
االجتماع األول للجنة العلمیة المصریة

للبحر األحمر

بخصوص " استزراع المرجان- الحاجة واألسلوب "

للبحرالفریدالبیولوجيالتنوعفيوالمتمثلةالحیةالطبیعیةالمواردأنفیھشكالمما

الصیدأوالمكثفالتنمیةأسلوبعنناتجوجائزمفرضالستغاللوتتعرضتعرضتقداالحمر

التنوععلىسلباأثرتوالذيمحددةأماكنفيللشاطئالسويغیراالستخدامأوالجائر

البیولجىالتنوعفانمعلومھووكماالغردقة.منطقةاالخصوعلىالمناطقبعضفىالبیولوجي

عليالقائمةالضغوطفإنوبالتاليالسیاحى,وخصوصالالستثماراألساسیةالركیزةیمثل

التيالجنیھاتمنالملیاراتعليأیضاًولكنالبیولوجيالتنوععليفقطبالسلبتؤثرالالثروات

استثمرت في مشروعات مرتبطة بالتنوع البیولوجي وعلي راسھا المشروعات السیاحیة.

التنوعأھمیةبمديوالمعرفةالعلماءمنلمجموعةالوطنياالحساسمنوانطالقا

البیئیةالنظمتعدوالتيالمرجانیةوالحیودالمرجاناألخصوعلياألحمرللبحرالبیولوجي

الوطنيالمستويعليفقطلیسالنظمھذهأھمیةومدياألحمرللبحرالبحریةالبیئةلدعماألساسیة

منلجنةاجتمعتفقدمصر,بھاهللاحباوإنسانيحضاريوكتراثالدوليالمستويعليولكن

األحمرللبحرالبیولوجيبالتنوعالمرتبطةالعلمیةاألنشطةمنالعدیدلھمالمصریینالعلماء

لمناقشة الحاجة إلي استزراع المرجان والطرق المثلي الواجب إتباعھا في ھذا الشأن .

وضمت اللجنة كل من :-

أستاذ البیئة البحریة – جامعھ قناة السویسأ.د . محمود حسن حنفي-1

مستشار محافظة البحر األحمر وجمعیة المحافظة علي البیئة (ھیبكا)

رئیس قطاع حمایة الطبیعة – جھاز شئون البیئةد . محمد سالم-2

أستاذ الوراثة ( الجینوم للمرجان ) باحث بجامعھ نیویوركأ.د. أمین محمد-3

أستاذ الالفقاریات البحریة ورئیس قسم علوم البحار السابق -أ.د. سعد زكریا-4

جامعة قناة السویس

أستاذ الالفقاریات البحریة ورئیس قسم علم الحیوان وشعبةأ.د . عواد عبده محمد-5

علوم البحار السابق – كلیة العلوم – جامعة األزھر



علم وراثة المرجان – قسم علوم البحار – كلیھ العلومد . محمد یوسف-6

جامعة بورسعید

ملخص المناقشات :-

فىالدولوتجاربالشخصیةتجاربھعننبذةبتقدیمالحضورمنعالمكلقام

منكلفيیتمماعلىاالساسفىالمناقشاتوتركزتاستزراعھ,المرجاتمجال

أسترالیا والفلبین ودول الكاریبي, وخلصت إلي :-

كوارثبحدوثوثیقاًإرتباطاًمرتبطالعالمدولكافةفيالمرجاناستزراعإن:-أوالً

المرجانیةالحیودتدمیرأوأسترالیافيكما)الشعابإبیضاض(المناخلتغییرنتیجةبیئیة

نادرةأومحدودةأنواعوجودأوالفلبینفيالحالكمامسئولةغیربشریةألنشطةنتیجة

كما في ھو الحال لنوعین فقط من االكروبورا في دول الكاربي ..

