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ق�سم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية

كلية االآداب والعلوم االٌن�سانية

جامعة امللك عبد العزيز،جدة

اململكة العربية ال�سعودية

الملخص : 
العربية  اململكة  يف  احلديثة  املرحلية  للتغريات  نتيجة 

البيئية  االأنظمة  على  �سغوط  من  يرافقها  وما  ال�سعودية 

املوارد  ا�ستدامة  على  معنوية  بدرجة  توؤثر  والتي  الطبيعية 

الطبيعي  املظهر  يف  مكانية  تغريات  واإحداث  الطبيعية، 

التي  الدرا�سة  ال�ساحلية، كانت هذه  البيئات  لالأر�ض خا�سة 

التغريات  وحتليل  الراهن،  البيئي  الو�سع  ر�سد  على  تركز 

املكانية للبيئة ال�ساحلية ملنطقة ال�سعيبة.

حتليل  اإىل  الدرا�سة  هذه  تعر�ست  فقد  ذلك  �سوء  ويف    

ال�سعيبة  منطقة  يف  ال�ساحلية  للبيئات  املكانية  التغريات 

2008م  اإىل  عام2001م  من  للفرتة  جدة(  مدينة  )جنوب 

للوقوف على اخل�سائ�ض البيئية للمكان وت�سنيف االأن�سطة 

التي ميار�سها االإن�سان ، وحتديد اأثرها على املنطقة ال�ساحلية 

احل�سا�سية  �سديدة  والظروف  اخلا�سة  الطبيعة  ذات 

بيانات  على  الدرا�سة  وتعتمد  احلديثة،  املكانية  للتغريات 

الدرا�سة احلقلية لر�سد الو�سع الراهن للخ�سائ�ض البيئية 

ال�سناعي  للقمر  الف�سائية  املرئيات  ال�سعيبة،وبيانات  يف 

الند�سات  االأمريكي  والقمر  اخلام�ض  �سبوت  الفرن�سي 

املكانية املختلفة  التغريات  وال�سابع لر�سد معدالت  اخلام�ض 

على طول �ساحل منطقة الدرا�سة.

حتليل  تقنية  ا�ستخدام  اأهمية  الدرا�سة  اأظهرت  وقد 

املرئيات الف�سائية وجدوى تطبيقها يف جمال تتبع التغريات 

املكانية للبيئات ال�ساحلية من حيث تراجع م�ساحات التغطية 

النباتية وزيادة حدة التلوث بالنفايات والتلوث احلراري يف 

امل�سطح املائي القريب من حمطة حتليه املياه.
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Abstract: 
As a result of recent progress in Saudi Arabia 

changes and concomitant pressures on natural eco-
systems and affecting the moral on the sustainabil-
ity of natural resources, spatial changes in Earth's 
natural appearance especially coastal environ-
ments, this study focused on the current environ-
mental situation, monitoring and analysis of spa-
tial changes of the Shuaiba coastal environment.
In light of this study was to analyze the spatial 

changes of coastal environments in the Shuaiba 
(South of Jeddah) for the period from 2002 to 
2008 to assess the environmental characteris-
tics of the place and the activities and determine 
its impact on the coastal zone of the special 
nature and circumstances are very sensitive to 
spatial changes, the current study is based on 
field survey data for monitoring the current sta-
tus of environmental properties in Shuaiba, and 
data visualization to the French satellite SPOT 
5 and US satellite Landsat TM 5 and 7 to moni-
tor rates of changes Different spatial along the 
coast of the study area.

The study showed the importance of using space 
visualization and analysis of technical feasibility 
of its application in tracking spatial changes of 
coastal environments with plant coverage areas 
and increased pollution and waste thermal pollu-
tion in water body near the desalination plant.
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مقدمة:
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�ساحلية  املناطق  تتعر�ض 

لتدهور بيئي ينذر بحدوث م�ساكل بيئية واقت�سادية واجتماعية 

نتيجة التطور ال�سناعي والعمراين على ال�سواحل وعليه فان 

ال�سغوط  الأثر  والدرا�سة  بالتحليل  ال�سليم  التخطيط  تبني 

الب�سرية على ال�سواحل يعطي روؤية واقعية وم�ستقبلية ت�ساعد 

يف اتخاذ القرار ال�سائب للحفاظ على �سواحلنا البحرية من 

التلوث والدمار وا�ستنزاف مواردها الطبيعية مع االأخذ بعني 

االعتبار اخلطط التنموية واالقت�سادية.

التغريات  حتليل  درا�سة  يف  البحث  م�سكلة  تنح�سر  لذا 

لر�سد  االأحمر  البحر  ال�سعيبة  على  ل�ساحل منطقة  املكانية 

ال�ساحلية يف  البيئة  لها  تتعر�ض  التي  االأ�سرار  مدى خطورة 

املنطقة.

الدراسات السابقة : 
هذا  يف  اأجريت  التي  الدرا�سات  وتنوعت  الطرق  تعددت 

املجال،  وفيما يلي عر�سًا الأهم هذه الدرا�سات:

الدرا�شات اخلا�شة باال�شت�شعار عن بعد:

* هدفت درا�سة )Boshra)2002 اإىل اإي�ساح اأهمية بناء 

EIS ملنطقة مر�سى عامل  وا�ستخدام نظم املعلومات البيئية 

االإحيائي  التنوع  ذات  الغربية  االأحمر  البحر  �سواحل  على 

الب�سرية  االأن�سطة  اإن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت  اخلا�ض، 

اعتمدت  املنطقة.  يف  االإحيائي  التنوع  على  اأثرت  احلديثة 

الدرا�سة على قراءة اخلرائط الطبوغرافية وامل�سح احلقلي 

GIS للخروج بقاعدة  وا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

لقواعد  الرقمية  ال�سبكة  EIS، من خالل دمج  بيئية  بيانات 

املواقع  حماية  ب�سرورة  الدرا�سة  وخرجت  خمتلفة،  بيانات 

البيئية الهامة ممثلة ببيئية املاجنروف البعيدة عن املوؤثرات 

الب�سرية يف املنطقة. 

بالبيئة  اهتمت  التي   )2001( نا�سر  درا�سة  ت�سري   *

البيئات  ت�سنيف  اإمكانية  اإىل  الكويت  خليج  يف  البحرية 

واجلزر،  املد  حدود  عن  البعد  ح�سب  اخلليج  يف  البحرية 

اأق�سام  ثالثة  اإىل  اخلليج  تق�سيم  اإمكانية  الدرا�سة  واأظهرت 

ممثلة مبنطقة احلافات ال�ساحلية،  وهي املنطقة التي ت�سم 

تعي�ض  التي  الو�سطى  ال�ساطئ  ومنطقة  البحرية،  النباتات 

فيها الكائنات الق�سرية،  ومنطقة ما حتت املائية وتكرث فيها 

البيولوجية  العوامل  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  وقد  الطحالب، 

والفيزيائية عوامل م�ساعدة يف الت�سنيف بجانب حركتي املد 

واجلزر

* اأظهرت درا�سة  )Ahmed )2002, 2005 اإىل اأهمية 

عند  الند�سات  ال�سناعي  للقمر  الف�سائية  املرئيات  حتليل 

للمجال  الطيفية  االنعكا�سات  خا�سة  ال�سحلة،  املياه  درا�سة 

املياه  اخرتاق  على  بالقدرة  يت�سم  والذي  والثاين،  االأول 

تقنية  ا�ستخدام  جدوى  اإىل  الدرا�سة  ا�سارت  كما  ال�سحلة، 

اال�ست�سعار عن بعد يف درا�سة البيئات ال�ساحلية لل�سواطئ. 

* اأو�سحت درا�سة العلي )2006( يف خليج الكويت اإمكانية 

اخل�سائ�ض  حتديد  و  ال�سحلة  البحرية  البيئات  ت�سنيف 

طراأت  التي  املكانية  املتغريات  واإي�ساح  فيها،   الباثمرتية 

موؤ�سر  تطوير  خالل   من  خمتلفة  زمنية  فرتات  يف  عليها 

الكتل املائية،  وموؤ�سر البيئات البحرية عند حتليل املرئيات 

اأن  الدرا�سة  وخرجت  خمتلفة،   زمنية  فرتات  يف  الف�سائية 

انت�سار  يقابله  احلمراء  للطحالب  كامل  �سبه  تراجع  هناك 

وا�سع للطحالب اخل�سراء يف اخلليج. 

االأقمار  �سور   Yang and Liu  )2005( ا�ستخدم   *

منط  تغري  الكت�ساف  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  ال�سناعية 

هدفت  كما  نهري  مل�سب  فا�سل  حد  يف  االأر�ض  ا�ستخدام 

االأر�ض  ال�ستعمال  حم�سنة  طريقة  تطوير  اإىل  الدرا�سة 

حتليل  واإجراء  املكاين  الت�سنيف  اإعادة  على  بناء  ال�ساحلية 

لل�سور الف�سائية ونظم املعلومات اجلغرافية، ومن اأهم نتائج 

نتيجة  ال�ساحلية  االأرا�سي  على  �سغط  هناك  اإن  الدرا�سة 

زيادة يف عمليات  اإىل  باالإ�سافة  وال�سكني  ال�سكاين،   النمو  

قطع ونقل االأخ�ساب نتيجة تركز ال�سكان يف مناطق م�سبية .

* ويف درا�سة )Chen, et al  . )2005 عن اال�ست�سعار عن 

بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف حتليل التغريات ال�ساحلية 

ال�سني،   جـنوب   Ling ding خليج  يف  البيئية  والتاأثريات 

وفعاليته يف  بعد  اال�ست�سعار عن  دور  اإبراز  اإىل  ولتي هدفت 

مراقبة ديناميكية املناطق ال�ساحلية خا�سة التو�سع احل�سري 

1998م، وكان  1978م اإىل  وتغري ا�ستخدام االأر�ض من عام 

العميقة  املاء  قنوات  منطقة  هبوط  الدرا�سة  نتائج  اأهم  من 

االأقمار  �سور  حتليل  وابرز  23املا�سية،   الـ  ال�سنوات   خالل 

يف  املختلفة  احل�سرية  لالأرا�سي  املكاين  التو�سع  ال�سناعية 

املنطقة ال�ساحلية خا�سة الن�ساطات ال�سناعية .

التغريات  اإكت�ساف   )2001( الغامدي  درا�سة  اأو�سحت   *

 SPOT ال�سناعي  للقمر  الرقمية  البيانات  با�ستخدام 
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 Principle حيث تبني اإن اأ�سلوب حتليل املركبات االأ�سا�سية

التغري  عن  الك�سف  يف  مر�سية  نتائج  يقدم   Component
العتبة  طريقة  اإن  الدرا�سة  اأظهرت  كما  ونوعًا،  كمًا  املكاين 

االأخرى  الطرق  ا�ستخدام من  واالأ�سهل يف  االأكرث �سحة  هي 

امل�ستخدمة يف الدرا�سة للك�سف عن التغريات املكانية.

