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:ملخص  

التي تحمل معها المخلفات .  توليد الطاقة الكهربائية حجم كبير من المياه ألغراض التبريدتستهلك محطات
  . التلوث الحراري فضال عن اآلثار البيولوجيةيةومن ثم تتسبب فيالحرار

 رشيد ويجنوب غربفي ال أبو قير  رأسي بينويقع، لبحر المتوسطا خليج هاللي الشكل من مياهخليج أبو قير هو و
 ١٠حوالي فيبلغ  هعمق، أما متوسط متر مربع.ك ٣٦٠يغطي مساحة إجمالية قدرها حوالي و. يشرقالشمال لفي ا

 ° ٣٠(في الجانب الجنوبي الشرقي للخليج أبو قير محطة توليد كهرباء تقع .  متر١٦ أقصى حوالي أمتار، وبحد 
٢٩ '٨" E 31 ° ٨' ١٦ "N .(ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى م في  المياه التي تسه كمية كبيرة منوتستهلك 

 تدهور ، والتي تسهم بشكل مباشر فيمختلف األنشطة البشرية إضافة إلى نواتج التلوث من . التلوث الحراري
هو الكشف عن التلوث الحراري في خليج أبي البحثية والهدف الرئيسي من هذه الورقة  .خليجالالبيئة البحرية في 

على يعتمد مثل هذا الكشف و. بيانات االستشعار عن بعداالستعانة طة البشرية من خالل األنشالمرتبط بقير 
 قبل وبعد تشغيل الشركات الصناعية الكبيرة مثل فترتين زمنيتين  في يةالبحرالمياه  درجة حرارة سطح استنباط

 .WEPCOالطاقة الكهربائية وشركة لتوليد محطة أبو قير 
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Summary : 
Generally, electrical power stations consume massive volume of water for 

cooling purposes. the cooling water is discharged to the water body carrying the 
waste heat with it  such thermal pollution has significant adverse physical as well 
as biological impacts.  

Abu Qir Bay is a semicircular inlet of the Mediterranean Sea, lying 
between Abu Qir Point (southwest) and the Rosetta Nile Branch  promontory 
(northeast). The bay covers a total area of about 360 km2, The average depth of 
the bay is about 10 m with a maximum depth of about 16 m. Abu Qir power 
station that is located in the south eastern side of the bay (30° 8' 29" E  31° 16' 8" 
N). discharges large amount of high temperature cooling water leading to thermal 
pollution. Also, the load of pollution from the various inland human activities 
results in deterioration of the marine environment in Abu Qir Bay.  

The main objective of this paper is to detect thermal pollution in Abu Qir 
bay resulted from human activities through remotely sensed data. Such  a 
detection entails retrieving sea surface temperature in two subsequent  points of 
time; before and after operation of large industrial firms such as Abu Qir 
Electrical power station and WEPCO company.   
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