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   زيتيالخسائر السياحية والبيئية للتسرب ال  لقياسطار مقترح  ا
 دراسة تطبيقية   -للسفن في محافظة البحر األحمر

 
 (3)عطوه حسين أحمد عطوه -(2)طارق عبد العال حماد -(1)الفتاح نجالء صبحي عبد

، رة( كلية التجا2 جامعة عين شمس ،كلية الدراسات والبحوث البيئية ،يادراسات علطالبة  (1
 ( قطاع اإلدارة البيئية، وزارة البيئة3جامعة عين شمس 

 

 المستخلص
ة حيثث تعثع مثدن الزعفرانثالبحر االحمر منتجًا للسياحة المستدامة وتنميتها، محافظة مثل ت
وقثد يثيدا التسثر  الز تثي أحيانثا كثيثرة  لثث  ، سثفاجا –مرسثي علثم  -الغردقثة  -رأس غثار   -

الل تلو ثثثثل للميثثثا  مثثثن خثثث خثثثرل  لثثث  تثثثدمير السثثثياحةأحيانثثثا تعطثثثل أغلثثثم الخثثثدمات المالحيثثثة وأ
طثثار معتثثرح ل يثثاس الخسثثاحر السثثياحية والبيئيثثة للتسثثر   وضثثع وهثثدفا الدراسثثة  لثثي ، الشثثواط و 

المثثثثنهس االسثثثثتعراح  والمثثثثنهس  البثثثثاحثون  واسثثثثتخدم، الز تثثثثي للسثثثثفن فثثثثي محافظثثثثة البحثثثثر ا حمثثثثر
متعثددة  فثي مجثاالت( خبيثرا 17شثملا )لخبثراء عينثة مثن امثع  عد دليثل المعاللثة ، و االستنباطي
االقتصثاد ل يثاس الخسثاحر ( فثي مجثال 5)السياحة و( في مجال 5)البيئة و( في مجال 7) منهم

مها السثياحية والبيئيثثة ا داة الرحيسثثة لجمثثع البيانثثات المطلو ثثة للجانثثم العملثثي والتثثي جثثرل تصثثمي
، وتوصثثلا يدانيثثة تات العالقثثة بالدراسثثةوتطو رهثثا بعثثد مراجعثثة ومسثثت ا دليثثات والدراسثثات الم

البيئثة، بلنهثو  ل ااالقتصثاد البعدد مردود ايجالي ومجتمعي و يئي في تفعيل و وجالدراسة  لي 
مثثن المثثوارد   قثثام باهثثدار  وحمايتهثثا مثثن التلثثوث نظيثثر تطبيثثل مبثثدأ الملثثوث يثثدفع الثثثمن عثثن مثثا

جزءا    بالسياحة البيئية وجعل ادارتهاالتخطيط الدقيل للنهو واقترحا الدراسة ، الطبيعة البيئية
 .ال يتجزء من االستراتيجيات العومية للحماية البيئية واستدامة مواردها
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 مقدمة الدراسة
لعد لدأت قضايا البيئة تطرح نفسها ف  السثنوات ا خيثرة بشثأل أدل  لث  لثلل ا لعديثد مثن 

عالقثثة هثثل  المشثثأالت البيئيثثة  ممثثا أرثثار العديثثد مثثن التسثثا الت حثثول الجهثثود لعثثالك مشثثأالتها،
محمثثد ) وتواصثثلهابا نشثثطة االقتصثثادية والتنمو ثثة، لمعرفثثة مثثدل ت ريرهثثا علثث  اسثثتمرار التنميثثة 

 (.50ص ،2000:زكي علي السيد
تمثثثثل المنثثثاطل السثثثاحلية فثثثي البحثثثر االحمثثثر مثثثوردا اقتصثثثاديا وترفيهيثثثا هامثثثا، والشثثثعا  و 

اححين الثثثدوليين والمحليثثثين الثثثي البحثثثر االحمثثثر المرجانيثثثة مثثثن أهثثثم العوامثثثل التثثثي تسثثثتعطم السثثث
خاصثثة هثثوا  الغثثوص، وهثثي لثثللج تمثثثل منتجثثًا للسثثياحة المسثثتدامة وتنميتهثثا، وتشثثير المعلومثثات 
 التثثي تثثم جمعهثثا خثثالل الز ثثارة الميدانيثثة ان نو يثثة السثثاححين الثثلين يثثزرون البحثثر االحمثثر تشثثهد

لسثياح امال في اليوم الواحد بالمعارنثة لنو يثة تحوال نحو الساححين اللين ينفعون قدرا أدني من ال
و عتبر البحثر ا حمثر مثن أهثم المنثاطل الحيو ثة بجمهور ثة مصثر العر يثة في السنوات السابعة، 

ومنثثثاطل اسثثثتخراك البتثثثرول بثثثل، ففثثثي لوقثثثوع العديثثثد مثثثن المثثثدن السثثثاحلية والمنتجعثثثات السثثثياحية 
ة اإلسثماعيلية وفثثي المثثدخل الجنثثو ي تعثثع الشثمال حيثثث قنثثاة السثثو س تعثع مدينثثة لورسثثعيد ومدينثث

 مدينة السو س وكلا خليس السو س الواعد اللا يعثع بثل منتجثع ومينثاء العثين السثخنة والثلا يعثد
عصثثثم التجثثثارة البحر ثثثة لجمهور ثثثة مصثثثر العر يثثثة كمثثثا يعثثثد خلثثثيس السثثثو س مثثثن أهثثثم المنثثثاطل 

 لتعثثي مثثع الخلثثيس مضثثيل خاصثثة منطعتثثي ألثثو رديثثس وألثثو زنيمثثة و  البتثثرولالحيو ثثة إلسثثتخراك 
تيران اللا تعع بثل المحميثات الطبيةيثة مثثل رأس محمثد والمنتجعثات السثياحية مثثل شثرم الشثي  

عل  الجانثم الغر ثي للبحثر ا حمثر فتعثع محافظثة البحثر ا حمثر حيثث تعثع  أماودهم ونو يع، 
محمثثثثثثثثد عبثثثثثثثثد    ) سثثثثثثثفاجا -مرسثثثثثثثثي علثثثثثثثثم  -الغردقثثثثثثثة  -رأس غثثثثثثثثار   -مثثثثثثثدن الزعفرانثثثثثثثثة 

 (32، ص2004:عمانن
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 مشكلة الدراسة
ُوجثثد أن نسثثبة كبيثثرة مثثن هثثل  الحثثوادث نتيجثثة التصثثادم لثثين سثثفينة أو سثثفينتين أو بمنشثث ة 

من  جمالي الحوادث الُمسثجلة، و لثي تلثج حثوادث الجنثوح التثي تمثثل  %25لترولية وهل  تمثل 
نثثاتس عثثن التلثثوث الضثثرر ال  تثثوزعو ، تلثثج حثثوادث التلثثوث البحثثرا والحر ثثلرثثم تثث تي بعثثد  21%

 ثة البر باقي الكاحنات الحية البحر ة منها و  وأسواء كان اإلنسان  .شأال الحياةبالنفط عل  كافة أ
ن التلثوث النثاتس عثن التسثر  الز تثي يعمثل علث   لحثا  الضثرر أكما ، وكللج الطيور والنباتات

د اليرقثات التثي تعتمثحيثاء البحر ثة كألحيث ييدا  ل  قتل العديد منها مثن خثالل قتلثل ل بالطيور
)هيئثة مثوان  اليرقثات عليها في غلا ها ومن تلثوث الطيثور تاتهثا بثالنفط عنثد قيامهثا بصثيد تلثج 

 (.11، ص2014 :البحر ا حمر
خثرل أأحيانا كثيرة  ل  تعطل أغلم الخدمات المالحيثة وأحيانثا  وقد ييدا التسر  الز تي

يثثيدا التسثثر  الز تثثي أحيانثثا  لثث   ط  وقثثدوالشثثوامثثن خثثالل تلو ثثثل للميثثا   لثث  تثثدمير السثثياحة 
 لحثا  الضثرر بمحطثات تحليثة الميثا  ووصثول بعثث  المثواد الكيمياحيثة الناتجثة مثن الثنفط  لثث  

لثيس هثلا فعثط هثو التث رير الثلا يلحثل الضثرر باإلنسثان لثل أحيانثا يهثدد المحثيط  .ميا  الشر 
د فا  كبير في  نتاجية نشاط صثيمما ييدا  ل   نخ واستنزاف خيراتها والبيئة البحر ةالحيوا 
 (Fehmi echetwi. V .Bulletin,2020)ا سماك.

 طثثثار معتثثثرح ل يثثثاس الخسثثثاحر السثثثياحية والبيئيثثثة لثثثلا رأا البثثثاحثون الحاجثثثة  لثثثي وضثثثع 
 .للتسر  الز تي للسفن في محافظة البحر ا حمر
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 أهمية الدراسة  
 همية البحث في النقاط التالية:أ الباحثون رى ي
ن همية السياحية والبيئية التثي تتميثز لهثا محافظثة البحثر ا حمثر وشثواطئها ومثا تثدر  مثا  -1

دخثثثل سثثثياحي والتحعثثثل مثثثن طبيعثثثة الضثثثرر الثثثلا قثثثد يحثثثدث جثثثراء التلثثثوث الز تثثثي للبيئثثثة 
 البحر ة.

