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ملخص:
البيئية يف �سرم  اإىل درا�سة التغريات   يهدف هذا البحث 

املرئيات  بيانات  باإ�ستخدام  جدة،  مدينة  �سمال  اأبحر، 

الف�سائية. اأعتمدت الباحثة على املنهج الو�سفي للمو�سوعات 

�سرم  حول  الب�سرية  الأن�سطة  واأنواع  والبيئية،  اجلغرافية 

مت  التي  الف�سائية  للمرئيات  املكاين  التحليل  ومنهج  اأبحر، 

اإختيارها لهدف الدرا�سة، بالإ�سافة اإىل اإجراء بع�ض التحليل 

الكيميائية والإحيائية لتقييم اأي انحراف اأو حيود عن امل�ستوى 

الطبيعي والتي من املمكن اأن تدل على اأي م�ساكل بيئية.

 وتبني من الدرا�سة اأن الأطوال الكلية ل�سبكة الطرق مبنطقة 

�سرم اأبحر قد ازدادت من 77.3 اإىل 173 كم يف الفرتة من 

3.8 كم  2010م مبعدل زيادة �سنوية  اإىل عام  1985م  عام 

العمرانية  باملناطق  احلادثة  الزيادة  اأن  اإىل  اإ�سافة  �سنويًا. 

واملنطقة  الرطبة  املناطق  ح�ساب  على  غالبًا  كانت  والطرق 

ال�ساحلية املتميزة باملياه ال�سحلة، كما تبني اأي�سًا جودة مياه 

اإىل  ال�سرم  اإخ�ساع  ب�سرورة  الدرا�سة  اأو�ست  وقد  املنطقة. 

برنامج ر�سد م�ستمر.

Study of EnvironmEntal ChangES in 
Sharm obhour, north JEddah, uSing data 

viSualization SpaCE

awatef al-Shareef Shejaa ali al-harith*
 Department of Geography and Geographic

 Information Systems
Faculty of Science and Humanities

King Abdullaziz University
Jeddah – Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:
This research aims to study environmental 

changes in Sharm Obhour, northern the city of 
Jeddah, using data visualization space. Researcher 
relied on a descriptive approach to the issues of 
geographical, environmental, types of human 
activities on Sharm Obhour, and the methodology of 
spatial analysis of visual space that was selected for 
the purpose of the study, as well as to conduct some 
analysis of chemical and biological assessment of 
any deviation or deviate from the normal level, 
which could be indicative of any environmental 
problems.

The study found that the total length of the road 
network area of   Sharm Obhour had increased from 
77.3 to 173 km in the period from 1985 to 2010 an 
annual average increase of 3.8 kilometers per year. 
In addition, the increase of urban areas and roads 
were often at the expense of wetlands and coastal 
zone distinct shallow-water, also found the quality 
of water in the region. The study recommended the 
need of the Sharm to be subjected to a continuous 
monitoring program.

_______________________
* Associate Professor- Environmental Studies 
“Biogeography”
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دراسة التغيرات البيئية في شرم أبحر، شمال مدينة جدة، بإستخدام بيانات المرئيات الفضائية                                           د.عواطف ال�سريف �سجاع علي احلارث  

�سكل )1(. منطقة الدرا�سة.  

مقدمة:
الطبيعية  البيئية  التغريات  بدرا�سة  البيئة  علم  يهتم 

والب�سرية ال�سلبية اأو اليجابية وحتديدها، وما ينتج عنها من 

الب�سري  الن�ساط  اأثر  درا�سة  وكذلك  الإن�سان،  تهدد  اأخطار 

على ال�سطح وما ينجم عنه من م�سكالت بيئية بهدف اإيجاد 

توازن بني ن�ساط الإن�سان وعنا�سر البيئة حتى ميكن احلفاظ 

.)Benning، 2000( على بيئة مالئمة حلياه الإن�سان

مناطق  من  توفره  ملا  اأهمية  ذات  بيئات  ال�سواحل  متثل 

املنتجعات،  اإن�ساء  خالل  من  وذلك  لالإن�سان  ترفيهية 

وال�سواطئ الرملية، وال�سماح مبمار�سة العديد من الهوايات 

مثل الغو�ض، وال�سباحة، و�سيد الأ�سماك. 

وتغري  والتجريف،  الردم  اآثار  اأبحر من  �سرم  بيئة  وتعاين 

�سكل ال�ساحل نظرًا لتطورات عديدة ارتبطت بزيادة اإعداد 

ال�سكان والتو�سع يف العمران وامتداده على طول خط ال�ساحل، 

وكذا تو�سع جتهيزات املواين وحمطات التحلية والبحث عن 

اأماكن لال�ستجمام على ال�سواطئ مما كان له اآثار �سلبية على 

بيئة �سرم اأبحر )عبد الغفار، 2003 م(.

منطقة الدراسة:
يقع �سرم اأبحر على ال�ســاحل ال�سرقي للبحر الأحمر �سمال 

مدينة جدة بني دائرتي عر�ض 20ً  04َ ˚21 و 21ً  00َ ˚47 

�سماًل، وخطي طول  29ً  04َ ˚39 و 33ً  08َ˚39  �سرقًا، �سكل 

رقم )1(، ويبلغ طوله حوايل 10 كلم، ويبعد عن مدينة جدة 

بحوايل 35 كلم �سماًل )عبداهلل، 2008م(.

واإختالف عر�سه من  �سواطئيه  بتعرج  اأبحر  �سرم  ويتميز 

حوايل 1.5 كلم يف املنت�سف تقريبًا اإىل 300 مرت يف اجلزء 

اجلنوبي منه، ويت�سل ال�سرم بالبحر الأحمر عن طريق فتحة 

العمق عندها حوايل  يبلغ  والتي  �سيقة عند طرفه اجلنوبي 

65 مرتًا.

النهرية،  بالأكواع  �سبيهًا  ملتويًا  �سكاًل  ال�سرم  يتخذ 

ويف  اجلانبني،  من  واملنهدمة  املقو�سة  اجلروف  به  حتيط 

من  متتد  �سباخ  وت�سكل  اجلروف  تختفي  حيث  املواقع  بع�ض 

ال�سمال  الكراع يف  وادي  ال�سمال، حيث م�سب  اإىل  اجلنوب 

)البارودي،1990م(.
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مشكلة الدراسة:
تعد جدة املدينة الثانية يف اململكة العربية ال�سعودية، وي�سكنها 

نحو 2.801.481 ن�سمة )م�سلحة الإح�ساءات العامة مبدينة 

واملراكز  املدن،  من  العديد  تطوير  مت  وقد  1425هـ(.  جدة، 

ال�سـياحية على طول ال�سريط ال�ساحلي وبدون عمل تقييم كايف 

للتاأثريات البيئية املحتملة )UNEP، 1997(. ويعترب �سرف 

مياه املجاري املعاجلة جزيئًا والغري معاجلة اأحد اأهم  م�سادر 

تلوث ال�سريط ال�ساحلي ملدينة جدة.

وتوغله  الطويل  ل�سكله  نتيجة  مياهه  بهدوؤ  اأبحر  �سرم  يتميز 

داخل الياب�ض، اإ�سافة اإىل اإنت�سار ال�سواطئ الرملية على جوانبه. 

بحرية،  جروف  منها  املرفوعة  املرجانية  ال�سعاب  به  وحتيط 

وظهور بع�ض ال�سباخ عند نهايته ال�سمالية ال�سرقية، كما تظهر 

تكوينات ح�سوية ملراوح غرينية اإىل ال�سمال منه مبا�سرة.

مت  فقد  جدة  ملدينة  املنتزهات  اأهم  من  اأبحر  �سرم  ويعد 

اإ�سالح بع�ض الأماكن منه بردم مياه البحر، وعمل �سبكة من 

الطرق عليه مما مكن من ارتياد النا�ض له، وبناء املنتجعات 

ال�سياحية على �ساطئيه، كما اأنه ي�ستخدم يف اأداء الريا�سات 

املائية. ويوؤدي الإن�سان دورًا هامًا يف تغيري خ�سائ�ض ال�ساحل، 

وذلك من خالل تدخله يف النظام ال�ساحلي بوا�سطة اأن�سطته 

بالبيئة  املرتبطة  والأهداف  الأغرا�ض،  واملتباينه  املختلفة 

اأو �سلبيًا، وعلى الرغم  اإيجابيًا  ال�ساحلية، وقد يكون التدخل 

اإىل  ي�سيف  التنموية  براجمها  تنفيذ  الأمم يف  اأن جناح  من 

الإقت�ساد القومي الكثريمن الفوائد اإل اأنه يلقي بظالله على 

البيئة. ومن هنا تاأخذ م�سكلة الدرا�سة اإ�سرتاتيجية تقوم على 

حمورين يخت�ض الأول منهما بتجميع املعلومات والبيانات عن 

احلالة الراهنة ل�ساحل �سرم اأبحر والبيئة ال�ساحلية القريبة 

واملن�ساآت واأنواعها والأن�سطة املختلفة التي متار�ض اأو لها تاأثري 

مبا�سر اأو غري مبا�سر على البيئة البحرية، اأما املحور الثاين 

في�سمل حتليل هذه املعلومات والبيانات ودجمها يف منظومة 

والإ�ست�سعار  املعلومات،  بنظم  يعرف  ما  باإ�ستخدام  متكاملة 

البيئة  على  ذكرها  ال�سالف  الأن�سطة  تاأثري  وحتديد  بعد  عن 

البيانات  متعددة  خريطة  الدمج  هذا  عن  ينتج  البحرية. 

