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اجلمعية اجلغرافية
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

جمعية علمية تأسست في 20 احملرم 1421هـ املوافق 24 أبريل 2000م وتعني 
بالدراسات اجلغرافية ومتارس أنشطتها العامة في تطوير املعارف النظرية والتطبيقية 
وتقدمي االستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة واخلاصة، ومقر 

اجلمعية وسكرتاريتها في دارة امللك عبدالعزيز مبدينة الرياض.
وقد صدرت موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
بتاريخ 8 جمادى االخرة 1422هـاملوافق 27 أغسطس 2001م على استضافة دارة امللك 

عبدالعزير مقر اجلمعية.
أهداف اجلمعية:

تهدف اجلمعية إلى حتقيق األهداف اآلتية:
1 - تنمية الفكر العلمي في مجالس تخصص اجلمعية والعمل على تطويره وتنشيطه.
2 - إتاحة الفرصة للعاملني في مجاالت اهتمامات اجلمعية لإلسهام في حركة التقدم 

العلمي في هذا املجال.
3 - إبراز العناصر التي أسهم بها أهالي دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في 

اجلغرافيا مبختلف تخصصاتها.
4 - حتقيق التعاون بني أهل االختصاص واملهتمني من رعايا دول مجلس التعاون في 

مجال تخصص اجلمعية، وتبادل اخلبرات واملهارات فيما بينهم.
5 - العمل على تقوية أواصر الترابط والتعاون بني دول املجلس، وتوثيق عرى احملبة 

واملودة وصالت القربى بي رعاياه، وذلك خالل أبحاثها وأنشطتها العلمية.
7 - تقدمي املشورة والقيام بالدراسات العلمية لرفع مستوى األداء في مجاالت اهتمام 

اجلمعية في املؤسسات والهيئات العامة واخلاصة. 
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افتتاحية العدد الرابع

احلمد & والصالة والسالم على رسول ا& وآله وصحبه، وبعد.
من  الرابع  العدد  الكرمي،  القارئ  أيها  يديك،  بني  نضع  أن  فيسرنا 
بدول  اجلغرافية  اجلمعية  تصدرها  التي  اخلليجية  اجلغرافية  املجلة 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، ويأتي صدور هذا العدد متزامناً مع 
صدور العدد الثالث بعد انقطاع دام قرابة الثالث سنوات نتيجة لظروف 
وصعوبات مرت بها اجلمعية أدت إلى توقفها عن نشاطات عديدة، منها 

مواصلة إصدار مجلتها اجلغرافية.
املجلة اجلغرافية اخلليجية على مجموعة من  العدد من  يشتمل هذا 
األوراق التي تعالج قضايا ساخنة والتي تبدو مثار نقاش في حاضر كل 
في  وتضيء  متنوعة  قطرية  خلفيات  من  باحثون  حررها  العربية،  الدول 
وحتليل  تشخيص  في  العالية  ومكانته  اجلغرافي  البحث  أهمية  جملتها 

واقتراح احللول لهذه املشاكل.
كتب األستاذ الدكتور حسن عبدالقادر الصالح عن »األمن الغذائي في 
املجال  ذلك  على  يتوزع  الذي  شعبه  غذاء  لتوفير  يصارع  الذي  األردن« 
زين  استعرضت  البيئة  مجال  وفي  وموارداً.  مساحة  الضيق  اجلغرافي 
مطلق اجلميعي »نباتات الزينة اخلارجية في مدينة مكة املكرمة« انطالقاً 
من أن احلرص على الزينة النباتية يساعد على إضافة مظهر جمالي مميز 

تفتقده هذه البقعة الصحراوية الطاهرة.
أما في مجال توظيف نظم املعلومات اجلغرافية فيطرح الدكتور لطفي 
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كمال عزاز استخدم تقنيتي االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
 في رصد التغيرات والتأثيرات البيئية من خالل تقييم اخلسائر التي 
حدثت في مدينة مسقط بعد إعصار جونو في 2007م. وتختتم األبحاث 
أبو سمرة  البحرية بساحل  التعرية  املقدمة بدراسة جيومورفولوجية عن 
واألستاذ  مرسي  محمود  الدكتور سيد  بها  قام  الذي  قطر  غربي  جنوب 

عبدالعزيز املناعي والتي تشكل حتدياً بيئياً وبشرياً كبيراً لدولة قطر.
 هذا إلى جانب األبواب األخري الثابتة في املجلة مثل: ملخص ألطروحة 

علمية، ومراجعة لكتاب جغرافي وغير ذلك.
وفقنا ا& وإياكم، وعلى طريق اخلير سدد خطانا، وعلى أن تظلوا على 
ثقة بأن مجلتكم ستكون دائماً مبستوى مسؤوليتها الفكرية واملنبر املفتوح 

ملساهماتكم العلمية والساحة الواسعة، والوعاء املفتوح لتفاعلكم.

رئيس التحرير
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األمن الغذائي في األردن

أ . د. حسن عبد القادر صالح
قسم اجلغرافيا- اجلامعة األردنية

ملخص البحث

يعرف األمن الغذائي في األردن بأنه قدرة املجتمع األردني على توفير 
التنمية  املناسبة من خالل  والنوعيات  الكافية  بالكميات   الغذاء إلفراده 
ضمان   مع  التموينية   املواد  استيراد  إلى  إضافًة   ، املستدامة  الغذائية 

كميات من املخزون الغذائي تقارب خمس االستهالك احمللي.
حيث  من  األردن  في  الغذاء  وضع  توضيح  إلى  البحث  هذا  ويهدف 
الغذائي من  األمن  إلى حتليل مؤشرات  يهدف  كما  واالستهالك.  اإلنتاج 
حيث الفجوة الغذائية و الكفاءة وتقدير الزيادة السنوية في الطلب على 

الغذاء .
لنموذج  الكلية  التفسيرية  القوة  أن  إلى  البيانات  نتائج حتليل  وتشير 
االنحدار متعدد اخلطوات عالية، حيث أن قيمة معامل التحديد ²R تبلغ 
)0.95( من إجمالي التغيرات في متوسط إنتاجية القمح )Y(. إضافة إلى 

عند  مرتفعة  إحصائية  مبعنوية  تتمتع  املقدرة  املعلمات  جميع  فإّن  ذلك 
على  إحصائية  داللة  املستقلة  للمتغيرات  وأن  للمعنوية،  الدقيق  املستوى 

مستوى ثقة مرتفع جداً.
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وبالنسبة لكل من الفجوة الغذائية والكفاءة الغذائية، فإن األردن يعاني 
من عجز اإلنتاج الغذائي عن االكتفاء الذاتي منه ، مع أن مستوى التغذية 
الزيادة  النتائج أن معّدل  بطيئاً. وأوضحت  املياه يشهدان حتسناً  ونوعية 
السنوية في الطلب على الغذاء  في األردن خالل الفترة )2009-1990( 
يبلغ نحو )5.7%(. ويترتب على ارتفاع نسبة الطلب مزيد من االستيراد 

والتبعية الغذائية.
وبناًء على النتائج سالفة الذكر تـمَّ اقتراح استراتيجّية وطنية لسياسات 

توافر األمن الغذائي في األردن.
Abstract 

Food Security in Jordan

 
This paper aims at elucidating the problem of food security in Jordan 

through analyzing the state of food. Food production, consumption, self 
sufficiency, and food gap have been analyzed, in addition to indicators of 
food security such as efficiency and an estimation of the annual increase 
of food demand.

Stepwise regression model has been applied and the value of R² 
interpreted 95% of the total change of the wheat yield at high significance. 

Conclusion of analyses indicated that Jordan has endured from 
deficiency in most of its food production. The paper suggested suitable 
strategy to tackle the problem of food security.

مفهوم األمن الغذائي :
إلفراده  الغذاء  توفير  على  املجتمع  قدرة  بأنه  الغذائي  األمن  يعرف 
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بالكميات  الكافية والنوعيات املناسبة من خالل التنمية الغذائية املستدامة 
املخزون  من  كميات  مع ضمان   التموينية   املواد  استيراد  إلى  إضافًة   ،
الغذائي تقارب خمس االستهالك احمللي. و قد أورد الرحاحلة الشروط 

التالية لتوافر األمن الغذائي )الرحاحلة، 2007، ص 140 – 143(.
1 - توافر الغذاء )Availability(: أي توافر موارد غذائية  كافية وأكيدة 
االستيراد  من خالل  عليها  للحصول  مستدامة  ووسائل  بها  وموثوق 

والتخزين. 
القدرة على  ويتمثل في   :)Accessibility( الغذاء  إلى  الوصول  2 - سهولة 
احلصول على الغذاء من خالل تهيئة الفرص أمام جميع األفراد واألسر 

لتمكينهم من شراء األغذية  ومستلزمات اإلنتاج الزراعي واحليواني.
3 - استهالك األغذية )Consumption(: ويتم ذلك من خالل توفير املتطلبات 
الفسيولوجية لألفراد ليتسنى استهالك الكميات الكافية والنوعيات 

املناسبة من الغذاء.
الغذاء  استهالك  لتقبل  االجتماعية  والعادات  التنوع  احترام   -  4
لدى  املقبولة  األنظمة  توافر  خالل  من  ذلك  ويتم   :)Acceptability(

األفراد لتوزيع الغذاء وتأمينه. 
5 - الكفاءة واالستمرارية )Adequacy(: ويعني وجود نظام غذائي مستدمي 
النفايات  وإدارة  واالستهالك  والتوزيع  اإلنتاج  حيث  من  وعادل 

والتخزين.
6 - السياسات واألنظمة )Agency(: وتشمل العوامل املساعدة واملعرقلة 

لألمن الغذائي. 
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مشكلة الدراسة وأهدافها:
لعل من املناسب أن نشير إلى أن األمن الغذائي يشكل عنصراً أساسياً 
لألردن.  واالقتصادي  االجتماعي  واألمن  السياسي  األمن  ضمان  في 
ويتحقق األمن بتحقق فائض غذائي  أو اكتفاء منه على األقل، ويفقد إذا 
الذي  األمر  الذاتي،  االكتفاء  لعجز غذائي عن حتقيق  األردن  تعرض  ما 
يؤدي إلى حدوث فجوة غذائية. واجلدير ذكره أن مالمح األمن الغذائي 

في األردن تتمثل في املؤشرات التالية:-
الفرد  نصيب  قدر  الغذائية:  املوارد  على  املرتفع  السكاني  الضغط   -  1
األردني من األرض الزراعية البعلية بنحو دومن واحد. وازداد نصيبه 
من الناجت الزراعي من )25( ديناراً أردنياً عام 2000 إلى )65( ديناراً 
عليه،  كان  عما  الغذاء  إنتاج  من  نصيبه  وتراجع   ،2008 عام  أردنياً 
مكانها  تراوح  اإلجمالي  احمللي  الناجت  في  الزراعة  مساهمة  وظلت 
بنسبة )2.5%( ما بني عامي 2000 و 2008، وتراجعت نسب االكتفاء 
القمح  إذ انخفضت نسبته من  الغذائية،  السلع  الذاتي من كثير من 

مثاًل من )5%( إلى )2%( )دائرة اإلحصاءات العامة 2009 ص 24(. 
كما تراجعت نسبة العمالة في الزراعة إلى العمالة الكلية في األردن 
االقتصادي  )التقرير   2007 عام   )%5.6( إلى   2000 عام   )%11.4( من 

العربي املوحد عام 2008(. 
2 - مستوى االستهالك الغذائي: يتحقق األمن الغذائي في األردن عندما 
يتم توفير الغذاء بشكل كاف ومتنوع وصحي مما يتماشى مع الدخل 
الفردي ويغطي احتياجات اجلسم من عناصر التغذية لتجنب أمراض 
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سوء التغذية. و يشكل االستهالك الغذائي عبئاً كبيراً على االقتصاد 
األردني عامة و املنزلي بخاصة. 

الغذاء  ونفقات  والفقر  والتغذية  الغذاء  وضع  دراسة  خالل  ومن 
السابقة ميكن  السنوات  التغيرات في أمناطها خالل  ومستوياتها ورصد 
التحقق من سالمة األمن الغذائي في األردن وتقييمه ورصده والسيطرة 
عليه. و تشير الدالئل إلى ان معدل االستهالك الغذائي يتفوق على معدل 

االنتاج احمللي في معظم السلع الغذائية.
وتنبثق عن مشكلة الدراسة أهدافها التي جنملها فيما يلي:-

- توضيح وضع الغذاء في األردن من حيث اإلنتاج واالستهالك واالكتفاء 
الذاتي.

- حتليل محددات انتاجية القمح في األردن.
الكفاءة  و  الغذائية  الفجوة  حيث  من  الغذائي  األمن  مؤشرات  ادراك   -

الغذائية والتبعية الغذائية و الزيادة السنوية في الطلب على الغذاء.
اقتراح تنظيم هيكلي لنموذج سياسات توافر األمن الغذائي في األردن.   -

املنهجية:
وذلك   ، الغذائية  للموارد  التحليلي  املوضوعي  املنهج  اعتماد  سيتم 
الضوء  إلقاء  من  ذلك  على  يترتب  وما  خصائصها  عن  الكشف  بغرض 
على إشكالية األمن الغذائي واقتراح السياسات واالستراتيجيات الكفيلة 

بإيجاد احللول املناسبة للتطوير والتنمية. 
الغذائي  األمني  للنظام  التحليلي  املوضوعي  املنهج  اعتماد  وسيتم 
الكّمي في  التحليل الوصفي والتحليل  اتباع أسلوبي  في األردن. و سيتم 
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معاجلة البيانات باستخراج النسب املئوية واالنحرافات املعيارية ومعامالت 
االختالف )التغير( والتباين، إضافة إلى قياس الفجوة الغذائية الفعلية من 
خالل بعض املؤشرات مثل نسب االكتفاء الذاتي من الغذاء ، ونسبة قيمة 
الواردات الغذائية إلى قيمة الصادرات الغذائية. وحيث أن القمح يشكل 
إنتاجيته  على  االختيار  وقع  فقد  لألردن،  االستراتيجية  الغذائية  السلعة 
التأثر مبتغيرات مستقلة من خالل  يكشف عن مدى  تابعاً  لتكون متغيراً 

. Eviews  تطبيق منوذج االنحدار متعدد اخلطوات وفق برنامج
مصادر  بني  جتمع  بأنها  القول  ميكن  البحث  مبصادر  يتعلق  وفيما 
ميدانية تتمثل في الزيارات االستطالعية ملختلف أقاليم األردن، ومصادر 
اإلحصاءات  دائرة  عن  الصادرة  اإلحصائية  التقارير  في  تتمثل  مكتبية 
العامة األردنية  مثل مسح الدخل ونفقات األسرة، ومسح العمالة والبطالة، 
واإلحصاءات الزراعية، إضافة إلى تقارير ونشرات البنك املركزي األردني، 
واملنظمات الدولية التابعة لهيئة األمم املتحدة مثل تقارير منظمة األغذية 
كما  اإلمنائي.  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدولي  والبنك  )الفاو(  والزراعة 
عن  الصادرة  والنشرات  اإلحصائية  التقارير  على  املصادر  هذه  تشتمل 
املنظمات واملراكز واالحتادات العربية واملؤسسات احلكومية األردنية مثل 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية، واألمانة العامة جلامعة الدول العربية 

وصندوق النقد العربي، ووزارة الزراعة ووزارة املياه والري األردنيتني.
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وضع الغذاء في األردن:- النمط الزراعي واإلنتاج الغذائي: 
بلغ إجمالي املساحات املزروعة في األردن نحو )2.3( مليون دومن في 
عام 2008 منها نحو )1.4( مليون دومن زراعة بعلية و )928( ألف دومن 

زراعة مروية. 
املثمرة  واألشجار  واخلضروات  احلقلية  باحملاصيل  املزروعة  املساحات   )1( جدول 

حسب احملافظات األردنية لعام 2008

احملافظة
األشجار املثمرةاخلضرواتاحملاصيل احلقلية

)%()باأللف دومن()%()باأللف دومن()%()باأللف دومن(
10.5%5.586%17.623%189العاصمة
33313331.7738.9البلقاء
423.9204.810112.3الزرقاء
454.2122.9232.8مادبا
14813.85412.923028.1إربد

19217.825612114.8املفرق
232.130.7688.3جرش
0.7404.9%80.73عجلون
19818.46114.6222.7الكرك
383.541111.3الطفيلة
14613.64510.7334معان
151.4358.4121.5العقبة
1076100419100819100املجموع

املصدر: اإلحصاءات الزراعية 2008 ص 16. 
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النمط  األولى في  املرتبة  الزراعة على محاصيل حقلية حتتل  تتوزع 
الزراعي )47%(، مبا يقارب )1.076( مليون دومن موزعة بني )989( ألف 
التي حتتل  يتلوها األشجار املثمرة  دومن بعلية و )87( ألف دومن مروية، 
املرتبة الثانية مبا يقارب )819( ألف دومن )35% من النمط الزراعي(، منها 
)380( ألف دومن بعلية و )439( ألف دومن مروية. أما اخلضروات فإنها 
تشغل ما مساحته )419( ألف دومن )18%(، منها )17( ألف دومن بعلية و 

)402( ألف دومن مروية )دائرة اإلحصاءات العامة 2008 ص 67(. 
القياسي  الرقم  فإن   )100(  = أساس  سنة   1997 عام  اعتبار  وعلى 
إلنتاج احملاصيل احلقلية على مستوى األردن تراجع إلى )46( نقطة، بينما 
إلى )174( و )175(  املثمرة  إلى اخلضروات واألشجار  بالنسبة  تصاعد 
نقطة على التوالي. وتزايد اإلنتاج الزراعي ككل إلى )160( نقطة في عام 
2008. )البنك املركزي األردني 2010 ص 91(.و ميكن أن نعزو تصاعد 
انتاج كل من اخلضراوات و األشجار املثمرة إلى التطور الذي طرأ على 
النمط الزراعي القائم على التوسع في زراعة كل منهما على حساب زراعة 

احملاصيل احلقلية و الناجم عن التفاوت في قيمة املردود.
وفيما يتعلق باإلنتاج احليواني لعام 2008 تشير األرقام إلى ازدياد عدد 
مواليد الضأن واملاعز من )1.4( مليون رأس عام 2004 إلى )2.5( مليون 
رأس عام 2008 أي بزيادة نسبتها )81%(. وازداد عدد مواليد األبقار من 
)35( ألف رأس إلى )44( ألف رأس بزيادة )26%(. وعدد الدجاج الالحم 
بيض  وعدد   ،)%12( بزيادة  طير  ألف   )188( إلى  طير  ألف   )168( من 
املائدة من )557( مليون إلى )816( مليون بيضة بزيادة )46%(، وعدد بيض 
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وارتفع  بزيادة )%7(.  بيضة  إلى )211( مليون  التفريخ من )197( مليون 
 .)%51( بزيادة  طن  ألف   )417( إلى  طن  ألف   )276( من  احلليب  إنتاج 

)البنك املركزي 2010 ص 91(. 
وتشير أرقام املساحات املزروعة باحملاصيل احلقلية و اخلضراوات و 
األشجار املثمرة حسب احملافظات األردنية لعام 2008 إلى أن محافظة 
باحملاصيل  املزروعة  املساحة  حيث  من  األولى  املرتبة  احتلت  الكرك 
وإربد   )%17.6( والعاصمة   )%17.8( املفرق  يتلوها   )%18.4( احلقلية 
احلقلية  ملساحات احملاصيل  املعياري  االنحراف  قيمة  وبلغت   .)%13.8(
في احملافظات األردنية )77.16( ومعامل االختالف )59.5%(. ومن حيث 
 ،)%31.7( األولى  املرتبة  البلقاء  احتلت  باخلضروات  املزروعة  املساحة 
يتلوها الكرك )14.6%(، وإربد )12.9%(، ومعان )10.7%(. وبلغت قيمة 
نحو  األردنية  احملافظات  في  اخلضروات  ملساحات  املعياري  االنحراف 
)36.6( وقيمة معامل االختالف )13.41%(. ومن حيث األشجار املثمرة 
والزرقاء   ،)%14.8( املفرق  يتلوها   ،)%28.1( األولى  املرتبة  إربد  احتلت 
)12.3%(، والعاصمة )10.5%(، وبلغت قيمة االنحراف املعياري ملساحاتها 
في احملافظات األردنية )62.5(، وقيمة معامل االختالف )39.11(، شكل 

 .)1(
ومما يسترعي االنتباه أن األردن يعاني من تقلب كبير في إنتاج الغذاء 
الزراعية  احملاصيل  إنتاجية  في  انخفاض  ومن  منه  الفرد  نصيب  وفي 
واإلنتاج احليواني، األمر الذي يترتب عليه تفوق معدل النمو السكاني على 

معدل منو اإلنتاج الغذائي.
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من مجموع  املستهلكة  الكميات  معدل  ارتفع  الغذاء:  استهالك  منط 
األغذية التي تكّون طعام األسرة اليومي في األردن على الرغم من ارتفاع 
السلع  عن  احلكومي  املادي  الدعم  ورفع  الغذائية،  السلع  أسعار  مستوى 
معدل  أن  االنتباه  يسترعي  ومما  الشرائية.  القدرة  وتراجع  الرئيسة، 
في  مثيله   )%5( بنسبة  يتفوق  احلضرية  املناطق  في  األغذية  استهالك 

املناطق الريفية.
بني  تفاوتاً  هناك  أن  جند  للغذاء  االستهالكي  بالنمط  يتعلق  وفيما 
وقد  عليها،  اإلقبال  على  األسرة  نفقات  حيث  من  الغذائية  املجموعات 
ارتفعت حصة مجموعة احلبوب من نفقات األسرة من )4%( في منتصف 
استهالكها  على  اإلقبال  ويرتفع   .2005 عام  في   )%11( إلى  الثمانينيات 
ال  اخلبز  وألن  احليوانية،  األطعمة  مع  مقارنة  أسعارها  انخفاض  بسبب 
مجموعة  على  اإلقبال  أهمية  وارتفعت  إستراتيجية،  غذائية  سلعة  يزال 
اخلضروات التي تشتمل على سلع غذائية مهمة لصحة اإلنسان، إذ ازدادت 
وكذلك   .)%9( إلى   )%5( من  األردنية  األسرة  غذاء  نفقات  من  حصتها 
احلال بالنسبة ملجموعة األشجار املثمرة التي تضاعفت نسبة حصتها من 

النفقات الغذائية من )3%( إلى )%6(. 
وعلى الرغم من ارتفاع سعر السكر، إال أن إقبال املستهلك عليه ظل 
يتزايد باستمرار بدليل ارتفاع حصته من النفقات الغذائية من )3%( إلى 
)8%(. وازدادت حصة األغذية اجلاهزة واملصنعة من اإلنفاق على الغذاء 
من )2.5%( عام 1986 إلى )9%( عام 2006 )املصري 2007 ص 90 – 
92(. ويلعب التغير النسبي في أسعار املواد الغذائية دوراً مهماً في تزايد 
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إلى  ارتفعت أسعارها من )5.2%( عام 2005  إذ  الغذائي،  اإلنفاق  قيمة 
)18.6%( عام 2008. )البنك املركزي األردني 2010 ص 94

شكل )1( : توزيع النمط الزراعي لكل من احملاصيل احلقلية و اخلضروات و األشجار 
املثمرة حسب احملافظات األردنية لعام 2008

املصدر : دائرة االحصاءات العامة )2008(، االحصاءات الزراعية، عمّان.

ولقد تزايدت أهمية األمن الغذائي األردني بصورة كبيرة منذ ظهور 
األزمة الغذائية العاملية في عام 2007، وبلغت ذروتها في عامي 2008 و 
2009، حيث أدت هذه األزمة إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية 

الرئيسة وشح املستوردات منها. 
وعلى اعتبار عام 2006 سنة أساس = )100( فإنه ميكن الرجوع إلى 
ازدادت من  والتي  الغذائية  املواد  املستهلك من  القياسية ألسعار  األرقام 
وازدادت أسعار احلبوب  إلى )129( نقطة عام 2008،  )89( عام 2004 
ومنتجاتها إلى )135( نقطة، وأسعار اللحوم والدواجن إلى )130( نقطة، 
الزيوت  وأسعار  نقطة،   )150( إلى  والبيض  ومنتجاتها  األلبان  وأسعار 
إلى  واخلضروات  الفواكه  من  كل  وأسعار  نقطة،   )162( إلى  والدهون 
)137( نقطة، وأسعار السكر ومنتجاته إلى )110( نقاط. )البنك املركزي 

األردني 2009 ص 84(. 
محددات انتاجية القمح :

نظراً لكون القمح سلعة غذائية إستراتيجية رئيسية في األردن، فقد 
وقع اختيار الباحث عليها للتعبير عن واقع األمن الغذائي ومتثيله، وذلك 

بغرض حتليل بيانات انتاجية القمح.
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واملعلوم أن إنتاج القمح يتأثر باإلنتاجية التي تخضع ملؤثرات طبيعية 
وأخرى بشرية.
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اعتماداً  الدالة  قياس  مت  القمح  إنتاجية  محددات  بيانات  ولتحليل 
على بيانات املتغيرات املستقلة عن محافظات األردن لعام 2008 )دائرة 
إلى  للوصول  املتدرج  االنحدار  أسلوب  باستخدام  العامة(،  اإلحصاءات 
واملعادلة  اللوغارمتية،  شبه  واملعادلة  اخلطية،  املعادلة  منها:  املعادالت 
أعطت  التي  الدالة  هي  األخيرة  املعادلة  وكانت  املزدوجة،  اللوغارمتية 

أفضل النتائج في التقدير وفيما يلي الدالة املقدرة:- 
Log Y = c1 + c2 log x1 + c3 log x 2 + c4 log x 3 + c5 log x 4 + c6 log x5 + c7 

log x 6 + c8 log x 7. 

حيث تشير كل من:-
Log Y   :  اللوغارمت الطبيعي ملتوسط اإلنتاجية من القمح. 

C1        : املقطع )احلد الثابت(

log x1    : اللوغارمت الطبيعي للمساحة املزروعة بالقمح )باأللف دومن(.

log x2    : اللوغارمت الطبيعي للمساحة غير الصاحلة للزراعة )باأللف 

دومن(.
log x3    : اللوغارمت الطبيعي ملساحة احملاصيل احلقلية )باأللف دومن(.

log x4    : اللوغارمت الطبيعي ملساحة اخلضروات )باأللف دومن(.

log x5     : اللوغارمت الطبيعي ملساحة األشجار املثمرة )باأللف دومن(.

log x6     : اللوغارمت الطبيعي لكمية األمطار السنوية )بامللم(.

log x7     : اللوغارمت الطبيعي لنسبة فئة الدخل الشهري )500( دينار 

فأكثر )%(. 
)Se(       : اخلطأ املعياري. 
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 .y اللوغارمت الطبيعي للمتغير التابع :      )Lny(

. )P – Value( القيمة االحتمالية : Prob. )t(

)t(          : القيمة التائية. 
وتبدو نتائج الدالة املقدرة كما يلي:- 

Log y = 1.32 + 0.10 log x 1 + 0.16 log x 2 – 0.13 log x 3 + 0.08 log  x 4

      t      )11.5(        )2.9(               )5.1(             )-1.8(          )5.2(

             -0.20 log x 5 + 0.26 log x 6  +  0.11 log x 11

                  )-3.5(                )6.0(                  )1.6(

 R2 =  0.95                         F : 2.4                  DW = 1.92

 R2  = 0.88                        P-V : 00

حتليل البيانات :
- تعد املعامالت )b1 – b7( مقاييس للمرونات تقيس مدى استجابة إنتاجية 
القمح في األردن للتغير النسبي في أحد العوامل الداخلة في اإلنتاجية.
- جاءت نتيجة التقدير ملقطع الدالة موجبة، وهي متثل كمية من إنتاجية 

القمح ثابتة، وال تعتمد على املتغيرات املستقلة )موضوع الدراسة(. 
بالقمح  املزروعة  املساحة  بني  طردية  عالقة  توجد  الزراعي:  النمط   -
ومتوسط اإلنتاجية منه، إذ كلما ازدادت املساحة املزروعة بالقمح بنسبة 
)1%( مع ثبات العوامل األخرى، كلما ازداد متوسط إنتاج القمح بنسبة 
)0.10%( من )1%(. وتتفق هذه النتيجة مع النظرية االقتصادية، حيث أن 
ازدياد املساحة املزروعة بالقمح يعني وجود تواؤم مع الظروف الطبيعية 
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حجم  حتقيق  وبالتالي  اإلنتاجية،  ارتفاع  على  ذلك  وينعكس  املناسبة، 
كبير في إنتاج القمح. ففي السنوات املطيرة تزداد املساحات املزروعة 
اإلنتاجية  ازدياد  على  ذلك  وينعكس  بخاصة،  والقمح  عامة  باحلبوب 

وكمية األغذية بصورة عامة )صالح 1985، ص 101(.
- جاء مقطع الدالة موجباً، وهو يشكل ثباتاً في كمية إنتاج القمح، وعدم 

االعتماد على املتغيرات املستقلة موضوع الدراسة.
ومتوسط  للزراعة  الصاحلة  غير  املساحة  بني  طردية  عالقة  توجد   -
إنتاجية القمح، وكلما انتشر اجلفاف واتسع نطاق التصحر في األردن، 
للزراعة  الصاحلة  املناطق غير  النزوح عن  إلى  املزارعون  كلما اضطر 
ينعكس  الرطبة بحيث  القمح في األراضي شبه  تركيز زراعة  وبالتالي 
ذلك إيجابياً على ارتفاع متوسط إنتاجية القمح في املناطق التي تتواءم 

ظروفها الطبيعية مع زراعة القمح.
غير أن استغالل األراضي غير الصاحلة للزراعة في الرعي من شأنه 
الغذائي من أصل  اإلنتاج  وتوفير  احليوانية  الثروة  تربية  على  يشجع  أن 
حيواني، ومع ذلك فإن التصحر يعد ظاهرة خطيرة تهدد احلياة االقتصادية 
واالجتماعية في الوطن العربي واألردن )Abahussain et al 2002(. ولعل من 
أهم عوامل التصحر تدهور الغطاء النباتي بفعل املمارسات اخلاطئة التي 
الطبيعية  املراعي  أراضي  حراثة  وبخاصة  األردن،  في  اإلنسان  ينتهجها 
قليلة األمطار بهدف إنتاج احلبوب التي تنجح زراعتها مرة واحدة ما بني 
)5-7( سنوات، مما يؤدي إلى القضاء على الغطاء النباتي الواقي للتربة 

)القضاة 2001 ص 12(، و )صالح 1990 ص 48(، و )صالح 1989(. 
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- توجد عالقة عكسية بني مساحة كل من احملاصيل احلقلية واألشجار 
املثمرة ومتوسط اإلنتاجية من القمح، إذ كلما ازدادت مساحة احملاصيل 
احلقلية بنسبة )1%( كلما تناقص متوسط إنتاجية القمح بنسبة )0.13( 
من الـ )1%(. وكلما ازدادت مساحة األشجار املثمرة بنسبة )1%( كلما 
انخفض متوسط إنتاجية القمح بنسبة )0.20( من الـ )1%(. وتتفق هذه 
يتنافسان  القائلة بأن الشعير والقمح  النظرية االقتصادية  النتيجة مع 
فيما بينهما بني احملاصيل احلقلية التي تشغل زراعتها معظم األقاليم 
اجلافة وشبه اجلافة، وحيث أن السكان يستهلكون القمح كسلعة غذائية 
فإن املزارعني يلجأون إلى زراعته في املناطق الهامشية غير املناسبة له 
على حساب زراعة الشعير مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية. وينطبق 
القمح  وزراعة  املثمرة  األشجار  زراعة  بني  القائم  الصراع  على  احلال 
في املناطق شبه الرطبة التي حتل األشجار فيها محل القمح، ويضطر 
املزارعون إلى زراعة القمح في مناطق ال تتواءم في ظروفها الطبيعية 

مع القمح مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيته.
- توجد عالقة طردية بني مساحة اخلضروات ومتوسط إنتاجية القمح، 
واملعلوم أن معظم اخلضروات تزرع مروية، األمر الذي يحقق القمح فيه 

إنتاجية مرتفعة العتماده على الري في أراضي اخلضروات.
األردن  على  تهطل  التي  األمطار  كمية  بني  قوية  طردية  عالقة  توجد   -
 .)0.785( بينهما  االرتباط  معامل  يبلغ  إذ  القمح،  إنتاجية  ومتوسط 
ولتوزيع كميات األمطار السنوية والشهرية تأثير كبير على جناح املواسم 
إنتاج احلبوب الغذائية في املناطق  الزراعية أو فشلها، ويكاد ينحصر 
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التي تعتمد على األمطار أساساً. ويحتاج هذا احملصول لكي ينمو كمية 
من األمطار تتراوح ما بني )200 – 400 ملم( في السنة.

