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 التاسع العدد افتتاحية

 

 تاسعال العدد افتتاحية

والصددددال والعدددداو  اددددا  سددددني  اه و ددددا  ال  ددددي      ,احلمددددد ه

 بعد ...أما  ,واملرسا 

دا ل إ اإلصدددددالة  دددددل ياعدددددز وبال يابدددددة  دددددل  ما دددددز    اددددد       ف

اجلمعيدددة اجلفرافيدددة ا ايويدددة لددددو   اددد  التعددداو  لددددو  ا ادددي       

ا ئ أعهدددددددددا ال ددددددددد  ,أ  أضدددددددددع بددددددددد  عددددددددددع   العربيدددددددددة ععدددددددددريز وععدددددددددعديز 

 ال اجملادددددة اجلفرافيدددددة ا ايويدددددة.  مددددد  العددددددد التاسدددددع مددددد  ,الكدددددرع 

ععددددددعديز أ  أيددددددكر  مياددددددز ومعامددددددز الددددددد تني  سددددددا  بددددددل م ددددددا      

مدل سعد  اجلفرافيددا ةامعدة العدابا  سدابنيو  اددا دو          احلرتويدز 

الكدددددد ا     اسددددددة شرعددددددر اجملاددددددة وإيددددددراف  امل ايددددددر  اددددددا صدددددددو       

 م ها.   ة داد ساب أمخعة 

ا ايويددددددددة  اددددددددا   ةاددددددددة اجلفرافيدددددددد اجملعدددددددددد مددددددددل  عشددددددددتم   دددددددد ا ال 

 مني دددددددة مدددددددل ال ادددددددنيل والد اسدددددددا  العاميدددددددة الددددددد   عدددددددا  س ددددددداعا       

حيددر   دد    ,جفرافيددة مت ني ددة  اددا معددتنيل دو  ا اددي  العربيددة  

يظدددددددد   و صنيًصدددددددداال اددددددددنيل بشددددددددك   دددددددداو  اددددددددا اسددددددددت داو الت  يددددددددة  

( Remote Sensing( واالستشدعا   دل بعدد     GISاملعانيما  اجلفرافيدة   

ا ا مهم ددددوضدددداف  يدددا  اعددددد اجلفرافيدددا دو ً  أ ,خمتاادددة   ا اسددد   د

  معاجلدددة ال  ددداعا املر  بدددة باإليعدددا  وبيشتددد  مدددل  دددا   شددد ي       

 وشاي  واسرتاح احلاني  امل اس ة لا  اعا منيضع ال ار.

ا مددع  دد  مددل األسددتاا  فاألسددتاا الددد تني   ددامر بددل ياصددر املبدد  

اه   دددبددل ا  دداد  الع ع  بددل إبددرا ي  احلددرل واألسددتا الددد تني    ددد

باملماكددة العربيددة  احلربددز مددل سعدد  اجلفرافيددا ةامعددة املادد  سددعنيد 

ييددة اروددرل الدا ايددة لدددل أ بددا  األسددر       دداولنيا منيضددني   ,العددعنيدعة

مل  ا  التب يق  اا سرع  ال اصاة وثداد    اافظدة ال  هاييدة    

مب ب دددددة ال صدددددي  باملماكدددددة العربيدددددة العدددددعنيدعة مدددددل  دددددا  د اسدددددة    

 ددددددد  مدددددددل     حددددددد    ددددددداو  ه  االجتما يدددددددة واالستصدددددددادعة.   صا صددددددد

 ّي  مدل سعد  اجلفرافيدا    د ّيد    ددالر ل الدد   بدل  الد تني  امد 

باملماكدددددددة العربيدددددددة  سددددددداميةمددددددداو امدددددددد بدددددددل سدددددددعنيد اإل ةامعدددددددة اإل
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مددددددل سعدددددد     دددددددالر ل املعدددددد دبددددددل والددددددد تني    ددددددداه  العددددددعنيدعة

 ةد اسدد   دعةاجلفرافيددا ةامعددة ال صددي  باملماكددة العربيددة العددعني    

 ض   اميددددددة جناي عدددددة منيضددددددني   ت دددددع  فدددددداا   بدددددا  األ   بالافدددددة اإل 

الشدددددد ي ة الب يعيدددددددة   اافظدددددددة   يدددددد ل وسددددددد  املماكدددددددة العربيدددددددة   

الددددددد تني  امددددددد الدسددددددنيسز  رعهددددددر مددددددل   د و  حدددددد   العددددددعنيدعة.

و اسعددددددددد  اجلفرافيدددددددددا ةامعدددددددددة العدددددددددابا  سدددددددددابنيو  يايدددددددددة اسدددددددددت د  

ا لاميددا  االستشدعا   دل بعددد     يدي  إمكاييدة جعدد  العديني  مصدد ً      

  األ اضدددددددددز ال احادددددددددة مدددددددددل  دددددددددا  التب يدددددددددق  ادددددددددا م ب دددددددددة حا ددددددددد     

الععنيدعة. وب ا  الت  يدة اسدت دمف الدد تني ل بعدمة ب دف سدامة       

املماكددددة العربيددددة  احلربددددز مددددل سعدددد  اجلفرافيددددا ةامعددددة أو ال ددددرل ب  

   صددد   دداثا ال مددني العمرايددز العددعنيدعة    يددة االستشددعا   ددل بعددد  

 اددا الفبدددا  ال  ددا ز   امل دددااق يدد   ال احادددة بددالتب يق  ادددا مدع دددة     

احلميدد مدل سعد     الد تني   اد  معتمدد   د  أماالبا ا الععنيدعة. 

ف ددددد  اجلفرافيددددا ةامعددددة املادددد   الددددد باملماكددددة العربيددددة العددددعنيدعة       

 يايددددددددة  دددددددد ني  ال ظدددددددداو ال يشدددددددز ال اددددددددر  مب ب دددددددة جددددددددا ا     يددددددداس   

العدددددعنيدعة مدددددل  دددددا  الددددددم  بددددد     دددددي  يظددددد        املماكدددددة العربيدددددة  ب

 املعانيما  اجلفرافية واالستشعا   ل بعد.

                          اثرع دددد ا  نيً دددد   ددددا   إفدددد ,الكددددرع  ال ددددا ئا أعهدددد ,ادددد  ا و مددددا

 جايدد  ىلإ العددد   د ا  بهدا  ال  ع  در  العامية والد اسا  ال انيل  

منياسع وظدا رل جفرافيدة     ل   رعر مث  اةاجمل   ثابتة أ رل أبنيا 

 ومراجعددددددة , اميددددددة ألاروحددددددة وما دددددد  ,مب ب ددددددة ا اددددددي  العربددددددز 

 ال . و ا, جفرا  لكتا 

 أ  و اددا , بايددا ا ددا ارعددق وسدددد  اددا ,وإعددا   اه وف  ددا

 وليتهاؤمعدد  مبعددتني   ادا ًمدد  سددتكني    اددتك    ابدد  ث ددة   اددا   ظاددنيا 

 والعدددددداحة العاميددددددة ما ك اهسددددددإل املاتددددددنيح امل ددددددر وأيهددددددا ,الاكرعددددددة

 لتاا اك . املاتنيح والني ا  ,النياسعة

  ددددددعر  و يدددددكر  امدددددة  يعدددددو   أ الإ امل ددددداو   ددددد ا   والععدددددع ا

 ددنيل أ  ددا  اجلمعيددة اجلفرافيددة ا ايويددة  اددا اسددتمرا    جلميددع اإل
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و اعيدد     ,د مه  ال ني  وث ته  املتمي ل باجملاة لاتار  لامعت   

الدددددددد   ب  هدددددددا اجملادددددددة   شكددددددددي     لإلجدددددددرا ا  امله يدددددددة الصدددددددا مة    

 مددددا أيددددكر نييددددع اوكمدددد   اددددا  عدددداويه  التدددداو          ,ال اددددنيل

ش يددددق  مدددد  اجملاددددة. و  ا تدددداو ععددددريز أ    دددددو ة عدددد  الشددددكر      

 باملماكددددددددة مدع ددددددددةالرعاض   ,  دددددددددالع ع  املادددددددد  لدددددددددا ل  والعرفددددددددا

 اددددددددا د مهددددددددا املعددددددددتمر لاومعيددددددددة اجلفرافيددددددددة   , العددددددددعنيدعة العربيددددددددة

  اتها.ا ايوية و

 

 الد تني  اا  بل عنيسا العنيضز

 جامعة العابا  سابنيو ,مدعر التارعر
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 امللخص

وجود  َمَداهلجرة البشرية ظاهرة جغرافية واجتماعية قدمية ِق

 اإلنسان يرحتل من مكان آلخر سعًياذه األرض، فاإلنسان على ه

وراء الرزق وحتسني مستوى معيشته. وتقتصر اهلجرة الداخلية 

للسكان على التحركات من منطقة إدارية يف الوطن إىل منطقة 

كان ما ليستقر يف إدارية أخرى. وينو  اإلنسان اهلجرة من م

ولكن من تتغري من وقت آلخر،  ّياتبأن الن مكان آخر، علًما

اهلجرة لدى البشر تؤد  إىل فعل التحرك ّيات املؤكد أن ن

 السكاني من مكان آلخر يف معظم األحوال.

من العلماء  ةكبري بعنايةوحتظى ظاهرة هجرة السكان 

ألهمية هذه  يف جماالت العلم املختلفة، نظًرا املتخصصني

ثقافته الظاهرة، ملا هلا من آثار على املهاجر نفسه، فهي تؤثر على 

وروابطه االجتماعية م  مجاعته يف املكان الذ  هاجر منه، 

كما أنها ترتك بصمات واضحة على مستوى معيشته، وما ينتج 

من تفاعل املهاجر م  اجملتم  اجلديد الذ  هاجر إليه. كما أن 

يف تقليل حدة التباين بني املناطق من حيث  أثًراللهجرة الداخلية 

 األجور ومستوى املعيشة.

هذه الدراسة إىل التعرف على نية اهلجرة لدى أرباب  رميوت

الواقعتني يف حمافظة النبهانية  (وثادج) (الناصفة)األسر يف قرييت 

مبنطقة القصيم اإلدارية باململكة العربية السعودية، وحماولة 

mailto:alharrah@ksu.edu.sa
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معرفة العوامل املؤثرة واحملركة لنية اهلجرة لدى عينة الدراسة. 

هج الوصفي االستداللي االستقرائي مستعينة واتبعت الدراسة املن

ببعض االختبارات اإلحصائية بغرض الوصول إىل العالقات 

نتائج الدراسة  أبرزواالرتباطات بني متغريات الدراسة. وكان من 

% من عينة الدراسة لديهم نية اهلجرة من قراهم. وأن 36أن حنو 

املكان % ممن لديهم نية اهلجرة يرون أن القصيم هي 86حنو 

فر اخلدمات يف القرية بشكل ااملناسب هلجرتهم. وتبني أن عدم تو

مناسب كان من أبرز العوامل اليت ساعدت على تولد نية اهلجرة. 

باملناطق اإلقليمية يف اململكة  بالعنايةوقدمت الدراسة توصية 

 بشكل متوازن للحد من اهلجرة الداخلية.

