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ية النطاق الساحلي للبحر األمحر ية النطاق الساحلي للبحر األمحر ية النطاق الساحلي للبحر األمحر ية النطاق الساحلي للبحر األمحر رصد التدخل البشري يف جيومورفولوجرصد التدخل البشري يف جيومورفولوجرصد التدخل البشري يف جيومورفولوجرصد التدخل البشري يف جيومورفولوج
باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ) ) ) ) فيما بني السويس ومرسى علمفيما بني السويس ومرسى علمفيما بني السويس ومرسى علمفيما بني السويس ومرسى علم((((

        وبيانات االستشعار عن بعدوبيانات االستشعار عن بعدوبيانات االستشعار عن بعدوبيانات االستشعار عن بعد

*علي محمد محمود             

**عاطف معتمد عبد الحميد/د.أ  

  :ملخص
لبشـري واحـدًا مـن أهـم التغيـرات التـي أثـرت يعتبر التغيـر الجيومورفولـوجي النـاجم عـن التـدخل ا

كـــان نتيجـــة طبيعيـــة والـــذي . الســـاحلي بمنطقـــة الدراســـة منـــذ بدايـــة القـــرن الماضـــيالنطـــاق علـــى مظهـــر 
  .السياحيو  السكنياالستخدام و اكتشاف البترول لالستخدام الصناعي مثل 
ن الرئيسـية ومقسـم التغير لم يحدث في زمـن ومكـان واحـد وتركـز داخـل المـدهذا ونظرًا إلى أن 

ـــى قطاعـــات مكانيـــة ـــة الدراســـة إل ـــم تقســـيم منطق ـــد ت ـــة فق ـــرات زمني ـــالي  )١(علـــى فت ـــى النحـــو الت قطـــاع (عل
. )مرســى علــم -الزعفرانــة، قطــاع رأس غــارب، قطــاع الغردقــة، قطــاع ســفاجا، قطــاع القصــير -الســويس

ــــات ١٩٩٠ - ١٩٧٧مــــن عــــام ، صــــور جويــــة ١٩٧٧ – ١٩٥٦مــــن عــــام ( وفتــــرات زمنيــــة   MSSمرئي
ــــــــات  ٢٠١٠ – ٢٠٠٠مــــــــن عــــــــام ، TMمرئيــــــــات  ٢٠٠٠ - ١٩٩٠مــــــــن عــــــــام ، TMو و  ETMمرئي

SPOT(. االستخدامات  
خــرائط تصــنيف التغيــر الجيومورفولــوجي وكجانــب تطبيقــي تــم إعــداد بعـد دراســة مواقــع التغيــر و 

تغيـــــر طفيـــــف،  تغيـــــر جيومورفولـــــوجي، ال يوجـــــد تغيـــــر جيومورفولـــــوجي( النـــــاجم عـــــن التـــــدخل البشـــــري
بعـد االطــالع وذلـك لتخطـيط منطقــة الدراسـة  همقترحـخـرائط ومـن ثـم أدرج الباحــث ) كبيـر مورفولـوجيجيو 

كمسـاهمة الختيـار انسـب مواقـع االسـتثمار السـياحي و  مخططات هيئـة التخطـيط العمرانـي،وتقييم ودراسة 
  .خريطة ألنسب المواقع لبناء القرى السياحية الباحث عدأ

  :منطقة الدراسة
لدراسة من رأس خليج السويس متضمنة مدينة السويس شماًال حتى مدينة مرسى تمتد منطقة ا

كم بمحور شمالي غربي جنوبي شرقي متمشيًة مع االتجاه العام لمحور ساحل ٦٥٠علم جنوبًا، بطول 

                                                 
غرافيا، كلية اآلداب، جامعة ختصص دقيق جيومورفولوجي، قسم اجل، ٢٠١٣عام باحث حاصل على املاجستري * 

  .القاهرة
  .أستاذ اجلغرافيا الطبيعية، قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة** 

 .مت استبعاد املناطق اليت مل يتم رصد التغري اجليومورفولوجي ا ١
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خط ، يحدها خط الشاطئ للبحر األحمر من الشرق و ٢كم ٩٨١٨البحر األحمر، وبمساحة بلغت 
م ٣٥بي، ويتفاوت اتساع السهل الساحلي بمنطقة الدراسة، بحيث يتراوح بين حد الغر الم هو ٢٠٠كنتور

تم تقسيم منطقة  .كم٢٤كم بمنطقة رأس الزعفرانة، ويبلغ متوسط عرضه نحو٤٨جنوب العين السخنة و
  ).١(شكل : الدراسة إلى قطاعات على النحو التالي

  الزعفرانة -السويس : القطاع األول
  في الشمال عند مدينة السويس  ٣٠◌ْ  ٠١◌َ  ٣٠رة عرض ً يبدأ هذا القطاع من دائ

ويتفق حده الشرقي مع خط الشاطئ  )١(شكل جنوب رأس الزعفرانة في الجنوب،  ٢٩◌ْ  ٠١◌َ  ٢٦و ً 
م فقط جنوب ٢٠٠م حده الغربي، ومن ثم فإن عرض القطاع يتفاوت بين ٢٠٠بينما يمثل خط كنتور 

وحوض  مجموعة روافد أودية حجول وبدع وغويبة كم تقريبا حيث٤٨كم و٣٥عين المياه السخنة إلى 
  . وادي عربة على الترتيب

كم ، يخدمها كثير من ١١١وبهذا يبلغ طول منطقة الدراسة من الشمال إلى الجنوب نحو
الطرق الحيوية أهمها الطريق الساحلي الذي يربط القطاع بباقي المدن على ساحل البحر األحمر 

السخنة الذي  -لتي تربط القطاع بوادي النيل مثل طريق القطامية باإلضافة إلى الطرق العرضية ا
وزارة (٢٠٠٤مليون جنيه وتم افتتاحه عام ٣٠٠أنشأته الشركة الوطنية إلنشاء وتنمية الطرق بتكلفة 

السويس بطول  -باإلضافة إلى طريق القاهرة ) ٢٠١١الدفاع، الشركة الوطنية إلنشاء وتنمية الطرق، 
) رأس غارب(الكريمات، ويفصل القطاع عن أقرب مركز عمراني إلى الجنوب -فرانةكم وطريق الزع١٣٠

  .كم٣٧٠بنحو) الغردقة(كم وتبعد عن أكبر المدن المصرية على ساحل البحر األحمر ١٧٠مسافة تقدربـ

  رأس غارب: القطاع الثاني
  إلى الشمال من مدينة رأس غارب  ٢٨◌ْ   ٤٠◌َ   ٤٥يبدأ هذا القطاع من دائرة عرض ً 

كم، ويتفق حده الشرقي مع خط ٤٠إلى الجنوب من رأس غارب بنحو  ٢٨◌ْ   ٠٤◌َ   ٥٨كم و ً ٤٥بنحو 
كم بينما ١٥م حده الغربي، ويبلغ عرض المنطقة في المتوسط نحو ٢٠٠الشاطئ بينما يمثل خط كنتور 

  .كم٢٠كم وأقصى عرض لها بلغ ٨يصل أقل عرض لها عند حدها الشمالي حيث بلغ 

كم، وتقع المدينة على الطريق الساحلي للبحر ٨٥ع من الشمال إلى الجنوب حوالي ويبلغ طول القطا
كم، وبمدينة الغردقة طريق ٢٢٠، ويربطها بمدينة السويس طريق بطول )الغردقة –السويس (األحمر 
  .كم٢٤٠الشيخ فضل بطول  –كم وبوادي النيل طريق رأس غارب ١٥٠بطول 
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  الغردقة: القطاع الثالث
في الشمال إلى شرم  -كم٢٥شمال مدينة الغردقة بـ-يبدأ هذا القطاع متضمنَا منتجع الجونة 

كم في الجنوب، ويتفق حده الشرقي مع خط الشاطئ بينما يمثل خط ٣٠العرب جنوب مدينة الغردقة بـ
هذا القطاع إلى أقصى اتساع له في ويصل اتساع السهل الساحلي في  م حده الغربي،٢٠٠كنتور 

كم، بينما ١٨م نحو ٢٠٠منطقة الدراسة كلها حيث بلغ متوسط عرضه من خط الشاطئ إلى خط كنتور 
كم رغم اختراق جبل أبو شعر القبلي ٢٥حوالي ) منتجع الجونة(بلغ أقصى اتساع له عند حده الشمالي

كم ١٠ساع له عند شرم العرب إذ بلغ حوالي كم بينما بلغ أقل ات٢٠له، وعند مدينة الغردقة حوالي 
ويرجع سبب ضيق السهل الساحلي باالتجاه جنوبًا إلى اقتراب الحافة األركية من خط الشاطئ كلما 

  .اتجهنا جنوبًا في كثير من المواضع

كم تقريبًا من الشمال إلى الجنوب، وتختفي في هذا القطاع ٥٠ويبلغ طول هذا القطاع حوالي 
ة التي تصل محافظة البحر األحمر بوادي النيل، بينما يخدم هذا القطاع الطريق الساحلي الطرق العرضي

  للبحر األحمر الذي يصل المراكز العمرانية الساحلية ببعضها حيث تبعد مدينة سفاجا 
كم وهي ١٥٠كم وهي أقرب المراكز العمرانية إلى الجنوب بينما تبعد مدينة رأس غارب نحو ٦٠نحو 

  .كز العمرانية إلى الشمالأقرب المرا

  سفاجا: القطاع الرابع
كم في الشمال، إلى شرم القالوى ١٥يبدأ هذا القطاع من شرم الناقة شمال مدينة سفاجا بـ

  ويتفق حده الشرقي مع خط الشاطئ بينما يمثل خط . كم في الجنوب٣٠جنوب مدينة سفاجا بـ
كم عند ١٠ومتر واحد عند مدينة سفاجا وم حده الغربي ويتراوح عرض المنطقة بين كيل٢٠٠كنتور 

  .طرفي القطاع شماًال وجنوباً 

كم، يخدمها عدة طرق منها ٤٥وبهذا يبلغ طول هذا القطاع من الشمال إلى الجنوب نحو
الطريق الساحلي للبحر األحمر الذي يربط القطاع بمدن ساحل البحر األحمر  األولطريقان رئيسيان 

ما باقي الطرق فهي عرضية أيضًا تربط القطاع بوادي النيل لكنها إما قنا، أ -طريق سفاجا  والثاني
  .طرق قديمة أو مدقات

  مرسى علم –القصير : القطاع الخامس
 -كم في الشمال٣٠حيث محاجر الفوسفات شمال القصير بـ-يبدأ هذا القطاع من وادي قويح 

م حده ٢٠٠يمثل خط كنتور إلى وادي علم في الجنوب، ويتفق حده الشرقي مع خط الشاطئ بينما 
  .الغربي
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كم بينما يؤدي اختراق بعض ١٥ويبلغ متوسط اتساع السهل الساحلي بهذا القطاع نحو 
كم عند واديي قويح والعمبجي، ويبلغ أقل ٢٠األودية لحده الغربي إلى توسعة السهل الساحلي لنحو 

  .كم٧اتساع للسهل الساحلي نحو 

، ويخدم القطاع طريقان عرضيان يربطانه بوادي النيل هما طريق كم١٦٠ويبلغ طول هذا القطاع حوالي 
إدفو، ويوجد بهذا القطاع مدينتان رئيسيتان هما القصير ومرسى  -قوص والثاني مرسى علم -القصير

علم حيث يخدمهما الطريق الساحلي للبحر األحمر ويربطهما بالمراكز العمرانية على ساحل البحر 
كم وهي أقرب المراكز العمرانية إلى شمال مدينة القصير بينما ٨٠فاجا نحو األحمر حيث تبعد مدينة س

  .كم وهي أقرب المراكز العمرانية لمدينة مرسى علم إلى الجنوب٢٢٥تبعد مدينة شالتين نحو 

  أهداف الدراسة
تقديم دراسة جيومورفولوجية تطبيقية للقطاع الساحلي بين السويس ومرسى علـم والـذي  .١

 . طاعات الساحلية المصرية التي تشهد تغيرًا تنمويًا سريعاً يعتبر أكثر الق

إعــداد خـــرائط للتغيـــر الجيومورفولـــوجي فـــي منطقـــة الدراســـة عنـــد المســـتويين االيجـــابي  .٢
 .والسلبي، مع تحديد مصادر هذا

اســــتخدام تقنيــــات االستشــــعار عــــن بعــــد ونظــــم المعلومــــات الجغرافيــــة بهــــدف تحــــديث  .٣
 .الخرائط للمنطقة محل الدراسة

فــي منطقــة النــاجم عــن التــدخل البشــري معرفــة أنــواع وأســباب التغيــر الجيومورفولــوجي  .٤
  .الدراسة

التعـــرف علـــى المنـــاطق القابلـــة للتنميـــة بالقطـــاع الســـاحلي محـــل الدراســـة فـــي ضـــوء  .٥
 .الجيومورفولوجية تالتغيرا

محاولة إعادة تخطـيط منطقـة الدراسـة مـن منظـور شـامل يأخـذ فـي االعتبـار الظـروف  .٦
  .ئية والجيولوجية والتضاريسية والجيومورفولوجية والسياسية لمنطقة الدراسةالبي

  .وسائل رصد التغير الجيومورفولوجي
إنتاج المساحة العسكرية لعام  ٥٠,٠٠٠: ١خريطة طبوغرافية مقياس  ٣٩ الباحثاستخدم 

بيانات و  لمدن رأس غارب والغردقة وسفاحا والقصير، ١٩٥٦، وموزايك الصور الجوية لعام ١٩٨٧
، والمرئيات )كونكو(إنتاج  ٥٠٠,٠٠٠: ١، والخرائط الجيولوجية مقياس (SRTM)االرتفاعات الرقمي 

ومرئيات  ٢٠٠٠لعام  Landsat ETMوالمرئيات الفضائية  ١٩٨٧لعام  Landsat TMالفضائية 
Digital Globe  وSPOT4, SPOT5  من برنامجGoogle Earth . فضًال عن برامج مثل
ArcGIS 9.2 ،8.5 Erdas Imagine، Global Mapper 10.01 ،Google Earth 

pro4، CorelDRAW 11.  