مرتبطة جغرافيًا يف اإطار واحد متكامل تو�سح التغري املكاين 

الأكرث تاأثريًا بالأن�سطة الإن�سانية وحجم هذا التاأثري.

ويف �شوء ما �شبق ذكره، ميكن �شياغة ت�شاوؤلت الدرا�شة يف الآتي :-

ماهي اخل�سائ�ض الطبيعية يف �سرم اأبحر؟

ما هي التغريات البيئية التي طراأت يف �سرم اأبحر؟ 

مانوع املتغريات التي تدل على جودة مياه �سرم اأبحر؟

ما مدى و�سوح التغريات يف ا�ستخدام الأر�ض باملنطقة ال�ساطئية 

وعام   2002م  وعام  1985م،  لعام  الف�سائية  ال�سور  با�ستخدام 

2010م، وهل لالإن�سان دور يف حدوث هذه التغريات ؟

الدراسات السابقة:
 - بيئية  جغرافية  بدرا�سات  الدرا�سة  منطقة  حتظ  مل 

الدرا�سات  بع�ض  كانت هناك  – واإن  الباحثة  علم  على حد 

جمملها  يف  وكانت  الأحمر  البحر  �ساحل  تناولت  التي 

درا�سات  اإىل  اإ�سافة  »جيومورفولوجيا«،  جغرافية  درا�سات 

ومن  الدرا�سة  تناولت  البحرية  والكيمياء  اجليولوجيا  يف 

 Behairy et( واآخرون  بحريي  درا�سة  الدرا�سات:  هذه 

الثقيلة  الفلزات  بع�ض  على  اأولية  فحو�سات   )al.، 1982
البحر  �سرق  اأبحر،  خليج  وبالنكتون  ور�سوبيات  مياه  يف 

ال�سهل  عن  درا�سة   )Skipwith، 1973( اأجرى  الأحمر، 

ال�سعودية ودر�ض  العربية  للبحر الأحمر يف اململكة  ال�ساحلي 

ال�ساحل  على  ال�سروم  جيمورفولوجية  )1990م(  البارودي 

ودرا�سة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الأحمر  للبحر  ال�سرقي 

الفي�ساوي )1996م( ال�سروم البحرية ب�ساحل البحر الأحمر 

ال�سروم  ظاهرة  فيها  واأ�ستعر�ض  جيومورفولوجية  درا�سة 

البحر  ل�ساحل  الطبيعية  واملالمح  واأمناطها  ن�ساأتها  وعوامل 

الأحمر يف م�سر. كما قدم البارودي )1997م( درا�سة عن 

البيئي  التغري  واأثر  واحلديثة  البال�سينية  املرجانية  ال�سعاب 

للبحر  ال�سرقي  ال�ساحل  طول  على  خمتارة  مواقع  يف  عليها 

در�ض  كمــا  ال�سعوديــــة،  العربيــــة  الـمملكــــــة  من  الأحمر 

التحويرية  والظواهر  املكونات   )Basaham، 1998(ب�سحم

ال�ساحلية،  الرباعية  املرجاين  اجلريي  احلجر  �سخور  يف 

اململكة  الأحمر،  للبحر  ال�ساحلي  ال�سهل  اأبحر،  �سرم  جنوب 

)2003م(  عبــــــــدالغفــــــــــــار  ودرا�ســــــة  ال�سعودية،  العربية 

�ســـــرم  مـــــن  الأحمــــر  للبحــــر  ال�سرقــــي  ال�ســـــاحل 

درا�سة يف اجليومورفولوجية   « مــ�ســـتورة   راأ�ض  اإىل  اأبحـــــر 

عن   )Turki، 2006( تركــــي  ودرا�ســـــــــــــة  التطبيقية«،  

الهيدروكربونــــــــات الكليــــــــة والأليفاتيـــــــــة يف الروا�ســـــــــــب 

واآخـــــــرون  الفرواتي  ودرا�سة  اأبحـــــر،  ب�ســــــرم  ال�سطحيـــــة 

الكيميائية  اخل�سائ�ض   )Al-Farawati et al.، 2008(

والهيدروكربونات  الربازية  الإ�سرتيدات  املغذية،  )الأمالح 

جدة،  اأبحر،  ل�سرم  ال�سطحية  للمياه  املتعددة(  العطرية 

ال�ساحل ال�سرقي للبحر الأحمر.
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  )Basaham et al.، 2006( قام كاًل من ب�سحم واآخرون

وتركي )Turki، 2006( بعمل و�سف كامل ملنطقة الدرا�سة، 

الفارقة  الأودية  اأحد  باأنه  اأبحر  �سر  ويعترب  اأبحر.  �سرم 

الغربي  بال�ساحل   )Estuaries الأنهار،  )م�سبات  القدمية 

للمملكة العربية ال�سعودية على بعد 35 كيلو مرت �سمال مدينة جدة 

 Behairy et al.، 1982، Basaham and El-Shater،(

1994(. ميتد ال�سرم مل�سافة يبلغ طولها حوايل 10 كم، من 
عر�ض  اأق�سى  ويبلغ   )Limestone( الكل�ض  من  حجر  خل 

1.5 كم، ويت�سل بالبحر الأحمر من خالل فتحة  له حوايل 

فيه  العمق  ويزداد  باأنه �سحل  ال�سرم  يعترب  وعمومًا  �سيقة. 

اإىل  3 م وي�سل  يبلغ عمقه  الراأ�ض حيث  ب�سكل تدريجي من 

اأعلى عمق له بالقرب من فتحة ال�سرم )املدخل( حيث يبلغ 

عمقه حوايل 35 م. ويعترب ال�سرم اأنه اأحد املناطق التجارية 

وال�سياحية الهامة، حيث تتكثف فيه حركة القوارب واليخوت 

املنتحعات  من  العديد  على  يحتوي  كما  املائية،  والريا�سات 

ال�سياحية والتي نتج من اإن�ساوؤها ردم ل�سواحل ال�سرم ومواقع 

ل�سب خملفات ال�سرف ال�سحي.

أهداف الدراسة:
تتحدد الأهداف التي ت�شعى الدرا�شة لتطبيقها يف النقاط الآتية:-

درا�سة اخل�سائ�ض الطبيعية ب�سرم اأبحر.

درا�سة التغريات البيئية التي طراأت يف �سرم اأبحر.

درا�سة جودة مياه �سرم اأبحر وذلك باإجراء بع�ض التحاليل 

الكيميائية، والإحيائية لتقييم اأي انحراف اأو حيود عن امل�ستوى 

الطبيعي والتي من املمكن اأن تدل على اأي م�ساكل بيئية.

ال�ساطئية  باملنطقة  الأر�ض  ا�ستخدام  التغريات يف  درا�سة 

ل�سرم اأبحر با�ستخدام ال�سور الف�سائية لعام 1985م، وعام 

2002م، وعام 2010م مع اإلقاء ال�سوء على دور الإن�سان يف 

حدوث هذه التغريات.

منهج الدراسة وأسلوبها:
تعتمد الدرا�سة على املنهج الو�سفي للمو�سوعات اجلغرافية 

حول  الب�سرية  الأن�سطة  واأنواع  الدرا�سة،  مبنطقة  املتعلقة 

�سرم اأبحر، ومنهج التحليل املكاين للمرئيات الف�سائية التي 

مت اختيارها لهدف الدرا�سة.

النحو  على  الدرا�شة  اأ�شلوب  مراحل  تو�شيح  وميكن 

جمع بيانات مكتبية  وميدانية عن منطقة الدرا�سة. التايل:- 

الأمريكي  القمر  من  ف�سائية  مرئيات  على  احل�سول 

لند�سات لالأعوام 1985م، 2002م، و 2010م.

مت عمل بع�ض التحاليل الكيميائية والأحيائية لتحديد جودة مياه املنطقة.

