنامج

لتحديد مقدار تراجع خط ال�ساحل بالإ�سافة اىل الإخراج النهائي للخرائط.

الدراسات السابقة:
-  ركزت درا�سة )عواري، ابت�سام ح�سن - مال، اآمال حممد 

احليوية  للبيئية  املكانية  التغريات  )حتليل  بعنوان    )2010

ال�ساحلية يف منطقة ال�سعيبة( على الوقوف على اخل�سائ�س 

الإن�سان،  ميار�سها  التي  الأن�سطة  وت�سنيف  للمكان  البيئية 

وحتديد اأثرها على املنطقة ال�ساحلية ذات الطبيعة اخلا�سة 

احلديثة،  املكانية  للتغريات  احل�سا�سية  �سديدة  والظروف 

خلل  من  البيئي  التدهور  تزايد  الدرا�سة  نتائج  اأهم  ومن 

هذه  وتعترب  النباتية،  التغطية  م�ساحات  يف  حاد  انخفا�س 

الدرا�سة من الدرا�سات املهمة يف مو�سوع الدرا�سة اإل اأن فرتة 

الدرا�سة تعترب قدمية لكون املنطقة واجهت تغيريات �سناعية 

املهمة  التغيريات  درا�سة  �سيتم  البحث  لذا ففي هذا  حديثة، 

احلا�سلة يف املنطقة ومقارنتها يف ال�سنوات الأخرية من تاريخ 

2000م-2020م.

- تناولت )احلارث، عواطف ال�سريف علي 2011(  يف بحثها 

باملرئيات  اأبحر  �سرم  يف  البيئية  التغريات  )درا�سة  بعنوان 

الكلية  الأطوال  اأن  الدرا�سة:  نتائج  بينت  حيث  الف�سائية( 

ل�سبكة الطرق مبنطقة �سرم اأبحر قد ازدادت من 3،77 اىل 

2010م مبعدل  19٨5م اىل عام  173 كم يف الفرتة من عام 

اأكرث  ال�سكنية هي  املناطق  �سنويًا، وان  زيادة �سنوية 3،8 كم 

زادت  حيث  الدرا�سة  مبنطقة  منوًا  الأر�س  ا�ستخدامات 

19٨5م اىل عام  م�ساحتها من 0،9 اىل 32،4 كم2 من عام 

اخل�سراء  الأرا�سي  م�ساحة  ت�ساعفت  التوايل،  على  2010م 

خلل نف�س الفرتة، واأو�ست الدرا�سة باأن ل ي�سمح باأي حال 

اأبحر  �سرم  لن  نظًرا  ال�سرم  اإىل  ملوثات  اأو  مياه  اأي  �سرف 

جدة  مبدينة  املهمة  الرتفيهية  الأن�سطة  مواقع  اأحد  يعترب 

فيه،  ت�سب  التي  امللوثات  زيادة  احتمال  امل�ستقبل  يف  ويتوقع 

وا�ستمرار اعمال القيا�سات واملراقبة والر�سد ب�سورة دورية، 

على  املر�سود  العمراين  النمو  تاأثري  درا�سة  �سرورة  كذلك 

الظروف البيئية، اأي�سا اإجراء درا�سة الأثر البيئي للم�سروعات 

النا�سئة باملنطقة حتى ميكن التحكم يف �سيانتها بيئيا ودعم 

اتخاذ القرار اخلا�س باإدارتها.

بحثها  يف   )2012 ال�سيخ  يحيى  اآمال  )ال�سيخ،  اأ�سارت   -

با�ستخدام  جدة  ل�ساحل  البيئي  التدهور  )اإدارة   ( بعنوان 
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نتائج  اىل  اجلغرافية(  املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�ست�سعار 

اأدى  حاد  بيئي  لتدهور  ال�ساحلية  املنطقة  تعر�س  ومنها: 