 ٧٢

  .الدراسات الميدانية
أضافت الدراسة الميدانية كثيرًا من المعلومات التي لم تكن مدونة في الكتب، لذا فقد قام 

غرقت يومًا واحدًا، واست ٢٠١٠-٣- ٥كان لمدينة السويس بتاريخ  أولهادراسات الميدانية  ٧بعدد  الباحث
وكانت لمنطقة العين السخنة ومدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى  ٢٠١٠-٩-٢٨بتاريخ  والثانية

وكانت لمنطقة العين السخنة واستغرقت  ٢٠١٠- ١٠-٢٦بتاريخ والثالثة علم وامتدت لمدة ثالثة أيام، 
- ٩بتاريخ  والخامسةت ثالثة أيام، لمدينة الغردقة وامتد ٢٠١٠-١٢- ١٥بتاريخ والرابعة يومًا واحدًا، 

- ٣بتاريخ  والسادسةوكانت لمدن السويس والغردقة وسفاجا والقصير وامتدت خمسة أيام،  ٢٠١٢-٤
وامتدت  ٢٠١٣-٢-٤بتاريخ  والسابعةلمنطقة العين السخنة والزعفرانة وامتدت يومين،  ٢٠١٢- ١٢

  .أربعة أيام لمناطق العين السخنة، والغردقة، ومرسى علم

  نهج وأسلوب الدراسةم
، عند دراسة العالقة بين العامـل البشـري وأشـكال سـطح األرضالتطبيقي  المنهج الباحثاستخدم 

العالقــة بــين العمليــات والظــاهرات الجيومورفولوجيــة مــن جانــب، والنشــاط البشــري مــن فضــًال عــن دراســة 
 الباحـثرافيـا، ذلـك وقـد اسـتعان فـي تمثيـل الظـاهرات كارتوجاألسلوب الكارتوجرافي كما اتبع . جانب آخر

 األسلوب الوصفيب الباحثاستعان خالل استخدام هذه األساليب، وأخيرًا  بعديد من برامج الحاسب اآللي
فـي بعــض المواضــع لوصــف الظـاهرات محــل الدراســة، وتحليــل المرئيـات الفضــائية وبنــاء نظــام معلومــات 

        .جغرافي

  والتحليل المناقشة
  :التالية رئيسة عناصرال صفحات من مقبل هو فيما سنناقش

 .منطقة الدراسة ةجيومورفولوجيرصد التدخل البشري في  .١
 .تصنيف التغير الجيومورفولوجي الناجم عن التدخل البشري بمنطقة الدراسة .٢
 .تخطيط منطقة الدراسةلالباحث  مقترح .٣
  .خريطة أنسب المواقع لبناء القرى السياحية .٤



 ٧٣

 منطقة الدراسة ةوجيجيومورفولالتدخل البشري في  رصد 

وسيتم عبر أربع فترات زمنية قطاعات منطقة الدراسة رصد التغير الذي طرأ بيلي فيما  سيتم  
  .)٦(إلى ) ٢( أشكال منتوضيح هذا التغير من خالل 

  )١٩٥٦ما قبل عام (الفترة األولى : أوالً 
تم استبعاد قطاعي ، مع العلم أنه سي١٩٥٦تتمثل هذه الفترة في موزايك التصوير الجوي لعام 

موزايك التصوير الجوي مرسى علم من هذه الفترة الزمنية نظرًا لعدم توفر - الزعفرانة والقصير- السويس
  .ورصدهما خالل الفترة التاليه مباشرةً  الخاص بهما

  .قطاع رأس غارب -١
 شئاتباستثناء المن شئاتخالي من المنفي هذه الفترة القطاع أن  )٢(يتضح من شكل 

المناطق إلنتاج البترول فى مصر حيث تم وأقدم أكبر من مدينة رأس غارب ولية، حيث تعتبر البتر 
 فيمن إنتاج مصر % ٦٧بواسطة شركة شل اإلنجليزية ويبلغ إنتاجها  ١٩٣٢اكتشاف البترول بها عام 

  .البترول

جملة من % ٢١أي ما نسبته  ٢كم١.١٧ شئاتالمنالتي تشغلها مساحة الوبلغ مجموع 
البترولية إلى جانب مطار غارب  شئاتبالقطاع وترجع كلها إلى المن شئاتالمنالتي تشغلها حة مساال

  .الذي أصبح ال يستخدم اآلن

  .قطاع الغردقة -٢
خاصة  شئاتالفترة ما هي إال منهذه التي تم رصدها في  شئاتأن المن) ٣(يتضح من شكل 

البترولية في حد ذاتها من منصات  شئاتل، أو المنبإسكان المهندسين والعمال القائمين على إنتاج البترو 
، وتركز توزيع العمران في ٢مألف  ١٢٠في هذه المرحلة حوالي  )٢(بترول وغيرها وبلغت مساحة العمران

منطقتين األولى في الشمال وتسمى الدهار والثانية في الجنوب وتسمى السقالة وهما يعتبران النواة 
مثل تالل مجاهد والعفش  ةيلوما دون ذلك عبارة عن مناطق تال. ردقةاألولى للعمران في مدينة الغ
  .ومنطقة جبل أبو شعر القبلي

 ٢كم٢١,٣إضافة إلى ذلك هناك ظاهرة أخرى تم رصدها مثل السبخات بمساحة بلغت حوالي 
معالجة تقريبًا والتي تم تجفيف أجزاء منها فيما بعد أو البناء عليها بشكل مباشر مع األخذ في الحسبان 

باستقامته الطبيعية  الشاطئكذلك يظهر خط . للحماية من التآكل األساسات بأنواع معينة من مواد البناء

                                                 
 Arc GISبرنامج إنتاج املساحة العسكرية باستخدام  ٥٠.٠٠٠:  ١اعتماداً على اخلرائط الطبوغرافية مقياس  ٢

9.2. 
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 الشاطئدون وجود ألسنه أو الجونات صناعية بنيت من أجل االستخدام السياحي، حيث بلغ طول خط 
  .١,٤ )٣(كم وبمعدل تعرج٨٦نحو 

  .قطاع سفاجا -٣
سفاجا تكاد تكون خالية من العمران إذ بلغت مساحة الكتلة  مدينة أن )٤(يتضح من شكل 

الخاصة بميناء سفاجا ونواة مدينة سفاجا  شئاتترجع إلى المن ٢مألف ٤١العمرانية في هذه الفترة نحو 
  .أم الحويطاتالفوسفات بالسكنية وبعض مساكن العاملين بمحاجر 

لنمو النبات ونضجه، ومن ثم فإن ويعد الفوسفات من المكونات الضرورية للتربة والمهمة 
، ١٩٨٤أحمد السيد الزاملي، ( ١٩٠١اكتشاف وتعدين خام الفوسفات بمنطقة أم الحويطات عام 

عمار المدينة ككل، حيث حصل البريطاني كروكستون على عقد حق يعد الحافز الرئيسي إل )١٩ص
ك الحديد لنقل الخام من ومدت خطوط السك ١٩١٠فيميناء سفاجا  فظهراستغالل في منطقة سفاجا، 
اخل والباقي د الشاطئكم من الميناء ويسير موازيا لخط ١٤ اكم يمتد منه٣٧المحاجر إلى الميناء بطول 

، وتوقف )١٤٣ص، ٢، ج٢٠٠٦محمد سميح عافية، ( ١٩١١عام منطقة التحجير، وبدأ التصدير 
حيث أصبح التعدين غير عشرين وأوائل القرن الحادي والاإلنتاج في التسعينيات من القرن العشرين 

  . اقتصادي

كما بلغ طول خط  ٢كم٥,٣أما عن الظاهرات األخرى فقد بلغت مساحة السبخات نحو 
  .لخدمة ميناء سفاجا نكم دون أن يتأثر بأي تعديات عليه سوى إنشاء سقالتي٧٣نحو  الشاطئ

                                                 
طول اخلط املستقيم املار  ÷)بتعرجاته(الطول احلقيقي خلط الشاطئ :  يتم حساب معدل التعرج عن طريق املعادلة ٣

 .خبط الشاطئ بني نقطتني البداية والنهاية









 ٧٨

  )١٩٨٧ – ١٩٥٦( الفترة الثانية :اً يثان
، التي تم إنشائها في األصل ٥٠,٠٠٠:  ١تتمثل هذه الفترة في الخرائط الطبوغرافية مقياس 

 Landsatم، ومرئيات فضائية ١٩٨٧م وتم تحديثها حتى عام ١٩٥٦التصوير الجوي لعام  موزايكمن 
TM  ١٩٨٧و ١٩٨٤لسنوات.  

  .قطاع السويس الزعفرانة -١
من قلب سوى  شئاتمن المن شبه خالٍ القطاع أن  )ج٥(، و)ب٥(، و)أ٥(ن شكل يتضح م

والبرك التي تغيرت مساحتها بمرور الزمن، وبلغ مجموع مساحة  شئاتمدينة السويس وبعض المن
  :على النحو التالي ذلك ضحيتو  ٢كم١٥ شئاتالمن

  لفترة الزمنية بنصيب ا هذهتستأثر مدينة السويس بالنصيب األكبر من المساحة المعمورة في 
، وتتمثل المساحة المعمورة في المساكن سواء ألهل المدينة مثل حي األربعين أو للعاملين ٢كم١٢يبلغ 

البترولية أو الشركات أو المصانع مثل مساكن شركة النصر لألسمدة ومساكن شركة  شئاتفي المن
عتاقة واألدبية و  )بور إبراهيم(سويس الاء بعض الموانئ الهامة مثل مينرصد مصر للبترول، فضًال عن 

  : )٤(على النحو التاليإلى إحداث تغير كبير في شكل وعمق شواطئها إنشاؤها  ، حيث أدى)األتكه(

أرصفة  ٧م، و٨م وعمق ٧٥٠أرصفة للركاب بطول  ٥حتوي على ي :ميناء السويس •
 .م٧,٥و  ٥م بعمق يتراوح بين ١٣٢٠بضائع بطول /ركاب

م، الرصيف ٩م وعمق ١٢٨حتوي على الرصيف التجاري بطول ي :حوض البترول ءمينا •
م وعمق ٥٠٠بطول  ١،٢،٣،٤،٥ )٥(أساكلأرصفة م، ٩م وعمق ٢٠٠التجاري القديم بطول 

 .م٩

م، ورصيف ١١م وعمق ١٥٠لبضائع عامة بطول  ٣حتوي على رصيف رقم ي :ميناء األدبية •
للبضائع  ٩، ٨، ٧، ٦صفة م، وأر ١٢م وعمق ٤٣٥للبضائع والصب الجاف بطول  ٥، ٤رقم 

م وعمق ٥٣٠بطول  ٢، ١م، وأخيرًا الرصيف الحربي رقم ١٢وعمق م ٧٢٥والسياحة بطول 
 .م٩,٥

م وعمق يتراوح ٣٦٤يحتوي على رصيف قديم بطول  :)األتكه(عتاقة ميناء ومراسي صيد  •
 .م ٥و ٢م وعمق يتراوح بين ٤٦٨م، ورصيف جديد بطول ٤و  ١,٥بين 

                                                 
 .٢٠١٣وزارة النقل، قطاع النقل البحري  ٤
ممتدة ىف البحر للناقالت محولة ) أساكل(خرسانية عبارة عن أرصفة  هي) ٥،٤،٣،٢،١(بالنسبة لألرصفة أرقام  ٥

م وتبلغ أطوال  ٩ألف طن واألرصفة جمهزة خبطوط أنابيب الستقبال وتداول مجيع منتجات النفط وبعمق  ١٨
م خارج امليناء الستقبال ناقالت  ١١.٥م باإلضافة إىل وجود منصة عميقة بعمق  ٥٠٠ حوايلاألساكل الكلية 