حمافظة  ة،منطقة القصيم اإلداري الكلمات الدالة:

النبهانية، قرية الناصفة، قرية ثادج، نية اهلجرة الداخلية، 

 العوامل املؤثرة على نية اهلجرة الداخلية.  
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Internal Migration Intention of Family Heads at Al-

Nasefah&Thadej Villages of Nabhaniyy District – Alqassem Province 

in the Kingdom of Saudi Arabia: Social & Economic Features 

Prof. Amer Nasser Almutair, Prof. 
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Abstract  
The human migration is an ancient geographical and social 

phenomenon that preceded human existence on the earth. Human 

nature move from one place to another in search of sustenance and 

a better livelihood. Internal migration is basically limited to 

movements from one administrative area to another; a person 

intends to move from an area to another for settlement with the 

observation that intentions vary from time to another. However, it 

is obvious that in most cases, human migration intention aims at 

populace movement from a place to another. 

The populace migration phenomenon attracts great attention of 

the specialized scholars in various fields of knowledge. In view of 

the importance of this phenomenon that has reflections on the 

migrant which in-turn affects the culture and social links with 

people of the location from where he/she migrated. It also gives the 

clear picture of the level of the migrant’s livelihood and portrays 

his/her interaction with the new society to which he migrated. 

Internal migration also plays the role in minimizing the differential 

levels of remuneration and livelihood among areas. 

This study aims at realizing migration intention of family heads 

in the villages of Al-Nasefah&Thadej located at Nabhaniyya 

District of AlQaseem Administrative Province in the Kingdom of 

Saudi Arabia; and also at the efforts to determine the factors that 

affect and engineer the migration intention from the study samples.  

The study adopted the descriptive, evidentiary and extrapolate 

methods making use of some analytic investigations in order to 

arrive at relations and links among variations of the study.   Among 

the most important findings of the study is that about 36% out of 

mailto:alharrah@ksu.edu.sa


 

 22 

 م2017هدددددددددددددددددددد    1438 تاسددددددددددددددددددد  ال دالعدددددددددددددددددددد

the sample of the study have the intention of migrating from their 

villages; and that about 86% of those with migration intention think 

that Al-Qaseem is the appropriate place to migrate to.  It was also 

realized that lack of adequate services in the village is the key 

factor that engineer the intention of migration. The study provided   

recommendation for a concern with the Kingdom’s Provinces in a 

balanced manner so as to minimize the internal migration process. 

 

Keywords:Alqassaim Administrative Region, Annabhaniah 

Province,Annasfah Village, Thadage Village, Intention of internal 

migration, Factors affecting the intention of internal migration 
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 املقدمة
لقد شهدت اململكة العربية السعودية قفزات يف التنمية، 

وذلك بعد اكتشاف النفط وتصديره، إذ ركزت اخلطط 

اخلمسية للتنميةعلى املدن الرئيسة، إذ أصبحت تلك املدن جاذبًة 

ات تواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم، للسكان، ملا تقدمه من خدم

فر اخلدمات بأشكاهلا املختلفة، كما أدى تطور شبكة اوتو

الطرق ووسائل املواصالت بني املدن واملناطق إىل سهولة االنتقال 

اخلدمات التعليمية  مجي فر االسكاني صوب تلك املدن، لتو

والصحية، ولتحسن املستوى املعيشي يف تلك املدن. واستقر عدد 

ري من سكان البادية يف مدن منطقة القصيم )إحدى مناطق كب

اململكة( وقراها، وكذلك يف بعض املدن العمرانية الصغرية 

ما أدى إىل اخنفاض حاد يف عدد وهو اليت ُتعرف بداسم )اهلجر(، 

.كما انتقلت أعداد كبرية من سكان القرى إىل  سكان البادية

ما أدى إىل زيادة عدد وهو املدن داخل منطقة القصيم وخارجها، 

نسبة سكان ، فرفعت ن املدن على حساب املناطق الريفيةسكا

%( 62م( إىل حنو )1974هد )1394عام  %( تقريًبا38املدن من )

م( 2004) هد1425%( يف عام 72م(، ثم إىل حنو )1992هد )1413معا

فر الذا فإن اهلجرة تتأثر بعدة عوامل، منها تو م(.2007)اخلريف،

والنقل واملواصالت، والرعاية الصحية، والتعليم،  اخلدمات،

فر البنى التحتية. وقد اواملسكن، واملستوى املعيشي املناسب، وتو

فر تلك اخلدمات بالشكل املطلوب يف املناطق اتقل أو ال تتو

الريفية، وهذا جيعل كثرًيا من سكان تلك املناطق يهاجر، أو 

فر بها اإىل املدن اليت تتوتكون لديهم الرغبة باالنتقال من الريف 

األنشطة والبنى التحتية، كما أنَّ احملرك  مجي احلياة يف  سبل

حتديد  وجير للسكان هو الرغبة يف االنتقال أو النية للهجرة، 

معرفة النية لدى سكان املناطق الريفية من حيث من ذلك 

 نّياتالرغبة أو عدم الرغبة. ولقلة الدراسات اليت تناولت موضوع 
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هلجرة لدى سكان املناطق الريفية على املستوى احمللي، وعلى ا

وجه اخلصوص لدى سكان قرى حمافظة النبهانية )إحدى 

حمافظات منطقة القصيم باململكة(، ولتحديد العوامل املؤثرة 

 فيها أتت هذه الدراسة.

إن قرى حمافظة النبهانية ليست مبعزل عن تلك احلركة 

وهذا األمر يؤثر على املدن القريبة  السكانية واهلجرة املستمرة،

البعيدة عن احملافظة، حيث يكون التأثري على مناطق الوصول  أو

الكثافة السكانية، والضغط على اخلدمات،  من حيث زيادة

وما يصاحبه من مشكالت مرورية يف االزدحام املستمر 

التلوث، ويف اجلهة املقابلة يكون هناك تبعثر وتشتت  تومشكال

االجتماعي   مناطق اهلجرة، وهذا يؤثر على املستوينيسكاني يف

واالقتصاد  للسكان. ومن هذا املنطلق أصبحت دراسة اهلجرة 

للمهتمني واملختصني واملخططني يف ظل  خاصًّا االسكانية مطلًب

التنامي السكاني يف املدن الكربى على حساب املناطق الريفية، 

خل البلد الواحد، أو وقد تعرضت كثري من الدراسات للهجرة دا

م( 1992ما يسمى باهلجرة الداخلية، فقد تناولت دراسة )القباني،

نية اهلجرة الداخلية لعينة من طالب جامعة امللك سعود مبدينة 

يف إىل معرفة األماكن املفضلة واملرغوب  ضافًةإالرياض، 

اهلجرة إليها، والعوامل املؤثرة يف اختاذ قرار اهلجرة، حيث تبني 

ة إىل ن أبرز هذه العوامل قلة فرص العمل، وخلصت الدراسأن م

كبرية أو متوسطة احلجم بالنسبة  أن املهاجرين خيتارون مدًنا

للسكان.  ملناطق الريفية أقل املناطق جذًبالعدد السكان، وأن ا

م( عن اهلجرة الداخلية على 2007يف حني كانت دراسة )صاحل،

وكانت دراسة  مستوى حمافظات مجهورية مصر العربية،

م( عن اهلجرة الداخلية يف اليمن، وقد بينت هذه 2008،ى)مثن

للمهاجرين.  أن العواصم من أكثر املناطق جذًباالدراسات 

م( بنتيجة، مفادها أن مكة 2004وخرجت دراسة )الزياد ،
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للمهاجرين يف  تليها عسري من أكثر املناطق جذًبااملكرمة 

م( بدراسة نية 2012)اخلطيب،اململكة العربية السعودية. وقام 

اهلجرة الداخلية لسكان قرى وِهَجر حمافظة األحساء باململكة 

 العربية السعودية. 

 أما خصائص املهاجرين فقد جاءت نتائج دراسة )القباني،

ن وم( تبني أن أغلب الشباب اجلامعي عينة الدراسة ينو1992

م( فبينت 2004اهلجرة من قراهم احلالية. أما دراسة )اخلوالدة،

أن فئة الشباب والعمال هم أكثر الفئات اليت تنو  اهلجرة، 

م( الرتكيب العمر  للمهاجرين 2007وبينت دراسة )صاحل، 

وأن هناك ارتفاًعا  ،حيث اتضح أن أغلب املهاجرين من الشباب

طفيًفا لنسبة اإلناث املهاجرات مقارنة بنسبة الذكور املهاجرين. 

اليت تنتج عن اهلجرة الداخلية، استنتجت وبالنظر إىل أبرز اآلثار 

م( أن من أبرز ما 2008،م( و)مثنى2006اسة كل من )العثمان،در

ينتج عن اهلجرة الداخلية التباين يف الكثافة السكانية بني املدن 

والقرى، وما ينتج من تغيري يف الرتكيبة السكانية، سواء يف 

منها.  هوجراليت إليها أو يف املناطق الريفية هوجر املدن اليت 

األخرى سواء كانت اجتماعية أو  املشكالتإضافة إىل بعض 

 اقتصادية أو أمنية. 

لدراسات األجنبية اليت تعرضت ملثل موضوع الدراسة، اأما 

( اهلجرة من الريف إىل Abbas, 2000فتناولت دراسة عباس )

الدراسة أبرز التحديات اليت تواجه  حّددتاحلضر يف نيجرييا، إذ 

تم ، متمثلة يف هجرة املزارعني من املناطق الريفية إىل املدن، اجمل

بسبب ضعف العائد املاد  من الزراعة ونقص األمسدة الالزمة 

وهو للزراعة. إضافة إىل أن الدولة تتجه إىل اإلنتاج النفطي، 

املدن  خصةًصا، هاوتوسع ساعد على سرعة ازدهار املدن ما

س وبورت، وخلصت الدراسة إىل أن البرتولية اجلنوبية، مثل: الغو

املستوطنات احلضرية تتوس  على حساب املناطق الريفية، وأن 
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اهلجرة الداخلية لسكان الريف، سببها الرغبة يف التحضر 

فر فيها اخلدمات املختلفة غري اوالسكن يف املدن اليت تتو

اهلجرة  تاّي( عن نJung, 2009فرة يف قراهم. ودراسة يونج )ااملتو

سكان اجملتمعات الريفية يف كوريا اجلنوبية، وحتديد لدى 

العوامل احملتملة اليت ميكن أن تسد الفجوة التقنية الرقمية بني 

املناطق احلضرية والريفية، إضافة إىل حتديد كيفية استخدام 

تكنولوجيا املعلومات الشخصية لدى عينة الدراسة ومدى تأثريها 

ر، وبينت الدراسة أن انتشار على نية اهلجرة من الريف إىل احلض

ر على اإلنرتنت يف الريف والنظرة السالبة جتاه التكنولوجيا تؤث

بها. كما أن التكنولوجيا  نية اهلجرة وترتبط ارتباًطا قويًّا

واستخدام تطبيقاتها تدمر القيم التقليدية لدى اجملتم  الريفي، 

وهو ما يعكس عدم توافق م  الرؤية احلكومية أن حتسني 

كنولوجيا املعلومات يف املناطق الريفية ميكن أن خيفف من ت

( عن Freeman, 2012اهلجرة إىل املدن. أما دراسة فرميان ) ّياتن

اهلجرة لدى عينة من املمرضات يف املدينة احلدودية ّيات ن

خرجيات التمريض مبدينة  ّياتنبكندا، فقد سعت الدراسة لفهم 

، وتبني من ّياتنالر على هذه احلدود، واكتشاف العوامل اليت تؤث

بية منهن يفضلن غلهلجرة، وأن األيف االدراسة مدى رغبة العينة 

هذه املدينة احلدودية، وأن  ال يفالعمل يف املدن الكندية األخرى 

فر الفرص الوظيفية والدخل هلا تأثري اكلًّا من العمر ومدى تو

 قو  لدى عينة الدراسة على نية اهلجرة من املدينة. 