ً فيبالعالمالعلماءأقدرتضمأنھاحیثمنالرئیسيالمرجعتعدوالتيأسترالیاإن:-ثانیا

اعتماداالمرجانالستزراعأسالیباألساسفيتتبعوالمرجانالمرجانیةالحیودمجال

التيالمناطقإليونقلھاالمرجانیرقاتتوافرعليیعتمدوالذيالجنسياألسلوبعلي

لمساعدةوذلكالمیاةحرارةدرجةالرتفاعنظراًالمرجانإلبیضاضنتیجةتدمیرھاتم

المرجان الجدیدة .الوراثیة في مستعمراتالمناطق المدمرة وتحسین الصفات

ً خصوبةعليأثرمماالفلبینفيالمرجانیةللحیودتمالذيللتدمیرنظراًأنھ:-ثالثا

بشكلالالجنسياألسلوباستخدامتمفقدالیرقاتإنتاجأوالتجدیدمعدالتأيالمرجان

فيزرعھاإعادةثمصغیرةقطعفيوتكسیرھامرجانمستعمراتبتجمیعوذلكمكثف

الحیود المرجانیة المدمرة والذي أثبت غلمیا أن لھا جوانب سلبیة عدیدة أھمھا :-

تؤدي إلي تدمیر مستعمرات مرجان صحیحة ونزعھا من أماكنھا الطبیعیة .-1

والقدرةالوراثیةالصفاتإضمحاللإليیؤديالالجنسياألسلوبھذااستخدام-2

عرضھتكونوبالتالياستزراعھایتمالتياألجزاءمناعةانخفاضوكذلكالجنینیة

لألمراض .

ً%90-40بینتترواحاستزراعھایتمالتياألجزاءفيالنفوقمعدالتإن-3 طبقا

ألبحاث عدیدة .

إستزراعأنالمتخصصینلغیرعاماًإنطباعاًیعطيقداألسلوبھذامثلإستخدام-4

الحیوداتحسینالنشاءالستخدامھاالعدیدیسعيوقدوجذابةسھلةفكرةھيالمرجان



بیئیةكوراثتسببقدوالتيالساحلبطولالسیاحیةمشروعاتھمأمامالمرجانیة

جسیمة .

أديتجاريمركباصطدامحادثةأحدھاالعقبةخلیجفيتمتالتجارببعضإن-5

فاشلةكانتالنتائجولكناستزراعھاإعادةوتمتمرجانیةمستعمراتلتكسیر

كربوناتمنطبقةلعملالكھرباءباستخدامإلمانيفریققامعندماواألخرى

بالتھامھاالبحریةالقواقعمننوعوقامعلیھاالمرجانقطعإستزراعوتمالكالسیوم

نظراً لضعفھا بالتأكید .

ھل البحر األحمر المصري في حاجة إلي استزراع للمرجان ؟

تدمیرفیھاتمالتيالمناطقبعضفيحاجةفيالمصرياألحمرالبحرأنالحضورأجمع

تأھیلأعادةالىیحتاجالغردقةشاطيءمثلوالتجریفالردملعملیاتنتیجةالمرجانیةللحیود

باستزراع المرجان على الحیود المدمرة ولكن یجب أن تتم ھذه العملیھ بالشروط التالیة :-

المرجانمنیافعھمستعمراتیرقاتباستخدامالتأھیلإعادةعليبرمتھاالعملیةتعتمدإن-1

نقلھاتمصلبةأجسامعليورسوھاالرقاتتجمیعبعدوذلكالجنسيالتكاثرمنناتجة

للمناطق التي یراد أعادة تأھیلھا وطبقا لما ھو مفضل فى أسترالیا.

فيبنشرھاقامواالتياألبحاثخاللمنالمجالفيوعلماءمتخصیصنبواسطةتتمإن-2

مجالت علمیة معتمده .

إلعادةصالحةجمعیھالیستتجریفھاأوردمھاتمالتيالمرجانیةالحیودمناطقأن-3

منعاليمستويعليواحتوائھاالردمعملیاتفياستخدمتالتيللموادنظراًتأھیلھا

تأھیلإعادةتتمإنومنعالترسیبمعدالتمستويمنرفعوالذيوالطفلالطینحبیبات

المرجان طبیعیاً خالل العقود السابقة .