دراسثثة التجثثثار  العالميثثثة فثثي التعامثثثل مثثثع خطثثورة مشثثثأالت التسثثثر  الز تثثي مثثثن نثثثاقالت  -2
 رار المدمرة التي تلحعها بالبيئة.البترول لتخفيف اال

رغبة الدولة في النهو  بالحركة السياحية مع ضمان صون وحماية البيئة بصفة خاصة  -3
 في محافظة البحر ا حمر.

الحفاظ عل  رروات البيئة البحر ثة بمحافظثة البحثر االحمثر بحصثر االضثرار الناتجثة عثن  -4
ة بثثثثالتعو   الح يعثثثثي الواجثثثثم دفعثثثثل حأثثثثام تطبيثثثثل المطالبثثثثأالتسثثثثر  الز تثثثثي عثثثثن طر ثثثثل 

 الضرر.مدة بعاء الملوث ومدة بعاء عن  للمضرور
 حصثثر وتحديثثد االضثثرار الناتجثثة عثثن التسثثر  الز تثثي بشثثأل دقيثثل إلمأانيثثة استعاضثثة مثثا -5

 .نات الحيو ل في المنطعة المضرورةيمأن استعاضتل من المأو 
لث  اتبثاع سثبل االمثان للنثاقالت حصر االضرار للمطالبثة بثالتعو   الصثحيت لثل يشثدد ع -6

والتعصثير و االهمثال أعنها التسر  الز تي سواء كانثا عثن طر ثل الجثوادث  والسفن الناتس
 خرل.أ أحيانا
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 أهداف الدراسة
ي طددار تقتددرح ل يدداا الاسددا ر السددياحية والبي يددة ل تسددر  ال  تددإوضدد  : الهدددا الددر ي  

 ل سفن في تحافظة البحر األحمر.
 ية األهداا الفرع

تسثثثر  الز تثثثي للسثثثفن فثثثي محافظثثثة البحثثثر الالتحعثثثل مثثثن الخسثثثاحر السثثثياحية الناتجثثثة عثثثن  -1
 ا حمر.

 تسر  الز تي للسفن في محافظة البحر ا حمر.الالتحعل من الخساحر البيئية الناتجة عن  -2
  .فنلسالتحعل من التهديدات المحتملة والداحمة للسياحة والبيئة الناتجة عن التسر  الز تي ل -3
طثثار معتثثرح لحسثثا  قيمثثة الضثثرر لتضثثمين عامثثل الثثزمن كعامثثل رحيسثثي مثثن خاللثثة  تعثثديم  -4

مثثن التسثثر  الز تثثي فثثي والخسثثاحر السثثياحية والبيئيثثة الناتجثثة  حجثثم الضثثرريمأثثن لنثثا قيثثاس 
 البحر ا حمر.

 

 فروض الدراسة  
 السددياحية ددوو وميمددة الاسددا ر تتوجددد عال ددة مددين تدددل  قدداء ال الفددرا الددر ي  ا ول:

 .والبي ية والتسر  ال  تي ل سفن
 الفروا الفرعية 

و ثثين التسثثر  الز تثثي للسثثفن فثثي  السثثياحية لثثين الخسثثاحرتات داللثثة  حصثثاحية عالقثثة  توجثثد -
 .محافظة البحر ا حمر

البيئيثثثة و ثثثين التسثثثر  الز تثثثي للسثثثفن فثثثي  لثثثين الخسثثثاحرتات داللثثثة  حصثثثاحية عالقثثثة  توجثثثد -
 محافظة البحر ا حمر.
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لثثثوث البيئثثثة ت لثثثين عثثثدم اسثثثتعرار السثثثياحة البحر ثثثة و ثثثينتات داللثثثة  حصثثثاحية عالقثثثة  توجثثثد -
 البحر ة بالبحر االحمر للتلوث الز تي الناتس عن السفن في محافظة البحر ا حمر. 

 ر ة.البحيؤدي ت وو  التسر  ال  تي إلى اإلضرار  البي ة  الثاني:الفرا الر ي  
 الفروا الفرعية:

 .الر اضات الماحية والمتمثلة فيتواجد عناصر التلوث  ل  الخساحر السياحية ييدا  -
ة كبيثر فثي االنتثاك السثمأي وتثدني ال يمثة االقتصثادي الز تي  ل  فاقدييدا التلوث بالتسر   -

 لل.
 ني المستوا االجتماعي للصيادين. ت رير الملوث عل  نشاط الصيد قد ييدا ال  تد -

 ج

 الدراسات السابقة  
، الدراسثثثة طثثثر  مأافحثثثة التلثثثوث لز ثثثا البتثثثرولتناولثثثا : 2010ندددادر درو ددد  : دراسدددة
لث  الشثاط  غالبثا مثا يحثدث فثي الشثواط  العر بثة  ن وصثول البععثة الز تيثة أوضحا الدراسة أو 

 من الممرات المالحية و المناطل الضيعة و المغلعثة كثالبحيرات و االنهثار المالحيثة علث  سثبيل
و أن اللا يحدث غالبا هثو تضثرر الشثواط  العر بثة مثن بععثة الز ثا قبثل ، المثال قناة السو س

دل أوصول طاقم المأافحة وعل  سبيل المثال ماتعرضا لل قنثاة السثو س جثراء الحثادث الثلا 
الثث  تسثثر  البتثثرول مثثن احثثدل النثثاقالت أرنثثاء عبورهثثا مثثن البحثثر المتوسثثط الثث  البحثثر االحمثثر 

منطعثثة البحيثثرات المثثرة، وادل هثثلا الحثثادث الثث  تسثثر  نحثثو بارتطامهثثا ب حثثد الجثثزر االرضثثية ب
طثثن مثثن الز ثثا ) البتثثرول الخثثام(، ونتيجثثة التغييثثر السثثر ع فثثي حركثثة و اتجثثا  التيثثارات  3000

كلثم طثوال مثن الشثاط   حيثث تثم  40صابة نحو مسافة  دل تلج ال  أالماحية في هل  المنطعة 
 التلوث والبدء في المأافحة الشاطئية.البدء في اتباع كافة االجراءات لمأافحة هلا 
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تتفثثل هثثل  الدراسثثة مثثع الدراسثثة الحاليثثة لتثث رير هثثلا الملثثوث علثث  الشثثواط  العر بثثة مثثن التلثثوث 
نثثادر محمثثد ) الز تثثي فثثي البحثثر االحمثثر و أرثثر تلثثج علثث  البحثثر االحمثثر تجار ثثا و أيضثثا ليئيثثا

 .(2010:مرتضي درو ش
الثث  التعثثرف علثث  الوسثثاحل المتبعثثة فثثي  هثثدفا الدراسثثة: 2010أيمددن ابا ددى : دراسددة

عمليات الضبط االدارا و التي تسثتخدم فثي حصثر بعث  انثواع المخالفثات الناتجثة عثن بعث  
االنشثثثطة البشثثثر ة و التثثثي تعتبثثثر جثثثزء مثثثن التشثثثر ع البيئثثثي المصثثثرا تثثثوفير الحمايثثثة العانونيثثثة 

ة لبيولثثثوجي للبيئثثثة البحر ثثثواالدار ثثثة التثثثي اقرهثثثا المشثثثرع و التثثثي لهثثثا يثثثتم الحفثثثاظ علثثث  التنثثثوع ا
قثام بععثداد نمثوتك قيثاس للوقثوف علث  ، و مراعثاة لحعثو  االجيثال العادمثة وحمايتها مثن التثدهور

مثثثدل كفثثثاءة و فاعليثثثة الطثثثر  المسثثثتخدمة فثثثي مواجهثثثة المخثثثاطر التثثثي تهثثثدد التنثثثوع البيولثثثوجي 
يثين و المختصثين الموجود بالبيئة البحر ة، حيث عر  الباحث هلا النموتك لل ياس عل  المعن
ية و السثلطة العضثاحأبحماية المنطعة محل الدراسة سثواء كثان هثيالء الفثرد مثن السثلطة التنفيليثة 

و مثثن المشثثتغلين لر اضثثة الغثثوص أوالمسثثئولين مثثن الجهثثات االدار ثثة مثثن المحميثثات الطبيةيثثة 
بيثر لثين وضحا االراء لالستمارات االستطال ية وجثود اخثتالف كأبمنطعة البحر االحمر، كما 

 يضثثا عثثن مثثدل فاعليثثة العثثانون بالنسثثبة للمخثثالفين و الععو ثثات الموقعثثلأو  راء الجهثثات الثثثالث،آ
يأفثي مثن الحمايثة  للحفثاظ علث  التنثوع البيولثوجي  ضدهم وعدم وجود رادع لهم وعدم تثوفير مثا

