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 التأثيرات السلبية لألنشطة البشرية على ساحل البحر األحمر بميناء الغردقة

)حالة دراسية خاصة(  
  دارالراضيهاشم عباس مدكور و محمود عبد 

  لعلوم البحار و المصايد فرع البحر األحمرالقوميالمعهد 
 

 الصغيرة للرواسب    ماء البحر، الشعاب المرجانية و األحجام      فيم تجمعات المواد الثقيلة     يتم تقي 
للمنطقة الساحلية و منطقة المد و الجزر بمنطقة أصـالح          ) >0.063> & 0.125 ( فيالبحرية ممثلة   

منطقة الدراسة تعتبر من أكثر المناطق الملوثـة علـى          .  تقع بمنطقة الميناء بمدينة الغردقة     التيالسفن  
للتحلية  نطاق صرف محطة اليسر      يفساحل البحر األحمر بسبب عاملين أساسيين هما أن المنطقة تقع           

 لهذه المحطة و العامل اآلخر هو المخلفات الصلبة و السائلة الناتجة عـن ورش               المشاكلوهناك بعض   
 بقايا البويات، بقايـا مواسـير       فيو تتركز المواد الصلبة من الملوثات ممثلة        .  السفن و جرها   إصالح

 تمت  التي عمليات الردم    إلى باإلضافةنية و بقايا الخشب     الحديد، المواد البالستيكية، المواد الهيدروكربو    
 ناتج عمليات صرف محطة     في محصورة   فهي المواد الملوثة السائلة     إما. بالمنطقة جراء تلك العمليات   

 تحـدث   التـي  االحتراق عمليات   إلى باإلضافة يوميا كذلك    3 م 500 تعمل بطاقة    التياليسر للتحلية و    
 .ات بالمنطقة البحريةأثناء تشغيل مواتير اللنش

.  مياه البحر و الرواسب تجاه البحـر       فيلوحظ أن المواد الثقيلة تظهر زيادة ملحوظة و ظاهرة          
 مياه البحـر سـجلت      في النيكل و الكادميوم     الرصاصالقيم العالية للحديد، المنجنيز، الزنك، النحاس،       

مباشرة بينما القيم العليا لتلـك      أعلى قيم عند نقطة خروج صرف محطة التحلية أمام مواسير الصرف            
من المالحـظ أن    .  حيث تتركز المواد الملوثة    الشاطئ نطاق منطقة    فيالمواد بالنسبة للرواسب سجلت     

 لدرجة أنها سجلت قـيم تصـل لدرجـة     Pan fraction حجم فيتلك المواد الثقيلة سجلت قيم عالية 
 األحجام األكبر من    في كل من الزنك، النحاس، الرصاص، النيكل و الكادميوم مقارنة بقيمها            فيالسمية  
ـ  منطقة البحريـة     في الرواسب   فيأيضا من المالحظ أن قيم الرصاص سجلت قيم عالية          . ذلك  ةنتيج

 . المنطقة الشاطئيةاالحتراق مقارنة بقيمها فيلعمليات 
 تعبر عن نتؤات    التي جمعت من المنطقة و      التيب المرجانية    الشعا فيبالنسبة لقيم المواد الثقيلة     

 القديمـة هذه األنواع نمت فوق العديد من المواد الصلبة مثـل المواسـير             . معظمها من األنواع الكتلية   
 هذه األنـواع    فيبالنسبة لقيم المواد الثقيلة     . بالمنطقة األحجار الكبيرة و كذلك بعض األخشاب الكبيرة       

 بعض منـاطق مـن      في المنطقة و كذلك القيم المسجلة       في مقارنة مع األنواع الكبيرة      سجلت قيم عالية  
 .العالم

هذه الدراسة تدل على أن بعض األنشطة الساحلية مثل ورش أصالح السفن و كذلك عمليـات                
الصرف بواسطة محطات التحلية تمثل مشكلة بيئية و يجب عمل متابعة مستمرة لهـذه الموضـوعات                

و القواعد البيئية السليمة و كذلك وضع حلول لهذه المشاكل للتغلب على هذه األخطار              ووضع الشروط   
 في الكبير   البيولوجي تزخر دائما بالتنوع     التي نطاق منطقة المد والجزر و       في تهدد البيئة البحرية     التي

 . عن الملوثاتالبعيدةالمناطق السليمة و 