تكسیرحوادثعنالناتجالمرجانكسرإستزراعإعادةیمكنمحددهحاالتفيأنھ-4

إنشاءحالفيكاملةالمرجانمستعمراتنقلأوالسیاحیةالمراكباصطداممثلالمرجان

المصريالقوميباألمنترتبطمشروعاتأوالموانيمثلقومیةصیغھذاتمشروعات

مدربةمجموعةالخصوصوجةوعلىمتخصصینبواسطةتتمأنالحالةھذهفىووجب

من باحثى البیئة بالمحمیات الطبیعیة وتحت إشراف علمي من علماء مشھود لھم بالكفاءة.

وخلصت المناقشات إلي مجموعة من التوصیات والمرفقة بالتقریر .



أمین الندوة

أ.د / محمود حسن حنفي



توصیات الندوة العلمیة

حول

استزراع المرجان بالبحر األحمر المصري

الحاجة-االسلوب

والفریدةالحیةالطبیعیةالمواردإدارةمجالفيوخبراتھمالعلماءدورتعظیموجوب-1
للبحر األحمر المصرى.

الالجنسيالتكاثرأسلوبعلياعتماداالمرجانبزراعةخاصةأعمالأىإجازةعدم-2
أماكنھامنالمستعمراتنقلأوالناتجةالقطعأستزراعوأعادةمرجانمستعمرات(تفتیت

االصلیة الى أماكن بدیلة) إال في حاالت محددة مرتبطة بما یلى :-

أنعليالمرجانیةبالحیودللعائماتاالصطدامحوادثعنالناتجالمرجانكسرأ -
یتم ذلك من خالل باحثي البیئة بالمحمیات الطبیعیة وباالستعانة بمتخصصین وعلماء بالمجال .

األصلیةأماكنھامنالمرجانمستعمراتبنقلیسمحقدالقصويالضرورةعندب -
اللجنةحددتھوالتيقومیةصیغھذاتمشروعاتإنشاءحالفيآخريبأماكنواستزراعھا

العلیا للفتوي بمشروعات األمن القومي أو المواني الوطنیة .

األسلوبھوالالجنسيباألسلوباستزراعأوالمرجاننقلبأنانطباعإعطاءعدمح-
البیئةباحثيمنالفنیینعليذلكواقتصارتدمیرھاتمالتيالمرجانمناطقتأھیلإلعادةاألمثل

بالمحمیات الطبیعیة والعلماء بالجامعات والمعاھد البحثیة .

كالحیدالمناطقبعضفيتأھیلإعادةیحتاجاألحمربالبحرالمرجانیةالحیودإن-3
قبلوذلكوالحفرالردمعملیاتمنوالناتجةللتدمیرنتیجةالغردقةمدینةأمامالحافيالمرجاني

ذلكیتمأنویجب2009لسنة9رقمبالقانونوالمعدل1994لسنة4رقمالبیئةقانونتطبیق
الجنسيالتكاثرعنناتجةالمرجانمستعمراتاستزراععلياعتماداقوميمشروعخاللمن

التأكدوبعدتأھیلھاإعادةالمرادالمناطقإليونقلھامالئمةأسطحعليالمرجانیرقاتبرسو
من مالئمة المنطقة لذلك وتحت إشراف علمي من متخصصین في المجال.

التنوععلىعلمیةأبحاثولدیھممتخصصینمصریینعلماءمنعلمیةمجموعةإنشاء-4
البیولوجي للبحر األحمر تكون مھامھا الرئیسیة.

التنوععليالحفاظمجالفيوالتنفیذیینالقرارلمتخذيالعلمیةالمشورةتقدیم•
الفریدةالمصریةالمواردلھذهالسلیمةالعلمیةالبیئیةواإلدارةالمستدامواإلستخدامالبیولوجي
أن طلبت.

توضیح الرأي العلمي في قضایا الحفاظ علي البیئة.•

أظھار وتعضید دور العلماء في عملیة إدارة التنوع البیولوجي للبحر األحمر المصري.•



بالحفاظوالخاصةالجدالیةالمسائلفيوخصوصاًالمواطنینلديالبیئيالوعيرفع•
علي التنوع البیولوجي للبحر االحمر

تغیروقضایاالمصرىاالحمرللبحرالبحریةالبیئةأدارةتخدمالتىالبحوثودعمتوجیة●
المناخ وأعادة تأھیل النظم البیئة واالنواع التى تضررت نتیجة للضغوط البشریة