جدول )2( :- التوزيع املكاني لكميات األمطار السنوية في األردن عام 2005

 املساحةكمية األمطار )ملم(
)كم مربع(

)%( من مياه األمطار)%( من املساحة

5932764.121.6 أقل من 50
100-50138511515.1

150-1007293813.2
200-15041024.410.4
250-20021452.37
300-250180327.2
400-30017811.99.1
500-40012531.38.2
600-5007770.86.2

2120.22أكثر من 600
92544100100 املجموع

املصدر: دائرة األرصاد اجلوية )2005( ، ملفات غير منشورة، عّمان 

ملم   )200( عن  تقل  أمطار  كميات  تتلقي  التي  املساحة  نسبة  تقدر 
سنوياً بنحو )91%( من إجمالي مساحة األردن )60% من كمية األمطار( 
400( ملم فتقدر  أما تلك التي تتراوح أمطارها السنوية ما بني )200 – 
نسبتها بنحو )6.8%(، وتلك التي تتجاوز )400( ملم سنوياً تنخفض نسبة 
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مساحتها إلى )2.2%(. وهذا يعني أن نحو )91%( من األراضي األردنية 
غير قابلة للزراعة مع انها تتلقى )60%( من األمطار السنوية، وإن نحو 
تتلقى نحو )40%( من  أنها  الزراعية مع  منها يصلح لالستعماالت   )%9(

 .)Saleh H. A. p. 22( األمطار السنوية
وحتظى محافظات إقليمي الشمال والوسط )وترتيبها حسب نصيبها 
من األمطار عجلون والبلقاء وإربد ومادبا وجرش والعاصمة( بكميات أمطار 
سنوية تتراوح ما بني )200 – 400( ملم، وتتراوح إنتاجية القمح فيها ما 
بني )40 – 80كغم/ دومن(. أما محافظات الطفيلة واملفرق والزرقاء فإنها 
200( ملم، ونصيبها  تتلقى كميات أمطار سنوية تتراوح ما بني )100 – 
من إنتاجية القمح يتراوح ما بني )40 – 60كغم / دومن(. وأما محافظات 
الكرك ومعان والعقبة فإنها تقع في جنوبي األردن وتتلقى كميات أمطار 
تتراوح ما بني )10 – 50( ملم، ونصيبها من إنتاجية القمح يتراوح ما بني 

)30 – 50 كغم/ دومن(. 
وتعد املناطق الشمالية الغربية من أكثر جهات األردن أمطاراً وأقلها 
اختالفاً وتغيراً في معامالت اختالف األمطار وإنتاج القمح، وعلى العكس 
من ذلك جند أن املناطق اجلنوبية الشرقية هي أقل جهات األردن أمطاراً 
وأكثرها ارتفاعاً في معامالت اختالف األمطار وإنتاج القمح، وإذا أخذنا 
محافظة إربد مثاالً حلساب معامل االختالف في كميات األمطار داخل 
من  الشرقية  املناطق  في  يتركز  األمطار  في  التقلب  أن  جند  احملافظة 
ففي  مستقرة،  شبه  أمطار  ذات  الغربية  املناطق  أن  حني  في  احملافظة 
املناطق الشرقية جند أن معدل األمطار السنوي في الرمثا )300( ملم مع 
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انحراف معياري يبلغ )32( ومعامل اختالف )8.3(، وفي البويضة )280( 
ملم يرتفع االنحراف املعياري إلى )40( ومعامل االختالف إلى )10(. وفي 
املناطق الغربية جند أن الطيبة )473( ملم ذات انحراف معياري ألمطارها 
بانحراف  ملم   )440( سعيد  أبي  دير  وفي   ،)9( اختالف  ومعامل   ،)33(
و   ،)2005 اجلوية  األرصاد  )دائرة   .)5( اختالف  ومعامل   )21( معياري 

)وزارة املياه والري األردنية 2006(.
وقيم  احلرارة  ودرجات  األمطار  بكميات  القاحلية  معامالت  وترتبط 
التبخر، وتتفاوت في نسبها حسب املناطق البيئية، ففي وادي األردن يتراوح 
معامل القاحلية ما بني حد أدنى )74%( في الباقورة، وحد أعلى )99%( في 
غور الصافي. وفي املرتفعات اجلبلية يتفاوت ما بني حد أدنى )60%( في 
السلط، وحد أعلى )87%( في الرمثا. وفي البادية األردنية يرتفع املعامل 
إلى )97%( في رويشد، وإلى )99%( في اجلفر. واجلدير ذكره أن املناخ يعد 
إذا جتاوز معامل القاحلية )85%(، ويعد شبه قاحل إذا تراوح  صحراوياً 
املعامل ما بني    )80 – 85%(، ويعد استبساً )شبه صحراوي( إذا تراوح 

املعامل ما بني )60 – %80(.
وال نستطيع أن نغفل دور التوازن املائي ونحن بصدد دراسة محددات 
املرتفعات  إقليم  في  والشوبك  إربد  منطقتا  وتوصف  القمح،  إنتاجية 
اجلبلية بأنهما من مناطق الفائض املائي )+ 85.2 ملم و + 53ملم(. أما 
بقية أجزاء األردن فإنها تعاني من عجز مائي خالل فصل النمو يتراوح 
ما بني ) - 68.8 ملم( )منطقة عمان( و )- 531.6 ملم( )منطقة العقبة(       

)صالح 2197 ص 33 – 42(. 
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 )500( الشهري  الدخل  فئة  نسبة  بني  قوية  طردية  عالقة  توجد   -
دينار فأكثر ومتوسط إنتاجية القمح )R=0.65(. واملعلوم أن أصحاب هذه 
الفئة الدخلية من السكان هم القادرون على توفير رؤوس األموال الالزمة 
الستثمارها في مشروعات زراعية وغذائية، ذلك ألنهم يقفون فوق مستوى 
دخولهم  تتجاوز  الذين  فئة  إلى  األردن  وينتمي عشر سكان  الفقر.  خط 
الشهرية 500 دينار أردني فأكثر، بينما تشكل فئة أصحاب الدخل الشهري 
)200 – 299( دينار نحو خمسي سكان األردن، وهي فئة أصحاب الدخل 
نسبياً  املرتفع  الشهري  الدخل  فئة  يتلوها  األولى،  املرتبة  ذات  املتوسط 
املتدني  الدخل  أصحاب  فئة  ثم   ،)%26.4( بنسبة  دينار   )499  –  300(
)100 – 199( دينار، وأخيراً فئة ذوي الدخل املتدني جداً ممن يقل دخلهم 
على  السكان  غالبية  وينتمي   ،)%3.4( بنسبة  دينار   )100( عن  الشهري 
 –  200( املتوسط  الدخل  أصحاب  فئة  إلى  اململكة  محافظات  مستوى 
299( دينار، وهي الفئة غير القادرة على مواجهة أعباء توفير الغذاء واملاء 

ألسرهم، إلى جانب كونها تعيش حتت خط الفقر بأنواعه.
من  نسبة  أن  إلى   2009 لعام  والبطالة  العمالة  مسح  أرقام  وتشير 
يتجاوز دخلهم من املشتغلني في الزراعة يبلغ )10%( من العمالة الزراعية، 
وأن نحو )40%( منهم يحصلون على دخل شهري يتراوح ما بني )200 – 
300 دينار(، وإن أكثر من ربعهم يتراوح ما بني )300 – 500 دينار( )دائرة 

اإلحصاءات 2010 ص 134(.
املتغير  على  التأثير  في  الشهري  الدخل  فئات  متغير  أهمية  وتكمن 
الزراعي  لالستثمار  ضرورة  يشكل  التمويل  كون  القمح(  )إنتاجية  التابع 
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والغذائي، حيث أنه يسهل مهمة استخدام املستلزمات الزراعية احلديثة 
الغلة،  وفيرة  محسنة  وبذور  زراعية  وجرارات  ومبيدات  أسمدة  من 
لتوزيع  نقل  ووسائل  بالستيكية،  بيوت  واستخدام  حديثة،  ري  وأساليب 
السلع الغذائية على األسواق وتخزينها، ومشروعات للصناعات الغذائية                                       

.)Abu – Rish, 2001( , )UNIDO 1980(

برنامج  اخلطوات ضمن  املتدرج  االنحدار  أسلوب  حتليل  نتائج  تشير   -
للنموذج عالية  الكلية  التفسيرية  القوة  إلى أن  الذكر  )Eviews( سالف 

حيث أن قيمة معامل التحديد R2 تبلغ )0.95(، كما تبلغ قيمة معامل 
املتغيرات  فإن  التحديد  معامل  قيمة  ووفق   .)0.88( املعدل  التحديد 
من   )0.95( نسبته  ما  تفسر  املقدرة  الدالة  تتضمنها  التي  املستقلة 

 .)Y( إجمالي التغيرات في متوسط إنتاجية القمح
 ،)t( باستخدام  املقدرة  للمعلمات  اإلحصائية  املعنويات  اختبار  ولدى 
 )P – Value( لكل معلمة مع القيمة االحتمالية لالختبار )t( ومقارنة قيمة
عند  مرتفعة  إحصائية  مبعنوية  تتمتع  املقدرة  املعلمات  جميع  أن  اتضح 

املستوى الدقيق للمعنوية.
وقد مت استخدام اختبار )F( الختبار املعنوية اإلحصائية الكلية للنموذج، 
أي لتأثير جميع املتغيرات املستقلة الواردة في الدالة املقدرة في آن واحد 
على املتغير التابع. وحيث أن قيمة )F( بلغت )2.4( فإن لهذه املتغيرات 
املستقلة داللة إحصائية على مستوى ثقة مرتفع جداً. وللتأكد من سالمة 
الدالة املقدرة من مشكلة االرتباط الذاتي، فإنه مت استخدام مؤشر ديربان 
ووتسون للكشف عن وجود مشكلة ارتباط ذاتي، واتضح أن قيمته تقترب 
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من )2(، األمر الذي يشير إلى سالمة الدالة املقدرة من مشكلة االرتباط 
الذاتي.

الترابطات اجلزئية الختبار  استخراج مصفوفة  ذلك مت  إلى  إضافة 
وملعاجلة مشكلة   ،)Multicollinearity( متعدد  اعتماد خطي  وجود مشكلة 
عدم جتانس التباين الذي من املتوقع حدوثه في حالة البيانات املقطعية 
والتفاوت املكاني في قيمها بني احملافظات األردنية، لذا مت إجراء التصحيح 
للنتائج املقدرة بطريقة White ضمن برنامج Eviews، واتضح عدم وجود 

هذه املشكلة بني املتغيرات املستقلة.
إلى  أدخلت  التي  املستقلة  املتغيرات  بعض  استبعاد  مت  فإنه  وأخيراً 
الدالة  من  وخرجت  اإلحصائية،  املعنوية  إلى  تفتقر  ألنها  احلاسوب 
املنقح،  االقتصادي  النشاط  ونسبة  الضأن،  رؤوس  عدد  وهي  املقدرة 
ونسبة العاملني في الزراعة، ونسبة البطالة، ونسبة األمية. ومع ذلك فإن 
بني احملافظات األردنية من حيث املشاركة  ملحوظاً  مكانياً  هناك تفاوتاً 
االقتصادية ومعدالت البطالة. وتشير حسابات معامل التباين في معدالت 
املشاركة االقتصادية إلى أنه يرتفع إلى أكثر من )2%( في محافظات مادبا 
 )%1.7  –  0.8( إلى  ينخفض  بينما  والعقبة،  ومعان  والطفيلة  وعجلون 
في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء وإربد واملفرق وجرش والكرك. 
ويتفاوت معامل التباين في معدالت البطالة حسب احملافظات، فاملعامالت 
املنخفضة )2.9 – 3.5%( تتركز في العاصمة والزرقاء وإربد، واملعامالت 
التباين )4-12%( تتوزع على بقية محافظات اململكة )دائرة  املرتفعة في 

اإلحصاءات العامة 2010 ص 17 – 21(. 
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مؤشرات األمن الغذائي:
خالل  من  الفعلية  الغذائية  الفجوة  قياس  يتم  الغذائية:  الفجوة 

املؤشرات التالية:
- نسبة االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.

- حجم الواردات الغذائية واملعونات الغذائية، ويساوي مجموع قيمة كل 
منهما.

- نسبة قيمة الواردات الغذائية إلى قيمة الصادرات السلعية. ويستخدم 
هذا املؤشر لقياس مدى قدرة األردن على متويل فاتورة وارداته الغذائية. 
تلبية  عن  الغذائي  إنتاجه  معظم  عجز  إشكالية  من  األردن  يعاني 
الذاتي  االكتفاء  نسب  نذكر  أن  وميكن  للسكان.  االستهالكية  احلاجات 
لسلع غذائية مثل القمح واألرز والسكر واألسماك، وهي سلع تعاني من 
العجز في االكتفاء الذاتي منها. وإذا استثنينا البصل فإن معظم أصناف 
اخلضراوات تتمتع بفائض في االكتفاء الذاتي منها. وإذا استثنينا بعض 
املشمش  وكذلك  والبوملي  فروت  اجلريب  مثل  املثمرة  األشجار  أصناف 
بقية  فإن  منها،  الذاتي  االكتفاء  في  فائضاً  والتي حتقق  وزيته  والزيتون 
أصناف األشجار املثمرة تعاني من العجز في االكتفاء الذاتي منها. وتعاني 
السلع الغذائية من أصل حيواني من عجز في االكتفاء الذاتي منها مثل 
اللحوم احلمراء والبيضاء واحلليب اجلاف واألجبان واألسماك، في حني 
يحقق قليل جداً منها فائضاً في االكتفاء الذاتي مثل بيض املائدة وبيض 
التفقيس، بينما يتحقق اكتفاء ذاتي من بعض السلع دون أن يكون هناك 

فائض مثل حليب الضأن واملاعز واألبقار واللنب واللبنة، شكل )2( .
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شكل )2( : نسبة االكتفاء الذاتي من سلع غذائية مختارة في األردن لعام 2007

املصدر: دائرة االحصاءات العامة، 2008، امليزانية الغذائية لعام 2007.

وجتدر اإلشارة إلى أن قيمة العجز في امليزان التجاري للمواد الغذائية 
تراجعت في األردن من )560( مليون دينار في عام 2004 إلى )193( مليون 
دينار أردني في عام 2008، ويعود ذلك إلى أن معدل النمو السنوي لقيمة 
املستوردات  لقيمة  السنوي  النمو  معدل  على  يتفوق  الغذائية  الصادرات 

الغذائية.)البنك املركزي األردني 2009 ص 109 – 111(.
وقد أشار امليزان التجاري لسلع غذائية مختارة في األردن لعام 2008 
إلى العجز في امليزان التجاري للقمح مبا قيمته )287( مليون دينار أردني، 
البرتقال  من  كل  ومن  دينار،  مليون   )170( نحو  قيمته  مبا  الشعير  ومن 
والبصل )8( ماليني، ومن كل من املوز والتفاح )13( مليون دينار. )دائرة 

اإلحصاءات العامة 2008 ص 72(
الكفاءة االقتصادية الغذائية: 

طبقا ملقياس منظمة األغذية والزراعة )الفاو( فإن الفرد يحتاج إلى 
)2385( سعراً حرارياً في اليوم، كما أنه يحتاج إلى )65( غراماً يومياً من 
البروتني ))FAO. 2003( ،)FAO. 2008، وهما املعدالن املثاليان لغذاء الفرد. 
أن  يتضح  األردن  التغذية في  الواردة عن مستويات  األرقام  ولدى حتليل 
متوسط النصيب اليومي من إمدادات الطاقة الغذائية ازداد من )2680( 
سعراً للفترة )2001 – 2003( إلى )2730( سعراً للفترة )2002 – 2004(، 
غم،   )76( إلى  غم   )69( من  البروتني  من  الفرد  نصيب  متوسط  وازداد 
وتناقص املتوسط من الدهون من )80( غم إلى )74( غم. ويعاني )7%( من 
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سكان األردن من سوء التغذية في عام 2008، بينما كانت النسبة )6%( في 
عام 2004، و )4%( في عام 1992.

الذي  النجاح  مبدى  لألردن  الغذائية  االقتصادية  الكفاءة  وترتبط  
تصيبه السياسات الغذائية في حتقيق األهداف املرجوة. وميكن حساب 
الزراعة  لكون  الغذائية  الكفاءة  عن  للتعبير  األردن  في  الزراعية  الكفاءة 

تشكل املكون الرئيس للغذاء، كما هو موضح في املعادلة التالية:-
ك = س / ص        حيث ك = نسبة الكفاءة الزراعية في األردن.
س = نسبة مساهمة الزراعة في الناجت احمللي اإلجمالي األردني. 

 

شكل )3( : تطور نسبة الكفاءة الزراعية في األردن )1990 – 2007(

املصدر: التقرير االقتصادي العربي املوحد )2008(
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ص = نسبة قوة العمل الزراعية إلى إجمالي قوة العمل في األردن.
حتسنت نسبة الكفاءة الزراعية حتسناً بطيئاً، إذ ازدادت من )0.23( 
من  ولعل   .)3 )شكل   ))2( )جدول   .2008 عام   )0.83( إلى   1990 عام 
والتي  الزراعية  الكفاءة  في  املؤثرة  العوامل  بعض  إلى  نشير  أن  املناسب 
نذكر  أن  وميكن  الزراعي.  واإلنتاج  اإلنتاجية  على  النهاية  في  تنعكس 
من بني هذه العوامل استعمال األسمدة، إذ أن معدل استخدام األسمدة 
الفوسفاتية والبوتاسية ازداد من )970( كغم/ دومن للفترة )1990 – 1992( 
 .)The World Bank 2008( )2008 – 2005(  كغم/ دومن للفترة )إلى )7900
غير أن معدل ازدياد استخدام اجلرارات واحلاصدات الزراعية كان بطيئاً 

أيضاً. 
مؤشر التبعية الغذائية للخارج:

الرئيسة  الغذائية  للسلع  الغذائية  التبعية  مؤشر  أرقام حساب  تشير 
لعام 2008 في األردن إلى ارتفاع نسبة هذا املؤشر بصورة ملحوظة، وذلك 

وفق املعادلة التالية )صالح 2002 ص 177( 

                             قيمة الصادرات من السلعة الغذائية مؤشر التبعية الغذائية = قيمة املستوردات من السلعة الغذائية × 100

احلية  واحليوانات  الغذائية  للمواد  الغذائية  التبعية  مؤشر  بلغ  وقد 
بصورة عامة في األردن نحو )335.2 %( لعام 2008، وكان املؤشر نحو 
والفواكه  للخضروات  التبعية  مؤشر  انخفض  وقد   .2004 عام   %364
األلبان  ملنتجات  املؤشر  وانخفض   ،2008 عام   )%55.1( إلى  واملكسرات 
والبيض إلى )52.1%(، في حني ارتفع إلى )519.1%( بالنسبة لألعالف. 
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واجلدير ذكره أن بعض السلع الغذائية يعاني من عجز شديد جداً من 
الكاملة للخارج العتمادها على  بالتبعية  الذاتي، وبالتالي توصم  االكتفاء 
االستيراد دون التصدير. ونذكر منها احلنطة ودقيقها والشعير والسكر 
واللحوم واألسماك ومحضراتها والنفط اخلام ... الخ. وتشير إحصاءات 
التجارة اخلارجية األردنية إلى أن قيمة املستوردات الزراعية تشكل نحو 
الزراعية  الصادرات  قيمة  وأن  األردنية،  املستوردات  إجمالي  من   )%14(
تشكل نحو )16%( من قيمة الصادرات الكلية لعام 2005 )الزعبي 2007 

ص 168 – 169(.

األهمية  حيث  من   )%33.4( األولى  املرتبة  العربية  الدول  وحتتل 
النسبية بالنسبة للتوزيع اجلغرافي ملستوردات األردن عام 2008، يتلوها 
الدول اآلسيوية غير العربية بأهمية نسبية بلغت )28.9%(، ثم دول االحتاد 
والواليات   ،)%7.3( اجلنوبية  وأمريكا  النافتا  ودول   ،)%20.9( األوروبي 

املتحدة )4.6%( )البنك املركزي األردني 2009 ص 109 – 112(.
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تقدير معدل الزيادة السنوية في الطلب على الغذاء :
ميكن تفهم أبعاد املشكلة الغذائية إذا علمنا أن الفجوة تتسع بني إنتاج  
للسكان  السنوي  النمو  معدالت  لتفوق  نتيجة  وذلك  واستهالكه،  الغذاء  
الذي  األمر  الغذاء،  إنتاج  من  لكل  السنوي  النمو  معدل  على  األردن  في 
أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية وازدياد حجم املستوردات الغذائية. ومما 
يزيد املشكلة تعقيداً تلك التقلبات التي تتعرض لها كميات املوارد الغذائية  
املتاحة وانخفاض اإلنتاجية وتذبذب اإلنتاج بصفة عامة سواء كان إنتاجاً 

زراعياً أو حيوانياً )صالح 1975 و 1985(.
وتعود الزيادة في الطلب على الغذاء إلى ارتفاع معدل النمو السنوي   
للسكان من جهة، وإلى ازدياد متوسط دخل الفرد من جهة ثانية. وميكن 
حساب معدل الزيادة السنوية في الطلب على الغذاء وفق املعادلة التالية: 

)إسماعيل 1971 ص 8(. 
ع ط = ع ن + )ع ل × م ط خ(

حيث: ع ط = معدل الزيادة السنوية في الطلب على الغذاء في األردن.
الفترة  خالل  األردن  سكان  عدد  في  السنوية  الزيادة  معدل   = ن  ع 

.)2009 – 1990(
الفترة  األردني خالل  الفرد  دخل  في  السنوية  الزيادة  معدل   = ل  ع 

.)2009 – 1990(
م ط خ = مرونة الطلب الدخلية على الغذاء في األردن )تقدر بنحو 

0.6 للبلدان متوسطة الدخل(. 
إلى  استناداً  األردن  على  الذكر  سالفة  املعادلة  تطبيق  وميكن   
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البيانات اخلاصة مبعدل النمو السنوي لكل من السكان والدخل الفردي 
خالل الفترة املذكورة على النحو التالي:

)%5.68( = )2.88( + )2.8( = )0.6 × 4.8( + )2.8(
وهكذا فإن تقدير معدل الزيادة السنوية في الطلب على  الغذاء يصل 
عند  اعتمادها  بيانات ميكن  قاعدة  النسبة  هذه  وتشكل   .)%5.68( إلى 
النظر في تخطيط تنمية املوارد الغذائية ملواجهة مشكلة األمن الغذائي في 
األردن. ويقع على املخططني وصانعي القرار عبء توفير األمن الغذائي 

بسد احلاجات املتزايدة إلى الغذاء عن طريق التنمية.
النتائج و التوصيات: تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث و 

االستراتيجية املقترحة ملواجهة حتديات األمن الغذائي في األردن.
األمن  مبفهوم  األردن  في  الغذائية   املوارد  أهمية  ترتبط  النتائج: 
الغذائي. ويتحقق األمن في احملافظة على املوارد املتاحة منها واالستغالل 
يشكل  و  لتنميتها.  السليم  والتخطيط  استهالكها،  وترشيد  لها،  األمثل 
النظام األمني الغذائي جزءاً من النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

لألردن، ولعل أهم ما توصل إليه هذا البحث من نتائج ما يلي:-
- يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في حتقيق األمن منه، ويعتمد ذلك على 
مدى التوازن فيه، إذ يتحقق األمن في إطار التوازن الطبيعي، ويزول 

في حال االختالل فيه.
- على الرغم من احتالل احملاصيل احلقلية لنحو مليون دومن، أي املرتبة 
املثمرة  األشجار  واحتالل  لألردن،  الزراعي  النمط  في   )%47( األولى 
في   )%35( الثانية  املرتبة  على  أي حصولها  دومن  مليون   )0.8( نحو 
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النمط الزراعي، واخلضروات )0.4( مليون دومن، ونيلها املرتبة الثالثة 
إلى  تراجع  احلقلية  احملاصيل  إلنتاج  القياسي  الرقم  أن  إال   ،)%18(
)46( نقطة على اعتبار عام 1997 سنة أساس = )100( بينما تصاعد 
بالنسبة إلى اخلضروات واألشجار املثمرة إلى )174( و )175( نقطة 
على التوالي، وتصاعد اإلنتاج الزراعي على مستوى األردن إلى )160( 

نقطة في عام 2008.
الزراعية  املساحات  لتذبذب  االستقرار  بعدم  الزراعي  القطاع  يتسم   -
وكميات األمطار وتقلب اإلنتاج الزراعي والغذائي وكذلك نصيب الفرد 
النتيجة  هذه  يؤكد  ومما  منهما،  املتحصل  الزراعي  والدخل  منهما، 
خالل  )التغير(  االختالف  ومعامالت  املعياري  االنحراف  قيم  ارتفاع 
الفترات الزمنية املتعاقبة على مستوى األردن مع وجود تفاوت مكاني 

بني محافظات اململكة. 
- ارتفاع معدل الكميات املستهلكة من مجموع األغذية التي تكون طعام 
األسرة اليومي في األردن على الرغم من ارتفاع مستوى أسعار السلع 
وتراجع  الرئيسة  السلع  عن  احلكومي  املادي  الدعم  ورفع  الغذائية 
حيث  من  الغذائية  املجموعات  بني  تفاوت  وهناك  الشرائية،  القدرة 
أسعار  في  النسبي  التغير  ويلعب  عليها،  اإلقبال  على  األسرة  نفقات 
املواد الغذائية دوراً مهماً في تزايد قيمة اإلنفاق الغذائي، إذ ارتفعت 

أسعارها من )5.2%( عام 2005 إلى )18.6%( عام 2008.
القمح  ملادة  االنتاج احمللي  األردن مبحدودية  في  الغذائي  األمن  يتأثر   -
على  االختيار  وقع  وقد  البالد.  في  الرئيسة  الغذائية  السلعة  هي  و 
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ومت  تابعاً  متغيراً  ليكون  املدروس  املوضوع  للتعبير عن  القمح  إنتاجية 
إخضاع عدد من املتغيرات املستقلة لالختبار من خالل أسلوب االنحدار 
هي:  املتغيرات  وهذه   .)Eviews( وبرنامج  اخلطوات  متعدد  التدريجي 
ومساحة  للزراعة،  الغير صاحلة  واملساحة  بالقمح،  املزروعة  املساحة 
املثمرة،  األشجار  ومساحة  اخلضروات،  ومساحة  احلقلية،  احملاصيل 
وكمية األمطار السنوية، ونسبة فئة الدخل الشهري )500( دينار فأكثر. 
عالية،  للنموذج  الكلية  التفسيرية  القوة  أن  إلى  التحليل  نتائج  وتشير 
حيث أن قيمة معامل التحديد )R2( تبلغ )0.95( من إجمالي التغيرات 
في متوسط إنتاجية القمح )Y(. إضافة إلى ذلك فإن جميع املعلمات 
املقدرة تتمتع مبعنوية إحصائية مرتفعة عند املستوى الدقيق للمعنوية، 
وإن جلميع املتغيرات املستقلة داللة إحصائية على مستوى ثقة مرتفع 

جداً، وإن الدالة املقدرة سليمة بالنسبة ملشكلة االرتباط الذاتي.
الفجوة  الغذائي ال بد من توضيح كل من  للتعبير عن مؤشرات األمن   -
فإن  الغذائية  الفجوة  حيث  ومن  بالغذاء.  اخلاصة  والكفاءة  الغذائية 
األردن يعاني من عجز اإلنتاج الغذائي عن االكتفاء الذاتي منه، و يتركز 
العجز الشديد في سلع معينة مثل القمح و األرز و السكر و األسماك. 
ومن حيث الكفاءة الغذائية )الزراعية(  فقد حتسن مستواها حتسناً 
بطيئاً، وهي متدنية على وجه العموم بسبب نوعية املياه وسوء التغذية، 
ومن جهة ثانية حتسن مؤشر التبعية الغذائية في عام 2008 عما كان 
عليه، مع أنه بقي مرتفعاً بسبب تفوق قيمة املستوردات الغذائية على 

قيمة الصادرات الغذائية.
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بنحو  األردن  في  الغذاء  على  الطلب  في  السنوية  الزيادة  معدل  قدر   -
)5.7%(، وذلك خالل الفترة )1990 – 2009( ويعود ارتفاع هذه النسبة 
إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للسكان من جهة، وإلى ازدياد متوسط 
دخل الفرد خالل الفترة املدروسة من جهة ثانية. وتعد التنمية املستدامة 

حجر الزاوية في بناء منظومة األمن الغذائي في األردن.
إستراتيجية مقترحة لتوفير األمن الغذائي )التوصيات(:

في ضوء مخرجات النظام الغذائي تتوافر لدينا قاعدة بيانات دقيقة 
عن واقع املوارد الغذائية في األردن، ويصبح باإلمكان تبني سياسات لتوفير 
األمن الغذائي واعتمادها في احلاضر واملستقبل. وجنمل هذه السياسات 

في البنود  التالية:-شكل )4( 
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الشكل )4(: التنظيم الهيكلي املقترح لنموذج سياسات توافر األمن الغذائي واملائي 

في األردن. / املصدر : عمل الباحث

خالل  من  ذلك  ويتم  الغذائي:  النظام  مخرجات  - حتسني خصائص   1
حتسني مدخالت النظام املذكور والتي توجه عملية النظام وتؤثر فيه، 
مثل طبيعة األراضي األردنية، وخصائص املناخ، ومساحات األراضي 
الري  وأساليب  املائية،  ومتطلباتها  املروية  وأنواع احملاصيل  املروية 
املتبعة، وخصائص السكان مع التركيز على مستويات الدخل والتعليم 

)صالح 2004 ص 126(.

	  

تخططيیطط 
ااستعماالتت 
 ااألررااضي

االمحافظظة على 
االموواارردد 
االططبيیعيیة 

إإددااررتهھاووسالمة   

ززيیاددةة ااإلنتاجيیة 
االغذذاائيیة ووضمانن 

 االجددووىى
 ااالقتصادديیة 

االتكاملل بيینن 
االموواارردد االغذذاائيیة 
 وواالمائيیة وو
االموواارردد 
 ااااألخررىى

االتووجيیهھ 
االجغرراافي 
للتنميیة 

اائيیة وو االغذذ
 االمائيیة

االتنميیة 
االتكامليیة 
 االمستدداامة

االقددررةة على 
االووصوولل إإلى 
 االموواارردد

ااالهھھھتمامم 
باألمنن 

ووااالستقرراارر 
وواالووحددةة 
 االووططنيیة

االتعاوونن 
ااإلقليیمي 
 وواالددوولي

تحسيینن 
خصائصص 
مخررجاتت 
االنظظامم 
االغذذاائي 
 وواالمائي

سيیاساتت توواافرر 
ااألمنن االغذذاائي 
وواالمائي في 
 ااألررددنن
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2 - تخطيط استعماالت األراضي من خالل تصنيف األراضي واألتربة 
علي  وأبو  )صالح  أصنافها  ضوء  في  لالستعمال  قابليتها  لتحديد 
1989(. وفي ظل ندرة املياه ينبغي االهتمام بكفاءة استعمالها وذلك 
احملاصيل  من  للحد  تعديله  أو  احملصولي  النمط  تغيير  خالل  من 
عالية االستهالك للمياه، وحتسني كفاءة نقل املياه وتوزيعها، وإدخال 
محدود،  مائي  استهالك  وذات  قصيرة  منو  فترات  ذات  محاصيل 
آثارها  من  احلد  مع  الزراعة  في  الصرف  مياه  استخدام  وإعادة 
الضارة. ومييل التوجه في الوقت احلاضر إلى معاجلة العجز املائي 
بتخفيض الطلب على املياه وليس بزيادة كميات التزويد باملياه إلعادة 

التوازن إلى معادلة املوارد املائية القابلة لالستثمار والطلب عليها.
3 - احملافظة على املوارد الطبيعية وسالمة إدارتها من خالل السياسة 
الوقائية والسياسة العالجية لكل من التربة واملياه والنباتات الطبيعية 
األراضي  تطوير  مشروعات  إدارة  على  وتشتمل  ومراعي(،  )غابات 
واملراعي والغابات، إلى جانب إدارة املوارد املائية ومشروعات الري. 
املائية تبني سياسات طويلة األجل  الفعالة للموارد  وتتطلب اإلدارة 
ترشيد  للمياه. وتشكل عملية  للكشف عن مصادر جديدة  ومحددة 
الناجحة والرشيدة للموارد املائية  استهالك املياه جزءاً من اإلدارة 

)التالوي 1994(، )وزارة البيئة 2003 ص 187(.
السعي  االقتصادية:-  اجلدوى  وضمان  الغذائية  اإلنتاجية  زيادة   -  4
لتخفيض تكاليف اإلنتاج، وزيادة املساهمة في الناجت احمللي اإلجمالي 
من خالل البرنامج اخلاص باألمن الغذائي لألسر الريفية الزراعية 
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االعتماد  درجة  وزيادة  وإنتاجها،  السلع  إنتاجية  في  زيادة  وحتقيق 
الذاتي في الغذاء، وحتسني امليزان التجاري الغذائي، وربط التزويد 
احمللي بالطلب على السلع الغذائية في األسواق )صالح 2007 ص 

 .)114
5 - التكامل بني املوارد الغذائية واملوارد األخرى: وذلك بزيادة االستثمار 
في مشروعات متعددة األغراض الغذائية التي تكمل بعضها البعض 
مثل مشروعات الزراعة املختلطة والصناعات الغذائية التي تترابط 
احليوانية  الثروة  إنتاج  من  كل  مع  الزراعة  إنتاج  عناصر  فيها 
ومؤسسات  التنظيمات  تنمية  السياسة  هذه  وتتطلب  والصناعة. 