 .(2010 :أيمن رفعت ابا ى) للمنطعة محل الدراسة
اسثثة الثث  ضثثرورة ايجثثاد السثثبل التثثي تكفثثل هثثدفا الدر : 2013طددواهر ورحمددان : دراسددة

حماية البيئة وتلج من خالل مراحل الصناعة النفطية بما تتضمنل من عمليات النعل وتلج مثن 
هميثثة خثثثالل المراحثثل االساسثثية لمراحثثثل أ اجثثل تحعيثثل التنميثثة المسثثثتدامة، وتلثثج لمثثا للنعثثثل مثثن 

ناعة النفطية هي  بارة عثن رد ن هل  الصأوضحا الدراسة أكما  –الصناعة النفطية بالجزاحر 
كمثثا تنثثاول الباحثثث عمليثثة النعثثل مثثن خثثالل  –فعثثل لوجثثود طلبثثات ملحثثة ومتزايثثدة علثث  الثثنفط 
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وضثثت أكمثثا  –توضثثيت مالعمليثثة النعثثل مثثن خطثثورة تثثيرر بالسثثلم علثث  عناصثثر البيئثثة جميعهثثا 
نهثا تعتمثد اعتمثثادا ن دولثة الجزاحثر هثي مثن الثبالد التثي تتث رر لتلثج التث ريرات السثلبية  أالباحثث 
 (.2013:محمد التهامي طواهر، آمال رحمان) النفط كبيرا عل 

تحثثثدث بمنطعثثثة  واالخطثثثار التثثثيتناولثثثا الدراسثثثة التلثثثوث  :2017دراسدددة جددديم  ندددو   
وضثثحا الدراسثثة أ، كمثثا واالسثثماكلثثدورها علثث  التثثوازن البيئثثي  والتثثي تثثيررالمحثثيط االطلنطثثي 

 الحثدود الزمانيثة للدراسثة للفتثرة لثين وأوضت الباحثثاحية خطورة الصرف الصحي عل  البيئة الم
ن فثي خثالل هثل  الفتثرة الزمنيثة مثدل شثدة خطثورة أوضثت الباحثث أ، حيث 2006حت   2002

 .(T. james noyes ; 2017)لها. حياء الموجودةوا الملورات عل  البيئة الماحية 
سثية للبيئثثة البحر ثثة ملورثثات الرحيالدراسثثة أنثواع ال تناولثا :2018مونددا  دداو  الهنددد  دراسددة:

تثثي المعثادن الثعيلثة( كمثا أوضثحا الدراسثة بعث  الصثناعات المثثل )الثنفط والنفايثات والعمامثة و 
سثمدة ومثا لهثل  الصثناعات كصثناعة السثأر والجلثود وصثناعة ا  لها ت رير عل  البيئة البحر ثة،

رثار خطيثرة علث  البيئثة أت مثن رار سلبية علث  البيئثة، كمثا أوضثت الباحثث مثا لهثل  الملورثاأمن 
الثثلا يثيرر لثدورة علثث  كثثم فثي البحثار و 2لثث  مثايعر  مسثافة البحر ثة والتثي يصثثل مثدل التلثوث ا

 Pona)الصثيد.من اكبر المناطل في العثالم فثي  7الثروة السمأية حيث تمتلج لالد الهند نحو 

paella goa;2018) . 
 :ا ستفادل تن الدراسات السا قة

تمثثثا حيثثثث  ،ة انطثثثال  صثثثو  موضثثثوع البحثثثثطثثثنعللبثثثاحثون لسثثثابعة ثلثثثا الدراسثثثات ام
الثثثر ط لثثثين متغيثثثرات الدراسثثثل والجمثثثع لثثثين موضثثثوع  يثثثتم ن بثثثلدراسثثثات السثثثابعة امثثثن  االسثثثتفادة 

اسثات ، وكثللج مثن خثالل تنثوع الدر رل من خساحر سثياحية وخسثاحر ليئيثةالتسر  الز تي وما يحد
 .السابعة ومجاالت تطبيعها
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تناول دراسثة الخسثاحر السثياحية والبيئيثة وتضثمين معامثل الثزمن فثي ون أن الباحث لرأوقد 
احتسثثا  قيمثثة التعثثو   المسثثتحل عثثن الضثثرر فثثي البيئثثة البحر ثثة والنثثاتس عثثن التسثثر  الز تثثي 

 .للسفن
 

 اإلطار النظري
بيئة تعتبر معومات ال :تقوتات البي ة الطبيعية في تحافظة البحر األحمر -1

ادل أهداف تنمية السياحة والتي تهدف  ل  المساهمة ف  النمو اإلقتصالطبيةية هدفًا من 
واإلجتماع  للدولة، حيث يتمثل دورها في تعظيم الدور اللا يمأن أن يلةبل النشاط 
دولة السياح  في نمو اإلقتصاد العومي من خالل تحسين ميزان المدفوعات، وز ادة موارد ال

 ل الم هولة بالسأان عن طر  ع المساحة العمرانيةمن العمالت ا جنبية والمحلية و توسي
تنمية مناطل جل  سياحية و سأانية تات عواحد  قتصادية مرتفعة، مما يحعل خلل و 

عادة ا هداف اإلجتما ية التي تتبناها الدولة من خلل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، وإ 
ن ية في توز ع الدخول ليتوز ع  نتشار السأان والهدف منل هو تحعيل العدالة اإلجتما 

 ،2016الهي ة العاتة لإلستعالتات:) تم تنميتها حديثاً  التيالمناطل المناطل السياحية و 
 (.226ص 

 هتم علم البحار والمحيطاتا  :قوتات البي ة البحر ة ل بحر األحمرت -2
(Oceanografhyلشأل العام للبحر ب نل "مسطحات ماحية محيطية واسع اإلمتداد قد با

أما  ن هل  المسطحات شبل مغلعة أو محاطة ب جزاء من اليابس من عدة جهات،تكو 
بالنسبة ال  الميا  المحيطية فهي تعني ميا  المحيطات المتصلة لبعضها البع  وتحيط 

 (.88، ص 2008ر: سس و مبادئ علوم البحا)موسوعة أ . بالكرة ا رضية
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: حمرلمحافظة البحر األ المقوتات ا  تصادية والسياحية ل بي ة البحر ة -3
ا مليار جنيل، لينم 35للغا حجم االستثمارات في محافظة البحر ا حمر حوالي أكثر من 

%  82مليار جنيل منها  13.5للغ حجم االستثمارات في مدينة مرسي علم وحدها 
، ونظرًا %7وا جنبية  %11استثمارات عر ية، لينما للغ حجم االستثمارات المحلية 

نمية ات السياحية الكبيرة المتوافرة بالمنطعة ينتظر أن يعود قطاع السياحة التلإلمأاني
  .اإلقتصادية 

 :سددبامهاأهميددة الددنفه وأهددث حددوادو نددا الت البتددرول  ددالبحر ا حمددر و أ -4
الطاقثثة فثثي العصثثر الحاضثثر،كما يعتبثثثرمن  يعتبثثر ز ثثا البتثثرول مثثن أهثثم مصثثادر

مثن احتياجثات الطاقثة فثي  %45نسبة  الحديثة، و غطي البترول معومات الحضارة
العثثالم، وتعثثوم عليثثل الصثثناعات الكيمياحيثثة المتجثثددة، ومشثثتعاتل عديثثدة تشثثمل أنثثواع 
 الوقود والمحروقات والمشحمات واللداحن وا لياف والمطاط وغيرها، و عتبر البترول

أحمثثثثثد مثثثثثدحا ) .سثثثثثاحلأهثثثثثم مصثثثثثدر للطاقثثثثثة  حيثثثثثث يسثثثثثهل نعلثثثثثل وتخز نثثثثثل  نثثثثثل 
 (.56ص ،1988: سالم
ع أهميثثة البتثثرول لكونثثل المصثثدر الرحيسثثي للطاقثثة فثثي الوقثثا الحاضثثر،  ت ترجثثو 

مثثثثن  جمثثثثالي مصثثثثادر الطاقثثثثة  %45يمثثثثثل االعتمثثثثاد عليثثثثل كمصثثثثدر للطاقثثثثة لنسثثثثبة 
خثرل الصثناعات الكيمياحيثة وصثناعات أو  تعوم عليل الهياكثل االقتصثاديةو المستخدمة، 

 .(21، ص 2016:سام  محمد يونس) عديدة
نرجثثع أسثثبا  التلثثوث النفطثثي للميثثاة لدرجثثة ا  الت ددوو النفطددي ل ميدداه: أسددب -5

كبيثثرة الثث  نثثاقالت الثثنفط بسثثبم حوادرهثثا المتكثثررة ومثثن خثثالل ممارسثثاتها الخاطئثثة 
الملورثثات الخطيثثرة للميثثا  كعلعثثاء النفايثثات والمخلفثثات البتروليثثة فثثي المثثاء مثثن أكثثثر 