هي احملرك األساس للرغبة يف اهلجرة، فال بد  ّياتنالومبا أنَّ 

اهلجرة السكانية، والتعرف على األسباب  ّياتنمن دراسة 

والعوامل املؤثرة فيها، وإجياد حلول هلذه الظاهرة مبا يتالءم م  

االستقرار  لتحقيقالتوجهات التخطيطية للدولة، والعمل 

د العالج املناسب هلا. السكاني، ومعرفة املشكالت، وحتدي

اهلجرة  ّياتنوتأتي أهمية هذه الدراسة من خالل معرفة اختالف 
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بني سكان القرى الكبرية يف حمافظة النبهانية، وما يرتتب 

عليها من نتائج. إضافة إىل التعرف على أبرز العوامل املؤثرة يف 

اهلجرة السكانية لدى سكان تلك القرى وبعض اخلصائص  ّياتن

عية واالقتصادية ملن لديهم نية اهلجرة من سكان هذه االجتما

 القرى.

 منطقة الدراسة

واحدة من أهم احملافظات يف اجلزء  تعد حمافظة النبهانية

(، وتبعد عن مقر جبال أبان األمسر )األسود قدمًيا الغربي شرق

م. وهي من أكرب ( ك130إمارة منطقة القصيم مسافة )

( 34( مركًزا وقرية، منها )95) إذ يتبعها ،احملافظات إدارًيا

( قرية وهجرة، ومير جبانبها واد  الرمة 61و) ،مركًزا رمسيًّا

( كم من جهة الشرق )بلدية حمافظة النبهانية، 5على بعد )

 (.ده1430

 فيهاوتتميز حمافظة النبهانية بوجود العديد من األنشطة، إذ 

واملياه  ،ةفر الرتبة اخلصبة اجليدة للزراعاالنشاط الزراعي لتو

وذلك لتنوع التضاريس  ،العديد من املراعي وفيها أيًضااجلوفية، 

وهذا بدوره  ؛متمثلة بوجود أهم األودية باملنطقة وهو )واد  الرمة(

العديد من األنشطة  أن فيهاأدى لوجود املراعي اجليدة، كما 

اخلدمية واألعمال املهنية. ويبلغ عدد سكان حمافظة النبهانية 

، ويتوزع ده1430لف نسمة وفقًا للتعداد السكاني عام أ 48 حنو

السكان داخل حمافظة النبهانية على نطاق واس  من القرى تبلغ 

اإلحصاءات العامة  )مصلحة ( مركًزا إداريًّا12تتب  ) ( قرية،95)

( يوضح توزي  املدن 1هد(. والشكل رقم )1430واملعلومات، 

 والقرى واهلجر يف حمافظة النبهانية. 
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 حسب حجم السكان: توزي  القرى واملراكز السكانية يف حمافظة النبهانية1شكل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هد.1430املصدر: من بيانات اهليئة العامة للمساحة عام 
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

 مصطلحات الدراسة

اعتمدت الدراسة على جمموعة من املصطلحات، مجيعها 

اململكة حسب تصنيف وتعريف مصلحة اإلحصاءات العامة ب

 م(، على النحو اآلتي:2010) ده1430العربية السعودية عام 

 هي اجلهة اإلدارية التابعة للمنطقة اإلدارية،  :احملافظة

سكانية )كسكان احملافظة(، وتقسم  أمساءويرتبط بها 

املناطق اإلدارية يف اململكة العربية السعودية إىل ثالث عشرة 

 106باململكة إىل منطقة إدارية، ويصل عدد احملافظات 

 .اتحمافظ

 هو جهة إدارية تابعة للمحافظة، وهلا حدود ونطاق املركز :

 إدار ، ويرتبط بها جتمعات سكانية. 
 إذا كان به بلدية، أو  (مدينة): يعد املسمى السكاني املدينة

 نسمة أو أكثر. 500يكون عدد السكان فيه 

 ان :  هي أ  جتم  سكاني مستقر ال يقل عدد السكالقرية

 نسمة. 50فيها عن 
 :يكون عدد السكان فيها هي القرى اليت  القرى الكبرية

 ألف نسمة أو أكثر.
 جتمعات سكانية يف املناطق الرعوية خارج نطاق  :اهلجرة

لب السكان من األصول البدوية، غاملدن، ويقطنها يف األ

 مبان ثابتة ومرافق عامة.  وفيها

 منهج الدراسة

الوصفي التحليلي للوصول إىل املعرفة اعتمد الباحثون املنهج 

شكلة البحث، واستخراج النتائج اليت املالدقيقة والتفصيلية 

تسفر عنها التحليالت اإلحصائية ومن ثم مناقشتها واخلروج منها 

م(. 2003باالستنتاجات املرتبطة بهذه النتائج )عبيدات وآخرون، 

إن ولتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة موضوع الدراسة، ف

 الباحثني استخدموا املنهج االستقرائي.
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 جمتم  وعينة الدراسة

املقصود بالقرى الكبرية يف هذه الدراسة، هي القرى اليت 

عدد السكان فيها إىل ألف نسمة أو أكثر، وحيث إن  يصل

الدراسة تنصب على نية اهلجرة لدى سكان القرى الكبرية وهما 

انية مبنطقة القصيم، قريتا )الناصفة وثادج( يف حمافظة النبه

ونية اهلجرة ميكن أن تتولد لدى فئة معينة من أرباب األسر 

سكان هاتني القريتني، لذا فإن جمتم  الدراسة هم أرباب األسر 

مساكنها  الذين يقطنون يف مساكن هاتني القريتني والبالغ عدد

ما يسمى برب األسرة )سواء يف كل مسكن  ( مسكًنا387)

( يبني حجم جمتم  وعينة 1(، واجلدول رقم )أو أنثى كان ذكًرا

 الدراسة اليت أخذت بطريقة عشوائية من اجملتم .

 

 : حجم جمتم  وعينة الدراسة1دولاجل

 

 العدد       

 القرية 

 اجملتم  حجم

 )عدد األسر(

 العينة حجم

 )عدد األسر(

% 

 43.9 84 191 الناصفة

 44.9 88 196 ثادج

 44.4 172 387 ددددددددددددوعاجملمدددددددددددددددددددد

 

 أداة الدراسة:   

رئيسة جلم  البيانات  أداًةعتمد هذه الدراسة على االستبانة ت

هذه األداة بعد االطالع على  يتنواملعلومات عن عينة الدراسة، وُب

حمتوى اإلطار النظر  والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع 

أداة الدراسة يف صورتها الدراسة. وبناًء على ما سبق صممت 

 املبدئية، وهي تتكون من قسمني: 

  القسم األول: حيتو  هذا القسم على بيانات وأسئلة عن نية

اهلجرة من القرية واسم املنطقة أو املدينة اليت يرغب رب 
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

اهلجرة إليها، واألسباب الرئيسة اليت يراها رب يف األسرة 

كري يف اهلجرة من األسرة من وجهة نظره واليت دعته إىل التف

 القرية.

  القسم الثاني: حيتو  على معلومات عامة عن عينة الدراسة من

عمر والوظيفة واملستوى التعليمي، أرباب األسر، كاجلنس وال

إىل بيانات عن املسكن احلالي وعدد أفراد األسرة  إضافًة

ومدى الرضا عن السكن، ومدى الرضا عن اخلدمات يف 

 القرية. 
( اخلماسي L. Likertراسة مقياس ليكرت )واستخدمت الد

سة الذ  يتيح لعينة الدراسة اختيار واحد فقط من البدائل اخلم

ما راٍض، غري راٍض، غري راٍض  )راٍض متام الرضا، راٍض، نوًعا

على اإلطالق( عند اإلجابة عن الرضا عن املسكن يف القرية، 

ري كما استخدمت الدراسة نفس املقياس الثالثي )راٍض، غ

فر اخلدمات افر( عند اإلجابة عن مدى الرضا عن تواراٍض، ال يتو

 بشكل مناسب يف القرية.

 املقاييس السيكومرتية ألداة الدراسة:

التأكد من صدق أداة الدراسة  جرىأ( صدق أداة الدراسة: 

 من خالل اآلتي: 

 أواًل: الصدق الظاهر  أو صدق احملكمني ألداة الدراسة 

ة يف صورتها األولية على عدد من عرضت أداة الدراس

احملكمني من ذو  االختصاص العاملني يف جمال السكان واملدن 

من جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

ا ألهداف الدراسة، وذلك لتحديد مدى وضوح العبارات ومناسبته

 بعض العبارات تذفُح ُعدلت أوظات احملكمني وحوبناًء على مل

 تحتى خرجت أداة الدراسة يف صورتها النهائية، وبذلك حصل

 Trusteesأداة الدراسة على ما يسمى بصدق احملكمني )

Validity(  أو ما يسمى بالصدق الظاهر ،)Face Validity .) 
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ثانيًا: الصدق الداخلي أو صدق البناء ألداة الدراسة 

(Construction Validity) 

الداخلي ألداة الدراسة أو ما يسمى للتعرف على صدق االتساق 

بصدق البناء أو التكوين الفرضي عن طريق حساب االتساق 

معامل ارتباط سبريمان )حيث  اسُتخدمالداخلي ألداة الدراسة، 

إن العبارات أ  املتغريات يف صورة وصفية أ  يف صورة امسية( 

عبارة والدرجة الكلية للمحور  لقياس العالقة بني درجة كل

( يوضحان 3( واجلدول رقم )2تنتمي إليه، واجلدول رقم ) الذ 

نتائج معامالت االرتباط لعبارات أداة الدراسة على حمور  الرضا 

فر اخلدمات بشكل مناسب يف اعن املسكن والرضا عن تو

 القرية. 

 

 : معامل ارتباط كل عبارة م  عبارات حمور الرضا عن املسكن2دولاجل

 

 طمعامل االرتبا العبارة م

 0.705 مساحة الغرف وعددها 1

 0.717 فرة يف املسكنااخلدمات املتو 2

 0.648 الشكل اخلارجي للمسكن 3

 0.631 قيمة اإلجيار )يف حالة اإلجيار( 4

 0.619 سعة املسكن بالنسبة ألفراد األسرة 5

 0.689 يموق  املسكن أو احل 6

 0.609 أماكن لعب األطفال داخل املسكن 7
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

 : معامل ارتباط كل عبارة م  عبارات حمور الرضا عن اخلدمات يف القرية3دولاجل

 

 

( أن كل عبارة ترتبط 3دول رقم )( واجل2يتضح من اجلدول رقم )

م  عبارات احملور الذ  تنتمي إليه بعالقة طردية )موجبة( وذات 

(.  وعلى ذلك ميكن القول 0.01داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 بأن أداة الدراسة صادقة وصاحلة لقياس ما أعدت لقياسه. 