 .م ٩م بأقصى غاطس  ١٦٩تدخل امليناء  اليتألف طن وأقصى طول للناقالت  ٤٠محولة البرتول والغاز حىت 



 ٧٩

يقع على بعد ه في أوائل الستينيات من القرن العشرين، و ؤ الذي تم إنشا وفندق العين السخنة
 لالستشفاءمصحات ك لالستخداممعدنية طبيعية دافئة صالحة مياه يوجد به عيون ، و من القاهرة كم١٣٠

وأعيد تشغيله في  ١٩٧٣و  ١٩٦٧، والجدير بالذكر أنه تأثر كليا في حربي من األمراض الجلدية
الفندق واألرض للشركة المصرية العامة ترجع ملكية و ، ٢٠٠١ما تم غلقه منذ عام الثمانينيات بين

  )وزارة االستثمار. ("إيجوث"للسياحة والفنادق 

كنموذج لالستثمار  ١٩٧٤في يناير " سوميد"كما تم إنشاء الشركة العربية ألنابيب البترول 
هو نقل البترول عبر األنابيب إلى العربي المشترك، وتضم ميناء بحري، والنشاط األساسي للشركة 

  .)٢٠١٠وزارة البترول، تواريخ وأحداث، ( البحر المتوسط

نادي الثماد الرياضي ومصيف شركة النصر و  قرية الطاووس وقرية أمريكوهذا باإلضافة إلى 
شاليهات (مصيف واحة مينا للسياحة و  مصيف شركة السويس للبترولو  محاجر الساداتو  لألسمدة
فضًال عن محطات الكهرباء ومحطات رفع المياه ونقاط  شركة ماكد يرموتو  صيف ماريامو ) خشبية

السياحية التي كانت تحت اإلنشاء في تلك الفترة مثل شركة الحجاز  شئاتاإلسعاف وبعض المن
هذا على سبيل  البترولية التي تقع في منطقة رأس الزعفرانة شئاتللسياحة، هذا باإلضافة إلى بعض المن

  .رالحص

كم، وترجع تلك الزيادة إلى إنشاء ٢,٢بزيادة تقدر بـ كم١٩٠حوالي  الشاطئخط بلغ طول وقد 
بشرم ثلمت  سقالة إنشاءإلى  باإلضافة ٢مألف ١١٣حوض جديد للسفن في مينا السويس بمساحة 

  بمساحة
  .٢مألف ٤٥ 

  .قطاع رأس غارب -٢
تلة العمرانية ألكثر من الضعف تقريبًا سجلت هذه الفترة نموًا عمرانيًا كبيرًا حيث تضاعفت الك

أي ارتفع بمقدار  ١٩٨٦ألف نسمة حسب تعداد عام٢٠وقفز عدد السكان ألكثر من . ٢كم١,٤٠مسجلًة 
أكثر من مثلين ما كان عليه في الفترة السابقة ويرجع السبب إلى هجرة السكان نحو مدينة جديد تسبح 

مع عدم رصد أي تعدي على  .من محاجر جرانيت ورخامفوق بركة من البترول، باإلضافة إلى ما بها 
  .)٢(شكل  خط الشاطئ ومساحات السبخات









 ٨٣

  .قطاع الغردقة -٣
أي زادت  ٢كم٠,٦به الكتلة العمرانية لتصل إلى القطاع قد تضاعفتأن  )٣(يتضح من شكل 

عام، وكان السبب وراء ذلك هو إعالن منطقة  ٣١حة التي كانت عليها قبل أمثال المسا ٥بمقدار 
حيث تم إنشاء فندق الشيراتون ) ١٩٦٤لسنة  ٧قرار وزاري رقم ( ١٩٦٤الغردقة كمنطقة سياحية عام 

كأول فندق في المنطقة، وتوالت بعدها اإلنشاءات السياحية فأنشئت قرية مجاويش ثم المشربية، 
  .فالسمكة، فشدوان

أي  ٢مألف ١٥٠أدى ذلك االمتداد السياحي إلى انحسار ضئيل في مساحة السبخات يقدر بـ
من مساحة السبخات  ٢مألف ٧٤٠من أجمالي مساحة السبخات، بينما اقتطع نحو % ٠,٧ما نسبة 

  .من مساحة السبخات% ٣,٥لصالح أرض مطار الغردقة الدولي بنسبة 

كم لصالح القرى السياحية مثل ١يادة تقدر بـكم بز ٨٧ليصبح  الشاطئفي حين استطال خط 
 ٢مألف ٣٤، ٨٤صاحبها زيادة في مساحة األرض على حساب البحر تقدر بـ ،قرية الياسمين ومجاويش

  .)٦(سواء لتكبير مساحة القرية أو عمل سقاالت

  .قطاع سفاجا -٤
أمثال  ٣ أي ٢كم١,٣قد زادت بها الكتلة العمرانية بمقدار القطاع أن ) ٤(يتضح من شكل 
تمثل يو ) خدمي -سكني(عام، حيث توزعت تلك المساحة على فئتين  ٣١المساحة ما كانت عليه قبل 

أي نحو ربع ما تم إضافته في تلك الفترة بينما كان نصيب  ٢كم٠,٣االخير في ميناء سفاجا بمساحة 
إنتاج خام كلفة للمنطقة السكنية التي تم هجرها بعد نضوب أو ارتفاع ت ٢كم٠,٢منها  ٢كم١األول 

أم الحويطات خالل أخر عقدين من القرن العشرين، والباقي لصالح االمتداد األفقي الفوسفات بمحاجر 
  .لكلته مدينة سفاجا

لصالح إنشاء  م٨٠٠فمازال لم يتأثر بعد بأي تعديات سوى استطالته بمقدار  الشاطئأما خط 
من  مألف ٤١ميناء سفاجا نحو  شئاتطعت منبينما اقت. ٢مألف ٤٤رصيف جديد بميناء سفاجا بمساحة 

  .سبخة رأس قد البارود

  
  

                                                 
، أو قـد السقاالت هي عبارة عن ممر من اخلشب ممتد باجتاه البحر، قائم ومثبت يف املياه بواسطة أعمدة من املعـدن ٦

وى الضـحل للميـاه والوصـول إىل ، اهلـدف منـه هـو اخلـروج مـن املسـتيكون عبارة عن ممر مـن اخلرسـانة املسـلحة املصـمتة
 .، ويستخدم لتسهيل استقالل اليخوت يف الرحالت البحريةاملياه العميقة





 ٨٥

  .مرسى علم -قطاع القصير  -٥
 ٢كم١,٩صغر حجم المساحة المبنية في القطاع ككل إذ بلغت نحو  )٦(يتضح من شكل 

لقصير، وكانت تتوزع على شكل تجمعات عمرانية على النحو التالي حدود مدينة مرسى علم، ومدينة ا
  .على الترتيب ٢كم٠,٤، ٠,٨٦، ٠,٦٤وميناء الحمراوين ومناطق تحجير الفوسفات بمساحات تقدر بـ 

، وعلى الرغم من وجود كثير من ١,٢كم بنسبة تعرج ٢٠٩نحو  الشاطئبلغ طول خط و 
ا على الشروم والخلجات إال أن المسافات الفاصلة بينها مستقيمة وطويلة األمر الذي أدي إلى عدم تأثيره

بأي تعديات سوى تجهيز رصيف الستقبال سفن تصدير  الشاطئنسبة التعرج، في حين لم يتأثر خط 
فقط مما أدى إلى التعدي على البحر بالردم بمساحة  م٦٠٠الفوسفات التي أدت إلى استطالته بمقدار 

  .٢م١٦٠٠قدرت بنحو 

ع بلغت مساحتهما نحو وتم رصد مساحات من السبخات والشعاب المرجانية على طول القطا 
  .على الترتيب ولم يتم رصد أي تعديات عليهما في هذه الفترة ٢كم٤٣و ٢كم٣

  )٢٠٠٠ – ١٩٨٧(الفترة الثالثة: ثالثاً 
  .٢٠٠٠لسنة  Landsat ETMتتمثل هذه الفترة في المرئيات الفضائية 

  .الزعفرانة  - قطاع السويس -١
 ٦أي زادت بمقدار  ٢كم٩٤,٦نية لتصل إلى قد تضاعفت به الكتلة العمرا القطاعويظهر أن 

عام، ولعل من األسباب القوية لهذه الزيادة هي التوسع األفقي ١٣أمثال المساحة التي كانت عليها قبل 
لمدينة السويس على حساب الصحراء في شمالها الغربي مثل مدينة النور والسالم على سبيل المثال ال 

البحر األحمر ولكن هذه المرة سياحيًا حيث أقيم العديد من للحصر فضًال عن إعادة اكتشاف ساحل 
السياحية التي منها ما ظهر في هذه الفترة ألول مرة مثل فندق وادي الدوم على سبيل المثال  شئاتالمن

أو ما تم استكمال مبانيها وتم  ٢كم ١٣,٥سياحية في هذه الفترة نحو  شئاتإذ بلغ ما تم إضافته من من
ر مثل منتجع شركة الحجاز للسياحة، أو اكتساب أرض جديدًة على حساب البحر مثل افتتاحه للجمهو 

في هذه الفترة محطة الزعفرانة لتوليد  شئات، ومن أشهر وأهم المن٢كم٠,٤٧حديقة مبارك بمساحة
  )أ٥( شكل ,على الترتيب ٢كم٢٥,٤٧و ٢كم٢٤,٥الكهرباء من طاقة الرياح وميناء العين السخنة بمساحة 

كم أي زاد بمقدار ٢٠١إذ بلغ طوله نحو  الشاطئخط على  كبيراً  اً هذه الفترة تعديوتشهد 
سقالة وتهيئة ساحل قرية الفيستا المقامة عند رأس أبو درج  ١٤هو بناء كم وكان السبب وراء ذلك ١١

 إلى ردم كامل مساحة حديقة مبارك وأحد باإلضافةباصطناع بروز على شكل مروحة اليد اليابانية هذا 
ن إلى جوار إستاد السويس، وبناء رصيف جديد في مينائي األتكه وميناء شركة النصر يالنوادي الواقع

  :الجدول التاليكما هو موضح في . للبترول فضًال عن حفر حوض لرسو السفن بميناء العين السخنة
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  مساحات التعدي على البحر بالردم) ١(جدول  

  ).٢٠٠٠، ١٩٨٧(الثة بالفترة الث الزعفرانة -بقطاع السويس 
  االستخدام  ٢مالمساحة ألف   شكل التعدي  المنشأة

  سياحي  ٦٧  ردم  سقاالت
  سياحي  ١  حفر  الفيستا
  سياحي  ٢٥  ردم  الفيستا

  موانئ  ١٠٠٠  حفر  ميناء العين السخنة
  موانئ  ٢١  ردم  ميناء العين السخنة

موانئ السويس، 
عتاقة النصر للبترول، 

  )األتكه(
  موانئ  ٣٥٠  ردم

  ترفيه  ٦٧٠  ردم  ديقة مبارك وناديح
  .٢٠٠٠، ١٩٨٧لعامي   TM , ETM Landsatلاعتمادًا على مرئيات الباحثمن حساب : المصدر

  .قطاع رأس غارب -٢
أي زادت بمقدار  ،٢كم١,٥٣ويتضح أن الزيادة مستمرة في مساحة الكتلة العمرانية لتصل إلى 

رة السابقة، ويظل السبب هو ارتفاع معدل الزيادة أكثر من ضعف المساحة التي كانت عليها في الفت
ولم يتم رصد أي تعدي ، ١٩٩٦ألف نسمة تقريبًا حسب تعداد عام٢٦السكانية حيث بلغ عدد السكان 

لشحن سقاالت  ١٠بإنشاء على خط الشاطئ طفيف رصد تعدي على مساحات السبخات بينما تم 
رات البحرية على الجوانب الشمالية لهذه السقاالت أدى إلى ترسيب حمولة التيا مما ،)٢(، شكلالبترول

  ).٨(و) ٧(شكل  .٢ألف م٢٠٠ة مساحإجمالي ب
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 ٠ ٥٧٠م

 رأس عامر

  خليج

 السويس

سقالة شحن 
 بترول

خط الشاطئ 
قبل إنشاء 

ترسيب ما تحملة التيارات البحرية على الجوانب ) ٧(شكل  

  شمال رأس غارب -عامرالشمالية للسقاالت برأس 

 ,Google Earth, DigitalGloobe: المصدر

  خليج
 السويس 

  منصات
استخراج  

  سقا8ت بترول
  شحن 
 البترول 

خط الشاطئ 
قبل إنشاء 

 ٠ ٥٧٠م

 Google Earth, DigitalGloobe, 2009: مصدرال

ترسيب ما تحملة التيارات البحرية على ) ٨(شكل  
  الجوانب الشمالية للسقاالت شمال رأس غارب



 ٨٨

  .قطاع الغردقة -٣
ما كانت عمرة ٢٢مساحة الكتلة العمرانية نحو  به القطاع قد زادتأن ) ٣(يتضح من شكل 