لنفطثثي للميا ،حيثثث أجر ثثا وفثثي دراسثثة متخصصثثة أجر ثثا حثثول التلثثوث ا. وللبيئثثة
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، ب نثل مثن الصثعم الثتحأم فثي ليبيثا ةا  شراف "الهيئة العامة للبيئثتلج الدراسة تح
أو منثع انتشثار  بالبيئثة البحر ثة، حيثث  نثل يعتبثر خطثرا  في حوادث التلوث النفطثي
حيث يتحأم فيل شدة الر اح واتجاهها، وكللج تثتحأم فيثل  عاحما ومتحركا باستمرار

النفطيثة مثن أخطثر ملورثات  تعد الملوراتكما . والجزر، وشدة ا مواك عوامل المد
% من النفط المنتس  23، حيث  ن لبحار والمحيطات و أوسعها انتشارالسواحل وا

 (61، ص 2005:شر ف أحمد الطباخ)البحارعالميا يستخرك من أعما  
 حوادو نا الت البترول الضامة  البي ة البحر ة:أل هر أتث ه  -6
تحطمثثثا ناقلثثثة لتثثثرول : ادثدددة نا  دددة البتدددرول  سددداحي ر دددو دي جدددانيرو  البرا  ددديح -

بسثثاحل ر ثثو دا جثثانيرو بالبراز ثثل، وتسثثر  حثثوالي  1988ديسثثمبر  30عمالقثثة فثثي 
 .ألف طن من ز ا البترول، وتكونا البعع الز تية الضخمة 200

ة يرانيثثثة العمالقثثثحثثثدث حر ثثثل هاحثثثل فثثثي ناقلثثثة البتثثثرول اإل:   5حادثدددة نا  دددة البتدددرول   دددر  -
مثن الثنفط، بثالعر  مثن السثواحل المغر يثة فثي ألثف طثن  274" التثي تبلثغ حمولتهثا 5"خرك

ألثثثف طثثثن مثثثن ز ثثثا  70، وتسثثثر  حثثثوالي 1989ميثثثا  المحثثثيط ا طلسثثثي فثثثي عثثثام 
 .ميال بحر ا 178البترول في ميا  المحيط، وتكونا بععة ز تية كبيرة للغا حوالي 

اصثثثطدما  حثثثدل نثثثاقالت  1983فثثثي ينثثثاير عثثثام : اندددي حادثدددة حقدددي  الندددورو  اإلير  -
الثثثنفط بالرصثثثيف البحثثثرا لحعثثثل النثثثوروز اإليرانثثثي، وتسثثثر  مثثثن جثثثراء هثثثلا الحثثثادث 

تعثثثثر  حعثثثثل  1983، وفثثثثي مثثثثارس عثثثثام .لرميثثثثل مثثثثن الز ثثثثا يوميثثثثا 2000حثثثثوالي 
النوروز اإليراني أيضا لبع  العمليثات العسثأر ة بسثبم الحثر  لثين  يثران والعثرا ، 

لرميثثثثل مثثثثن الز ثثثثا يوميثثثثا، ليصثثثثبت  جمثثثثالي مثثثثا  5000 لثثثث  تسثثثثر  حثثثثواليممثثثثا أدل 
هلا ا مر حت  نهايثة شثهر مثايو عثام لرميل، و  7000يوميا حوالي  تسر  من النفط

 .ألف لرميل 500، و لغا كمية النفط المتسر  في الخليس العر ي حوالي 1985
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حددثت فدى الحوادو النفطية المات فة فى أ تنة تتالحقدة  عض تن الكوارو و
 األحمر: البحر
،  ال يبير دددة الجنسدددية« هدددارلر ليبرهدددورن »تدددث جندددوح النا  دددة  19/12/1989 متدددار  

أدل  ،طثثن مثثن الز ثثا الخثثام 2000ر  حثثوالي فثثي قنثثاة السثثو س تسثث 157وعنثثد الكيلثثو 
تلثثثج  لثثث  تعطيثثثل حركثثثة المالحثثثة لمثثثدة يثثثومين متتثثثاليين فثثثي العنثثثاة ممثثثا سثثثبم فثثثي غلثثثل 

 عمليات مأافحة الز ا المتسر . للطر ل المالحي إلتمام

 وقعثثا الكاررثثة البحر ثثة 14/12/1991 متددار   -   (سددالث ابسددبر )  حادثددة العبددارل
بثثثالعر  مثثثن مينثثثاء سثثثفاجا بثثثالبحر ا حمثثثر، و التثثثي افجعثثثا الشثثثعم المصثثثرا كلثثثل وتثثثم 

ةبثثثثارة المصثثثثر ة سثثثثالم اكسثثثثبرس بحعثثثثل مثثثثن حعثثثثول متابعتهثثثثا عالميثثثثا، فعثثثثد اصثثثثطدما ال
الموجثثثودة فثثثي هثثثل  المنطعثثثة وعلثثث  مسثثثافة بضثثثعة كيلثثثو متثثثرات مثثثن ة الشثثثعا  المرجانيثثث
 ميناء سفاجا.

 يثثثثح 2006فبرايدددر  2فدددي  98فدددي  السدددالو مويا ددديو و عدددت حادثدددة عدددرق العبدددارل
مسثثاًء، ولكثثن فشثثلا  6مينثثاء ) ضثثبا(  بالمملكثثة العر يثثة السثثعودية فثثي السثثاعة  غثثادرت

، وغرقثثا الةبثثارة بحر ا حمثثرنثثو  مصثثر بثثالالةبثثارة  فثثي الوصثثول  لثث  مينثثاء سثثفاجا ج
  مياًل من الغردقة فعط.  57عل  مسافة « 98السالم »

تثثثم اإللثثثاله مثثثن أهثثثالي "قر ثثثة الصثثثيادين" والتثثثي تتبثثثع  2019تدددارا  9متدددار   السدددبت 
كثثثم يبثثثدأ مثثثن لدايثثثة منطعثثثة "حثثثرس  15مدينثثثة الطثثثور، عثثثن وجثثثود تلورثثثًا لتروليثثثًا بطثثثول 

 .دود" وصوال لث " قر ة الصيادين"الح
تحدث التسر ات : اآلثار واألضرار الناتجة عن الت وو النفطي ل مياه -6

النفطية بصفة عامة بالبيئة البحر ة حيث تتضرر ا سماك والسالحف والطيور 
وتتصاعد الكثير من ا بخرة  ،والشعم المرجانية وا حياء البحر ة والمحيطات
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فالتيارات الهواحية  الماء،الطاقية عل  سطت تلفة خالل بععة النفط المتسر ة و المخ
 . ل  الشواط  والمناطل الساحليةتدفع هل  ا بخرة عن الموضع الملوث بالنفط 

(Andrews. William A.and others:2014 .p4). 

 :طرق السيطرل لمن  الت وو البي ة البحر ة  التسر  ال  تي -7
 أهمها:طرق المعالجة  الوسا ي الكيميا ية إل الة الت وو البحري وتن 

تسثثتخدم مجموعثثة مثثن المثثواد الكيماو ثثة، والعوامثثل المنشثثطة للسثثطوح  :المددواد النا ددرل -
فثثثثي عمليثثثثات معالجثثثثثة التلثثثثوث البحثثثثرا عثثثثثن طر ثثثثل  حثثثثداث اسثثثثثتحال  لثثثثين المثثثثثواد 
البتروليثثثثة و ثثثثين مثثثثاء البحثثثثر  ممثثثثا يثثثثيدا  لثثثث  ز ثثثثادة مسثثثثاحة التلثثثثوث وانتشثثثثار  علثثثث  

، 2014:علث  مصثطف  فثرك) الثنفطتثرا  السطت وفي العمل، مما يعلل من مخاطر اح
 (.315ص 

يثثزال الثثنفط المنسثثأم لهثثل  الطر عثثة لواسثثطة غمثثر   لثث  قثثاع البحثثر، : المددواد المدداترل -
 ،و ثثثتم تلثثثج باسثثثتخدام مثثثواد مرتفعثثثة الكثافثثثة وتات قثثثدرة كبيثثثرة علثثث  االمتثثثزاك بثثثالنفط
 رير حيثثثث تثثثرا المثثثواد الغثثثامرة علثثث  الثثثثنفط المنسثثثأم وتسثثثحبل  لثثث  قثثثاع البحثثثر لتثثثث

الجاتليثثثثة ا رضثثثثية، ومثثثثن هثثثثل  المثثثثواد الرمثثثثل المعامثثثثل كيمياحيثثثثا لثثثثبع  ا مينثثثثات، 
و عثثثثثثثث  أنثثثثثثثثواع الطباشثثثثثثثثير، ومسثثثثثثثثحو  مثثثثثثثثادة التلثثثثثثثثج، وغبثثثثثثثثار الفحثثثثثثثثم، وكر ونثثثثثثثثات 

 .الكالسيوم... وغيرها
اتثل يمأن حر  النفط بأفاءة بعد انسثأابل مباشثرة، وقبثل أن يفعثد مأون: المواد الحار ة -