 ب( ثبات أداة الدراسة 

 Statistical Package for Socialباستخدام الربنامج اإلحصائي

Sciences (SPSS) حساب معامل الثبات )ألفا كرونباخ(  جرى

لعبارات كل حمور على حدة، ثم حساب معامل الثبات )ألفا 

( 4كرونباخ( لعبارات أداة الدراسة جمتمعة، واجلدول رقم )

يوضح معامل الثبات لعبارات كل حمور، ومعامل الثبات لعبارات 

 لها. أداة الدراسة ك

 معامل االرتباط العبارة م

 0.659 الكهرباء  1

 0.654 املاء  2

 0.699 الطرق  3

 0.648 املدارس  4

 0.541 الرعاية الصحية األولية  5

 0.640 املستوصفات األهلية   6

 0.674 ي الصرف الصح  7

 0.711 كن الرتفيهية واملتنزهاتاألما 8

 0.675 األماكن التجارية واألسواق  9

 0.520 شرطة املرور  10

 0.425 يالدفاع املدن  11

 0.522 املساجد  12

 0.630 البنوك  13

 0.695 اجلمعيات اخلريية  14

 0.484 يوالضمان االجتماع بنك التسليف الزراعي  15
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 : معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة4 دولاجل

 

 

داة الدراسة تتمت  بثبات مقبول ( أنَّ أ4يوضح اجلدول رقم )

(، 0.855إحصائيًّا، إذ بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )

راوحت معامالت ثبات أداة وهي درجة ثبات مقبولة، كما 

(، وهي معامالت ثبات مقبولة 0.811 -0.889 الدراسة ما بني )

 للدراسة احلالية. أداًةبوضعها إحصائيًا وميكن الوثوق بها 

 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية ( 3

األساليب اإلحصائية التالية لتحليل بيانات أداة  تمخداسُت

 الدراسة:

 التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة. .1

 املتوسطات احلسابية لرتتيب إجابات عينة الدراسة. .2

 اجلداول التقاطعية. .3

راسة على نظرًا ألن توزي  استجابات عينة الد معامل االرتباط: .4

ن شرط االعتدال هو إأداة الدراسة توزي  غري معتدل، حيث 

( مساوًيا )للصفر( أو Skewnessأن يكون معامل االلتواء )

( 3( مساويًا )Kurtosisمنه، وأن يكون معامل التفرطح ) قريًبا

م(، ومل يتحقق ذلك 2000منها )غنيم، وصرب ،  أو قريًبا

سة االمسية، وعلى ذلك لتوزي  أ  متغري من متغريات الدرا

فعند حساب معامالت االرتباط ملتغريات الدراسة )توزيعها غري 

اعتدالي( فيستخدم معامل ارتباط )سبريمان( أو معامل 

 معامل الثبات احملور م

 0.877 يدرجة الرضا عن صفات املسكن احلال 1

 0.889 فر اخلدمات يف القريةادرجة الرضا عن تو 2

 0.811 عبارات أداة الدراسة األخرى 3

 0.855 يالثبات الكل
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

ارتباط )كندال(،فاستخدمت الدراسة معامل ارتباط 

)سبريمان( حلساب صدق االتساق الداخلي لعبارات الرضا عن 

-Tauمل ارتباط كندال )املسكن واخلدمات يف القرية، ومعا

b  هما من يرمي إىل قياس العالقة بني متغريين كال( الذ

 م(.  2000النوع الرتيب )غنيم، وصرب ، 

عامل ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات أداة الدراسة )الشربيين،  .5

 م(. 2001

اختبار )كا .6
2

Chi
2
 Test،م(.2000(، )املنيزل 

 Man-Whitney (U-Test)وتين )اختبار يو(  –اختبار مان  .7

ويستعان بهذا االختبار للمقارنة بني عينتني مستقلتني )أرباب 

األسر يف قرييت الناصفة وثادج( حني تكون بيانات كل عينة 

يف صورة رتبية )نية اهلجرة من القرية(، وهو بديل عن اختبار 

وتين اختبارًا ال  –ر مان (، ويعد اختباT-test)ت( الشهري )

( )الشربيين، Powerful Non Parametric Test) قويًّا معلميًّا

 م(. 2001

 اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لعينة الدراسة

%( من عينة الدراسة 94أسفرت نتائج الدراسة عن أن حنو )

%( استقروا 6) حنويف قراهم احلالية، وما نسبته  نولدوا ويقطنو

عينة الدراسة  أغلبيف هذه القرى منذ مخس سنوات، وأن 

%( 12) حنو%( يعملون يف الوظائف احلكومية، وما نسبته 67)حنو

%( من عينة الدراسة ال 13يعملون يف القطاع اخلاص، وأن حنو )

 عمل هلم.
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 : عمل رب األسرة5 دولاجل

 

 % التكرار عمل رب األسرة

 66.9 115 يموظف حكوم

 1.2 2 رجل أعمال

 12.2 21 موظف قطاع خاص

 1.7 3 مزارع

 4.7 8 متقاعد

 13.4 23 ال يعمل

 100 172 اجملمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع
 

%( 44) حنومكان عمل رب األسرة فتشري النتائج إىل أن أّما 

%( يعملون يف 42) حنويعملون يف القرية اليت يسكنون فيها، وأن 

لدخل افظة اليت تتب  هلا قراهم. وأما احمافظة النبهانية وهي احمل

 حنولشهر  لعينة الدراسة والذين لديهم وظائف، فيتضح أن ا

 آالف ريال. كما أن نسبة 5أقل من %( منهم دخلهم الشهر  30)

آالف  3 ليست بالقليلة ممن لديهم وظائف، دخلهم الشهر  دون

( 23( فهناك )5دول رقم )اجلريال. م  مالحظة أنه بالرجوع إىل 

 من عينة الدراسة ليس لديهم عمل.  

 

 : الدخل الشهر  لعينة الدراسة6 دولاجل

 

 % التكرار الدخل الشهر  لرب األسرة
 6.7 10 ريال  3000إىل أقل من  1000من  
 23.5 35 ريال 5000إىل أقل من  3000من  
 49.0 73 ريال 7000إىل أقل من  5000من  
 16.8 25 ريال  9000إىل أقل من  7000من  
 4.0 6 ريال 13000إىل  9000من  

 100 149 اجملمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

 نتائج الدراسة

%( من عينة الدراسة يرغبون يف 36اتضح أن ما نسبته حنو )

%( من عينة الدراسة ال يرغبون 64اهلجرة من القرية، يف حني أن )

يف اهلجرة من قريتهم. ونسبة الذين يرغبون يف اهلجرة تعد نسبة 

إذا ما قورنت بنسب اهلجرة  -يف حال حتقيق هذه الرغبة -تفعة مر

(. ولعل ده1423الداخلية يف اململكة العربية السعودية )اخلريف،

( ده1432هذه النتيجة تتباين م  ما توصلت إليه دراسة )اخلطيب،

%( من أرباب األسر يف قرى حمافظة األحساء 62) حنومن أن 

ة، انظر اجلدول اهم احلاليوهجرها لديهم نية اهلجرة من قر

 (.7) رقم

 

 : نية اهلجرة لعينة الدراسة7دولاجل

 

 % التكرار هل لديك نية اهلجرة من القرية

 36 62 نعم

 64 110 ال

 100 172 اجملمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع

 

وباستخدام اختبار )مان=وتين( ملعرفة أ  أرباب األسر يف 

ني أن لديهم نية ورغبة أقوى يف اهلجرة من قريتهم، تبالقريتني 

( لصاحل 0.040عند مستوى معنوية ) هناك فرًقا دالًّا إحصائيًّا

ن أرباب األسر يف هذه القرية لديهم نية أشد أقرية )ثادج(، أ  

للهجرة من القرية، تفوق تلك النية اليت لدى قرية )الناصفة(. 

ية اهلجرة من القرية يرغبون يف %( ممن لديهم ن86وتبني أن حنو )

اهلجرة إىل القصيم، ولعل السبب يف ذلك أن القصيم هي عاصمة 

من %( تقريًبا 6.5ا، يأتي بعد ذلك وبنسبة )قرى النبهانية كله

لديهم نية اهلجرة، يرغبون يف اهلجرة إىل مدينة الرياض، وتأتي 

اليت لكونها عاصمة اململكة  ؛يف هذه املرتبة املتقدمة الرياض
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عددة. وهذه النتيجة تتوافق كثريون للعيش يف ضواحيها املتيتطل  

م( 1992م  ما توصلت إليه دراسة كل من )القباني، متاًما

م( من أن 2008،ىم( و)مثن2007م( و)صاحل،2004و)الزياد ،

املدن الكبرية والعواصم هي اليت يتجه إليها املهاجرون واخليار 

 املفضل لديهم عند اهلجرة.

 

 اهلجرة إليهايف : املنطقة أو املدينة اليت ترغب 8دولاجل

 

 % التكرار اهلجرة إليهايف اسم املنطقة أو املدينةاليت ترغب 

 85.5 53 القصيم

 6.5 4 الرياض

 1.6 1 الوسطى

 1.6 1 مكة املكرمة

 3.2 2 املدينة املنورة

 1.6 1 جدة

 100 62 ددوعاجملمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

يف حني أن أهم سبب للرغبة يف اهلجرة من القرية هو )عدم 

%( من عينة الدراسة هذا 31فر اخلدمات(، حيث اختار حنو )اتو

السبب بعبارة )نعم(، ويأتي بعد ذلك )من أجل التعليم أو تعليم 

%( من عينة الدراسة، 26األوالد(، حيث اختار هذا السبب حنو )

الثالثة السبب )البحث عن فرص عمل أفضل(، ويأتي يف املرتبة 

%( من عينة الدراسة، ويأتي يف 16حيث اختار هذا السبب حنو )

التقاعد(، انظر اجلدول ذيل األسباب )االرتباط بالزواج( ثم )

 (.9) رقم
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

 : أهم أسباب الرغبة يف اهلجرة من القرية9دولاجل

 

 

 م

 

 األسباب

الرتتيب  ال نعم

 % التكرار % التكرار )لنعم(

 4 87.2 150 12.8 22 فر فرص العملاعدم تو 1

 الثالث 83.7 144 16.3 28 البحث عن فرص عمل أفضل 2

 6 89.5 154 10.5 18 انتقال مقر العمل أو الوظيفة 3

من أجل التعليم أو تعليم  4

 األوالد
 الثاني 74.4 128 25.6 44

 8 94.8 163 5.2 9 من أجل العالج 5

 األول 86.6 118 31.4 54 فر اخلدماتاتولعدم  6

 7 90.7 156 9.3 16 القرب من مكان السكن 7

 10 98.8 170 1.2 2 بسبب االرتباط بالزواج 8

 11 99.4 171 0.6 1 بسبب التقاعد 9

 4 87.2 150 12.8 22 اللحاق باألسرة واألقارب 10

 9 95.3 164 7.4 8 أسباب أخرى 11

 

ئيسة اليت تعرقل عينة الدراسة حبيث وعند حبث األسباب الر

ال يستطيعون احلصول على عمل، اتضح أن أهم هذه األسباب 

(، أ  عدم متت  عينة % تقريًبا49ت التعليمية(، بنسبة ))املؤهال

الدراسة باملؤهالت التعليمية اليت تؤهلهم للوظائف اليت يتقدمون 

 حنوبة إليها، ويأتي بعد ذلك )صعوبة إجراءات التعيني(، بنس

 ( يوضح تلك النتائج.10%(، واجلدول رقم )30)
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 : أهم األسباب الرئيسة اليت تعرقل فرص احلصول على العمل10دولاجل

 

 الرتتيب % التكرار األسباب الرئيسة 

 2 30.2 52 صعوبة إجراءات التعيني

 4 6.4 11 عدم تناسب الوظيفة م  التخصص

 6 2.9 5 الروتني

 3 8.1 14 فر اخلربة الكافيةاعدم تو

 1 48.8 84 فر املؤهالت التعليمية املناسبةاعدم تو

 5 3.5 6 وجود العمالة الوافدة

 100 172 اجملمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع

 

 الرضا عن اخلدمات املتوفرة

%( من عينة الدراسة إىل أنهم غري راضني 63ويشري حنو )

ن اخلدمات يف القرية، إذ جاءت استجابات عينة بشكل عام ع

 سئلة هذا احملور على النحو اآلتي:ألالدراسة 

عينة الدراسة )غري راضية( عن خدمات الرعاية الصحية  - أ

دون األولية، مبعنى أن عينة الدراسة ترى أنها متوفرة ولكن 

 الشكل املناسب أو املالئم.