املزارعني ومجموعات القطاع اخلاص العاملة في القطاع الغذائي.
6 - السياسة التوجيهية اجلغرافية: تسخير اجلغرافيا ألغراض التنمية 
الغذائية وحتقيق املزايا النسبية للمحاصيل الغذائية وألنواع الثروة 
التنمية  مشروعات  توطن  في  النظر  إعادة  يتم  بحيث  احليوانية، 
لضمان   ،)2002 )صالح  لها  املختارة  املواقع  أنسب  في  الغذائية 
واملراهنة على  املناسب،  املكان  املناسبة في  الغذائية  السلعة  إيجاد 
حراك السلع الغذائية بني احملافظات من جهة، وبني األردن والدول 
األجنبية من جهة ثانية في جتارة داخلية أو خارجية )حمدان 1999 

ص 142(.
7 - التنمية التكاملية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية: 
من حيث البعد االقتصادي اعتماد سياسة رفع اإلنتاجية الزراعية 
واإلنتاج لتوفير األمن الغذائي والتصدير بالنسبة إلى الغذاء. وأما 
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بالنسبة للمياه فإن السياسة تقوم على ضمان إمداد كاف ورفع كفاءة 
استخدام املياه في التنمية الزراعية والصناعية والريفية واحلضرية. 
ومن حيث البعد االجتماعي اعتماد سياسة حتسني اإلنتاجية والدخل 
الزراعي وضمان األمن الغذائي واملنزلي، وتأمني احلصول على املياه 
البعد  حيث  ومن  والزراعي.  املنزلي  لالستعمال  الكافية  النظيفة 
البيئي ضمان االستعمال املستدام للموارد الطبيعية واألحياء البرية 
والبحرية، واحلماية الكافية ملوارد املياه وأنظمتها األيكولوجية )وردم 

2003 ص 193 – 194( و )صالح 2002(، و )صالح 2007(. 
8 - القدرة على الوصول إلى املوارد:- تتضمن هذه القدرة الوصول إلى 
رأس املال البشري )التعليم والصحة( ورأس املال الطبيعي )املوارد 
التحتية(،  البنية  وخدمات  )السكن  املادي  املال  ورأس  الطبيعية(، 
االجتماعية(،  واملوارد  االجتماعي  )التكافل  االجتماعي  املال  ورأس 
ورأس املال املالي )صناديق املعونات الوطنية والتسهيالت االئتمانية( 
 )The World Bank 2000 و  )The World Bank 2002. PP. 203 – 283(

PP. 21– 102(

9 - االهتمام باألمن واالستقرار والوحدة الوطنية: ويتم ذلك عن طريق 
املؤسسية واحلاكمية، والتمسك بالوحدة الوطنية، وقيام دولة القانون، 

وتوفير األمن بأنواعه املختلفة )صالح 2002(.
منفرداً  يستطيع  ال  األردن  أن  ال شك  والدولي:  اإلقليمي  التعاون   -  10
أن يجد احللول الناجعة ملشكلة األمن الغذائي ما لم يتحقق تكتل 
املشترك  العربي  العمل  دعائم  توطيد  في  يسهم  عربي  اقتصادي 
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ملواجهة التكتالت االقتصادية والسياسية العاملية. حيث أن األردن 
من  عنه  ينجم  وما  املناخ  بتغير  سلبياً  يتأثر  العلم  دول  من  كغيره 
آثار تنعكس على األمن الغذائي، فإنه يتطلع إلى مزيد من التعاون 
املتحدة  األمم  )برنامج  اآلثار.  هذه  ملواجهة  والدولي  اإلقليمي 

اإلمنائي )UNDP(، 2007/ 2008 ص 3 – 29(. 

و  لألردن.  الوطني  األمن  من  جزءاً  الغذائي  األمن  يشكل  خامتة:   
يتطلب حتقيقه مزيداً من اهتمام املسؤولني و املواطنني معاً باملشاركة في 
تنفيذ مشروعات التنمية الغذائية املستدامة من خالل اخلطط االمنائية 
املتعاقبة و املستفيدة من أساليب العلم و التكنولوجيا، إضافة إلى توجيه 
االستثمارات املالية نحو تطوير القطاع الزراعي و تنميته إلى جانب رصد 

املخصصات املالية ملكافحة التغير املناخي و التصحر و البطالة و الفقر.
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التعرية البحرية بساحل أبو سمرة جنوب غرب دولة قطر
“دراسة جيومورفولوجية”

د. سيد محمود مرسى)1(*
أ.عبد العزيز على املناعى)2(**

مقدمة:
دائرتي  بني  احلالية  الدراسة  محل  سمرة)3(  أبو  ساحل  منطقة  تقع 
وبني خطي طول 22« 48‹  24º شماالً  و15« 59‹   24º عرض 22« 42‹ 
لشبه  الغربى  اجلنوبى  الساحل  على  وتقع  شرقاً،   50º  ›56 و15«   50º
جزيرة قطر، حيث تقع على خليج سلوى الذى ميثل منطقة الطية املقعرة 
الواقعة غرب دولة قطر. ويبلغ طول ساحل منطقة الدراسة من الشمال 
إلى اجلنوب حتى رأس خليج سلوى عند أبو سمرة حوالى 16 كم، بنسبة 

2.5 % من جملة طول سواحل قطر البالغة 650 كم. شكل )1(.
اجليومورفولوجية  الظاهرات  دراسة  هو  الدراسة  هذه  من  والهدف 
ساحل  العتباره  وذلك  سمرة،  أبو  بساحل  البحرية  التعرية  عن  الناجتة 
متميز بدولة قطر، حيث تتعدد به الظاهرات اجليومورفولوجية الساحلية، 
من حيث اجلروف البحرية وما بها من مالمح مختلفه، وشواطئه اخلالبة، 

)1( * الباحث املسئول، مدرس بقسم اجلغرافيا – كلية اآلداب – جامعة الفيوم- مصر   
moc.ude.muoyaf@11mms

)2( ** جامعة قطر-كلية اآلداب والعلوم- قسم العلوم اإلنسانية- برنامج جغرافيا
)3( االسم اجلغرافي يشير إلى مركز حدودي. سميت هذه املنطقة على بئر أبو سمرة . جاءت 
تسمية أبو سمرة نسبًة لوجود شجرة سمر ضخمة تقع بالقرب من البئر املوجودة في تلك 
املنطقة. السمر شجرة صغيرة قد يصل ارتفاعها في بعض املناطق من )6إلى8( أمتار وتتفرع 

من أسفل لتعطي شكاًل يُشبه املظلة.
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أن  من  انطالقاً  اآلن.  حتى  األمثل  بالشكل  ُمستثمر  وغير  ُمهمل  ولكنه 
الدراسة اجليومورفولوجية تعد أحد الركائز األساسية لوضع خطة لتنمية 

ساحل أبو سمرة سياحياً وعمرانياً.
بصفة  امليدانية  الدراسة  على  االعتماد  مت  الدراسة  هدف  ولتحقيق 
العديد  على  املورفومترية  القياسات  إجراء  خاللها  مت  وقد  أساسية، 
لتحليلها  العينات  وجمع  الساحلية،  اجليومورفولوجية  الظاهرات  من 
لظاهرات  الفوتوغرافية  الصور  بعض  التقاط  إلى  باإلضافة  ميكانيكياً، 
التعرية الساحلية الدقيقة. كما اعتمدت الدراسة على منوذج االرتفاعات 
الرقمية لدولة قطر، واخلريطة اجليولوجية لها، إلى جانب استخدام صور 
ملنطقة الدراسة من جوجل ايرث. وسيتم دراسة ساحل أبو سمرة من خالل 

النقاط التالية: 
أوالً: املالمح العامة لساحل أبو سمرة.

ثانياً: جيولوجية الساحل:
ثالثاً: خصائص مياه اخلليج العربى وعوامل التعرية البحرية.

رابعاً: ظاهرات النحت البحرى.
خامساً: ظاهرات اإلرساب البحرى.

سادساً: اخلامتة، وتتضمن بعض التوصيات لتنمية ساحل أبو سمرة.
أواًل: املالمح العامة لساحل أبو سمرة.

ميتد ساحل أبو سمرة على شكل شريط طولى باجتاه الشمال متفق 
فى امتداده مع محور القوس القطرى بصفة عامة ومحاور محدب دخان 
الساحل  عن  الغربى  الساحل  على  بالضيق  تتميز  التى  خاصة،  بصفة 
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الساحل  أجزاء  ومعظم  القوسى،  شبه  الشكل  بذلك  متخذاً  الشرقى، 
مفتوحة على خليج سلوى مباشرة. وتتميز املنطقة الساحلية بأبو سمرة 
باالتساع واالستواء إلى الشرق من أبو سمرة فى أقصى اجلنوب الغربى 
عند احلدود القطرية السعودية فيما وراء رواسب السبخات حتى حضيض 
حافة املسحبية، يبلغ أقصى اتساع لها حوالى 5.4 كم، تنتشر فوق بعض 
املناطق منها جتمعات من الرواسب الشاطئية يتراوح ارتفاعها بني 2 و 5 
أمتار، بينما تضيق ليصل أدنى اتساع لها إلى الشمال من أبو سمرة عند 
احلافات  لبعض  الشديد  االقتراب  بسبب  متر   185 حوالى  البَُريد  غار 
الصخرية من خط الساحل والتى ترتفع إلى حوالى 20م، كما يتميز ساحل 
أبو سمرة بشبه االستقامة حيث يبلغ معدل تعرج خط الساحل)1( 1.10، 
وهو معدل منخفض يؤكد قلة تعرجه، ويرجع ذلك إلى النشأة الصدعية 
للسهل الساحلى واحلافات الصخرية التى حتده من جهة الشرق، باستثناء 
بعض التداخالت الساحلية الصغيرة، املتمثلة فى رأس أبو سمرة)2( املتوغله 
اليابس  للخيلج فى  توغل  أقصى  يبلغ  م، فى حني  البحر حوالى 60  فى 

الواقع إلى اجلنوب من رأس أبو سمرة حوالى 100 م. شكل )1 أ، ب(. 
تأخذ املنطقة الساحلية باالتساع باالجتاه نحو الشمال من غار البُريد 
إلى أقصى  أن يصل  إلى  كم،  و 1.5  كيلو متر واحد  يتراوح بني  باتساع 
اتساع عند خط عرض 25 درجة شماالً حوالى 6 كم. تتخلل السطح هنا 

)1( معدل تعرج الساحل = الطول الفعلى للساحل / الطول املستقيم للساحل، على غرار معدل 
تعرج املجارى النهرية كما ذكره )Clowes & Comfort,1983, P.128( . حيث بلغ الطول احلقيقى 

املتعرج 61 كم والطول املستقيم 5.41 كم.
)2( سماها الباحث باسم رأس أبو سمرة  نسبة السم منطقة أبو سمرة املمتده أمامها.
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حافات مرتفعة موازية خلط للساحل يتراوح ارتفاعها بني 7 و 8 أمتار، 
ويقل ارتفاعها فى اجتاهني، األول: نحو الداخل حيث نطاق من السبخات 
فتتراوح بني متر واحد وثالثة أمتار، وقد ينخفض السطح حتى مستوى 
سطح البحر عند حضيض املرتفعات. والثانى: نحو الشمال حيث يضيق 
الشريط الساحلى إلى نصف كيلو متر، وتتراوح ارتفاعات بني متر واحد 
ويرجع  متر،   20  –  5 بني  املنطقة  سطح  ارتفاع  ويتراوح  أمتار.  وأربعة 
انخفاض ارتفاع سطح منطقة أبو سمرة إلى الضيق من جانب، ووقوعه فى 
مجال طرفني بنيويني هابطني )عبد الله ذياب، 2001، ص 62(، ويتمثالن 

فى هوامش القوس القطرى ومحدب دخان من جانب أخر.  
ويتميز سطح أبو سمرة بالرتابه فهو شبه مستو باستثناء بعض احلافات 
والربوات الصخرية التى تقطع رتابته والتى ال يزيد ارتفاعها عن 30 متر.

ثانيًا: التكوينات اجليولوجية بساحل أبو سمرة:
يتضح من اخلريطة اجليولوجية شكل )2( أن التكوينات اجليولوجية 
والرواسب  اجليرية  الصخور  من  تتألف  سمرة  أبو  بساحل  السطحية 
املفككة، التى يتراوح عمرها ما بني الزمن الثالث والزمن الرابع، كما يلى :

أ -  تكوين الدمام السفلى:
يرجع إلى اإليوسني األسفل، يحتوى على احلجر اجليرى، الدولومايت، 
والطني الصفحى الذى يشير وجوده إلى تذبذب عمليات اإلرساب التى أدت 
إلى تكوينها، حيث كانت تتخللها فترات تتوقف أثنائها عمليات اإلرساب 

البحرى. وتتميز بقلة مقاومتها لعمليات التعرية.

 0 

 منطقة الدراسة  العام والتفصيلى لساحل أبو سمرة قعالمو( 1شكل )
 

 
 
 

 شواطئ أبو سمرة الرملية

 شوووووواط  أبوووووو سووووومرة)ج( 
تشووغل القطوواع  تووىال الرمليووة
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 .سمرة
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القطوواع الشوومالى موون سوواحل أبووو 

الجوووووووروف  وتظهووووووورسووووووومرة، 
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 جروف

 جروف

 تراجع الجروف

 أبو سمرة –طريق الدوحة 

 شاطئ صخرى

شكل )1( املوقع العام والتفصيلى لساحل أبو سمرة منطقة الدراسة 
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حافات مرتفعة موازية خلط للساحل يتراوح ارتفاعها بني 7 و 8 أمتار، 
ويقل ارتفاعها فى اجتاهني، األول: نحو الداخل حيث نطاق من السبخات 
فتتراوح بني متر واحد وثالثة أمتار، وقد ينخفض السطح حتى مستوى 
سطح البحر عند حضيض املرتفعات. والثانى: نحو الشمال حيث يضيق 
الشريط الساحلى إلى نصف كيلو متر، وتتراوح ارتفاعات بني متر واحد 
ويرجع  متر،   20  –  5 بني  املنطقة  سطح  ارتفاع  ويتراوح  أمتار.  وأربعة 
انخفاض ارتفاع سطح منطقة أبو سمرة إلى الضيق من جانب، ووقوعه فى 
مجال طرفني بنيويني هابطني )عبد الله ذياب، 2001، ص 62(، ويتمثالن 

فى هوامش القوس القطرى ومحدب دخان من جانب أخر.  
ويتميز سطح أبو سمرة بالرتابه فهو شبه مستو باستثناء بعض احلافات 
والربوات الصخرية التى تقطع رتابته والتى ال يزيد ارتفاعها عن 30 متر.

ثانيًا: التكوينات اجليولوجية بساحل أبو سمرة:
يتضح من اخلريطة اجليولوجية شكل )2( أن التكوينات اجليولوجية 
والرواسب  اجليرية  الصخور  من  تتألف  سمرة  أبو  بساحل  السطحية 
املفككة، التى يتراوح عمرها ما بني الزمن الثالث والزمن الرابع، كما يلى :

أ -  تكوين الدمام السفلى:
يرجع إلى اإليوسني األسفل، يحتوى على احلجر اجليرى، الدولومايت، 
والطني الصفحى الذى يشير وجوده إلى تذبذب عمليات اإلرساب التى أدت 
إلى تكوينها، حيث كانت تتخللها فترات تتوقف أثنائها عمليات اإلرساب 

البحرى. وتتميز بقلة مقاومتها لعمليات التعرية.
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ب -  تكوين الدمام األعلى:
يرجع إلى اإليوسني األوسط، ويتألف من احلجر اجليرى الطباشيري، 
والدولومايت )عضو سمسه(، واحلجر اجليرى الدولومايتى احملتوى على 
الطني اجليرى )املارل( )عضو أبروق(، حيث يختفى منها الطني الصفحى. 
وبصفة عامة تكوينات الدمام تغطي حوالي 80% من ساحل أبو سمرة، ومن 
ثم أسهمت خصائص صخورها اجليرية قابلة الذوبان والنحت فى تشكيل 
الكهوف  تكون  مثل  الساحلية،  اجليومورفولوجية  الظاهرات  من  العديد 
البحرية وحفر االذابة وغيرها، كما أدى تبادل احلجر اجليرى واملارل إلى 
شيوع ظاهرة التقويض السفلى وتساقط الكتل الصخرية وبالتالى تراجع 

اجلروف البحرية.
ج – جير الهفوف: 

يتألف تكوين الهفوف من احلجر اجليرى والصلصال والطني والذى 
ينتمى إلى امليوسني األسفل ويعرف بتكوين الدام األسفل، ومتثل القاعدة 
الدام  تكوين  أما  أبو سمرة.  بساحل  الصخرية  التالل  عليها  ترتكز  التى 
األعلى فيتألف من احلجر اجليرى والصلصال املختلطة به بقايا حيوانات 
بحرية، مع وجود طبقات رقيقة من اجلبس واحلصى ذى األصل القارى، 
وترتكز فوق تكوينات الدام األسفل. أما احلصى الرملى واحلصى لتكوين 
الهفوف فيظهر نتيجة حدوث حركة الرفع التى تعرضت لها املنطقة فى 
تبعتها  يابسة،  كأرض  قطر  ظهور  إلى  أدت  والتى  الثالث  الزمن  أواخر 
إرسابات قارية نهرية من احلصى والرواسب الرملية والرواسب الطميية 
وتوحى  املنطقة،  رطبة سادت  مناخية  وتدل على ظروف  البليوسني،  فى 
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خصائص هذه الرواسب بأن نظاماً نهرياً كان سائداً قبل أن يتشكل خليج 
سلوى، وهى وادى العريق والذياب والهولة. حيث ساهمت فى نقل الرواسب 

من منطقة الدرع العربى إلى جنوب غرب قطر. 
د – رواسب جيرية من العصر الباليستوسينى:

بعض  والصلصال، وحتتوى على  والرمل،  تتألف من احلجر اجليرى 
األصداف وبعض احليوانات البحرية مما يدل على إنها ذات أصل بحرى 

)أبو العز، 1977، ص 64(.
أرسبها البحر الباليستوسينى، فتجمعت على طول الساحل فيما بني 
الشكل  مستديرة  جيرية  حبيبات  عن  عبارة  وهي  واجلزر.  املد  مستوى 
التحمت ببعضها وحتولت إلى كتل صخرية متماسكة، وتنتشر بساحل أبو 

سمرة خلف السبخات الساحلية مبساحات بسيطة.
هـ - رواسب السبخات:

احلبيبات،  دقيقة  بحرية  جيرية  رمال  من  السبخات  رواسب  تتكون 
الرمال  إلى  إضافة  البحرية،  احلفريات  من  عديدة  أنواع  على  حتتوي 
اجليرية التي سفتها الرياح من تكوينات الهفوف. كما حتتوي على األمالح 
السبخات  من  سمرة  أبو  ساحل  في  السبخات  وتعتبر  الهاليت.  وأهمها 

الساحلية وهي تنتشر في أجزاء متفرقة من الساحل.
و – الرواسب الرملية الهوائية:

تتألف من رواسب اجلير السليكى املستديرة الشكل، كما حتتوى على 
ذرات من الكوارتز، ويدل وجودها على أن الرمال ذات األصل البحرى قد 
اختلطت بالرمال التى شكلتها الرياح، وتتخذ هذه الرواسب اجتاهاً عاماً 
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من الشمال الغربى إلى اجلنوب الشرقى متمشية مع اجتاه الرياح الشمالة 
الغربية السائدة بدولة قطر.

ثالثًا: خصائص مياه اخلليج العربى وعوامل التعرية البحرية:
1- خصائص مياه اخلليج العربى:

حتيط املياه بشبه جزيرة قطر من ثالث جهات ويعتبر اخلليج العربى 
من البحار الضحلة فى العالم إذ يبلغ متوسط عمقه نحو 35 متراً بينما 
يصل أقصى عمق له حوالى 100 متراً. كما أن مياه اخلليج العربى تكاد 
تكون مغلقة ومحاطة باليابس ما عدا منفذ مضيق هرمز الذى يطل على 
خليج ُعمان ثم بحر العرب. ويؤدى ازدياد كمية البخر مع قلة األمطار إلى 
فقدان فى مياه اخلليج العربى ولهذا فإن ملوحة مياهه وكثافتها مرتفعة 

جداً. 
تلعب اخلصائص الكيمياوية ملياه اخلليج العربى دوراً مهماً فى عمليات 
التجوية واإلذابة بصخور ساحل أبو سمرة وفى تالحم رمالها الشاطئية، 
العربى  اخلليج  ملياه  الكيمياوية  اخلصائص  أهم   Salinity امللوحة  وتعد 
حيث تظهر أهميتها فى منو بلورى ملحى لألرصفة الشاطئية واجلروف 
املمتدة بجوانب الساحل ودرجة تشبعها بكربونات الكالسيوم، كما تسهم 
امللوحة بدور فعال فى تكوين القشور امللحية فوق أسطح بعض السبخات 
املطل على  أبو سمرة  أمام ساحل  امللوحة  وتزيد  الساحل.  املنتشرة على 
خليج سلوى بصفة عامة عن 32 فى األلف حيث متثل أقصى نسبة ملوحة 
للمياه السطحية فى سواحل قطر خاصة فى فصل الصيف، وتتباين نسب 
امللوحة باخلليج العربى بني الصيف والشتاء، ففى فصل الصيف تتراوح 
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امللوحة ما بني 24/ األلف عند السطح و 32/األلف، بينما تنخفض عن 
ذلك فى فصل الشتاء، فتتراوح بني 23/األلف عند السطح و 24/األلف، 
 Beltagy, A.,( ويرجع سبب االختالف بينهما إلى الفرق بني درجة احلرارة
التبخر فى الصيف  تبعها من زيادة فى معدالت  PP. 73: 74 ,1983(، وما 

مناطق  وفى  سلوى  خليج  فى  امللوحة  تزداد  عامة  بصفة  و  الشتاء.  عن 
الالجونات الضحلة القريبة من الشاطئ، حيث تزداد معدالت التبخر فى 
لضحولة  نتيجة  بها،  األمالح  تركيز  نسبة  من  يزيد  الذى  األمر  الصيف 
املناطق  نحو  باالجتاه  امللوحة  تنخفض  فى حني  مساحته.  وصغر  مياهه 

األعمق. 
املاء  كثافة  على  التأثير  فى  دورها  اخلليج  مياه  حرارة  درجة  تلعب 
 ،Viscosity وعلى معدالت التفاعل الكيمياوى وعلى لزوجتها Water Density

وبالتالى على حركتها واختالف قدرتها على حمل ونقل الرواسب، حيث 
الدفيئة  املياه  من  الرواسب  ونقل  حمل  على  قدرة  أكثر  الباردة  املياه  أن 
احلواجز  وتتكون  الشاطئ  عن  بعيداً  كبيرة  بكميات  املواد  تتحرك  حيث 
إلى  ذلك  ويرجع  أخفض،  مناسيب  فى  واحلصوية  الرملية  واملسطحات 
ارتفاع نسبة اللزوجة املرتبطة باملياه الباردة والتى تسبب فى تناقص سرعة 
سقوط حبيبات الرمال وترسيبها، كما أن عمليات التحام رمال الشاطئ 
تتأثر بشكل مطرد مبعدالت حرارة مياه اخلليج العربى )محسوب، 1991، 
ص ص 86-87(، وتتميز مياه اخلليج العربى أمام السواحل القطرية بدفئها 
اخلليج  مياه  متثل  حيث  خاصة،  بصفة  سلوى  خليج  ومياه  عامة  بصفة 
العربى أعلى درجة حرارة ملياه البحار فى العالم خاصة فى فصل الصيف 
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 ،)C.Jackson,1988,P.12( إذ تتعدى درجة احلرارة القصوى 36ْ  درجة مئوية
تتباين درجة حرارة مياه اخلليج العربى السطحية بني الصيف والشتاء، 
ففى الصيف يتراوح أعلى معدل لدرجة احلرارة القصوى للمياه السطحية 
بني 32.2 ْ درجة مئوية و 36 ْ درجة مئوية، أما فى الشتاء فيتراوح أقل 
متوسط لدرجة احلرارة الصغرى للمياه السطحية بني 16 ْ درجة مئوية و 
19 ْ درجة مئوية. ولقد سجلت محطة أرصاد ميناء الدوحة أقصى معدل 
لدرجة احلرارة العليا فى شهر اغسطس 1987 حيث بلغت 36.5 ْ درجة 
مئوية، بينما سجلت أقل معدل لدرجة احلرارى الصغرى للمياه السطحية 

فى شهر فبراير 1989 )عمر مضوى،1997، ص ص87:84(. 
2 - عوامل التعرية البحرية:

   تتمثل عوامل التعرية البحرية فى ثالثة عوامل رئيسية هى األمواج 
واملد واجلزر والتيارات البحرية، وفيما يلى دراسة لطبيعة كل عامل منها 
كل عامل بصورة  دور  إلى  هنا  نشير  أبو سمرة حيث  ودوره على ساحل 
موجزة ثم نتحدث تفصياًل عن أهم الظاهرات التى تسهم فى تشكيلها تلك 

العوامل فى الصفحات التالية من هذا البحث وهى:
أ - األمــواج:

متتاز خصائص أمواج اخلليج العربى بخصائص البحار الضحلة حيث 
البحار  أمواج  من  تكسراً  وأكثر  انحدار  وأقل  أقصر  أمواج  بأنها  تتميز 
املفتوحة، كما إنه ال يتأثر بالرياح القوية التى تسود البحار املفتوحة. بل 
ميتاز بسمات الرياح الهابة عليه، حيث تسود الرياح معظم فترات العام 
وتكاد تتفق مع االجتاه العام للخليج العربى، وتتراوح أعماق اخلليج العربى 
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بني 10 متر و 100 متر وتبلغ مساحته حوالى 239 ألف كم2، ويتراوح ارتفاع 
األمواج باخلليج العربى حسب مقياس )بيفورت( بني الهادئة إلى اخلفيفة 
والهائجة إلى الهائجة جداً، فبالنسبة لألمواج الهادئة إلى اخلفيفة يبلغ 
ارتفاعها أقل من 4 أقدام )1.2 متر(، أما بالنسبة لألمواج املتوسطة أو 
املعتدلة فيتراوح ارتفاعها بني 4 أقدام إلى 8 أقدام )1.2متر- 2.4متر(، 
بينما يكون البحر هائج إلى هائج جداً عندما يزيد ارتفاع املوج أكثر من 
8 أقدام )أكثر من 2.4متر(، وفى احلاالت املضطربة وهى نادرة احلدوث 
قد يصل ارتفاع األمواج إلى 14 قدم  )4.2 متر( وال يحدث ذلك إال فى 
األعماق البعيدة من البحر على املناطق الشمالية إثر تأثير الرياح الشمالية 
والشمالية الغربية فى فصل الشتاء. وطبقا لسرعة الرياح بالكم فاألمواج 
املرتبطة بها تتأثر مبدى سرعتها حيث تصل أقصاها فى أبو سمرة 11.66 
كم/الساعة )6.3 عقدة( بينما تصل أقصاها فى الدوحة إلى 19.6كم/ 
ساعة )10.6 عقدة(. ويتعرض ساحل أبو سمرة لغزو األمواج، وقد بلغ 

معدل تردد األمواج على ساحل أبو سمرة 12 موجة فى الدقيقة. 
ولألمواج أثرها فى تشكيل ساحل أبو سمرة، حيث تقوم كعامل نحت 
ما تظهر  وكثيراً  الساحل،  كثير من جهات  ُمخلفة بصماتها فى  وإرساب 
آثار األمواج كعامل نحت فى ظهور بعض التجويفات والكهوف واجلروف 
البحرية واملسالت البحرية وغيرها من صور النحت املختلفة، وذلك عن 
على  مباشر  تأثير  له  حيث  ذاتها  املياه  لكتل  الهيدروليكى  الفعل  طريق 
حتطيم الصخور حينما تصطدم األمواج بها وخصوصاً إذا كانت الصخور 
صخور  وتفتيت  تكسير  عملية  إلى  باإلضافة  والفواصل،  الشقوق  كثيرة 
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الهدم من جالميد وحصى  التى حتمل معاول  بواسطة األمواج  اجلروف 
شواطئ  طول  على  األمواج  وتراجع  تقدم  بتكرار  وذلك  خشنة  ورمال 
التجويفات  بعض  تكوين  إلى  قدم اجلروف  عند  النحت  ويؤدى  الساحل، 
Notches الصغيرة وغيرها، وقد يزداد اتساع الشقوق والفواصل بواسطة 

األمواج وتتحول إلى كهوف Caves أو حتى إلى أقواس وأنفاق عبر الرؤوس 
الصغيرة املمتدة داخل البحر. )سباركس، 1978، ص 292(. كما يظهر أثر 
األمواج كعامل إرساب مثل األلسنة الرملية واحلواجز الرملية وغيرها من 

الظاهرات.
ب - املد واجلزر:

مباشرة  يرتبط  وال  متذبذب،  محلى  العربى  اخلليج  فى  واجلزر  املد 
من  تتحرك  مدية  موجات  توجد  ال  حيث  الهندى،  احمليط  فى  بنظيرة 
احمليط عبر مضيق هرمز وتؤثر على مستوى املياه داخله. وامنا هو مد 
نصف يومى Semi durnal Tide، حيث تستغرق الفترة التى يظهر فيها املد 
حول سواحل قطر حوالى 6 ساعات، يعقبها 6 ساعات أخرى للجزر، أى 
أنه يحدث مدان وجزران كل 24 ساعة و 50 دقيقة، أو مرة كل 12 ساعة 
و26 دقيقة. كما ترتبط ظاهرة املد واجلزر فى اخلليج العربى بضحولة 
مياهه، وأبعاده التى ال تزيد على 800 كم طوالً و 290 كم ألقصى عرض 
له فى الوسط، ولهذا يتوالى حدوث املد واجلزر عكسياً عند كال طرفى 
اخلليج العربى. وهذا التذبذب يتمثل فى ارتفاع املياه حيث تصل قوة حركة 

املد إلى 3 أمتار عند أطرافه، بينما تنخفض املياه باالجتاه نحو الوسط.
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جدول )1( معدالت املد واجلزر حول الساحل الغربى بدولة قطر )باملتر(

أشهر السنة
الساحل الغربى

الثالثة مساًء
املد العالى

الرابعة صباحًا
املد املعتدل

العاشرة صباحًا
اجلزر املعتدل

التاسعة مساًء
اجلزر املنخفض

2.11.40.750.18يناير
1.91.20.700.16فبارير
1.81.10.750.20مارس
1.71.10.550.18ابريل
2.11.50.600.16مايو
2.21.60.550.22يونيو
21.50.500.14يوليو

2.31.60.730.16اغسطس
1.91.10.650.28سبتمبر
1.80.980.450.14اكتوبر
1.81.10.550.18نوفمبر
2.11.50.700.16ديسمبر
21.30.620.18املتوسط

املصدر: )عبدا& ذياب،2001، ص 723(.