االنعكا�سات  بدرا�سة   Yang and Su )1999( قام   *

الطيفية ملزارع االأرز يف تايون حيث مت تطبيق عدة طرق يف 

الدرا�سة، مت فيها مقارنة وحتليل تقنيات خمتلفة ا�ستخدمت 

بني  الفرق  لقيا�ض  خمتلفة  الأقمار  الرقمية  البيانات  فيها 

املوؤ�سرات النباتية يف الدرا�سة.

الدراسات البيئية:
بامل�سح  اهتمت  درا�سة   )1995( واآخرون  رفعت  اأعد   *

ال�ساحلي كو�سيلة حلماية البيئة البحرية يف خليج ال�سوي�ض، 

خليج  لغرب  الو�سطى  ال�ساحلية  املنطقة  م�سح  بغر�ض 

ونطاق  ال�سواطئ،  بطبيعة  املتعلقة  البيانات  جلمع  ال�سوي�ض 

املد، واجلزر، وت�ساري�ض ال�سواطئ، ونوعية الروا�سب ودرجة 

ال�ساطئية،  املنطقة  ال�ستغالل  االأف�سل  واالحتماالت  التلوث، 

بالرمال  مغطاة  ال�سواطئ  معظم  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 

با�ستثناء بع�ض املناطق ذات الطبيعة ال�سخرية اأو اجلبلية، 

وبالرغم من اإن معظم املنطقة ال�ساطئية قد تعر�ست لدرجات 

متفاوتة من التلوث بالبرتول والف�سالت املبعرثة فاإن ذلك مل 

مينع تواجد بع�ض املناطق اخلالية تقريبًا من التلوث، وكذلك 

بينت الدرا�سة اإمكانية ا�ستغالل املنطقة ال�ساحلية يف اأن�سطة 

مثل القرى واملع�سكرات ال�ساحلية، واملوانئ، واإن�ساء مرا�سي 

ال�سناعات  اإن�ساء  يف  وكذلك  واليخوت،  ال�سيد،  مراكب 

االإجراءات  اإتباع  االعتبار  يف  االأخذ  مع  باالأ�سماك  املتعلقة 

الكافية حلماية البيئة البحرية املتاخمة ملنطقة اال�ستغالل.

يف  ال�ساحلية  التغريات  حتليل   Tobias  )2003( ر�سد   *

ال�ساحلي،  ال�سريط  ومراقبة  ال�سمال،  بحر  �سرق  جنوب 

الب�سري،  بالتدخل  املتاأثرة  ال�ساحلية  االأق�سام  عن  والك�سف 

باالعتماد على حتليل  ال�ساحلي  ال�سريط  بناء تطوير  الإعادة 

مدى  ملراقبة  عالية   و�سوح  درجة  ذات  الف�سائية  ال�سور 

وتوقع  ال�سنني،  مبرور  ال�ساحلية  احلماية  ن�ساطات  فعالية 

تطور م�ستقبلي لل�سريط ال�ساحلي، وت�سري اأهم نتائج الدرا�سة 

اإىل حدوث تراجع �ساحلي من عام 1988 م اإىل 2003 م .

امل�ستنقعات  نباتات   AL-Zahrani )1985( در�ض   *

الرتبة  خوا�ض  وو�سف  االأحمر،  للبحر  ال�ساحلية  امللحية 

وقد  النبات،  مبتغريات  وعالقتهما  والكيمائية  الفيزيائية 

امللحية  النباتات  بتوزيع  خا�سة  نتائج  عن  الدرا�سة  اأ�سفرت 

باملنطقة من الناحية البيئية. 

درا�سة   Baeshin and El-Sahhar )1987( اأمت    *

الغطاء النباتي على طول طريق جدة  - القنفذة �سجل فيها 

164 نوعا نباتياً يتبع النباتات الزهرية.

املجتمعات    El-Shourbagy et al., )1986( ودر�ض *

النباتية التي ميزت املنطقة الغربية بني جدة -  ثول، و�سف 

هذه  على  الرتبة  عوامل  تاأثري  ومدى  النباتية  االأنواع  فيها 

النباتات.

بيئة  بدرا�سة   Ghmrawy and Aleem )1987( قام   *

املاجنروف يف منطقة ال�سعيبة ا�ستملت الدرا�سة على حتديد 

اأنواع النباتات املوجودة طبيعيًا يف تلك املنطقة.

* ا�ستملت درا�سة املفتي )1990( الأ�سجار املاجنروف يف 

البيئي  النظام  جوانب  بع�ض  درا�سة  على  ال�سعيبة  منطقة 

للماجنروف وقد تركزت الدرا�سة على اجلزء النباتي، حيث 

جمعت العينات، ومت تعريفها، وحتديد خ�سائ�سها، وعالقتها 

ال�سعيبة  مبنطقة  يوجد  ال  اإنه  الدرا�سة  واأظهرت  بالرتبة، 

 Avicennia وهو  املاجنروف  اأ�سجار  من  واحد  نـوع  �سـوى 

 .marina
* ر�سدت قاري )1998( درا�ستها على الك�ساء اخل�سري 

من  الغربية  املنطقة  يف  ال�سعيبة  �ساحل  من  لقطاع  والرتبة 

اململكة العربية ال�سعودية، 22 نوعًا نباتيًا تنتمي اإيل ف�سائل 

يف  امللحية  النباتات  بني  �سديد  ارتباط  واأظهرت  خمتلفة، 

منطقة ال�سعيبة. 

مبررات اختيار البحث :
1. متتاز منطقة ال�سعيبة بوجود عدد من اخللجان البحرية 

اأ�سجار املاجنروف، التي توفر  املحمية تغطيها جتمعات من 

مالجئ طبيعية لعدد من االأحياء البحرية، مما يعزز التنوع 

احليوي يف املنطقة.

العامة الأ�سجار املاجنروف من  البيئية  2. تقرتب احلدود 

حدها االأعلى ، مما يجعلها �سديدة احل�سا�سية جتاه املوؤثرات 

اخلارجية التي قد حتد من قدرتها على اال�ستمرار.

وما  البخارية  ال�سعيبة  كهرباء  حمطة  الإن�ساء  كان   .3

تدهور  على  اثر  احلديثة   ال�سناعية  املن�ساآت  من  يرافقها 
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البيئة ال�ساحلية مبنطقة ال�سعيبة. 

من  العديد  ال�سعيبة  مبنطقة  ال�ساحلية  البيئات  تواجه   .4

امل�ساكل ال�سادرة عن االأن�سطة الب�سرية، كطمر مياه البحر 

يف  الطبيعية  البيئة  على  مبا�سرا  تهديدًا  ي�سكل  مما  وتلوثها 

املنطقة.

أهداف البحث:
تتلخ�ص اأهداف هذا البحث يف النقاط التالية: 

1- ر�سد الو�سع الراهن للبيئة ال�ساحلية ملنطقة ال�سعيبة 

تعتمد على امل�سح امليداين ال�سامل ، وحتليل البيانات الرقمية 

ل�سور االأقمار ال�سناعية.

البيئي  بالنظام  واالأ�سرار  املخاطر  النقاب عن  ك�سف   -2

الطبيعي نتيجة التغريات املكانية للبيئات ال�ساحلية.

3- معرفة التوزيع اجلغرايف لل�سغوط الب�سرية، واالأن�سطة 

االقت�سادية، واأثرها على البيئة ال�ساحلية يف املنطقة.

فرضيات البحث:
تقوم هذه الدرا�سة على عدة فر�سيات:

1- توؤدي التغريات املكانية للبيئات ال�ساحلية اإىل خماطر 

واأ�سرار على مكونات وعنا�سر النظام البيئي ال�ساحلي.

اأ�سجار  وخا�سة  ال�ساحلية  النباتية  البيئات  تعاين   -2

و  زوالها  اإىل  بالنتيجة  توؤدي  بيئية  �سغوط  من  املاجنروف 

اأو غري  احلد من انت�سارها نتيجة التدخل الب�سري املبا�سرة 

املبا�سرة.

3- تتعر�ض املواطن الطبيعية يف منطقة ال�سعيبة لتهديدات 

مبا�سرة، نتيجة امتداد املن�ساآت ال�سناعية، والعمرانية على 

�سواحل املنطقة .

منطقة الدراسة :
يف  الواقعة   ) جدة  مدينة  جنوب   ( ال�سعيبة  منطقة  تقع 

اإقليم احلجاز �سمن منطقة مكة املكرمة غرب اململكة العربية 

(�سمن   1( رقم  �سكل  االأحمر  البحر  �ساحل  على  ال�سعودية 

دائرتي عر�ض 21˚ 10´ 51˝، 20˚ 27´ 06˝ �سمال،  وخطي 

طول 39˚ 45´ 50˝، 39˚ 05´ 10˝ �سرق. 

�سكل )1( موقع منطقة الدرا�سة

امل�سدر: الباحثة باالعتماد على خريطة اململكة مقيا�ض ر�سم 3000.000:1 اأطل�ض خرائط 

اململكة العربية ال�سعودية للفار�سي 2001 م.
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ال�سناعي  للقمر  ف�سائية  مرئيات  ثالث  حدود  �سمن   

التالية  االأرقام  حتمل  التي   )2( �سكل    TM5 الند�سات   

بدقة   046/169  046-/170  045-/Path/Row: 170
30 مرت التقطت ملنطقة الدرا�سة يف فرتات  مكانية متييزية 

زمنية متباعدة ،   وتقدر امل�ساحة التقريبية لل�سريط ال�ساحلي 

)منطقة الدرا�سة( بحوايل 416 كيلومرت مربع.

          �سكل )2( موقع منطقة الدرا�سة على املرئيات الف�سائية

امل�سدر : الباحثة باالعتماد على �سور االأقمار ال�سناعية الند�سات  TM5  ذات دقة متييز مكانية30  مرت.

مواد وطرق البحث
اواًل:الدرا�سات احلقلية

ملنطقة  البيئية  بالدرا�سات  اخلا�سة  البيانات  جمع   -1

ال�سعبية ال�ستكمال ر�سد الو�سع البيئي الراهن يف املنطقة :

النباتية  للع�سائر   )stands( الدرا�سة  مواقع  حتديد   

الزيارات  خالل  من  ال�سعيبة  منطقة  يف  ال�سائدة 

اال�ستك�سافية واملعاينة للمناطق.

 جمع عينات النبات من مواقع املعاينة بغر�ض تعريفها 

وحتديد اأنواعها.

2- جمع عينات الرتبة من مواقع املعاينة النباتية، على �سكل 

طول  على  الداخل  اإىل  ال�ساطئ  خط  من  عر�سية  قطاعات 

ال�سريط ال�ساحلي بغر�ض حتليلها للتعرف على اخل�سائ�ض 

مت  حيث  ال�سعيبة  منطقة  يف  للرتبة  والفيزيائية  الكيميائية 

ذلك على النحو التايل:

 جمعت العينات من 7 مواقع معاينة )stand( بواقع 4 

نقاط معاينة بداأت من خط ال�ساحل حتى الداخل الإبعاد 

ترتاوح بني 100 اإىل 150م من خط ال�ساطئ.