، كان نصيب ٢كم١٣,٢در بنحو عليه في الفترة السابقة بحيث بلغ ما تم إضافته في هذه الفترة مساحة تق
وعلى الرغم من أن . الباقية من نصيب العمران السكني والمساحة ٢كم٩,٨النشاط السياحي منها نحو 

إال أن البداية الفعلية كانت في الثمانيات بسبب االستقرار  ١٩٦٤عام على استحياء النشاط السياحي بدأ 
  .١٩٧٣واالنفتاح االقتصادي عقب حرب 

تمثلت في ردم مساحات من المسطحات  سلبية لتوسع واالنتشار السياحي عوائدوكان لهذا ا
البحرية بهدف استطالة الواجهة البحرية المتاحة، وحفر مساحات أخرى لعمل الجونات صناعية لخدمة 

كلها داخل حدود منتجع الجونة السياحي  ٢كم١,٨النشاط السياحي حيث بلعت مساحة الحفر نحو 
أن مساحة ما تم ردمه من البحر بمدينة ) ١٠٧، ص٢٠٠٣،محمد أحمد اجدةم(وذكرت ). ٣(شكل

 ٨٠تتوزع على أكثر بقليل من  ٢كم٢,٧، بينما تم قياسها واتضح أنها نحو ٢كم١,٦الغردقة بلغ نحو 
منشأة سياحية على طول ساحل مدينة الغردقة من جنوب منتجع الجونة  ٣٩منشأة تم تعين منها حوالي 

 ٣٠٠نوبًا، حيث سجلت قرية جولدن فايف سيتي أكبر مساحة ردم على البحر تقدر حتى شرم العرب ج
  .٢مألف ٢,٨بينما سجل فندق كونراد الغردقة أقل مساحة ُقدرت بـ ٢ألف م

حيث تضاعف عدد الفنادق  -زيادة الدخل القومي وتشغيل للقوى العملة-  يجابيةاال أما العوائد
فندقًا، في حين تضاعفت عدد الغرف  ١٣٣ليصل إلى  ٢٠٠٢ – ١٩٨٠أمثال في الفترة  ٦بمقدار 

 ١٠٠٠ألف غرفة بعد أن كانت ال تتعدى ٢٥ليصل إلى  ٢٠٠٢مرة في منتصف عام  ٢٦الفندقية نحو 
حوالي  كان ن عدد العمالة بمنتصف الثمانياتأغرفة في الخمس سنوات األولى من عقد الثمانيات، كما 

  .)١٠٧، ص٢٠٠٣،محمد أحمد ماجدة(٢٠٠٢ مثل في عام٢٥تضاعف عددهم إلى  ١١٦٩

  مساحات التعدي على البحر بالردم بقطاع الغردقة) ٢(جدول  
  .)٢٠٠٠، ١٩٨٧( بالفترة الثالثة 

  ٢المساحة الكلية بعد الردم م  ٢مساحة الردم م  ٢المساحة م  اسم المنشأة

 ١٩٢٢٦٠ ٧٨٥٥٣ ١١٣٧٠٧  فندق ريميفير

 ١٨٩١٨٥ ١٢٢٩٢٦ ٦٦٢٥٩  أرابيا

 ١١٨٦٨ ٩٥٨١ ٢٢٨٧  ن هوتيلأكوا ف

 ٤١٣٤٨ ٢٣١٨٤ ١٨١٦٤  البرنسيسة

 ١٦١٨٩ ٥٢١٩ ١٠٩٧٠  السمكة

 ١٨٩٠١ ١٠٤٩٨ ٨٤٠٣  النادي الجتماعي

 ١٣٧٢١٢ ٦٦٥٢٢ ٧٠٦٩٠  انتركونتينينتال الغردقة

 ٦٧٨١٧ ٦٤٣١٨ ٣٤٩٩  بالم دي ميرت
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 ١١٤٩٧ ١٠٣٢٧ ١١٦٩  بيال فيستا

 ٣٨٨٢٤ ٢٨٤٠٤ ١٠٤٢٠  جراند أزور هوريزون

 ٥٥٧٦٦ ٣٠١٥٤ ٢٥٦١٢  راند بالزاج

 ٩١٨٠٦ ١٦٢٣٤ ٧٥٥٧٢  جراند هوتل

 ٩٥٠٥٥ ٣٥٢٩٨ ٥٩٧٥٧  حور باالس

 ١٩٤٧٧٣ ١٨٧٨٢ ١٧٥٩٩٢  دانا بيتش ريزورت

 ٧٣٧٠٦ ٤٢٧٢٩ ٣٠٩٧٧  رويال ريجينا

 ٥٠٥٩٤ ٤٦٩١٧ ٣٦٧٧  بيتش ةهبيذ

 ٣٨٣٠٧ ٨٥٠١ ٢٩٨٠٥  سلطان بيتش

 ٢٩٠٤٣ ٢٣٧٤٢ ٥٣٠١  سي ستار

 ٤٠٦٨١ ٣٣٦٨٤ ٦٩٩٧  سيجول

 ١١٢٠٨٩ ٣١٩١٧ ٨٠١٧١  شيدوان جولدن بيتش

 ٥٥٢٢٥٨ ٢٨٧٥٢٨ ٢٦٤٧٣١  الغردقة فندق جولدن فايف

 ٢٩٣٣٧ ٢٠١٢١ ٩٢١٦  فندق جيسوم

 ٢٦٦٩٤٧ ٨٤٦٧٦ ١٨٢٢٧١  فندق ديزيرت الغردقة

 ١٨٨٥٢ ١٢٨٧٧ ٥٩٧٥  فندق ساند بيتش

 ١٧٣٠٧٣ ٨٤٣٢١ ٨٨٧٥٢  فندق ستيجينبيردر

 ١٩٥٦٨٢ ٨١٣٦٠ ١١٤٣٢٢  فندق ليالي الند

 ٣٥٥٣١ ٣٠٨٢٩ ٤٧٠١  فندق وافز

 ٣٨٩٧١٩ ١٦٠٣٧٧ ٢٢٩٣٤٢  قرى علي بابا و عالء الدين والياسمين

 ١٤٣١٦٦ ٣٩٦٦٨ ١٠٣٤٩٧  قرية الباتروس

 ٤٦٣٣٣٨ ٦٢٣٨ ٤٥٧٠٩٩  قرية سوفتيل

 ١٠٥٣٣٥ ٦٩٨٥ ٩٨٣٥٠  كاليميرا الغردقة

 ٢٥٨٥٧٥ ٥٠٥٥٣ ٢٠٨٠٢٢  كورال بيتش الغردقة

 ١٣٢٠٣٢ ٢٨١٧ ١٢٩٢١٥  دقةكونراد الغر 

 ٤٤٤٥٥ ٣٠٤٠٧ ١٤٠٤٧  ال بيتش الغردقة

 ٣٥٣٠٩ ١٨٦١٨ ١٦٦٩١  مارمارا

 ٥٤٣٤٨٨ ٧٢٥٠٠ ٤٧٠٩٨٨  منتجع رويال أزور

 ٤٥٦٦٤ ٣٦٥٢٩ ٩١٣٥  نيو سيجول  الغردقة

 ١٦٠٦٢٥ ٩٢١٣٨ ٦٨٤٨٧  هيلتون بالزا

  .٢٠٠٠، ١٩٨٧لعامي   Landsatاعتمادًا على مرئيات  الباحثمن حساب : المصدر
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كم ١٤٧حيث وصل طوله إلى الشاطئالحفر والردم على طول خط  اومن ثم فقد أثرت عمليت
، ٢٠٠٩،محمد خليل خليل(ذكر و كم من هذه الزيادة، ٣٥ نحوالجونة وحده  عمنتج كان نصيب

بعد واصبحت  م١٠٠بحرية ال تتعدى  واجهةتمتلكا  احور باالس كانتو  أن قرية سلطان بيتش) ٣٣٥ص
نت واجهتهم البحرية الند وجراند كا ، أيضا فندق الباتروس وليليم٤٠٠بطول  على حساب البحر الردم

على الترتيب أيضا  ٥٠٠، ٧٥٠، ٧٠٠بأطوال  على حساب البحر بعد الردموأصبحت  م٢٠٠ال تتعدى 
من  مكنأ م٣٠٠البحرية ال تتعدى  انت واجهتهقرية ميرت وذهبية وانتركونتننتال وهيلتون بالزا والتي كا

فندق  وكذلكعلى الترتيب،  م٨٥٠، ١٣٠٠، ١٢٠٠، ١٨٠٠خالل الردم استطالتها لتصبح بطول 
بعد الردم على وأصبحت  م٤٠٠و ٥٠٠البحرية  ت واجهتهادوان جولدن بيتش كانجولدن فايف وش

  .على الترتيب م١٤٠٠و ١٧٠٠حساب البحر بطول 

رت سذا التوسع العمراني بمختلف أشكاله حيث انحمن ه تأثرًا كبيراً فقد تأثرت مساحتها  أما السبخات
أدى منتجع الجونة  فقد. ١٩٥٦عام  ٢كم٢١,٣من أصل % ٦٢أي ما نسبته  ٢كم١٣,٢لتصل إلى 

موزعه على طول  ٢كم٢,٥والمساحة الباقية التي تقدر بـ ٢كم٥,٦وحده إلى تقليص مساحة تقدر بنحو 
  .السهل الساحلي بالمدينة

 ٢كم١٠٣,٢بعد أن كانت  ٢كم١٠١,٢فقد انحسرت مساحتها إلى  أما الشعاب المرجانية  
حيث تم . )٢(التي ذكرت في جدول ترجع كلها لعمليات الردم  المتقلصة بالفترة السابقة، وهذه المساحة

أدى إنشاء السقاالت  كما، )٩( شكل ميرت وأرابيا  اانشاء قرى سياحية بالكامل عن طريق الردم مثل قري
أن مدينة الغردقة تحتوي ) ٣١٨ص، ٢٠٠٩،محمد خليل خليل(حيث ذكر  الشعاب إلى تقليص مساحة

ت الممارسات الخاطئة وأد. سقالة مقامة على أعمدة والباقي خرسانة مصمتة ٢٦سقالة منها  ٦١على 
  :على النحو التاليالشعاب على ة ييئالباإلضرار ألحقت كثير من  التيبعض الحوادث أثناء الغطس إلى 

حادثة شحط  ٥٥وشحوط اليخوت بمسطحات الشعاب المرجانية حيث تم رصد  اصطدام -أ
 .)٢٠١١، بيانات غير منشورةبالغردقة،  جهاز شؤون البيئة(مراكب

 .)٧(ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية -  ب

، س إلى المياه ومن ثم موت المرجانالتلوث البترولي الذي يؤدي إلى عدم نفاذ ضوء الشم - ج
جهاز ( عند مدخل خليج السويس١٩٨٩النفط في البحر األحمر عام مثل حادث جنوح ناقلة 

 .)٢٠١١بيانات غير منشورةشؤون البيئة، 

  

                                                 
يؤدي ارتفاع درجة حرارة املياه أو زيادة امللوحة أو احلموضة إىل موت الكائنات احلية اليت تعطي الشعاب ألواا  ٧

 .بيضالزاهية املختلفة ومن مث يتحول لون الشعاب إىل اللون األ
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  .قطاع سفاجا -٤
 ٤,٥مساحة الكتلة العمرانية نحو  به القطاع قد زادتفي هذه الفترة أن ) ٤(يتضح من شكل 

، ٢كم٦فته في هذه الفترة مساحة تقدر بنحو مثل ما كانت عليه في الفترة السابقة بحيث بلغ ما تم إضا
  .للسكني والسياحي والعسكري بالترتيب ٢كم٣,٦، ٢كم١,٦، ٢كم٠,٦توزعت هذه المساحة على 

شمس (السياحية مثل شئاتلصالح المن ٢كم٠,٤أما السبخات فقد تقلصت مساحتها بمقدار 
) نتركونتينينتال أبوسومهإ و ينا فيل فندق اللوتس باي ومو باراديس سولي مار بيتش و هوليداي إن و سفاجا 

الشعاب  حساب مساحات ىعلُردمت لصالح اليابس  ٢مألف ٦٩وأضاف األخير مساحة تقدر بـ
لصالح  م٥٠٢ببعض التعديات التي أدت إلى استطالته بمقدار  الشاطئالمرجانية، بينما تأثر خط 

  .٢مف أل٢٧نتركونتينينتال أبوسومه ورصيف جديد بميناء سفاجا مساحته إ

  .مرسى علم -قطاع القصير  -٥
مرة ما كانت ٢,٥مساحة الكتلة العمرانية نحو  قد زادت بهالقطاع أن ) ٦(يتضح من شكل 

، وكانت ٢كم٤,٩عليه في الفترة السابقة بحيث بلغ ما تم إضافته في هذه الفترة مساحة تقدر بنحو 
بعد أن زود الكتلة العمرانية للمدينة  األسباب وراء ذلك هو انتهاء عصر تحجير الفوسفات في القصير