ويتضح من اجلدول )1( مايلى:
يتميز الساحل الغربى لدولة قطر بارتفاع قيم املد العالى بصفة عامة 
والساحل اجلنوبى الغربى مبنطقة أبو سمرة املُطلة على خليج سلوى الذى 
تتناسب  حيث   ،)Cavelier,1970,P.39( خاصة  بصفة  بنيوياً  مقعراً  يحتل 
حركة  وتظهر  فيها،  التى حتدث  املساحة  مع  عكسياً  واجلزر  املد  حركة 
املد بخليج سلوى بشكل واضح نظراً لصغر مساحته وضيقه الواضح وقلة 
العالى على  املد  قيم  وتتراوح  إنه شبه مغلق،  كما  نسبياً  تعاريج سواحله 
العالى  للمد  قيمة  أدنى  ومتثل  م   1.7 بني  قطر  لدولة  الغربى  الساحل 
أغسطس  فى شهر  العالى  املد  قمة  وهى متثل  م  و2.3  ابريل  فى شهر 
ومبتوسط 2 م. وتتراوح قيم املد املعتدل بني 0.98 م ومتثل أدنى قيمة 
للمد املعتدل فى شهر أكتوبر و 1.6 م ومتثل قمة املد املعتدل فى شهر 
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أغسطس مبتوسط 1.3 م.
لقطر  الغربى  الساحل  على  واملنخفض  املعتدل  اجلزر  قيم  تنخفض 
حيث تتراوح قيم اجلزر املعتدل بني 0.45 م فى شهر اكتوبر ومتثل أدنى 
قيمة جزر معتدل و 0.75 م فى شهرى يناير ومارس ومتثل أعلى قيمة 
بني  املنخفض  اجلزر  قيم  تتراوح  بينما  م،   0.62 مبتوسط  معتدل  جزر 
0.14 م فى شهر أكتوبر ومتثل أدنى قيمة جزر منخفض و 0.22 م فى 
شهر يونيو ومتثل أعلى قيمة جزر منخفض مبتوسط 0.18 م. ويبلغ مدى 
املد على الساحل الغربى لدولة قطر مبنطقة ساحل أبو سمرة على خليج 
سلوى حوالى 1.8 متر، حيث يبلغ متوسط أعلى مستوى للمد فى العام 2 

متر، بينما يبلغ متوسط أدنى جزر 0.18 متر. 
ويتضح مما سبق أن ساحل أبو سمرة يدخل ضمن السواحل قليلة املد 
 Hayes أقل من 2م )سباركس، 1978، ص 286(، وذلك طبقا لتقسيم هايس
)احلسينى،  متر   2-1 بني  واجلزر  املد  منسوبى  بني  املدى  يتراوح  حيث 
1988، ص 28(، كما يتضح أن مستوى اخلليج العربى فى الشتاء يبلغ أعلى 
حاالته عنه فى الصيف، ومرجع ذلك إلى عظم البخر فى فصل الصيف. 
املد  اختالفات محلية فى مستوى سطح  أيضا  املناخية  األحوال  وتسبب 
إذا  وبخاصة  املياه  وانخفاض  ارتفاع  مدة  طول  فى  أيضاً  وتؤثر  واجلزر 
استمر هبوبها فترات طويلة فى اجتاه واحد. ويؤكد هذا سرعة التيارات 
املدية التى تتفاوت سرعتها بني 3-6 سم/ ثانية وتصل إلى 100سم/ ثانية 
فى صورة تيارات مد قوية  كما فى املضايق واملمرات عند مدخل خليج 

 .)Soluman & Gerges, 1983, P. 43( سلوى
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املد  حدوث  عند  العربى  باخلليج  واجلزر  املد  حركة  تأثير  ويقتصر 
على  املفككة  الرواسب  تراكم  على  العالى  املد  مياه  تساعد  حيث  العالى، 
مثل شواطئ جنوب  الساحلية  أبو سمرة  منطقة  املنخفضة من  السواحل 
غرب منطقة أبو سمرة على الساحل اجلنوبى الغربى من خليج سلوى. كما 
تكمن أهمية املد واجلزر نصف اليومى فى أن الفترة اجلافة دائما أقل من 
12 ساعة، ولذلك فإنها حتدد الفترة التى ميكن لعمليات التجوية أن تلعب 
أدوارها عندما تنكشف الشواطئ أثناء حدوث اجلزر وانحسار مياه البحر، 
أبو سمرة فى تفكك الصخور اجليرية،  التجوية على شاطئ  حيث تسهم 
ويساعدها فى ذلك عمليات التفكك والتحلل األخرى مثل األكسدة والتميؤ 
واالنكماش احلرارى، وعلى الرغم من أن تيارات املد تتميز بضعفها  إال أنها 
تسهم فى نحت قنوات املد )Edwrds, 1987, P. 66(، ونحت قواعد اجلروف 
الساحلية، ومن ثم تعمل على تراجعها وتشكيل أرصفة الشاطئ أسفلها، 
وتؤثر على الشواطئ الرملية، كما تساعد على تكوين السبخات والالجونات 
الساحلية، فقد لوحظ ميدانياً حول ساحل أبو سمرة فى شهور الشتاء حيث 
يبلغ منسوب البحر أعلى حالته، أن مياه املد العالى تغطى مساحات كبيرة من 
الشواطئ املجاورة لساحل أبو سمرة، محولة البقع املنخفضة على الشواطئ 
إلى بحيرات ساحلية ضحلة تنحصر عنها املياه أثناء اجلزر، تاركة مفتتات 
بحرية من القواقع والشعاب على السطح، وقشرة ملحية رقيقة بعد جفافها 

عندما يصل مستوى البحر إلى أدنى حاالته فى الصيف.
ج - التيارات البحربـة:

يخضع اجلزء الشمالى من دولة قطر على ساحل اخلليج العربى لتأثير 
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الرياح الشمالية والشمالية الغربية، وهى الرياح السائدة طوال العام. ومن 
السائدة،  الرياح  لتأثير هذه  يخضع  الطولى  الساحلى  التيار  أن  ثم جند 
إلى  تنقسم  لقطر  الشمالى  بالساحل  البحرية  التيارات  تصطدم  فعندما 
شعبتني: شعبة تسير موازية للساحل الشرقى لقطر، والشعبة الثانية تسير 
أبو  إلى اجلنوب حتى ساحل  الشمال  الغربى لقطر من  الساحل  مبوازاة 
سمرة على. وتلعب الرؤوس األرضية البارزة من سواحل قطر واملتوغلة فى 
مياه اخلليج العربى دوراً فى نشأة التيارات البحرية حيث يؤدى إلى حدوث 

تيارات جانبية ومرتدة فى اخللجان الواقعة بينها.
ويعتبر هذا التيارالبحرى نتيجة حتمية لظروف املناخ احلالى باخلليج 
العربى الذى يتميز بارتفاع درجة احلرارة وبالتالى ارتفاع معدالت التبخر 
الفاقد  تعوض  أن  ميكن  ال  التى  األمطار  وقلة  العربى،  اخلليج  مياه  من 
لتعويض  ُعمان  خليج  من  مدد  مبثابة  التيار  هذا  يُعتبر  لذا  التبخر،  من 
الفاقد من مياه اخلليج العربى )محمود عاشور، 1989، ص21(. وطبقاً 
لهذه الظروف تتحرك املياه السطحية على شكل تيارات بحرية تنتقل من 
احمليط الهندى عبر خليج ُعمان ثم مضيق هرمز بفعل الرياح املوسمية 
العربى مبعدل  مياه اخلليج  رفع مستوى  فتعمل على  الشرقية،  اجلنوبية 
قدم واحد، وتبلغ سرعتها 6 قدم/يوم )عبد الله ذياب،2001، ص 726(، 
وملا كانت الرياح الشمالية والشمالية الغربية هى الرياح السائدة على دولة 

قطر األمر الذى يُضعف بدوره من تأثير التيارات البحرية اجلنوبية.   
أما عن تأثير التيارات البحرية فنصيبها محدود فى تشكيل السواحل 
فالتيارات الساحلية حتمل املواد الناعمة التى تصادفها فى طريقها بجوار 
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ولهذه  أخرى،  شاطئية  منطقة  فى  ترسبها  حيث  إلى  وتنقلها  الشواطئ، 
األمواج،  تعرية  نتاج  تزيح  أنها  إذا  الشواطئ  بعض  فى  أهميتها  العملية 
وتكشف قواعد اجلروف )جودة حسنني، 1988، ص 405(، التى تتعرض 
من جديد لغزو األمواج. ويُعد التيار الساحلى الطولى الشمالى اجلنوبى 
معه  يحمل  ألنه  وذلك  العربى،  اخلليج  فى  البحرية  التيارات  أنواع  أهم 
الظاهرات  بعض  تشكيل  فى  يُساهم  حيث  الرواسب  من  وفيرة  كميات 
اجليومورفولوجية اإلرسابية مثل املسننات واأللسنة الرملية، والتى تأخذ 
نفس اجتاه التيار الساحلى الطولى، ولذلك تكمن أهميته فى كونه عامل 
عليه  وليس عمودياً  الساحل  يسير مبوازاة  ألنه  نحت،  منه  أكثر  ترسيب 
تأتى أهميته كعامل ترسيب  السائدة، ولذلك  الرياح  لتأثير  حيث يخضع 
على املدى الطويل ألنه ميارس عمله فى اجتاه واحد فترة طويلة من الزمن 
)King, 1966, P. 84(. ولذلك مُيكن القول أن دوره على ساحل أبو سمرة ال 
يعدو متشيط الساحل من الرواسب فى بعض املواقع وترسيبها فى البعض 
اآلخر، وسيتضح ذلك من خالل التحدث عن ظاهرات اإلرساب البحرى 

بشواطئ أبو سمرة اآلتية.
رابعًا: ظاهرات النحت البحرى:

تتعدد ظاهرات النحت البحرى بساحل أبو سمرة شكل )3(، وتتمثل 
فيما يلى: 

:Coastal Cliffs أ – اجلروف الساحلية
تنتشر اجلروف الساحلية على ساحل أبو سمرة وهى من أكثر ظاهرات 
النحت البحرى انتشاراً مبنطقة الدراسة، وتتألف فى معظمها من صخور 
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هذه  التزال  حيث  النحت  لعمليات  القابل  الدولوميتى  اجليرى  احلجر 
اجلروف تتعرض لعمليات النحت البحرى والتقويض السفلى، لذلك فهى 
ويتراوح  مباشرة،  سلوى  خليج  على  تشرف   Active Cliffs نشطة  جروف 

ارتفاعها بني 3 – 6 أمتار، الصور)1 ، 2 ، 3(. 
ويؤثر فى تشكيل اجلروف وتطويرها عدة عوامل أهمها طبيعة األمواج، 
وخصائص الصخور، واملد العالى، والعوامل البيولوجية حيث تلعب األحياء 
أبو  البحرية دور ُمهم فى تفتيت الصخور وتدميرها فى سواحل جروف 
سمرة وخاصة أنها تتكون من صخور احلجر اجليرى باإلضافة إلى متيزها 
بأنها مناطق ذات طاقة منخفضة، وتتعدد وتتنوع أنواع الطحالب بسواحل 
جروف أبو سمرة وتُعد الطحالب اخلضراء الضاربة للزرفة من أهم هذه 
األنواع، حيث تنتشر أسفل اجلروف حيث تقوم بتفتيت الصخور وتهيئتها 
للنقل بواسطة تيارات املد والتيار الساحلى الطولى وإعادة توزيعها على 
طول ساحل أبو سمرة. وتتميز اجلروف الساحلية بساحل أبو سمرة بوجود 
بعض الظاهرات اجليومورفولوجية الدقيقة، وتتمثل فى الظاهرات التالية:

1- فجوات النحت البحرى واألسقف املعلقة:
ويرتبط وجودهما بوجود اجلروف التى حتيط بساحل أبو سمرة والتى 
تطل على مياه خليج سلوى مباشرة بوجهات حرة Free Faces، حيث يكون 
هناك تفاعل مباشر بني األمواج واجلروف، وهما يعدان من ظاهرات النحت 
ويظهران  أبو سمرة،  لساحل  املشكلة  البحرية  باجلروف  الدقيقة  البحرى 
فى تعاقب رأسى باجلروف حيث تظهر الفجوات Notches أسفل األسقف 
املعلقة. فهذه اجلروف تبدو مقوضة تقويضاً سفلياً واضحاً على طول امتداد 
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قواعدها بحيث تكونت فجوات األمواج Wave Notches التى يبدو أنها قد 
اتسعت جانبياً فالتحمت ببعضها البعض لتكون توغاًل بحرياً واضحاً عند 
قواعد هذه اجلروف املنخفضة والتى ال تزيد فى ارتفاعها عن عشرة أمتار، 
فتبدو فى شكل شرفات Visors، كم يتضح ذلك من الصورة )4( حيث ميتد 

أمامها رصيف شاطئ هني االنحدار جتاه مياه البحر.
وقد لوحظ من خالل الدراسة امليدانية أن الفجوات بجروف أبو سمرة 
تتسم بأن أجزاءها العليا مدببة ومجوفة فى أجزائها الوسطى والسفلى، 
كما أن قاعدة الفجوة أكثر نحتاً وعرضها أكثر بكثير من عمقها، ويتباين 
اتساعها ويتراوح بني 6 و 20 م، بينما يتراوح عمق الفجوة داخل اجلرف 

بني 0.5- 2.5 متر وعادة ما يزيد ارتفاع سقفها على املتر الواحد. 
2- الكتل الصخرية الناجتة عن انهيار األسقف املعلقة باجلروف:

أو  مباشرة  النشطة  أبو سمرة  أسفل جروف  توجد  التى  الكتل  وهى 
على بُعد عدة أمتار منها نتيجة لقوة سحب املياه لها أثناء فترات اجلزر 
صوب البحر، ويساعدها على ذلك االنحدار اخلفيف لرصيف الشاطئ، 
أو نتيجة لتراجع اجلروف صوب اليابس. وتنتج هذه الكتل نتيجة لزيادة 
معدل التقويض السفلى أسفل اجلروف وزيادة عمق الفجوات مما يؤدى 
إلى انهيار األسقف املعلقة بفعل اجلاذبية األرضية، ويتراوح أقطار هذه 
كبيرة  للكتل  أمتار  و3  احلجم  صغيرة  للكتل  بالنسبة  سم   20 بني  الكتل 

احلجم وتوضحها الصور )1، 2، 3، 4(.
:Sea Caves 3- الكهوف البحرية

وهى من أشكال النحت الدقيقة التى متيز اجلروف اجليرية بساحل 
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عمليات  بفعل  باجلروف  نحتها  مت  حفر  عن  عبارة  والكهوف  سمرة،  أبو 
الضغط الهيدروليكى لألمواج والنحت املوجى ويساعدها فى ذلك وجود 
الشقوق والفواصل باجلروف، مما يؤدى إلى زيادة تركيزها وتوسيع وتعميق 
هذه الفتحات، كما تلعب عمليات التجوية والنحت البيولوجى دوراً مهماً 
فى توسيع هذه الكهوف، وبصفة عامة يكون اجتاه جتويفها باجتاه عمودى 
على خط الساحل، كما يتميز قاع الكهف بانحداره الهني جتاه البحر بشكل 
عام )التركمانى، 2000، ص 170( وتتراكم املفتتات املجواه عند حضيضها. 
وقد مت تسجيل بعض الكهوف بجروف أبو سمرة، ويصل ارتفاعها إلى 65 

سم واتساعها أكثر من مترين وعمقها حوالى متر واحد. 
وقد تباينت أبعادها حيث يتراوح عمقها فى اجلروف بني 1- 5 أمتار، 
وعرضها بني 2- 7 أمتار، وارتفاعها بني 0.5 - 2.5 متر، ومتيزت الكهوف 
املوجودة بأبو سمرة بانتشار بعض الكتل املنهارة من أسقفها إلى أرضيتها 
حيث تتفاوت فى أحجامها وأبعادها، كما تشترك معظم الكهوف فى أن 
أسقفها متتاز بانتشار حفر اإلذابة الصغيرة الناجتة عن عمليات التجوية 
وزيادة األمواج والتى تتراوح أقطارها بني  2.5 سم و 16 سم، وقد يزداد 
اتساعها وتلتحم مع بعضها فيزداد عمقها فى اليابس وبالتالى يزداد عمق 

الكهف فى اجلرف. الصورتان )6 ، 7(.
:Shore Platforms ب - أرصفة الشاطئ  

يرتبط تشكيل أرصفة الشاطئ بتراجع اجلروف صوب اليابس، نتيجة 
والتقويض  األخرى،  البحرى  النحت  عمليات  من  وغيرها  األمواج  فعل 
السفلى لقواعد اجلروف البحرية. وتتميز األرصفة الشاطئية باستوائها 
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وصقلها نتيجة احتكاك األمواج بأسطحها، وتنحدر بصفة عامة نحو البحر 
تآكل  عن  الناجتة  الصخرية  املواد  أسطحها  على  وتنتشر  هيناً.  انحداراً 
اجلرف وتتحرك هذه املواد مع اندفاع األمواج نحو اجلرف، ثم تتراجع مرة 
أخرى مع انحسار املياه)مجدى تراب، 2005، ص ص 253-254(، فتسهم 

بالتالى فى زيادة صقل الرصيف وتسويته. 
وعادة ما متتد أسفل جروف منطقة أبو سمرة أرصفة صخرية شبه 
مستوية، تنحدر بصفة عامة نحو البحر ببطء ملحوظ، وتتميز بانحدارها 
اخلفيف الذى يتراوح بني º1 و º7، وهى انحدارات خفيفة، وتختلف على 
طول قطاع الرصيف من جزء آلخر، فتزيد على األجزاء التى تغمر مبياه 
العام  املتوسط  ويصل  املكشوفة،  باألجزاء  وتقل  مستمرة،  بصفة  البحر 
لدرجة انحداره حوالى 3 درجة، وكلما ارتفعت درجة االنحدار، زاد عمق 
تتميز  الشاطئ )Sunamura T.,1992, PP 219-220(، وبصفة عامة  أرصفة 
أرصفة الشاطئ بانحداراتها اخلفيفة ولكنها تنتهى بواجهات أكثر انحداراً 
قاعدة  عند  العالى  املد  عالمة  من  األرصفة  هذه  ومتتد  البحر.  جتاه 
اجلروف الساحلية إلى مستوى أقل قلياًل من منسوب املياه الساحلية عند 
حدوث اجلزر. وتتميز بضيقها بصفة عامة. حيث يتراوح اتساعها بني 6 
أمتار أمام رأس أبو سمرة املمتدة داخل مياه خليج سلوى حوالى 60 متراً و 
30 متراً أمام اخلليج الصغير جنوب الرأس السابقة مباشرة حيث تتوغل 

مياه خليج سلوى فى اليابس نحو 65 متراً، الصورة )3(.
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شكل )3( ظاهرات النحت البحري بساحل أبو سمرة جنوب غرب قطر ( ظاهرات النحت البحرى بساحل أبو سمرة جنوب غرب قطر0شكل )
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ويتـراوح ارتفـاع أرصفة الشاطئ بساحل أبو سمرة بني 30 و70 سم 
فوق منسوب البحر، وتعتبر هذه األرصفة منخفضة املنسوب بسبب نشاط 
النحت  على  قدرتها  تزداد  والتى  األخرى  البحرية  والعمليات  األمواج 
لإلذابة حيث  القابلة  اجليرى  احلجر  من صخور  تتكون  التى  بصخورها 
األمواج  لزيادة نشاط نحت  نتيجة  الشاطئ  النحت بصخور  يزداد معدل 
 Stephenson & Kirk, 2000,( له بدرجة تفوق قوة مقاومته لنحت األمواج

 . )P.22

وتظهر فوق أسطح أرصفة شاطئ أبو سمرة بعض احلفر الصغيرة، 
وبرك اإلذابة Solution Pools، وقد تطورت هذه احلفر عن نقر وفتحات 
صغيرة ال تزيد أقطارها على عدة ملليمترات، ومتتلئ هذه احلفر باملياه 
عن  منسوبها  النخفاض  نظراً  اجلزر  فترات  أثناء  حتى  مستمرة  بصفة 
منسوب رصيف الشاطئ احملفورة فوقه، كما تنتشر بعض املفتتات والكتل 
الشقوق  كثرة  إلى  باإلضافة  اجلروف.  تراجع  عن  الناجتة  الصخرية 
موازية  واجتاهات  البحر  على  عمودية  اجتاهات  تتخذ  والتى  والفواصل 
املد  مياه  تتخللها  كما  الشقوق،  التجوية على طول هذه  تنشط  له، حيث 
وتكون بذلك قناة مد تتميز بالضيق والعمق وشدة انحدار جوانبها وكثرة 
منعطفاتها، باإلضافة إلى األنواع املختلفة من الطحالب، ومنها الطحـالب 
نشاط  إلى  النهاية  فى  يؤدى  الذى  األمر  وغيرها.  والصفراء  اخلضراء 
بها وتخفيض منسوب أسطحها. كما مت تسجيل ظاهرة  عمليات اإلذابة 
منحدرات رصيف الشاطئ )املتاريس الشاطئية( Ramps عند قواعد جروف 
أقدام  عند  متتد  البحر  جهة  منحدرة  سفوح  عن  عبارة  وهى  سمرة  أبو 
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اجلروف البحرية، وتتميز بأنها أكثر انحداراً من بقية رصيف الشاطئ، 
وتتميز أسطحها بالنعومة الشديدة ويظهر أثر النحت املوجى فوقها، كما 
تنتشر فوقها حفر إذابة متفاوتة األحجام، وبعض الشقوق العمودية على 

البحر واملوازية له أيضاً.الصورتان )5 ، 12(.  
:Sea Arches ج - األقواس البحرية

   وتنشأ األقواس حينما ميتد اليابس في هيئة رأس أو بروز صخرى 
في البحر فتنحت األمواج في كال جانبيه مكونة كهفني متقابلني، ونتيجة 
الستمرار نحت األمواج فى كال الكهفني يتصل فى النهاية كل من الكهفني 
املتقابلني ببعضهما  فيتكون من ذلك القوس البحرى الطبيعى. ومت تسجيل 
هذه الظاهرة بجروف أبو سمرة النشطة حيث أدى بروز بعض أجزاء من 
ساحل أبو سمرة فى شكل رأس صخرية صغيرة متعمقة داخل مياه خليج 
سلوى إلى تعرضها لنحت األمواج من كال جانبيها بسبب اختالف اجتاه 
األمواج متخيرة مناطق الشقوق والفواصل فى الصخور اجليرية على كال 
اجلانبني وشدة تغلغل املياه أدى فى النهاية إلى انهيار اجلزء الفاصل بني 
الكهفني وتكوين معبر أو نفق تتصل من خالله املياه بني الكهفني، تاركة 
باقى الصخور متصلة مكونة فى النهاية ما يعرف بالقوس البحرى. كما مت 
تسجيل بعض األقواس البحرية التى نحرتها األمواج فى مسلتني بحريتني 
فوق رصيف الشاطئ املمتد أسفل جروف أبو سمرة. الصور )8، 9، 10(. 

: Sea Stacks د- املسـالت البحرية
   وهى عبارة عن األجزاء املتبقية فوق سطح رصيف الشاطئ والتى 
تخلفت عن تراجع اجلروف، وتبدو مقطوعة أو منفصلة عن اجلروف بفعل 
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نحت األمواج، وتعرف أيضاً باسم اجلذور الصخرية )محمد متولى، 1984، 
ص141(. كما أنها متثل املرحلة التالية لتطور القوس البحرى، حيث يؤدى 
فى  املتمثلة  الصخرى  الضعف  مناطق  فى  األمواج  نحت  واستمرار  زيادة 
الشقوق والفواصل املوجودة بالقوس البحرى إلى انهيار سقف القوس تاركة 
جوانب القوس ثابتة فى شكل أعمدة بارزة فوق سطح رصيف الشاطئ مكونة 
البحرية Sea Stacks. وتنتشر مجموعة من  بذلك مايعرف باسم املسالت 
املسالت البحرية أسفل جروف ساحل أبو سمرة من الشمال إلى اجلنوب، 
حيث متيزت بتباين أحجامها وارتفاعاتها، ومتيزت املسالت املنفصلة حديثاً 
من جروف ساحل أبو سمرة بضخامتها عن املسالت التى تنتشر فوق رصيف 
الشاطئ حيث تتعرض الثانية باستمرار إلى عمليات النحت البحرى بفعل 
االمواج وغيرها من عوامل النحت البحرى من جميع االجتاهات خاصة فى 
أوقات املد، فى حني األولى تكون قريبة جداً من اجلرف الصخرى املشتقة 
آثار  ارتفاعها بني 70 سم و 4 أمتار. وتظهر على املسالت  منه، ويتراوح 
التجوية من حفر إذابة وأثر متدد وانكماش وتوسيع للشقوق املوجودة بها، 
كما يظهر عند أجزائها السفلى آثار التقويض السفلى وعمليات األكسدة، 
كما متأل مياه البحر بعض احلفـر والشقوق املنتشرة ببعض املسالت البحرية 
أثناء املد العالى فى حني ال ترجع هذه املياه أثناء اجلزر إلى البحر بسبب 
املسالت عن اجلروف  وتبعـد هذه  نفسها،  املسلة  تعمق احلفر فى جسم 

مبسافات تتـراوح بني 0.5 متر و 9 أمتـار. الصورتان )11 ، 12(.
:Tidal Rills هـ- القنوات املدية

وتعد من املالمح املورفولوجية املهمة التى تظهر فوق مسطحات املد، 
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حيث تظهر القنوات فى شكل شبكة تتحرك خاللها املياه املدية بالتقدم 
والرجوع من وإلى البحر، وحتاط القنوات املدية مبا يشبه اجلسور الطبيعية 
Natural Levees  من كال جانبيها وتتميز برواسبها اخلشنة مقارنة برواسب 

الطينية  الرواسب  فى  بوضوح  املدية  القنوات  وتظهر  القنوات،  قيعان 
والصلصالية وتظهر لها جوانب واضحة املعالم ومرتفعة وتزداد منعطفاتها 
بدور  املد  تيارات  تقوم  قيعانها، كما  وتنحدر جوانبها بشدة نحو  وتتضح 
مياه  بواسطة  النحت  يشتد  حيث  املدية،  القنوات  هذه  تعميق  فى  كبير 
أثناء  اإلرساب  يتم  حني  فى  القنوات  فى  بالرواسب  احململة  القوية  املد 
اجلزر للمواد املنقولة على ضفتى القناة املدية بسبب بطء سرعة التيار 
املدى عند اجلانبني، وبتوالى حدوث عمليتى النحت واإلرساب يزداد سمك 
الرواسب، ويرتفع منسوب الضفتني )صبرى محسوب، 1998، ص371(. 
وهناك عاملني أساسيني فى تكوين مثل هذه القنوات املدية وهما: األول 
واجلزر،  املد  بحركة  تتأثر  التى  املنطقة  فى  مفككة  رملية  رواسب  توافر 
اليومى مبداخل  النظام شبة  القوية ذات  تيارات املد  ارتباط  والثانى هو 
توافر  وقد  ص12(.  امبابى،1982،  )نبيل  الساحلية  للتداخالت  ضيقة 
هذان العامالن بساحل أبو سمرة حيث يتميز خليج سلوى بضحولة مياهه 
أمام ساحل أبو سمرة باإلضافة إلى تغطيته برواسب رملية مفككة، يسهل 
النحت فيها وتكوين قنوات مدية متداخلة، هذا إلى جانب تأثير حركة مياه 
املد واجلزر وتركزها فى مجاٍر صغيرة قوية لها القدرة على نحت الرواسب 

وتكوين القنوات.    
املدية  املسطحات  فوق  املنتشرة  املد  قنوات  من  النوع  هذا  ويتضح 
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املرتفعة نسبياً مع امتدادها باجتاه البحر على الشواطئ اجلنوبية لساحل 
أبو سمرة، حيث تتميز بوضوح جوانبها وتنحدر بشدة نحو قيعانها حيث 
يتراوح انحدار جوانبها بني º22 و º58 درجة، كما تتميز بضيقها نسبياً 
فيتراوح اتساعها بني 40 و 90 سم، ولكن تتميز بعمقها النسبى فيتراوح 
بالتقويض  املنعطفات  تتأثر جوانبها عند  عمقها بني 15 و 25 سم، كما 
السفلى أثناء حدوث املد وبسبب مواجهتها للرياح، وبالتالى تظهر جوانب 
املنعطفات مقعرة وحوائطها رأسية حيث تصل درجة انحدارها إلى نحو 
90 درجة، وتبدو هذه القنوات متشعبة فى شكل شجرى يفصلها عن بعضها 
جسور محدبة تتكون من الرواسب التى حفرتها مياه املد من هذه القنوات، 
فى حني تظهر بعض قنوات املد أكثر اتساعاً وأقل عمقاً وانحداراً بحيث 
تكاد تختفى جوانبها وتظهر كمنعطفات كما أن قطاعاتها كثيراً ما تتعرض 

للتالشى نتيجة لتعرضها ألى غمر بحرى طارئ. الصورة )13(.
ثانيًا: ظاهرات اإلرساب البحرى:

تتعدد ظاهرات اإلرساب البحرى بساحل أبو سمرة شكل )5(، وأهم 
هذه الظاهرات ما يلى:

:Sand Beach ) 1- الشواطئ الرملية ) البالجات
منطقة  جنوب  سمرة  أبو  ساحل  طول  على  الرملية  الشواطئ  تظهر 
 º50 ’50 ”40 شماالً و خط طول º24 ›45 »28 اجلروف عند دائرة عرض
شرقاً حتى منفذ أبو سمرة احلدودى مع امللكة العربية السعودية جنوباً 
على الساحل اجلنوبى الغربى لدولة قطر واملطلة على خليج سلوى عند 
دائرة عرض º24 ’44 ”40 شماالً و خط طول º50 ’48 ”43 شرقاً، حيث 
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ظهورها  إلى  باإلضافة  )1ج(،  صورة  النشطة  البحرية  اجلروف  تختفى 
وقلة  باتساعها  وتتميز  أبو سمرة،  بعض جروف  أسفل  نطاق ضيق  على 

انحدارها نسبياً، وتظهر السبخات على أسطح بعضها.
أبو  أسفل جروف  أمتار  بني سبعة  الرملية  الشواطئ  اتساع  ويتراوح 
 º24  ’44 سمرة و200 متراً عند منفذ أبو سمرة عند دائرة عرض 48” 
شماالً و خط طول º50 ’49 ”19 شرقاً، وهى بذلك ضيقة نسبياً. وتتألف 
الشواطئ  بعض  يتخللها  كما  الناعمة،  املفككة  الرواسب  من  معظمها 
كما فى الشواطئ التى توجد أسفل بعض  الصخرية بصورة ضيقة جداً 
التى  اجليرية  املواد  من  الصخرية  الشواطئ  وتتكون  سمرة،  أبو  جروف 
التحمت مع بعضها البعض بحيث يتم ملء الفجوات الصغيرة مبواد جيرية 
ومواد الحمة حتى يتم التماسك متاماً وتكسب الصالبة للصخور الشاطئية 
ارتفاعها  بقلة  الرملية  الشواطئ  وتتميز  ص191(.   ،2000 )التركمانى، 

بصفة عامة بني 0.5-1 متر. الصورة )14(.
بساحل  الرملية  للشواطئ  املؤلفة  الرواسب  طبيعة  على  وللتعرف 
أبو سمرة وكذلك أشكال االنحدارات، فقد مت حتليل ثالثة عينات لهذه 
الرواسب متثل كل منها شاطئاً رملياً جنوب جروف أبو سمرة حتى نقطة 
احلدود اجلنوبية جدول )2(، وبدراسة نتائج حتليل عينات الرواسب وكذلك 
القطاعات العرضية مبنطقة الشاطئ الرملى شكل )4 ، 5(  يتبني ما يلى:
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جدول )2( نتائج التحليل امليكانيكى للرواسب السطحية
لقطاعات شواطئ أبو سمرة

 رقم
العينة

 حصى
2-4مم

رمل
خشن 
جدا 
1-2مم

رمل 
خشن 
-0.5
1مم

رمل 
متوسط
-0.25 
0.5مم

رمل ناعم
-0.125
0.25مم

رمل
ناعم
جدا

-0.63
0.125

طمى 
وصلصال
أقل من
0.63

 نسبة
الرمال %

 خصائص
التكوينات

رملية3.210.536.427.316.63.32.794.1 شاطئ1
رملية3.46.144.229.413.80.92.294.4 شاطئ2
رملية0.98.443.321.919.14.71.797.4شاطئ3
رملية2.58.341.326.216.532.295.3املتوسط

املصدر: من إعداد الباحث إعتمادًا على الدراسة امليدانية.

من  تتكون غالباً  رملية  رواسب  الرملية من  الشواطئ  رواسب  تتألف 
الرمل املتوسط واخلشن، حيث متثل نسب الرمل املتوسط واخلشن أعلى 
نسب عينات الشواطئ، فتبلغ نسبة الرمل املتوسط 26.2% و نسبة الرمل 
مبناطق  الرملية  الشواطئ  ببعض  ذلك  فى  متشابهة   ،%41.3 اخلشن 
ورمبا   ،)213 2002، ص  مرسى،  )سيد  األحمر  البحر  بساحل  الرؤوس 
إلى اختالط بعض مفتتات هياكل  بها  الرمال  زيادة نسبة خشونة  يرجع 
القواقع والكائنات البحرية الكلسية اخلشنة بها، ويبلغ متوسط التكوينات 
احلصوية بها 2.5%، والرمال مبختلف أحجامها 95.3%، و نسبة الطني 
والصلصال 2.2%، وقد يرجع التباين فى طبيعة هذه الرواسب إلى املصدر 
الذى اشتقت منه حيث تتمثل رواسب الشواطئ فى: الرواسب الناجتة عن 
النحت البحرى للجروف املالصقة للساحل، حيث يعمل التيار الساحلى على 
إعادة ترسيبها على الشواطئ األمامية للجروف، واخللجان املجاورة لها، 
باإلضافة إلى رواسب األودية التى تلقيها عند مصباتها، وأخيراً الرواسب 
الهوائية التى تنقلها الرياح الشمالية الغربية من األراضى املرتفعة وترسب 
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بعضها فى املناطق الساحلية املنخفضة.
وتتميـز الشواطئ الرملية بقلة انحدارها بصفة عامة حيث يبلغ متوسط 
درجة انحدارها 4º درجات )خفيفة االنحدار(، وتقع بذلك ضمن الشواطئ 
 ،)Pethick, J., 1984, P. 92(  11-0.5 بني  انحدارها  يتراوح  التى  العادية 
حيث يصل انحدار الشاطئ الواقع إلى الشمال من رأس أبو سمرة إلى 3 
درجات، ويتميز باتساعه ونعومة رواسبه وخلوه من اجلروف لذلك تنتشر 
عليه السبخات، بينما وصل االنحدار إلى ثمانى درجات فى الشاطئ الواقع 
فى حني  رواسبه،  وخشونة  بضيقه  ويتسم  أبو سمرة  رأس  أسفل جروف 
تتميز شواطئ منطقة قوس أبو سمرة فى أقصى جنوب غرب خليج سلوى 
بقلة انحدارها نظراً التساعها، وزيادة املسافة التى تغطيها مياه املد، حيث 
تصل درجة انحدار معظم هذه الشواطئ إلى درجة واحدة، وتتميز الشواطئ 
كثيرة  وأحيانا  املياه،  ملسافات قصيرة حتت سطح  التدريجى  باالنخفاض 
تختفى فجأة وتكون عميقة مبعظم ساحل أبو سمرة وبالتالى فاملساحات 
التى تستخدم كبالجات تعتبر ضيقة جداً. كما تتميز معظم رمال الشاطئ 

بأنها خشنة إلى متوسطة )0.5-0.25سم( كما تعتبر جيدة التصنيف. 
عامة  بصفة  اليابس  صوب  مقعراً  تقوساً  الرملية  الشواطئ  وتأخذ 
حيث يبلغ متوسط نسبة التقوس 0.32 وذلك على اجلانب الشرقى من 
من  الغرب  أقصى  فى  وذلك  يبدو مستقيما  فى حني  القطاعات،  معظم 
القطاعات، وميكن تفسير ذلك بأن اجلانب الشرقى من القطاعات يتعرض 
لعمليات النحت بدرجة أكبر خاصة مع العواصف املدية العالية، بينما تتم 

عملية البناء بشكل مستمر على اجلانب الغربى من القطاعات.
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:Sand Spits 2- األلسنة الرملية
أحد  من  باليابس  وتتصل  الشكل  طولية  إرسابية  أشكال  عن  عبارة 
نقل  بعمليات  األلسنة  تكون  ويرتبط  البحر،  فى  اآلخر  وميتد  طرفيها، 
هناك  يكون  عندما  األلسنة  وجود  ويكثر  الساحل،  طول  على  الرواسب 
تغير فجائى فى االنحدار مبحازاة الساحل حيث جتنح األمواج والتيارات 
األمواج  كانت  فإذا   .)Rice, R.J., 1990, P. 350( اإلرساب  إلى  الساحلية 
بزاوية  مائلة  للرأس  املالصق  اخلليج  أو  أبو سمرة  رأس  باجتاه  القادمة 
ما، وكانت الرأس متوغلة ملسافة كبيرة فى البحر واخلليج متوغاًل ملسافة 
كبيرة أيضاً فى اليابس، فإن منطقة الظل الواقعة فى الرأس يحدث بها 
تناقص مفاجئ فى معدل طاقة النقل للرواسب، وتكون النتيجة ترسيب 
الرواسب على شكل أجنحة خارجة من الشاطئ هى التى تشكل األلسنة.