)1985م- املختلفة  لل�سنوات  امللتقطة  املرئيات  حتليل 

2002م-2010م( لر�سد التغريات البيئية يف اإ�ستخدام الأر�ض 

باملنطقة ال�ساطئية ل�سرم اأبحر وذلك بالإعتماد على برنامج 

.Arc GIS V. 9.1 وبرنامج ERDAS IMAGINE V. 8.7

خطة العمل: )طرق وأساليب الدراسة(:
الطرق امل�ستخدمة بالبحث :

 Geometric( الف�شائية  للمرئيات  الهند�شي  الت�شحيح 

:)Correction
الوحدة  على  يطراأ  الذي  التغري  ت�سكيل  اإعادة  به  يق�سد 

البنائية لل�سورة لكي تتطابق مع اخلريطة امل�سقطة اأو مرئية 

اأخرى م�سححة، ويعد هذا من الأهمية مبكان عند مقارنة 

الوحدات البنائية املفردة للمرئيات الف�سائية يف التطبيقات 

التي تتطلب تتبع التغري )ERDAS IMAGIN، 1999( ثم 

عمل اإعادة توجيه للمرئيات الف�سائية اأوًل با�ستخدام نظام 

 Universal Transverse Mercator )UTM( الإ�سقاط 

 )Y = aX + B( با�ستخدام معادلة التحويل من الدرجة الأوىل

حيث متثل X، Y الإحداثيات الأفقية والراأ�سية على الرتتيب. 

الف�سائية ل�سمان  للمرئية  ومن ثم مت عمل ت�سحيح مكاين 

ال�سورة  تطابق  �سمان  وكذلك  لل�سور  املكانية  الدقة  زيادة 

الت�سحيح  عمل  خالل  من  وذلك  مكانيًا  واحلديثة  القدمية 

الهند�سي) Rectification( بالن�سبة خلريطة مرجعية.

 Satellite Images( حتــ�ســني الـمرئـيـات الف�سائـيـة

: )Enhancement
الهدف النهائي لعملية التح�سني هو احل�سول على مرئيات 

  )Visually Interpretable(ميكن تف�سريها بالأ�سلوب املرئي

وذلك بزيادة التمييز بني الأ�سكال املختلفة امل�ستملة باملرئية 

طرق  هناك   )Lillesand and Kiefer، 1994( الف�سائية 

خمتلفة للتح�شني ميكن تطبيقها منها: 

،Contrast stretching
،Gray-level threshold

 ،Level slicing
.Spatial stretch

مت اإجراء العديد من عمليات التح�سني للمرئيات الف�سائية 

امل�سجلة   2-4-7 الطيفية  املر�سحات  اختيار  امل�ستخدمة ومت 

على الألوان الأحمر والأخ�سر والأزرق على الرتتيب لتكوين 

ال�سورة ال�ساملة امللونة �سكل رقم )2(. 
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)ب(

�سكل )2(. �سور لأند�سات ل�سرم اأبحر )اأ( عام 1985م  و )ب( عام 2010م.

 Building GIS( اجلغرافية  البيانات  قاعدة  بناء 

:)Database
تم إتباع الخطوات التالية:

حيث  الموضوعية:  الخريطة  ترقيم  مواصفات  تحديد 
ا�ستملت قاعدة البيانات على طبقات ا�ستخدامات الأرا�سي، 

الأبعاد  ثالثي  النموذج  البحر،  �سطح  م�ستوى  فوق  الإرتفاع 

واملرئيات الف�سائية. مت تكويد حمتويات كل خريطة مو�سوعية 

ومت ت�سنيف املحتويات اإىل عنا�سر اأ�سا�سية وعنا�سر فرعية. 

حترير خرائط الأ�سا�ض: حيث التغلب على الأخطاء الناجتة 

عن الرتقيم بحذف الرتقيم الزائد Overshot  واإ�ستكمال 

املفتوحة  امل�سلعات  واإغالق   Undershot الناق�ض  الرتقيم 

 Missed املفقودة  الدلئل  وا�ستكمال   Open Polygons
.Labels

اإعادة توجيه اجلغرايف للطبقات املو�سوعية بتحويل اإحداثيات 

اخلرائط  ت�سبيك  اجلغرافية  الإحداثيات  اإىل  الرقيم 

املتجاورة، وذلك با�ستخدام اإحداثيات مناطق التداخل بكل 

�سورتني متجاورتني.

تطوير النموذج ثالثي األبعاد:
اأبحر  �سرم  ملنطقة  الأبعاد  ثالثي  النموذج  تطوير  مت 

بنقاط  البحر  �سطح  م�ستوى  فوق  الرتفاع  قيم  با�ستخدام 

موزعة باخلريطة وكذلك خطوط الكنتور امل�سمولة باخلرائط 

الطبوغرافية وذلك با�ستخدام وظيفة الطبوغرافيا النقطية  

TOPO Raster بنظام املعلومات اجلغرايف ArcGIS وقد 
املنطقة  تباينًا �سعيفًا داخل  املتح�سل علية  النموذج  اأو�سح 

بينما اأو�سح تباينا وا�سحا مع املنطقة املحيطة. من الناحية 

الف�سائية  البيانات  من  اآخر  م�سدر  ا�ستخدام  مت  الأخرى 

بيانات  وهى  البحر  �سطح  م�ستوى  فوق  الرتفاع  ت�سجل  التي 

 Shuttle Radar Terrain Mission امل�ست�سعر  الف�سائي

SRTM”” ملنطقة اأكرث ات�ساعًا م�ستملة منطقة �سرم اأبحر. 
مت ت�سنيف م�ستويات الرتفاع اإىل 10 وحدات واأمكن ت�سدير 

خمرجات النموذج ثالثي الأبعاد لقاعدة البيانات اجلغرافية 

املطورة ملنطقة الدرا�سة ، �سكل رقم)3(.

المشاهدات الميدانية:
مت القيام بزيارة منطقة الدرا�سة ا�سرت�سادًا مبرئية ف�سائية 

انعكا�ض  اأ�سا�ض  على  مراقب،  غري  ت�سنيفًا  م�سنفة  حديثة 

البيانات الطيفية، وجرى حتديد لنوعية اإ�ست خدامات الأر�ض 

والغطاء الأر�سي القائم، حيث ا�ستخدمت هذه البيانات لحقًا 

  )Hybrid Classification(التزاوجي الت�سنيف  لإجراء 

  )Spectral Signature(الطيفية الب�سمات  وا�ستخراج 

معامل  يو�سح  والذي   ،)1( رقم  جدول  املختلفة  لالأهداف 

هذه  وتغطي  ميدانيًا.  زيارتها  التي مت  موقع  وع�سرين  اأربعة 

ال�سياحية  واملنتجعات  ال�سكنية  واملناطق  الطرق  النقاط 

)اأ(
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. SRTMاملحيطة ب�سرم اأبحر، ا�ستنادًا على �سور )DEM( النماذج الرقمية لالرتفاعات .)سكل )3�

                 جدول )1(. نوع اإ�ستخدام الأر�ض لعينات الت�سنيف املراقب.

   امل�سدر: الدرا�سة امليدانية ، 2010م.

نوع اإ�شتخدام الأر�ض رقم العينة نوع اإ�شتخدام الأر�ض رقم العينة

اأر�ض ف�ساء 13 منتجع �سياحي 1

منطقة �سكنية 14 اأر�ض ف�ساء 2

اأر�ض ف�ساء 15 منطقة �سكنية 3

منطقة �سكنية )كلية علوم البحار( 16 اأر�ض ف�ساء 4

اأر�ض ف�ساء 17 اأر�ض ف�ساء 5

منطقة �سكنية 18 اأر�ض ف�ساء 6

اأر�ض ف�ساء 19 منطقة �سكنية 7

منطقة �سكنية 20 �سالة احلجاج) املطار( 8

اأر�ض تابعة للمطار 21 املطار 9

منطقة �سكنية 22 اأر�ض ف�ساء 10

اأر�ض ف�ساء 23 اأر�ض ف�ساء 11

اأر�ض ف�ساء 24 اأر�ض ف�ساء 12

واملياه العميقة واملياه ال�سحلة واملناطق اجلافة والرطبة. ومت 

درا�سة الب�سمة اخلا�سة لكل نوع من ا�ستخدامات الأرا�سي، 

والذي يبني الختالفات بني اخل�سائ�ض املكانية للت�سنيفات 

بني  التفريق  ال�سهل  من  جتعل  املعلومات  هذه  مثل  املختلفة 

�سكل  الدرا�سة،  منطقة  يف  احلالية  الأرا�سي  اإ�ستخدامات 

رقم )4(.
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�سكل )4(. مواقع عينات الت�سنيف املراقب على �سورة 

لند�سات.