زادت الكتلة العمرانية في مدينة مرسى علم بمقدار  في حينبنحو مثلين ما كانت عليه في الفترة السابقة، 
وكان السبب هو االنتباه لمستقبل المدينة السياحي فتم بناء مساكن للعملين بقطاع السياحية  ٢مألف ٤٠٠

في  ١٩٩٩دينة البكر باإلضافة إلى البدء في أواخر هذه الفترة بالتحديد عام لتثبيت أقدام التنمية في الم
حيث كم تقريبًا حيث بدء المشروع ببناء ما يسمى بالمشروع الرائد ٦٠إنشاء بورتو غالب شمال المدينة بـ

 الردم على الشعاب المرجانية بمدينة الغردقة) ٩(شكل 
 ,Google Earth: المصدر

Spot 5, 2011 

البحر 
 ا-حمر

قرية 
 ميرت

قرية 
 أربيا 

قرية 
أربي6 
 أزور

خط الشاطئ 
 قبل الردم

 ٠ ٣٢٥م   



 ٩٢

وٕانشاء مطار  ٢مألف ١٧٥حفر مارينا اليخوت الخاص بالمنتجع السياحي على مساحة قدرت بنحو تم 
أنشئ خصيصًا لخدمة بورتو غالب والقرى السياحية التي سيتم انشائها  قدو  ٢كم٣على مساحة  دولي

  .الحقًا بالقطاع

أو الشعاب المرجانية واقتصر التعدي على تقلص نصف  الشاطئلم يكن هنا تعدي على خط 
  .مساحة أحدى السبخات جنوب مدينة القصير

  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٠(الفترة الرابعة: رابعاً 
بحيث تكون أقدم المرئيات ترجع لسنة  Digital Globeمرئيات شركة في هذه الفترة تتمثل 

  .٢٠٠٩لعام  Spot5و  Spot4ومرئيات قمر  ٢٠٠٨وأحدثها لسنة  ٢٠٠٢

  .انةر الزعف -قطاع السويس  -١
ه في هذه الفترة مساحة بحيث بلغ ما تم إضافت شئاتوقد ازدحم بكثير من المنالقطاع ظهر ي
بينما كان النصيب  ٢كم١,١السكنية بمساحة  شئاتعلى المن المساحة، وتتوزع هذه ٢مك٨تقدر بنحو 
التي من أهمها بورتو السخنة والعديد من القرى و  ٢كم٥,٢السياحية التي بلغت مساحتها  شئاتاألكبر للمن
  .خدمة ترفيهية أخرى شئاتالبترولية ومن شئاتالمساحة الباقية تتوزع على المنو السياحية 

ستة منهم نتيجة الردم لبناء سبعة سقاالت كم ٢,٢بنحو  الشاطئخط  طول ديادز از أيضًا ويبر 
إلى منطقة  باإلضافة، هذا لقريتي روزيتا بيتش وكناري بيتش، والسقالة السابعة ألرض خاصة بالجيش

ذا ، وبهثامنة لفندق صنع لنفسه شاطئ على حساب المنطقة الضحلة التي يطل عليها بمنطقة بور توفيق
، أما بالنسبة لمساحات الحفر فقد تم ٢مألف ٣١فقد بلغ إجمالي مساحة ما تم ردمه في هذه الفترة نحو 

  .لحوض أشنئ داخل ميناء العين السخنة ٢مألف ١٤٧رصد مساحة تقدر بنحو 

ربع أقل من تقلصت مساحة البرك التي تقع على رأس خليج السويس غرب القناة إلى أيضًا 
أيضا عين المياه الكبريتية السخنة التي سميت  )أ٥(شكل  ،٢كم ٠,٦إلى  ٢كم٢,٦من مساحتها تقريبًا 

 الرابعةفي الفترة  ٢كم٠,١إلى  ٢كم٠,٢باسمها منطقة العين السخنة تقلصت إلى نصف مساحتها من 
، وقد اتضحت أسباب تقلص هذه المساحات من خالل )ب٥(شكل  عما كانت عليه في الفترة األولى

عمليات ترجع إلى وكان أهم تلك األسباب  ٥/٣/٢٠١٠ بتاريخ الباحثيدانية التي قام بها الدراسة الم
) ٦(إلى ) ١(الصور أرقام و ) ١٠( شكلوضح يو  الردم إما ألغراض البناء أو االستصالح الزراعي

  .أشكال التعامل مع جيومورفولوجية

البناء المباشر على البرك ) ١( ةصور 
 بمدينة السويس
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المتخلف عن بناء قرية  التخلص من ناتج الحفر )٤( ةصور 
  تالل بمنطقة العين السخنة

بناء القرى ) ٢( ةصور 
ية على التالل السياح

 الساحلية مع تكسيه الجوانب

قرية السيتا ) ٣( ةصور 

بنيت أعلى مرتفعات 
 .هضبة الجاللة البحرية

 ,Google Earth: المصدر

ساسات الخاصة ناتج حفر األ
بقرية تالل السياحية فقد تم 
التخلص منها بالتعدي على 

–العين السخنة(الطريق السريع 
وبناء حواجز للمنع ) الزعفرانة

تسرب الردم على الطريق كما هو 
  .موضح بالصورة
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  .أس غاربقطاع ر  -٢
في تسجيل معدًال منتظم في زيادة الكتلة العمرانية والسكانية حيث قدرت الزيادة القطاع يستمر 

 .٢٠٠٦ألف نسمة حسب تعداد عام٣٢بينما زاد عدد السكان ليصل إلى  ٢كم١,٤١في هذه الفترة بنحو 
  .)٢(شكل  مع عدم رصد أي تعدي على خط الشاطئ ومساحات السبخات

مد الطريق ) ٦( ةصور 

الساحلي واختراق التالل 
الساحلية باإلضافة إلى 

 .البناء عليها

المسار 
 المستقبلي

تغير مسار الطريق ) ١٠(شكل 
كم أمام ١٠الساحلي لمسافة 

وقرية تالل  ٦قرية الفيستا 

 بمنطقة رأس أبو درج

 

 ,Google Earth: المصدر

 مسار الحاليال

 

هضبة الجاللة 
 البحرية

 خليج السويس
٠ ١١٢٠م

نقطة التقاء ) ٥( ةصور 
تحت (الطريق القديم والجديد

بمنطقة العين ) اإلنشاء
 السخنة
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  .قةقطاع الغرد -٣
السكنية حيث  شئاتالسياحية فضًال عن التوسع في المن شئاتويتضح زيادة عدد المن

كان نصيب النشاط السياحي منها نحو و ، ٢كم٢٥,٤تضاعفت مساحة الكتلة العمرانية لتصل إلى 
، ٢كم٢,٨يليها الخدمي ثم العسكري بمساحات  ٢كم٩,١جاء بعدها السكني بمساحة تقدر بـ ٢كم١١,٨
  .)٣(، شكلالترتيب على ٢كم١,٦

يتواصل في هذه الفترة مسلسل الحفر والردم على طول ساحل مدينة الغردقة ويالحظ أن هذه 
المساحات تتركز في جنوب مدينة الغردقة على طول طريق القرى الواصل بين منطقة الهضبة وسهل 

بينما تتوزع  ،كيلومتر واحدأقل من بحشيش ال يفصلها عن بعضها سوى مسافات تقدر في المتوسط 
تفصلها عن بعضها مسافات ) الجونة واألحياء ومارينا السياحي(باقي المساحات في بقع متناثر في 

  .كم١٤بعيدة تقدر في المتوسط بـ

، ويظل الثاني صاحب المساحة الكبرى ٢كم٠,٣وتقدر المساحة الكلية لما تم حفره أو ردمه بـ
على الرغم من صغر مساحة الحفر والردم إال أنها و . والمساحة الباقية للحفر ٢كم٠,٢بنصيب يقدر بـ
منتجع كم عن الفترة السابقة، استأثر ٧ كم بزيادة١٥٤حيث ازداد طولة ليصبح  الشاطئأثرت على خط 

  .بالمدينة الشاطئكم والطول الباقي موزع على طول خط ١,٧الجونة بـ

احات ضحلة مالصقة مس لكونها ومازالت مناطق الشعاب المرجانية الشعاب المرجانية
مساحة الشعاب المرجانية  تإذ تقلص ،للشاطئ مناطق تسمح بزيادة مغرية لمساحات تلك القرى

حيث كانت قرية هيلتون لونج بيتش الغردقة صاحبة النصيب  ٢كم١٠١,٢بعد أن كانت  ٢كم١٠١إلى
ألف ٦٥حة تقدر بـاألكبر مما تم ردمه وبالتالي مما تم اقتطاعه من مسطحات الشعاب المرجانية بمسا

  .٢ألف م٤١,٥بمساحة  )∗(بيتش ، تليها قرية بالم٢م

تم حفر بها حيث منتجع الجونة لأما عن المساحات التي تم حفرها فكان النصيب األكبر 
ن بالبحر عبر ان متصلتاها قرية الياسمين إذ حفرت بحيرت، تال٢ألف م٥٢بحيرة صناعية على مساحة 

   .٢مألف ١٤قناة صغيرة بمساحة 

حيث استحوذ منتجع الجونة  ٢كم١١,٨إلى  ٢كم١٣,٢فقد تقلصت مساحتها من أما السبخات
من المساحة المتقلصة والمساحة المتبقية موزعه % ٦٤أي ما نسبته  ٢كم٠,٩وحده على ما يزيد عن 

  .على القرى السياحية وبعض المناطق السكنية

                                                 
أألف ٤٧تتجاور هذه القرية مع أخرى رصدت منذ الفرتة السابقة ومازالت حتت االنشاء ردمت مساحة تقدر بـ ∗
 .٢م
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  .قطاع سفاجا -٤
أي أكثر بقليل مما تم  ٢كم٦,٥هذه الفترة نحو  بلغت مساحة ما تم إضافته من عمران في

 شئاتللمن ٢كم٢، ٢كم٠,٨، ٢كم٢,٢، ٢كم١,٧إضافته في الفترة السابقة، وتتوزع هذه المساحة على 
  ).٤(الترتيب، شكل على السياحية، السكنية، الخدمية وأرض فضاء مخططة الشوارع 

حيث استطال  ،الشاطئتأثر خط  نفي حيبالتدخل البشري لم تتأثر السبخات في هذه المرحلة 
، كان نصيب النشاط السياحي من هذا الطول المضاف مسافة تقدر بما يقرب من م٥٤٥بمقدار 

وتقدر مساحة الردم . النصف، وذهبت المسافة الباقية لصالح الميناء العسكري ومرفأ لصيانة اليخوت
  .لى حساب الشعاب المرجانيةردمت ع ٢مألف ٥٦,٥منها  ٢مألف ١٣٥المضافة لصالح اليابس نحو 

  .مرسى علم -قطاع القصير  -٥
ويظهر جليًا أن هذه الفترة كانت بمثابة االنفتاح السياحي، إذ يبلغ مساحة العمران الذي تم 

جمالي مساحة العمران إمن % ١٢٠أي زادت بنسبة  ٢كم١٠,٥إضافته بالقطاع في هذه الفترة فقط بنحو 
على  ٢كم٣,٥، ٢كم٧وكان نصيب العمران السياحي والعمران السكني . تينفي القطاع في الفترتين السابق

  ).٦(الترتيب، شكل 

  أما بالنسبة للعمران السكني فقد توزعت مساحته على مدينتي القصير ومرسى علم 
كلها  ٢مألف ٢٢٤وقد تقلصت السبخات في هذه الفترة بمقدار . على الترتيب ٢كم١,٥و ٢بمساحات 

  .كانت بسبب العمران السكني ٢مألف ٥٥النشاط السياحي باستثناء  كانت بسبب

كم عما كان عليه في الفترة السابقة وكلها ٩بزيادة تقدر بـ الشاطئتم رصد استطالة خط  كذلك
كمرحله أولى  ٢كم٧ويمتد المشروع على مساحة  .)٨(نتيجة إنشاء مارينا اليخوت عند مشروع بورتو غالب

                                                 
 ٢كم٣امتياز ختصيص قطعة أرض بلغت حنو  ١٩٩٧بدأ املشروع عندما حصلت جمموعة شركات اخلرايف عام  ٨

لوقت الذي مت االنتهاء من بناء وحدات فندقيه يف نفس ا ٢٠٠١لبناء مطار مرسى علم الدويل لينتهي املشروع عام 
ومشروع بورتو غالب السياحي تديره شركة إمياك مرسى علم للمشروعات . لتستوعب السياحية العاملية القادمة

، واستقبل ٢كم٣ومت االنتهاء من مطار مرسى علم الدويل على مساحة . جمموعة اخلرايف حدى شركاتإالسياحية 
كم مبعىن انه يستطيع استقبال الطائرات كبرية ٣٠٠٠، ويبلغ طول مدرج املطار ٢٠٠١نوفمرب ٥أول طائرة ركاب يف 