التثثثي تشثثثتعل بسثثثرعة وتسثثثاعد علثثث  اشثثثتعال بثثثاقي مأونثثثات المثثثواد الخفيفثثثة الطيثثثارة 
البتروليثثة، ولكثثن بعثثد االنتشثثار السثثر ع وتحثثول الثثنفط  لثث  غشثثاء رقيثثل عثثاحم و رودتثثل 
وفعثثدان المثثواد الطيثثارة، يثثتم اسثثتخدام مركبثثات كيمياحيثثة متنوعثثة لتسثثاعد علثث  اشثثتعال 

  .والمواد الخفيفة الطيارة النفط  ومنها معدن الصوديوم أو المغنيسيوم والجازولين
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تعتمثثد هثثل  الطر عثثة علثث  اسثثتخدام أنثثواع خاصثثة مثثن الخمثثاحر : المح ددالت البيولوجيددة -
 أو البأتير ا، وتغلية طبعثة الخثام لهثا ممثا يسثاعد علث  سثرعة التحلثل البيولثوجي لهثا،
 وهثثل  المثثواد تعثثوم بعزالثثة نسثثبة كبيثثرة مثثن التلثثوث البحثثرا بالخثثام، حيثثث  ن لهثثا معثثدرة

 .عالية عل  سرعة تحليل المواد البترولية
خثام تستخدم بع  المثواد الكيماو ثة لتكثو ن كتلثة جيالتينيثة مثن ال: المواد الجيالتينية -

مصثثدر التلثثثوث، حتثثث  يمأثثثن تجميعثثثل ونعلثثثل وتخز نثثثل و سثثثهل الثثثتخل  منثثثل، و مأثثثن 
 عثادة اإلسثالة للخثام حسثم معتضثيات الظثروف و حثدث تلثج بالتسثخين، و عيثم هثثل  

 الطر عة ارتفاع التكلفة.
يثثتم را بعثثع الثثنفط المنسثثأم بمثثواد لهثثا قثثدرة كبيثثرة علثث  امتصثثاص : المددواد الماصددة -

المثثواد البتروليثثة، رثثم يثثتم تجميثثع هثثل  المثثواد مثثع الثثنفط الملتصثثل لهثثا، رثثم تعصثثر فثثي 
عصثثارة خاصثثة تشثثبل عصثثارة المالبثثس لفصثثل الثثنفط عثثن هثثل  المثثواد الماصثثة، و عثثد 

مراعثثاة أن لمثثواد الماصثثة إلعثثادة اسثثتعمالها مثثرات عديثثدة، و جثثم تلثثج يثثتم تجفيثثف ا
علثث  )اليابسثثة تكثثون المثثواد الماصثثة غيثثر ضثثارة بالبيئثثة، ومثثن هثثل  المثثواد الحشثثاحش 

 (.306، ص 2014:مصطف  فرك
 طرق المعالجة  الوسا ي الميكانيكية -

ا فثثي تعثثرف هثثل  الحثثواجز باسثثم خطثثاف الز ثثا لفاعليتهثث: حددواج  تندد  انتاددار الت ددوو
حجز الز ا، و تم تطو ل البععة النفطية في هل  الطر عثة بحثواجز خفيفثة عاحمثة  تتثوفر 

، وتصثثثنع الحثثثواجز مثثثن هثثثا واسثثثتعمالها فثثثي أا اتجثثثا فيهثثثا المرونثثثة الكاملثثثة إلمأانيثثثة نعل
مركثثم مطثثاطي مثثع أليثثاف االسبسثثا ولهثثا معاومثثة عاليثثة للظثثروف الجو ثثة، وتكثثون علثث  

لوصثثثثة، وتتصثثثثل هثثثثل  العطثثثثع مثثثثع  15قثثثثدام وعثثثثر  أ 10شثثثثأل قطثثثثع مسثثثثتطيلة بطثثثثول 
بعضثثها بمفاصثثل متحركثثة مصثثنعة مثثن النيثثو ر ن المعثثول بالنثثايلون، وتثبثثا هثثل  العواطثثع 
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نعمثثثثثثة   ) الخثثثثثثام المنسثثثثثثأمالبحثثثثثثر وإلثثثثثث  عمثثثثثثل يتجثثثثثثاوز طبعثثثثثثة عموديثثثثثثا علثثثثثث  سثثثثثثطت 
 (.223، ص 2008:عنيس 

سثثأا  الصثثثغيرة تسثثتخدم هثثل  الطر عثثثة فثثي حثثوادث االن :بادده الددنفه تددن سدددط  المدداء
وخاصثثثة فثثثي المثثثوان  أو بثثثالعر  منهثثثا، وتعتبثثثر مثثثن الطثثثر  الهامثثثة لسثثثحم الثثثنفط دون 
مخثاطر تثلكر للبيئثة البحر ثة والميثا  وا حيثاء البحر ثة، و ثتم كشثط الثنفط المنسثأم علثث  

 -التالية: سطت الماء لواسطة الوساحل 
ن الميثا  فثثي حيثث يثثتم سثحم طبعثثة الثنفط مثثع كميثة مثث :السدح  مواسددطة تضدداة عا مددة

 هل  العملية، رم يتم فصل الماء عن النفط و عاد الماء  ل  البحر.
حيثثث يسثثتخدم حثثزام دوار مصثثنوع مثثن مثثادة لهثثا قالليثثة االلتصثثا   :الحدد او الميددال ل ددنفه

  .م يتم عصر النفط من الحزامبالنفط، ر
توضثثع  فثثي هثثل  الطر عثثة يثثتم اسثثتخدام مروحثثة دوارة :اسددتمالل هدداهرل الدواتددة الما يددة

علثث  عمثثل معثثين تحثثا سثثطت المثثاء، وتحثثدث دوامثثة ماحيثثة يتجمثثع الثثنفط فثثي قاعهثثا، رثثم 
 .( 221-220، ص 2014:فرنش ف هيالرل )  ماصةيسحم لواسطة مضخة 

 

 جراءات المنهجية للدراسةاإل 
 حدود الدراسة 

 بعجراء الدراسة في محافظة البحر ا حمر.تم  المكانية:الحدود  -
حتثثثي 2018فثثثي الفتثثثرة مثثثن ديسثثثمبر  سثثثتغرقا الدراسثثثة مثثثا يعثثثار  عامثثثانا الحددددود ال تنيدددة: -

 .2020نوفمبر 
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حر مثن الخبثراء فثي مجثاالت البيئثة والسثياحة واالقتصثاد ل يثاس الخسثا البار ة: عيندةالحدود  -
ان تمثلا فثي البيث السياحية والبيئية نتيجة التسر  الز تي للسفن في محافظة البحر ا حمر.

 التالي:
 ( من الخبراء في البيئة7عدد ) -        
 ( من خبراء االقتصاد5عدد ) -        
 ( من خبراء السياحة5عدد ) -        

 تنهج الدراسة 
مثل المنهس االستعراح  والمنهس االستنباطي حيث ي الباحثون  استخدم: المنهج المستادو -1

احها ستعر وا لا موضوع الدراسةالمنهس االستعراحي دراسة التراكم المعرفي وا دليات التي تناو 
 من التحعلالي استخدام المنهس االستنباطي في  الباحثون نطلل منها ابطر عة علمية دقيعة 
 .فرضيات الدراسة

علثثث  المصثثثادر التار خيثثثة فثثثي الحصثثثول علثثث  المعلومثثثات النظر ثثثة تات  البثثثاحثون  اعتمثثثد
 ات يثثة والرسثثاحل الجامةيثثة والثثدور تتمثثثل بالكتثثم والمراجثثع العلم والتثثي العالقثثة بموضثثوع الدراسثثة،

الصثادرة عثن جهثاز شثثئون  وكثللج البيانثثات، والمجثالت فثي مجثاالت البيئثثة والسثياحة واالقتصثاد
كثثثوارث  البيئثثثة المصثثثر ة فثثثي مجثثثال التسثثثر  الز تثثثي والتحليثثثل النظثثثرا لثثثبع  خطثثثط مجالهثثثة

التسثثر  الز تثثي التثثي واجهثثا جهثثاز شثثئون البيئثثة كجهثثة مختصثثة بالبيئثثة البحر ثثة والحفثثاظ علثث  
 البيولوجي. التنوع

و ثثة يعثثد دليثثل المعاللثثة ا داة الرحيسثثة لجمثثع البيانثثات المطل: طددرق جمدد  البيانددات األوليددة -2
والدراسثثثات للجانثثم العملثثثي والتثثثي جثثرل تصثثثميمها وتطو رهثثثا بعثثثد مراجعثثة ومسثثثت ا دليثثثات 

 عات دليديحيدث تناولدت توضدو  .البثاحثون الميدانية تات العالقة بالدراسة والتي توفرت أمام 
 المقام ة تساؤ ت حول:
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 ا همية العومية للسياحة. -
 كيفية الحفاظ علي المنظومة السياحية الموجودة في محافظة البحر ا حمر -
 كيفية مراعاة وضمان استدامة المأون السياحي. -
 كيفية مراعاة المعومات ا ساسية للتنمية السياحية في مواجهة حوادث التسر  الز تي -
 كيفية مراعاة ميشرات جودة ا داء البيئي في مأافحة حوادث التسر  الز تي. -
 الصعو ات التي تواجل عمليات مأافحة حوادث التسر  الز تي. -
 حمر.معترحات رفع كفاءة مشروعات السياحة في البحر ا  -

 الدراسة التطبيقية )تحليل وتفسير دليل المق ابلة(
 17ن =  ا همية العومية للسياحة: (1جدول )

 براء  
 البي ة

 براء 
 ا  تصاد

 براء 
تستوى  2با اإلجمالي السياحة

 الد لة
السياحة من أهم العطاعات في التجارة 

ومحصلة طبيةية لتطور . الدولية
 المجتمعات السياحية.