جودة المياه: 
مت قيا�ض عدد من اخل�سائ�ض الكيميائية وامليكروبية والتي 

تعترب موؤ�سرات اأ�سا�سية ميكن من خاللها معرفة نوعية املياه 

يف �سرم اأبحر، ودرجات التلوث اإن وجدت وكذلك الدرا�سات 

الراأ�سي  اخللط  مقدار  حتديد  يف  ت�ساهم  التي  الفيزيائية 

والأفقي للمياه.

جمع العينات والتحضيرات المعملية المختلفة:
مت جمع عينات املياه، من ثماين حمطات �سكل رقم )5(، 

جمع  اأجله  من  مت  الذي  الغر�ض  وح�سب  خا�سة  قوارير  يف 

العينة. العينات امل�ستخدمة لتحديد الأك�سجني الذائب جمعت 

يف قوارير اأوك�سجني زجاجية، يف حني اأن العينات التي �سيتم 

حتديد حمتوى الأمالح املغذية )النرتات، النيرتيت، الأمونيوم، 

قوارير  يف  جمعها  مت  بها  املوجودة  الن�سطة(  الفو�سفات 

بال�ستيكية �سعة 1 لرت. كل القوارير الزجاجية والبال�ستيكية 

ح�سب  وحت�سريها  تنظيفها  مت  العينات  جلمع  امل�ستخدمة 

.)Aminot and Chaussepied; 1983( طريقة

طرق التحليل: 
القيا�سات الكيميائية: 

1- تعيني الأك�شجني الذائب:

باإ�ستخدام  املياه  عينات  يف  الأك�سجيني  املحتوي  تعيني  مت 

املتحرر  اأو  املنطلق  الأيودين  معايرة  ثم  ومن  وينكلر  طريقة 

.Anderson and Foyen )1969( باإ�ستخدام طريقة

2- تعيني الأمالح املغذية:

عينات مياه البحر التي مت اإ�ستخدامها لتعيني الأمالح املغذية 

الذائبة بها، مثل النيرتيت، النرتات الأمونيا والفو�سفات الن�سط  

. وقد مت   Parsons et al.، )1984 ( مت حتليلها طبقًا لطريقة

بعد ذلك قيا�ض قيـم الأمالح املغذية الذائبة باإ�ستخدام جهــــاز 

.Pye-Unicam spectrophotometer )Model PU-8600(

القيا�سات امليكروبية:

مت جمع عينات من ماء البحر التي �سوف يتم ا�ستخدامها 

للقيا�سات امليكروبية يف قوارير معقمة، ومن نف�ض الواقع التي 

مت جمع عينات القيا�سات الكيميائية منها ، ونقلت مبا�سرة اإىل 

املخترب. مت ا�ستخدام طريقة الفلرتة عرب الأغ�سية البكتريية 

الأعداد  لتقدير   )Membrane Filtration Technique(

الكلية لبكترييا القولون وبكترييا القولون الربازية وذلك ح�سب 

.APHA )1980( & Niemi et al.، )2001( طريقة
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�سكل )5(. مواقع جمع العينات الكيميائية وامليكروبية مبنطقة الدرا�سة.

النتائج والمناقشة:
اأواًل : الـخ�سائ�ص الطبيعية ملنطقة الدرا�سة:

)اأ(: جيولوجية املنطقة:

ي�سري فح�ض اخلريطة اجليولوجية )لوحة مكة رقم 521 - 

اإدارة امل�ساحة الع�سكرية- اململكة العربية ال�سعودية، 1989م(. 

اأن التكوينات اجليولوجية يف �سرم اأبحر تنق�سم اإىل:

تكوينات الزمن الرابع وميثلها باملنطقة الأحجار الرملية املتفرقة 

الروا�سب  اإىل  اإ�سافة  الدرا�سة،  منطقة  من  خمتلفة  اأجزاء  يف 

واحل�سى  والغرين  امل�ساطب  يف  املتمثلة  ال�ساطئية  احل�سوية 

معظم  احل�سى  وغطاءات  الفي�سية،  املراوح  وت�سكل  واجلالميد، 

لل�سرم  ال�ساطئ  طول  على  متتد  كما  باملنطقة،  ال�ساحلي  ال�سهل 

حديثة  رملية  �ساحلية  واإر�سابات  وح�سى،  ورمال  الأودية،  روا�سب 

لل�سرم. كذلك جند اأن ال�سهل ال�ساحلي يف �سرم اأبحر مغطى ب�سورة 

رئي�سية بامل�سطحات املرجانية احلديثة )اخلطيب، 1974م(.

التالل  بع�ض  باملنطقة  وميثلها  الثالث  الزمن  تكوين 

ال�سخور  وتظهر  ال�ساحلي،  ال�سهل  طول  على  املنخف�سة 

الرملية ب�سورة متقطعة غري م�ستمرة يف بع�ض الأماكن من 

ال�سرم، وت�سمل هذه الروا�سب ال�سخور القدمية والتي توجد 

الطيني  واحلجر  الرملي  واحلجر  مريت  كوجنلو  هيئة  على 

واجلري. تنت�سر هذه الأنواع من الروا�سب يف اأماكن متفرقة 

يف منطقة الدرا�سة، وتعود هذه التكوينات اإىل ع�سور ثالثة 

هي: الأيو�سني وامليو�سني والربيو�سني. 

ويتاألف تكوين اأبحر من حجر الرمل والطمي وال�سل�سال 

)ال�سريف، 1422هـ(. وقد حفظت هذه التكوينات التي تعلو 

ال�سهل ال�ساحلي لع�سرات من الأمتار نتيجة لتغطيتها بالأل�سنة 

البالتية املتدفقة من حرة رهط واملتجهة نحو البحر الأحمر 

وذلك يف املنطقة املح�سورة من جنوب مدينة م�ستورة وحتى 

ويعد  2000م(.  )البارودي،  جدة  مدينة  �سمال  اأبحر  �سرم 

عمر  يرجع  الثالث،  الزمن  تكوينات  اأقدم  من  اأبحر  تكوين 

 Coleman et al.،( تكوين اأبحر اإىل ع�سر امليو�سني الأول

رملي  طني  من  روا�سبه  وتتكون  بازلتي  طفح  ويعلوه   )1983
اأبي�ض، وطبقة  اأخ�سر، و�سخر غريني، و�سخر جريي ناعم 

يبلغ  الذي  واجلب�ض  الطني  معها  يتداخل  التي  احل�سى  من 

.)Andreieff، 1983( سمكه ثالثة اأمتار�
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البحر  ي�سكل  والذي  والإفريقي  الآ�سيوي  ال�سدع  يعترب 

الأحمر جزًء مهمًا منه من اأهم البيئات ال�سدعية التي اأثرت 

يف الأ�سكال الت�ساري�سية للمناطق التي مر بها ومنها منطقة 

الدرا�سة، حيث تعر�ست اإىل �سدوع عر�سية اأدت اإىل نحديد 

�ساعدت على  الكتلة اجلبلية، وقد  وتقطع  ال�ساحلية  املنطقة 

يف  البحر  نحو  تتجه  التي  الأودية  من  كثيفة  �سبكة  تكوين 

م�سبات خليجية �سيقة فيما يعرف بال�سروم.

 

)ب(: الأحوال املناخية:

لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  من  ال�سادرة  البيانات  تو�سح 

وحماية البيئة مبدينة جدة للفرتة من عام 1970م – 2008م 

احلرارة  ومتو�سط  28.8˚م،  للحرارة  ال�سنوي  املتو�سط  اأن 

22.6˚م.  الدنيا  احلرارة  ومتو�سط  34.2˚م،  العظمى 

39.0˚م وميكن  يونيو  اأعلى درجة حرارة يف �سهر  و�سجلت 

اإعتباره اأ�سد الأ�سهر حرارة مبنطقة الدرا�سة، واأدنى حرارة 

يف �سهر فربارير 9.8˚م، وي�ساعد اإرتفاع درجات احلرارة يف 

ن�ساط عمليات التجوية احلرارية وامللحية، كما يوؤدي اإرتفاع 

حركة  ن�ساط  اإىل  الأمطار  �سقوط  وندرة  احلرارة  درجات 

الرياح يف حتريك الكثبان الرملية يف اإجتاه �سرم اأبحر.

ينخف�ض املتو�سط ال�سنوي لالأمطار حيث ل يزيد عن 6 ملم، 

1 مم، وترتاوح قيم  واأعلى كمية مطر �سقطت يف يوم واحد 

الرطوبة النب�سبية بني 31.4% )يولية( و 9.6% )دي�سمرب( 

ويبلغ املتو�سط ال�سنوي للرطوبة %60.1.