�سطحية  تربة  عينة  اأخــذ  تـم  معاينة  نقطة  كل  يف   

)�سفر- 15 �سم من �سطح الرتبة( وهي حم�سلة خلط 3 

عينات لنف�ض العمق واملوقع.

 يف كل نقطة معاينة مت اأخـذ عينة تربة حتت �سطحية 

)15 - 30 �سم من �سطح الرتبة( وهي حم�سلة خلط 3 

عينات لنف�ض العمق واملوقع.
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املعاينة،  مواقع  ح�سب  وترتيبها  العينات،  ترقيم  مت   

بحيث بلغت يف جمملها 57 عينة تربة .

�سكل )3( جمع وترقيم عينات الرتبة والنبات وترتيبها ح�سب مواقع املعاينة

 ر�سد مواقع التلوث املختلفة يف منطقة الدرا�سة.

تربة،  )نباتية،  حقلية  معاينة  نقطة  كل  موقع  حتديد   

متهيدها   GPS املواقع  حتديد  بجهاز  تلوث(  منطقة 

الدرا�سة  منطقة  تغطي  التي  الف�سائية  ب�سور  لربطها 

الحقًا.

ثانياً : التحليل املعملي للعينات

النباتية  لالأنواع  الت�سنيفي  والو�سع  العلمي  التعريف   .1

عينات  تعريف  خالل  من  الدرا�سة  منطقة  يف  ر�سدت  التي 

النبات يف مع�سبة اجلامعة.

والفيزيائية  الكيميائية  اخل�سائ�ض  على  التعرف   .2

هيئة  معامل  يف  حتليلها  خالل  من  الرتبة  لعينات  الرئي�سية 

حجم  قيا�ض  على  التحليل  واأ�ستمل  اجليولوجية  امل�ساحة 

التو�سيل  معامل  و   ،Particles size Analysis احلبيبات 

الذائبة،   والكاتيونات  الهيدروجيني،  الكهربي،واالأ�ض 

وكربونات الكال�سيوم ا�سافة ايل حمتوى الرتبة من امللوثات 

الع�سوية، والعنا�سر الثقيلة.

3.  مت حتليل قوام الرتبة با�ستخدام طريقة الهيدروميرت 

كمادة  البريوفو�سفات  مادة  با�ستخدام  25˚م  درجة  عند 

.)Day, 1965( مفرقة كما و�سفها

4. مت حتديد رقم حمو�سة الرتبة )pH( ودرجة التو�سيل 

االإلكرتوين ).Ec( وذلك با�ستخدام مزيج تربة وماء بن�سبة 

.  ) W:V (

املاغن�سيوم،  الكال�سيوم،   ال�سوديوم،  تركيز  تقدير  5. مت 

البوتا�سيوم، الـ TDS  و عدد من العنا�سر الثقيلة كالزنـك ، 

و النيــــكل، والر�ســا�ض، والزرنيــــخ ، والكــروم، والكاديــوم 

 Atomic الذري  االمت�سا�ض  مطياف  با�ستخدام  والنحا�ض 

 Absorption Spectra   Photometer )Model 5000
Perkin Elmer  بعد ا�ستخال�سها بطريقة اله�سم بحام�ض 
 Shelton and طريقة  ح�سب  والنيرتيك  البريوكلوريك 

.Harper )1940
ثالثاً:حتليل ال�سور الف�سائية

عن  الك�سف  بغر�ض  للمياه  احلرارية  التغريات  ر�سد  مت 

درجة  تقدير  ومت  املختلفة،  لل�سنوات  فيها  احلراري  التلوث 

احلرارة امليــــــاه ال�سطحيــــــة مبنطقــــة الدرا�ســــــة با�ســتخدام  

بيـــانات النطـــاق احلــــراري  Thermal Infrared Band يف 

  Land Sat TM5 بيانات قمر ال�سناعي الند�سات اخلام�ض

لعام   Land Sat ETM7 ال�سابع   2001م، والند�سات  لعام 

2008م، ومت ذلك باخلطوات التالية :

ومتت  للماء،  ال�سطحية  احلرارة  درجة  تقدير  طريقة   .2

 thermal  بتحويل القيم الرقمية للنطاق احلراري ال�ساد�ض

infrared band  اإىل قيم انعكا�سية اأو اإ�سعاعية  م�سححة 
بتطبيق  املختلفة  اجلوية  والعوامل  التغيم  اثر  فيها  ي�ستبعد 

املعادالت التالية:

يف  اإ�سعاعية  لقيم   DN الرقمية  القيم  حتويل  معادلة   -1

بيانات املرئية الف�سائية لعام 2001 م 

Radiance R = Gain*DN+ Bias .          
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حيث:

 DN = القيم الرقمية يف املرئية.

R  = القيم االإ�سعاعية امل�سححة. 
 image ملف   بيانات   �سمن  ثابتة  معامالت   =  Gain

header
 image ملف   بيانات   �سمن  ثابتة  معامالت   =  Bias

header
اإ�سعاعية   لقيم   DN( الرقمية)  القيم  حتويل  معادلة   -2

Radiance ) R(  يف بيانات املرئية لف�سائية لعام  2008 م

Radiance R = ))L max- L min(/)QCAL max 
– QCAL min((*)QCAL-QCAL min(+L min

Where

QCAL min = minimum quantized calibrated 
pixel value )DN=0(

QCAL max = maximum quantized calibrated 
pixel value )DN=255(

L min = spectral radiance scaled to QCAL 
min in W/ )m2.sr.µm(

L max = spectral radiance scaled to QCA 
max in W/ )m2.sr.µm( 

QCAL = Image DN value 
حيث:

)QCAL( و )L min( و)L max( عبارة عن معامالت 

القمر  ملرئية   image header ملف  بيانات  �سمن  ثابتة 

ال�سناعي الند�سات ال�سابع.

3- معادلة تقدير درجة حرارة املياه ويتم باملعادلة التالية:

K2/ln (K1 / R +1)   = درجة احلرارة

 حيث K1 و  K2  قيم ثابتة تظهر يف اجلدول التايل:

ملرئية   image header ملف  من  مقتب�سة  بيانات  امل�سدر: 

القمر ال�سناعي الند�سات ال�سابع

K1  و K2  جدول )1( قيم

SATELLITE K1 (W/ (M2.
SR.µM)

K2 
(KELVIN)

LANDSAT 5 607.76 1260.56

LANDSAT 7 666.09 1282.71

وبذلك مت حتويل املرئية االإ�سعاعية الناجتة من اخلطوة 1 

اإىل مرئية تعك�ض درجة احلرارة مبقيا�ض كالفني. 

4- حتول درجة احلرارة من درجات مبقيا�ض كالفني اإىل 

املئوية بطرح  الدرجة  املئوي ،حيث حت�سب  الدرجة مبقيا�ض 

)درجة  احلرارة  لدرجة  مرئية  كامل  من   273.15 قيمة 

 )273.15  - بالكلفني  احلرارة  درجات   =  1 مئوية  حرارة 

بحيث يعطي كّل بك�سل قيمة درجة احلرارة بالدرجات املئوية 

لل�سنوات  ال�سطحية  املياه  درجة  ح�ساب  مت  الطريقة  وبهذه 

2001 و 2008 م على التوايل.

خام�ساً : التحليل االإح�سائي

اجريت التحليالت االإح�سائية للنتائج ور�سم العالقات 

 )El-Nakhlawy, 2008( طبقًا للنخالوي

النتائج والمناقشات

النتائج:
الساحلية  للبيئة  الراهن  الوضع   - األول  المحور 

لمنطقة الشعيبة

أواًل - الغطاء النباتي:
    مت ر�سد الو�سع الراهن للغطاء النباتي ملنطقة ال�سعيبة 

اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة،  ملنطقة  احلقلي  امل�سح  خالل  من 

حتليل بيانات ال�سور الف�سائية للقمر ال�سناعي SPOT من 

اأظهرت  وقد   NDVI النباتية  القرينة  موؤ�سر  تطبيق  خالل 

الدرا�سة النتائج التالية:

  بلغ اإجمايل م�ساحة الغطاء النباتي يف منطقة ال�سعيبة 

حوايل 1،42 كيلومرت مربع، بحيث غطى حوايل 0،30 %  

من اإجمايل م�ساحة منطقة البحث.

ع�سبية  اأرا�سي  من  النباتي يف جمملة  الغطاء  يتكون    

جافة تتميز بالتباعد ووجود م�ساحات وا�سعة من االأرا�سي 

اجلرداء التي ت�سكل حوايل 413،05 كيلومرت مربع بن�سبة 

تزيد عن    99 %  من اإجمايل م�ساحة منطقة الدرا�سة.

ال�سمة  هي  اخل�سرة  دائمة  اخل�سبية  النباتات  قلة    

نباتات  على  وانح�سارها  البحث،   منطقة  يف  ال�سائدة 

من  املحمية  املواطن  يف  وتدية  جذور  ذات  خ�سبية  �سبة 
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االأمواج على خط ال�ساطئ متثلت بنمو نبات املاجنروف 

Avecinea marina  ذات اجلذور التنف�سية والتي �سغلت 
حوايل 0.965 كيلو مرت مربع بن�سبة 0.23% من اإجمايل 

منطقة الدرا�سة، وعلى الرغم من قلة م�ساحتها اإال اأنها 

متثل اأحد اأهم  النظم البيئة البحرية يف منطقة الدرا�سة.

  �سكلت املواطن املحمية داخل خليج ال�سعيبة امل�سدودة 

اكرب جتمع نباتي يف منطقة الدرا�سة، حيث �سغلت نباتات 

اإجمايل  من  مربع  مرت   896500 حوايل  املاجنروف 

م�ساحة ال�سعيبة امل�سدودة، تاليها جنوب جزيرة ال�سودة 

42700  مرت مربع،   والتي �سجلت  املفتوحة،  ال�سعيبة  ثم 

و25800 مرت مربع على التوايل.