امل�ستدام  غري  ال�ستخدام  واأي�سا  البحرية  البيئة  تدمري  اإىل 

للواجهات البحرية ملنطقة ال�ساحل، كذلك تغري �سكل منطقة 

للم�ساريع  نتيجة  2003م(؛   - )1986م  عام  من  ال�ساحل 

اأي�سا  لها،  املخطط  غري  وال�سياحية  ال�ستثمارية،  التنموية 

نتيجة  ال�ساحل،  ملنطقة  البحرية  الواجهات  معظم  تاآكل 

عمليات التجريف والردم البحري، غياب الأنظمة والقوانني 

وجود  وعدم  املحلي،  ال�سعيد  على  البيئية،  والت�سريعات 

وجودها،  حالة  يف  والت�سريعات،  القوانني  هذه  لتنفيذ  اآليات 

والتي  احلديثة،  للتقنيات  التطبيقية  املجالت  اأهمية  كذلك 

التنمية  ا�ستدامة  درا�سات  يف  الفاعلة  الأدوات  اإحدى  تعترب 

ال�سياحية. وتو�سلت لعدد من التو�سيات وهي: قيام اجلهات 

امل�سوؤولة بو�سع �سيا�سات للحد من التدهور البيئي يف املناطق 

البيئي  للأثر  ودرا�سات  اأبحاث  بعمل  الهتمام  ال�ساحلية، 

التنموية  امل�ساريع  لإقامة  التخطيط  عند  خمت�سني  قبل  من 

تن�سيط  العمل على  ال�ساحلية، �سرورة  املنطقة  ال�سياحية يف 

املراقبة والتفتي�س البيئي وتقييم الأثر البيئي عند التخطيط 

على  للمحافظة  وذلك  ال�سياحية  التنموية  امل�ساريع  لكافة 

التنوع الحيائي للمناطق ال�ساحلية.

- ناق�ست درا�سة)العرقوبي، هنادي خليفة 2015( يف بحثها 

بعنوان )التغريات املكانية للبيئة احليوية ال�ساحلية يف جزيرة 

تاروت باخلليج العربي( عدد من النتائج نذكر منها، املنا�سط 

الب�سرية التي اثرت �سلبًا يف البيئة ال�ساحلية، وانق�سمت اىل 

3اأق�سام، اأوًل الردم ال�ساحلي، حيث زادت امل�ساحة املردومة 

ثانيا  العمراين.  التو�سع  ب�سبب  الدرا�سة  �سنوات  توايل  مع 

تاروت  خليج  يتعر�س  حيث  والزراعي  ال�سحي  ال�سرف 

واملزارع  العمرانية  املراكز  من  �سرفها  يتم  �سائلة  ملخلفات 

البحر  تلوث  اىل  يوؤدي  مما  اخلليج  �سواحل  على  املوجودة 

ت�ستهلك  انها  كمان  ال�سارة  والبكترييا  باجلراثيم  وال�ساطئ 

التي ت�سدر  الروائح الكريهة  املياه ناهيك عن  الك�سجني يف 

العمليات  تغيري  على  يعمل  حيث  النفطي  التلوث  ثالثا  عنها. 

والتغذية  التكاثر  كعمليات  للحيوانات  واخللوية  الف�سيولوجية 

كما ميكن ان يلت�سق الزيت يف خيا�سيم الأ�سماك مما يوؤدي 

وقف  ومنها:  التو�سيات  من  لعدد  تو�سلت  كما  نفوقها.  اىل 

املزيد  اجراء  تاروت،  جزيرة  يف  ال�ساحلي  الردم  عمليات 

من الدرا�سات اخلا�سة بق�سايا البيئية ال�ساحلية يف املنطقة 

ال�سرقية والتحديات التي توجهها، اإقامة املزيد من املحميات 

املنطقة  تكون  ان  على  اجلزيرة  يف  الهامة  البيئية  للمواطن 

 Ahmed M.( درا�سة  منها.-  جزء  للجزيرة  ال�سمالية 

 Yousef, Saleh A. Sefry, Biswajeet Pradhan
 Analysis ( بعنوان )and Emad Abu Alfadail, 2015
 on causes of flash flood in Jeddah city of 2009
 and 2011 using multi-sensor remote sensing
منها  نذكر  عديدة  نتائج  اىل  اأ�ساروا   )data and GIS
ال�سيول  على  كبرية  �سلبية  عواقب  لها  الب�سرية  الأن�سطة  ان 

املفاجئة. وت�سمل التو�سعات احل�سرية غري اخلا�سعة للرقابة 

وال�سهول  الوديان  جماري  طول  على  خا�سة  )الفو�سوية( 

الفي�سيه وكذلك عند املخرج يف اجتاه جمرى النهر حيث مت 

اإن�ساء امل�ستوطنات الب�سرية دون النظر يف اأي تقييم ملخاطر 

والطرق  املباين  من  كبري  عدد  هناك  يزال  ول  الفي�سانات. 

تتميز  والتي  جدة،  يف  احلرمني  طريق  �سرق  يف  الع�سوائية 

بدرجة عالية من التعر�س للفي�سانات الكبرية. 

بحثها  يف   )2017 �سيد  ندا  العزيز،  )عبد  درا�سة  ذكرت   -

بعنوان )التغريات البيئية يف اإقليم بحرية الربل�س با�ستخدام 

من  عدد  اجلغرافية(  املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�ست�سعار 

1909م  عام  بلغت  البحرية  م�ساحة  ان  منها:  نذكر  النتائج 

واي�سا  كم2.   400 2015م  عام  يف  و�سلت  حتى  605م2، 

البحرية  يف�سل  الذي  ال�ساحلي(  )احلاجز  الرمال  تعر�ست 

عن البحر اىل الزالة ب�سبب ا�ستخدام الرمال يف البناء واأي�سا 

تراجعت  الدويل،  الطريق  ان�ساء  بعد  1999م  عام  اأكرث  قلت 

م�ساحتها من 51كم2 اىل عام 1972م اىل 30،7 عام 2010م. 