طائرة، خيدم املطار السياحة الدولية وخيدم مليون سائح سنويا  ١٦احلجم ويتسع موقف الطائرات لعدد يصل إىل 
عن الطائرات الصغرية ومت بناء  مليون سائح سنوياً، ويناسب املطار الطائرات املتوسطة فضالً  ٤وخمطط له أن خيدم 

ويستقبل مبىن الركاب  ٢م٢٠,٠٠٠وسيتم توسعته يف املستقبل ليصل إىل   ٢م٥٠٠٠مبىن الركاب على مساحة 
ساعة، ويعد مطار مرسى علم متصل بشكل مباشر مبعظم /راكب ٢٠٠٠ساعة وخمطط له أن يستوعب /راكب ٦٠٠

وبريوت والكويت وديب وجدة، حيث يبعد عن حوىل مخس دقائق من  مطارات العامل مثل باريس ولندن وبرلني وروما
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ما يسمى المشروع الرائد وهو عبارة عن الحصول على األرض وتجهيز البنية التحتية وقد تم فيها البدء ب
ومارينا   ٢كم٣,٨وبناء عدد من الفنادق مثل سيتادل، كراون بالزا، فندق غطس على مساحة تقدر بـ

كلها  ٣كم١,١تقدر بنحو  ، مما أدى إلى استخراج كمية حفرم٤بعمق  ٢مألف ٢٨٠بمساحة  )٩(اليخوت
من تجهيز البنية التحتية % ٩٠لمشروع أنه تم بالفعل االنتهاء من اوذكر مدير . اب اليابسعلى حس

من المشروع حيث يتم طرح النسبة الباقية للمستثمرين سواء شركات أو أفراد على أن يتم االتفاق % ٢٥و
م المشروع أيضا ويض. ٢٠١٤وااللتزام بشروط البناء ومتوقع أن يتم االنتهاء من المرحلة األولى في عام 

  .مقعد أيضا يوجد مستشفى للطوارئ ٢٠٠٠ويتسع لـ ٢م٦٠٠٠مركزًا للمؤتمرات على مساحة 

أيضا . ٢٠١٩عام في تنتهي  ٢كم١٠ومن المقرر إنشاء مرحلة ثانية للمشروع على مساحة 
  .٢كم٢ة من المتوقع أن تتضمن المرحلة الثانية إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح على مساح

                                                                                                                      
دقيقة عن جدة وساعتني عن اخلليج العريب ومخس ساعات  ٣٠قلب بورتو غالب، وساعة بالطائرة عن مطار القاهرة و

البناء والتشغيل ونقل امللكية بعد  )BOT’ )Build-Operate-Transfer‘عن أوروبا، ويعمل املطار بنظام 
سنة، ويدير املطار شركة أمياك مرسى علم الدارة وتشغيل مطار مرسى علم وهي إحدى  ٤٠فرتة االمتياز وهي مرور 

شركة إمياك مرسى علم لالستثمار والتنمية السياحية، إحدى شركات جمموعة اخلرايف بالقاهرة .  شركات جمموعة اخلرايف
 .بيانات غري منشورة

 .سياحي يف الشرق األوسط حيث أا تتسع أللف خيتتعد أكرب مارينا خيوت داخل منتجع  ٩
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  تصنيف التغير الجيومورفولوجي

  الناجم عن التدخل البشري بمنطقة الدراسة
السابقة من بيانات  الصفحاتسيتم إنتاج هذه الخريطة من خالل تحليل وتصنيف ما ورد في 

ثالثة فئات لتصنيف التغير  الباحثحيث سيدرج . ومعلومات عن التغير الجيومورفولوجي بمنطقة الدراسة
ال يوجد تغير جيومورفولوجي، تغير : فولوجي الناجم عن التدخل البشري بمنطقة الدراسة وهيالجيومور 

  :جيومورفولوجي طفيف، تغير جيومورفولوجي كبير، وذلك على النحو التالي

وهي المناطق البكر التي لم تصل إليها يد اإلنسان بأي نوع   :مواقع ال يوجد بها تغير جيومورفولوجي
  رأس دب، رأس الزيت، مرسى الزيت، شق العبد،  ،رأس عز العربان: العمراني وهي من أنواع النشاط

  ، مرسى أم غيج، مرسى شوني، مرسى العجلة، مرسى سيفين، المراوح الفيضية لوادي ١٢مرسى رقم 
  أبو درج، وادي الجرف، وادي خليهي، وادي الضحل، مجموعة من األودية الصغيرة شمال رأس غارب، 

، وادي غارب، وادي خرم العيون، وادي جرف، وادي قويح، وادي أسل، وادي يسروادي أم وادي حريم، 
شرم البحري، وادي أم غيج، والسبخة جنوب وشمال رأس غارب، فضًال عن وقطاعات كبيرة من خط 

  ).١١(شكل . كم٣٣٠الشاطئ بلغ طولها نحو 

خل فيها اإلنسان بعمل سقاالت وهي المواقع التي تد: مواقع يوجد بها تغير جيومورفولوجي طفيف
المواقع التي تم تهيئة شواطئها سواء بتسويتها أو باستبدال  كذلك، لالستخدام السياحي أو لشحن البترول

رأس األدبية، رأس أبو الدرج، : رواسبها بأخرى أكثر نعومة لتتوافق مع متطلبات النشاط السياحي وهي
  رأس الزعفرانة، 

  أس بكر، رأس غارب، رأس شقير، رأس العش، رأس البحر، رأس الجمشة، رأس رحمي، رأس أبو بكر، ر 
 الشرم، العرب شرم، ثملت مرسىرأس مجاويش، رأس أبو سومة، رأس أبو عويض، رأس طرمبي، 

، مبارك مرسى، قريفات أم مرسى، القبلي شرم، البحري شرم، القالوي شرم، ١١رقم  مرسى، التحتاني
، الرصاص جبل مرسى، أريكي أبو مرسى، شجراء مرسى، الصغير النابع مرسى، دباب أبو مرسى

جمال،  اآلبار، وادي أبو سيالة، وادي مغرة البحري، وادي مغرة حديرة، واديألودية اوالمراوح الفيضية 
بة، وادي حماض، وادي همث، وادي حجول، وادي بدع، عمدوج، وادي عر وادي راميا، وادي الناقة، 

وادي نقارة، وادي وأم عفين، وادي سفاجه، وادي جاسوس، وادي شية، وادي أم تناصب، وادي حوا
  ).١٢(شكل . العمبجي، وادي أم جريفات، وادي علم
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وهي المناطق التي تدخل فيها اإلنسان بإحداث تعديل : مواقع يوجد بها تغير جيومورفولوجي كبير
ة الموقع الذي أقيمت فيه مثل جذري في جيومورفولوجيتها سواء بإنشاء سقاالت أدت إلى تغير في هيئ

أو الردم على الشعاب المرجانية والحفر وتسوية سطح األرض لمد رأس عامر، وشمال رأس غارب 
و رأس أبو منقار ومنطقة الكورنيش  علم مرسىو  مخادج أبو مرسىو  مثل رأس دشة الضبعة الطرق

، والسبخة التي تمثل غالب مرسى، الحلوج مرسىمثل  أو الحفر لعمل بحيرات اصطناعية بالغردقة،
أو إعادة تشكيل أوجه الجروف  منتجع الجونة، حيث أقيم منتجع المروحة الفيضية لواديي بيلي وأبو شعر

والسكني مثلما حدث في رأس أبو منقار، والحافة الشرقية  وعمل مدرجات للتوسع في العمران السياحي
، أو بناء موانئ أو أرصفة لشحن السفن مثل ٦ لهضبة الجاللة البحرية حيث قرية تالل وقرية الفيستا

  .، والمروحة الفيضية لوادي غويبة٤رقم  مرسىرأس سفاجا و 

أم دهيس، وادي أبو ملكة، وادي (كل هذه اإلنشاءات أقيمت على المراوح الفيضية ألودية 
وادي  فالق الوعر، وادي فالق السهل، وادي ضلفة، وادي أبو عبيد، وادي أم عنب، وادي أم جدري،

  ).١٣(شكل ) مخادج، وادي البارود، وادي غالب
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  مقترح تخطيط منطقة الدراسة

   :لتخطيط منطقة الدراسة وفيما يلي شرح لذلك الباحثمقترح  )١٤(شكل 
 يمكن اعتبارها منطقة سياحية ال :من مدينة السويس حتى الطرف الشمالي لهضبة الجاللة البحرية

ميناء (لما تتمتع به من مكانة صناعية وتجارية ومقومات مكانية مثل مجموعة موانئ محافظة السويس
وٕاشرافها على البوابة ) ، ميناء العين السخنة)األتكه(عتاقة بورتوفيق، ميناء البترول، ميناء األدبية، ميناء 

موعة من أهم المصانع مثل مصناع تكرير البترول، مصانع الجنوبية لقناة السويس، وامتالكها مج
سيراميكا كليوباترا، مصنع البتروكيماويات، مصنع الحديد والصلب فضًال عن شركات البترول باالضافة 

كم تقريبًا، وبذلك يمكن ١٥٠إلى عدد كبير من المحاجر بجبل عتاقة، قربها النسبي من العاصمة بنحو
  .ت وظيفة صناعية تجاريةالقول إن هذه المنطقة ذا

هناك وجود محدود للنشاط السياحي المتمثل في مجموعة  :خشم الجاللة إلى رأس أبو الدرجمن منطقة 
الفنادق والمنتجعات جنوب ميناء العين السخنة من أشهرها منتجع بورتو السخنة لذا سيتم ادراج هذه 

  .المنطقة تحت التخطيط السياحي

يعد هذا القطاع من المناطق الواعدة إلنتاج  :رف الجنوبي لجبل الزيتمن رأس أبو الدرج حتى الط
الطاقة حيث تم عمل دراسة من ِقـبل وزارة الكهرباء والطاقة لدراسة أى مناطق الجمهورية صالحة إلنشاء 
محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح وتم تحديد منطقة خليج السويس بداية من الزعفرانة حتى خليج 

فضًال عن استخراج البترول  ممتازة إلنشاء مثل تلك المشاريع جنوبا، وهي منطقة ذات مواصفات الزيت
حيث تعد المنطقة من رأس أبو الدرج حتى الطرف الجنوبي لجبل الزيت عاصمة البترول في مصر 

إلى  هذا). ٢٠٠٩الموقع االلكتروني لمدينة رأس غارب، (والتي تنتج حوالي ثلث إنتاج مصر من البترول
  .جانب الوظيفة األساسية وهي الوظيفة العسكرية النتشار نقاط حرس الحدود بها

لذا سيتم إدراج هذه المنطقة تحت فئه التخطيط الصناعي البترولي نتيجة لما تتمتع به من 
مقومات جيولوجية ومناخية وجيوستراتيجية، بينما أدى افتقارها لسواحل نظيفة غنية بالشعاب مقارنة 

  .الغردقة إلى أن ُسلبت منها إحدى أهم صفات المناطق السياحية بسواحل
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هذه المنطقة ما هي إال محمية طبيعية تسمي محمية  :منطقة الطرف الجنوبي لجبل الزيت حتى الجونة
وزارة الدولة لشؤون البيئة، ( ٢٠٠٦لعام  ١٦٨١الجزر الشمالية تم اعالنها محمية طبيعية بقرار رقم 

 ٢كم٤٦,٧منها  ٢كم١٦٩٠,٥، والمنطقة ال يوجد بها أي ملكيات خاصة ومساحتها )٩٨، ص٢٠٠٨
  .يشغلها يابس الجزر

هذه المنطقة سيتم تخطيطها سياحيًا استغالًال للمقومات السياحية التي تتمتع بها حيث 
كلة تكرار حوادث الشواطئ والشعاب المرجانية والجزر البكر، هذا مع ايجاد حلول صديقة للبيئة لحل مش

 ١٩٥٠تسرب البترول والغازات السامة المصاحبة من آبار البترول القديمة التي تم غلقها منذ عام 
ُهددت  ٢٠١٢إلى  ٢٠٠٩بمنطقة خليج جمشة، حيث تكرر هذا التسرب عدة مرات في الفترة من عام 

لبيئية اكتفي فقط بتغريم الشركه فيها سالمة الحياة البرية والبحرية بالمنطقة، مع العلم أن جهاز شؤون ا
صاحبة حق االمتياز وهي الشركة العامة للبترول بغرامة زهيدة تصل لثالثة ماليين من الجنيهات 

  ).٢٠١١جهاز شؤون البيئة، (المصرية 

تعد هذه المنطقة إقليما متميزًا ذي وظيفة سياحية بامتياز، على  :المنطقة من الجونة حتى مدينة سفاجا
تاريخيها البترولي العريق ورغم منازعة الوظيفة العسكرية التي تحتل كثير من المواضع التي الرغم من 

وكان النتهاء نشاط استخراج البترول، واالنحسار . مثلت في حد ذاتها عائقًا للتنمية المستقبلية بالمنطقة
العسكري /تشغيل المدنيالنسبي للوظيفة العسكرية للمنطقة بتسليم كثير من مواضع التمركز العسكري، وال