تنتمي  الدرا�سة  نباتي يف منطقة  نوع    مت ر�سد )11( 

امل�سور  العر�ض  يظهر  نباتية،  ف�سائل  ع�سرة  اإىل 

مت  التي  النباتية  االأنواع  اأهم  التايل)ا�سكال15-4( 

ت�سجيلها والف�سائل التابعة لها يف منطقة الدرا�سة:

ثانيًا- التربة:
  تتكون الرتبة يف منطقة الدرا�سة من خليط من الرتب الفجة 

الرملية ال�سحراوية Torripsamments حيث ت�سكل الرمال 

الرملية  الفجة  الرتب  ومن  لها،  الغالبة  ال�سمة  ال�ساطئية 

الرطبة Uudipsamments باجتاه الغرب، والرتب اجلافية 

العادية امللحية Solorthids )اخلريطة العامة لرتبة مقيا�ض 

1: 250.000، 1986(  خا�سة يف ال�سباخ ، و متتاز هذه الرتب 

بوجود كثبان رملية منخف�سة ت�سكلت بفعل العقبات النباتية 

التي تظهر بقاياها يف فرتة الدرا�سة احلقلية ،  و يظهر حتليل 

الفيزيائي والكيميائي لعينات الرتبة النتائج التالية :

1.  يرتاوح القوام العام للرتبة يف منطقة الدرا�سة مابني 

القوام الطمي - الرملي اإىل القوام الطمي -  ال�سلتي، وتظهر 

درا�سة متو�سطات كل من الرمل، وال�سلت، والطني يف مواقع 

يف  واملو�سحة  30�سم،   ،15 امل�ستويني  على  ال�سبعة  الرتبة 

جدول )1( اأن هناك فروقًا معنوية بني االأعماق مع املناطق 

املختلفة كما يلي:

يف  30�سم  العمق  يف  وذلك  ن�سبة  اأعلي  ال�سلت  �سجل    

57.3%، يليها  املنطقة ال�ساد�سة املمثلة جلزيرة ال�سودة 

الثانية  واملنطقة  اجلزيرة،  نف�ض  يف  ال�سابعة  املنطقة 

ال�سلت هي  ن�سبة  املناطق يف  اأقل  وكانت   ،%54 مبتو�سط 

ثم   ،%41.7 مبتو�سط  15�سم  العمق  يف  الثانية  املنطقة 

املنطقتني االأويل والثالثة مبتو�سط %45.5 .

 ،%49.3 الثانية  املنطقة  للرمل يف  ن�سبة  اأعلي    �سجلت 

يليها املنطقة الثالثة يف عمق 15�سم مبتو�سط 48%، واأقل 

ن�سبة للرمل كانت يف املنطقة ال�ساد�سة وال�سابعة على عمق 

يف  الع�سر  نبات  وجود  يف�سر  مما   ،%40 مبتو�سط  15�سم 

هذه املناطق.

على  االأويل  املنطقة  يف  للطني  ن�سبة  اأعلي  �سجلت    

عمق 15�سم مبتو�سط قدره 12%، وبفروق معنوية عن ما 

عمق15�سم  على  وال�سابعة  ال�ساد�سة  املنطقة  وهي  يليها 

للطني  ن�سبة  اأقل  �سجلت  حني  يف   ،%  7 قدره  مبتو�سط 

15�سم،  العمق  من  كال  يف  اخلام�سة  املنطقة  يف  ظهرت 

30�سم مبتو�سط 1.7 ،  1.0%  على التوايل.

         د. اإبت�سام ح�سن عبد الرحمن عواري            رصد التغير المكاني للبيئة  الساحلية في منطقة الشعيبة  غربي المملكة العربية السعودية

  د. اآمال حممد جان عبد القادر مال
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�سكل )4( نبات الع�سار

التوزيع اجلغرايف

Calotropis procera (Ait.) Ait.f 

العائلة

Asclepiadaceae

التوزيع اجلغرايف:

يتوزع على �سكل نباتات منفردة تتواجد يف مناطق 

�سخرية خمتلطة بنطاق من الرتبة الرملية يف مناطق 

وو�سط  �سمال  من  والثالثة  والثانية  االأوىل  املعاينة 

منطقة الدرا�سة.

الو�سع البيئي :

تعاين املنطقة من تراكم للنفايات ال�سلبة خا�سة 

البال�ستيكية منها. 
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�سكل )5( نبات املاجنروف

الت�سنيف العلمي:

Avecinea marina

العائلة:

Verbinaceae 

التوزيع اجلغرايف:

يتواجد املاجنروف على طول ال�سواطئ املحمية من 

منطقة الدرا�سة بحيث ي�سكل جتمعات نباتية ظاهرة 

اأعطت ال�سعيبة املفتوحة وامل�سدودة طابع نباتي مميز 

غطاء  بكثافة  متيزت  التي  امل�سدودة  ال�سعيبة  خا�سة 

املاجنروف فيها ينمو املاجنروف يف ترب ذات قوام 

طمي- �سلتي 

الو�سع البيئي :

يالحظ على نطاقات املاجنروف خا�سة يف االأجزاء 

بنفايات  كبري  تلوث  وجود  ال�ساطئ  من  القريبة 

والرتاجع  التدهور  ايل  باالإ�سافة  ال�سلبة  املتنزهني 

امللحوظ، حيث يظهر نطاق من املاجنروف املت�سرر 

واملتاآكل، وانخفا�ض ن�سبة اخ�سرار النبات خا�سة يف 

منطقة ال�سودة جنوب منطقة الدرا�سة

         د. اإبت�سام ح�سن عبد الرحمن عواري            رصد التغير المكاني للبيئة  الساحلية في منطقة الشعيبة  غربي المملكة العربية السعودية

  د. اآمال حممد جان عبد القادر مال
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�سكل )6(  نبات الغاف 

الت�سنيف العلمي:

Prosopis juliflora (Banks&Sol) Macbr
 

العائلة:

Leguminosae

التوزيع اجلغرايف:

الغاف                                    اأ�سجار  من  جمموعة  �سكل  على  تنمو 

عن  بعيدة  الدرا�سة  منطقة  و�سط  يف  امل�سكيت(   (

ال�ساطئ بحوايل 200 مرت تقريبُا،يف ترب ذات قوام 

�سلتي- رملي 

الو�سع البيئي

هذه  يف  الغاف  اأ�سجار  من  جتمع  لوجود  نظرا 

وبالتايل  للمتنزهني  جاذبة  املنطقة  جعلت  املنطقة 

كان ن�سيبها من النفايات ال�سلبة والع�سوية اكرب من 

املناطق املعاينة االأخرى �سمال منطقة الدرا�سة.
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�سكل )7( نبات ال�سال�سوال 

الت�سنيف العلمي:

Salsola sp.

العائلة:

  Chenopodiaceae

التوزيع اجلغرايف:

�سلتية   - رملية  تربات  يف  ومتناثر  قليل  ينموب�سكل 

وتغطي الرتب الناعمة اجلزاء النبات الدنيا  

الو�سع البيئي :

من النباتات التي يقل تواجدها يف منطقة الدرا�سة  

قبل  من  للرعي  امل�ست�ساغة  النباتات  من  وهي 

اجلمال 

         د. اإبت�سام ح�سن عبد الرحمن عواري            رصد التغير المكاني للبيئة  الساحلية في منطقة الشعيبة  غربي المملكة العربية السعودية

  د. اآمال حممد جان عبد القادر مال
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�سكل )8(  نبات الرطريط

الت�سنيف العلمي:

Zygophyllum  hamiense Schweinf 

العائلة:

 Zygophyllacaea

التوزيع اجلغرايف :

يوجد يف مناطق حمدودة من و�سط منطقة الدرا�سة 

نباتية  عقبات  ت�سكل  ال�سودة  جزيرة  يف  وجنوبها 

من  رقيقة  طبقة  وتغطيها  الرمال  حولها  تتجمع 

 Panicum نبات  يرافقه  ال�سلت  اأو  الناعمة  الرمال 

turgidum  يف نطاقات حمدودة 

الو�سع البيئي :

نبكات  الع�سارية  االأوراق  ذو  النبات  هذا  ي�سكل 

بجفاف  النباتات  هذه  بع�ض  تتميز  متفرقة  رملية 

اوراقها يف ف�سل اجلفاف.  
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�سكل )9( نبات الثداء - العندب

الت�سنيف العلمي:

Cyperus jeminicus Rottb

العائلة:

 Cyperaceae

التوزيع اجلغرايف:

 50 بعد  على  اخلام�ض  املعاينة  املوقع  يف  يتواجد 

مرت من خط ال�ساطئ على �سكل اأكمات نباتية جافة 

ينمو يف تربة رملية خ�سنة القوام لذا هو من النباتات 

املتحملة للجفاف وارتفاع ن�سبة امللوحة يف الرتبة

الو�سع البيئي :

غطاء نباتي متاآكل جذوره متعمقة ينمو البع�ض منه 

بالقرب من الطريق املعبد  وهو من النبات التي ترعاه 

االإبل يف منطقة الدرا�سة 

         د. اإبت�سام ح�سن عبد الرحمن عواري            رصد التغير المكاني للبيئة  الساحلية في منطقة الشعيبة  غربي المملكة العربية السعودية

  د. اآمال حممد جان عبد القادر مال
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�سكل )10( نبات  االإثل - الطرفة - الطرف

الت�سنيف العلمي:

Tamarix arabica Bunge

العائلة:

  Tamaricaceae

التوزيع اجلغرايف :

احلر�سفية  االأوراق  ذو  الطرفة  االأثل  نبات  يتواجد 

ب�سكل قليل و متناثر يف منطقة الدرا�سة وينمو ب�سكل 

�سمال  يف  خا�سة  عالية  ملوحة  ذات  رملية  ترب  يف 

وو�سط منطقة الدرا�سة

الو�سع البيئي:

الرمال  يف  مدفون  �سكل  على  االأثل  نبات  ينمو 

يتواجد  كما  الربي  الطريق  جانب  على  املتحركة 

التلوث  من  تعاين  منطقة  يف  الغاف  لنبات  كمرافق 

بالنفايات ال�سلبة املتخلفة عن املتنزهني
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�سكل )11( ح�سي�سة البحر الفوبة امللتوية

الت�سنيف العلمي:

Parapholis spp.

العائلة:

  Poaceae

التوزيع اجلغرايف :

يوجد يف منطقة حمدودة من و�سط منطقة الدرا�سة، 

وينمو يف ترب ذات قوام رملي.

الو�سع البيئي :

توجد يف بيئات رملية جافة بعيدة عن مناطق جتمع 

املتنزهني لذا تخلو من النفايات ال�سلبة 

         د. اإبت�سام ح�سن عبد الرحمن عواري            رصد التغير المكاني للبيئة  الساحلية في منطقة الشعيبة  غربي المملكة العربية السعودية

  د. اآمال حممد جان عبد القادر مال



املجلد اخلام�س )2( �أكتوبر 2013 52

�سكل)12( نبات الثمام

الت�سنيف العلمي:

Panicum turgidum

العائلة :

 Gramineae

التوزيع اجلغرايف :

يوجد يف مناطق حمدودة من و�سط وجنوب منطقة 

الدرا�سة  بعيد عن خط ال�ساحل وي�سكل عقبات نباتية 

تتجمع حولها الرمال وتغطيها طبقة رقيقة من الرمال 

الناعمة اأو ال�سلت .

الو�سع البيئي:

ب�سبب طول فرتة  ومتاآكلة  نباتات جافة  عبارة عن 

اكيا�ض  بقايا  النباتات من وجود  تعاين  اجلفاف،كما 

بطبقات  مغطاة  احلرارة  بفعل  املتاآكلة  بال�ستيكية 

ترعاه  التي  النبات  االأحيان وهو من  بع�ض  الرتبة يف 

اجلمال يف منطقة الدرا�سة 
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�سكل )13( نبات العلندي )اإيفيدرا(

الت�سنيف العلمي :

Ephedra sp. aff  foliate

العائلة:

Ephedraceae

التوزيع اجلغرايف :

نادر يف منطقة  ب�سكل  النبات  النوع من  يتواجد هذا 

مرافق  الدرا�سة  منطقة  و�سط  يف  خا�سة  الدرا�سة 

، حيث  وال�سا�سوال  االأثل  ونبات  الغاف  ا�سجار  لتجمع 

ينو يف ترب رملية - �سلتية .