تبلغ ن�سبة هبوب الرياح من جهة ال�سمال 32% من املجموع 

الكلي لإجتاهات الرياح، وهي متثل اأكرث اإجتاهات الرياح ثباتًا 

واإ�ستقرارًا على مدار ال�سنة، وهي التي تتحدد على اأ�سا�سها 

اإجتاه  ويلي  اأبحر،  �سرم  �سمال  الرملية  الكثبان  اإجتاهات 

ال�سمال من حيث الأهمية اإجتاه ال�سمال الغربي بن�سبة %25، 

18%، ثم الإجتاه اجلنوبي الغربي بن�سبة  ثم الإجتاه الغربي 

9% من املجموع الكلي لإجتاه الرياح، يرتاوح متو�سط �سرعة 

الرياح بني 5.6 عقدة/�ساعة يف اأكتوبر، و7.8 عقدة/�ساعة 

حيث  اأبريل  �سهر  يف  للرياح  �سرعة  اأعلى  وتبلغ  مار�ض،  يف 

اأدنى �سرعة للرياح  31 عقدة/�ساعة، بينما تبلغ  و�سلت اإىل 

الرياح يف  دور  ويتمثل  23.8 عقدة/�ساعة،  اأكتوبر  �سهر  يف 

اأبحر مما  اإجتاه  �سرم  حتريك الكثبان الرملية والرمال يف 

ي�ساعد على تراكم الروا�سب يف قاع ال�سرم.

)ج(: خ�شائ�ض طبوغرافية قاع منطقة الدرا�شة:

1( اإن قاع املنطقة الغربية من �سرم اأبحر واملت�سل مبا�سرة 

مبياه البحر الأحمر ذات ت�ساري�ض متغرية واأعماق كبرية بني 

22 – 36 مرتًا، يف حني اأن اجلزء الأو�سط من ال�سرم يتميز 

باإعتدال الت�ساري�ض واأن ميلها منخف�سًا ويرتاوح العمق فيها 

من 14 - 18 مرتًا يف حني اأن هذا التدرج الب�سيط يف الأعماق 

العمق  يبلغ  حيث  ال�سرم  من  ال�سرقي  الطرف  حتى  ي�ستمر 

حوايل 5 اأمتار وبعدها متتد املياه حتى الطرف ال�ساحلي له.

يف  ال�سيق  املالحي  املمر  يف  ترتكز  الأعماق  اأكرب  اإن   )2

منت�سف ال�سرم والذي يبلغ عر�سه حوايل 60 مرتًا يف املدخل 

وي�ستمر هكذا يف الإت�ساع ال�سيق حتى نهاية ال�سرم.

غارق  خانق  وجود  اإىل  الأعماق  كنتور  خطوط  ت�سري   )3

يتباين على جانبيه اإت�ساع عابات النحت البحري وم�سطحات 

ال�ساحل  يجاور  اخلانق  اأن  احلديثة.كما  املرجانية  الأطر 

)البارودي،  ال�سمايل  ال�ساحل  من  اأكرث  لل�سرم  اجلنوبي 

وح�سب  املواقع.  بع�ض  يف  الإ�ستثناءات  بع�ض  مع  1990م( 

على   )Mergner، 1967( مريجرن  قدمه  الذي  القطاع 

ال�ساحل اجلنوبي قرب فتحة ال�سرم على البحر الأحمر ميكن 

تتبع املظاهر التالية:

البحر  �سطح  مل�ستوى  املالم�سة  قاعدته  عند  بحري  جرف 

ت�سكل �سمن �سخور ال�سعاب املرجانية املرفوعة.

عتبة نحت بحري باأت�ساع 50 مرتًا مغطاة جزيئاتها بنباتات 

فوق  منت  حديثة  مرجانية  اأطر  م�سطحات  يليها  بحرية، 

�سخور غري �سعابية، ومغطاة مبرجان يزيد يف اجتاه حمور 

ال�سرم.

القاع،  نحو  ينحدر  احلديثة  املرجانية  الأطر  من  جرف 

وتزدهر عليه املرجانيات احلية.

التغيرات البيئية في منطقة الدراسة:
ظهور  عليها  ترتب  بيئية  تغريات  الدرا�سة  منطقة  �سهدت 

اعتمادًا  التغريات  هذه  بع�ض  ر�سد  وقدمت  امل�سكالت،  بع�ض 

على الدرا�سات ال�سابقة وفح�ض وحتليل املرئيات الف�سائية 

عر�ض  يلي  وفيما  امليدانية،  والدرا�سات   ))Landsat TM
لهذه التغريات وما اأرتبط بها من م�شكالت :-

اأ ( التغري يف من�شوب �شطح البحر يف �شرم اأبحر:

الأحمر  والبحر  اأبحر  �سرم  بني  املبا�سر  لالت�سال  نظرًا 
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يف  تغري  باأي  بال�سرم  البحر  �سطح  من�سوب  يف  التغري  يتاأثر 

البحر  �سطح  من�سوب  ويتاأثر  الأحمر.  البحر  �سطح  من�سوب 

البخر  مبعدلت  الطويل  املدى  على  ب�سدة  الأحمر  البحر  يف 

الداخلة  املياه  كمية  بني  والتوازن  رقم)2(.  جدول  املرتفعة 

ال�ستاء  ف�سل  ففي  البحر.  ومن  اإىل  اخلارجة  املياه  وكمية 

تزداد كمية املياه الداخلة اإىل البحر عن كاًل من كمية املياه 

اخلارجة وكمية املياه املفقودة عن طريق البخر معًا، وبالتايل 

ف�سل  ويف  ال�ستاء.  ف�سل  يف  البحر  �سطح  من�سوب  يرتفع 

ينخف�ض من�سوب �سطح  العك�ض متامًا حيث  ال�سيف يحدث 

البحر.ومتو�سط التغريات ال�سهرية يف من�سوب �سطح البحر 

اأغ�سط�ض  �سهر  يكون يف  املن�سوب  لهذا  م�ستوى  اأقل  اأن  يبني 

له يف  اأق�سى م�ستوى  اإىل  البحر  بينما ي�سل من�سوب �سطح 

�سهر يناير وي�سل هذا الإرتفاع اإىل حوايل 0.5 مرت.

جدول ) 2(. املتو�سطات ال�سهرية لكمية البخر )�سم/ �سهر( 

مبنطقة الدرا�سة.

كمية البخر )�شم/�شهر( ال�شهر

1 يناير

8 فرباير

8 مار�ض

7 اإبريل

8 مايو

8 يونيه

1 يوليه

0 اأغ�سط�ض

8 �سبتمرب

7 اأكتوبر

1 نوڤمرب

2 دي�سمرب

ب ( التغري يف درجة حرارة املياه وامللوحة يف �شرم اأبحر:

- التغريات يف درجة احلرارة :

يف خالل ف�سل ال�ستاء )دي�سمرب- يناير- فرباير( تتناق�ض 

درجة حرارة املياه ال�سطحية يف �سرم اأبحر من مدخل ال�سرم 

حرارة  درجة  تتزايد  ال�سيف  ف�سل  ويف  راأ�سه،  اجتاه  يف 

املياه ال�سطحية من مدخل ال�سرم يف اإجتاه راأ�سه اأي�سًا. وقد 

دي�سمرب  �سهر  خالل  ال�سطحية  املياه  حرارة  درجة  �سجلت 

فكانت 30م عند مدخل ال�سرم و29.5˚م يف نهاية ال�سرم. 

ويف �سهر مايو �سجلت درجة حرارة املياه بالقرب من مدخل 

حتى  ال�سرم  راأ�ض  اإجتاه  يف  تزداد  ثم  27˚م  فكانت  ال�سرم 

ت�سل اإىل 27.5˚م.  

- التغريات يف امللوحة:

 %˚  39.27 يف خالل �سهر فرباير ترتاوح درجة امللوحة من 

�سهر  ويف   .%˚39.35 حوايل  �سهري  مبتو�سط   %˚39.53 اإىل 

مايو تتغري قيم امللوحة من 39.23˚% اإىل 39.49˚%  مبتو�سط 

�سهري حوايل 39.31˚% . ويف خالل ال�سهور)اأكتوبر ونوفمرب 

ودي�سمرب( تتغري قيم امللوحة من 39.23˚%  اإىل 40.14˚% .