لمطار الغردقة الدولي، وعدم وضوح جوانب األودية التي أدت التساع السهل الساحلي، وقله التضرس 
. المحلي الفضل في انتشار النشاط السياحي والعمل كمقومات لدفع عجلة التنمية السياحية بالمنطقة

  :ط الساحل كما يليوبناًء عليه تم تخطيط المنطقة وتقسيمها بشكل طولي موازي لخ

محمية غابات المانجروف الساحلية وجزر (وهو جزء من  :القسم األول المنطقة البحرية
كم من المحيط المائي حول يابس ١يتمثل في جزر منطقة الدراسة باالضافة إلى مسافة ) البحر األحمر

  .ون البيئةكل جزيرة، وسيتم تخطيطه لالستخدام السياحي طبقا للشروط التي يضعها جهاز شؤ 

وتم تخصيصها للقرى والفنادق السياحية ومراكز الغطس  :القسم الثاني المنطقة الشاطئية
كم إلى الداخل على طول خط الشاطئ من الجونة حتى شرم العرب ومن الطرف ٥بعمق يصل إلى 

افة ، أما المس)٢٠٠١لسنة  ١٥٤القرار الجمهوري، (الجنوبي لرأس أبو سومة حتى بداية مدينة سفاحا
البينية التي تمتد من شرم العرب و الجزء الشمالي من رأس أبو سومة فهو غير مستغل ومتوقع استغالله 

أما بالنسبة للحركة المرورية اإلقليمية فقد تم . سياحيًا على نفس النحو الجاري بمنطقة سهل حشيش
رة بين الطريق إنشاء طريق دائري أوسط وخارجي وعملت المحافظة على تخطيط المنطقة المحصو 

والطريق الدائري األوسط لالستخدامات السكنية ألن عدد السكان المتوقع ) طريق األحياء(الساحلي القديم
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ألف نسنة، أما الطريق الدائري الخارجي فتم انشائه لتخفيف الضغط ١٧٥سيصل إلى  ٢٠٢٠عام 
  .المروري اإلقليمي على المدينة

فقد خصصتها هيئة التخطيط العمراني لالستغالل  :القسم الثالث وهو منطقة وسط المدينة
من جملة العمالة % ٢٥السكني والخدمي باعتبار أن مدينة الغردقة هي عاصمة المحافظة ويتركز بها 

من العمالة في قطاع % ٤٨من العمالة في التمويل، %٣٨من عمالة الخدمات، و%٤٦االقتصادية، و
وزارة والمرافق (اع التشيد والبناء على مستوى المحافظةمن العمالة في قط% ٣٣التجارة والمطاعم، و

  ).١٩٩٣والمجتمعات العمرانية، الغردقة، 

يعد مستقبل هذا الجزء من منطقة الدراسة األوفر  :المنطقة من مدينة سفاجا حتى مدينة مرسى علم
ًال في مجال حظًا وذلك الستدراك جميع األخطاء التخطيطية التي حدثت في المناطق التي سبقتها دخو 

وهنا يرتبط التخطيط على طول هذه المنطقة المتماثلة مورفولوجيتها ببعض المحددات . النشاط السياحي
أهمها التضاريس والسيول ومدى اتساع السهل الساحلي ومدى اقتراب خط الشاطئ من الطريق 

  :ومن خالل دراسة المنطقة سيتم تخطيطها كالتالي. الساحلي

كم، فضًال عن تضرس ١٠للسهل الساحلي الذي يبلغ متوسط عرضه  نظرًا للضيق النسبي
كما اتضح عند دراسة القطاعات –سطحه ووجود كثير من البروزات ووجود كثير من مجاري األودية 

أصبح السهل الساحلي غير صالح القامة التجمعات السكنية أو السياحية بشكل عام  -التضاريسية
على الشريط الساحلي المالصق لخط الساحل بعرض قد حدده ) احيالسي(واقتصر االستغالل العمراني

كم باتجاه الغرب، مع العلم أن هناك بعض ١بعد خط الساحل عن الطريق الساحلي بمسافة ال تزيد عن 
االستثناءات تمثلت في بعض االستثمارات الضخمة مثل مجموعة الخرافي صاحبة مشروع بورتو غالب 

كم باتجاه الغرب، ١وازي الطريق الساحلي القديم ويبعد عنه مسافة حيث أعادت رصف طريق جديد ي
واستفادت من الطريق الساحلي القديم بأن أدخلت جزء منه لشبكة الطرق الخاصة بالمشروع بينما اندثر 
الجزء األخرى بعد حفر مارينا اليخوت، وقد استفادت بهذا أنها ضاعفت المسافة بين خط الساحل 

  .كم٢لجديد لتصل ألكثر من والطريق الساحلي ا

أيضا قام منتجع سينتيدو أورينتال دريم ريزورت المنشأ على الشاطئ الجنوبي لشرم القبلي 
م باتجاه الغرب، كما قام ٨٠٠برصف طريق جديد يوازي الطريق الساحلي القديم ويبعد عنه مسافة 

رصف طريق جديد يوازي منتجع هيلتون مرسى علم ونوبيان ريزورت المنشأ على مرسى أبو دباب ب
  . كم باتجاه الغرب١الطريق الساحلي القديم ويبعد عنه مسافة 

وقد أثرت المحددات سالفة الذكر على تخطيط المدن القائمة مثل سفاجا والقصير ومرسى 
علم، بأن جعلت توسعها قاصرًا على االمتداد الشريطي الموازي لخط الساحل وبإمتداد ال يزيد عن 
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الغرب، وكان من السمات التخطيطية لتلك المدن بأن جعلت المحافظة حدودًا ألقصى كم باتجاه ٢,٥
  .امتداد قد يصل إليه العمران تمثل في الطريق الدائري حول كل مدينة لتخفيف الزحام عليها

مركزًا سياحيًا على طول منطقة الدراسة من رأس األدبية جنوب  ١٩هناك أن  والجدير بالذكر
المركز األول من رأس األدببية حتى ميناء : ى مرسى شقراء شمال مرسى علم وهيمدينة السويس حت

العين السخنة، مركز شمال أبو درج، مركز جنوب أبو درج، مركز الجورى، مركز الحريفات، مركز 
شمال الزعفرانة، مركز جنوب مجاويش، مركز سهل حشيش، مركز مكادي، مركز شرم العرب، مركز 

ئر أسل، مركز الشرم البحري، مركز مرسى وزر، مركز مرسى طرمبي، مركز شمال سفاجا، مركز ب
تم تخطيطهم من ِقـبل . مرسى غالب، مركز شوني ومورية، مركز النابع الصغير، مركز مرسى أم شجرة

من السهل الساحلي ومن خط  كم١٥و ١٠هيئة التنمية السياحية، يحتل كل مركز مسافة تتراوح بين 
كم باتجاه الغرب، وبالدراسة وجد أن جميع التجمعات السكنية والسياحية ٥لمسافة الشاطئ إلى الداخل 

الشروم ومثلت . كم٢,٥بمنطقة الدراسة باستثناء مدينة السويس ال يصل امتدادها الغربي ألكثر من 
والمراسي التي هي في معظمها مصبات أودية أعلى المناطق استقطابًا للنشاط السياحي حيث كانت 

لك الشروم مناطق محمية من خطر السيول نظرًا الرتفاع منسوب سطحها فضًال عن كشفها جوانب ت
  .للشرم بمنظر بانورامي خالب

  .خريطة أنسب المواقع لبناء القرى السياحية
سيتم إنتاج هذه الخريطة كخطوة تالية لدراسة الضوابط والمقومات التي تتحكم في تنمية منطقة 

، ومن ثم استنتج )١٠(ططات هيئة التخطيط العمراني لمدن البحر األحمرالدراسة فضًال عن دراسة مخ
المناطق القابلة للتنمية مستقبًال، وسيتم تنفيذ الهدف السادس على الفئة المظللة تحت اسم  الباحث

منطقة خليج السويس بالكامل نظرًا  الباحث، حيث استبعد )١٤(انظر شكل ) كم٥سياحي حتى (
اريًا وبتروليًا ومشاريع كهرباء، وتم استبعاد منطقة جمسة ومحمية الجزر الشمالية لتخطيطها صناعيًا وتج

وقبل البدء في تنفيذ الـنمذجة . لتخطيطها سياحيًا من نوع خاص يراعي قوانين المحميات الطبيعية
Modeling  فإنه يجب طرح عدد من الشروط التي من خاللها سيتم التدقيق وانتقاء مناطق بعينها

  :عليها مواصفات تلك الشروط وهي على النحو التالي تنطبق

اختيار مواقع إنشاء منتجعات سياحية  Modelعند بناء نموذج  الباحثالشروط التي احتسبها 
  :جديدة

 .كم١٠تبعد عن الموانئ مسافة ال تقل عن  -١
 .كم١٠تبعد عن المناطق الصناعية مسافة ال تقل عن  -٢
 .كم٢٠تبعد عن آبار البترول القديمة  -٣

                                                 
 )٢٠١٣علي حممد حممود، (لالطالع على الضوابط واملقومات وتقييم خمططات هيئة التخطيط العمراين انظر  ١٠
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 ).كل جزر البحر األحمر هي محميات طبيعية(كم من المحميات الطبيعية ١٠تبعد  -٤

 .كم٢البعد عن خطوط الصدوع  -٥
 .م بحسب شروط هيئة التنمية السياحية٢٠٠البعد عن خط الشاطئ  -٦
 .استبعاد مجاري ومصبات األودية -٧
 .استبعاد السبخات -٨
 .م١٠٠ال يزيد ارتفاعها عن  -٩

كم بحسب ٥ة لخط الساحل عرضها ال يزيد عن تكون داخل مساحة شريطية موازي - ١٠
 .٢٠٠١لسنة  ١٥٤القرار الجمهوري 

 .يتم البناء على التكوينات الرسوبية - ١١

، حيث دخلت Modelفي بناء الـنموذج  الباحثالخطوات التي اتبعها ) ١٥(ويوضح شكل 
واقع لبناء قرية الشروط السابقة كطبقات وأوامر نتج عنها طبقة تحتوي على مساحات تعبر عن أنسب الم

وتتوزع المناطق التي اختارها البرنامج كأنسب المواقع لبناء قرية ). ١٦(سياحية تظهر من خالل شكل 
  :سياحية في ستة مواقع كما يلي

وتقع أمام منتجع الجونة وهي تمثل المساحة التي سيتوسع عليها المشروع في مراحله  ):١(المنطقة رقم 
، يخترقها وادي أبو شعر وهي ليست منطقة سبخية لذا ستكون ٢كم١٩القادمة وبلغت مساحتها نحو 

المرحلة الثانية من مشروع منتجع الجونة أفضل من المرحلة األولى التي شيدت على أرض سبخية 
  .وينتهي إليها وادي أبو شعر

لغ وتب) مكادي باي(تمتد هذه المنطقة من رأس دشة الضبعة حتى شرم أبو مخادج  ):٢(المنقطة رقم 
بمتوسط امتداد من خط الشاطئ  ٢كم٦وهي منطقة مأهولة سياحيًا بالفعل بمساحة  ٢كم٣٧مساحتها نحو 

  .بلغ نحو كيلومتر واحد إلى الداخل

كم، ٢٠كم، وتمتد إلى الجنوب لمسافة ١٩تقع هذه المنطقة جنوب مدينة سفاجا بـ ):٣(المنقطة رقم 
منها أربعة تحت  ٢ألف م٢٦٠بسبعة فنادق بمساحة ، وهذه المنطقة مأهولة سياحيًا ٢كم٣٦مساحتها 

  .اإلنشاء

كم ٤٤كم، وتمتد بشكل متقطع لمسافة ١٠تقع هذه المنطقة جنوب مدينة القصير بـ ):٤(المنقطة رقم 
  .٢كم٢,٣، وهي منطقة مأهولة سياحيًا بعشرين قرية سياحية على مساحة ٢كم٦٧إلى الجنوب، مساحتها 

كم وتوجد ٣٨كم وتمتد شماًال لمسافة ١٠لمنطقة شمال مدينة مرسى علم بـتقع هذه ا ):٥(المنقطة رقم 
ويبلغ إجمالي مساحة هذه المنطقة نحو . كم١٢و ٤في ثالثة مجموعات تنفصل عن بعضها بمسافات 

 .٢كم٣قرية سياحية بمساحة  ٢١وهي مأهولة بـ. ٢كم٣٣



 ١٠٩

، وال يوجد بها ٢كم١٦,٥، مساحتها كم١٠تقع هذه المنطقة جنوب مدينة مرسى علم بـ ):٦(المنقطة رقم 
 .أي إنشاءات سياحية أو عمران من أي نوع

تتمتع المناطق الست بمتاخمتها للعديد من الشروم والرؤوس األرضية حيث تتوزع الرؤوس 
أما الشروم فتتوزع . حيث رأسي دشة الضبعة وأبو عويض) ٤(والمنطقة رقم) ٢(األرضية بالمنطقة رقم 