الو�سع البيئي :

اأ�سجار  جتمع  منطقة  يف  النبات  هذا  لوجود  نظرا 

وبالتايل  للمتنزهني  جاذبة  املنطقة  جعلت  الغاف 

والع�سوية  ال�سلبة  النفايات  من  ن�سيبها  كان 

منطقة  �سمال  االأخرى  املعاينة  املناطق  من  اكرب 

الدرا�سة. 

2. ت�سري النتائج التف�سيلية  للجدول )1( اأن هناك فروقًا 

15�سم. ومبقارنة  معنوية بني املكونات امليكانيكية عند عمق 

العمق  عند  ال�سبعة  املناطق  بني  للرتبة  امليكانيكي  الرتكيب 

15�سم يت�سح التايل:

         د. اإبت�سام ح�سن عبد الرحمن عواري            رصد التغير المكاني للبيئة  الساحلية في منطقة الشعيبة  غربي المملكة العربية السعودية

  د. اآمال حممد جان عبد القادر مال
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 ،%49.3 الثانية  املنطقة  هي  بالرمل  املناطق  اأعلي    

يف   %47 اخلام�سة  ملنطقة  ثم   ،%48 الثالثة  واملنطقة 

 %40 وال�سابعة مبتو�سط  ال�ساد�سة  املناطق هي  اأقل  حني 

لكليهما.

لل�سلت  متو�سط  اأعلى  ال�ساد�سة  املنطقة  �سجلت    

بن�سبة53%  يليها املنطقة اخلام�سة 51.3% يف حني اأقل 

املناطق كانت املنطقتني االأويل والثالثة مبتو�سط %45.5. 

العمق  يف  للطني  ن�سبة  اأعلى  االأويل  املنطقة  �سجلت    

15بن�سبة 12% يليها ال�ساد�سة وال�سابعة 7% واأقلها كانت 

املنطقة اخلام�سة مبتو�سط %1.7.  

3.  مبقارنة املكونات امليكانيكية للرتبة يف املناطق ال�سبعة 

حتت عمق 30�سم تو�سح النتائج املعرو�سة يف جدول )2( اأن 

هناك فروقًا معنوية بني املناطق كالتايل: 

  اأعلى ن�سبة للرمل ظهرت يف املنطقة الثالثة 46%، يليها 

املنطقة اخلام�سة 45.7%، واأقلها املنطقة الثانية %41.

  اأغنى املناطق بال�سلت هي املنطقة ال�ساد�سة %57.3، 

جدول )2( الرتكيب امليكانيكي للرتبة يف مواقع الدرا�سة ال�سبعة على عمقي 15�سم،  30�سم

العمقاملوقع

الرتكيب )%(

القوام

الطنيال�سلتالرمل

املنطقة االأويل

طمي1542.545.512

طمي �سلتي3042526

املنطقة الثانية

طمي رملي1549.3473.7

طمي �سلتي3041545

املنطقة الثالثة

طمي رملي154845.56.7

طمي رملي3046495

املنطقة الرابعة

طمي رملي1545.348.46.3

طمي �سلتي304452.73.3

املنطقة اخلام�سة

طمي رملي154751.31.7

طمي رملي3045.752.31.0

املنطقة ال�ساد�سة

طمي �سلتي1540537

طمي �سلتي3041.457.32.3

املنطقة ال�سابعة

طمي �سلتي1540537

طمي �سلتي3041.3545.7

LSD (P ≤ 0.05)7.288.021.03

يليها املنطقتني الثانية وال�سابعة 54%، يف حني اأقلها كانت 

املنطقة الثالثة %49.

يليها  اأعلى ن�سبه من الطني   %6   �سجلت املنطقة االأويل 

املنطقة ال�سابعة 5،7% واأقلها املنطقة اخلام�سة بن�سبة %1 .

4. يظهر التحليل الكيميائي للرتبة يف العمق 15، 30�سم يف 

فروقًا  اأن هناك  الدرا�سة جدول )3(  ال�سبعة حتت  املناطق 

معنوية بني االأعماق يف املناطق املختلفة لل�ستة مكونات التي 

مت حتليلها كيميائيًا كالتايل: 

على  للكال�سيوم  ن�سبة  اأعلى  االأويل  املنطقة  �سجلت   

العمق 15�سم 1400جمم/لرت، يليها املنطقة الثالثة، ثم 

املنطقة الرابعة يف نف�ض العمق مبتو�سطات 1320جمم/

القيم  اأقل  و�سجلت  التوايل،  على  1069جمم/لرت  لرتو 

للعمق 30�سم يف املنطقة الرابعة مبتو�سط 208جمم/لرت، 

واملنطقة اخلام�سة يف العمق 15�سم مبتو�سط 396جمم/

لرت.

  �سجلت املنطقتني الرابعة واخلام�سة اقل قيم عن�سر 



55املجلد اخلام�س )2( �أكتوبر 2013

ي  92جمم/لرت  30�سم  مبتو�سط  البوتا�سيوم على عمق 

الثانية  املنطقة  القيم يف  اأعلي  بينما كانت   ، لكل منهما 

402 جمم/لرت، ثم املنطقة الثالثة مبتو�سط 307جمم/

لرت.

   مبقارنة متو�سطات ال�سوديوم جند اأن اأعلي القيم 

الرابعة  املنطقة  15�سم يف  العمق  الناجتة من  كانت هي 

مبتو�سط 9246جمم/لرت، يليها املنطقة ال�سابعة يف عمق 

30�سم ومبتو�سط 8633 جمم/لرت، وكانت اأقل القيم هي 

مبتو�سط  الثانية  املنطقة  يف  15�سم  العمق  من  الناجتة 

قدره 492 جمم/لرت.

 ظهرت اأعلى قيم املاغن�سيوم يف املنطقة ال�ساد�سة يف 

املنطقة  يليها  791جمم/لرت  بلغ  15�سم مبتو�سط  العمق 

547جمم/لرت، وكانت اأقل القيم  15�سم  االأويل يف عمق 

هي 224جمم/لرت من العمق 30�سم يف املنطقة اخلام�سة.

اأنها    pH الـ   ت�سري نتائج حتليل االأ�ض الهيدروجيني 

الرابعة  للمنطقة  30�سم  العمق  يف   7.61 بني  تراوحت 

اإىل 7.20 يف العمق 15�سم للمنطقة االأويل وبدون فروق 

اأن تربة منطقة  اإىل  pH،  مما ي�سري  الـ  معنوية يف قيم 

ال�سعيبة متعادلة احلمو�سة يف الغالب .

 ومبقارنة قيم الـ TDS تو�سح النتائج جدول )3( اأن 

املنطقة  30�سم يف  العمق  الناجتة من  كانت  القيم  اأعلي 

العمق  لنف�ض  الثالثة  املنطقة  يليها   ،26000 الثانية 

20000، يف حني اأن اأقل قيم الـ TDS كانت تلك الناجتة 

15�سم  العمق  مع  االأويل  واملنطقة  الرابعة  املنطقة  من 

وذلك مبتو�سط قدرة 3197  و  4855 على الرتتيب.

جدول )3( الرتكيب الكيميائي ملواقع الدرا�سة ال�سبعة على عمقي 15�سم ، 30�سم

العمقاملوقع

تركيز العنا�سر 1جمم/لرت

PHTDS
)MG/L(EC

Ca++K+Na+Mg++

املنطقة 

االأويل

151400138731154727.20485520.1

3086212016542487.31971015.56

املنطقة 

الثانية

157721484923317.381156028.1

3061440237743737.412600022.95

املنطقة 

الثالثة

15132521440615197.451640012.57

3049030748135257.452000028.73

املنطقة 

الرابعة

15106922692464837.33319723.7

302089229202567.611536712.30

املنطقة 

اخلام�سة

1539611126142777.501511520.64

306269218092247.5475079.64

املنطقة 

ال�ساد�سة

1599628230787917.231807729.9

3094824630864397.341591014.06

املنطقة 

ال�سابعة

1583417127673877.391746322.62

307117486332907.401054020.71

LSD (P ≤ 0.05)83.2624.82498.1343.880.971960.112.89

         د. اإبت�سام ح�سن عبد الرحمن عواري            رصد التغير المكاني للبيئة  الساحلية في منطقة الشعيبة  غربي المملكة العربية السعودية

  د. اآمال حممد جان عبد القادر مال



املجلد اخلام�س )2( �أكتوبر 2013 56

يف  15�سم  العمق  عند  املختلفة  املناطق  قارنا  ما  واإذا   .5

تركيزات العنا�سر اأملقا�سه والـ pH، الـ TDS، تو�سح بيانات 

جدول )3( اأن هناك فروقًا معنوية بني املناطق املختلفة يف 

قيم العنا�سر وكذلك يف قيمة الـ    TDS كما يلي: 

 �سجلت اأعلي قيم للكال�سيوم 1400جمم/لرت يف املنطقة 

واأقلها  الثالثة،  املنطقة  1325جمم/لرت يف  يليها  االأويل، 

كانت  396جمم/لرت يف املنطقة اخلام�سة.

املنطقة  يف  �سجلت  البوتا�سيوم  عن�سر  قيم  اأعلى   

الرابعة  املنطقة  يليها  282جمم/لرت،  ال�ساد�سة 

اخلام�سة  املنطقة  كانت  االأقل  بينما  226جمم/لرت، 

مبتو�سط 111جمم/لرت.

ال�ساد�سة  املنطقة  يف  لل�سوديوم  تركيز  اأعلى  �سجل   

مبتو�ســــــط وقـــدرة 791جمم/لرت، واأقلهـــــا يف املنطقــــــة 

اخلام�سة مبتو�سط  277جمم/لرت. 

 ترتاوح قيم الـ pH بني املناطق املختلفة يف العمق 15�سم 

من 7.45 يف املنطقة الثالثة اإىل 7.2 يف املنطقة االأويل.

  مبقارنة قيم الـ TDS جند اأن اأعلي القيم كانت تلك 

ويليها   ،18077 مبتو�سط  ال�ساد�سة  املنطقة  من  الناجتة 

17463، واأقلها كانت املنطقة  املنطقة ال�سابعة مبتو�سط 

الرابعة مبتو�سط وقدره 3197.

يف  الكيمائية  العنا�سر  تركيز  مقارنة  بخ�سو�ض  اأما   .6

العمق 30�سم بني املناطق ال�سبعة فتو�سح بيانات جدول )3(

التايل:-

 �سجلت املنطقة ال�ساد�سة اأعلى قيم الكال�سيوم مبتو�سط 

جمم/لرت،   862 االأويل  املنطقة  يليها  948جمم/لرت، 

208جمم/ الرابعة مبتو�سط   املنطقة  املناطق هي  واأقل 

لرت.

 اأما تركيز البوتا�سيوم فكانت اأعلى القيم هي الناجتة 

402جمم/لرت، يليها املنطقة الثالثة  من املنطقة الثانية 

ال�سابعة  املنطقة  هي  املناطق  واأقل  307جمم/لرت، 

74جمم/لرت.