تعاين منطقة الدرا�سة من زيادة التو�سع للأرا�سي الزراعية 

واملزارع ال�سمكية التي تاأتي على ح�ساب امل�سطح املائي لبحرية 

الربل�س بحيث تزيد مبعدل كل عام.  وقدمت من خلل هذه 

النتائج تو�سيات ومنها: لبد من احلد من مواجهة الخلل 

بالتوازن البيئي وما يرتبط به من م�سكلت بيئية والعمل على 

تنميتها مع ت�سحيح الأفكار واملفاهيم حول التغريات البيئية، 

بالإ�سافة اىل اإيجاد علقة متوازنة بني الن�سان والبيئية قائمة 

على التبادل الذي ي�سمح للإن�سان با�ستغلل موارد بيئية مع 

احلفاظ عليها، اأزاله جميع احلواجز الرملية التي كانت بفعل 

ال�سيادين او الع�س�س التي قد تكون خمزن لتخزين ادواتهم.

حممد  هالة  جميد،   - مهدي  عالء  )الزهريي،  تناول   -

ح�سب  البيئي  التدهور  )ك�سف  بعنوان  بحثهم  يف   )2019
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مها مثيب العتيبي دراسة التغيرات المكانية للبيئة الساحلية في منطقة الشعيبة
"غربي المملكة العربية السعودية"

 8 لند�سات  ال�سناعي  القمر  لبيانات  الطيفية  املوؤ�سرات 

تغري  موؤ�سر  ان  اأهمها  لنتائج  وتو�سلوا  العراقي(   لل�ساحل 

للغطاء  وا�سح  تراجع  عن  ك�سف   NDVI النباتي  الغطاء 

 VCL النباتية  احلالة  موؤ�سر  واأي�سا  املنطقة،  يف  النباتي 

النباتي.  الغطاء  لتدهور  ادى  رطوبي  اجهاد  عن  ك�سف 

من  تبني  النباتي  للغطاء  وا�سح  تداعي  هناك  ان  وو�سح 

VHL  وتدين م�ستوى  النباتية  ال�سحة  خلل تطبيق موؤ�سر 

املادة الع�سوية يف الرتبة وقد تك�سف ذلك من تطبيق موؤ�سر 

يف  النباتي  الغطاء  تقل�س  وكذلك    CI البيولوجية  الق�سرة 

املنطقة بو�سوح من موؤ�سر ن�سبة الغطاء النباتي للأ�سعة حتت 

.IPVI احلمراء

 Oula Amrounia/ Abderraou( من  كًل  در�س   -

بعنوان  بحثهم  f Hzamib/ Essam Heggy, 2019( يف 
 Photogram Metric assessment of shoreline(
 retreat in North Africa: Anthropogenic and
natural drivers( وتو�سلوا اىل نتائج اأهمها ان حوايل 70 
يزيد  حاليًا مبعدل  تتاآكل  الرملية  اخلليج  �سواطئ  من  باملائة 

عن 50 �سنتيمرتًا يف ال�سنة خلل فرتة الدرا�سة، بينما ل تزال 

ن�سبة 10 باملائة من ال�سواطئ الرملية م�ستقرة ن�سبيًا، يف الوقت 

ال�سواحل  الباقية من  باملائة  الع�سرين  ن�سبة  فيه  ت�سجل  الذي 

تراكما يفوق املرت الواحد يف ال�سنة. اأي�سا اأن العوامل املرتبطة 

كالمتداد  املا�سية  القليلة  العقود  خلل  الب�سري  بالن�ساط 

بني  الروا�سب  تبادل  نق�س  اإىل  اأّدت  ال�سدود  وبناء  العمراين 

واأّدى  ال�سواطئ.  تاآكل  اإىل  بدوره  اأّدى  الذي  والبحر  الياب�سة 

ظاهرة  ت�سريع  اإىل  ال�سكاين  بالنمو  املرتبط  ال�سواطئ  تاآكل 

عمق  يف  لوحظت  التي  ال�ساحلية  اجلوفية  املياه  طبقات  متلح 

واأ�سفر  الأر�س.  �سطح  حتت  اأمتار  خم�سة  حوايل  اإىل  ي�سل 

هذا التمليح اإىل تدهور جودة الرتبة وتو�سع م�ساحات ال�سباخ 

امللحية، واأن لهذه التغريات البيئية املفاجئة تاأثري �سلبي كبري 

على الإنتاج الزراعي مع انخفا�س م�ساحة الأرا�سي الزراعية 

على  يوؤثر  مما  املا�سي  القرن  �ستينات  اأوائل  منذ   1٨ بن�سبة 

الأمن الغذائي يف هذه املناطق املكتظة بال�سكان. 