أبو سمرة جنوب غرب قطر.  الظاهرة بشواطئ ساحل  وتظهر هذه 
فيقع عند الطرف اجلنوبى من رأس أبو سمرة لسان رملى ميتد فى محور 
ومتوسط عرضه  متراً،   40 حوالى  بطول  جنوبى شرقى  غربى-  شمالى 
أمتار،   8 باليابس حوالى  اتصاله  عند  ويبلغ عرضه  أمتار،  ثالثة  حوالى 
ونهايته فى البحر حوالى 2.5 متر، وال يزيد ارتفاعه عن 30سم، ويتميز 
معدالت  لزيادة  نتيجة   )º1( انحـداره  بقلة  للبحر  املواجه  الشرقى  جانبه 
انحداره  بزيادة  احملمى  الغربى  جانبه  يتميز  حني  على  عليه،  اإلرساب 
نسبيا )º3( كما يتضح من الصورة )15(، ورمبا ترجع نشأة اللسان إلى 
نقل الرواسب املنحوتة بفعل األمواج من رأس أبو سمرة وإعادة ترسيبها 
التيار  بواسطة  الضحلة  سلوى  خليج  مياه  فى  اللسان  ذلك مبنطقة  بعد 

الساحلى.
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 25 

 

 ( القطاعات العرضية للشواط  الرملية بساحل أبو سمرة جنوب غرب قطر2شكل )

من خالل صور األقمار  Global Mapper 11الشكل من إعداد الباحث اعتماداً على برنامج 
شكل )4( القطاعات العرضية للشواطئ الرملية بساحل أبو سمرة جنوب غرب قطر الصناعية
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كما ينتشر فوق سطح اللسان بعض احلفر الصغيرة الناجتة عن حفر 
سرطانات البحر لها لتتخذها كمخابئ لها، باإلضافة إلى ظهور التموجات 
الرملية الساحلية، كما يقع إلى اجلنوب من اللسان السابق بحوالى 500متر 
لسان آخر ميتد فى محور غربى- شرقى بطول حوالى 19متر، ومتوسط 
عرض 2.5متر وينحرف قلياًل نحو اجلنوب باجتاه البحر. ويتراوح عرضه 
باليابس، وال  أمتار عند اتصاله  البحرية، وحوالى 3  نهايته  بني 2م عند 
يزيد ارتفاعه عن نصف متر، ويتميز جانبه الشرقى املواجه للبحر بقلة 
 .)2º( الغربى احملمى  فى جانبه  انحداره نسبياً  وزيادة   )0.5º( انحداره 
وتتألف األلسنة الرملية من رواسب رملية وفتات جيرية بيضاء ومعظمها 

رواسب رملية خشنة إلى متوسطة والقليل منها ناعم.
:Sand Hooks 3- اخلطاطيف الرملية  

   وهى إحدى أشكال األلسنة الرملية التى تتعرض أطرافها اخلارجية 
املائية،  والتيارات  لالنثناء بسبب تعرضها الجتاهات متعددة من األمواج 
وحدوث دوامات مائية تعمل على انحراف أطرافها نحو اليابس مبا يشبه 
اخلطاف Hook )مجدى تراب، 1996، ص97(. وعادة ما ميتد من اللسان 
أكثر من خطاف تظهر على هيئة بروزات مثلثة الشكل متتد رؤوسها جتاه 
ساحل أبو سمرة، وتظهر هذه اخلطاطيف عندما تنكشف عنها املياه أثناء 

اجلزر ولكنها تغمر باملياه أثناء املد.
اللسان  ينتهى  أبو سمرة، حيث  الرملية بساحل  وظهرت اخلطاطيف 
يتجه  معقوف  بخطاف  أبو سمرة  رأس  من  الغربى  اجلنوب  إلى  املوجود 
نحو اجلنوب الشرقى باجتاه الساحل، ويبلغ طوله املمتد من اللسان صوب 
البحر 13 متراً، ويتراوح عرضه عند نهايته البحرية 1.5 متر و 4 أمتار 
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عند قاعدته املتصلة باللسان الرملى، وتبلغ درجة انحدار جوانب اخلطاف 
منسوب  يزيد  وال  درجة،   3 حوالى  البحر  صوب  انحداره  ودرجة   ،  4º
سطحه عن نصف املتر، ويتألف من رواسب رملية وفتات جيرية بيضاء 
ومعظمها رواسب رملية خشنة إلى متوسطة والقليل منها ناعم. هذا وقد 
أوشك اخلطاف أن يتصل بأحد احلواجز الرملية التى تتجه من الشمال 
إلى اجلنوب ليحصر بني اللسان وساحل أبو سمرة بحيرة ساحلية صغيرة 
)الجون( تغمرهما مياه البحر أثناء فترات املد وتنكشف عنهما أثناء فترات 

اجلزر. كما توضحه الصورة )16( .
: Barriers & Lagoons 4- احلواجز والالجونات

واحلواجز متتد  واحلصوية،  الرملية  بالشواطئ  غالباً  معاً  ويرتبطان 
بالقرب من  املياه الشاطئية الضحلة  فى شكل أشرطة رملية، تتكون فى 
تكوين  ويبدأ  الساحل،  موازية خلط  بصورة طولية  الساحل، ومتتد  خط 
الضحلة،  الشاطئية  املياه  دخولها  عند  األمواج  تتكسر  عندما  احلواجز 
مما يضطرها بالقاء بعض حمولتها من الرمال، ويعاونها فى ذلك كل من 
التيارات البحرية وحركة مياه املد واجلزر، حيث تبسط مياه املد واجلزر 

الرواسب الرملية على املناطق التى تغمرها عمليات املد. 
سمرة  أبو  بساحل  الساحلية  واالجونات  احلواجز  ظاهرتى  وتنتشر 
الدراسة،  مبنطقة  واالجونات  احلواجز  هذه  نشأة  وعن  كبيرة،  بصورة 
فيبدو أنه عندما تشتد تيارات املد واجلزر تقوم مياه البحر أثناء فترات 
وبالتالى  رواسب،  من  حتمله  ما  وترسيب  باملياه  الشاطئ  بتغطية  املد 
عندما تتراجع املياه أثناء فترات اجلزر تظهر الرواسب فى شكل بقع من 
االرسابات الرملية طولية الشكل وموازية خلط الساحل، وبتكرار حدوث 
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أن  إلى  الطولية  الرملية  البقع  فوق  اإلرساب  يزداد  واجلزر  املد  عمليات 
رملية   حواجز  بتكوين  وتنتهى  ارتفاعها،  ويزداد  البعض  ببعضها  تلتحم 
طولية ال تتصل باليابس بل موازية خلط الساحل، حاجزة بذلك املياه فى 
بينها لتظهر فى شكل الجونات ساحلية  الواقعة فيما  املناطق املنخفضة 

ضحلة. الصورتان)17 ، 18(.
وتتمثل هذه الظاهرة فى القطاع املمتد بني دائرتى عرض 46« 45‹ 
  50º ’51 ”5450 وº ’51 ”18 24 شماالً، وخطي طولº ’47 ”59 24 وº
شرقاً، حيث ميتد فوق الشاطئ الرملى املتسع إلى اجلنوب مباشرة من رأس 
أبو سمرة مجموعة من احلواجز التى تتميز بطولها وصغر عرضها، حيث 
يتراوح طولها بني 95-250 متراً، وعرضها بني 5- 20 متراً، وارتفاعها بني 
0.5-1 متر، وتتميز بشدة انحدارتها جتاه مياه االجون عن انحدارتها جتاه 
مياه البحر، ويبلغ متوسط انحدارها صوب البحر 11º  درجة بينما يزيد 
متوسط االنحدار نحو مياه الالجون إلى 32º درجة. وحتصر إلى الشرق 
منها بحيرات طولية يتراوح طولها بني 80 و 170 متر، وعرضها بني 25 
و 40 متر، بينما يتراوح عمقها بني 25سم عند أطرافها، و متر واحد فى 
منتصفها حتت مستوى سطح البحر، كما يتراوح انحدار جوانبها الداخلية 
بني 10-16 درجة، هذا وتزداد الالجونات فى اتساعها وعمقها مع حركات 

املد العالى وخصوصاً فى فصل الشتاء. 
طولى،  أحدهما  مختلفني  شكلني  فى  الساحلية  االجونات  وتظهر 
واألخر هاللى، وكالهما تكون نتيجة احلواجز الرملية الصغيرة، ويبدو أن 
هذه احلواجز الرملية واالجونات متثل مراحل مختلفة من مراحل تكوين 
الشواطئ اخلطية، حيث من احملتمل أن هذه الشواطىء القدمية تكونت 
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تدريجياً على شكل حواجز رملية متتالية، وكانت الالجونات الصغيرة التى 
تنشأ وقتياً بني خطى الشاطئ القدمي وتلك احلواجز الرملية متأل بواسطة 
الرواسب التى حتملها عادة األمواج وتيارات املد من البحر )نبيل امبابى، 
1984، ص ص 12-13(. وتتميز هذه البحيرات مبساحتها الصغيرة، حيث 
تتراوح بني 42 متر2 و 106 متر2 مبتوسط 77 متر2. كما تتميز بضحالتها 
وال متتلئ باملياه إال فى أوقات املد، كما يقطع بعض احلواجز قنوات مد 
ضحلة جداً تصل بني الالجون والبحر عن طريق فتحات ضيقة تتسع مع 
إلى داخل  الفتحات  البحر عبر هذه  املدالعالى حيث تدخل مياه  تيارات 
الالجون أثناء فترات املد، وترجع املياه من الالجون إلى البحر مرة أخرى 

عبرها أيضاً أثناء فترات اجلزر.
:Coastal Marches 4- السبخات الساحلية  

وهى من مظاهر اإلرساب البحرى وتبدو فى صورة أراضى مستوية 
ومنخفضة، وتتعرض لغمر مياه البحر بفعل تيار املد من حني آلخر، وأثناء 
فترات املد العالى يتم إرساب كميات من الرواسب فوق سطح السبخة، 
كميات  معها  البحر حامله  إلى  ادراجها  املياه  تعاود  فترات اجلزر  وأثناء 
من الرواسب تعيدها إلى البحر مرة أخرى )التركمانى،2000، ص 194(. 
هذا ويقترب منسوب السبخات املنتشرة بساحل أبو سمرة إلى حد ما من 
منسوب سطح البحر، ويتوسطها بعض األجزاء املنخفضة نسبياً عن ذلك 
املنسوب، وتبدو رطبه ومتشبعة باملياه وأحيانا تبدو فى صورة مستنقعات 
مؤقتة نتيجة لطغيان مياه املد العالى فى فصل الشتاء، ما تلبث أن جتف 

فى فصل الصيف وتظهر كمسطحات ملحية.
وهى  سمرة،  أبو  ساحل  طول  على  الساحلية  السبخات  وتنتشر     
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شكل )5( ظاهرات اإلرساب البحرى بساحل أبو سمرة جنوب غرب دولة قطر
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حديثة النشأة، ألنها ظهرت عقب انخفاض مستوى سطح البحر مؤخراً 
واستقراره فى وضعه احلالى، وقد ساعد استواء سطح ساحل أبو سمرة، 
وتدنى مناسيبه فى هذه املناطق إلى درجة تسمح ملياه خليج سلوى بالطغيان 
عليها، وبالتالى يتحدد عرض السبخات حسب طبوغرافية املكان، فتكون 
واسعة  بينما  سلوى،  خليج  من  سمرة  أبو  جروف  تقترب  عندما  ضيقة 
)محمود  البحر  عن  بعيداً  الداخل  نحو  اجلروف  تلك  تراجع  حال  فى 

عاشور،1989، ص24(. 
ويبدو أن األجزاء اجلافة من السبخات واألكثر بعداً عن مياه البحر 
ترجع إلى الفترات املبكرة فى الهولوسني، حيث كان منسوب البحر أعلى 
سامى،1993،  )سمير  رطبة  السبخات  تلك  وكانت  اآلن  عليه  هو  مما 
ص148(، وبانخفاض سطح البحر واستقراره عند مستواه احلالى جفت 
تلك السبخات وتكونت السبخات الرطبة احلالية عند أطرافها القريبة من 
البحر، والتى رمبا كانت متثل مسطحات مد، وما الالجونات احلالية إال 
مراحل مبكرة من السبخات، وبزيادة اإلرساب فوقها ترتفع قيعانها نسبياً 
مياه  تغطيها  تصبح  حتى  الرملية  احلواجز  بواسطة  البحر  عن  وتنفصل 
املد العالى فى فصل الشتاء فقط بينما فى مراحل متقدمة يزداد ارتفاع 
احلاجز الرملى لدرجة متنع وصول مياه البحر إلى االجونات، ومع مرور 
رقيقة  تاركة قشرة ملحية  الصيف  فترات  أثناء  املياه  منها  تتبخر  الوقت 

فوق سطحها.
وتظهر السبخات عند معظم الشواطئ املمتدة على طول ساحل أبو 
سمرة خاصة القطاع املمتد فى اقصى اجلنوب الغربى حيث يتميز السهل 
بالقرب  ارتفاعه  انحداره وقلة  باتساعه، وقلة  القطاع  الساحلى فى هذا 
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من خليج سلوى، باالضافة إلى اختفاء اجلروف البحرية، ويتراوح ارتفاع 
السبخات بني 1 – 2 متر، والزلت أجزاء منها دون منسوب سطح البحر 
بالرياح  املصحوبه  على سطوحها  تطغى  أن  العالى  املد  ملياه  يسمح  مما 
الشمالية الغربية، لذا تعتبر مياه خليج سلوى أهم مصدر ملياه السبخات 
)على  السبخة  شريط  العالى  املد  مياه  تغمر  بحيث  سمرة،  أبو  بساحل 
السبخات  عرض  يتراوح  حني  فى   .)105  :104 ص  ص  الشيب،1997، 
بذلك القطاع بني 0.2 – 1.4 كم. ومن خالل الدراسة امليدانية يتضح أن 
سطح بعض السبخات يتغطى بالفرشات الرملية، حيث تنمو عليها بعض 
النباتات التى تتصيد الرمال من الرياح والتى تكون بدورها نباكاً رملية ال 
يتعدى ارتفاعها نصف املتر، ولعل وجود مثل هذه النباك فوق أجزاء من 
سطح السباخ لدليل على قدم السبخات عن النباك الرملية، كما أن النباك 
مع منوها التدريجى سوف تؤدى فى النهاية إلى تزايد ارتفاع معدل أسطح 
أبو  )محمود  العالى  املد  مستوى  عن  بعد مبنأى  فيما  لتصبح  السبخات 

العينني، 2000، ص 31(.
وبصفة عامة تتميز أطراف السبخات القريبة من البحر بزيادة محتواها 
املائى، على حني أن أجزاءها الداخلية تبدو جافة أو شبه جافة وتتصاعد 
األمالح املذابة فى املياه على أسطحها بواسطة اخلاصة الشعرية، ويؤدى 
يبلغ  السبخات  بعض  فى  رقيقة  صلبة  ملحية  قشرة  تكون  إلى  تبخرها 

سمكها حوالى 2 سنتيمتر، وهشة فى البعض األخر. الصورة )20(.
أن  تبني  للسبخات  السطحية  الرواسب  من  عينات  ثالث  وبتحليل 
متوسط الرمل اخلشن مثل أعلى النسب بها 30.1% ويليه الرمل املتوسط 
الدقيقة  والرمال  والغرينية  الطينية  الرواسب  بينما مثلت نسبة   ،%23.6



العدد الرابع

- 98 -

مجتمعة والتى يقل حجمها عن )0.5 مم( 43.9% من وزن العينة، بينما 
نسب احلصى األكبر من 2 مم 2.4% من وزن العينة. 

:Tidal Flats 5- مسطحات املد
شبه  األراضى  من  ومتباعدة  متناثرة  صغيرة  مساحات  عن  عبارة 
باجتاه  أبو سمرة  أمام شواطئ  تنتشر  الطني  أو  بالرمل  املغطاة  املستوية 
خليج سلوى، والتى تتميز بضحالتها وقلة عمقها وبطء انحدارها وطاقة 
أمواجها الضعيفة، األمر الذى يساعد على تكونها نتيجة نشاط عمليات 
االرساب بتلك الشواطئ، والتى تتألف غالباً من الرواسب الناعمة املفككة. 
ومتثل مسطحات املد نطاق املد واجلزر ملياه البحر فتغطيها مياه البحر 
أثناء فترات املد العالى، فى حني تظهر كمسطحات رملية يابسة أو تبدو 

شبه رطبة أثناء فترات اجلزر.
ومت تسجيل هذه الظاهرة أمام رأس أبو سمرة وعلى ساحل اخلليج 
مباشرة،  أبو سمرة  رأس  من  اجلنوب  إلى  والواقع  لها  املالصق  الصغير 
باالضافة إلى اخلليج الواقع إلى اجلنوب من رأس أبو سمرة بحوالى 2.3 
اتساعها فى األجزاء  الغربى لدولة قطر. ويصل  كم فى أقصى اجلنوب 
األمامية لشاطئ رأس أبو سمرة إلى أقل من 60متراً، بينما يتراوح اتساعها 
على طول ساحل اخلليج إلى اجلنوب من رأس أبو سمرة  بني 100-50 

متر. الصورة )19(.
:Ripple Marks )6- عالمات التموج )النيم

حتت  تكونت  والتى  املغمورة  الشاطئية  الرمال  متوجات  بها  ويقصد 
سطح املاء، نتيجة لفعل مياه البحر والتى تزركش األسطح الرملية الواقعة 
حتت تأثير تيارات املد واجلزر، وترجع نشأتها إلى حركة األمواج اخلفيفة 
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ومياه املد، فتظهر فى صورة من التموجات الرملية دقيقة احلجم واملتوازية 
لشواطئ أبوسمرة. وتتخذ هذه التموجات منطاً يتفق مع اجتاه اإلرساب 
حلركة التيار البحرى الساحلى بساحل أبو سمرة، حيث متتد باجتاه شمالى 
– جنوبى. وتظهر هذه الظاهرة على الشواطئ الرملية املنتشرة بساحل أبو 
سمرة شكل )خريطة مورفولوجية( حيث تبدو التموجات موازية للشاطئ 
وقممها مسطحة حيث يؤدى تراجع املياه أثناء اجلزر إلى تشذيبها وتوزيع 
رواسبها نحو البحر وتسوية أسطحها. وكنتيجة لتضرس أسطح شواطئ 
أبو سمرة فإن عملية اإلرساب الناجتة عن تيارات املد ال حتدث بانتظام، 
ولذلك عندما تنحسر املياه أثناء اجلزر تبدو عالمات التموج بارتفاعات 
1.5-6سم،  بني  عرضها  متوسط  ويتراوح  1-4سم  بني  تتراوح  مختلفة 
ويفصل بينها منخفضات طولية لها نفس العرض ومتوسط عمقها 2سم، 
ويتراوح طولها بني 12 و 38 سم، ويبلغ انحدار جوانبها املواجهة للبحر 
23º درجة، بينما يزداد االنحدار إلى 39º درجة فى اجلهة التى تطل على 
املنخفضات التى تنحصر بني قمم األمواج، ويتراوح معدل التموج بني 9 
املغمورة بساحل  الساحلية  الرملية  التموجات  و 12، وتتشابهة خصائص 
)سيد  األحمر  البحر  بساحل  الرؤوس  سواحل  على  مبثيلتها  سمرة  أبو 
مرسى،2002،ص 133(. وميكن تفسير هذا التقارب فى معدل التموج إلى 
عدم اختالف حجم حبيبات الرمال املكونة لها من ناحية حيث أن مصدرها 
الرياح كثيراً من ناحية أخرى، وقد لوحظ  واحد، وعدم اختالف سرعة 
أن مياه املد تغطى هذه التموجات بينما تعمل الرياح أثناء فترات اجلزر 
وانحسار املياه عنها على تذريتها، كما لوحظ أن رواسب قمم التموجات 
تتميز بخشونة رمالها بينما تتميز رواسب املنخفضات التى تنحصر بني 

قمم التموجات بنعومة رمالها كما توضحها الصورة )9(.
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سادسًا: اخلامتة والتوصيات:
اخلروج  أمكن  سمرة  أبو  بساحل  البحرية  التعرية  ظاهرات  بدراسة 
ببعض النتائج، والتوصيات التى قد تسهم فى تنمية املنطقة، وذلك على 

النحو التالى:
أواًل: النتائج:

لدولة قطر،  الغربى  الساحل اجلنوبى  أبو سمرة على  ميتد ساحل   –  1
املطل على خليج سلوى بطول 16 كم، ويتألف من الصخور اجليرية 

والرواسب املفككة.
ملوحتها  بزيادة  تتميز  أنها  العربى  اخلليج  مياه  دراسة  من  اتضح   -  2
وحرارتهـا، وتتمثل عوامل التعرية البحرية فى األمواج وهى ضعيفة 
وقليلة الطاقة ومن ثم فهى أمواج بناءة أكثر منها هدامة، واملد واجلزر 
وهى أهمها، ثم التيارات البحرية ولعل أهمها التيار الساحلى الطولى 

السائد على طول ساحل أبو سمرة من الشمال إلى اجلنوب.
3 – تتمثل أهم ظاهرات النحت البحرى فى اجلروف البحرية، وأرصفة 
الشاطئ، والكهوف واألقواس واملسالت البحـرية، بينما تعد الشواطئ 
والجونات،  وحواجز  مد  ومسطحات  سبخات  من  بها  يرتبط  وما 
الظاهرات  أهم  )النيم(  الساحلى  التموج  وعالمات  رملية،  وألسنة 

الناجتة عن اإلرساب البحرى بها.
4 – اتضح من الدراسة عدم االهتمام بساحل أبو سمرة عمرانياً وسياحياً، 
أبو  مبنفذ  الدوحة  يربط  الذى  املزدوج  البرى  الطريق  من  اللهم 
سمرة البرى، باالضافة إلى بناء املبنى االدارى الذى يوجد به قسم 

اجلوازات ونقطة التفتيش على احلد البرى الوحيد بقطر. 



املجلة اجلغرافية اخلليجية

- 101 -

ثانيًا: التوصيات:
الذى  البرى  الطريق  الساحلى ووجود  السهل  استواء  االستفادة من   –  1
بطول  العمرانى  واالمتداد  التوسع  فى  سمرة  بأبو  الدوحة  يربط 

ساحل أبو سمرة.
2 – إنشاء بعض القرى السياحية على ساحل أبو سمرة.

والكهوف  البحرية  اجلروف  مثل  البحرى  النحت  اشكال  استثمار   –  2
واملسالت واألقواس البحرية وغيرها فى جذب السياح الى ساحل 
سياحى  كمزار  أبو سمرة  لساحل  الدعاية  ينبغى  حيث  أبو سمرة. 
مهم خصوصاً وأن منفذ أبو سمرة ميثل املنفذ الوحيد البرى بدولة 
قطر وبالتالى يزداد عدد املسافرين بني دول التعاون اخلليجى عبر 

هذا املنفذ.
نظافتها  حيث  من  سمرة  أبو  بساحل  الرملية  بالشواطئ  االهتمام   –  3
وجتهيزها كبالجات أمام السياح، وتوفير وسائل الرياضات البحرية 
تعتبر  حيث  مياهه،  وصفاء  بجمال  االستمتاع  بهدف  والترفيهية 

سياحة الشواطئ البحرية مصدر للدخل القومى لبعض الدول.
للسائحني.  اخلدمات  لتقدمي  سمرة  أبو  بساحل  استراحات  انشاء   –  4

انشاء بعض املنشآت السياحية.
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( جوور س حوواحل سبووو حوومر) النشوو ة    الحوو  1صووور)  
الصوورور المتقوواق ة موون الواجحووال الفوور) لل وورس   مووا 
 الح  سثر تلوو  ميواا الرلويج بوالنلى علوى تلوو الصورور  
باإلضافة إلى ظحور بعض المرللال مثل إطوار القويارال 

  الورق.
 التصو ر: جحة الشمال الشرقى.

 

( سحد سرصلة الشاطئ الممتد) سحلل جر س سبوو 0صور)  
حووومر) النشووو ة   تكحووور الكتووول الصووورر ة المتحدلوووة مووون 
 اجحووال ال وورس الفوور)  باإضووافة إلووى  جووود الشوو وق 

  اللواصل المنتشر) فوق ح ح رصيف الشاطئ.
 التصو ر: جحة ال نوب الشرقى.

 

( ف ووووال النفووور البفووورا  األحووو ف المعل وووة 2صوووور)  
ب ر س حاحل سبو حومر)    تحوح إخوتالس سح واك الكتول 

 الصرر ة المتحدلة منحا.
 التصو ر: جحة الشرق.

( جوور س حوواحل سبووو حوومر) النشوو ة    الوجوو  2صووور)  
الفوور    الحوو  موودا ارتلاعوو    تراجووس ال وورس  تقوواقى 

 الكتل الصرر ة متبا نة األح اك.
 : جحة ال نوب الشرقى.التصو ر 
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( منفوودرال رصوويف الشوواطئ التووى تبوود  س وود 1صووور)  
انفووووداراً  تنتشوووور فوقحووووا الشوووو وق العمود ووووة  الموا  ووووة 
للقاحل  باإضافة إلى انتشار حلر اإل ابة متبا نة األح واك 

 فوق ح فحا .
 التصو ر: جحة الغرب

 

 

د ود ( سحود الكحووس البفر وة    تحوح  جوود الع6صور)  
موون الكتوول الصوورر ة المتحدلووة منوو  سموواك موودخل الكحووف. 

 التصو ر: الشمال الغربى.

 
 

(  حوووف سخووور ب ووور س سبوووو حووومر) النشووو ة  7صوووور)  
  تحووح سثوور الشوو وق فوووق حوو ف الكحووف  التووى حوواعدل 

 األمواج على ت و ف الكحف داخل صرور ال رس.
 التصو ر: جحة الشرق.

صوووغير)    تحوووح سحووود األقووووار البفر وووة ال (4صوووور)  
  ووواد) النفووور البفووورا فوووى حووو ف ال وووور  مموووا حوووي دا 
مقووت بالً إنحيووار حوو ف ال ووور  تكووو ن مقوولتين بفوور تين 

 منلصلتين عن بعححما البعض .
 التصو ر: جحة الشمال الغربى.

 

أشد  تبدو  التى  الشاطئ  رصيف  منحدرات   )5( صورة 
واملوازية  العمودية  الشقوق  فوقها  وتنتشر  انحدارًا 
متباينة  اإلذابة  حفر  انتشار  إلى  باالضافة  للساحل، 

األحجام فوق سطحها .
التصوير: جهة الغرب

صورة )6( أحد الكهوف البحرية، ويتضح وجود العديد 
من الكتل الصخرية املتهدلة منه أمام مدخل الكهف. 

التصوير: الشمال الغربى.

صورة )7( كهف أخر بجروف أبو سمرة النشطة، ويتضح 
أثر الشقوق فوق سقف الكهف والتى ساعدت األمواج 

على جتويف الكهف داخل صخور اجلرف.
التصوير: جهة الشرق.

ويتضح  الصغيرة،  البحرية  األقواس  أحد   )8( صورة 
سيؤدى  مما  القوس،  سقف  فى  البحرى  النحت  زيادة 
مسلتني  وتكوين  القوس  سقف  النهيار  مستقباًل 

بحريتني منفصلتني عن بعضهما البعض .
التصوير: جهة الشمال الغربى.
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( سحوود األقوووار البفر ووة الكبيوور) نقووبياً نتي ووة 5صووور)  
بووار  موون   وواد) النفوور البفوورا فووى النتووول الصووررا ال

حاحل سبو حمر) من  ال ال انبين   ما  تحح قرب اانحيار 
ح ف ال ور  تكوو ن مقولة بفر وة منلصولة عون ال ورس. 
 مووا  الحوو   جووود عالمووال التموووج س  ظوواقر) النووي  فوووق 

  تفر ح ح مياا البفر.
 التصو ر: جحة ال نوب الشرقى.

 

 

( سحوود األقوووار البفر ووة النات ووة عوون النفوور 15صووور)  
بفرا فى سحلل إحدا المقالل البفر ة الموجود) سحولل ال

جوور س سبووو حوومر) التووى إ تصوول إليوو  ميوواا البفوور إإ فووى 
حاإل المد العالى   ما  الح   جود  ق اف ى فوق ح ف 
ال ور البفرا  مما  توقس انحيار القو ف مقوت بالً  ان قواك 

 المقلة إلى مقلتين. 
 التصو ر: جحة ال نوب.

 
 

إحدا المقوالل البفر وة بقواحل ابوو حومر).  (11صور)  
  كحر عليحا سثر تلو  مياا الرليج بلعل النلى   ما  كحور 

 لقان بملى متوغل داخل مياا الرليج خلف المقلة.
 التصو ر: جحة ال نوب الغربى.

 
 

ثوووال  مقوووالل بفر وووة علوووى خوووى   احووود  (12صوووور)  
رس بوال رب مون البفور  مموا  ودل علوى سنحوا ب ا وا خوى ال وو

ال د   بقاحل سبو حمر)  بينما  تراجس خوى ال ورس ال د ود 
إلووى الرلووف منحووا.  مووا  كحوور سحوود اإجونووال   ال فالوو  

 الرحرال  الصلرال فوق رصيف الشاطئ.
 التصو ر: جحة الشمال الغربى. 
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( إحدا قنووال المود بقواحل سبوو حومر)  حيوث 10صور)  
 ا  جقورقا بصور)  اضفة. تكحر منع افاتح

 التصو ر: جحة ال نوب الغربى.

 

 

( سحوود الشووواطئ الرمليووة بقوواحل سبووو حوومر)  12صووور)  
حيث ترتلى ال ر س.   الح  اقمال تلو الشواطئ  عدك 

 اإقتماك بحا. التصو ر: جحة الغرب.

 
 

( سحوووود األلقوووونة الرمليووووة المتصوووولة باليوووواب  11صووووور)  
حولوا بقواحل سبوو حومر).   كحور  متوغل فى مياا خلويج 

فوووق حوو ف  التموجووال الرمليووة.  مووا  الحوو  بدا ووة تكووون 
 حاجز رملى موا ا للقاحل.

 التصو ر: جحة الشمال الغربى.

 
 

الر اطيف الرملية المع وفة التى  نتحوى بحوا  (16صور)  
سحد األلقنة الرملية بقاحل سبو حومر)  حيوث  ت و  اللقوان 

مووا الر وواس  ت وو  نفووو القوواحل الرملووى داخوول البفوور بين
 نتي ة فعل التيارال البفر ة.

 التصو ر: جحة ال نوب الغربى. 
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( إحدا اإجونال القاحلية بقاحل سبو حمر)  17صور)  
 مووا تشووير األحووح  إلووى بدا ووة تكووون حوواجز رملووى جد وود 
موا ا لروى القواحل  مموا حوي دا فوى النحا وة إلوى تكوون 

 إجون حاحلى جد د.
 التصو ر: جحة الشمال الغربى.

 

 

( تتوووابس مووون الفوووواجز  اإجونوووال القووواحلية 14صوووور)  
بقاحل سبو حومر)  حيوث  ذخوال اإجوون ال ر و  مون البفور 
الشكل المقوت يل بينموا  ذخوال اإجوون ال ر و  مون القواحل 

 الشكل الحاللى. 
 التصو ر: جحة ال نوب.

 
 

موود الممتوود) سحوولل جوور س سبووو ( مقوو فال ال15صووور)  
 حمر). 

 التصو ر: جحة الشرق.

 
 

إحدا القبرال القاحلية بقاحل سبوو حومر)   (25صور)  
  تكحر قشر) ملفية رقي ة فوق ح ح القبرة.