 8633 ال�سوديوم  قيم  اأعلى  ال�سابعة  املنطقة  �سجلت   

جمم/لرت،   4813 الثالثة  املنطقة  يليها  جمم/لرت، 

مبتو�سط  االأويل  املنطقة  هي  كانت  املناطق  اأقل  بينما 

1654جمم/لرت.

الثالثة  املنطقة  يف  �سجلت  املاغن�سيوم  قيم  اأعلى   

439جمم/لرت،  ال�ساد�سة  املنطقة  يليها  525جمم/لرت، 

وكانت اأقل القيم يف املنطقة اخلام�سة 224جمم/لرت.

  ت�سري قيم الـ pH  اإىل عدم وجود فروق معنوية بني 

املناطق املختلفة يف قيم الـ pH وكانت القيم ترتاوح من 

7.61 يف املنطقة الرابعة اإىل 7.31 يف املنطقة االأويل.

TDS يف املناطق املختلفة تو�سح  الـ    ومبقارنة قيم 

النتائج اأن املنطقة الثانية اأنتجت الرتبة فيها اأعلى قيمة 

املنطقة  واأقلها   ،20000 الثالثة  املنطقة  يليها   ،26000

اخلام�سة مبتو�سط وقدره 7507.

7. مبقارنة متو�سطات قيم درجات امللوحة Ec يف العمقني 

بيانات  تو�سح  للدرا�سة  املختلفة  املناطق  يف  30�سم  15�سم، 

جدول )3( التايل:

اأعلى القيم  اأن هناك اختالفات معنوية وقد كانت    

15�سم  العمق  مع  ال�ساد�سة  املنطقة  من  الناجتة  هي 

يف  الثالثة  املنطقة  مع  معنويًا  وت�ساوت   ،Ec  =  29.9

العمق 30�سم Ec = 28.73، والعمق 15�سم يف املنطقة 

للملوحة هي  قيم  اأقل  كانت  بينما   ،Ec  = 28.1 الثانية 

الناجتة من املنطقة اخلام�سة يف العمق 30�سم 9.64 = 

 =  12.30 30�سم  العمق  يف  الرابعة  املنطقة  ويليها   Ec
.Ec = 14.06 ثم املنطقة ال�ساد�سة يف العمق 30�سم Ec

مبقارنة  املناطق  جميع  بني  معنوية  اختالفات  وجود   .8

قيم  اأعلى  كانت  حيث  15�سم  العمق  يف  امللوحة  متو�سطات 

 ،Ec  =  29.90 ال�ساد�سة  املنطقة  من  الناجتة  هي  امللوحة 

Ec، يف حني   = 28.1 الثانية  املنطقة  ومت�ساوية معنويًا مع 

بقيمة  الثالثة  املنطقة  من  الناجتة  هي  القيم  اأقل  كانت 

.Ec =12.5

نتائج مقارنة متو�سطات درجات امللوحة للرتبة  9. تو�سح 

يف املواقع ال�سبعة يف عمق 30�سم اأن هناك فروقًا معنوية بني 

مبتو�سط  القيم  اأعلى  الثالثة  املنطقة  �سجلت  حيث  املناطق، 

الثانية  املنطقة  معنوية  وبفروق  يليها   ،Ec  =  28.73 قدره 

Ec = 22.95، ثم املنطقة ال�سابعة Ec = 20.71، يف حني 

هي  العمق  هذا  عند  الرتبة  ملوحة  يف  املناطق  اأقل  كانت 

املنطقة اخلام�سة Ec = 9.64، ثم املنطقة ال�ساد�سة 14.06 

.Ec =

10. مل تعطي نتائــــج التحليـــــل للعيـــــنات املعملي للعنا�سر 

الثقيلة نتائج ذات موؤ�سرات معنوية ميكن اإخ�ساعها للتحليل 

الكمي بحيث �سجلت يف جمملها قيم اأ�سغر من 1 ال�سحيح، و 
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ي�سري ذلك اإىل قله تراكمها يف تربة منطقة الدرا�سة وبالتايل 

خلو تربة ال�سعيبة من امللوثات الكيميائية بالعنا�سر الثقيلة.

ثالثًا: األنشطة البشرية:
املظاهر  ال�سعيبة  الب�سرية يف منطقة  االأن�سطة  تت�سمن 

التالية:

حمطة  امل�سروع  وي�سم   : البخارية  ال�سعيبة  حمطة   .1

مثل  خلدمتهما  ومن�ساآت  حتليه،  وحمطة  حرارية،  كهرباء 

وت�سريفها،  املياه  ل�سحب  وهياكل  الوقود  لتفريغ  ر�سيف 

ويتم حاليًا تو�سعة حمطة توليد ال�سعيبة بحيث تزيد قدرات 

توليد املحطة من 4053  ميجاوات اإىل 5244 ميجاوات وقد 

متت تو�سعة املحطة على مرحلتني، ت�سمنت مرحلتها االأوىل 

تركيب خم�ض وحدات توليد بخارية يف طورين، �سمل الطور 

  368.5 منها  كل  �سعة  بخارية  وحدات  ثالث  تركيب  االأول 

ميجاوات، يف حني ا�ستمل الطور الثاين على اإ�سافة وحدتي 

فت�سمنت  الثانية  املرحلة  اأما  ال�سعة.  بنف�ض  بخارية  توليد 

والقدرة  ال�سعة  بذات  بخارية  وحدات  �ستة  اإ�سافة  تو�سعتها 

ثالث  اإ�سافة  على  العمل  حاليا  ويتم  ال�سابقة،  للوحدات 

وحدات توليد بطاقة اإجمالية قدرها 1191 ميجاوات

يف  املياه  حتليه  حمطة  تعـــــــــد   : املياه  حتليه  حمطة   .2

ال�سعيــبة امل�ســـــدر االأول لتغذيـــــة مديـــنة مكة املكرمة باملياه 

باالإ�سافة ملدينة جده، والطائف، ويتم العمل حاليا باملرحلة 

على  مياه  حتليه  حمطة  اكرب  تكون  بحيث  للم�سروع  الثالثة 

املياه  يف مدينة  تعمل على �سد نق�ض  االأحمر  البحر  �ساحل 

مليون  وتقدر طاقتها  والباحة،  والطائف  املكرمة  ومكة  جده 

وثالثني األف مرت مكعب يوميا، واألف ميجاوات من الكهرباء 

تقريبا �سكل )14(.        

�سكل )14( موقع االأن�سطة الب�سرية بالقرب من حمطة ال�سعيبة البخارية
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ال�سكنية  املجمعات  يف  تتمثل  ال�سكنية:  التجمعات   .3

حمطة  و�سكن  البخارية  ال�سعيبة  حمطة  مل�سروعي  التابعة 

التحليه، باالإ�سافة اإىل بع�ض امل�ساريع ال�سياحية مثل كبائن 

القطان الرتفيهية.

4. مراكز خفر ال�سواحل ونقاط جتمع ال�سيادين: يظهر 

ع�سوائي  جتمع  �سكل  على  الدرا�سة  منطقة  يف  التجمع  هذا 

من  عدد  يقطنها  واالأخ�ساب  ال�سفيح  من  مقامة  الأع�سا�ض 

وتوجد  البحري،  ال�سيد  قطاع  يف  العاملة  االأجنبية  العمالة 

ال�سعيبة  مركز  مثل  ال�سواحل   خفر  مراكز  من  بالقرب 

ومركز  امل�سدودة،  ال�سعيبة  �سواحل  خفر  ومركز  املفتوحة، 

هو  التقليدي  ال�سيد  ويعترب  ال�سودة،   جزيرة  �سواحل  خفر 

قوارب  من  الغالب  يف  ال�سيد  و�سائل  تت�سكل  حيث  الغالب 

�سيد  برحلة  للقارب  ي�سمح  مبحرك  ومزودة  ن�سبيًا  �سغرية 

ترتاوح مدتها من 1-2 يوم فقط، وهذه القوارب غري مزودة 

اأو  االأ�سماك  مواقع  ك�سف  اأو  االت�ساالت  تقنيات  من  باأي 

 )16،15( االأ�سكال  وت�سري  االأخرى،  احلديثة  ال�سيد  اأدوات 

اإىل مواقع هذه التجمعات.

�سكل )15( موقع االأن�سطة الب�سرية بالقرب من ال�سعيبة امل�سدودة واملفتوحة
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�سكل )16( موقع االأن�سطة الب�سرية جنوب ال�سعيبة امل�سدودة

االأخري  العقد  خالل  اململكة  �سهدت  الربيان:  مزارع   .5

خالل  من  ال�سمكي،  اال�ستزراع  جمال  يف  قوية  انطالقة 

واخلليج  االأحمر  البحر  �ساحل  على  االأرا�سي  تاأجري  ت�سهيل 

العربي باأ�سعار رمزية، وتقدمي القرو�ض املي�سرة يف ال�سداد، 

واأ�سعار  الكهربائية،  الطاقة  ا�ستهالك  تكلفة  يف  والدعم 

لال�ستثمار يف  االأموال  روؤو�ض  توجه  ت�سجيع  بهدف  االأعالف 

هذا املجال، وقد انعك�ض ذلك يف �سورة تزايد اأعداد م�ساريع 

الربيان  مزارعة  ومنها   على  والربيان  االأ�سماك  تربية 

احلديثة  املقامة يف منطقة ال�سعيبة، وتتكون مزرعة الربيان 

�سكل )17( من اأحوا�ض متجاورة على ار�ض ترتابط ب�سبكات 

الربيان  مزارع  لغ�سل  و�سرف  ري  وقنوات  ومـــاء،  كهرباء، 

حفاظًا  الربيان  اأحوا�ض  اإىل  واإر�ساله  البحر،  مياه  بانتزاع 

اإعادتها  ثم  ومن  وامللوحة  احلرارة  درجتي  انخفا�ض  على 

مل�سخة �سرف مركزية تدفعها اإىل كبد البحر املفتوح بعيدا 

عن ال�سواحل بعد مرورها بقنوات �سرف طولية. 

رابعًا : مواقع التلوث:
املخلفات  تاأتي  املتنزهني:  بنفايات  تلوث  مواقع   

اأهم  كاأحد  املختلفة  باأ�سكالها  ال�سلبة  )النفايات(  ال�سلبة 

الدرا�سة  منطقة  يف  الو�سوح  مفرطة  البيئي  التلوث  مظاهر 

�سكل)18(.

