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  مصر–البحر األحمر  -الغردقة مدينة ساحل ريع تنموية على   لمشاالتأثيرات الرسوبية و البيئية

 

 جمال محمد آمال الدين و سيد محمد سيد مدين، حمد وهب اهللا محمدأ، عباس محمد منصور 

 

ة       ر بمدين ر األحم اطئ البح ى ش ة عل ة مختلف روعات تنموي دة مش ة ع ذا البحث دراس اول ه يتن

ة  ة، الغردق ة متنوع اآل بيئي ا  وتشمل مش ياحية ومشروع مارين ات س روعين لمنتجع ار مش ـم اختي ث ت حي

 دراسات تقييم األثر    هذه المشروعات قامت بتنفيذ   . اليخوت وميناء الصيادين ومشروع شرآة إنتاج بترولي      

ر بحي           إال أنه    البيئي رات صناعية  أثناء عمليات التنفيذ حدثت مخالفات تمثلت فى ردم مسطحات آبيرة وحف

فى مناطق المد والجزر وخاصة مشروع مارينا اليخوت حيث حدث تكسير فى المسطح المرجاني بغرض               

ا يترت               التعميق لعمل أرصفة التراآى    ى   ب مما تسبب فى تدمير لمنطقة الساحل وتغيير لخط الشاطئ وم  عل

 .ذلك من مشاآل بيئية فى هذه المناطق

منظومة البيئية والجيولوجية للرواسب الساحلية بالغردقة       فحص وتفسير ال   إلىتهدف هذه الدراسة    

ة                  وذلك من خالل الفحص الكامل لمناطق الدراسة وتحديد المشاآل البيئية المختلفة وإجراء القياسات الحقلي

ات وا     دير نسب الكربون ات وتق م الحبيب ل حج ة الضرورية مث ل المعملي ة والتحالي واد العضوية الالزم لم

ابية للتوصل ألفضل          والعناصر األساسية والملوثة واستخدام      الطرق اإلحصائية المختلفة والمعالجات الحس

ردم                   الشاطئ وأثبتت هذه الدراسة أن خط      . النتائج ات ال رة من عملي أثر بدرجة آبي اطق البحث ت ع من  بجمي

ـد والجزر    رواسب سب توزيع ير الصفات الطبيعية للرواسب ون  يتغوأدى بالتالي إلى     والحفر ات المــ مكون

نال ة م تخدم  ا قريب ردم المس ا أن ال طة آم ذه األنش ر ه ث تنتش اطىء حي هلش ة ل ن منطق  مصدران األول م

ة     اجر القريب ن المح ط م ل وزل انى رم ه والث اطىء نفس ات    .الش ات و ومكون م الحبيب ل لحج ائج التحالي نت

ب  ا الرواس دنوترآيبه ائدة  و ىالمع وية   العناصر الس واد العض ى للم وى الكل ادرة، والمحت ون ووالن الكرب

ا  تخدمت آله ة لوصفالعضوي اس ى المنطق ه ومصادره ف وث وأنواع د التل ذه .  الرواسب وتحدي ائج ه نت

ات   الدراسة تساعد مديرى البيئة فى تحديد اآلثار السلبية لألنشطة البشرية     ة لعملي وتقييم االحتياجات الالزم

  .المعالجة
 