- تطرق )الطلي�سان، حممد - دحماين، حممد - وطفه، عبد 

ال�سواطئ  )مرفودينامية  بعنوان   بحثهم  يف   )2020 الرحيم 

الرملية بني اله�سا�سة الطبيعية والتدخالت الب�سرية: حالة 

�ساطئ م�سب تهدارت )�سمال املغرب(  وتو�سلت الدرا�سة اىل 

تغذي  التي  الروا�سب  كبري من  اأ�سر جزء  العن�سر يف  ا�سهام 

ال�سدود  من  جمموعة  اإقامة  جراء  من  ال�ساحلي،  الو�سط 

اإىل  اإ�سافة  والتهيئة الهيدرولوجية لأغلب الأحوا�س النهرية. 

�سغطه املتزايد على ال�ساطئ ومكوناته الطبيعية، جراء تزايد 

املن�ساآت ال�سياحية وا�ستخراج الرمال، ال�سيء الذي اأو�سك اأن 

ي�سعف من مناعة هذا الو�سط ويفاقم ه�سا�سته.

- ناق�ست درا�سة )القرين، ب�سرى غيثان 2020(   يف بحثها 

الواقعة  املنطقة  على  واثرها  ال�سلبة  النفايات   ( بعنوان 

البحر  �ساحل  على  الأربعني  بحرية  اىل  ال�سباب  بحرية  من 

الأحمر مبدينة جدة( عدد من النتائج نذكر منها: ان املواد 

البل�ستيكية اأكرث اأنواع النفايات انت�سارا يف منطقة الدرا�سة 

م�ستمرة  رقابة  وجود  عدم  واجللود،  ال�سمنتية  املواد  بعك�س 

على  النفايات  تاأثري  كذلك  الدرا�سة  منطقة  نظافة  على 

ب�سري  تلوث  من  عليه  يرتتب  وما  للبحر،  الطبيعي  املنظر 

�سامل  م�سح  اجراء  التالية:  للتو�سيات  وتو�سلت  للمتنزهني، 

ملنطقة الدرا�سة وذلك لإزالة النفايات، زيادة اعداد حاويات 

النفايات على طول ال�ساحل، فر�س عقوبات على من يخالف 

الأنظمة يف رمي النفايات.

بعنوان   )Abdoul Jelil Niang, 2020( درا�سة   -

 Monitoring long-term shoreline changes along(
 Yanbu, Kingdom of Saudi Arabia using remote
sensing and GIS Techniques( تو�سلت لنتائج اأهمها 
ان التغريات اجلوهرية يف املنطقة ال�ساحلية مرتبط باأن�سطة 

كبرية  اأجزاء  تتاأثر  حيث  ال�سناعي  اجلزء  يف  وتقع  امليناء 

امل�ساحة  اجمايل  وبلغ  العمراين  بالتو�سع  ال�ساحل  هذا  من 

التي تاأثرت ب�سكل مبا�سر بهذه التعديلت 20 كيلومرت مربع، 

واأي�سا طورت املناطق ال�ساحلية يف منطقة الدرا�سة بنحو 17 

كيلومرًتا مربًعا وتاآكلت بنحو 3 كيلومرتات مربعة وخلل جميع 

متتالية  امتدادات  ال�سناعي  فهد  امللك  ميناء  �سهد  الفرتات 

فيها  التحكم  يتم  ال�ساحلي  اخلط  حتركات  البحر،  باجتاه 

التغيريات  اأهم  الب�سرية.  الأن�سطة  خلل  من  اأ�سا�سي  ب�سكل 

ادت اإىل تراكم الياب�سة باجتاه البحر وهذا ميكن اأن يت�سبب يف 

حدوث م�سكلت التلوث، التغريات يف ت�ساري�س ال�ساحل ميكن 

اأن توؤثر على اخلط ال�ساحلي باأكمله: هبوط، تكوين ال�سبخات، 

تفاقم  ت�سهم يف  اأن  التي ميكن  املاحلة  املياه  وارتفاع من�سوب 

املدينة  من  كبريا  جزءا  ان  ب�سبب  كذلك  الزلزل،  خماطر 

احلافة  على  و�سبخات  قدمية  بحريات  مواقع  يف  اإن�ساوؤه  مت 

ال�ساحلية ميكن ان يكون م�سدر رئي�سي ملخاطر الفي�سانات.