تنتج   مواقع تلوث بنفايات مناطق جتمع ال�سيادين : 

من  كبرية  كميات  لل�سيادين  الع�سوائية  ال�سكنية  التجمعات 

عن  الناجتة  وال�سائلة  كال�سلبة،  االأنواع  خمتلفة  النفايات 

اال�ستعماالت ال�سناعية للقوارب والور�ض،  باالإ�سافة ملخلفات 

النفايات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سفيح،  وبيوت  االأع�سا�ض  اإن�ساء 

الع�سوية لوحظ يف الفرتة االأخرية تراكم كميات كبرية من 

النفايات البال�ستكية لنوع معني من زيوت التي ت�ستخدم من 

قبل ال�سيادين لزيادة معدالت االحرتاق يف مراكب ال�سيد 

خا�سة يف منطقة املعاينة ال�ساد�سة وال�سابعة املمثلة جلزيرة 

لو  خطرية  بيئية  م�سكلة  ظهور  لبداية  ت�سري  والتي  ال�سودة 
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�سكل )17( موقع مزارع الربيان 

جنوب حمطة التحلية

�سكل)18(  مظاهر التلوث 

مبخلفات املتنزهني

هذا  يعاين  احلالية،حيث  مبعدالتها  النفايات  تراكم  ا�ستمر 

النفايات  يف  كبرية  تراكم  من  الدرا�سة  منطقة  من  اجلزء 

ال�سلبة ال�سناعية �سكل)19(.

الوقود  خملفات  دفن  و  اإلقاء  عن  الناجت  التلوث    

جنوب  يف  وخا�سة  ع�سوائية  بطرق  يلقى  والزيوت:حيث 

ب�سكل  اأثر  والذي  ال�سودة(  جزيرة  )جنوب  ال�سعيبة  منطقة 

مبا�سر على جتمع املاجنروف يف تلك املنطقة �سكل)20(.
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�سكل)19( مظاهر التلوث قرب

 مراكز جتمع ال�سيادين

�سكل )20( مظاهرتلوث الرتبة وتدهور بيئية املاجنروف 

يف جنوب جزيرة ال�سودة

داخل  الكبري  البيئي  التدهور  حال  ال�سابقة  ال�سور  تظهر 

الدرا�سة  ت�سري  كما  الدرا�سة،  منطقة  يف  املهمة  البيئة  هذه 

النفطية �سواء  البقايا  اإىل تراكم كميات كبرية من  احلقلية 

�سطح  من  �سنتمرتات  عدة  عمق  على  اأو  الرتبة  �سطع  على 

النفايات  من  كبرية  كميات  ان�سكاب  اإىل  باالإ�سافة  الرتبة، 

الزيتية بالقرب من امل�سطح املائية مما ي�سر ب�سكل كبري على 

البيئية ال�ساحلية خا�سة يف جزيرة ال�سودة.

النوع  هذا  يتمثل  ال�سائلة:   الع�سوية  بالنفايات  التلوث   

مزرعة  ي�سكل  والذي  الثالث  املعاينة  موقع  يف  امللوثات  من 

العزيز، حيث  التابعة جلامعة امللك عبد  اأبحاث املاجنروف 

املجاور  املائي  امل�سطح  يف  �سحي  �سرف  خملفات  ترتاكم 

العنا�سر  من  بعدد  ملوثة  بيئية  ي�سكل  مما  العمالة  ل�سكن 

قد  ع�سوية  وغري  ع�سوية  ملوثات  على  حتتوي  التي  ال�سامة 

يف  تراكمها  ا�ستمر  ما  اإذا  البحرية  البيئة  على  خطرا  متثل 

ال�سنوات القادمة. 

املتنزهني  الغارقة: حيث يطلق  بال�سفن  البحري  التلوث   

على �سواحل ال�سعيبة ا�سم مقربة ال�سفن نتيجة لكرثة ركام 

ال�سفن املوجود على �سواطئ املنطقة والذي ي�سر ب�سكل كبري 

يف البيئية البحرية يف املواقع القريبة من حطام ال�سفن �سكل 

.)21(
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�سكل)21( مظاهر التلوث بال�سفن الغارقة على طول 

�سواحل ال�سعيبة

للبيئية  المكانية  التغيرات  تحليل  الثاني:  المحور 
الساحلية لمنطقة الشعيبة

أواًل :  التغيرات اإلجمالية للغطاء النباتي :
امل�سدودة  ال�سعيبة  خليج  داخل  املحمية  املواطن  �سكلت 

نباتات  �سغلت  حيث  الدرا�سة  منطقة  يف  نباتي  جتمع  اكرب 

املاجنروف حوايل 896500  مرت مربع من اإجمايل م�ساحة 

ال�سعيبة امل�سدودة، تاليها جنوب جزيرة ال�سودة  ثم ال�سعيبة 

املفتوحة  والتي �سجلت 42700 مرت مربع و25800 مرت مربع 

النتائج تتفق مع ما وجدته عواري ومال  التوايل، وهذه  على 

.)2010(

ثانيًا: التغيرات الحرارية للبيئات البحرية :

 Sea Surface ال�سطحية  املياه  حرارة  درجة  تقا�ض 

با�ستخدام  اأحداها  خمتلفة  بطرق   )Temperature )SST
بيانات املرئيات الف�سائية لالأ�سعة حتت احلمراء احلرارية. 

الطريقة  هذه  وت�ستخدم    Thermal Infra-red bands
درجة  تعطي  بحيث  ال�سطحية،  املياه  حرارة  درجة  لتقدير 

حرارة تقربيه للمياه ال�سطحية تختلف ب�سكل عام عن درجة 

اعتمدت  عام،  ب�سكل  املائي  للم�سطح  العميقة  املياه  حرارة 

االأمريكي  الف�سائي  القمر  بيانات  على  احلالية  الدرا�سة 

 2001 لالأعوام  ال�سابع  الند�سات  و  اخلام�ض  الند�سات 

درا�سة  اأظهرت   .)22،23( �سكل  التوايل  على  2008م  و 

�سكل  الدرا�سة  منطقة  يف  للحرارة  املو�سوعية  اخلرائط 

)25،24( املالحظات التالية:

 تراوح درجة احلرارة العاّمة يف املرئية الف�سائية املمثلة 

�سنة  35°م، يف حني �سجلت  اإىل  2001 م مابني15°م  لعام  

2008م  درجة احلرارة تراوحت بني 11°م اإىل 42°م، وي�سري 

يف  احلرارة  درجة  يف  عام  ارتفاع  اإىل  عامة  ب�سفة  ذلك 

منطقة الدرا�سة خا�سة لف�سل ال�ستاء فرتة التقاط ال�سورة، 

حراري  �سذوذ  مناطق  اإىل  ت�سري  قد  42°م  درجة  اإن  كما 

ولي�ست بال�سرورة �سمة غالبة للحرارة يف منطقة الدرا�سة.

درجة  عام  ب�سكل  ال�سعيبة  ملنطقة  املائي  امل�سطح  �سجل   

حرارة تراوحت بني      20° م -  22° م ، و�سجلت يف م�ساحات 

�سيقة من املياه ال�سطحية ال�ساحلية،  درجة حرارة تراوحت 

بني 22 °م - 24 °م يف عام 2001م.

درجة  عام  ب�سكل  ال�سعيبة  ملنطقة  املائي  امل�سطح  �سجل   

املياه  �سجلت  حني  يف  24°م،   - 22°م  بني  تراوحت  حرارة 

ال�سطحية ال�ساحلية درجة حرارة تراوحت بني 24°م-26°م  

2008م،  اإمام حمطة حتليه املياه يف عام  ظهر اكرب امتداد 

يف  البحرية  بالبيئية  ي�سر  حراري  تلوث  بحدوث  ينذر  مما 

تلك الرقعة من منطقة الدرا�سة.
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�سكل )22( املرئية الف�سائية للقمر الف�سائي الند�سات اخلام�ض لعام 2001م
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�سكل)23( املرئية الف�سائية للقمر الف�سائي الند�سات ال�سابع لعام 2008 م
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�سكل)24( درجة حرارة ال�سطحية ملنطقة الدرا�سة عام 2001 م
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�سكل)25( درجة حرارة ال�سطحية ملنطقة الدرا�سة عام 2008 م
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المناقشة العلمية:
نفذت الدرا�سة احلالية مبنطقة ال�سعيبة جنوب مدينة جدة 

على �ساحل البحر االأحمر، وهدفت اإىل ر�سد الو�سع الراهن 

لها  تعر�ست  التي  املكانية  للتغريات  حتليل  واإىل  املنطقة  يف 

حتليل  الدرا�سة  هذه  يف  ومت  احلديثة،  الفرتة  يف  املنطقة 

للغطاء النباتي وركزت على التعرف على اأهم االأنواع النباتية 

معاينة  مواقع  �سبع  يف  وفيزيائيا  كيميائيا  الرتبة  وحتليل   ،

امتدت على طول ال�ساحل، كما مت ا�ستخدام تقنية اال�ست�سعار 

الثمانية  املنطقة خالل  البيئية يف  املتغريات  لر�سد  بعد  عن 

�سنوات االأخرية. 

باأعداد  موزعة  نباتي  نوع   )11( احلالية  الدرا�سة  �سجلت 

من  اخل�سري  اجلزء  م�ساحة  فيها  تقل  ومتناثرة  قليلة، 

التي  قاري،1998م(   ( نتائج  مع  يتوافق  ال  وهذا  النبات، 

ر�سدت ) 22( نوع نباتي يف املنطقة، ويف�سر هذا التباين يف 

عدد االأنواع اإىل اإن االأنواع النباتية ال�سائدة عند قاري كانت9 

اأنواع فقط، يف حني �سجلت االأنواع املتبقية كاأنواع نادرة مما 

يف�سر �سبب اختفاءها من منطقة الدرا�سة، يف الفرتة احلالية 

التي تعاين من زيادة معدالت اجلفاف.

 Ghmrawy 1987( تتفق الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة

مبنطقة  يوجد  ال  انه  يف  و)املفتي،1990(   ),and Aleem
الطبيعي  املاجنروف  اأ�سجار  من  واحد  نوع  �سوى  ال�سعيبة 

. Avecinea marina ممثل باأ�سجار  القرم

اأكدت الدرا�سة احلالية اأهمية جتمعات املاجنروف كبيئات، 

واأنظمة حيوية منتجة، مما يتوافق مع راأي )ال�سلمى، 2008( 

الذي اأ�سار اإىل اإن اأ�سجار املاجنروف ت�سيف النرتوجني اإيل 

امل�ستنقعات  االأ�سجار  اأنواع  جمموعة  تعمل  حني  يف  بيئاتها 

امللحية كم�ستقبالت للنرتوجني والعنا�سر االأخرى.

اإن الرتبة يف مواقع املعاينة  ت�سري نتائج حتليل الرتبة اإىل 

املختلفة متيزت بارتفاع ن�سبة الرمل مما غلب القوام الرملي- 

الطمي اإىل الطمي ال�سلتي يف مواقع حمدودة من تربة منطقة 

الدرا�سة وهذا يتوافق مع درا�سة )قاري ، 1998م(. 

ويت�سح  عام،  ب�سكل  الرتبة  ملوحة  ارتفاع  الدرا�سة  اأكدت 

ذلك من خالل ارتفاع درجة التو�سيل الكهربي، ويتفق هذا مع 

ارتفاع معدالت ال�سوديوم يف مواقع املعاينة املختلفة، ويرجع 

احلرارة  درجات  وارتفاع  ال�سديد  اجلفاف  لظروف  ذلك 

باالإ�سافة اإىل القرب من امل�سطح املائي، كما تنخف�ض كمية 

الدرا�سة،  منطقة  يف  ال�سوديوم  بكمية  مقارنة  البوتا�سيوم 

ويرجع ذلك خلا�سية الت�ساد بني العنا�سر يف الرتبة ) فوث، 

1985م (.