 التصو ر: جحة الشمال الشرقى. 
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نباتات الزينة اخلارجية في مدينة مكة املكرمة
)دراسة تطبيقية في املالئمة البيئية(

زين مطلق اجلميعي

قسم اجلغرافيا/كلية العلوم االجتماعية/جامعة أم القرى
 zenalj@uqu.edu.sa:البريد اإللكتروني

zen.m.alj@gmail.com

ملخص البحث:
يعد تشجير املدن من أساسيات التخطيط العمراني السليم لدوره املهم في 
حتسني بيئة املدينة. ،حيث تشكل نباتات الزينة الهيكل األساسي لها. ويؤدي 
اختيار األنواع النباتية املالئمة بيئياً للمنطقة التي تقام فيها مشاريع التشجير 
إلى جعلها  في حالة توازن مع هذه البيئات. وقد اهتمت أمانة العاصمة املقدسة 
بتطوير مشاريعها التشجيرية وإدراجها في صلب العملية التخطيطية ألحياء 
ومدينة مكة  تنفيذها.  املدخلة في  الزينة  نباتات  اعتمدت على  ،حيث  املدينة 
السائدة  الطبيعية  البيئة  املدن الصحراوية تشكل ظروف  املكرمة كغيرها من 
عائقاً في تنفيذ هذه املشاريع وتقيد توسعها. ولقد هدفت الدراسة إلى تناول 
األنواع  حصر  املكرمة،و  مكة  مدينة  في  التشجير  ملشاريع  اجلغرافي  التوزيع 
األنواع  النباتية،وتصنيف  خصائصها  على  والتعرف  فيها  املستخدمة  النباتية 
النباتية إلى مجاميع حسب شكل النماء ودورة احلياة،مع استعراض الظروف 
النباتات  املكرمة، وحتديد دور  التشجير في مكة  الطبيعية احمليطة مبشاريع 

احمللية في تشكيل برامج التشجير املقامة. 
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،املالئمة  اخلارجية  الزينة  نباتات  التشجير،  مشاريع  املفتاحية:  الكلمات 
البيئية، مدينة مكة املكرمة.

ABSTRACT
Due to its role in improving the environment, cities’ afforestation is con-
sidered one of the principles of urban planning, with ornamental plants 
as its backbone. Choosing the adequate plant species would definitely 
create balance between the environment in which an afforestation plan 
is conducted and the ornamental plants used. The Municipality of the 
Holy City in Makkah, Saudi Arabia, has paid special attention and effort 
to the afforestation of the city of Makkah and has long implemented this 
process as the core of its urban renovation plan. Like all other desert cit-
ies, the city of Makkah has a natural environment that hardens and limits 
the process of afforestation. This study aims at discussing the geographic 
distribution of the afforestation projects held in Makkah. It also aims at 
categorizing the plant species used in each of the projects based on their 
external appearances as it also aims at defining their biological charac-
teristics. The study does also tackle the natural environmental conditions 
that controlled the afforestation projects in Makkah together with defin-
ing the role of domestic plants in such projects.

Key Words:
Afforestation Projects, Ornamental Plants, Environmental Adequacy, 
The City of Makkah Al-Mukarrama 
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مقدمة:
،فمشاريع  السليم  العمراني  التخطيط  أساسيات  من  املــدن  تشجير  إن 
التشجير املقامة لها أهمية بالغة في حتسني بيئة املدينة وذلك بتقليل التلوث 
الناجت من الغازات واألدخنة املنطلقة من السيارات واملصانع ،كما أنها تعمل على 
حماية املباني من أثر الرياح احململة باألتربة ،وتنظيم حركتها بني املباني،إضافة 
إلى أن التوسع في مشاريع التشجير يعمل على خفض درجات احلرارة ،ويزيد 
على  ،ويعمل  األتربة  من  الهواء  تنقية  على  اجلوية،ويساعد  الرطوبة  معدالت 

حتسني التربة وزيادة خصوبتها ويحفظ املياه ويقلل من سرعة جريانها.
ولقد أولت بلديات املدن اهتماماً بالغاً مبشاريع تشجير املدن ليس بهدف 
التي  الصحراء  مظاهر  من  والتخلص  فقط  اخلضراء  املساحات  في  التوسع 
حتيط بالسكان ،وإمنا ألن إنشاؤها يتطلب االعتماد على دراسات مستفيضة 
أنواعها  اختالف  على  الزينة  فنباتات   ، املشاريع  هــذه  تنفيذ  في  البدء  قبل 
تشكل العناصر األساسية املستخدمة في تصميم وتنسيق احلدائق واملنتزهات 
الزمن وتختلف في  تتغير وتختلف مع  نباتات  العامة،وهى  وامليادين  والشوارع 
وألوانها  أوراقها  أشكال  في  تختلف  ،كما  منوها  وطبيعة  وأحجامها  أشكالها 
بالتنسيق  املتعلقة  العمليات  في  أهميتها  في  يزيد  ،وهــذا  أزهــارهــا  ورائــحــة 

والتجميل )املانع،2002م،ص 192(.
لذلك فإن عملية إدراجها في مشاريع التشجير البد أن تكون قائمة على 
ما  مع  توافقاً  زراعتها  يضمن جناح  متعددة مما  وجمالية  وفنية  بيئية  أسس 
يسخر لها من إمكانات مادية وفنية،ومن ثم فإن اختيار األنواع النباتية للبدء 
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في عملية تشجير املدن البد أن يتم وفق مجموعة من األسس تتناول وظائف 
للبيئة  املالئمة  الشجرية  األنـــواع  واستخداماتها،مواصفات  النباتات  زراعــة 
احمللية ،مالئمة النباتات لظروف البيئة احمللية،السيما في املدن الصحراوية 
التي تعاني من ارتفاع درجات احلرارة وهبوب الرياح احململة باألتربة وانخفاض 

كميات األمطار الساقطة.
ومدينة مكة املكرمة كغيرها من املدن الصحراوية يستحوذ إنشاء مشاريع 
بتطوير  املقدسة  العاصمة  أمانة  اهتمت  لذلك  بالغة،  بأهمية  فيها  التشجير 
مشاريعها التشجيرية والتوسع فيها السيما مع التطور العمراني الذي شهدته 
عدة  إلى  املكرمة  مكة  مدينة  تقسيم  مت  ،حيث  األخيرة  السنوات  في  املدينة 
التطوير  لعملية  متنوعة  أشجار  التشجير،وأدرجت  بها مشاريع  مناطق متثلت 
املاء  من  قليلة  غير  وكميات  كبيرة  لرعاية  حتتاج  املشاريع  هذه  في  والتوسع 
عدد  إجمالي  ،وبلغ  492كــم  تشجيرها  مت  التي  الطرق  أطــوال  بلغ  للري،فقد 
بلغ  وشجيرة،كما  216390شــجــرة  إلــى  13916نــخــلــة،إضــافــة  املـــزروع  النخيل 
إجمالي مساحة املسطحات اخلضراء1،055،760م2،وإجمالي أطوال االسيجة 
البنائية503379م )أمانة العاصمة املقدسة –قسم احلدائق والتجميل،1429ه(.
وتعتبر هذه الدراسة على قدر من األهمية ألنها الدراسة األولى التي تناولت 
خصائصها  وإبــراز  مكة  مدينة  في  التشجير  ملشاريع  املكونة  النباتية  األنــواع 
احليوية ومدى مشاركة األنواع احمللية في هذه البرامج ،كما أنها ربطت بني 
الظروف الطبيعية احمليطة مبدينة مكة املكرمة ومالئمة هذه األنواع النباتية 

لهذه الظروف.
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أهداف الدراسة وأسئلتها
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التوزيع اجلغرافي ملشاريع التشجير 
في مدينة مكة املكرمة ،ومدى ارتباط هذه املشاريع املقامة فيها ببيئتها الطبيعية 
،واستعراض  املشاريع  لهذه  املكونة  النباتية  األنـــواع  على  التعرف  خــالل  من 
خصائصها الفسيولوجية والتشريحية املميزة لها ،وما إمكانية مشاركة النباتات 
احمللية في هذه املشاريع.ومن ثم فإن أهداف الدراسة الرئيسة تتبلور في اآلتي:

1 - دراسة التوزيع اجلغرافي ملشاريع التشجير في مدينة مكة املكرمة.
مكة  مدينة  في  التشجير  برامج  في  املستخدمة  النباتية  األنــواع  حصر   -  2

املكرمة والتعرف على خصائصها احليوية.
3 - تصنيف األنواع النباتية إلى مجاميع حسب شكلها الظاهري وطرز حياتها.
4 - استعراض الظروف الطبيعية احمليطة مبشاريع التشجير في مدينة مكة 

وحتديد املالئمة البيئية لألنواع النباتية املستخدمة.
5 - حتديد دور النباتات احمللية في تشكيل برامج التشجير املقامة في مدينة .

 ووفقاً ألهداف الدراسة فإنها ستحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية:      
 - ما األنواع النباتية املستخدمة في برامج التشجير في مدينة مكة املكرمة؟ 
- ما احملددات الطبيعية املؤثرة على برامج التشجير في مدينة مكة املكرمة؟

- هل األنواع النباتية املستخدمة تالئم البيئة الطبيعية ملدينة مكة املكرمة؟
- هل يستفاد من األنواع النباتية احمللية التي تنتشر حول مجاري األودية في 

مدينة مكة املكرمة في مشاريع التشجير بها؟
التشجير في  برامج  إدراجها في  التي ميكن  النباتية احمللية  األنــواع  -ما 

مدينة مكة املكرمة مستقباًل؟
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منهج الدراسة:
      اعتمدت هذه الدراسة على استخدام منهج دراسة احلالة ،وذلك بهدف 
التعرف على مكونات برامج التشجير في مدينة مكة املكرمة، وذلك كما يأتي:
1 - حددت طرق وشوارع املدينة داخل أحياءها كوحدة للدراسة )شكل رقم-1(
2 - استعانت الباحثة بقائمة نباتية ألنواع نباتات الزينة املكونة ملشاريع التشجير 
من قسم احلدائق والتجميل في أمانة العاصمة املقدسة. ومت رصد هذه 
تتوزع في مناطق املشاريع  النباتية والتي  القائمة  التي وردت في  األنــواع 

التشجيرية في مدينة مكة املكرمة.
3 - ثم بناء على شكل النماء للنبات أمكن رصد خمسة أشكال لألنواع النباتية 
على  التعرف  في  النباتية  األنــواع  هذه  تصنيف  ألهمية  ونظراً  السائدة. 
بناء على شكل  النباتية  األنــواع  الباحثة  خصائصها احليوية فقد صنفت 
النماء ودورة حياتها وذلك باالعتماد على املراجع املتعلقة بنباتات الزينة 
إلى  النباتية  األنـــواع  أرجعت  ،حيث  احليوية  خصائصها  على  والتعرف 
فصائلها النباتية ،ثم في مرحلة تالية مت حصر اخلصائص احليوية لكل 
نوع نباتي ،وقد متت املراجعة النهائية لهذه القوائم بعد حصرها وتصنيفها 
من خالل االستعانة باملتخصصني  في نباتات الزينة قسم اإلنتاج النباتي- 

كلية األغذية والزراعة - جامعة امللك سعود.
لتحديد  الفضائية  للمرئيات  اآللية  املعاجلة  باستخدام  الدراسة  دعمت   -  4
التوزيع اجلغرافي ملشاريع التشجير في طرق وشوارع وحدائق ومنتزهات 
مدينة مكة املكرمة ،حيث استخدمت مرئية فضائية ملنطقة الدراسة  خاصة 
،واستخدم  2007م  لسنة  5م  مكانية  متيز  بدقة   )HRG\Spot-5( بالقمر 
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التصنيف غير املوجه لتميز الغطاء النباتي في مدينة مكة املكرمة والذي 
يضم مشاريع التشجير التي أقامتها أمانة العاصمة املقدسة. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يرتبط موضوع التشجير في املدن بعدد من املواضيع التي تتطرق إلى تطور 
مشاريع التشجير في املدن ،وأهمية االختيار املناسب لنباتات الزينة في تكوين 
برامج التشجير ،ودور النباتات الطبيعية في تكوين برامج التشجير في داخل 
املدن وعلى طرقها الرئيسة.وتشكل نباتات الزينة العنصر األساسي لتكوين هذه 
املشاريع ،ومن ثم فأن اإلملام مبوضوع الدراسة يتطلب استعراض ما كتب عن 

نباتات الزينة وأسس اختيارها  ودورها في تشكيل مشاريع التشجير .
تتعدد استخدامات نباتات الزينة في عملية التشجير الداخلي للمدن ،حيث 

توجد ثالثة استخدامات رئيسية توظف فيها النباتات :
 1- االستخدام اجلمالي: وفيه تستخدم النباتات كنماذج تصويرية لها صفات 
مميزة تشكل عنصر جذب بشكلها الطبيعي أو ألوانها أو أوراقها أو سوقها 
أو أزهارها أو شكل تيجانها وتفرعاتها أو قابليتها للقص والتشكيل إلى 
أشكال منتظمة، بحيث يشكل النبات منظر طبيعي يكسر احلدة الهندسية 
ويعطي صورة طبيعية للتصميم مما يخفي بعض العيوب ويعطي للمكان 

احلياة.
2 - االستخدام البنائي: وفيه يستخدم العديد من النباتات كأسوار نباتية تقوم 
مقام األسوار البنائية في توفيرها للعزلة أو حلجب مناظر غير مرغوب 
فيها أو لتحديد املساحات في احلدائق الواسعة أو حتديد أماكن اجللوس 
واالستراحات وحتديد أماكن املشايات وجتميل املسارات الواسعة للحديقة 
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وملئ األماكن اخلالية بني املباني أو توظيف النباتات إلعطاء شعور بارتفاع 
املباني أو انخفاضها.

البيئي  التلوث  ملكافحة  النباتات  من  يستفاد  وفيه  البيئي:  االستخدام   -  3
انعكاس  تأثير  من  واحلد  الضوضاء  وتقليل  الضارة  الغازات  وامتصاص 
الضوء والبريق من خالل امتصاص األشعة من خالل املجموع اخلضري 
دائمة  النباتات  مــن  تتكون  التي  اخلــضــراء  األحــزمــة  ،وتستخدم  للنبات 
النباتات  توظف  ،كما  الــضــارة  البيئية  اآلثــار  حــدة  من  للتقليل  اخلضرة 
خلفض درجة احلرارة ونشر الظل السيما في املدن الصحراوية ،إضافة 
إلى أن النباتات يتم توظيفها لكسر حدة الرياح القوية احململة باألتربة ،كما 

تستخدم جذورها لتقليل اجنراف التربة.
وتقسم النباتات املستخدمة في عملية تشجير املدن حسب شكلها الظاهري 

ودورة حياتها إلى :
1 - األشجار: وهى عبارة عن مجموعة من نباتات الزينة اخلشبية التي تختلف 
في أشكالها وأحجامها وطبيعة منوها حسب تركيبها الوراثي والبيئة التي 
تنمو فيها، ويكون بعضها ذو ارتفاعات عالية ويعمر آالف السنني ومنها ما 

هو مستدمي اخلضرة ومنها ما هو متساقط األوراق.
2 - الشجيرات: نباتات خشبية تقل في منوها عن األشجار ويتراوح ارتفاعها 
هو  ما  ومنها  متفرع  غير  أو  متفرع  ســاق  لها  ويوجد  أمتار   4-3 مابني 
مستدمي اخلضرة وما هو متساقط األوراق ،ومتتاز بطول موسم إزهارها 

ووفرة ألوانها.
نباتية طبيعية تتكون من زراعة مجموعة  النباتية: وهى أسوار  3 - االسيجة 
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متماثلة بجوار بعضها البعض في صفوف منتظمة وتوالى بالقص والتشكيل 
وتتشابك فروعها عند اكتمال منواتها لتشكل ساتراً يخفي ما وراءه .

4 - املتسلقات: وهى نباتات لها سوق ال تقوي على النمو الرأسي وإمنا تتسلق 
بطرق مختلفة، حيث تلتف حول الدعامات أو جذور هوائية متتد في شقوق 

البناء واحلوائط أو تلتف حول نباتات أخرى.
5 - النباتات العشبية املزهرة: وهى نباتات عشبية حولية تنمو وتزهر في فترة 
محددة، أو النباتات العشبية املعمرة التي تعيش لعدة سنوات وجتدد كل 

عام عن طريق تقليمها أو قص قمتها.
6 - األبصال املزهرة: وهى أجزاء أرضية تنمو حتت سطح التربة وقد تكون 

أبصال حقيقية أو غير حقيقية.
لتكسبها  الزهور  بني  تستخدم  نباتات  وهى  والعطرية:  الطبية  النباتات   -  7
رائحة عطرية مميزة ،أو تستخدم في أحواض األشجار الكبيرة ،أو كنباتات 

مرتفعة خلف النباتات القصيرة.
8 - النباتات الشوكية أو العصارية: وهى نباتات لها سوق حتتوي على عصارة 

ومزودة بأشواك وشعيرات.
9 - النباتات املائية ونصف املائية: وهى النباتات التي تعيش داخل املاء بكامل 
املائية فهي  ،أمــا نصف  املــاء  وأوراقــهــا وقد تطفو فوق  جذورها وسوقها 
التي تنمو بجوار البحيرات وشواطئ األنهار واملستنقعات واملجاري املائية 

واألراضي الغدقة ويحتاج منوها إلى أراضي رطبة .
10 - املسطحات اخلضراء ومغطيات التربة: وهى نباتات عشبية جنيلية خضراء 
معمرة أو حولية وتزرع في مساحات واسعة وتكون متماثلة وفي صورة 
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كثيفة ومتتد وتنتشر جذورها وسيقانها األرضية حتت سطح التربة.
11 - مغطيات التربة واملدادات: وهى نباتات عشبية لها القدرة على الزحف 
واالنتشار واالمتداد فوق سطح التربة لتقوم بتغطيتها بغطاء أخضر أو 

ملون)املانع،2002،ص ص210-194(.
لقد قيم الشمراني )1986م( الوظيفة الترفيهية للحدائق العامة في مدينة 
مكة املكرمة، وذلك باالعتماد على آراء وتصورات مجموعة من مرتادي احلدائق 
العامة حول مجموعة من املتغيرات ذات العالقة باحلدائق العامة،كما أنه درس 
في)1988م( التوزيع اجلغرافي للمساحات اخلضراء مبدينة مكة ،وتصنيف هذه 
املساحات وحتديد الوظائف التي تؤديها احلدائق اخلضراء والتنبؤ مبستقبل 
احلدائق العامة واملساحات اخلضراء ، وقد أشار ميالد )1997م( في تقريره 
التي  النباتية  ــواع  األن إلــى  املكرمة  مكة  في  والشجيرات  األشجار  أعــداد  عن 
أشار  نباتي،كما  نوع  لكل  املائي  احملتوى  وقدر  مكة،  مدينة  لتشجير  تستخدم 
في تقرير آخر له )1997م( إلى إزالة األشجار والكساء النباتي الطبيعي في 
مكة املكرمة،كما أن احلسيني وزمالؤه )1999م( حددوا أهمية األنواع النباتية 
التكيف  على  الشديدة  لقدرتها  للمدن  التشجير  مشاريع  تكوين  في  الفطرية 
مع بيئة املدن الصحراوية، وقد أوضح  شلبي وزمالؤه )1999م( أهمية التنوع 
البيولوجي في فلورا اململكة العربية في رفد الهندسة احلدائقية بأنواع مكافئة 
بيئياً ملواقع زراعتها وتتمتع بخصائص زينة عالية ولديها القدرة على التحمل 
اشتمل  النبات  في  التغير  أن  إلى  أشــار  فقد  )2001م(  الغامدي  أما  البيئي، 
من  النبات  اخلــضــرة،ووجــود  ومستوى  النبات  كثافة  مثل  عــدة  متغيرات  على 
عدمه، وقد اتضحت مجهودات أمانة العاصمة املقدسة في استحداث عدد من 
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احلدائق داخل املدينة وفي حتسني البعض منها باإلضافة إلى اجلزر النباتية 
توظيف  )2002م(  املانع  ناقش  وقد  الدائرية،  الطرق  وعلى  املدينة  داخل  في 
النباتات في املواقع املالئمة لها من نواحي عديدة أبرزها املالئمة البيئية لهذه 
األنواع النباتية املستخدمة في مشاريع التشجير التي تنفذها بلديات املدن،كما 
تناول اجلهني وآل الشيخ )2007م( أثر اجلفاف كأبرز احملددات البيئية  املؤثرة  
املناسبة  الشجرية  األنــواع  املدن وأسس اختيار  على منو األشجار في شوارع 

ملشاريع التشجير. 
املــدن مدينة مكة  مــوضــوع تشجير  دراســـة  الــدراســة على  هــذه  وستعمل 
املكرمة، وأهمية موضوع التشجير في القضاء على الظروف الصحراوية في 
املدينة، وذلك من خالل حتديد األنواع النباتية املستخدمة في برامج التشجير 
وتصنيفها وإبراز خصائصها التشريحية والفسيولوجية، كما أنها ستسعى إلبراز 
اجلوانب البيئية للمنطقة التي تتم فيها برامج التشجير، واألنواع النباتية التي 

ميكن استخدامها في هذه البرامج.
منطقة الدراسة:

نــفــذت فيها  الــتــي  املــكــرمــة  الـــدراســـة أحــيــاء مــديــنــة مــكــة  تشمل منطقة 
ــي،  ــرواب -ال  1 وهـــي:  املــقــدســة،  العاصمة  أمــانــة  قبل  مــن  التشجير  مــشــاريــع 
2-املسفلة،3-جرهم،4-اخلالدية،5-الطندباوي،6-الهنداوية،7-املنصور،8-
الــتــيــســيــر،9-جــرول،10-الــقــرارة والــنــقــا، 11-شــعــب عامر وشعب عــلــي،12-
آجياد،13-الشبيكة،14-الهجلة،15-حارة الباب والشامية،16-السليمانية،17-
اجلــمــيــزة،18-ريــع ذاخــر،19-اخلــنــســاء،20-املــعــابــدة،21-الــعــدل،22-جــبــل 
الــــــنــــــور،23-وادي جـــلـــيـــل،24-األنـــدلـــس،25-الـــعـــتـــيـــبـــيـــة،26-احلـــجـــون،27-
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الشهداء،28-البيبان،29-الزهراء،30-الضيافة،31-الزاهر،32-النزهة،33-
الـــســـالمـــة،34-احلـــمـــراء،35-كـــدي،36-الـــهـــجـــرة،37-بـــطـــحـــاء قـــريـــش،38-
العهد،43-امللك  العكيشية،39-التقوى،40-الكعكية،41-الشوقية،42-ولي 
فهد،44-الرصيفة،45-الروضة،46-العزيزية،47-اجلامعة،48-النسيم،49-
املقدسة،51-املرسالت،52-العسيلة،53-الشرائع،54- العوالي،50-املشاعر 
شرائع املجاهدين،55-الراشدية،56-اخلضراء،57-التنعيم،58-البحيرات،59-

العمرة،60-النوارية )شكل رقم-1(.
وتقع مدينة مكة املكرمة عند دائرة العرضً 19َ 25 ْ 21 شماالً وخط الطول 
تنتمي جيولوجياً  وهي  السروات،  أقــدام جبال  عند  وذلك  ْشرقاً،   39 49َ  36ً
للدرع العربي، حيث تتكون من صخور شديدة الصالبة تنتمي لتكوينات ما قبل 
الكمبري، وهى تتألف من صخور الشست واجلرانو ديوارت واجلرانيت .وتشكل 
مكة املكرمة نقطة التقاء لسهل تهامة بجبال السروات ،حيث تتميز طبوغرافيتها 
بالتالل املرتفعة والقيعان املنخفضة ،وذلك مبعدل ارتفاع يتراوح ما بني 200-
800م فوق مستوى سطح البحر ،و يزيد هذا االرتفاع تدريجياً باالجتاه شرقاً، 

وميكن متيز العديد من الظاهرات التضاريسية في مكة املكرمة:
1 - الكتلة اجلبلية السوداء ذات الصخور اجلراتنية، ويتركز وجودها في منطقة 
النور،جبل  أهم اجلبال في هذا اجلزء جبل  الشريف، ومن  املكي  احلرم 

ثور،جبل أبو قبيس،جبل خندمة، جبل عمر، جبل هندي.
2 - األودية والشعاب: من أهمها وادي إبراهيم، وادي الزاهر، وادي طوي، وادي 

محسر، شعب عامر، شعب علي، شعب اخلانسة، شعب جياد.
كلما  السطح  تشكل مظاهر  واســعــة  ـــة  أودي عــن  عــبــارة  وهــى  الــســهــول:   -  3
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ابــتــعــدنــا عــن منطقة احلــــرم املــكــي مــن أهــمــهــا ســهــل الــعــزيــزيــة، سهل 
مكة  مدينة  لتطوير  العليا  )الهيئة  الرصيفة  الشرائع،سهل  سهل  التنعيم، 

املكرمة،2005م،ص10(.
وتصنف مدينة مكة املكرمة تبعاً لتصنيف كوبن ملناخات العالم- ضمن املناخ 
الصحراوي )BWh( حيث تتصف بقلة أمطارها والعجز املائي الدائم، حيث أنها 
واقعة ضمن نطاق الرياح التجارية الشمالية الشرقية مناطق ضد األعاصير، 
ومناطق الضغط املرتفع شبه املداري )أحمد،1992م، ص82( وتتلخص سمات 
املناخ فيها بصيف حار طويل وجاف، وشتاء دافئ رطب نسبياً، وميكن توضيح 

الصفات املناخية ملدينة مكة املكرمة كالتالي:
1 - درجات احلرارة : تتسم درجات احلرارة العظمى والصغرى في مدينة 
احلــرارة  درجــات  معدالت  وتتراوح  الصيف،  فصل  في  باالرتفاع  املكرمة  مكة 
ْم  مابني44.2  1985-2004م  من  املمتدة  للفترة  الفصل  هذا  خالل  العظمى 
مابني  فتتراوح  الصغرى  احلــرارة  درجــات  أمــا   ) )أغسطس  ْم   44.6 )يونيو( 
العظمى  ويبلغ متوسط درجات احلرارة  )يونيو( و30.6ْم )أغسطس(  28.8ْم 

في فصل الصيف نحو44.7ْم بينما الصغرى30.1ْم .
العظمى  لتصل معدالتها  الشتاء  احلــرارة خالل فصل  درجــات  وتنخفض 
إلى 29.9 ْم )يناير( 34.1 ْم )فبراير( بينما يتراوح معدل الدرجات الصغرى 
بني17.9ْم )يناير( و21.2ْم في )فبراير( ،ومما يزيد من الشعور بارتفاع درجات 
احلرارة وقوع املدينة وسط اجلبال اجلرانيتية السيما مع انعدام حركة الهواء 

)جدول رقم-1(.
الرطوبة النسبية:يبلغ أعلى معدل للرطوبة في مدينة مكة املكرمة في فصل 
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الشتاء حيث تتراوح املعدالت العظمى ما بني 91% )يناير( و92% )ديسمبر(، أما 
أقل معدل رطوبة شهري فهو يقع في فصل الصيف، فتتراوح املعدالت العظمى 
بني 61% )يونيو( و80% )أغسطس(، بينما املعدالت الصغرى للرطوبة النسبية 
في هذا الفصل تتراوح بني 13% )يونيو( و18% )أغسطس(. وانخفاض الرطوبة 
النسبية في مدينة مكة في فصل الصيف راجع لهبوب الرياح احلارة وارتفاع 

درجات احلرارة وانخفاض كمية األمطار الساقطة)جدول رقم-1(.
 األمطار: 1يبلغ املتوسط السنوي لكمية األمطار الساقطة في مدينة مكة 
في  اململكة  تأثر  بسبب  الشتاء  املكرمة 103.2ملم،يسقط معظمها في فصل 
هذا الفصل باملنخفضات اجلوية التي تنشأ فوق حوض البحر املتوسط ،حيث 
يبلغ أعلى معدل لألمطار في اخلريف والشتاء في شهور أكتوبر - نوفمبر - 
الربيع  بينما تعد شهور  التوالي )23.9-23.6-16.9 ملم(،  يناير وذلك على 
والصيف أقل الشهور من حيث سقوط األمطار في مدينة مكة املكرمة وذلك 
بسبب تأثرها ببعض املؤثرات املتعلقة باجلبهات الهوائية املوسمية، والتي تكون 
على هيئة زخات قوية في فترة محددة مما يتسبب في حدوث سيول سريعة في 

بعض أوديتها) جدول رقم-2(.
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شكل رقم-1 )منطقة الدراسة(أحياء مدينة مكة املكرمة    

املصدر: أمانة العاصمة املقدسة ،وحدة نظم املعلومات اجلغرافية،
آحياء مدينة مكة املكرمة،2009م .

1-الروابي-2-املسفلة-3جرهم-4اخلالدية-5الطندباوي-6الهنداوية-7املنصور-8التيسير-
علي-12آجياد-13الشبيكة-14الهجلة-15حارة  وشعب  عامر  9جرول-10القرارةوالنقا-11شعب 
ذاخر-19اخلنساء-20املعابدة-21العدل- والشامية-16السليمانية-17اجلميزة-18ريع  الباب 
جليل-24األندلس-25العتيبية-26احلجون-27الشهداء-28البيبان- الـــنـــور-23وادي  22جبل 
29الزهراء-30الضيافة-31الزاهر-32النزهة-33السالمة-34احلمراء-35كدي-36الهجرة-
العهد-43امللك  قريش-38العكيشية-39التقوى-40الكعكية-41الشوقية-42ولي  37بــطــحــاء 
فهد-44الرصيفة-45الروضة-46العزيزية-47اجلامعة-48النسيم-49العوالي-50املشاعراملقدسة-
املجاهدين-55الراشدية56اخلضراء-57التنعيم- 51املرسالت-52العسيلة-53الشرائع-54شرائع 

58البحيرات-59العمرة-60النوارية.
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الرياح: يوضح اجلدول رقم )3( أن سرعة هبوب الرياح للفترة من 1985-
اجلنوب  اجتاه  من  مكة هي  مدينة  في  السائدة  الرياح  وأن  منخفضة،   2004
عقدة/ الرياح3  لسرعة  املعدالت  أعلى  وتبلغ  -والشمال،  الغربية  –الشمالية 
الساعة في شهور الربيع والصيف - )مارس - وإبريل - ومايو(، 3عقد/الساعة 
في أواخــر الشتاء. وأقل معدالت السرعة في أواخــر اخلريف وأوائــل الشتاء 
بالنسبة  يذكر  أثــر  لها  ليس  الضعيفة  بسرعتها  الرياح  إن  2عقدة/الساعة، 
لتدمير األشجار أو جلب البرودة القاسية. ويتبني من )اجلدول رقم-3( اجتاه 
الرياح خالل أشهر الصيف وشهري نوفمبر وديسمبر هو الشمال الغربي، بينما 
االجتاه اجلنوبي هو السائد خالل أشهر فبراير مارس ابريل وسبتمبر وأكتوبر.
منكشفات  عبارة عن  املكرمة هي  مكة  مدينة  السائدة في  التربة  التربة: 
صخرية وتربة طميية غير صاحلة للزراعة، قليلة العمق إلى متوسطة العمق إلى 
عميقة في منحدرات السفوح وتشكل املنكشفات الصخرية نحو 60%، وهذا ما 
يجعلها غير مالئمة للزراعة)الهيئة العليا لتطوير مدينة مكة املكرمة،2005م(.