ثانيًا: درا�سة جودة املياه يف منطقة الدرا�سة:

القيا�شات امليكروبية )الكائنات املجهرية(:   

القولون  لبكترييا  الكلي  العدد   )3( رقم  اجلدول  يو�سح 

مت  التي  الثمانية  املحطات  يف  الربازية  القولون  وبكترييا 

جمعها من �سرم اأبحر �سكل رقم )5(. ويت�سح من اجلدول 

بكترييا  من  لكاًل  الكلية  الأعداد  يف  طفيفة  تغريات  وجود 

الثانية  املحطات  يف  الربازية  القولون  وبكترييا  القولون 

مبنطقة الدرا�سة، حيث وجد اأن اأعلى عدد لبكترييا القولون 

ماء بحر  ملليليرت  ×102 خلية/100  بحوايل  واملقدر  الكلية 

املحطات  كانت يف  الأعداد  اأقل  اأن  و8 يف حني   7 باملحطات 

عدم  اجلدول  من  يت�سح  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة   .6-1 من 

وجود بكترييا القولون الربازية يف املحطات 1-6 خالل فرتة 

الدرا�سة يف حني اأنها تواجدت فقط يف املحطتني الأخريتني 

)7 و 8( حيث قدر عددها بحوايل ×210 خلية/100 ملليليرت 

ماء بحر.

دراسة التغيرات البيئية في شرم أبحر، شمال مدينة جدة، بإستخدام بيانات المرئيات الفضائية                                           د.عواطف ال�سريف �سجاع علي احلارث  
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جدول )3(. القيا�سات الكيميائية وامليكروبية يف مياه �سرم اأبحر.

رقم 

العينة

القيا�شات امليكروبيةالقيا�شات الكيميائية

الأك�سجني

)مليجرام/لرت(

النيرتيت

)ميكرومول/لرت(

النرتات

)ميكرومول/لرت(

الأمونيوم

)ميكرومول/لرت(

الفو�سفات

)ميكرومول/لرت(

بكترييا القولون

 100/10×(

ملليلرت(

بكترييا القولون 

الربازية

)×100/10ملليلرت(

16.590.020.400.150.101.00.00

26.890.040.510.270.081.00.00

35.870.020.570.200.061.00.00

46.440.050.690.200.102.00.00

56.240.050.600.220.053.00.00

66.600.040.380.200.153.00.00

76.890.071.050.850.154.00.50

86.540.050.920.500.085.00.50

الكلية لبكترييا  اأن الأعداد  نتائج الدرا�سة  كما يت�سح من 

احلدود  تتجاوز  مل  الربازية  القولون  وبكترييا  القولون 

ال�سواطئ  مياه  مقايي�ض  يف  القولون  لبكترييا  املم�سوحة 

القت�سادية  اجلمعية  و�سعته  الذي  لال�ستحمام  امل�ستخدمة 

 100 من  اأقل  الكلية  القولون  )بكترييا   )EEC(الأوربية

خلية/100 ملليليرت ماء بحر وبكترييا القولون الربازية اأقل 

الأداء  500 خلية/100 ملليليرت ماء بحر( ويف مقايي�ض  من 

للمياه امل�ستلمة للملوثات اخلا�ض بالرئا�سة العامة لالأر�ساد 

القولون  )بكترييا  ال�سعودية  العربية  باململكة  البيئة  وحماية 

70 خلية/100 ملليليرت ماء بحر( )الرئا�سة  اأقل من  الكلية 

ال�سعودية،  العربية  باململكة  البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة 

 WHO( العاملية  ال�سحة  منظمة  قامت  وقد  2003م(. 

يف  البكترييا  لت�سنيف  مقايي�ض  بو�سع   )1977a، 1977b
عتربت املياه التي حتتوي على 2000 

ُ
املياه والعمل بها حيث اأ

خلية من بكترييا القولون الربازية/100 ملليليرت باأنها ملوثة 

ب�سدة، يف حني اأن املياه التي حتتوي 1000-2000 خلية من 

بكترييا القولون الربازية/100 ملليليرت فتعترب عالية التلوث، 

اأما تلك التي حتتوي على 201-999 خلية من بكترييا القولون 

ولتان�سبة  التلوث،  معتدلة  فتعترب  ملليليرت  الربازية/100 

للمياه القليلة التلوث فهي التي حتتوي على 50-200 خلية من 

بكترييا القولون الربازية/100 ملليليرت وبالتايل فمن درا�ستنا 

لالإ�ستحمام  منا�سبة  باأنها  اأبحر  �سرم  مياه  تعترب  للبكرتيا، 

وممار�سة الريا�سات البحرية الأخرى. وللحفاظ على نوعية 

ملياه  معاجلة  نظام  عمل  يجب  البكترييا  من  اخلالية  املياه 

ال�سرف ال�سحي يف منطقة �سرم اأبحر الرتفيهي.

القياسات الكيميائية:
تو�سح النتائج التي مت احل�سول عليها لكاًل من الأك�سجني 

والفو�سفات  الذائب  ع�سوي  الغري  النيرتوجني  الذائب، 

مبنطقة  جمعها  مت  التي  ال�سطحية  املياه  لعينات  الن�سطة، 

مل/لرت،   5.50 بني:  ترتاوح  كانت  الرتاكيز  باأن  الدرا�سة 

ميكرومول/لرت،   1.5-0.41 ميكرومول/لرت،   0،07-0،02

ميكرومول/  0.15-0.05 و  ميكرومول/لرت   0.85-0.15

لرت، وذلك لكاًل من الأك�سجني الذائب، النيرتيت، النرتات، 

الأمونيوم والفو�سفات، الن�سطة على التوايل.

من املعلوم اأن درا�سة الأك�سجني الذائب يتم القيام بها، يف 

 Vollenweider،( العادة، لتعطي اإنطباع عن حالة كتلة املاء

للبحر  ال�سطحية  املياه  وتعترب   )1976; Wetzel، 1983
 Edward،( بالأك�سجني  للت�سبع  جدًا  قريبة  باأنها  الأحمر 

and Head 1987(، حيث يرتاوح تركيز الأك�سجني فيها بني 
للعينات  ال�سطحية  املياه  وتعترب  مليجرام/لرت.   4.5-4.0

التي مت جمعها مبنطقة الدرا�سة باأنها واإىل حد كبري قريبة 

للت�سبع بالأك�سجني، حيث يت�سح من النتائج التي مت احل�سول 

بني  تراوح  الدرا�سة  مبنطقة  الأك�سجني  تركيز  باأن  عليها 

9.89-5.87 مليجرام/لرت.

اأي�سًا مقارنة متو�سط تركيز الأمالح املغذية بهذه  كما مت 

ميكرومول/لرت،   0.70 ميكرومول/لرت،   0.05( الدرا�سة 
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جدول )4(. متو�سط تركيز الأمالح املغذية )ميكرومول/لرت( يف مياه �سرم اأبحر ومقارنتها بتلك 

املوجودة ببحريات جدة، �ساطئ جدة وو�سط البحر الأحمر.

من  لكاًل  ميكرومول/لرت،   0.10 و  ميكرومول/لرت   0.32

على  الن�سطة،  والفو�سفات  الأمونيوم  النرتات،  النيرتيت، 

ببع�ض  متت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ض  مع  التوايل( 

ويت�شح   .)4 رقم  بجدة جدول)  الأحمر  البحر  على  املواقع 

من اجلدول التايل:

 0.05 تركيز  متو�سط  على  اأبحر  �سرم  يحتوي  النيرتيت: 

ببحرية  املوجود  الرتكيز  بكثري من  اأقل  وهو  ميكرومول/لرت 

�سديدة  باأنها  تعترب  والتي  ميكرومول/لرت(   3.0( الأربعني 

اأي�سًا باأن حمتوى النيرتيت مبياه �سرم  التلوث. كما يالحظ 

اأبحر اأقل املحتوى املوجود باملناطق ال�ساطئية الأخرى بجدة 

مثـــــل امليـــاه ال�ساطئيـــة بالقرب من م�سب بحيـــرة ال�ســــــباب 

)0.2 ميكرومول/لرت(.

اأبحر  �سرم  مبياه  النرتات  تركيز  متو�سط  اإن  النرتات: 

والتي  207 ميكرومول/لرت  اقل من  )0.70 ميكرومول/لرت( 

ال�ساطئية  اأو املياه  للمياه امللوثة ببحرية الأربعني  مت ت�سجيلها 

بالبحر الأحمر )بالقرب من م�سب بحرية الأربعني( و�ساطئ 

املياه  من  اأعلى  ولكن  ميكرومول/لرت(   1.3 و   1.1( جدة 

ال�ساطئية القليلة التلوث بالبحر الأحمر )بالقرب من م�سب 

بحرية ال�سباب( )0.3 ميكرومول/لرت(. وتعترب مياه بحرية 

ال�سرف  مياه  ب�سب  بتاأثرها  غالبًا  تتميز  والتي  ال�سباب، 

ال�سحي، باأنها حتتوي على تراكيز عالية من النرتات )1.8 

ميكرومول/لرت( مقارنة بتلك التي مت جمعها من �سرم اأبحر.