األماكن خدمات املستوصفات األهلية والصرف الصحي و - ب

الرتفيهية واملتنزهات واحملالت التجارية واألسواق وشرطة 

املرور والدفاع املدني والبنوك واجلمعيات اخلريية وبنك 

التسليف الزراعي والضمان االجتماعي، فإن عينة الدراسة 

 فر(.اترى أنها )ال تتو

خدمات املدارس والكهرباء واملاء واملساجد، فإن عينة  - ت

ن هذه اخلدمات وأنها متوفرة بشكل الدراسة )راضية( ع

 (.11مالئم، انظر اجلدول رقم )
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

 فر اخلدمات بشكل مناسب يف القريةا: الرضا عن تو11دولاجل

 

 

 العبارة
الرضا عن صفات 

 السكن احلالي
ط 
س
و
ت
مل
ا

ي
ب
سا
حل
ا

ف  
را
حن
ال
ا

 
ر
يا
ع
مل
ا

 

ب
ي
ت
رت
ال

 

 غري راض

 راض
ال 

 فرايتو

 الكهرباء
 صفر 54 118 ك

 الثاني 0.47 2.69
 صفر 31.4 66.6 %

 املاء
 3 47 122 ك

 الثالث 0.50 2.69
% 70.9 27.3 1.7 

 الطرق
 3 62 107 ك

2.60 0.52 5 
% 62.3 36.0 1.7 

 املدارس
 1 50 121 ك

 األول 0.47 2.70
% 70.3 29.1 0.6 

 الرعاية الصحية األولية
 45 57 70 ك

2.16 0.81 6 
% 40.7 33.1 26.2 

 املستوصفات األهلية
 160 6 6 ك

1.10 0.41 14 
% 3.5 3.5 93 

 الصرف الصحي
 157 8 7 ك

1.23 0.44 7 
% 4.1 4.7 91.3 

 األماكن الرتفيهية واملتنزهات
 157 12 3 ك

1.10 0.36 13 
% 1.7 7.0 91.3 

 احملالت التجارية واألسواق
 155 14 3 ك

1.12 0.37 10 
% 1.7 8.1 90.1 

 شرطة املرور
 156 10 6 ك

1.13 0.43 9 
% 3.5 5.8 90.7 

 الدفاع املدني
 151 10 11 ك

1.19 0.53 8 
% 6.4 5.8 87.8 

 املساجد
 17 23 132 ك

2.67 0.65 4 
% 76.7 13.4 9.9 

 البنوك
 157 9 6 ك

1.12 0.42 11 
% 3.5 5.2 91.3 

 اجلمعيات اخلريية
 157 11 4 ك

1.11 0.38 12 
% 2.3 6.4 91.3 

بنك التسليف الزراعي والضمان 

 االجتماعي
 162 7 3 ك

1.08 0.32 15 
% 1.7 4.1 94.2 

 ، وتفسري ذلك أن إجابة عينة الدراسة بشكل عام1.71املتوسط احلسابي جلمي  عبارات هذا احملور = 

 .خلدمات يف القرية بشكل مناسبعن هذا احملور متيل إىل )غري راض( عن توفري هذه ا
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 الرضا عن املسكن احلالي يف القرية

الرضا عن صفات املسكن احلالي فقد تبني أن أما حمور 

فرة فيه امساحة الغرف وعددها يف املسكن واخلدمات املتو

اليت حازت على  لَواأُل لشكل اخلارجي للمسكن جاءت الثالثوا

احملور كلها فقد كانت  رضا عينة الدراسة، وبالنسبة لعبارات

(. 3.70إجابة عينة الدراسة متيل حنو )راٍض( مبتوسط حسابي )

ويؤكد ذلك اإلجابة عن السؤال )بشكل عام ما درجة رضاك 

%( من عينة الدراسة 89عن مسكنك؟(، حيث أجاب حنو )

( يوضح 12برضاهم عن املسكن بشكل عام، واجلدول رقم )

 لتفصيل.نتائج الرضا عن املسكن احلالي با

 

 : الرضا عن صفات املسكن احلالي12دولاجل

 

 

 العبارة

 الرضا عن صفات السكن احلالي

ط 
س
و
ت
مل
ا

ي
ب
سا
حل
ا

 

 
ر
يا
ع
مل
 ا
ف
را
حن
ال
ا

 

ب
ي
ت
رت
ال

ض 
را

 

 
ضا
ر
ال
م 
متا

 

ض
را

 

ًع
و
ن

 ا
ض
را
ا 
م

 

ض
را
ري 
غ

 

ض
را
ري 
غ

 

 
ق
ال
ط
إل
 ا
ى
عل

 

مساحة 

الغرف 

 وعددها

 5 9 35 74 49 ك
3.89 0.98 1 

% 28.5 43.0 20.3 5.2 2.9 

اخلدمات 

فرة يف ااملتو

 املسكن

 3 14 35 83 37 ك
3.80 0.93 2 

% 21.5 48.3 20.3 8.1 1.7 
الشكل 

اخلارجي 

 للمسكن

 5 16 39 78 34 ك
3.70 0.99 3 

% 19.8 45.3 22.7 9.3 2.9 
سعة 

املسكن 

بالنسبة 

لعدد 

أفراد 

 األسرة

 2 13 60 58 39 ك

3.69 0.94 4 
% 22.7 33.7 34.9 7.6 1.2 
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

 

 العبارة

 الرضا عن صفات السكن احلالي

ط 
س
و
ت
مل
ا

ي
ب
سا
حل
ا

 

 
ر
يا
ع
مل
 ا
ف
را
حن
ال
ا

 

ب
ي
ت
رت
ال

ض 
را

 

 
ضا
ر
ال
م 
متا

 

ض
را

 

ًع
و
ن

 ا
ض
را
ا 
م

 

ض
را
ري 
غ

 

ض
را
ري 
غ

 

 
ق
ال
ط
إل
 ا
ى
عل

 
موق  

املسكن 

 أو احلي

 6 13 52 68 33 ك

3.63 0.99 5 
% 19.2 39.5 30.2 7.6 3.5 

أماكن 

لعب 

األطفال 

داخل 

 املسكن

 4 26 52 60 30 ك

3.50 1.02 6 
% 17.4 34.9 30.2 15.1 2.3 

بة عينة ، وتفسري ذلك أن إجا3.70املتوسط احلسابي جلمي  عبارات هذا احملور = 

الدراسة عن هذا احملور متيل إىل )راض( عن صفات املسكن احلالي بشكل 

 عام.

 

 حتليل ومناقشة نتائج الدراسة

باستخدام اجلداول التقاطعية واالختبارات اإلحصائية املناسبة 

لبيان العالقة بني النية يف اهلجرة ومتغريات الدراسة )أهم أسباب 

الرضا عن املسكن، الرضا عن  الرغبة يف اهلجرة، حجم األسرة،

اخلدمات، عمر رب األسرة، احلالة االجتماعية لرب األسرة، 

 عمل رب األسرة، املستوى التعليمي، الدخل الشهر (.

العالقة بني اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لعينة 

 الدراسة والنية يف اهلجرة

( تبني أن هناك Kendall`s Tau-bباستخدام معامل كندال )

القة ذات داللة إحصائية بني نية رب األسرة للهجرة وبني عمر ع

رب األسرة، لصاحل الشباب الذين ينوون اهلجرة من قريتهم 

سنة فأقل، حيث جاءت قيمة هذا املعامل مساوية  45وأعمارهم 
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( يوضح 13(، واجلدول رقم )0.050( عند مستوى معنوية )0.046)

 جرة وعمر رب األسرة.توزي  عينة الدراسة بالنسبة لنية اهل

 

 : فئات العمر ونية اهلجرة لعينة الدراسة13دولاجل

 

 فئات العمر          

 نية اهلجرة

 أكرب من سنة فأقل 45

 سنة 45 

 اجملمدددددددددددددددددددددددوع

 62 28 34 نعم

 110 55 55 ال

 172 83 89 اجملمددددددددددددددددددددددددددددوع
 

دى عينة الدراسة تكون أشد عند الشباب نية اهلجرة ل أنأ  

د أعمارهم عن سنة فأقل من هؤالء الذين تزي 45الذين أعمارهم 

 نية اهلجرة لدى عينة بني عالقَة سنة، وتبني أيًضا أنه ال 45

حجم األسرة )أو عدد أفراد األسرة(، مبعنى أنه ال دخل الدراسة و

إن ذلك ليس حلجم األسرة سواء كانت كبرية العدد أو صغرية، ف

 عاماًل يؤد  لنية رب األسرة للهجرة من القرية.

وتوزي  عينة الدراسة حسب نية اهلجرة واحلالة االجتماعية. 

( تبني أن هناك عالقة Kendall`s Tau-bوباستخدام معامل كندال )

ذات داللة إحصائية بني نية رب األسرة للهجرة وبني احلالة 

ين ينوون اهلجرة من قريتهم، االجتماعية، لصاحل املتزوجني الذ

( عند مستوى معنوية 0.163حيث كانت قيمة هذا املعامل )

 (.14(، انظر اجلدول رقم )0.017)
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

 : احلالة االجتماعية ونية اهلجرة لعينة الدراسة14دولاجل

 

 احلالة االجتماعية

 

 نية اهلجرة

 اجملمدددددددوع أرمل مطلق متزوج أعزب

 62 1 0 58 3 نعم

 110 6 4 98 2 ال

 172 7 4 156 5 اجملمددددددددددددددددددددددددددددوع

 

بني نية اهلجرة والدخل  ومن نتائج الدراسة تبني أنه ال عالقَة

ن الدخل الشهر  لرب األسرة من عينة أالشهر  لرب األسرة، أ  

الدراسة ليس عاماًل لتولد نية اهلجرة لديهم. كما أسفرت النتائج 

ذات داللة إحصائية بني نية عينة الدراسة  عن أن هناك عالقة

للهجرة واملستوى التعليمي، لصاحل من حيملون شهادة الثانوية 

( عند 0.155العامة أو الدبلوم، حيث كانت قيمة معامل كندال )

ن عينة الدراسة ممن حيملون شهادة أ(. أ  0.020مستوى معنوية )

لوا على نهاية الثانوية العامة أو الدبلوم أ  أولئك الذين حص

التعليم األساسي لديهم النية والرغبة يف اهلجرة أشد من بقية 

( سنة أو أكثر، وتق  هذه 18عينة الدراسة، وهم من بلغوا حنو )

( 13الفئة ضمن فئة الشباب اليت أشار إليها اجلدول رقم )