إمداد  في  طويلة  ولفترة  املكرمة  مكة  مدينة  اعتمدت  لقد  املياه:  مــوارد 
سكانها على مياه اآلبار املوزعة في األودية املجاورة لها كوادي نعمان - وادي 
عرنة – وادي ملكان - وادي فاطمة، لكن مع التزايد الكبير في أعداد سكانها 
بدأ االعتماد على مصدر آخر للمياه ممثل في مياه التحلية، حيث أنشئت لهذا 

الغرض محطة الشعيبة على ساحل البحر األحمر.
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التحليل واملناقشة 
سمات ومالمح برامج التشجير املقامة في مدينة مكة املكرمة

والــشــوارع  والــطــرق  احلــدائــق   في  املكرمة  مكة  مدينة  في  التشجير  يتم 
والزوائد التنظيمية، وتعتبر مشاريع التشجير أكثر انتشاراً في األطراف السيما 
األطراف الشرقية واجلنوبية الشرقية واجلنوبية الغربية حيث أحياء )املرسالت 
– العزيزية - اجلامعة - النسيم - العوالي – ولي العهد - امللك فهد - الرصيفة 
الغربية حيث  النزهة -البحيرات( واألطراف الشمالية الشرقية والشمالية   -
أحياء )الشرائع وتوابعها – العمرة - النوارية - البحيرات - احلمراء - امللك فهد 
- ولي العهد(، بينما يتبعثر هذا التوزيع باالجتاه نحو املنطقة املركزية )الشكل 
رقم- 2(. ويسود هذا النمط من التوزيع اجلغرافي ملشاريع التشجير  بسبب 
مجموعة من العوامل ميكن إبرازها في :تباين طبوغرافية مدينة مكة املكرمة 
مابني األراضي املنبسطة التي تتركز في األطراف ، كما هو احلال في سهل 
العزيزية والزاهر والعمرة، والكتل اجلبلية املعقدة التي متيز تضاريس املنطقة 
املركزية وما حولها، وارتفاع  أسعار األراضي في املنطقة املركزية،وصغر مساحة 
باالستخدامات  لهذا االستخدام مقارنة  املساحات املخصصة  األحياء وضآلة 
في  األقــوى  البيئي  احملــدد  هي  املناخية  الظروف  أن  والتجارية،كما  السكنية 
إمكانية التوسع في برامج التشجير  من حيث درجات احلرارة وكميات األمطار 
الساقطة . وقد أظهرت الدراسة احلقلية أن التشجير مختلط واختيار املواقع 
للبدء في عملية التشجير ليس مرتبطاً باالختالفات احمللية بالنسبة للتضاريس 
وما يترتب عليه من اختالف بالنسبة لظروف الطقس والتربة بني أجزاء مدينة 
مكة )أحمد،1992م،ص29( وإمنا يتم تهيئة بيئة التشجير من خالل حفر املناطق 
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املراد تشجيرها وتوفير التربة الزراعية من األودية املجاورة كوادي نعمان ووادي 
املشاريع  تتوزع  الري،حيث  الصحي في عملية  الصرف  مياه  واستخدام  عرنة 

التشجيرية في مختلف أجزاء مكة املكرمة )صورة رقم1  -2( .
2 - التوزيع اجلغرافي ملشاريع التشجير في مدينة مكة املكرمة:  

يوضح )الشكل رقم- 2( التوزيع اجلغرافي للنباتات في مدينة مكة والتي 
،وتتوزع  املقدسة  العاصمة  أمانة  أقامتها  التي  التشجير  مشاريع  بينها  من 
هذه النباتات ضمن ستة مشاريع تشجيرية تنتشر في طرق وشوارع وحدائق 
ومنتزهات أحياء مدينة مكة املكرمة، ويتكون كل مشروع تشجيري من مجموعة 

مختلطة من نباتات الزينة،وهذه املشاريع هي:
مناطق  أربــع  إلى  املشروع  هذا  املكرمة:وينقسم  مكة  شمال  مشروع   -  1
–التنعيم-األندلس- العمرة-النوارية-البحيرات  أحياء:  خالل  متتد  رئيسية 

احلجون-العتيبية-الشهداء-ريع ذاخر.
2 - مشروع جنوب مكة املكرمة:يشمل أربع مناطق رئيسية متتد في أحياء: 
آجياد- الطندباوي - الهجلة - الشبيكة - الروابي - املسفلة - جرهم - كدي 

- التقوى - الهجرة - بطحاء قريش - العكيشية - ولي العهد.
3 - مشروع شرق مكة املكرمة:يشمل هذا املشروع ثالث مناطق رئيسية 
–اجلميزة-املعابدةاخلنساء-العدل- عامر-السليمانية  :شعب  أحياء  في  متتد 

الروضة-العزيزية-املرسالت-اجلامعة-العوالي.
مناطق  ستة  املشروع  هــذا  املكرمة:وميتد  مكة  مدينة  غــرب  مشروع   -  4
رئيسية تتمثل في أحياء: الزاهر - النزهة - الهنداوية - الرصيفة - اخلالدية 

- احلمراء - امللك فهد - ولي العهد.
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5 - الشرائع وتوابعها: وميتد هذا املشروع في أحياء: العسيلة - الراشدية 
- اخلضراء.

6 - املشاعر املقدسة: وميتد هذا املشروع في الطرق املؤدية إلى منطقة 
املشاعر املقدسة.

في  التشجير  في مشاريع  املستخدمة  الزينة  لنباتات  اجلغرافي  التوزيع   )2(  - رقم  شكل 
أحياء مدينة مكة املكرمة

	  
 – املكرمة  مكة  ملدينة  املقتطعة  الفضائية  املرئية  على  اعتمادًا  الباحثة  عمل  املصدر:من 
القمر سبوت 2007م، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،معهد علوم الفضاء،الرياض.
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- األنواع النباتية املستخدمة في مشاريع التشجير:
اعتمدت أمانة العاصمة املقدسة في تنفيذ مشاريعها التشجيرية في طرق 
الزينة  نباتات  و شوارع وحدائق ومنتزهات مدينة مكة املكرمة على عدد من 
األنواع  رقم-1(أهم  )ملحق  ،ويوضح  نباتية  فصائل  عدة  تتبع  والتي  املختلفة 
النباتية املستخدمة في عمليات التشجير،حيث تقسم هذه األنواع حسب شكل 

منائها إلى:
1 - األشجار: وهى عبارة عن مجموعة من النباتات اخلشبية التي يكون لها 
ساق أساسية يبدأ في التفرع على بعد يتجاوز4 أمتار، وهى تختلف في 
ضخمة،  وأحجام  عالية  ارتفاعات  إلى  تصل  فقد  وأحجامها،  أشكالها 
ومنها املستدمي اخلضرة تسقط أوراقها بصورة فردية وليست دفعة واحدة 
خالل وقت محدد من السنة، ومنها متساقطة األوراق التي تسقط أوراقها 
في نهاية اخلريف وبداية الشتاء دفعة واحدة من كل عام، حيث مير النبات 
وتعد  ص194(،  2002م،  )املــانــع،  نشاطه  بعدها  يستأنف  سكون  بفترة 
األنواع النباتية الشجرية هي املظهر النباتي املسيطر،حيث تصل نسبتها 
إلى 44% من مجموع نسبة نباتات الزينة التي تكون مشاريع التشجير،ومن 
أهم األنواع الشجرية التي مت إدراجها في برامج التشجير في مدينة مكة 
ونخيل التانيا   ،  .Washingtonia spp واشنظوانيا    نخيل  أنــواع  املكرمة 
Latania borbonica، نخيل كوكس Cocos   nucifera، سيكس »ذيل اجلمل« 

 Casuarina كازونيا  أنواع   ،Azadirachta  indica النيم   ،Cycas revoluta

spp، باركسونيا Parkinsonia  aculeate )صورة رقم-3(.

2 - الشجيرات: نباتات خشبية ال يزيد ارتفاعها عن 4متر، لها سوق متفرعة 
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أو غير متفرعة ،ومنها املستدمية اخلضرة ومنها ما هو متساقط األوراق 
النباتية  األنــواع  في  مساهمتها  نسبة  وتصل  ص199(  2002م،  )املــانــع، 
املكونة لبرامج التشجير نحو42%، كما أنه يعتمد على الشجيرات في عمل 
املكرمة، ومن  املنتشرة في شوارع وحدائق مدينة مكة  النباتية  األسيجة 
  Tecoma  الشجيرات التي تدخل في تشجير مدينة مكة املكرمة تيكوما
 ،Hibiscus rosa-sinensis هبسكس ،Lantana  camara النتانيا كمارا ،stans

تيفتيا Thevetia   nerifolia، البزروميا Myoporum  serratum، أكاليفيا 
Acalypha wikesiana، أنواع البقم Caesalpinia spp )صورة رقم-5-4(.

3 - املتسلقات: عبارة عن نباتات ال تستطيع النمو الرأسي وتتسلق عبر طرق 
مختلفة كأن تلتف حول الدعامات أو تتسلق بجذور هوائية تنمو من الساق 
ومتتد في شقوق البناء واحلوائط )املانع، 2002م، ص202(، وهى تأتي 
في مؤخرة القائمة بنسبة ال تتجاوز 14% ومن املتسلقات التي تستخدم في 
تشجير مدينة مكة املكرمة أسبلينوم Asplenium nidus، أنواع دفيناخيا 
  ،Hedera helix هيدرا   ،Dracaena spp دراسينا   ،Dieffenbachia spp

)صورة رقم -6(
4 - األنواع النباتية العشبية: وهى نباتات عشبية حولية تنمو وتزهر في فترة 
محددة، أو معمرة تعيش لعدة سنوات وجتدد كل عام عن طريق تقليمها 
أو قص قمتها، وهي قليلة التواجد في مشاريع التشجير في مدينة مكة 
املكرمة، ومن أهم األنواع البالرجونيم »جارونيا Pelargonium sppوريحان 

مليسيا Melissa officinalis )صورة رقم-7(.
الزحف واالنتشار  القدرة على  لها  نباتات عشبية  التربة: وهي  5 - مغطيات 
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واالمتداد فوق سطح التربة لتقوم بتغطيتها، ومتثل في مشاريع التشجير 
في مكة املكرمة بنوع واحد وديليا Wedelia  trilobata )صورة رقم -8(.

التوزيع  أن  املقامة  التشجير  ملشاريع  احلقلية  الــدراســة  مــن  تبني  وقــد 
باختالف  يرتبط  ال  البرامج  هذه  في  املستخدمة  النباتية  لألنواع  اجلغرافي 
يتم خاللها  والتي  املكرمة  مكة  مدينة  في  السائدة  املوضعية  البيئات  ظروف 
توفير  املناسبة من خالل  البيئة  بتوفير  التشجير  يتم  وإمنا   ، التشجير  إقامة 
التربة الصاحلة للزراعة فتربة مكة املكرمة هي عبارة عن منكشفات صخرية 
غير صاحلة للزراعة ،ومن ثم يتم نقل التربة من األودية املجاورة ملكة املكرمة 
وتسميدها،كما يتم توفير مياه الري عن طريق استخدام مياه الصرف الصحي 
املعاجلة،لذلك يكون التشجير مختلط بني عدة أنواع نباتية تنتمي لعدة طوابق 
في مشاريع التشجير املقامة .ويسود في كل املشاريع التشجيرية أنواع نباتية 

محددة والسيما في اجلزر النباتية والطرق الرئيسية داخل املدينة هي:
1 - البزروميا Myoporum serratum: وهى شجيرة مستدمية اخلضرة يتراوح 
إلى  ارتفاعها بني 3-4م، وأوراقها بسيطة متبادلة سميكة غدية رمحية 
الظروف  وتتحمل  المــع،  اخضر  لــون  ذات  7ســم  حــوالــي  طولها  بيضية 
البيئية احمللية القاسية من ارتفاع درجة حرارة الصيف إلى 47ْم وتتحمل 
الصقيع،كما تتحمل اجلفاف وملوحة التربة، وهى تتكاثر بالعقل والبذور، 
وتستخدم للزينة في الشوارع واحلدائق واملنتزهات وكسياج )صورة رقم-

 )9
2- النخيل Phoenix dactylifera: نباتات أحادية الفلقة ،أوراقها ريشية مركبة 
الوسطية  واجلــزر  للشوارع  والتزينية  التنسيقية  األعمال  في  تستخدم 
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Wash-  واحلدائق ، ويتم التركيز على نخيل الزينة مثل: نخيل واشنظوانيا  
Cocos   nu-  نخيل كوكس ،Latania borbonica ونخيل التانيا ،ingtonia

cifera، سيكس »ذيل اجلمل« Cycas    revolute  )صورة رقم-10(.

3 - النيم Melia azedreach: شجرة معمرة سريعة النمو ودائمة اخلضرة يتراوح 
ارتفاعها من 10-15م، ذات أفرع طويلة، وجذع مستقيم، واألوراق مركبة 
ريشية يتراوح طولها ما بني 20-30ســم، وهى ذات قيمة غذائية وطبية 
كبيرة، ويزداد انتشارها في الطرق الرئيسية والطرق الدائرية ملدينة مكة 

املكرمة )صورة رقم-11(
في  التشجير  لبرامج  املكونة  النباتية  لــأنــواع  البيئية  املالئمة   -  3

مدينة مكة املكرمة:
تسهم الظروف املناخية التي حتيط مبدينة مكة املكرمة إلى جعلها مدينة تقع 
ضمن احلزام الصحراوي اجلاف، الذي يتسم بصيف حار طويل وجاف وشتاء 
دافئ رطب، لذلك تعتبر هذه الظروف )والسيما عنصر احلرارة واألمطار( من 
أقوى التحديات الطبيعية التي تقيد التوسع في مشاريع التشجير،مقارنة بعامل 
التغلب  املقدسة  العاصمة  أمانة  والتي استطاعت  واملياه  والتربة  الطبوغرافية 
عليها، فكما يتضح من )جدول رقم-1( ارتفاع درجات احلرارة بشكل عام في 
مكة املكرمة وبالذات في أشهر الصيف الذي ترتفع فيه درجات احلرارة العظمى 
ليصل معدلها إلى 44.7م ْ، بينما ال تهبط درجات احلرارة الصغرى ألقل من 
العظمى21.3م  الفصلي لدرجة احلــرارة  املعدل  يبلغ  الشتاء  30ْم، وفي فصل 
ْواملعدل لدرجة احلرارة الصغرى ال يقل عن 19ْم ، ويوضح )اجلدول رقم-1(
في  أعالها  تبلغ  حيث  املكرمة  مكة  في  النسبية  الرطوبة  معدالت  انخفاض 
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أشهر الشتاء 89% و19% بينما تتدرج في النزول خالل أشهر الصيف لتصل 
إلى 67.6% و14.6%. ويؤدي ارتفاع درجة حرارة الصيف )املعدل الفصلي نحو 
45ْم( وانخفاض معدالت الرطوبة النسبية إلى إمكانية تعرض بعض النباتات 
)اجلدول  من  ويتضح  والباركنسونيا.  الفيكس  ألنــواع  احلال  ماهو  مثل  للتلف 
رقم-2( أن األمطار الساقطة ال يتجاوز املتوسط السنوي لها )103ملم(، يسقط 
واخلريف  الربيع  فصل  في  تسقط  التي  الشتاء،واألمطار  فصل  في  معظمها 
أمطار فجائية غير منتظمة تهطل على هيئة زخات قوية في فترة محددة يتسبب 
عنها حدوث سيول سريعة في بعض أوديتها،مما يقلل من إمكانية توفير مصدر 
دائم للري وبالتالي يعرض النباتات املزروعة السيما التي يرتفع محتواها املائي 
للجفاف مثل نبات البزروميا، وتنخفض الرطوبة النسبية في مدينة مكة املكرمة 
بهذه  الهواء احمليط  ) 13%( وهذا ما يساعد على جفاف  الصيف  في فصل 
النباتات مما يزيد من معدالت النتح من اوراق النباتات بشكل يعرضها لإلجهاد 
احلراري .وبالرغم من أن معظم األنواع النباتية املكونة ملشاريع التشجير هي 
درجة  ارتفاع  ظروف  ،وتتحمل  مكة  مدينة  لبيئة  املشابهة  البيئات  نباتات  من 
احلرارة في الصيف واجلفاف والتربة امللحية )املصري، 2004، ص ص121-
املدخلة  النباتية  األنــواع  املشاريع على  الكلي في هذه  االعتماد  أن  إال   ،)156
السيما  اجلمالي،  للتشكيل  واستجابتها  السريع  للنمو  بقابليتها  تتسم  والتي 
املستخدمة،  النباتات  مجموع  من  نــحــو%47  تشكل  التي  اخلضرة  املستدمية 
كنخيل واشنطوانيا Washingtonia-نخيل التانيا Latania borbonica - نخيل 
كوكس Cocos nucifera - ونخيل سيكس »ذيل اجلمل« Cycas revoluta - أنواع 
كازورينا Casuarina spp. - الكونوكاربس Conocar pus erectus - باركسونيا 
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فيكس   -  .Eucalyptus spp الكافور  الكافور  أنــواع   -  Parkinsonia aculeata

 Tecomaتيكوما  -  Ficus altissima التيما  فيكس   -  Ficus nitidaنتدا
Hibiscus rosasinen- كماراLantana camara-هبسكس   النتا   -  stans
Do- Acalypha wikesana-الدودونيا  Thevetia nerifolia-اكاليفا  تيفيتا   -sis

 Lawsonia العربي  احلناء   -.Atriplex spp اربتلكس  أنواع   -  donea viscose

 ،Tecomaria capensis تيكوماريا - .Bougainvillea spp أنواع جهنمية - alba

مما يتطلب ضرورة تهيئة الظروف الطبيعية الالزمة كتوفير كميات مناسبة من 
املياه لعملية الري وبالذات في األنواع النباتية التي يرتفع محتواها املائي مثل 
البزروميا Myoporum serratum والبوانسيانا Delonix   regia، الستمرار منو 
هذه النباتات بشكل يتوافق مع اجلهود املبذولة إلنشاء هذه البرامج  ،إضافة 
إلى ذلك إن بعض األنواع النباتية املستخدمة في برامج التشجير في مدينة مكة 
املكرمة تختلف متطلباتها البيئية  عن ظروف البيئة الطبيعية ملدينة مكة املكرمة 
الذي يتطلب جو   Sterlitzia  reginae كما هو احلال في:نبات عصفور اجلنة 
دافئ في الربيع والصيف، ومعتدل في الشتاء ويجب تظليله في فصل الصيف 
لوقايته من إرتفاع درجة احلرارة والتي يصل معدلها في فصل الصيف في مكة 
في  ينمو  الذي   Pelargonium spp »اجلاروينا«  البالرجوتيم  وأنــواع  نحو45ْم، 
اجلو الدافئ واليتحمل ارتفاع درجة احلرارة في فصل الصيف،وأنواع ابوميا 
 Tecoma  stans الذي ينمو في األراضي اخلفيفة، ونبات تيكوما Ipomoea  spp

Fi-  الذي ينمو في األراضي اخلصبة وال يتحمل ملوحة التربة، ونبات الفيكس
cus وهو من نباتات املناطق الباردة واملعتدلة التي ال تتحمل اجلفاف وملوحة 

التربة.
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 ويتضح من )امللحق رقم-1( أن مشاريع التشجير املقامة في مدينة مكة 
املكرمة تخلو من األنواع النباتية احمللية، و التي كانت سائدة في بيئة مدينة 
مكة سابقاً والسيما في مجاري األودية، و تكيفت مع ظروفها الطبيعية وبالذات 
قسوة الظروف املناخية ، وتعرضت لإلزالة  بسبب التوسع  العمراني في أجزاء 
كثيرة من املدينة، مثل: السدر Ziziphus spine، اللبخ Alpizialebbeck، اللوز 
 Cassia السنا مكي ،Calotropis procear العشار ،Prunus amygdalus الهندي
النباتية بصفات  األنــواع  )مــيــالد،1997، ص ص 4-13(، ومتتاز هذه   ،senna

فصل  في  العالية  احلــرارة  درجــة  مقاومة  من  وتشريحية متكنها  فسيولوجية 
الصيف وإنخفاض كميات املياه املتاحة للري،وبالتالي يقلل من مقدار الهدر في 
التركيز عليها في  الرقعة اخلضراء، مما يجعل  زيادة  الري ويساهم في  مياه 
تشجير مدينة مكة يزيد من فعالية واستمرار برامج التشجير .واألنواع النباتية 

هي:
النخيلية  الفصيلة  إلى  النوع  هذا  وينتمي   :Phoenix dactylifera النخيل   -  1
اململكة  فــي  املتوطنة  األجــنــاس  مــن  اثنني  الفصيلة  هــذه  وميثل   palmae

إلى  أدخلت  التي  املنزرعة  ــواع  األن بعض  إلى  إضافة  السعودية،  العربية 
)شودري   Washingtonia palm واشنجتونيا  الزينة  نخيل  اململكة،كشجرة 

واجلويد،1419،ص618-617(
Rham- ينتمي هذا النوع إلى الفصيلة السدرية :Ziziphus spine 2 - السدر
التي حتتوي على شجيرات شوكية خشنة أو أشجار ،ميثلها في   naceae

هاماً  يعتبر   Ziziphus اجلنس  أجناس،  أربــع  السعودية  العربية  اململكة 
بأنواعه الثالثة احمللية، وقد تأقلمت أنواع هذا اجلنس وتكيفت للحياة حتت 
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الظروف الصحراوية ،حيث ميكنها الوصول إلى املاء األرضي واحلصول 
على ماحتتاجه من املاء )شودري واجلويد، 1419، ص ص494-491(.

 Meliaceae النيم  النوع إلى فصيلة  ينتمي هذا   :Melia azedreach النيم   - 3
وهى تشتمل على اشجار وشجيرات معظمها استوائي ، وقد أدخلت شجرة 
النيم إلى اململكة العربية السعودية كشجرة لتزين الشوارع وأثبتت جناحها 

)شودري واجلويد، 1419هـ، ص436(.
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اخلامتة:
اهتمت أمانة العاصمة املقدسة بتشجير مدينة مكة املكرمة، بإقامة ست 
مشاريع تشجيرية تتوزع ضمن أحياءها.ويزداد تركز هذه املشاريع التشجيرية 
اجلنوبية  األطــراف  السيما  األطــراف  باجتاه  املركز  منطقة  عن  ابتعدنا  كلما 
الشرقية واجلنوبية الغربية. وقد اعتمدت أمانة العاصمة املقدسة في تنفيذ 
السعودية  العربية  اململكة  إلى  املدخلة  الزينة  نباتات  من  مشاريعها على عدد 
وميثله  األشجار  طابق  إلى  احلياة  ودورة  النماء  أشكال  تصنف حسب  ،والتي 
ونخيل   ،.Washingtonia spp واشنظوانيا  نخيل  أنــواع  النباتيةالتالية:  األنــواع 
»ذيل  ،سيكس   Cocos   nucifera كوكس  نخيل   ،Latania borbonica التانيا 
 Casuarina أنواع كازونيا ،Azadirachta  indica النيم ،Cycas revoluta »اجلمل
األنواع  أهم  الشجيرات ومن  Parkinsonia  aculeate. وطابق  باركسونيا   ،spp

Lantana  ca- النتانياكمارا، Tecoma  stans  التي تزرع ضمن هذا الطابق تيكوما
mara، هبسكس Hibiscus rosa-sinensis، تيفتيا Thevetia nerifolia، البزروميا 

Caesal- أنواع البقم ،Acalypha  wikesiana أكاليفيا Myoporum  serratum

pinia spp. طابق املتسلقات وأهم األنواع التي تزرع في هذا الطابق أسبلينوم 

Dra- أنواع دراسينا   ،Dieffenbachia spp أنواع دفيناخيا   ،Asplenium nidus

caena spp، هيدرا Hedera helix، طابق النباتات العشبية وميثله البالرجونيم 

 Wedelia trilobata ومغطيات التربة  وميثله وديليا Pelargonium spp جارونيا«
وأن األنواع النباتية املستخدمة في برامج التشجير ال يتالئم بعضها مع الظروف 
Myoporum serratum والبوانسيانا  البزروميا  البيئية ملدينة مكة املكرمة مثل 
Delonix   regia وعصفور اجلنة  Sterlitzia  reginae. وقد أوضحت الدراسة 
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والتي  بوجودها  املكرمة  مكة  مدينة  امتازت  التي  احمللية  النباتية  األنــواع  أن 
 Ziziphus تعرضت لإلزالة لم تدرج ضمن قائمة التشجير، ومن أهمها السدر
العشار   ،Prunus amygdalus الهندي  اللوز   ،Alpizialebbeck اللبخ   ،spine

Calotropis procear، السنا مكي Cassia senna. ولقد تبني من الدراسة  أن 

الظروف  من  مجموعة  بها  حتيط  املكرمة  مكة  مدينة  في  التشجير  مشاريع 
البيئية القاسية وتقيد توسعها، متمثلة في الظروف املناخية احلرجة )كشح مياه 
األمطار وارتفاع درجة حرارة الصيف(، إضافة إلى عدم صالحية تربة مدينة 
مكة املكرمة للزراعة،ونقص إمدادات املياه اللزمة للري.وقد اتضح من دراسة 
اخلصائص التشريحية والفسيولوجية لألنواع احمللية التي كانت سائدة في بيئة 
مكة املكرمة أن االعتماد عليها في تكوين مشاريع التشجير سوف يقلل من حدة 
العوامل البيئية على هذه املشاريع،كما أن اختيار األنواع النباتية املدخلة التي 
لها مواصفات تشريحية ال تتالئم مع الظروف البيئية السائدة سوف يقلل من 

فعالية برامج التشجير في مكة املكرمة.
وتوصي هذه الدراسة على أهمية األخذ ببعض األمور أثناء تنفيذ برامج 

التشجير ، ومن ضمنها:
1 - تقومي الوضع احلالي لألنواع النباتية املدخلة وحتديد مدى جناحها عن 
طريق االستفادة من البحوث العلمية في هذا املجال والسيما االستفادة من 
الدراسات املناخية ملدينة مكة املكرمة وربطها باخلصائص الفسيولوجية 

والتشريحية للنباتات املستخدمة في مشاريع التشجير .
2 - حتديد األنواع النباتية التي سيتم زراعتها في برامج التشجير في مدينة 
مكة املكرمة مبا يتالئم مع ظروف البيئة الطبيعية ،وذلك دون إحداث ضرر 
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مبوارد البيئة الطبيعية ملدينة مكة املكرمة كاملياه والتربة.
3 - األخذ بعني االعتبار أهمية التشجير مبا يتالئم مع البيئات املوضعية ملدينة 

مكة املكرمة.
4 - األخذ في االعتبار االعتماد على األنواع النباتية احمللية في تنفيذ برامج 
التشجير ومن أهمها السدر Ziziphus spine، اللبخ Alpizialebbeck، اللوز 
مكي  السنا   ،Calotropis procear العشار   ،Prunus amygdalus الهندي 

Cassia senna

5 - االهتمام بإنشاء املشاتل الزراعية واحلدائق النباتية لالستفادة من نتائج 
البحوث والتجارب املقامة فيها.

6 - عقد الدورات التدريبية في مجال التشجير وصيانة املشاريع التشجيرية.
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صور الدراسة:
صورة رقم-1 التشجير بأنواع نباتية مختلفة

في موقع واحد

صــــورة رقـــــم-3 األنــــــواع الــنــبــاتــيــة الــشــجــريــة 
)Palma  النخيل(

الشجيرية  الــنــبــاتــيــة  األنـــــواع  رقــــم-5  صــــورة 
)Myoporum serratum( البزروميا(

بــأنــواع مختلفة في  رقــم-2الــتــشــجــيــر  صـــورة 
موقع واحد

صورة رقم-4 األنواع النباتية الشجيرية
)Myoporum serratum البزروميا(

املتسلقة في  النباتية  ــواع  األن  )6( رقــم  صــورة 
الركن األيسر كسياج
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Melia azedreach صورة رقم )11( نبات النيم

صورة رقم )7( النباتات العشبية

 Myoporum البزروميا  نبات   )9( رقــم  صــورة 
serratum

صورة رقم )8( مغطيات التربة

Phoenix da 10( أشجار النخيل - )صورة رقم 
tylifera
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في  التشجير  مشاريع  في  املستخدمة  الزينة  نباتات   1- رقــم  ملحق 
مدينة مكة املكرمة

 أواًل: أنواع اأِلشجار
اخلصائص النباتيةالفصيلة       اإلسم العلمياإلسم العربي

نخيل 
نيا   شنطو ا و
غليظ الساق      

رفيع  الساق 

           Washingtonia     filifera.
     W.  W.     robusta       

      Palmaceae
      

مــســتــدميــة اخلـــضـــرة 
مروحية األوراق

التانيا  نخيل 
“ليفستونيا”

Latania borbonica
“Livistona chinensis”

      Palmaceae مــســتــدميــة اخلـــضـــرة
مروحية األوراق

أوراق Kentia    forsterianaPalmaceaeنخيل كنتيا ذات  زينة  نخيل 
ريشية

“ذيل  سيكس 
اجلمل”

 Cycas    revolutaCycadaceaeمستدميةأشباه نخيل

األوراق Azadirachta  indicaMeliaceaeالنيم مــتــســاقــطــة 
تـــتـــســـاقـــط أوراقـــــهـــــا 
خالل فصلي اخلريف 

والشتاء
ــدميــة Casuarina        spp.Casuarinaceae                 كازورينا شـــــجـــــرة  مــســت

اخلــضــرة قــائــمــة ذات 
أوراق إ برية

بس  ر كا نو لكو ا
)اإلزرار(

 Conocarpus  erectusCombretaceaeمستدمية اخلضرة

مــســتــدميــة اخلـــضـــرة Parkinsonia  aculeateLeguminosaeباركسونيا
،وهي شجرة مزهرة 

األوراق Pithecellobium dulceLeguminosaeاللوز الهندي مــتــســاقــطــة 
أوراقها خالل  ،تسقط 
فـــصـــلـــي اخلـــــريـــــف و 

الشتاء
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األوراق Bouhinia  spLeguminosae        بوهينيا مــتــســاقــطــة 
فـــي فــصــلــي اخلــريــف 

والشتاء مزهرة
األوراق Delonix   regiaLeguminosaeالبونسيانا متساقطة 

مزهرة
مستدمية اخلضرةEucalyptus   spp.Myrtaceaeالكافور

شــــــجــــــرة لـــــهـــــا قـــمـــة Ficus   benjaminaMoraceaeفيكس بنجامينا
ــة   كــروي أو  ــرة  ــدي مــســت
مــســتــدميــة اخلـــضـــرة 
عــمــومــا  –والفيكس 
مـــن نـــبـــاتـــات املــنــاطــق 
ــــاردة  ــــب ــــة-ال ــــدل املــــعــــت
اجلــفــاف  تــتــحــمــل  وال 

وملوحة التربة.
شجرة مستدميةFicu    nitidaMoraceae         فيكس نتدا

اخلضرة
شجرة مستدميةFicus    altissimaMoraceaeفيكس ألتيسما

اخلضرة
لسان  فيكس 

العصفور
Ficus    relgiosaMoraceaeشجرة متساقطة

فصلي  خالل  األوراق 
اخلريف والشتاء

األبيض/ التوت 
األسود

Morus alba, M. nigraMoraceaeمتساقطة األوراق

متساقطة األوراقMoringa oleiferaMoringaceaeاليسار
متساقطة األوراقAmygdalus arabicusRosaceaeلوز بجلي

ثانيًا: أنواع الشجيرات
اخلصائص احليويةالعائلة    اإلسم العلمياإلسم العربي
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ارتفاعها Acacia        spp.Leguminosae         أكاسيا يزيد  ال  شجيرة 
عن 3م أنواعها مستدمية 
اخلــــــــضــــــــرة وبــــعــــضــــهــــا 

متساقطة األوراق
ــــدميــــة اخلـــــضـــــرة Tecoma  stans   Bignoniaceaeتيكوما مــــســــت

ومتساقط األوراق –يزهر 
في الصيف واخلريف ينمو 
في األراضي اخلصبة وال 
،سريعة  املــلــوحــة   يتحمل 

النمو 
Lantana  camara                             النتانيا كمارا  

 L. camara  var. nana
  Verbenaceae– مــســتــدميــة اخلــــضــــرة

-ســيــاج  مسننة  أوراقـــهـــا 
-مــــزهــــر ومـــنـــهـــا غــطــاء 

أرضي
تزهر Hibiscus rosa-sinensis   Malvaceae  هبسكس اخلضرة  مستدمية 

فــــي اخلــــريــــف والـــشـــتـــاء 
والربيع ذات أوراق جلدية 

لونها اخضر 
مستدمية اخلضرة مزهرةThevetia   nerifoliaApocynaceaeتيفتيا

مستدمية اخلضرةMyoporum  serratumMyoporaceaeالبزروميا
يــــتــــجــــاوز Acalypha  wikesianaEuphorbiaceae        أكاليفا ال  شـــــجـــــيـــــرة 

مستدمية  3م  إرتــفــاعــهــا 
ملونة   أوراق  لها  اخلضرة 

وأصناف متعددة.
متساقطة األوراق مزهرةCaesalpinia  spp.Leguminosaeالبقم
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شـــجـــيـــرة ســـريـــعـــة الــنــمــو Dodonea  viscoseSapindaceaeالدودونيا
الـــتـــفـــرعـــات- –كثيرة 
مستدمية اخلضرة، سياج

مستدمية اخلضرة، سياج Atriplex  spp. Chenopodiaceaeارتبلكس
حــــنــــاء عــربــي 

)بلدي( 
Lawsonia    albaLytheraceae اليتجاوز صغيرة  شجيرة 

ارتـــفـــاعـــهـــا3م مــســتــدميــة 
اخلضرة-سياج

نبات عصاري مزهرYucca   spp.Liliaceae يوكا

ثالثًا: بعض أنواع  املتسلقات:
مـــتـــســـلـــق ســــريــــع الــنــمــو Ipomoea  spp.Convolvulaceaeأبوميا

متسلق  األوراق  متساقطة 
ـــــواع- ـــه عــــدة أن مـــزهـــر ل
يــزهــر طـــول الــعــام-يــنــمــو 
في األراضــي اخلفيفة-ال 

يتحمل امللوحة
يزرع جلمال أوراقهAsplenium       nidus  Aspeleniaceae أسبلينيوم
ـــــــه Dieffenbachia    spp.           Araceaeِدفنباخيا ـــــــزرع جلــــمــــال أوراق ي

الكبيرة 
أوراقه متعددة األشكالDracaena        spp.       Agavaceaeِدراسينا

ـــل  هــــــيــــــدرا »حـــب
املساكني«

     Hedera      helix         Araliceae متسلق خضري –مستدمي
البيئات  اخلضرة-يتحمل 

القاسية.

جـــــــهـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة 
»بوجنفيليا«

Bougainvillea  spp.Nyctaginaceae ،مـــســـتـــدميـــة اخلـــــضـــــرة
متسلق مزهر

متساقطة األوراق، متسلق Jasminum  officinaleOleaceaeياسمني بلدي
مزهر
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رابعًا: بعض أنواع النباتات العشبية:
الــــبــــالرجــــونــــيــــم 

»جارونيا«
Pelargonium spp. Geraniaceae نبات عشبي معمر مزهر

نباتات  مــن  معمر  نبات 
األصص املزهرة موطنه 
أفريقيا  جنوب  األصلي 
–ينمو فــي اجلــو احلــار 
والـــــضـــــوء الـــشـــديـــد ال 
العالية  احلــرارة  يتحمل 
ـــخـــدم كـــنـــبـــاتـــات  ـــســـت وي

أصص
نــــبــــات عـــشـــبـــي مــعــمــر Melissa officinalisLabiataeريحان )مليسا(

عطري الرائحة
نــــبــــات  مـــعـــمـــر مــزهــر Sterlitzia  reginaeStrelitziaceaeعصفور اجلنة

جنوب  األصــلــي  موطنه 
جو  إلــي  يحتاج  أفريقيا 
والصيف  بالربيع  دافــئ 
ودرجــات حــرارة معتدلة 
في  تظليله  ويــجــب  فــي 

الصيف .