املجلد الثالث ع�شر ) 1( مار�س  2021 110111

النتائج والمناقشة:
التغييرات في الغطاء النباتي للمنطقة:

الكفاءة  عالية  اقت�سادية  و�سيلة  بعد  عن  ال�ست�سعار  يعد 

املعلومات  على  احل�سول  ميكن  حيث  املعلومات  لتجميع 

النطاقات  متعددة  مرئيات  خلل  من  النباتي  الغطاء  عن 

من  وال�ستفادة  بعد  عن  ال�ست�سعار  معطيات  با�ستخدام 

 )spectral indices( الدللة الطيفية

الف�سائي  للقمر  الف�سائية  املرئيات  بيانات  على  وبناء 

منطقة  يف  النبـاتي  الغطـاء  لو�سـف   Landsat المريكي 

الدرا�سة، والتي يظهر فيها الغطاء النباتي باللون الأحمر اأو ما 

)False Color Composite(  يعرف مبوؤ�سر اللون الكاذب

وميثل ال�سكلن )3 ، 4( ال�سنتني 2000 و 2020م.

�سكل.3 منطقة الدرا�سة عام 2000م

�سكل.4 منطقة الدرا�سة عام 2020م
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مها مثيب العتيبيمها مثيب العتيبي دراسة التغيرات المكانية للبيئة الساحلية في منطقة الشعيبة
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دراسة التغيرات المكانية للبيئة الساحلية في منطقة الشعيبة
"غربي المملكة العربية السعودية"

 Normalized  النباتيـة القرينـة  مـوؤ�سر  كذلك مت تطبيق 

 ،)6 و   5( �سكل    )Differential Vegetation )NDVI
للخروج بخرائط مو�سوعية ملنطقة الدرا�سة تظهر ن�سبة التغري 

�سكل.5 موؤ�سر القرينة النباتية NDVI على منطقة الدرا�سة عام 2000م

يف ال�سنتني املختارة حيث ت�سري البقـع البي�سـاء يف اللقطـات 

منطقـة  يف  النبـاتي  الغطـاء  انت�سـار  مواقـع  اإىل  الف�سـائية 

. )NDVI( الدرا�سة با�ستخدام موؤ�سر القرينة النباتية

�سكل.6 موؤ�سر القرينة النباتية NDVI  على منطقة الدرا�سة عام 2020م
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ويلحظ اأن هناك اخـتلف يف التـدرج اللـوين، حيث تظهر 

وامل�ساحات  الأبي�س،  باللون  النباتات  تغطيها  التي  امل�ساحات 

التي تخلو من النباتات باللون الرمادي اإىل الرمـادي الـداكن.

اللون  طغيان  زيادة  اإىل  املرئيتني  بني  املقارنة  وت�سري 

الرمادي على مرئية عام 2020 مقارنة بعام 2000 مما يدل 

النباتي يف  الغطاء  انعكا�سات الرتبة اخلالية مـن  على زيادة 

عام 2020 على ح�ساب انعكا�سات النبات.

نتيجة  على  والرتبـة  النبـات  بـني  التميـز  عملية  وتعتمد 

الذكر،  �سابق   )NDVI( النباتية  القرينة  موؤ�سر  تطبيق 

 unsupervised( ومن ثم ا�ستخدام الت�سنيف غري املراقب

مو�سوعية  بخريطة  للخروج  وذلك   ،)classification
يف  الت�ســنيفية  املجموعـات  حتـدد    )Thematic map(

مــن  اخلاليــة  والأرا�سي  النبــاتي  لغطــاء   : فقــط  نــوعني 

النبــات )الأرا�سي اجلرداء(.

�سكل. 7 ت�سنيف موؤ�سر القرينة النباتية  NDVI   لعام 2000م

املراقب  الت�سنيف  تطبيق  و)٨(   )7( ال�سكلن  ويظهــر 

بطريقة SVM للعامني 2000، و2020

اللون  م�ساحة  وتل�سي  انخفا�س  اىل:  الدرا�سة  ت�سري 

الخ�سر الذي ميثل الغطاء النباتي يف عام 2020 حيث كانت 

متواجدة يف �سنة 2000م.
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مها مثيب العتيبيمها مثيب العتيبي دراسة التغيرات المكانية للبيئة الساحلية في منطقة الشعيبة
"غربي المملكة العربية السعودية"

دراسة التغيرات المكانية للبيئة الساحلية في منطقة الشعيبة
"غربي المملكة العربية السعودية"

�سكل.٨ ت�سنيف موؤ�سر القرينة النباتية NDVI لعام 2020م 

تغيرات االنشطة البشرية المؤثرة على منطقة الساحل:
املناطق  يف  العامل  �سكان  من   %  40 عن  يقل  مال  يعي�س 

الإن�سان على  تعديات م�ستمرة من  اإىل  واأدى ذلك  ال�ساحلية 

�سجعت  فقد  �سواء،  حد  على  وال�سواحل  ال�سواطئ  من  كل 

�سحالة املياه يف بع�س املناطق ال�ساحلية على ردم ال�سواطئ.