 ( يوضح ذلك بالتفصيل.15السابق، واجلدول رقم )
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 ة حسب املستوى التعليمي ونية اهلجرة: توزي  عينة الدراس15دولاجل

 

املستوى 

 التعليمي

 

نية 

 اهلجرة

 أمي
 يقرأ

 ويكتب
 املتوسطة االبتدائية

 الثانوية

أو 

 الدبلوم

 اجملموع جامعي

 62 19 21 13 4 4 1 نعم

 110 19 40 20 11 13 7 ال

 172 38 61 33 15 17 8 اجملمدددددددددددددوع

 

 أسباب ذلكالعالقة بني نية اهلجرة وأهم 

فر اخلدمات املناسبة يف االسبب األول يف األهمية: عدم تو ( أ

عند توزي  عينة الدراسة حسب نية اهلجرة وأن سبب  القرية:

فر اخلدمات املناسبة بالقرية، وبدراسة اذلك هو عدم تو

العالقة بني هذا السبب ونية اهلجرة، تبني أن هناك عالقة 

( عند مستوى 0.688-)عكسية وذات داللة إحصائية وقيمتها 

نه كلما كان هناك عدم رضا عن أ(، أ  0.000معنوية )

فرة يف القرية، زادت نية اهلجرة لدى عينة ااخلدمات املتو

 (.  16الدراسة. انظر اجلدول رقم )
 

 فر اخلدمات املناسبةا: توزي  عينة الدراسة حسب نية اهلجرة وعدم تو16دولاجل

 

 اخلدمات مناسبة 

 

 نية اهلجرة

 اجملمدددددددددددددددددددددددوع ال نعم

 % التكرار % التكرار

 62 16.9 20 77.8 42 نعم

 110 83.1 98 22.2 12 ال

 172 118 54 اجملمددددددددددددددددددددددددددددوع
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

ب( السبب الثاني يف األهمية: من أجل التعليم أو تعليم األوالد: 

وأن سبب ذلك هو من  بتوزي  عينة الدراسة حسب نية اهلجرة،

أجل التعليم أو تعليم األوالد، وجدت عالقة طردية وذات داللة 

نه أ(، أ  0.000( عند مستوى معنوية )0.656إحصائية وقيمتها )

كلما زادت احلاجة للتعليم زادت نية اهلجرة من القرية لدى عينة 

الدراسة، ولعل سبب ذلك عدم وجود كليات أو معاهد تعليم عاٍل 

 (.   17نظر اجلدول رقم )اقرية، يف ال

 

 : توزي  عينة الدراسة حسب نية اهلجرة من أجل التعليم أو تعليم األوالد17دولاجل

 

 من أجل التعليم 

 

 نية اهلجرة

 اجملمدددددددددددددددددددددددوع ال نعم

 % التكرار % التكرار

 62 20.3 26 81.8 36 نعم

 110 79.7 102 18.2 8 ال

 172 128 44 دددددددددددددددددددددددددوعاجملمددد

 

ج( السبب الثالث يف األهمية: البحث عن فرص عمل أفضل: 

عند توزي  عينة الدراسة حسب نية اهلجرة، وأن سبب ذلك هو من 

أجل البحث عن فرص عمل أفضل، وجدت عالقة عكسية وذات 

(، 0.000( عند مستوى معنوية )0.746-داللة إحصائية قيمتها )

نه كلما نقصت فرص احلصول على عمل أفضل زادت نية أ أ 

 ( هذا التوزي .18اهلجرة من القرية، ويبني اجلدول رقم )
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 : توزي  عينة الدراسة حسب نية اهلجرة من أجل البحث عن فرص عمل أفضل18دولاجل

 

 البحث عن فرص عمل أفضل

 

 نية اهلجرة

 اجملمدددوع ال نعم

 % التكرار % التكرار

 62 26.4 38 85.7 24 منع

 110 73.6 106 14.3 4 ال

 172 144 28 اجملمددددددددددددددددددددددددددددوع

 

 فرة يف القرية:االعالقة بني نية اهلجرة والرضا عن اخلدمات املتو

( من معلومات عن مدى 11دول رقم )اجلباالستعانة مبا جاء يف 

ية، وربط درجة رضا عينة الدراسة عن اخلدمات املتاحة يف القر

الرضا هذه بنية اهلجرة من القرية، وجد أن هناك عالقة ذات 

داللة إحصائية بني نية اهلجرة والذين هم غري راضني عن 

فرة يف القرية بشكل عام، حيث بلغت قيمة ااخلدمات املتو

اختبار )كا
2

- Chi
2
 test( حنو )عند مستوى معنوية 24.51 )

 (.19) (، انظر اجلدول رقم0.00)

 

 فرة يف القرية ونية اهلجرةا: توزي  عينة الدراسة حسب الرضا عن اخلدمات املتو19دولاجل

 

 درجة الرضا         

 نية اهلجرة
 اجملمدددددددددددددددددددددددوع ال غري راض نعم راض

 62 54 8 نعم

 110 54 56 ال

 172 108 64 اجملمددددددددددددددددددددددددددددوع

 

وتين( يف حتليل عينة -باستخدام اختبار )مانوقد تبني أنه 

الدراسة ألرباب األسر أن نية اهلجرة يف قرية )ثادج( أقوى من نية 

اهلجرة لعينة أرباب األسر يف قرية )الناصفة(، انظر اجلدول رقم 

( الذ  بلغت Kendall`s tau a -(. وهنا بإجراء اختبار )كاندال7)
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

(، لدرجة الرضا )غري 0.014( عند مستوى معنوية )0.690-قيمته )

وتين( لنتتب  درجة -راٍض على اإلطالق(، ثم بإجراء اختبار )مان

الرضا هذه بني عينة الدراسة، جند أن قيمة هذا االختبار بلغت 

( لصاحل عينة الدراسة من 0.034( عند مستوى معنوية )2878)

رصده  وجرىما يؤكد ما وصلت إليه النتائج وهو قرية )ثادج(، 

 (.7دول رقم )اجل أسفل

 العالقة بني نية اهلجرة والرضا عن املسكن احلالي يف القرية:

( وربط رضا عينة الدراسة عن 12دول رقم )اجلبالرجوع إىل 

املسكن احلالي بنية اهلجرة، جند أن هناك عالقة ذات داللة 

إحصائية بني الرضا عن املسكن بشكل عام وبني من ليس 

ية. ولعل سبب ذلك أن من هو راٍض عن لديهم نية اهلجرة من القر

مسكنه احلالي، فإنه ال ينو  اهلجرة منه وتركه طاملا أنه حيقق 

له متطلباته األساسية. حيث بني ذلك اختبار )كا
2

- Chi
2
 test ،)

(، انظر 0.00( عند مستوى معنوية )28.47الذ  كانت قيمته )

 (.20اجلدول رقم )

 

 الرضا عن املسكن احلالي بشكل عام ونية اهلجرة : توزي  عينة الدراسة حسب20دولاجل

 

 درجة الرضا         

 نية اهلجرة

 راض
 اجملمدددددددددددددددددددددددوع غري راض

 62 15 47 نعم

 110 4 106 ال

 172 19 153 اجملمددددددددددددددددددددددددددددوع
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 اخلالصة: 

 خلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

نة الدراسة من أرباب األسر يف القرى الكبرية بالنسبة لعي 

نسمة(  1000)الناصفة وثادج( من حيث عدد السكان )أكثر من 

يف حمافظة النبهانية مبنطقة القصيم، باململكة العربية 

 السعودية، واليت تتلخص يف اآلتي:

%( 30) حنو%( يعملون يف املصاحل احلكومية، وأن 67أن حنو )

ريال(. كما أن 5000خلهم الشهر  عن )ممن هلم وظائف، يقل د

%( يرغبون يف اهلجرة من قراهم، وأن نية اهلجرة أقوى 36) حنو

%( ممن لديهم نية اهلجرة 86وحنو ) لدى سكان قرية )ثادج(

%( ولدوا 94) حنويفضلون اهلجرة إىل القصيم على الرغم من أن 

يت يف القرية اليت يسكنون فيها اآلن. وكان من أهم األسباب ال

فر اخلدمات يف القرية بشكل اتدفعهم لنية اهلجرة، عدم تو

مناسب، أو اهلجرة من أجل التعليم، أو اهلجرة من أجل البحث عن 

فر املؤهالت افرص عمل أفضل، حيث يرى أغلبهم أن عدم تو

املناسبة لشغل الوظائف وصعوبة إجراءات التعيني يف الوظائف، 

 %(63قراهم. وأشار حنو )تقف وراء عدم احلصول على العمل يف 

فرة يف القرية، يف حني أن اإىل أنهم غري راضني عن اخلدمات املتو

االختبار اإلحصائي بني أن سكان قرية )ثادج( غري راضني على 

%( راضون 89) حنوأن  طالق عن هذه اخلدمات. وتبني أيًضااإل

بشكل عام عن منازهلم احلالية وليست لديهم نية اهلجرة. ووجد 

ناك عالقة طردية قوية، وذات داللة إحصائية تفيد أن أن ه

سنة فأقل لديهم نية اهلجرة بشكل أشد من  45الشباب من سن 

عالقة طردية قوية وذات داللة إحصائية  هناكغريهم. كما أن 

تشري إىل أن املتزوجني يف القرى الكبرية لديهم نية أقوى يف 

العامة أو الدبلوم،  أن احلاصلني على الشهادة الثانويةواهلجرة. 
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نية اهلجرة الداخلية لدى أرباب األسر يف قرييت 

الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

لديهم نية قوية للهجرة مقارنة بالفئات األخرى. وتوصلت الدراسة 

عالقة عكسية قوية وذات داللة إحصائية تبني أنه  أن هناكإىل 

فرة يف القرية، اكلما كان هناك عدم رضا عن اخلدمات املتو

 زادت نية اهلجرة لدى أرباب األسر.
 

 

 التوصيات: 

توصل إليه من نتائج، فإن الدراسة توصي ال جرىبناًء على ما 

باالهتمام باملناطق اإلقليمية يف اململكة العربية السعودية بشكل 

متوازن لتقليل هجرة األيد  العاملة من القرى واهِلَجر إىل املدن 

االستثمارية  اتعروالرئيسة الكبرية، وذلك من خالل إنشاء املش

يف  رة يف هذه املناطق خصوًصاافاليت تعتمد على املواد األولية املتو

الزراعية،  تالوتنمية زراعة احملصو جمال صناعة األغذية،

 إضافة إىل االهتمام بالتعليم املهين والتدريب.   
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 املراج :

 

 أواًل: املراج  العربية 

 ( .السكان: 2003 ده1423اخلريف، رشود حممد " .)م

 مللك سعود. املفاهيم واألساليب والتطبيقات". الرياض: جامعة ا

 ( .التحضري ومنو املدن يف 2007اخلريف، رشود حممد " .)م

م ". 2004-1974اململكة العربية السعودية خالل الفرتة 

 الكويت: اجلمعية اجلغرافية الكويتية.

 هد(. " نية اهلجرة لدى سكان  1432العزيز. )اخلطيب، عبد

 حساء والعوامل املؤثرة فيها". رسالةقرى وهجر حمافظة األ

 . الرياض: جامعة امللك سعود. ةدكتوراه غري منشور

  ،مستويات اهلجرة م(. "2004محد عواد. )أاخلوالدة

 ة م". مؤت2004السكانية الداخلية وتياراتها يف االردن لعام 

 ،نسانية واالجتماعيةبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإللل

 اجمللد الراب  والعشرون، العدد اخلامس. عمان. 