مل تعطي نتائج حتليل العنا�سر الثقيلة نتائج ذات موؤ�سرات 

يف  �سجلت  بحيث  الكمي  للتحليل  اإخ�ساعها  ميكن  معنوية 

قله  اإىل  ذلك  وي�سري  ال�سحيح،  من1  اأ�سغر  قيم  جمملها 

تراكمها يف تربة منطقة الدرا�سة وبالتايل خلو تربة ال�سعيبة 

من امللوثات بالعنا�سر الكيميائية الثقيلة.

اأكدت نتائج االأبحاث  

نظم  ا�ستخدام  اأهمية  من  الدرا�سة  اإليه  تو�سلت  ما 

املعلومات اجلغرافية وتقنية اال�ست�سعار عن بعد يف الدرا�سات 

البيئية خا�سة درا�سة التغريات املكانية النباتية.

تتفق الدرا�سة احلالية مع درا�سة )العلي ، 2006( خا�سة 

يف املنهج والطريقة املتبعة يف الدرا�سة واأهمية تطبيق نظم 

املعلومات اجلغرافية يف درا�سة التغريات املكانية للخلجان.

لوحظ موت اجلذور التنف�سية الأ�سجار املاجنروف يف جنوب 

جزيرة ال�سودة وثني جذورها اإىل االأ�سفل، ويرجع ذلك لتلوث 

�سواحل اجلزيرة القريبة من نطاق امتداد املاجنروف ببقايا 

زيوت نفطية مر�سبة على �سطح الرتبة، وهذا يتفق مع درا�سة 

الظاهرة يف  وجود هذه  اإىل  اأ�سار  الذي   )2008، ال�سلمى   (

جتمعات املاجنروف النامية جنوب مدينة جدة وتتعر�ض اإىل 

التلوث ناجت عن مياه ال�سرف ال�سحي ال�سناعي.

تتفق الدرا�سة احلالية مع ما تو�سل اإليه ) رفعت واآخرون، 

1995( من اأن معظم ال�سواطئ مغطاة بالرمال با�ستثناء بع�ض 

املناطق ذات الطبيعة ال�سخرية اأو اجلبلية، وبالرغم من اإن 

من  متفاوتة  لدرجات  تعر�ست  قد  ال�ساطئية  املنطقة  معظم 

التلوث بالبرتول والف�سالت املبعرثة فاإن ذلك مل مينع تواجد 

بع�ض املناطق اخلالية تقريبًا من التلوث بالعنا�سر الثقيلة.

واآخرون  رفعت  درا�سة  مع  احلالية  الدرا�سة  تتفق  كما 

)1995(  يف اإمكانية ا�ستغالل املنطقة ال�ساحلية يف اأن�سطة 

مثل القرى ال�سياحية، واملع�سكرات ال�ساحلية، واإن�ساء مرا�سي 

ال�سناعات  اإن�ساء  يف  وكذلك  واليخوت،  ال�سيد،  مراكب 

االإجراءات  اإتباع  االعتبار  يف  االأخذ  مع  باالأ�سماك  املتعلقة 

املاجنروف  لنطاق  املتاخمة  البحرية  البيئة  حلماية  الكافية 

يف منطقة الدرا�سة.

)  Boshra, 2002 ( ,  ) Ahmed,2002, 2005( , 
) Chen, et al; 2005( , )Yang and Liu, 2005( 
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 الخالصة والتوصيات : 
الخالصة :

اإجمايل م�ساحة الغطاء النباتي يف منطقة ال�سعيبة   بلغ 

حوايل 1،42 كيلومرت مربع بحيث غطى حوايل 0،30 %  من 

اإجمايل م�ساحة منطقة البحث.

 يتكون الغطاء النباتي يف جمملة من اأرا�سي ع�سبية جافة 

تتميز بالتباعد ووجود م�ساحات وا�سعة من االأرا�سي اجلرداء 

التي ت�سكل حوايل 413،05 كيلومرت مربع بن�سبة تزيد عن  99 

%  من اإجمايل م�ساحة منطقة الدرا�سة. 

اإىل  تنتمي  نباتي  نوع   )  11( الدرا�سة  منطقة  يف  ينمو   

ع�سرة ف�سائل نباتية.

ال�سمة  هي  اخل�سرة  دائمة  اخل�سبية  النباتات  قلة    

�سبة  نباتات  على  وانح�سارها  البحث،  منطقة  يف  ال�سائدة 

االأمواج  من  املحمية  املواطن  يف  وتدية  جذور  ذات  خ�سبية 

 Avecinea على خط ال�ساطئ متثلت بنمو نبات املاجنروف

marina  والتي �سغلت حوايل 0،965 كيلو مرت مربع بن�سبة 
قلة  من  الرغم  وعلى  الدرا�سة  منطقة  اإجمايل  من   %0،23

البحرية يف  البيئة  النظم  اأهم   اأحد  اأنها متثل  اإال  م�ساحتها 

املنطقة  

 ينمو يف منطقة الدرا�سة نوع واحد من اأ�سجار املاجنروف 

. Avecinea marina الطبيعي ممثل باأ�سجار القرم

ال�سلتي يف   - الطمي  اإىل  الطمي  الرملي-  القوام  يغلب   

تربة منطقة الدرا�سة .

اأكدت الدرا�سة ارتفاع ملوحة الرتبة ب�سكل عام، ويتفق   

هذا مع ارتفاع معدالت ال�سوديوم يف مواقع املعاينة املختلفة، 

ويرجع ذلك لظروف �سدة اجلفاف، وارتفاع درجات احلرارة 

باالإ�سافة اإىل القرب من امل�سطح املائي.

ال�سوديوم  بكمية  مقارنة  البوتا�سيوم  كمية  تنخف�ض   

معدالت  ارتفاع  �سبب  يعود  حني  يف  الدرا�سة،  منطقة  يف 

الكال�سيوم يف العينات اإىل ارتفاع درجة االأ�ض الهيدروجيني 

فوق املتعادل.

بالعنا�سر  الكيميائية  امللوثات  من  ال�سعيبة  تربة  خلو   

الثقيلة.

 �سكلت املواطن املحمية داخل خليج ال�سعيبة امل�سدودة اكرب 

جتمع نباتي يف منطقة الدرا�سة حيث �سغلت نباتات املاجنروف 

ال�سعيبة  م�ساحة  اإجمايل  من  مربع  مرت    896500 حوايل 

املفتوحة  ال�سعيبة  ثم  ال�سودة،  تاليها جنوب جزيرة  امل�سدودة، 

التي �سجلت 42700  مرت مربع، و25800 مرت مربع على التوايل.

حمطة  ال�سعيبة،  منطقة  يف  الب�سرية  االأن�سطة  ت�سمنت   

ال�سكنية  والتجمعات  املياه  حتليه  وحمطة  البخارية  ال�سعيبة 

التابعة لهما ومراكز خفر ال�سواحل ونقاط جتمع ال�سيادين 

ومزارع الربيان.

التلوث  ومنها  الدرا�سة  التلوث يف منطقة  اأ�سكال  تتعدد   

بنفايات املتنزهني والتلوث بنفايات مناطق جتمع ال�سيادين 

والتلوث بالنفايات الع�سوية ال�سائلة و التلوث البحري والتلوث 

ببقايا ال�سفن الغارقة.

البيئي  التدهور  من  حالة  حدوث  اإىل  الدرا�سة  ت�سري   

ال�سريع يف منطقة الدرا�سة خا�سة يف بيئات املاجنروف، وقد 

يرجع ذلك للتدخالت الب�سرية احلادة، والتي متثلت باإلقاء 

ودفن النفايات النفطية وال�سناعية خا�سة، اأو باإلقاء كميات 

املتنزهني  كنفايات  املختلفة  الب�سرية  النفايات   من  كبرية 

ومناطق جتمع ال�سيادين خا�سة يف منطقة ال�سعيبة املفتوحة.

�سجل امل�سطح املائي ملنطقة ال�سعيبة ب�سكل عام درجة    

املياه  �سجلت  حني  يف  24°م    - بني22°م   تراوحت  حرارة 

ال�سطحية ال�ساحلية درجة حرارة تراوحت بني24 °م -26°م،  

2008م،   اإمام حمطة حتليه املياه يف عام  ظهر اكرب امتداد 

يف  البحرية  بالبيئية  ي�سر  حراري  تلوث  بحدوث  ينذر  مما 

تلك الرقعة من منطقة الدرا�سة.

التوصيات :
1. تطهري منطقة ال�سعيبة من امللوثات البحرية كامللوثات 

الناجمة عن زيوت العادم والوقود الثقيل التي مت ت�سربه من 

امللوثات  هذه  تطهري  ياأتي  بحيث  ال�سيادين،  قوارب  بع�ض 

البحرية �سمن ن�ساط ومهام الهيئات احلكومية واملوؤ�س�سات 

والقطاعات اخلا�سة ذات العالقة.

2. �سرورة اأن�ساء مرا�سي ومراكب لل�سيد ذات موا�سفات، 

ومقايي�ض عاملية مع االأخذ يف االعتبار اإتباع اإجراءات حماية 

البيئية البحرية قرب التجمعات ال�سكنية.

خا�سة  املاجنروف  بيئات  على  حماية  فر�ض  �سرورة    .3

يف بحرية ال�سعيبة امل�سدودة التي ت�سكل اكرب جتمع نباتي يف 

منطقة ال�سعيبة.

4. �سرورة احلد من امللوثات الناجتة عن مزرعة اجلامعة 

خا�سة امللوثات الع�سوية والتي توؤثر ب�سكل مبا�سر يف البيئية 

املاجنروف القريبة.



69املجلد اخلام�س )2( �أكتوبر 2013

5.  اإعطاء مزيد من االأهمية لنواحي التنظيمية والقانونية 

يف تاأجري االأرا�سي ال�ساحلية الإن�ساء املزارع الربيان ومتابعة 

امل�ساريع فنيًا واإر�ساديًا وت�سجيل البيانات االإح�سائية املتعلقة 

عمليات  يف  العاملية  اال�سرتاطات  املزارع  هذه  لتحقق  بها 

ا�ستزراع الربيان.

6.  اجراء املزيد من الدرا�سات التف�سيلية اخلا�سة بظاهرة 

)حتطيم البيئات الطبيعية( خا�سة يف جمتمع املاجنروف يف 

جنوب جزيرة ال�سودة للوقوف على االأ�سباب الفعلية وراء هذا 

التدهور واأثره ال�سلبي على قلة التنوع احليوي يف املنطقة.

شكر وتقدير
تعرب الباحثتان عن وافر ال�سكر والتقدير لعمادة البحث 

العلمي بجامعة امللك عبد العزيز على متويل هذا البحث 

رقم )42٨/٧15( 
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