طبيعة  ذات  نائية  منطقة  ال�سعيبة  بحر  منطقة  وتعترب 

املرجانية  ال�سعاب  بالأ�سجار وكرثة  مليئة  بكر وجزر �سغرية 

من  باتت  حيث  ال�ستك�ساف  ملحبي  مق�سدًا  جعلها  ما  فيها، 

اأهم الوجهات التي يق�سدها الزائر من داخل وخارج اململكة 

ل�سيما حمبي الغو�س وال�سيد كما اأنها منطقة مثالية لهواة 

التخييم، ولكن بعد ظهور وان�ساء حمطة ال�سعيبة حدث فيها 

حتول كبري حيث انتقل العديد من ال�سر ال�سعودية والوافدين 

الأجانب لل�سكن فيها للعمل بقطاع البرتول والطاقة حيث مت 

بناء م�ساكن للعمال واملوظفني.

 فمع تزايد الزحف العمراين، وخا�سة على �سواحل منطقة 

املاحلة  املياه  لتحلية  ال�سعيبة  حمطة  ان�ساء  بعد  الدرا�سة 

وتوليد الطاقة الكهربائية،  بداأت يف ردم املناطق ال�ساحلية 

لتلبية  اللزمة  الأرا�سي  من  املزيد  على  احل�سول  يف  اأمًل 

متطلبات هذا الزحف.

هذه املحطة تعد اأكرب حمطة لتوليد الكهرباء من م�سادر 

اأحفورية يف العامل، وثالث اأكرب حمطة حتلية مياه يف العامل، 

من  الكهرباء  توليد  حمطات  اأكرب  املحطة  هذه  يجعل  مما 

الكميات اللزمة من  اأرامكو بتوفري  اأحفورية وتقوم  م�سادر 

وب�سبب  املحطة.  احتياجات  تويف  لكي  ناقلت  عرب  النفط 

تعد  فاإنها  والغاز  بالنفط  املحملة  وال�سفن  الناقلت  وجود 

عر�سة خلطر التلوث النفطي، كما حدث يف عام 2019 حيث 

تاأثر �ساطئ املنطقة بحادثة ت�سرب نفطي من احدى الناقلت 

للأر�ساد  العامة  الهيئة  بها  قامت  التي  النتائج  واظهرت 

وحماية البيئة تاأثر ال�ساطئ الرملي بالزيت بطول 1400 مرت 

وبعمق  �سم   50 اىل  30�سم  بني  ما  يرتاوح  متفاوت  وعر�س 

يرتاوح 0،5 �سم اىل 5 �سم.

بالنفط  البحرية  البيئة  تلوث  اأن  الدولية  الدرا�سات  تفيد 

الناجت عن النقل البحري ي�سكل نحو 40% من اإجمايل كميات 

التلوث البحري امل�سجلة عامليا. كما ت�سري الإح�سائيات اإىل اأن 

ما يزيد على 1،5 مليون طن من النفط تت�سرب اإىل البيئات 

)املنظمة  البحرية.  امللحة  اأعمال  من  �سنة  كل  يف  البحرية 

الإقليمية حلماية البيئة البحرية(

فعلى �سبيل املثال، �سهدت بع�س مواقع هذه املنطقة عمليات 
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واقت�سادية  ا�ستثمارية  م�ساريع  لإن�ساء  النطاق  وا�سعة  ردم 

البحر  ردم  اإىل  الدول  بع�س  وتلجاأ  ال�ساحل،  على طول خط 

ومراكز  املطارات  مثل  الكربى  العامة  املرافق  بع�س  لإن�ساء 

�سيانة ال�سفن ومناطق تخزين احلاويات.

اإيكولوجية  اآثار  عدة  حدوث  يف  ال�سواطئ  ردم  ويت�سبب   

ميكن ايجاز اأهمها فيما يلي )املنظمة الإقليمية حلماية البيئة 

البحرية(: 

- اإحداث خلل يف النظم البيئية ال�ساحلية ويف مورفولوجية 

القرم  اأ�سجار  اإزالة  فاإن  املثال،  �سبيل  على  ال�سواطئ. 

التاأثري يف  يت�سبب يف  ال�سواطئ  ردم  اأثناء  )املاجنروف( يف 

خمتلف �سور احلياة الفطرية على ال�سواطئ، حيث تلجاأ بع�س 

الطيور البحرية اإىل هذه النباتات. كما ت�سكل اأ�سجار القرم 

التفريخ.  بيئة منا�سبة حل�سانة امل�ساك والروبيان يف مرحلة 

د نبتة القرم، من اأهم املنظفات للملوثات البحرية. وتُعّ

خط  يف  الطبيعي  التزان  عملية  يف  ا�سطراب  حدوث   -

اأو اإطماء، والتاأثري على  ال�ساطئ مما يوؤدي اإىل حدوث نحر 

املنظومة البيولوجية للمنطقة وتغيري التيارات البحرية فيها.

- توؤدي عمليات الردم اإىل هجرة ال�سماك ال�ساحلية من 

املناطق التي كانت فيها.