خامسًا:مغطيات التربة:
غـــطـــاء أرضـــــى زاحـــف Wedelia  trilobataCompositaeوديليا

دائم مزهر 
املصدر: أمانة العاصمة، قسم احلدائق والتنسيق، 1429هـ، وقد قامت الباحثة في شهر شوال من عام 1429هـ مبراجعة 

املراجع  على  اعتمادًا  الباحثة  قبل  من  النباتية  األنــواع  تعريف  مت  وقــد  التشجير،  مشاريع  في  األنــواع  هــذه  وجــود 

املتخصصة في نباتات الزينة، ثم أرسلت ملراجعتها من قبل املتخصصني في نباتات الزينة – قسم اإلنتاج النباتي – 

كلية العلوم - جامعة امللك سعود .





أمتتة حساب تدني اجلهد الكهربائي
املتوسط باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

في بعض أحياء شرق مدينة الرياض
للطالب : عبدالعزيز بن سعد الغامدي

ملخ�ص �أطروحة علمية
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أمتتة حساب تدني اجلهد الكهربائي املتوسط
باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية في

بعض أحياء شرق مدينة الرياض

للطالب : عبدالعزيز بن سعد الغامدي

إشراف: أ.د. علي بن معاضه الغامدي

القسم: اجلغرافيا

اجلامعة: جامعة امللك سعود

امللخص

الرقمية من  املعلوماتية  والثروة  القدرات  العلوم من  استفادت معظم  لقد 
خالل النظم والبرامج احلاسوبية، ومن هذه العلوم علم اجلغرافيا الذي أصبح 
يستخدم في دراساته وحتليالته التقنيات اجلغرافية احلديثة. فلقد برزت قوة 
نظم املعلومات اجلغرافية )GIS( من خالل قدرتها على متثيل الظواهر واملعالم 
الظواهر  تفاعل هذه  إمكانية منذجة  ثم  ومن  األرض،  اجلغرافية على سطح 
مع بعضها سواء كانت بشرية أو طبيعية. ونظراً للطرائق التقليدية في عملية 
التخطيط إلنشاء شبكة الكهرباء احمللية وصيانتها في الشركة السعودية للكهرباء 
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كان البد من تطبيق التقنيات احلديثة في هذا املجال خاصًة وأن نظم املعلومات 
اجلغرافية أثبتت كفاءتها في مجال الشبكات اخلطية. وتُعد عملية التخطيط 
للطاقة الكهربائية عملية أساسية تكاد تكون شبه يومية ملزودي هذه اخلدمة، 
وتتطلب سرعة في التنفيذ لضمان توزيع األحمال الكهربائية وتنظيمها بشكل 
صحيح. ولهذا أتت فكرة هذه الدراسة املتمثلة في أمتتة )Automation( حساب 
نسبة تدني اجلهد الكهربائي املتوسط ) Medium Voltage Drop( باستخدام 
نظم املعلومات اجلغرافية أثناء التخطيط إلنشاء شبكات الكهرباء احمللية في 
اجلهد املتوسط. وتقدم هذه الدراسة خطة لكيفية إنشاء هيكلة قاعدة البيانات 
وحتديد  مكانياً  الكهربائي  اجلهد  تدني  ظاهرة  لنمذجة  املناسبة  اجلغرافية 
اجلهد  في  املكانية  النمذجة  هذه  لعمل  وخصائصها  الالزمة  البيانات  طبيعة 
املتوسط، ثم بناء منوذج حتليل مكاني خطي باستخدام أدوات التحليل الشبكي 
في نظم املعلومات اجلغرافية حلساب نسبة تدني اجلهد الكهربائي املتوسط، 
تلى ذلك تقييم أداء فاعلية منوذج التحليل املقترح في ضوء املقارنة مع الطريقة 
الشركة  في  املتوسط  الكهربائي  اجلهد  تدني  حساب  في  اليدوية  احلسابية 
 )Network Analysis( السعودية للكهرباء. وبينت النتائج كفاءة التحليل الشبكي
في نظم املعلومات اجلغرافية حلساب نسبة تدني اجلهد الكهربائي املتوسط 
الورقية  اخلرائط  مكان  وإحاللها  الرقمية  اخلرائط  على  االعتماد  من خالل 
ضمن نظم املعلومات اجلغرافية. كما استنتجت هذه الدراسة ضرورة تطوير 
لغة  باستخدام   )Geodatabase Schema( اجلغرافية  البيانات  قواعد  هيكلة 
النمذجة املوحدة )UML(. وعليه، فإن الدراسة توصي بضرورة أمتتة العمليات 
احلسابية للتخطيط إلنشاء شبكات توزيع الطاقة الكهربائية واستخدام احللول 

.)Enterprise GIS( املؤسساتية
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 السكان واملوارد البيئية. »قراءة جغرافية«
املؤلف: د. بالقاسم املختار – قسم اجلغرافيا

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية- جامعة السلطان قابوس

الناشر: جامعة السلطان قابوس، مجلس النشر العلمي

مراجعة: د. سالم بن مبارك احلتروشي – قسم اجلغرافيا

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية- جامعة السلطان قابوس

»لقد فهمنا و فّسرنا الطبيعة، واستهلكنا مواردها بقدر كبير من
العبقرية، لكننا نحتاج إلصالح أخطائنا جتاهها لقدر أكبر

من األخالق، والتنبؤ العلمي والضبط واإلدامة« 
هذا اإلقرار اخلطير هو آخر سطرين في خامتة كتاب »السكان واملوارد 
البيئية. »قراءة جغرافية« للدكتور بالقاسم املختار، من قسم اجلغرافيا بكلية 
اآلداب والعلوم االجتماعية بجامعة السلطان قابوس. وهذا البحث العلمي هو 
عبارة عن محاولة لتحديد طبيعة العالقة بني البشر، من حيث أعدادهم وأمناط 
تركزهم واستهالكهم وأنشطتهم من ناحية، وبني مجمل عناصر النظام البيئي 

األرضي وما يطرأ عليها من تغّيرات من ناحية أخرى. 
السلطان  بجامعة  العلمي  البحث  مجلس  عن  احمُلّكم  الكتاب  هذا  صدر 
ما  األّول،  الفصل  تناول  فصول.  ثالثة  على  موزعة  228 صفحة  في  قابوس 
والقارات  األقاليم  مختلف  وفي  العالم  في  للسكان  كمّية  تطّورات  من  حدث 
وما  الدميوغرافية،  لـــألوزان  احلاصلة  التغّيرات  مالمح  استشراف  محاوال 
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مُيكن أن ينتج عن ذلك من آثار على التوازنات اإلقليمية حاضرا ومستقبال. 
أما الفصل الثاني فقد تناول التغّيرات النوعية التي طرأت في حياة السكان، 
واألوضاع  العيش،  ومستويات  واالستهالك،  والتنمية،  التحّضر،  مستوى  على 
الصحية والتعليمية، ومستويات التنمية البشرية وغيرها. وفي الفصل الثالث 
الكمّية  التطورات  بني  الكامنة  العالقات  وتقييم  وحتديد  رصد  املؤلف  حاول 
والنوعّية السابق ذكرها باملوارد املتاحة، وباألنظمة البيئية والتغّيرات املناخية. 
ولقد جاء هذا الكتاب مدّعما بخمس وأربعني رسما وخريطة من إعداد املؤلف، 
تُنشر ألول مّرة، ومبلحق قاموسي عّرف فيه املؤلف باملصطلحات العلمية التي 
استعملها مع ذكر ما يقابلها باللغتني اإلجنليزية والفرنسية بغاية تسهيل عملية 

البحث األعمق فيها ملن أراد.
على املستوى الفكري، ينطلق هذا الكتاب من كون قضّية النمو السكاني 
والتنمّية، وانعكاساتها على األنظمة البيئية، والتغّيرات املناخية، قضية مركزية 
ذات أبعاد عاملية. ذلك أن هذه املشكلة لم تظهر إاّل عندما أدركت البشرية بأن 
سعيها للتكاثر، والنماء، والتطّور، قد أدى بها إلى نوع من اخللل في مستويني: 
املتاحة واحلاجيات املطلوبة،  املــوارد  املستوى األول هو اخللل الذي ظهر بني 
والشرائح  السكانية  املجموعات  بــني  الكبير  الــتــفــاوت  هــو  الثاني  واملــســتــوى 

االجتماعية على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية.
القرن  الثاني من  النصف  العالم قد شهد خالل  أن  إلى  الكتاب  ويخلُص 
العشرين انفجارا سكانيا لم يسبق له مثيل، سواء على مستوى أعداد البشر أو 
على مستوى أنساق منوهم السنوي، مع تفاوت كبير بني مختلف فئات الدول. 
ويستنتج أن الفجوة بني املوارد املتاحة واحلاجيات املطلوبة تتسع يوما بعد يوم، 
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حتت ضغط النمّو السكاني في الدول الفقيرة من ناحية، وتفاقم االستهالك في 
الدول الغنية من ناحية أخرى. وفي احلالتني ازداد األثر البشري على البيئة، 
سواء بعمليات اإلنتاج واالستهالك، أو مبا ينتج عنهما من فضالت وانبعاثات 

غازية أو صلبة.
باملوارد مستقبال، من  اإلنسان  تساؤالت عديدة حول عالقة  تُطرح  وهنا 
قبيل إلى أي حّد ميكن مواصلة سلوك اإلنسان احلالي في استغالل املوارد، 
أو ما هو العدد األقصى الذي ميكن لألرض أن تتحمله إذا تواصل التعامل مع 

املوارد بهذا الشكل وهذا النسق..؟ 
وخالل كل الفقرات واحملاور حاول املؤلف أن يستعمل العديد من املؤشرات 
واملقاييس التي حتدد النمّو والتنمّية، وتقيس درجات التفاعل بني األثر البشري 
واألنظمة البيئية، مستدال ببعض ما تشهده األرض من تغّير لبعض الظواهر 
الكيميائي،  والضباب  احلمضية،  واألمــطــار  الــتــلــّوث،  مثل  احلديثة  املناخية 

وظاهرتي النينو و النينا، وغيرها.
ويعّد هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية تعالج مسألة العالقة بني 
السكان والتنمية واملوارد بأسلوب علمي موّثق، جتعل منه مصدرا معرفيا جيدا 

لكل شرائح املتعلمني والقراء. 





Using remote sensing and GIS for damage 
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flooding, the case of Muscat, Oman after Gonu tropical 
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Dr Lotfy Kamal Azaz  
Assistant Professor of Urban and Regional Planning

GIS and Urban and Regional Planning Divisions
Geography Department, College of Arts and Social Sciences

Sultan Qaboos University, 

ABSTRACT
Natural Disasters occur frequently around the world, and 
their incidence and intensity seem to be increasing in recent 
years. The Disasters such as cyclones and floods often cause 
significant loss of life, large-scale economic and social impacts, 
and environmental damage. For example, Cyclone Gonu was 
the strongest tropical cyclone on record in the Arabian Sea, 
and tied for the strongest tropical cyclone on record in the 
northern Indian Ocean and was the strongest named cyclone 
in this basin. On June 5 2007 it made landfall on the eastern-
most tip of Oman with winds of 150 km/h (90 mph). Gonu 
dropped heavy rainfall near the eastern coastline, reaching 
up to 610 mm (24 inches), which caused flooding and heavy 
damage. The cyclone caused about $4 billion in damage and 
nearly 50 deaths in Oman, where the cyclone was considered 
the nation’s worst natural disaster. Nowadays, we have access 
to data and techniques provided by remote sensing and GIS 
that have proven their usefulness in disaster management plan. 
Remote Sensing can assists in damage assessment monitoring, 
providing a quantitative base for relief operations. After that, it 
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can be used to map the new situation and update the database 
used for the reconstruction of an area. Disaster management 
plan consists of two phases that takes place before disaster 
occurs, disaster prevention and disaster preparedness, a three 
phases that happens after the occurrence of a disaster i.e. 
disaster relief, rehabilitation and reconstruction. In the disaster 
rehabilitation phase GIS is used to organize the damage 
information and the post-disaster census information, and in 
the evaluation of sites for reconstruction. In this study, two 
IKONOS satellite images of Muscat, Oman have been utilized; 
one image before the cyclone and one after. The two images 
have been geometrically corrected. Change detection has been 
applied to identify and assess the damages. The results of this 
study emphasize the importance of using remote sensing and 
GIS in damage assessment phase as part of effective Disaster 
Management Plan.



املجلة اجلغرافية اخلليجية

- 5 -

استخدام تقنيتي االستشعار عن بعد و نظم املعلومات اجلغرافية في 
تقييم اخلسائر بعد الفيضانات من منظور تخطيطي : دراسة حالة 

للعاصمة العمانية مسقط بعد إعصار جونو 2007

امللخص
يعد اإلعصار االستوائي جونو الذي ضرب سواحل عمان قي اخلامس 
حيث  عقود  ستة  منذ  أراضيها  يضرب  إعصار  أقوى   2007 يونيو  من 
كانت سرعة الرياح املرافقة له 260 كم في الساعة قبل أن تتراجع إلى 
حوالي 100 كم. كما أن اإلعصار ترافق بأمواج بحرية بلغ ارتفاعها 12 
تسبب  كما  مسقط،  العاصمة  فوق  غزيرة  بهطول أمطار  وتسبب  مترا 
العديد من األشجار وغرق عدد من الشوارع واحلق أضرارا  اقتالع  في 
املباني واملنازل، وتدهور مستوى الرؤية كما تسبب اإلعصار  بأعداد من 
في انقطاع املياه والكهرباء عن عدد من مناطق السلطنة. وتسبب في وقوع 
ضحايا وصل عددهم إلى 49 شخصاً وأضرار مادية بلغت 4 مليار دوالر 
أمريكي، كما امتدت بعض تأثيراته إلى عدد من سواحل دولة اإلمارات 
االستشعار  تقنيتي  وتقدم  اإلسالمية.  إيران  وجمهورية  املتحدة  العربية 
مراحل  جميع  في  هائلة  امكانات  اجلغرافية  املعلومات  نظم  و  بعد  عن 
إدارة املخاطر الطبيعية وخاصة بعد حدوث الكارثة والتي تتمثل في )1( 
 )Rehabilitation( مرحلة التأهيل )(، و)2Disaster relief( إجراءات اإلنقاذ
و )3( إعادة االعمار )Reconstruction(، وتعد عملية تقييم اخلسائر أهم 
العمليات في مرحلة التأهيل حيث يتم استخدام االستشعار عن بعد و نظم 
وخصائصها  ومساحتها  املتأثرة  املواقع  في حتديد  اجلغرافية  املعلومات 
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املكانية وبياناتها اإلحصائية وتتم االستفادة من مخرجات هذه املرحلة في 
عمليات إعادة االعمار و بصفة خاصة حتديد املواقع املناسبة ملشروعات 
التطوير اجلديدة،  وفي هذه الدراسة مت استخدام صورتني فضائيتني من 
القمر الصناعي عالي الدقة إيكونوس )IKONOS( ملسقط: أحداهما قبل 
حدوث اإلعصار و الثانية بعد حدوث اإلعصار، ومت استكشاف التغير بني 
الصورتني لتحديد املناطق املتأثرة بعد إجراء التصحيح الهندسي الالزم 
في  الستخدامها  املتأثرة  املناطق  محيط  و  مساحة  وحساب  للصورتني، 
تقدير اخلسائر وحتديد بدائل إعادة اإلعمار بعد اإلعصار، وقد اثبتت هذه 
الدراسة أهمية استخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية و االستشعار 

عن بعد في تقدير اخلسائر بعد الكوارث الطبيعية ألغراض التخطيط.
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1 INTRODUCTION

Cyclone Gonu, (also known as Super Cyclonic Storm Gonu) 
was the strongest tropical cyclone on record in the Arabian 
Sea, and tied for the strongest tropical cyclone on record in the 
northern Indian Ocean and was the strongest named cyclone 
in this basin (J.T.W.C., 2007). The second named tropical 
cyclone of the 2007 North Indian Ocean cyclone season, 
Gonu developed from a persistent area of convection in the 
eastern Arabian Sea on June 1. With a favorable upper-level 
environment and warm sea surface temperatures, it rapidly 
intensified to attain peak winds of 240 km/h (150 mph) on 
June 3, according to the India Meteorological Department. 
Gonu weakened after encountering dry air and cooler waters, 
and late on June 5 it made landfall on the eastern-most tip 
of Oman with winds of 150 km/h (90 mph), becoming the 
strongest tropical cyclone to hit the Arabian Peninsula. It then 
turned northward into the Gulf of Oman, and dissipated after 
moving ashore along southern Iran on June 7. Intense cyclones 
like Gonu have been extremely rare over the Arabian Sea, as 
most storms in this area tend to be small and dissipate quickly 
(NASA, 2007). About seven hours before passing near the 
northeastern Oman coastline, Cyclone Gonu began affecting 
the country with rough winds and heavy precipitation (Vaidya 
et al, 2007) with rainfall totals reaching 610 mm (24 in) near 



العدد الرابع

- 8 -

The name Gonu was contributed by the Maldives, meaning ‘bag 
made from palm leaves’ in Dhivehi, the Maldivian language. 
Officials recommended citizens to evacuate from potentially 
affected areas, and about 7,000 people were forced to leave 
Masirah Island due to the threat of high surf and strong winds 
(Reuters, 2007).   Overall, more than 20,000 people evacuated 
to emergency shelters (A.P., 2007). A state of emergency was 
declared for the nation (Reuters, 2007). The national weather 
service in Oman warned that the cyclone was expected to be 

the coast (Daily News, 2007), figure (1), which caused flooding 
and heavy damage. 

Figure (1) Map showing rainfall totals around the Gulf of Oman between May 
31 and June 7, 2007. The red areas show where rainfall exceeded 200 mm 

(8 inches).
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worse than the destructive cyclone which hit Masirah Island in 
1977 (Agencies, 2007). The Mina al Fahal oil terminal closed 
for over three days due to the threat of the storm (Noueihed, 
2007). Omani officials closed government offices for two days, 
and declared a 5-day long national holiday due to the threat of 
the cyclone. Most businesses near the coastline were closed 
prior to the announcement. Authorities at the Seeb International 
Airport delayed all flights after 2000 UTC on June 5 due to the 
cyclone(Vaidya, 2007). 

Gonu produced strong waves along much of the coastline 
(Vaidya et al, 2007), leaving many coastal roads flooded (Al-
Nahdy, 2007). Strong winds knocked out power and telephone 
lines across the eastern region of the country, leaving thousands 
isolated until the lines were repaired hours later. The cyclone 
caused extensive damage along the coastline, including in the 
city of Sur and the village of Ras al Hadd at the easternmost 
point of the Omani mainland (Vaidya, 2007). In Muscat, winds 
reached 100 km/h (62 mph), leaving the capital city without 
power. Strong waves and heavy rainfall flooded streets and 
some buildings. In effort to prevent electrocutions, police 
workers sent text messages to residents which recommended 
residents away from certain streets. Little damage was reported 
to the oil fields of the nation (A.P., 2007) . The liquefied 
natural gas terminal in Sur, which handles 10 million tonnes 
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of gas each year, was badly hit by the storm and could not be 
operated. According to the Oman News Agency, the cyclone 
killed 49 people in the country, with an additional 27 reported 
missing by four days after it struck the country. The damage 
in the country was estimated at around $4 billion (2007 USD), 
ranking it as the worst natural disaster on record in Oman.

2 AREA OF STUDY

Oman is located in the southeastern quarter of the Arabian 
Peninsula and, covers a total land area of approximately 
300,000 square kilometers. Muscat is the capital and largest 
city of Oman; it is also the seat of government and the centre 
of Commercial activities in Oman. The city gave its name to 
the country until 1970, which was called Muscat and Oman. 
Muscat is located in northeast Oman, at 24°00′N 57°00′E / 
24°N 57°E / 24; 57. The Tropic of Cancer passes south of the 
area. It is bordered to its west by the plains of the Al Batinah 
Region and to its east by Ash Sharqiyah Region. The interior 
plains of the Ad Dakhiliyah Region border Muscat to the 
south, while the Sea of Oman forms the northern and western 
periphery of the city. The water along to coast of Muscat runs 
deep, forming two natural harbours, in Muttrah and Muscat. 
The Western Al Hajar Mountains run through the northern 
coastline of the city. The city is situated on a cove surrounded 
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by volcanic mountains, and it is connected by road to the west 
and the south. The Al Sultan Qaboos Street forms the main 
artery of Muscat, running west-to-east through the city. The 
street eventually becomes Al Nahdah Street near Al Wattayah. 
Several inter-city roads such as Nizwa Road and Al Amrat 
Road intersect with Al Sultan Qaboos Road (in Rusail and 
Ruwi, respectively).

The metropolitan area spans approximately 1500 km² and 
includes six wilayats; Muttrah, Bawshar, Seeb, Al Amrat, 
Muscat and Qurayyat (figure 2). According to the 2003 census 
conducted by the Oman Ministry of National Economy, the 
population of Muscat is 632,073. (M.N.E, 2003) Muscat 
formed the second largest governorate in the country, after Al 
Batinah, accounting for 27% of the total population of Oman.  
As of 2009, the population of the Muscat metropolitan area 
was 855,507 (World Gazeteer, 2009).The population density 
of the city was 162.
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Figure (2) Area of study (Al-Awadhi, 2009)

Since the ascension of Qaboos bin Said as Sultan of Oman in 
1970, Muscat has experienced rapid infrastructural development 
that has led to the growth of a vibrant economy and continuous 
urban expansion. The city’s unusual architecture shows Arab, 
Portuguese, Persian, Indian, African, and modern Western 
influences. Annual rainfall in Muscat averages 10 cm (4 in), 
falling mostly in January. The climate generally is very hot, 
with temperatures reaching 54°C (129°F) in the hot season, 
from May to September.
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3 GIS AND REMOTE SENSING FOR DAMAGAE 
ASSESSMENT

3.1  GIS and damage assessment 

A Geographical Information System (GIS) has a graphic 
database of geo-referenced or spatial information, which 
is linked to the descriptive database. A GIS uses high-
powered graphic and processing tools that are equipped with 
procedures and applications for inputting, storing, analyzing 
and visualizing geo-referenced information. A GIS’s capacity 
for data integration makes it possible to look at and analyze 
data in powerful new ways. A GIS is useful mainly because 
of its capacity to build models or representations of the real 
world from information in databases. It achieves this by 
implementing a series of specific procedures that generate 
still more information for spatial analysis and used to assist 
in problem - solving and planning. GIS is therefore important 
for aiding hazard prevention and for simulating the damage 
that would be caused in the event of a natural disaster. GIS 
can also be used to interpret information by creating thematic 
maps that show the spatial distribution of the information. 
These maps show spatial patterns, trends or relationships, 
making it easier to analyze the information. This is the case 
in the various successive stages of the process of assessing the 
damage caused by a disaster. 
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3.2  Remote sensing and damage assessment

Damage assessment by remote sensing can be categorized to 
the following phases: 

3.2.1 Assessment of Flood Damage (immediately during 
Flood) 

During floods, Remote sensing data provide timely and detailed 
information that are required by the authorities to locate and 
identify the affected areas and to implement corresponding 
damage mitigation. It is essential that information be accurate 
and timely, in order to address emergency situations (for 
example, dealing with diversion of flood water, evacuation, 
rescue, resettlement, water pollution, health hazards, and 
handling the interruption of utilities etc.). Some important 
spatial outputs produced and analyzed in real time. For example, 
flood extent maps, real time monitoring by remote sensing data 
and of damage to buildings and infrastructure Maps. Moreover, 
meteorological reports based on real-time remote sensing 
data are required to show intensity/estimates, movement, and 
expected duration of rainfall for the next 3 hours. Evaluation 
of secondary disasters, such as waste pollution can be detected 
and assessed during the crisis by remote sensing data as well. 
(Jeyaseelan, 1999)



املجلة اجلغرافية اخلليجية

- 15 -

3.2.2 Relief (after the Flood) 

In this stage, re-building destroyed or damaged facilities and 
adjustments of the existing infrastructure will occur. At the 
same time, insurance companies require up-to-date information 
to settle claims. The time factor is not as critical as in the last 
stage. Nevertheless, both medium and high-resolution remote 
sensing images, together with an operational geographic 
information system, can help to plan many tasks. The medium 
resolution data can establish the extent of the flood damages 
and can be used to establish new flood boundaries. They can 
also locate landslides and pollution due to discharge and 
sediments. High-resolution data are suitable for pinpointing 
locations and the degree of damages. They can also be used as 
reference maps to rebuild bridges, washed-out roads, homes 
and facilities (Jeyaseelan, 1999).

4 OBJECTIVES

 Identifying the damaged sites and its extent.

 Assessment of the damaged sites.

 Measurement the impact of disasters on the geographical 
environment of the affected areas.
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5 METHODOLOGY

 5.1 Data

In this study, two IKONOS satellite images of Muscat, Oman 
have been utilized; one image before the cyclone (8th January 
2006) (Figure 3) and one after (12th June 2007) (Figure4). 
IKONOS is the world’s first commercial satellite able to collect 
black-and-white (panchromatic) images with 82-centimeter 
resolution and multispectral imagery with 4-meter resolution. 
Imagery from both sensors can be merged to create 1-meter color 
imagery (pan-sharpened). Table 1 shows the characteristics of 
IKONOS system.

IKONOS SPECIFICATIONS
Spatial Resolution 0.82 meter x 3.2 meters

Spectral Range

526–929 nm 
445–516 nm (blue) 
506–595 nm (green) 
632–698 nm (red) 
757–853 nm (near IR)

Swath Width 11.3 km
Revisit Time Approximately 3 days
Orbital Altitude 681 km

Table 1: Characteristics of IKONOS (Geo-Eye 2009)
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Figure (3) Area of study before Gonu

Figure (4) Area of study after Gonu

5.2. Methods

Figure (5) summarizes the phases and methods used in this 
study. The two images have been geometrically corrected. 
Then, Areas Of Interests (AOIs) have been extracted from the 
images using (Subset function) in ERDAS Imagine 8.6 using 
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recent image (after event image). Change detection technique 
used here to compare (AOIs) from (after event image) with 
their counterparts in the old image (before event image) using 
(Geolink function) in ERDAS Imagine. This technique can be 
included within “Visual Analysis” techniques where visual 
interpretation is used to identify the change by on-screen 
digitizing from images of different dates (LU et.al, 2004). This 
technique can be called “Geo-linking change detection” as the 
comparison between the images is based on their geographical 
locations. Areas of change were extracted and mapped using 
“Map Composition” tool. At the end, the area and perimeter 
of affected areas were calculated using “Measurement” tool in 
the same program.  
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Figure (5) The methodology used in this study
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7 RESULTS

Many areas of interest (AOIs) have been extracted from the two 
images. However, only some of these areas will be presented 
on this study. Figure (6) and photo (1) illustrate a damaged part 
of a bridge on Alqurm area (after event image). On the second 
part of the figure, the bridge before the cyclone. 

Figure (6) a damaged part of a bridge on Alqurm area Bridge 
(left), the bridge before the cyclone (right)

Figure (7) and Photos (2) and (3) show one of significant 
damages on Alqurm beach
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Photo (1) the damaged part of the bridge

Figure (7)significant damages on Alqurm beach
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Photo (2)damages on Alqurm beach

Photo (3) damages on Alqurm beach 
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Figure (8) Inundated areas behind Sultan Qaboos Grand 
Mosque (Alghubra area).

Figure (9) shows another coastal area in Muscat.

Figure (9) Ezibah Coast

Moreover, the cyclone has great impact on many areas as we 
can see from the following photos.
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Photo (4) one of the damaged road in Muscat

Photo (5) part of damaged beach in Alseeb 
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Photo (6) damaged area in Muscat

Photo (7) one of the effected roads 

Moreover, the perimeter and total affected area were 
calculated as shown in table (2)
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Total affected Area 
Hectare/ (Square Meter)

PerimeterArea Name

    0.0746     (745.70(163.43Part of a danaged 
Bridge

          4.7285    (47285(  1468.35Alqurm Beach
10.5153    (105153(  1920.44Behind Sultan 

Qaboos Mosque
          0.7019    (7018.8(383.63Ezaiba Coast
          0.5419    (5419.18(312.09Coastal Road 

(Ezaiba(

Table (2) the perimeter and total area of affected locations

These quantiataive information can assist in damage assessment 
monitoring and it can be used to map the new situation and 
update the database used for the reconstruction of an area.

7 CONCLUSION

In this study, remote sensing data and techniques provided 
by GIS have proven their usefulness in disaster management 
plan especially in mapping the new situation after the disaster 
which help in updating the geographical database. This can be 
used for the reconstruction of the damaged area. GIS helped to 
interpret information by creating satellite based thematic maps 
that show the spatial diminsion of the effected areas. This will 
ease information analysis for successive stages of the process 
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of assessing the damage caused by the disaster especially  
re-building damaged facilities and infrastructure. Insurance 
companies shall use this updated spatial information to settle 
claims. IKONOS images with its high-resolution proved 
usefulness for pinpointing locations and the degree of damages. 
Moreover, IKONOS images can be used as reference maps to 
rebuild bridges, washedout roads, homes and facilities.
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ملخص البحث:
يعد تشجير املدن من أساسيات التخطيط العمراني السليم لدوره املهم في 
ويؤدي  لها.  األساسي  الهيكل  الزينة  نباتات  تشكل  ،حيث  املدينة.  بيئة  حتسني 
للمنطقة التي تقام فيها مشاريع التشجير  اختيار األنواع النباتية املالئمة بيئياً 
إلى جعلها  في حالة توازن مع هذه البيئات. وقد اهتمت أمانة العاصمة املقدسة 
ألحياء  التخطيطية  العملية  صلب  في  وإدراجها  التشجيرية  مشاريعها  بتطوير 
مكة  ومدينة  تنفيذها.  في  املدخلة  الزينة  نباتات  على  اعتمدت  ،حيث  املدينة 
السائدة  الطبيعية  البيئة  ظــروف  تشكل  الصحراوية  املــدن  من  كغيرها  املكرمة 
عائقاً في تنفيذ هذه املشاريع وتقيد توسعها. ولقد هدفت الدراسة إلى تناول 
األنــواع  حصر  املكرمة،و  مكة  مدينة  في  التشجير  ملشاريع  اجلغرافي  التوزيع 
األنــواع  النباتية،وتصنيف  خصائصها  على  والتعرف  فيها  املستخدمة  النباتية 
الظروف  استعراض  احلياة،مع  ودورة  النماء  شكل  مجاميع حسب  إلى  النباتية 
النباتات  دور  وحتديد  املكرمة،  مكة  في  التشجير  مبشاريع  احمليطة  الطبيعية 

احمللية في تشكيل برامج التشجير املقامة. 
،املالئمة  اخلارجية  الزينة  نباتات  التشجير،  مشاريع  املفتاحية:  الكلمات 

البيئية، مدينة مكة املكرمة.



قواعد نشر البحوث باملجلة اجلغرافية اخلليجية

1( تقبل البحوث اجلغرافية النظرية والتطبيقية املبتكرة واألصيلة التي لم يسبق لها 
النشر، وغير مقدمة إلى جهة أخرى في نفس الوقت، ويقدم الباحث إقراراً بذلك 

قبل البدء في إجراءات التحكيم.
املراجع  وتوثيق  والنهج  األسلوب  حيث  من  العلمية  باألصول  البحوث  تلتزم  أن   )2

واملصادر املستخدمة بالطرق املعتمدة في البحوث األكادميية.
3( أال يزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة بكل محتوياته، مبسافة ونصف 

.Arabic Traditional وببنط 16، وبخط
4( أن يتبع في توثيق اإلشارة إلى املراجع في املنت نظام )االسم: الصفحة( وفي حالة 
املراجع تسجل  السنة قبل الصفحة(، وفي قائمة  للباحث تذكر  أكثر من مؤلف 

السنة بني قوسني بعد االسم مباشرة.
باللغتني  هجائياً  ترتيبها  ويتم  البحث،  نهاية  في  واملصادر  املراجع  قائمة  توثق   )5
العربية أو األجنبية في قائمتني، ويفضل تقسيمها إلى الكتب والدوريات والتقارير 

وغيرها.
6( يتقدم الباحث بنسختني ورقيتني من بحثه باإلضافة إلى قرص ممغنط يحويه على 

.WORD MS )Windows( نظام
اإلجنليزية في حدود صفحة  وباللغة  العربية  باللغة  البحث ملخصان  مع  يرفق   )7

واحدة.
8( يرفق الباحث مع بحثه سيرة ذاتية مختصرة وحديثة.

9( يخطر الباحث باستالم البحث وإرساله إلى احملكمني والنتيجة واملوعد املقترح 
بنشره.

10( ال ترد األعمال املرسلة إلى املجلة إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
11( ترسل للباحث في حالة النشر نسختان من املجلة و10 مستالت من بحثه.

12( كافة حقوق النشر تكون للمجلة ملدة 3 سنوات من تاريخ إجازة النشر.
مع أطيب التمنيات ،،،