 م(. " اهلجرة الداخلية 2004 ، حسني عليو  ناصر. )الزياد

للسكان السعوديني يف اململكة حبسب تعداد اململكة". 

 جملة آداب الكوفة. كلية اآلداب. جامعة الكوفة. العدد

 . 10رقم ، 1

 ( .اإلحصاء 2001هد 1421الشربيين، زكريا أمحد " .)م

الرتبوية يف العلوم النفسية و SPSSالالبارامرت ، م  استخدام 

 واالجتماعية ". القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. 

 ( .اهلجرة الداخلية جبمهورية 2007صاحل، إميان حممود" .)م

م". جملة السكان. 2006 – 1996مصر العربية يف تعداد 

 مجهورية مصر العربية. – 80حبوث ودراسات. العدد

  ،احلق، كايد. عبدالرمحن، وعبدعبيدات، ذوقان، وعدس

م(. "البحث العلمي: مفهومه وأساليبه وأدواته". الرياض: 2003)

 دار أمسة للنشر والتوزي .
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الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

 ( .اهلجرة يف احملافظتني مشال 2006العثمان، نادين زياد" .)م

وجنوب سينا أسبابها ونتائجها". رسالة ماجستري غري منشورة. 

 جامعه عني مشس. -القاهرة: كلية اآلداب

 ، م(. 2000نصر حممود. ) غنيم، أمحد الرفاعي، وصرب

". القاهرة: دار SPSS"التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام 

 قباء للطباعة والنشر والتوزي . 

 ( .نوايا اهلجرة واملفاضالت 1992هد 1412القباني، حممد " .)م

املكانية لطلبة اجلامعة السعوديني". حبوث جغرافية. 

 الرياض: اجلمعية اجلغرافية السعودية.

 م(، اهلجرة الداخلية 2008الاله صاحل، )ديسمرب عبد، ىمثن

جمهورية اليمنية، جملة العلوم للوالثروة يف تركيب السكان 

 دارية واالقتصاد، العدد الثاني. اليمن.اإل

 م(، 2010هد 1430مات، )مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلو

وزارة  ،ولية للتعداد العام للسكان واملساكنالنتائج األ

 والتخطيط. الرياض.االقتصاد 

  ،م(. "اإلحصاء االستداللي 2000اهلل فالح. )عبداملنيزل

(". SPSSوتطبيقاته يف احلاسوب باستخدام الرزم اإلحصائية )

 . عمان: دار وائل للطباعة والنشر.1ط 

 

 ثانيًا: املراج  األجنبية

 Abbas, Izza, (2000), migration trends emerging in the 
countryside Helhoudrin Nigeria, paper presented at 
the2000International Exhibition and Conference, Ahmadu 

University, Nigeria, (electronic document). 

 Jung, Ho, (2009), the impact of information technology on the 
use of the intentions of migration in rural communities, the 
program of the Regional Media in the College of Agriculture 
and Life Sciences, Seoul National University, South Korea, 

(electronic document). 

 Michelle A. Freeman, 2012, Nurse Migration intentions in a 

Canadian border city, (electronic document). 
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 لمية للدراسات األجنبيةمواق  ع

http://www.arabic-keyboard.org/translate. 

 

 )اإلنرتنت(: مواق  على الشبكة العنكبوتية للمعلومات

 إمارة منطقة القصيم )حمافظة النبهانية(: -

http://www.alqassim.gov.sa/Ar/OrganisationalStruture/Pages/al

nabhaniyap.aspx. 

 
 لسعودية،هد(، اململكة العربية ا1430مساحة )اهليئة العامة لل 
   :مستخلص من 

http://www.gcs.gov.sa/Home.aspx. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arabic-keyboard.org/translate
http://www.alqassim.gov.sa/Ar/OrganisationalStruture/Pages/alnabhaniyap.aspx
http://www.alqassim.gov.sa/Ar/OrganisationalStruture/Pages/alnabhaniyap.aspx
http://www.gcs.gov.sa/Home.aspx
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الناصفة وثادج يف حمافظة النبهانية مبنطقة 

 القصيم باململكة العربية السعودية 

 

 

 

 

  امللحقات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 اململكة العربية السعودية 

 كلية اآلداب      

 دراسات عليا     

 

 احملرتم                أخي الكريم صاحب هذا املنزل    

 السالم عليكم و رمحة اهلل وبركاته،،،         

االستبيان هو دراسة "نوايا اهلجرة لدى  إن الغرض من هذا

 سكان قرى حمافظة النبهانية". 

وذلك استكمااًل ملتطلبات درجة املاجستري. لذا أرجو التكرم 

باإلجابة عن األسئلة بدقة، م  العلم أن البيانات لن تستخدم إال 

وسأكون شاكرًا ومقدرًا حسن  لغرض الدراسة العلمية فقط.

 تعاونكم.

 لتحية والتقدير.ولكم خالص ا

 الباحث                           
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 تعليمات الستكمال اإلجابة عن االسئلة:

 ( داخل املرب  أمام اإلجابة املناسبة.√ض  إشارة صح ) .1

 أكتب إجابتك داخل املرب  إذا تطلب السؤال ذلك. .2

ميكنك اختيار أكثر من إجابة يف حالة تعدد االختيارات،  .3

 .اخل حسب أهميتها بالنسبة لك...3.2.1م  ترقيمها بد

 حدد اإلجابة بنعم أو ال، بإجابة واحدة فقط. .4

  

  رقم االستبانة
  رقم الطالب 

  تاريخ املقابلة )هجر (
  اسم القرية أو اهلجرة 
  مدة املقابلة )بالدقائق(

 
 معلومات عن رغبات اهلجرة: -أواًل 

 حلاضر؟هل ترغب يف اهلجرة من قريتك أو هجرتك يف الوقت ا .1

 نعم       ال 

إذا كانت اإلجابة بنعم، اذكر اسم املنطقة واملدينة اليت ترغب اهلجرة 

 إليها؟ 

 اسم املنطقة: ...................اسم املدينة: .....................

 متى ترغب أو تعتزم اهلجرة؟ .2

 خالل هذه السنة               بعد سنة من اآلن 

 بعد سنتني من اآلن            بعد ثالث سنوات من اآلن 

 ........................................أخرى حدد 

 

 

إذا كنت ترغب يف اهلجرة من قريتك أو هجرتك فما سبب ذلك؟  .3

 اذكر أهم ثالثة أسباب، مرتبة حسب األهمية:

 الرقم:السبب:
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 القصيم باململكة العربية السعودية 

 عدم توفر فرص عمل 

 البحث عن فرص عمل أفضل 

 لوظيفة انتقال مقر العمل أو ا 

  من أجل التعليم أو تعليم األبناء 

  من أجل العالج 

  لعدم توفر اخلدمات 

 القرب من مكان السكن 

 بسبب االرتباط بالزواج 

  بسبب التقاعد 

 اللحاق باألسرة واألقارب 

  انتقال عمل أحد أفراد األسرة 

 ............ أسباب أخرى: اذكرها .....................................................

 ملكية املزرعة: -ثانيًا 

 هل متلك مزرعة؟

  نعم       ال 

 إذا كانت اإلجابة بنعم:

 ما مساحتها؟ : ...............................................  (أ 

 من يقوم بإدارتها ورعايتها؟  (ب 

                     أنت       أبنائك 

                أحد أقاربك  :حدد................................ آخر 

 إذا مل ُتِدْرها أنت بنفسك، فهل هي مؤجرة للغري؟ (ج 

  نعم       ال 
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 اخلصائص السكنية: -ثالثًا 

 ما نوع املسكن احلالي؟ .1

         بيت شعر أو خيام      شقة   بيت طني شعيب 

                     فيال       دور يف فيال 

   حدد..........................................     أخرى 

 نوع )امللكية(:  .2

       ملك    )ملك مشرتك )ورثة  مستأجر 

 إسكان حكومي أو مقدم من العمل 

   .................غري ذلك: حدد 

 .............عدد الغرف باملسكن )بدون املطبخ واملخازن(، اذكر العدد 

 ي:عمر املسكن احلال .3

 5    سنوات فأقل  سنوات 10-6من    أكثر من عشر سنوات 

 حجم األسرة )شاماًل الزوج والزوجة(، العدد الكلي ........... فرد .4

 عدد الذكور .............. فرد    وعدد اإلناث ............... فرد

عدد األفراد الذين يقطنون يف هذا املسكن )مبن فيهم أنت لكن ال  .5

 رين(، العدد ...........يشمل الزائ

 هل سبق أن سكنت يف مكان آخر؟ .6

              نعم  ال 

 إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر املكان ومدة اإلقامة هناك؟ .7

 اسم املكان ................... املدة اليت قضيتها هناك ................
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 الرضا عن املسكن يف املركز  القرية: -رابعًا 

اك عن صفات مسكنك احلالي؟ فضاًل ض  ما مدى رض

 عالمة صح لكل صفة:

 الصفة

 درجة الرضا

راٍض 

متام 

 الرضا

 راٍض
نوعًا ما 

 راٍض

غري 

 راٍض

غري 

راٍض 

على 

 اإلطالق

      مساحة الغرف وعددها
اخلدمات املتوفرة يف 

 املسكن
     

الشكل اخلارجي 

 للسكن
     

قيمة اإلجيار )يف حالة 

 اإلجيار(
     

سعة املسكن بالنسبة 

 ألفراد األسرة 
     

      موق  املسكن أو احلي
أماكن لعب األطفال 

 داخل املسكن
     

 

)درجة الرضا(: يف ضوء إجابتك السابقة عن صفات مسكنك 

 احلالي، بشكل عام ما درجة رضاك عن مسكنك؟

   راٍض متام الرضا 

  راٍض 

  راٍض نوعًا ما 

  غري راٍض 

  ري راٍض على اإلطالقغ 
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ما مدى رضاك عن توفر اخلدمات اآلتية بشكل مناسب يف 

 قريتك؟

 ال يتوفر غري راٍض راٍض اخلدمة

    الكهرباء
    املاء 

    الطرق 
    املدارس 

    الرعاية الصحية األولية  
    املستوصفات األهلية 

    الصرف الصحي
األماكن الرتفيهية 

 واملتنزهات 
   

    التجارية واألسواق 
    شرطة املرور 
    الدفاع املدني

    املساجد
    البنوك 

    اجلمعيات اخلريية 
بنك التسليف الزراعي 

 والضمان االجتماعي
   

 

 هل أنت راٍض بشكل عام عن اخلدمات يف قريتك؟

                    نعم ال 
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 القصيم باململكة العربية السعودية 

 

 بيانات أولية: -خامسًا 

 األسرة: خصائص رب (1

 مكان امليالد: املنطقة: ......... املدينة: .......... القرية: ....... 

 اهلجرة: .........

 مدة اإلقامة يف املكان احلالي: 

     منذ الوالدة   سنة      منذ  منذ مخس سنوات 

 العمر لرب األسرة .................... سنة  

 ىأنث  ذكر          جنس رب األسرة:      

 احلالة االجتماعية: 

   أعزب    متزوج   مطلق  أرمل 

 

 املستوى التعليمي: (2

                   أمي           يقرأ ويكتب  االبتدائية 

             املتوسطة      الثانوية أو دبلوم  جامعي 

  ماجستري أو دكتوراه 

 

 احلالة العملية لرب األسرة: (3

  ال يعمل        يعمل مؤقتًا       يعمل دائمًا 

إذا كان ال يعمل، فما املدة اليت قضاها بدون عمل؟ سنة:..... 