االأمونيوم: يعترب حمتوى الأمونيوم مبياه �سرم اأبحر )0.32 

ميكرومول/لرت( باأنه اأقل من املحتوى املوجود باملياه امللوثة ن 

�ساطئ جدة )1.0 ميكرومول/لرت( اأو حمتواه باملياه ال�سديدة 

ميكرومول/  62 و  وال�سباب )466  الأربعني  ببحريتي  التلوث 

لرت، على التوايل(. ويعترب متو�سط تركيز الأمونيوم الذي مت 

قيا�سه خالل هذه الدرا�سة باأنه اأقل من متو�سط الرتكيز الذي 

مت قيا�سه باملياه ال�ساطئية القليلة التلوث بالقرب من م�سب 

بحرية ال�سباب )3.0 ميكرومول/لرت(.

�سرم  مبياه  الفو�سفات  تركيز  متو�سط  اإن  الفو�سفات: 

الذي مت احل�سول عليه من  اأبحر )0.10 ميكرومول/لرت( 

ت�سجيله  الذي مت  الرتكيز  متو�سط  اأقل من  اأبحر  �سرم  مياه 

باملياه ال�سديدة التلوث ببحريتي الأربعني وال�سباب )44.1 و 

20.2 ميكرومول/لرت، على التوايل(. ويعترب متو�سط تركيز 

الفو�سفات الذي مت قيا�سه خالل هذه الدرا�سة باأنه اأقل من 

القليلة  ال�ساطئية  باملياه  قيا�سه  مت  الذي  الرتكيز  متو�سط 

التلوث بالقرب من م�سب بحرية ال�سباب )3.0 ميكرومول/

باأنه  اأبحر  �سرم  مبياه  الفو�سفات  حمتوى  يعترب  كما  لرت(. 

ملوثة  الغري  باملياه  عليه  الذي مت احل�سول  للمحتوى  م�سابه 

 0.1( الأحمر  البحر  مبنت�سف  املفتوح  البحر  من  مياه  من 

باملياه  املوجود  املحتوى  من  اأقل  اأنه  اإل  ميكرومول/لرت( 

ال�ساطئية القليلة التلوث بالقرب من م�سب بحريتي الأربعني 

)0.6 ميكرومول/لرت( وال�سباب )0.4 ميكرومول/لرت(.

املوقع
النيرتيت

)ميكرومول/لرت(

النرتات

)ميكرومول/لرت(

الأمونيوم

)ميكرومول/لرت(

الفو�سفات

)ميكرومول/لرت(
املرجع

ت�سنيف 

املنطقة

�سديدة التلوث)3.02.746644.1El Rayis، )1998بحرية الأربعني

�سديدة التلوث)0.41.86220.2El Rayis، )1998بحرية ال�سباب

مياه �ساطئية

)بالقرب من م�سب بحرية الأربعني(

0.61.1100.6El Rayis، )1998(قليلة التلوث

مياه �ساطئية

)بالقرب من م�سب بحرية ال�سباب(

0.20.330.4El Rayis، )1998(قليلة التلوث

�ساطئ جدة

)مياه من البحر املفتوح(

0.21.31.00.9El Rayis، )1998(ملوثة

مياه من البحر املفتوح 

مبنت�سف البحر الأحمر
-0.2-0.1

Edwards & 
Head، )1987(

غري ملوثة

-الدرا�سة احلالية0.050.700.320.10�سرم اأبحر
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يف  املغذية  الأمالح  تركيز  مقارنة  من  يت�سح  �سبق،  مما 

�سرم اأبحر مع تركيزها ببع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي متت 

اأن تركيزها ب�سفة  الأحمر بجدة  البحر  املواقع على  ببع�ض 

عامة م�سابه للمناطق غري امللوثة .  

باملنطقة  االأر�ص  ا�ستخدام  يف  التغريات  درا�سة  ثالثًا: 

الف�سائية يف  ال�سور  باإ�ستخدام  اأبحر  ل�سرم  ال�ساطئية 

االأعوام )1985 م -2002م- 2010م(:

متثل منطقة الدرا�سة اأمنوذجا جيدًا للدرا�سة البيئية حيث 

يظهر اأثر تدخل الإن�سان يف حدوث هذه التغريات يف النظام 

البيئي الطبيعي بجانبيه ال�سلبي والإيجابي وفيما يلي عر�ض 

لأهم هذه التغريات:  

)اأ( التغريات اليجابية لتدخل الإن�شان: 

تتمثل يف اإقامة القرى واملدن ال�سياحية، وما ي�سحبها من 

خدمات خمتلفة. 

)ب( التغريات ال�شلبية لتدخل الإن�شان: 

ابتداء  بع�سها  بجانب  م�سفوفة  اأ�سوار  بناء  يف  تتمثل   -

بالكراع  مرورًا  اجلنوبية  باأبحر  املوجود  العطا�ض  فندق  من 

اجلنوبي ال�سرقي ال�سمايل حتى خليج �سلمان.

احلوائط  مثل  ا�سطناعية  اأر�سية  اأ�سكال  ظهور   -

بجانب  وغريها  والقنوات  واحلواجز،  والأل�سنة،  ال�سخرية، 

املباين، واملن�ساآت، والطرق.

والريا�سات  املخلفات  برمي  ال�ساطئية  املنطقة  تلوث   -

البحرية. 

تصنيف إستخدامات  األراضي:
يت�سح من الأ�سكال رقم )6، 7، 8( اإ�ستخدامات الأرا�سي 

رقم  واجلدول  بالتتابع.   2010م   ،2002  ،1985 الأعوام  يف 

)5( الذي يلخ�ض التو�سع املكاين لكل �سنف من ا�ستخدامات 

الأرا�سي كما يو�سح اجلدول رقم )6( التغري يف امل�ساحة لكل 

زمنيه  فرتات  يف  امللتقطة  ال�سور  خالل  من  وذلك  �سنف 

خمتلفة.

الغطاء  كانت  البي�ساء  الرطبة  الأرا�سي  اأن  الوا�سح  ومن 

ال�سائد يف منطقة الدرا�سة، كما اأنها متثل %70.5، %81.1 

على التوايل، ومع ذلك خف�ست اإىل 31.6% يف عام 2010م. 

ومن اجلدير باملالحظة اأن ت�ساءلت بن�سبة 42.6% من تلك 

اأخرى  ناحية  من  2010م.  حتى  2002م  الفرتة  يف  الأر�سي 

عام  يف   %1 من  ملحوظ  ب�سكل  احل�سرية  املناطق  تزايدت 

1985م اإىل 2% يف عام 2002م واإىل 37.7% يف عام 2010م. 

اإن زيادة ن�سبة التغري يف املناطق العمرانية كانت على ح�ساب 

املناطق الرطبة واجلافة البي�ساء.

جدول )5(. ت�سنيف اإ�ستخدام الأر�ض وم�ساحتها ون�سبة اإ�ستخدامها يف منطقة الدرا�سة.

رقم العينة

امل�شاحة لعام 2010مامل�شاحة لعام 2002مامل�شاحة لعام 1985م

%كم2%كم2%كم2

0.91.01.71.9632.437.59املناطق العمرانية

6.98.06.37.277.18.24مياه عميقة

4.14.83.74.272.63.02مياه �شحلة

12.414.43.64.1514.516.82اأرا�شي جافه

60.670.569.880.5027.231.55اأرا�شي رطبه

1.11.31.61.852.42.78املناطق املزروعة

8610086.710086.2100كامل امل�شاحة
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اجلدول )6(. اإ�ستخدام الأر�ض وح�ساب التغري يف تغطيتها خالل الفرتة من 1985م – 2002م ومن 2002م – 2010م.

اجلدول )7(. تغطية اأطوال الطرق خالل الفرتة من عام 1985م اإىل عام 2010م.

الت�شنيف
التغري يف امل�شاحة خالل عام

1985 م ، وعام 2002 م كم 2

التغري يف امل�شاحة خالل عام

2002 م ، وعام 2010 م كم 2

+  30.7+  0.8املناطق العمرانية

+ 0.8- 0.6مياه عميقة

- 1.1- 0.4مياه �شحلة

+ 10.9- 8.8اأرا�شي جافه

- 42.6+ 9.2اأرا�شي رطبه

+ 0.6+ 0.5اأرا�شي مزروعة

2002م1985م
التغري خالل    

1985م -2002م
2010م

التغري خالل

2002م - 2010م

التغري خالل

1958م - 2010م

معدل التغري 

ال�شنوي كم/ �شنة

77.3109.131.8 +17363.9 +95.73.8

اأطوال  يف  املنجز  التقدم  عن  يك�سف   )7( رقم  اجلدول 

الطرق خالل الفرتة من 1985م حتى 2010م. ومن الوا�سح 

خالل  �سيما  ول  جدًا،  كبري  ب�سكل  تو�سعت  الطرق  �سبكة  اأن 

الإجمالية  النتائج  وت�سري  2010م.  حتى  2002م  الفرتة 

املنطقة  على  املنتجعات  اإن�ساء  يف  �سخمة  اإ�ستثمارات  وجود 

ال�ساحلية من �سرم اأبحر. 