36.4% 40.9% 22.7% 100% 4.43 0.109 

قطاع  نتاجي يلعم دورًا مهمًا في ز ادة 
الدخل العومي وتحسين ميزان المدفوعات، 

 ومصدرًا للعمالت الصةبة
30.8% 34.6% 34.6% 100% 0.577 0.749 

فرصة لتشغيل ا يدا العاملة وارتفاع 
 0.117 4.29 %100 %28.6 %35.7 %35.7 دافر مستول مةيشة ا 

لتحعيل لرامس التنمية وأنها من  هدفاً 
المنظور االجتماعي والحضارا حركة 
ديناميأية ترتبط بالجوانم الثعافية 

 والحضار ة لإلنسان
34.6% 38.5% 26.9% 100% 2.31 0.315 

رسالة حضار ة وجسر للتواصل لين 
الثعافات والمعارف اإلنسانية لألمم 

 والشعو 
36.0% 32.0% 320% 100% 0.480 0.787 

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  الفتاح نجالء صبحي عبد

 

 2022يوليو السابع، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826يم الدولي الترق

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

388 

راء عينة الدراسة في آتشير ليانات الجدول السالل عدم وجود فر  دال احصاحيًا لين 
من أهم العطاعات في التجارة الدولية، وهي قطاع  نتاجي العومية للسياحة في أنها ُتعد همية ا 

يلعم دورًا مهمًا في ز ادة الدخل العومي وتحسين ميزان المدفوعات، ومصدرًا للعمالت 
فرصة لتشغيل ا يدا العاملة، وهدفًا لتحعيل لرامس التنمية وأنها من المنظور الصةبة، و 

االجتماعي والحضارا حركة ديناميأية ترتبط بالجوانم الثعافية والحضار ة لإلنسان، وأنها 
رسالة حضار ة وجسر للتواصل لين الثعافات والمعارف اإلنسانية لألمم والشعو ، ومحصلة 

 .ات السياحية وارتفاع مستول مةيشة الفردطبيةية لتطور المجتمع
 17ن =كيفية الحفاظ عل  المنظومة السياحية الموجودة في البحر ا حمر : (2جدول )

 براء  
 البي ة

 براء 
 ا  تصاد

  براء
تستوى  2با اإلجمالي السياحة

 الد لة
أهمية وجود قوانين وأنظمة تضمن السيطرة 
هم عل  أعداد السياح الوافدين وت مين
بالخدمات والمعلومات وتوفير ا من 
 والحماية لدون  حداث أا أضرار بالبيئة

28.6
% 35.7% 35.7% 100% 4.29 0.117 

تحديد العدرة االستيعالية للمأان السياحي 
حت  ال ييرر تلج عل  البيئة الطبيةية 
واالجتما ية من جهة وعل  الساححين من 

 جهة أخرل 

33.3
% 33.3% 33.3% 100%   

همية وجود مراكز دخول في المواقع أ 
السياحية لتنظيم حركة السياح وتزو دهم 
بالمعلومات الضرور ة ووجود  دارة سليمة 
 .للموارد الطبيةية والبشر ة في المنطعة

36.4
% 40.9% 22.7% 100% 4.43 0.109 

التو ية والتث يف البيئي للسأان المحليين 
 وللعاملين في الموقع

38.5
% 34.6% 26.9% 100% 4.04 0.133 

الحرص عل  وجود اللوحات اإلرشادية 
 .التي تيكد عل  أهمية تلج

33.3
% 33.3% 33.3% 100%   

تضافر كل الجهود لنجاح السياحة من 
خالل تعاون كل العطاعات تات العالقة 
بالسياحة، مثل العطاع الخاص والحأومي 
والميسسات الرسمية والهيئات غير 

 لمحليينالحأومية والسأان ا

35.7
% 35.7% 28.6% 100% 4.29 0.117 
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في  راء عينة الدراسةآعدم وجود فر  دال احصاحيًا لين عن تشير ليانات الجدول السالل 
همية أ ن الجميع يرل أالحفاظ علي المنظومة السياحية الموجودة في البحر ا حمر، فنجد كيفية 

ح الوافدين وت مينهم بالخدمات وجود قوانين وأنظمة تضمن السيطرة عل  أعداد السيا
ية تيعالوالمعلومات وتوفير ا من والحماية لدون  حداث أا أضرار بالبيئة، وتحديد العدرة االس
حين للمأان السياحي حت  ال ييرر تلج عل  البيئة الطبيةية واالجتما ية من جهة وعل  الساح

المواقع السياحية لتنظيم  من جهة أخرل، واتفل الخبراء علي أهمية وجود مراكز دخول في
ي فشر ة حركة السياح وتزو دهم بالمعلومات الضرور ة ووجود  دارة سليمة للموارد الطبيةية والب

ة، من خالل عناصر بشر ة مدر المنطعة، يمأنها أن تحافظ عل  هل  الكنوز لألجيال العادمة 
لحرص ملين في الموقع، مع العاالسأان المحليين و لين االتو ية والتث يف البيئي ضرورة نشر و 

عل  وجود اللوحات اإلرشادية التي تيكد عل  أهمية تلج، و جم تضافر كل الجهود لنجاح 
ي السياحة من خالل تعاون كل العطاعات تات العالقة بالسياحة، مثل العطاع الخاص والحأوم

 والميسسات الرسمية والهيئات غير الحأومية والسأان المحليين.
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فية مراعاة ميشرات جودة ا داء البيئي في مأافحة حوادث التسر  الز تي كي :(3)جدول
 17ن=
  براء 

 البي ة
 براء 
 ا  تصاد

  براء
تستوى  2با اإلجمالي السياحة

 الد لة
همية تثثوفير خثثدمات تنظيميثثة أ 

ومعلوماتيثثة في مواجهة حوادث 
 التسر  الز تي.

26.0
% 37.0% 37.0 100% 6.667 0.036 

محافظة عل  التنوع البيولوجي ال
والنظم االيأولوجية وتنظيم التعاون 
لين خبراء السياحة وحمايثة البيئثة 
 لتنشثيط السثياحة المسثتديمة

27.8 38.9% 33.3% 100% 0.833 0.659 

دعثم صثثون المثثوارد الطبيعيثثة 
ل واالرتعثثاء لنوعيثثة التعنيات التي تعم

 في هلا المجال
13.3
% 40.0% 46.7% 100% 5.600 0.061 

صرامة تطبيل المخالفات والغرامات 
البيئية والتي تدفع السفن والشركات 
البترولية في ت مين ناقالتها منعا 
 لحدوث التسر  الز تي

28.6
% 35.7% 35.7% 100% 4.29 0.117 

التعاون المشترك لمتابعة و حث 
آليات العمل والمشاركة لين الجهات 

يل منظومة العوانين الفاعلية في تطب
البيئية والعوانين المتعلعة بألفة 
صيانة التدهور البيئي الحادث نتيجة 
 التسر  وحوادث نعل البترول

26.9
% 34.6% 38.5% 100% 4.038 0.133 

لناء التفاهم المشترك نحو متطلبات 
الحماية المناسبة لتلثج المثوارد 
السياحية  جثل االستمتاع لها حاليًا 

 ومستعبالً 

37.5
% 29.2% 33.3% 100% 1.250 0.535 

 ت كيد استمرار ة عطاء هل  الموارد
 لالستثمار ونمو االقتصاد الوطن .