حيث يوجد شرمان اتخذا اسم ) ٣(وبالمنطقة رقم ) مكادي باي(حيث شرم أبو مخادج) ٢(بالمنطقة رقم 
) ٤(باإلضافة إلى شرم القالوي، وبالمنطقة رقم  ٥٠,٠٠٠:  ١مرسى على الخرائط الطبوغرافية مقياس 

حيث مرسى أبو دباب ) ٥(وبالمنطقة رقم. حيث شرم القبلي ومرسى وزر ومرسى أم غيج وشرم البحري
نابع الصغير ومرسى أبو أريكي ومرسى جبل الرصاص ومرسى طراف ومرسى العجلة، ومرسى ال

  .مرسى أم تتضية) ٦(وبالمنطقة رقم 

  :ومن تحليل العرض السابق نجد أن
هذه النتائج تتفق واألساليب التقليدية إلنشاء القرى السياحية في البحر األحمر وهي أساليب  .١

 .حة االستجماميةآمنة وغير مكلفة وتحقق نوعًا من السيا
ال تتفق هذه النتائج مع النماذج التي تتحدى فكر الحتم الجغرافي والذي وجدناه في أمثلة  .٢

 .٦منتجع الجونة وبورتو السخنة وبورتو غالب قريتي تالل والفيستا
في مقابل الحتمية سنجد أن أغلب الشروط التي " اإلمكانية"إذا أخذنا في االعتبار مدى تطور  .٣

). نحو نصف الشروط( ٧، ٦، ٥، ٣، ٢، ١ن االستغناء عنها، باستثناء الشروط قدمناها يمك
ومن ثم فإن بقية الشروط التي تعد نقاط ضعف بالمعايير التقليدية يمكن أن تصبح بمفهوم 

 .الجغرافية عناصر جذب بدًال من كونها عناصر طرد" اإلمكانية"

  :ية السياحية سنجد مايليوبتطبيق ذلك على الشروط التي تمثل عناصر طرد للتنم
يمكن بناء منتجعات صديقة للبيئة قريبة من المحميات كنوع (البعد عن المحميات الطبيعية  .١

 .من أنواع السياحة البيئية
البعد عن السبخات، توجد السبخات على طول خط الشاطئ في مناطق مثل جنوب رأس أبو  .٢

ت إلى بحيرات اصطناعية سومة أو مدينة القصير حيث يمكن أن تحويل هذه السبخا
وحمامات سباحة على غرار نموذج الجونة بشرط عدم تعارضها مع الشروط الخمسة مثل 

 .البترول والصدوع
م، يمكن تجاوز هذا العنصر في ظل اإلمكانية الجغرافية ليصل ١٠٠ال يزيد ارتفاعها عن  .٣

  .م على غرار نجاح منتجع بورتو السخنة٢٥٠إلى منسوب 



 ١١٠

  

  

 البيانات التي استخدمت الشروط وطبقات) ١٥(شكل 
 الستنتاج أنسب المواقع لبناء قرية سياحية

 قاعدة بيانات الدراسة: المصدر





 ١١٢

  النتائج والتوصيات
  :سيتم فيما يلي عرض ألهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة

  النتائج: أوالً 
تقلص مساحة الشعاب المرجانية بمساحة تقدر إلى  العمران بمنطقة الدراسةأدى تطور 

ساحل بمقدار ، واستطالة خط ال٢كم١٢، وتقلص مساحة السبخات والمالحات بمساحة تقدر بـ٢كم٤بـ
العين  ،)بورتو غالب(مثل مرسى غالب والتعرف على المناطق التي تأثرت بالتدخل البشري . كم٧٨

  .)منتجع الجونة(الغردقة  )وقرية تالل العين السخنة ٦، قرية الفيستا بورتو السخنة(السخنة 

يم مقترح ، وتقدتصنيف للتدخل الجيومورفولوجي الناجم عن التدخل البشري بمنطقة الدراسة
كما تم  لتخطيط منطقة الدراسة بعد مراعاة الجوانب البيئية والجيولوجية والجيومورفولوجية والسياسية،

  .عدا واحده مناطق كلها مأهولة ٦استقر االختيار على و أنسب المواقع لبناء قرية سياحية،  اختيار

بمنطقة الدراسة هي  وجدت الدراسة أن األسباب التي أدت إلى إحداث تغير الجيومورفولوجي
في معظمها أسباب اقتصادية مثل السياحة والصناعة والبترول والموانئ، وسيتم توضيح هذا على النحو 

  .التالي

من إجمالي % ٥٢حوالي ) السياحي والصناعي والبترولي والموانئ(يمثل النشاط االقتصادي 
المنطقة ويجعلها في المرتبة األولى بتقدم العمران بمنطقة الدراسة وهذا ما يضفي الهوية االقتصادية علي 

حيث الموانئ، واألنشطة الصناعية حيث  Logisticsالهوية السياحية، والتسهيالت والدعم الخدمي 
المناطق الصناعية جنوب مدينة السويس وسفاجا، ويأتي في النهاية األنشطة البترولية حيث مناطق 

  .التركز في منطقة السويس ورأس غارب

في المرتبة الثانية ) السكنية والعسكرية والخدمي(أتي الهوية غير االقتصادية لألنشطة بينما ت
على %) ٢٠(وقد يالحظ البعض ارتفاع مساحة االستخدام الخدمي %). ٢٥(بتقدم االستخدام السكني 

 غير المتوقع بمساحة تنافس االستخدام السكني والسياحي، والسبب هو أن هناك قيمًا متطرفة إن جاز
ومطار الغردقة  ٢كم٢٢التعبير تتمثل في محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة بمساحة بلغت 

، وٕاذا تم استبعاد هاتين القيمتين سيظهر االستخدام الخدمي بقيمته المنطقية التي ٢كم١٥بمساحة بلغت 
  .٢كم٤تبلغ 



 ١١٣

  التوصيات: ثانياً 
 :نحو التاليتقترح الدراسة عدد من التوصيات على ال  

تقسيم مناطق الشعاب المرجانية إلى نطاقات جغرافية وعمل جدول زمني لالستغالل  .١
سواء ألنشطة الغطس أو الطفو، أسوة بما تم في جزر المالديف حيث تم تقسيم مساحات 
الشعاب المرجانية إلى نطاقات جغرافية بحيث يتم استغالل كل نطاق لمدة عشرة سنوات 

، ويتم تبادل فتح وغلق تلك النطاقات بناًء على الزمن الذي يحدده ثم يغلق لنفس المدة
 .الجدول

فتح مجال للسياحة البرية التي تتمثل في المعسكرات ورحالت سيارات الدفع الرباعي  .٢
 .داخل منطقة جبال البحر األحمر وعدم االقتصار على السياحة الشاطئية

لبدء في عمل أي مشروع سياحي لتجنب القيام بدراسات ليثولوجية ودراسات للتربة قبل ا .٣
 .خطر تصدع أو انهيار المنشآت السياحية

االهتمام بعمل مسارات اصطناعية تستوعب الجريان السيلي وتوجيهها إلى أماكن ال  .٤
 .تمثل خطرًا على السياحة

إيجاد حل مناسب بيئيًا لمنع تكرار حدوث تدفق بقع زيت البترول الخام من اآلبار غير  .٥
 .إلى البحرالمستغلة 

التوسع في عمل شبكة للصرف الصحي بمدن البحر األحمر خاصة الغردقة حيث ال  .٦
يليق بها ضخ مياه الصرف في الجزر الخضراء الوسطى على طول الطرق داخل 

 .المدينة مما له أثر بيئي غير إيجابي، فضًال عن الرائحة الكريهة

ط الشاطئ باتجاه اليابس متر من خ٢٠٠تفعيل القانون الذي ينص على ترك مسافة  .٧
 .كمساحة محظور البناء عليها

 .عمل دراسات كافية عن تلوث مياه البحر األحمر لدرء خطر ابيضاض الشعاب .٨

عمل دراسة عن استزراع الشعاب المرجانية أسوة بتجارب بعض الدول الناجحة مثل  .٩
حمر وطرح اإلمارات ودراسة مدى جدوى تنفيذ مثل هذه المشروعات في منطقة البحر األ

 .المشروع ألصحاب القرى السياحية للتمويل

تجنب البناء في مناطق السبخات، لما له أثر كبير على تآكل أساسات المباني، أو أخذ  .١٠
 .الحيطة باستخدام مواد بناء مناسبة لملوحة التربة

 .متابعة صيانة أجزاء الطريق الساحلي الذي يمر بجوار السبخات .١١

 .ة، وتفعيل دور جهاز شؤون البيئةتفعيل قوانين حماية البيئ .١٢
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  جع والمصادراالمر 
  .المراجع العربية: أوالً 

المــوانئ المصــرية البحريــة علــى ســاحل البحــر األحمــر، رســالة ): ١٩٨٤(أحمــد الســيد الزاملــي،  .١
 .ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا

ردقــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة بنــي مدينــة الغ): ٢٠٠٩(خليــل محمــد خليــل ســيد،  .٢
 .سويف، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا

خلــيج الســويس دراســة إقليميــة، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، ): ١٩٦٨(ســعد قســطندي ملطــي،  .٣
 .جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا

بحر األحمر بمصر، رسالة جيومورفولوجية الشعاب المرجانية في ال): ٢٠٠٥(طارق كامل فرج،  .٤
 .دكتوراة غير منشورة، جامعة حلوان، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا

رصـد التـدخل البشـري فـي الهـامش السـاحلي لغـرب الـدلتا ): ٢٠٠٥(عاطف معتمـد عبـد الحميـد،  .٥
، دورية علمية محكمـة تعنـي بـالبحوث )م٢٠٠٤ –م ١٩٨٤(تحليل بيانات مستشعرة من عن بعد 

 .٣٠٠ها قسم الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية، العدد الجغرافية يصدر 
االســــتفادة مــــن بيانــــات االستشــــعار عــــن بعــــد فــــي دراســــة ): ٢٠٠٧(، --------------- .٦

، دوريـــة علميـــة محكمـــة تعنـــي بـــالبحوث )شـــرق الســـعودية  -منطقـــة األحســـاء(األراضـــي الرطبـــة 
 .٣٣٠ة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية، العدد الجغرافية يصدرها قسم الجغرافيا بجامع

التغيـــرات الجيومورفولوجيـــة الناجمـــة عـــن التـــدخل البشـــري فـــي ): ٢٠١٣(علـــي محمـــد محمـــود،  .٧
باســـتخدام نظـــم المعلومـــات ) فيمـــا بـــين الســـويس ومرســـى علـــم(النطـــاق الســـاحلي للبحـــر األحمـــر 

 .كلية اآلداب، قسم الجغرافيا جامعة القاهرة، الجغرافية، رالسة ماجستير غير منشورة،
ـــراهيم محمـــد خطـــاب، .٨ ـــة الســـهل الســـاحلي للبحـــر األحمـــر بـــين ): ٢٠٠٧(محمـــد إب جيومورفولوجي

القصـير ومرسـى علــم وأثرهـا علــى السـياحة، رســالة ماجسـتير غيــر منشـورة، جامعــة القـاهرة، كليــة 
 .اآلداب، قسم الجغرافيا

الهيئــــة العامــــة للتخطــــيط العمرانــــي، ): ١٩٩٧(وزارة اإلســــكان والمرافــــق والمجتمعــــات العمرانيــــة،  .٩
 .العام لمدينة سفاجا، الدراسات العمرانية، التقرير النهائي ديسمبرمخطط ال

الهيئــة العامــة للتخطــيط العمرانــي، ): ١٩٩٧(،  ---------------------------- .١٠
 .العام لمدينة رأس غارب، الدراسات العمرانية، التقرير النهائي ديسمبرمخطط ال

الهيئــة العامــة للتخطــيط العمرانــي، ): ١٩٩٧(،  ---------------------------- .١١
 .العام لمدينة الزعفرانة، الدراسات العمرانية، التقرير النهائي ديسمبرمخطط ال

الهيئــة العامــة للتخطــيط العمرانــي، ): ١٩٩٨(،  ---------------------------- .١٢
 .العمرانية، التقرير النهائي إبريلالعام لمدينة مرسى علم، الدراسات مخطط ال



 ١١٥

الهيئــة العامــة للتخطــيط العمرانــي، ): ٢٠٠٠(،  ---------------------------- .١٣
 .، التقرير العام مايو٢٠١٧عام  األحمرمخطط التنمية العمرانية لمحافظة البحر 

الهيئـــــــة العامـــــــة للتخطـــــــيط ): بـــــــدون تـــــــاريخ(،  ---------------------------- .١٤
 .العام لمدينة القصير، الدراسات العمرانية، التقرير النهائيمخطط الالعمراني، 

جهـــاز شـــؤون البيئـــة، قطـــاع حمايـــة الطبيعـــة، التوصـــيف ): ٢٠٠٨(وزارة الدولـــة لشـــؤون البيئـــة،  .١٥
 .البيئي لمحافظة البحر األحمر

١٦.  
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