ال�سعاب  م�ساحات  تدمري  يف  ال�سواطئ  ردم  يت�سبب   -

املرجانية، وقتل ال�سماك امللونة املوجودة فيها.

التغريات  لنا  وبا�ستخدام تقنية ال�ست�سعار عن بعد يت�سح 

ال�سكل  من  الأخرية  �سنه  الع�سرين  املنطقة خلل  البيئية يف 

رقم )9( 

�سنوات  خلل  املنطقة  يف  والزيادة  الفقد  �سكل.9  وميثل 

التطورات  الأزرق  اللون  ميثل  حيث   ،2020-2000 الدرا�سة 

احلديثة لعام 2020م يف املنطقة وماجد عليها.

وبالن�سبة خلط ال�ساحل ميثل كل من ال�سكلن )�سكل 10(، 

با�ستخدام  املياه  القيا�سي يف كتل  التغري  11( ح�ساب  )و�سكل 

 Modified Normalized Difference Water Index
MNDWI)( وقد �ساعد ذلك على اإعطاء نتائج اأكرث ح�سما يف 
Landsat 8 & 5 حتديد خط ال�ساطئ من املرئيات الف�سائية

�سكل.9 التغريات ما بني عامي 2000م و2020م 
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مها مثيب العتيبيمها مثيب العتيبي دراسة التغيرات المكانية للبيئة الساحلية في منطقة الشعيبة
"غربي المملكة العربية السعودية"

دراسة التغيرات المكانية للبيئة الساحلية في منطقة الشعيبة
"غربي المملكة العربية السعودية"

�سكل.10 موؤ�سر التغري القيا�سي للمياه �سنة 2000م

�سكل.11 موؤ�سر التغري القيا�سي للمياه �سنة 2020م 

الرقمي  املوؤ�سر  تطبيق  نتائج   )11 ال�سكلن )10،  ويو�سح 

لتغري كتلة املياه يف النموذج املعدل، بالإ�سافة اىل ه�ستوجرام 

يت�سح  ومنهما  مرئية  لكل  به  اخلا�س  الطيفي  النعكا�س 

الأحمر  البحر  ملياه  الطيفي  النعكا�س  بني  ال�سديد  التباين 

وياب�س منطقة ال�سعيبة.

ال�ستعانة  مت  ال�ساطئ  خط  يف  التغري  مقدار  ولتو�سيح 

للمنطقة  ال�ساحلي  اخلط  لر�سم   ArcMap بربجمية 

التايل  ال�سكل  ويو�سح  للمنطقة  بال�ستعانة مبرئيات ف�سائية 

 2000 عامي  بني  للمنطقة  ال�ساحلي  اخلط  من  جزء   )12(

و2020م  
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والرتاجع  البحر  داخل  التقدم  بني  ما  التباين  فيه  ويت�سح 

نحو الياب�س مل�سافات وم�ساحات نتيجة عوامل نحت وار�ساب 

يف املنطقة، وبح�سب ال�سكل جند ان خط ال�ساحل عام 2020 

اجلزء  وبقيا�س  وا�سح  ب�سكل   2000 عام  عن  تراجع  قد 

املرتاجع يت�سح مقدار الرتاجع بـ 150،66 مرت.

النتائج:
خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: 

ميثل  الذي  الخ�سر  اللون  م�ساحة  وتل�سي  انخفا�س   -1

�سنة  متواجدة يف  كانت  2020 حيث  عام  النباتي يف  الغطاء 

2000م. 

يوؤثر  قد  مما  باملنطقة  وحمطات  م�سانع  وقيام  ن�ساأة   -2

�سلبا على ال�ساحل.

3- تعد املنطقة عر�سة خلطر التلوث النفطي ب�سبب وجود 

ناقلت و�سفن حمملة بالنفط والغاز.

بني  ال�سديد  التباين  لنا  ات�سح  اله�ستوجرام  من   -4

النعكا�س الطيفي ملياه البحر الأحمر وياب�س منطقة ال�سعيبة.

5- تراجع خط ال�ساحل �سنة 2020 عن �سنة 2000 ب�سكل 

ملحوظ وبقيا�س 150،66 مرت.

�سكل. 12 التغريات يف خط �ساحل ال�سعيبة بني عامي 2000م وعام 2020م

التوصيات:
1. اإيجاد توازن بني ا�ستخدامات املناطق ال�ساحلية لإقامة 

التي  واملوانئ  وامل�ستوطنات  القت�سادية  ال�سناعية  املن�ساآت 

تقام على ال�ساحل.

املختلفة  اجلهات  لدى  املتوفرة  البيانات  جميع  درا�سة   .2

واملتعلقة بامل�ساريع ال�سناعية ال�ساحلية واأثر كل م�سروع فيها 

على ال�سواحل.

مب�ساحات  املاجنروف  نبات  ا�ستزراع  م�سروع  اإطلق   .3

�سا�سعة يف املنطقة باعتبار اأن هذه الأ�سجار تعمل على حماية 

البيئة ال�ساحلية. 