35.0
% 30.0% 35.0% 100% 0.300 0.861 
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حول راء عينة الدراسة آتشير ليانات الجدول السالل عدم وجود فر  دال احصاحيًا لين 
همية فمن ا ئي في مأافحة حوادث التسر  الز تي، كيفية مراعاة ميشرات جودة ا داء البي

كما يجم المحافظة  تثثوفير خثثدمات تنظيميثثة ومعلوماتيثثة في مواجهة حوادث التسر  الز تي،
عل  التنوع البيولوجي والنظم االيأولوجية وتنظيم التعاون لين خبراء السياحة وحمايثة البيئثة 

ة علث  دعثم صثثون المثثوارد الطبيعيثثة واالرتعثثاء لنوعيثثة لتنشثيط السثياحة المسثتديمة، عثالو 
التعنيات التي تعمل في هلا المجال، والعمل علي صرامة تطبيل المخالفات والغرامات البيئية 
والتي تدفع السفن والشركات البترولية في ت مين ناقالتها منعا لحدوث التسر  الز تي، وأجمع 

رك لمتابعة و حث آليات العمل والمشاركة لين الجهات الفاعلية في الخبراء علي التعاون المشت
تطبيل منظومة العوانين البيئية والعوانين المتعلعة بألفة صيانة التدهور البيئي الحادث نتيجة 
التسر  وحوادث نعل البترول، وأيضًا لناء التفاهم المشترك نحو متطلبات الحماية المناسبة 

ة  جثل االستمتاع لها حاليًا ومستعباًل وت كيد استمرار ة عطاحها لالستثمار لتلثج المثوارد السياحي
 ونمو االقتصاد الوطن .

 :سياحي نتيجة حوادو التسر  ال  تيتقدير تك فه التدهور الالنموذ  المقترح ل
مباشثر أو غيثر مباشثر فثي  الحيثة خاصثة الشثعا  المرجانيثة بشثأل بحر ةالموارد التساهم 

  فعنثل مثن االهميثة المحافظثة علثي هثلتمثل منتجا سياحيا هاما، ولثلا ، حيث االقتصاد المصرا 
المثثوارد وحمايتهثثا مثثن التثثدهور حتثثي تسثثتطيع ان تعثثوم بأثثل وةاحفهثثا االيأولوجيثثة بأامثثل طاقتهثثا 

  واالستفادة منها بشأل كامل.
 تعرضثا ومثا سثفاجا – الغردقثة ن الشعا  المرجانية والمثوارد البحر ثة االخثرا فثي قطثاع 

ا ضثرار الناتجثة عثن التثاريرات السثلبية الناتجثة عثن التنميثثة المخثاطر و مثن زالثا مهثددة بالعديثد 
الغير مخططة للمشروعات السياحية والممارسات الغير منضبطة للعديد من ا نشطة الترفيهية، 
فثثثثعن أعمثثثثال الحفثثثثر والثثثثردم  غثثثثرا  اقامثثثثة المنشثثثثرت السثثثثياحية، ومراسثثثثي اليخثثثثوت ور اضثثثثات 

http://kenanaonline.com/users/drBarrania/tags/15106/posts
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ة مثثثثثن المواحثثثثثل الطبيةيثثثثثة العر بثثثثثة مثثثثثن الغثثثثثوص، والصثثثثثيد المثثثثثدمر قثثثثثد أصثثثثثا  مسثثثثثاحات كبيثثثثثر 
آلرثار هثلا التثثدهور، وهثلا الثي تحديثد قيمثة نعديثة  التثدهور البيئث و هدف تعديثثر كلفثة   الشاط ،
 يتطلم:
 كمًا. التدهور البيئ قياس  -
 قياس آرار التدهور )تراجع االنشطة الترفيهية(. -
 تعدير نعدا لآلرار. -

الحيثة عثدة  بحر ثةالمثوارد الوتواجل عملية قياس اآلرثار االقتصثادية للتنميثة السثياحية علثي 
صثثعو ات ناتجثثة عثثن طبيعثثة ومأونثثات ا ضثثرار التثثي تسثثببها ا نشثثطة السثثياحية حيثثث أنثثل فثثي 
العديد من الحاالت يصعم الفصل لين ا ضرار الناتجة عن أسبا  طبيةية وتلثج الناتجثة عثن 

قيثاس  ا نشطة االنسانية المرتبطة بالتنمية والترفيل السياحي، كما أنل في حاالت أخرا يصعم
حجم االضثرار بشثأل كمثي والتعبيثر عنهثا فثي شثأل قثيم نعديثة، كمثا أن تسلسثل التثدا يات التثي 
أحدرتها التنمية السياحية علي النظم البينية تات الت رير المتبادل تجعل من الصثعم أن لثم يأثن 
مثثثن المسثثثتحيل تتبثثثع جميثثثع الخسثثثاحر واالضثثثرار الناتجثثثة عثثثن هثثثل  التثثثدا يات، وحتثثثي بالنسثثثبة 

ضثثرار العاللثثة لل يثثاس االقتصثثادا فعنثثل فثثي كثيثثر مثثن االحيثثان يأثثون مثثن الصثثعم حصثثرها لال
وتتبعهثثا بشثثأل دقيثثل، و ضثثيف نعثث  المعلومثثات والبيانثثات عثثن جوانثثم عديثثدة خاصثثة بثثالموارد 
البحر ثثة الحيثثة و صثثفة خاصثثة الشثثعا  المرجانيثثة بعثثدا آخثثر فثث  محاولثثة  جثثراء تعيثثيم اقتصثثادا 

 مية السياحية علي هل  الموارد.لآلرار التي تسببها التن
ة وتجدر اإلشارة الي ضرورة التعامل مع االرقثام التث  يثتم التوصثل  ليهثا بصثفتها االرشثادي

تعثديرات أكثثر  علث أا أنها معاييس نسبية، وأنل ال لثد مثن  جثراء دراسثات أكثثر عمعثًا للحصثول 
 دقة.
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 :أس و  التقييث
الحيثثثثة  المثثثوارد البحر ثثثةنميثثثة السثثثياحية علثثثي قتصثثثادا آلرثثثار التااليعتمثثثد أسثثثلو  التعيثثثيم 

المسثتخدم فثي هثل  الدراسثة علثي أسثاس ال يثاس النعثدا ل يمثة ا ضثرار التثي قثد تسثببها حثوادث 
توقثثف هثثل  المأونثثات  التسثثر  الز تثثي علثثي السثثياحة فثثي البحثثر ا حمثثر، ونعصثثد با ضثثرار هثثو

كليثا أو جزحيثا عثن أداء وةاحفهثا ومايترتثثم علثي تلثج مثن أضثثرار لمسثتخدمي هثل  المثوارد، كمثثا 
أن ال ياس سوف يعتصر علي ا ضرار التي يمأن التعبير عنهثا بشثأل نعثدا وتكثاليف معالجثة 

كن مختلفثة أو التعليل من هل  اآلرار، وعلثي هثلا فثعن هنثاك العديثد مثن ا ضثرار قثد تثتم فثي أمثا
و التالي يصعم تعييمها نعديا بصورة دقيعثة، وعليثل فعنثل مثن المتوقثع تثوفير تعثديرات أوليثة لكلفثة 
التثثثدهور السثثثياحي فثثث  منطعثثثة الدراسثثثة بغثثثر  تعثثثدير كلفثثثة التثثثدهور ولثثثو جزحيثثثا، وعلثثثي أسثثثاس 

 -المحددات السابعة فعن عناصر تكاليف ا ضرار التي يمأن حصرها تتضمن ما يلي:
 .شعا  المرجانيةلاللا يحدث ل Natural Capital الفعد في رأس المال الطبيعي قيمة -
  الفاقد من االيرادات التي كان يمأن تح يعها من ا نشطة السياحية والترفيهية. -
المرجانيثة  لثدال مثن الشثعا  حثواجز ا مثواك( ) قامثة لديلثةتكاليف حماية الشثواطيء لوسثاحل  -

 ت رر بحوادث التسر  الز تي.وأشجار المانجروف التي ت
قيمثثثة االنخفثثثا  فثثثي االنتثثثاك السثثثمأي نتيجثثثة تلثثثف الشثثثعا  المرجانيثثثة وأشثثثجار المثثثانجروف  -

والحشثثاحش البحر ثثة، و سثثبم نعثث  أو عثثدم تثثوفر الكثيثثر مثثن البيانثثات والتعثثديرات الخاصثثة 
 ب ياس آرار التدهور البي .
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 نتائج الدراسة
 التسثر  الز تثي اقتصادية( نتيجة -بحر ة -ليئية – يةسياح) خساحر دو وجأبدت الدراسة ع ى 

 .للسفن في محافظة البحر ا حمر
من  مأعم الواحدالدوالر للمتر  224902.83تفعد  ليئة البحر ا حمركشفا النتاحس أن  .1

 عندما تعوم السفينة الواحدة لتسر م ز ت . ا سماك
 زاماً لتالجديد، سيجعل السفن أكثر أةهرت النتاحس أن بعد  رتفاع الرسوم نتيجة المعادلة ا .2

 عند المرور.
اع  رتف وضحا النتاحس أن المعادلة الجديدة سيأون لها أررًا عل  الطبيعة البحر ة، حيث أنأ .3

 .تلج عل  نظافة البيئة البحر ة ر ألتزامًا، و التال  سيعودالرسوم سيجعل السفن أكث
ل  ع نخفا  التلوث الز ت  المترتم  كشفا النتاحس أنل سوف ُتعزز الثروة السمأية نتيجة .4

  رتفاع رسوم المخالفات الز تية.
، يوجد مردود ايجالي ومجتمعي و يئي في تفعيل علم االقتصاد بالنهو  في قضايا البيئة .5