�سكل رقم )6(. نتائج الت�سنيف ملرئية القمر لند�سات عام 1985م ب�سرم اأبحر.
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�سكل رقم )8(. نتائج الت�سنيف ملرئية القمر لند�سات عام 2010م ب�سرم اأبحر.

�سكل رقم )7(. نتائج الت�سنيف ملرئية القمر لند�سات عام 2002م ب�سرم اأبحر.
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الخاتمة 
مت  فقد  جدة  ملدينة  املنتزهات  اأهم  من  اأبحر  �سرم  يعد 

اإ�سالح بع�ض الأماكن منه بردم مياه البحر ، وعمل �سبكة من 

الطرق عليه مما مكن من ارتياد النا�ض له، وبناء املنتجعات 

ال�سياحية على �ساطئيه، كما اأنه ي�ستخدم يف اأداء الريا�سات 

املائية.

املنطقة نتجت  بيئية يف  الدرا�سة حدوث تغريات  تبني من 

التغريات يف تغري من�سوب  الب�سري وتتمثل هذه  التدخل  عن 

وامللوحة،  املياه،  حرارة  درجة  وتغري  لل�سرم،  املائي  امل�سطح 

للتدخل  وال�سلبية  اليجابية  الآثار  اأهم  الدرا�سة  واأو�سحت 

الب�سري يف منطقة الدرا�سة.

 

اأوال: نتائج الدرا�سة: 

وتتمثل اأهم نتائج الدرا�شة يف الآتي :

القولون  وبكترييا  القولون  بكترييا  م�ستويات  اأن   -1

بها  امل�سموح  امل�ستويات  �سمن  تقع  اأبحر  �سرم  يف  الربازية 

لالإ�ستحمام.

2- يت�سح من مقارنة تركيز الأمالح املغذية يف �سرم اأبحر 

ببع�ض  متت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  ببع�ض  تركيزها  مع 

عامة  ب�سفة  تركيزها  اأن  بجدة  الأحمر  البحر  على  املواقع 

م�سابه للمناطق غري امللوثة.

الطرق  ل�سبكة  الكلية  الأطوال  اأن  الدرا�سة  من  تبني   -3

يف  كم   173 اإىل   77،3 من  ازدادت  قد  اأبحر  �سرم  مبنطقة 

الفرتة من عام 1985 م اإىل عام 2010م مبعدل زيادة �سنوية 

3،8 كم �سنويًا. 

4-  اأن املناطق ال�سكنية هي اأكرث ا�ستخدامات الأر�ض منوًا 

مبنطقة الدرا�سة حيث زادت م�ساحتها من 9،.اإىل 32،4 كم2 

من عام 1985 م اإىل عام 2010م على التوايل.

نف�ض  خالل  اخل�سراء  الأرا�سي  م�ساحة  ت�ساعفت    -5

الفرتة .

باملناطق  احلادثة  الزيادة  اأن  اإىل  التو�سل  اأمكن   -6

العمرانية، والطرق كانت غالبًا على ح�ساب املناطق الرطبة، 

واملنطقة ال�ساحلية املتميزة باملياه ال�سحلة.

ثانيًا : تو�سيات الدرا�سة:

نظرًا لأن �سرم اأبحر يعترب اأحد مواقع الأن�سطة الرتفيهية 

املهمة مبدينة جدة ويتوقع يف امل�ستقبل احتمال زيادة امللوثات 

التي ت�سب فيه، عليه تو�سي الباحثة بالآتي :

اإىل  ملوثات  اأو  مياه  اأي  ب�سرف  حال  باأي  ي�سمح  ل   -1

والر�سد  واملراقبة  القيا�سات  اأعمال  واإ�ستمرار  ال�سرم، 

ب�سورة دورية.

على  املر�سود  العمراين  النمو  تاأثري  درا�سة  �سرورة   -2

الظروف البيئية، والتنوع احليوي مبنطقة الدرا�سة.

النا�سئة  للم�سروعات  البيئي  الأثر  درا�سة  اإجراء   -3

اإتخاذ  بيئيًا ودعم  التحكم يف �سيانتها  باملنطقة حتى ميكن 

القرار اخلا�ض بادرتها . 

النظرة  تقدم  الأزمنة  املتعددة  الف�سائية  املرئيات  اأن   -4

نظم  ا�ستخدام  اأن  كما  التغري.  تتبع  واإمكانية  ال�ساملة، 

املعلومات اجلغرافية قدم ميزة التعامل مع الكميات الهائلة 

من البيانات اإىل جانب ا�ستخدام وظيفتها احل�سابية حل�ساب 

معدلت التغري.

المراجع
اواًل: املراجع العربية:

جيمورفولوجية  )1990م(  �سعيد  حممد  البارودي،   -

ال�سروم على ال�ساحل ال�سرقي للبحر الأحمر، اململكة العربية 

الكويت،  جامعة  اجلغرافيا،  ق�سم  دورية،  �سل�سلة  ال�سعودية 

اجلمعية اجلغرافية الكويتية، الكويت.

- البارودي، حممد �سعيد )2000م( تغريات م�ستوى �سطح 

البحر الأحمر البالي�ستو�سني واآثارها اجليومورفولوجية على 

ق�سم  دورية،  �سل�سلة  الأحمر،  للبحر  ال�سرقي  ال�ساحل  طول 

الكويتية،  اجلغرافية  اجلمعية  الكويت،  جامعة  اجلغرافيا، 

الكويت.

- البارودي، حممد �سعيد )1997م( مورفولوجية ال�سعاب 

املرجانية البالي�ستو�سنية احلديثة واأثر التغري البيئي عليها، 

اجلغرافية  البحوث  �سل�سلة  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

الكويتية، الكويت.

- اخلطيب، عبدالبا�سط )1974م( وزارة الزراعة واملياه 

التنمية املائية والزراعية، الريا�ض. 

جغرافية  )1422هـ(  �سادق  عبدالرحمن  ال�سريف،   -

املريخ  دار  ط6،  الأول،  اجلزء  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

للن�سر، الريا�ض.

قارون:  بحرية  منطقة  )2000م(  اأحمد  عزه  عبداهلل،   -

اجلغرافية  املجلة  البيئية،  اجليومورفولوجية   يف  درا�سة 
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العربية ت�سدر عن اجلمعية اجلغرافية امل�سرية، العدد الواحد 

واخلم�سون، ال�سنة الأربعون، اجلزء الأول، �ض )45- 73(.

ال�سرقي  ال�ساحل  �سامية عواد، )2003م(  الغفار،  - عبد 

للبحر الأحمر من �سرم اأبحر اإىل راأ�ض م�ستورة : درا�سة يف 

اجليومورفولوجية التطبيقية ، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 

الإمام  جامعة  الجتماعية،  العلوم  كلية  اجلغرافيا،  ق�سم 

حممد بن �سعود الإ�سالمية، الريا�ض.

- الفي�ساوي، عاطف �سليم )1996م( ال�سروم البحرية على 

�ساحل البحر الأحمر يف م�سر )درا�سة جيورمورفولوجية(، 

ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، ق�سم اجلغرافيا، كلية الآداب، 

جامعة القاهرة. 

- الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة باململكة العربية 

ال�سعودية )2003م(.

)1425هـ(  جدة،  مبدينة  العامة  الإح�ساءات  م�سلحة   -

اململكة  يف  وامل�ساكن  لل�سكن  العام  للتعداد  الأولية  النتائج 

العربية ال�سعودية لعام 1425 هـ. 
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-Anderson and Foyen (1969) In “Chemical 
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Folaget, Norway.
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Report 83 – G EOEM – 55, 1 p.

-APHA (1998) Standard methods for the 
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American Public Health Association, Washington, 
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of King Abdulaziz University (J.K.A.U.): Earth Sci. 
10: 59 -71

-Basaham, A. and El-Shater, A. (1994) Textural 
and mineralogical characteristics of the surficial 
sediments of sharm Obhur, Red Sea coast of Saudi 
Arabia. J. KAU Mar. Sci., 5: 51- 71.
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