طبيعية  حممية  لإن�ساء  متكاملة  ا�سرتاتيجيات  و�سع   .4

النباتات  من  املنطقة  يف  الطبيعية  الأنواع  على  للمحافظة 

تتعر�س  انها  حيث  واملعادن  املرجانية  وال�سعاب  والطيور 

ون�ساط  احلرارة  درجة  ارتفاع  مثل  طبيعية  بيئية  مل�ساكل 

البواخر  لن�ساط  اإ�سافة  املحميات،  ي�سر  الذي  الإن�سان 

املرجانية  ال�سعاب  على  وتاأثريها  للبرتول  احلاملة  التجارية 

نتيجة ت�سرب البرتول.

5. املبادرة يف ان�ساء حمطات بيئية ملراقبة حالة ال�سواطئ 

مما  وتنظيفها  ال�سواطئ  تلوث  ملنع  الطوارئ  خطط  واإعداد 

ي�سل اإليها من ملوثات واملحافظة على التنوع البيولوجي
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دراسة التغيرات المكانية للبيئة الساحلية في منطقة الشعيبة
"غربي المملكة العربية السعودية"

الخاتمة: 
لقد عملت هذه الدرا�سة ب�سورة عامة على اظهار امكانية 

يف  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�ست�سعار  برامج 

بني  ما  ال�سعيبة  ملنطقة  ال�ساحلية  البيئة  التغريات يف  درا�سة 

بيانات  على  احل�سول  اجل  من  وهذا   2020 و   2000 عامي 

خلل  تطورات  من  لها  طراأ  وما  ال�ساحلية  للبيئة  متكاملة 

حمايتها  من  والتمكن  لدرا�ستها  املا�سية  �سنه  الع�سرين 

واملحافظة عليها، فاحلفاظ على جودة ونظافة مياه و�سواطئ 

على  اجلهود  بت�سافر  يتحقق  جماعي  عمل  ال�ساحلية  بيئتنا 

عرب  امتدت  ثروة  حلماية  ومدنية  حكومية  م�ستويات  عدة 

ان  حيث  املقبلة،  للأجيال  ا�ستمراريتها  ول�سمان  الأجيال 

لكافة  نظيفة  بيئة  توفر  واملحمية  النظيفة  ال�ساحلية  البيئة 

افراد املجتمع بالإ�سافة اىل انه عندما تتوفر البيئة النظيفة 

يوفر  و  الدولة  مب�ستوى  يرتقي  ان  �ساأنه  من  فهذا  الدولة  يف 

التنمية امل�ستدامة لأرا�سيها و مناخها بالإ�سافة اىل امل�ساهمة 

يف حماية كوكب الر�س من اخطار الحتبا�س احلراري.

المصادر والمراجع العربية:
 USGS هيئة امل�ساحة اجليولوجية المريكية •

الإقليمية  املنظمة  عن  ال�سادرة  البحرية  البيئة  ن�سرة   •
حلماية البيئة البحرية، العدد 103/ يناير – مار�س 2015

التغريات  دراسة   "  (2011( الشريف  عواطف  الحارث،   •
البيئية يف �سرم اأبحر باملرئيات الف�سائية "، املجلة امل�سرية 

للتغري البيئي.

• الزهريي، علء مهدي – جميد، هالة حممد )2019( " 
ك�سف التدهور البيئي ح�سب املوؤ�سرات الطيفية لبيانات القمر 

ال�سناعي لند�سات ٨ لل�ساحل العراقي "، جملة مداد الدب.

البيئي  التدهور  اإدارة   "  )2012( يحيى  اآمال  ال�سيخ،   •
ل�ساحل جدة با�ستخدام ال�ست�سعار عن بعد ونظم املعلومات 

اجلغرافية "، املجلة الأردنية للعلوم الجتماعية.

• الطلي�سان حممد - دحماين، حممد – وطفة، عبد الرحيم 
اله�سا�سة  بني  الرملية  ال�سواطئ  مرفودينامية   "  )2020(

تهدارت  �ساطئ م�سب  الب�سرية: حالة  والتدخلت  الطبيعية 

)�سمال املغرب( - املجلة املغربية للجيومرفولوجية.

املكانية  "التغريات   ،)2015( خليفة  هنادي  العرقوبي،   •
للبيئة احليوية ال�ساحلية يف جزيرة تاروت باخلليج العربي "، 

املجلة الدولية للبيئة وتغري املناخ العاملي.

مبنا�سبة  خا�س  )ا�سدار  القادر  عبد  حممد  الفقي،   •
البيئة  يوم  " كتيب   )2020 ابريل/   /24 الإقليمي  البيئة  يوم 

الإقليمي "، املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية.

ال�سلبة  النفايات   "  )2020( غيثان  ب�سرى  القرين،   •
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