ارد من المو   قام باهدار  وحمايتها من التلوث نظير تطبيل مبدأ الملوث يدفع الثمن عن ما
دفا هوالتي  :2010أيمن ابا ى  ت  دراسة ج السا قةواتفقت النتا ، الطبيعة البيئية

ي الدراسة ال  التعرف عل  الوساحل المتبعة في عمليات الضبط االدارا والتي تستخدم ف
حصر بع  انواع المخالفات الناتجة عن بع  االنشطة البشر ة والتي تعتبر جزء من 

يتم  تي لهاالتي اقرها المشرع والالتشر ع البيئي المصرا توفير الحماية العانونية واالدار ة 
ل الجياالحفاظ عل  التنوع البيولوجي للبيئة البحر ة وحمايتها من التدهور مراعاة لحعو  ا

 .العادمة
ر لينا النتاحس ان سيأون هناك ز ادة ف  العواحد السياحية، نتيجة الحفاظ عل  المظاه .6

 الطبيةية والمحميات الطبيةية ف  منطعة البحر االحمر.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  الفتاح نجالء صبحي عبد

 

 2022يوليو السابع، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826يم الدولي الترق

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

395 

 شفا النتاحس أنل قد تزداد الثروة السمأية ف  البحر االحمر مما يفتت با  للتصديرك .7
 .الوفرة الت  سوفا تحدث، نتيجة نظافة البيئة البحر ة ف  هل  المنطعةللخارك نتيجة 

سة بع  أوضحا الدرا التي: 2018مونا  او  الهند  -دراسة :وتتفق النتا ج السا قة ت  
ما سمدة و كصناعة السأر والجلود وصناعة ا  رير عل  البيئة البحر ة،الصناعات التي لها ت 
 تناولا الدراسة: 2017دراسة جيم  نو   و رار سلبية عل  البيئة، ألهل  الصناعات من 

 التلوث و االخطار التي تحدث بمنطعة المحيط االطلنطي و التي تيرر لدورها عل  التوازن 
من  تضرر الشواط  العر بة: التي تناولا 2010درو   نادر  -دراسة :و البيئي و االسماك، 

تعرضا لل قناة السو س جراء  بععة الز ا قبل وصول طاقم المأافحة وعل  سبيل المثال ما
ل  ادل ال  تسر  البترول من احدل الناقالت أرناء عبورها من البحر المتوسط أالحادث اللا 

ال   نطعة البحيرات المرة، وادل هلا الحادثالبحر االحمر بارتطامها ب حد الجزر االرضية بم
 .طن من الز ا ) البترول الخام( 3000تسر  نحو 

 

 الدراسة  توصيات
التطبيثثثل لمبثثثثدأ الملثثثثوث يثثثدفع الثثثثثمن، وإنشثثثثاء صثثثندو  يثثثثتم فيثثثثل تجميثثثع حصثثثثيلة الغرامثثثثات  .1

علثثثي معالجثثثة  وتلثثثج لالنفثثثا والتعو ضثثثات عثثثن المخالفثثثات وا ضثثثرار التثثثي تحثثثدث للبيئثثثة، 
  .ولصيانة الموارد الطبيةية الضرر

 التطبيثثل الحاسثثم فثثي  جثثراء عمليثثات التعيثثيم البيئثث  الثثواقعي الميثثداني للمشثثروعات السثثياحية .2
 .لوضع االسس واالجراءات الالزمة لتحعيل حماية البيئة

دعمهثثا اتخثثات االجثثراءات الالزمثثة نحثثو تطثثثثو ر البنيثثثثة ا ساسثثثثية للمنثثاطل السثثياحة البيئيثثة و  .3
 ات اللوجيستيةبالخثثدم
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وصثحة االهتمام المستمر لتوفير وتطو ر معومثات السثياحة الراقيثة التثي تعتمثد علث  سثالمة  .4
ا ساسية والتي تتمثل في الطر  والمثاء والكهر ثاء والصثرف الصثحي لمنثاطل الجثل   البنية
 .السياحي

منثثثاطل العمثثثل علثثث  الحفثثثاظ علثثث  التنثثثوع للمنثثثتس السثثثياحي لتوجيثثثل االسثثثتثمارات السثثثياحية لل .5
 .الجبلية، والساحلية، والصحراو ة، ولمناطل الحياة الفطر ة

ت التخطيط الدقيل للنهو  بالسياحة البيئيثة وجعثل ادارتهثا جثزءا ال يتجثزء مثن االسثتراتيجيا .6
 .العومية للحماية البيئية واستدامة مواردها

فثي تطثو ر  مشاركة الوكثاالت الحأوميثة والميسسثات الخاصثة االسثتثمار ة والمجتمثع المثدني .7
 . ادارة المناطل المستهدفة للسياحة البيئية

تمثع التنسيل لين الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش بمشاركة المجتمع المثدني ورفثع رأا المج .8
المثثدني فثثي صثثورة تعر ثثر يوضثثت التهديثثدات والفثثرص االسثثتثمار ة ونعثثاط الضثثعف التثثي قثثد 

 .بر قدر من المنافعتحتاك ال  تصحيت وتعو ة ونعاط العوة لتحعيل أك
العمل عل  تدو ر المخلفات الناتجة عن عمليات مأافحة التلوث بالز ا تحا اشراف  .9

 جهاز شئون البيئة من خالل المراجعات البيئية أو بحث  عادة استخدامها لتحعيل أقص 
 فواحد اقتصادية.

لتي يطبعها معايير وإجراءات وضوابط حماية البيئة ا و تبني الباحثون تقترحا ينط ق تن
جهاز شئون البية والتي تتكون من عدة معادالت اقتصادية و يئية تعمل علي صون البيئة 
البحر ة وحمايتها فيما يتعلل بالتسر م الز تي وحماية الشواط  والتعدا الجاحر علي الشعا  

 وحيث يحجم النفط تغلغل أشعة الشمس في العمود الماحي وهو ما ييرر سلبا عل المرجانية، 
جميع العمليات الحيو ة للكاحنات البحّر ة الموجودة بالمنطعة الملورة، كما أن التسر  الز تي 

، وأحيانا كثيرة ييدا تات الحساّسية المفرطةالدقيعة يتسبم في الهالك الفورا لجميع الكاحنات 
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ة وتتوزع في هل  الحالة ا ضرار اإلقتصاّدية واإلجتما يال  نفو  كاحنات بحر ة أخرل، 
وفي حالة  تم احتسا  الضرر وقا وقوعليأن  ون الباحث اقترح للا. للتلوث عل  عدة مجاالت

تل فيجم في هل  مأافحطو لة( حت  االنتهاء من  –بعاء الملوث لمدة زمنية معينة )قصيرة 
حيث ان النتاحس التي سيتم التوصل اليها  المعادلة السابعلالضرر باحتسا  الحالة أن ال يتم 

الزمن  الفعلي ب ن يتم احتسابة عندالضرر قيمة حسا  ح يعة الضرر الفعلي، وإمأانية  التمثل
وقوع الضرر) وقا االلاله عن التلوث الز تي(، رم احتسا   اللا يعبر عن زمن صفر وهو

الضرر بعد مرور الفترات الزمنية المختلفة والمحددة من اللجنة الفنية المسيلة مع مالحظة 
ية بالمعارنة بالزمن صفر، و تم احتسا  قيمة التعو   المستحل عند االنتهاء التغييرات السلب

عل  سبيل المثال من في حالة قر  موفع التلوث من من اعمال المأافحة للتلوث، كما أنل 
أخرل أن يتم احتسا  الخساحر محطات مركز ة أا  أوالخاصة بميا  الشر  حطات التحلية م

ها الدولة نتيجة التوقف او خف  االنتاجية أو التوقف الجزحي لتلج المالية الباهظة التي تتحمل
 المحطات لحين االنتهاء من اعمال المأافحة تفاديا لالضرار التي قد تلحل بمأونات المحطة. 
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ABSTRACT 

The Red Sea Governorate represents a product for sustainable 

tourism and its development, as the cities of Zafarana - Ras Ghareb - 

Hurghada - Marsa Alam - Safaga are located. Oil spills often lead to 

disruption of most navigational services and sometimes to the 

destruction of tourism by polluting water and beaches, and the study 

aimed to Develop a proposed framework for measuring tourism and 

environmental losses due to the oil leakage of ships in the Red Sea 

Governorate. The researchers used the inductive and deductive 

approach. An interview guide was prepared with a sample of experts 

that included (17) experts in various fields, including (7) in the field of 

environment and (5) in the field of Tourism and (5) in the field of 

economics to measure tourism and environmental losses, the main tool 

for collecting data required for the practical side, which was designed 

and developed after reviewing and surveying literature and field studies 

related to the study. Pollution in exchange for the application of the 
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principle of the polluter pays the price for what he has wasted of the 

natural environmental resources, the study suggested careful planning 

for the advancement of eco-tourism and making its management an 

integral part It is part of the national strategies for environmental 

protection and the sustainability of its resources. 
 