 شهر: .......... 

 

 العمل احلالي لرب األسرة: (4

            موظف حكومي  رجل أعمال 

      موظف قطاع خاص     مزارع 



 

 62 

 م2017هدددددددددددددددددددد    1438 تاسددددددددددددددددددد  ال دالعدددددددددددددددددددد

  متقاعد            .................. عمل آخر، حدد 

 كان العمل احلالي:   م  داخل القرية     داخل

 حمافظة النبهانية

  من وجهة نظرك ماهو السبب الرئيس الذ  يعرقل فرصة

 حصولك على عمل؟
  صعوبة إجراءات التعيني      عدم تناسب الوظيفة م

 التخصص

           الروتني                   اخلربة 
           املؤهالت التعليمية    وجود العمالة الوافدة 

  .............................................. )أسباب أخرى، )اذكرها 

 

إذا كنت تعمل، فكم يبلغ تقريبًا الدخل الشهر  من  (5

 الوظيفة؟

  ريال  1000أقل من 

 1000  ريال3000إىل أقل من 
 3000  ريال 5000إىل أقل من 

 5000  ريال 7000إىل أقل من 

 7000  ريال 9000إىل أقل من 

 9000  ريال11000إىل أقل من 

 11000 ريال 13000إىل أقل من 

 13000  ريال فأكثر 

 

 هل يوجد دخل من مصادر أخرى مثل: العقار أو املزرعة؟ (6

                 نعم  ال 

 
 إذا كانت اإلجابة )بنعم(، اذكر مقدار الدخل؟ (7

 ................... ريالمقدار الدخل من مصادر أخرى: .

 
 شكرًا على جتاوبكم معنا،،،
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Abstract 
 The ecosystem in Algadah Reserve is a fragile region as 
other deserts in KSA, it requires comprehensive development plans 
to preserve it from further degradation. This study aims to answer 
the important question: can Algadah maintain its natural cover and 
land use during the last period to support the stability of its 
ecosystem? This study also seeks to address the missing 
information about the degree of change in land use during several 
decades (38 years from 1972 to 2010), in order to, help researchers 
and planners to analyze changing trends and predict future change. 
It uses remote sensing and geographic information systems 
technologies. 
 To achieve the study aims, a geospatial database created of 
the monitored change during six periods between 1972 and 2010 
for nine variables including main human activities and the natural 
terrain including natural vegetation, which reflects the impact of 
grazing activity.  
The Algadah nature reserve extents on 1550 km

2
, and the study 

showed that it lost a large area of its natural vegetation, reducing it 
from 93km

2 
in 1990 to 71 km

2 
in 2010, This vegetation degradation 

may be due to increasing human activity. In 1972, human activities 
covered 13.45 km

2
 of the region area and reached 211 km

2
 in 2010.  

 This study emphasizes the rapid growth of human activities 
inside Algadah area that has a direct effect on the environment, 
directing the attention of researchers and planners to the issue. 
Finally, this study recommended a review of the old policies and 
systems management of Algadah nature reserve benefiting from 
current results. 
Keywords: Environment protection, Land Use,Remote Sensing, 
GIS, Algadah 

mailto:maldakhil2000@yahoo.com
mailto:almisnid@yahoo.com
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  لعبدالرمحن الدخّيبن دخّيل بن الدكتور حممد 
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 الملخص 

لبيئي يف حممية الغضا نظام بيئي هش كباقي املناطق النظام ا

تطلب احملافظة تيف اململكة العربية السعودية، و الصحراوية

له  حتفظه من زيادة التدهور وتعيد عليه وضع خطط شاملة

هل  :الدراسة إىل اإلجابة عن تساؤل رئيس هو هذه وترمي التوازن.

خدامات حافظت حممية الغضا على الغطاء الطبيعي، واست

األرض خالل الفرتة املاضية مبا يدعم استقرار نظامها البيئي؟. 

معاجلة نقص املعلومات عن درجة إىل كما سعت هذه الدراسة 

لعدة عقود خلت  التغري يف استخدامات األرض يف منطقة الدراسة

باستخدام تقنييت  ،م2010إىل  1972سنة متتد من عام  38)خالل 

املعلومات اجلغرافية(، الذي يفتح االستشعار عن بعد، ونظم 

 .اجملال للباحثني واملخططني لتحليل اجتاه التغري والتنبؤ باملستقبل

قاعدة بيانات جغرافية رقمية  ُبنيتلتحقيق هدف الدراسة 

م 2010م و1972عامي  التغري يف ست فرتات زمنية بني مشلت رصد

والظاهرات  أهم األنشطة البشرية، لتسعة متغريات مشلت

الطبيعي الذي يعكس كذلك تأثري  والنباتي وتشمل ،لطبيعيةا

 نشاط الرعي. 

mailto:%20maldakhil2000@yahoo.com
mailto:almisnid@yahoo.com
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، وبينت الدراسة 2كم1550 حنوبلغت مساحة حممية الغضا 

كانت  أن احملمية فقدت نسبة كبرية من نباتها الطبيعي الذي

يف عام  ²كم71م، وتقلصت إىل 1990يف عام  ²كم93مساحته 

إىل اتساع مساحة  م. وقد يعود نقص الغطاء النباتي2010

م 1972استخدامات األرض يف النشاطات البشرية. ففي عام 

من مساحة املنطقة،  2كم13.45 شغلت األنشطة البشرية

توسعت مساحة األنشطة البشرية بشكل متتابع حتى وصلت إىل 

وجود منو سريع إىل م. ويشري ذلك 2010يف عام  2كم211

على  تأثري سليب مباشروذلك له  ،لألنشطة البشرية داخل احملمية

 وجيب أخذه بعني االعتبار من الباحثني واملخططني. بيئتها،

حممية  وأوصت الدراسة بإعادة النظر يف سياسات وأنظمة إدارة

 من نتائج هذه الدراسة.لإلفادة الغضا القدمية والعمل 

ر عااالستش،األرض استخدامات ،البيئة محاية الدالة: الكلمات

 .الغضا، ومات اجلغرافيةنظم املعل ،عن بعد
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Introduction 

Environmental degradation is one of the main problems that 

many countries seek to monitor and treat to achieve sustainable 

development. In desert and dry regions, environmental degradation 

has significant effects, like desertification that impacts population 

health through sand and dust storms (Bahamam, 2013); (Althyabi, 

2015); (Almisnid, 2011). 

The plan to preserve the ecological balance in any region 

requiresknowledge of the current situation, and its natural and 

human factors. The status quo elements can be determined by 

landuse analyses and their change over time. If the precise spatial 

data is not available for a certainperiod, it can pose difficulties for 

planners and researchers.Without the knowledge of the types of 

land uses, and the degree of change over time, planning or 

establishing policies to maintain the ecosystem can be problematic. 

The lack of spatial data is an obstacle to sustainable 

environmental development. Algadah Nature Reservealso suffers 

from lack of published data of land use and vegetation and their 

geographical distribution of many areas (regardless of its 

protectionor the state of its ecosystem) in the Kingdom of Saudi 

Arabia (KSA). The studies and research to provide such data take 

time, which may delay immediateactionstostop further damages to 

the ecosystem. This, study contributes to solving the data-lack 

problem of landuse change, vegetation and main soil types in 

spatial distribution in Algadah Nature Reserve. 

Aims 
The study aims to determine if Algadah has maintained its 

natural characteristics as a natural reserve area, or if there 

isasignificant change in its ecosystem due tonatural-cover 

changingand landuse during the past 38 years. Also, this study 

seeks to address the lack of necessary information related to 

landuse change for planners and researchers in the protected 

Algadah environment. 
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1- The Study Area 
Algadah Nature Reserve, also named Ashgaygah Sand Dunes,is 

locatedsouthwest Unaizah city, in the central of Saudi Arabia, 

laying in Qassim region, which is part of Najed’s plateau between 

latitudes 26°.05′ and 25°.28′ N and longitudes 43°.44′ and 44°.13′ 

E. The study area includes the sand areas located in the 

southwestern of Unaizah district. 

The maximum length from south to north is 73 km, the 

maximum width from east to west is 33 km, and the minimum 

width is 5 km in the south of Algadah with area 1564 Km² (Figure 

1).Algadahname is derived from the dominance of Haloxylon 

Persicum Bunge (Ghadah) tree which is endangered and needs 

specific conservation measures in the Arabian Peninsula (Al-

Khalifah & et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Border of study area and the background is Landsat satellite image (1985). 

Source: KACST; study border researchers based on fieldwork. 
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2- Geographical Characteristics 
Most of the study area is part of Unaizah district. Geographical 

studies on Unaizah give attention to Algadah Nature Reserve. 

Climatic data recordsare collectedfrom Unaizah climatic station 

(established in 1964). The study area is an arid regionaccording to 

the Köppen Classification.The main reasons for the region’s aridity 

are its remoteness in relation to the major rain bearing weather 

systems, such as the North Atlantic depressions and the Indian 

monsoon, and its exposure to air predominantly continental in 

origin (De Pauw, 2002). 

Algadah Nature Reserveis characterized by very hot, dry days in 

summer (May to October), when temperatures can reach 

50°C.Winter days are mainly cool and dry, sometimes, with very 

low night-time temperatures, which can be freezing. Because of the 

aridity, and hence the relatively cloudless skies, thetemperaturesare 

greatlyextreme;but there are also wide variations between the 

seasons (FAO, 1997). Air temperature follows a regular seasonal 

trend, with a minimum in January and a maximum in 

July.Almogaoud (1993) estimated the annual average temperature 

of the study area at 24C (1964-1989), while the annual range was 

21.3C. Alwaseedy (1996) found the average monthly temperature 

to range from 19.4Cin January to 42.5C in July.He also asserted 

that the absolute maximal temperature recorded in the study area of 

Qassim is 50.2C in July 1987, and the absolute minimal 

temperature -4.5C in both January and February of 1989. 
The average annual rainfall in Saudi Arabia ranges from 80 to 

140 mm (Ministry of Higher Education, 1999). In the study area, 

the total annual rainfall has been estimated at 130 mm/year from 

1964 to 1989 (Almogaoud, 1993), and at 89 mm/year from 1973 to 

1993 Almisnid (1999). In addition, Almogaoud (1993) noted that 

July and August are almost rainless, whereas spring is the rainiest 

season. 

AlgadahReserved area is sand deposits of the Quaternary Period 

occurringduringthe extreme drought events in the region. The sand 

dunes of Algadah are of continental origins and are more stable 
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than the coastal ones (Alwelaie, 1995, 1996). The sand dunes in the 

Arabian Peninsula are believed to have formed in a successive 

pattern from the end of the Miocene and up to the late Pleistocene 

(Whitney, 1983). The Nefud Ashgaygah (Algadah) has different 

types of dunes such as barchans dunes, longitudinal dunes and star 

dunes. The soil of Algadaharea is sandy in texture with limited 

organic matter and nutrient contents (General Soil Map of the 

Kingdom of Saudi Arabia, 1986). 

4- Literature Review 
Based on the elementsrelated to this study that include 

geographical characteristics, land cover, remote sensing and GIS 

applications. The literature review is presented in the following 

sections: 

4-1- Climatic and physical studies: 
The previoussectionpresenteda descriptionto the study 

area’sclimateand related studieswhich will not be mentioned here. 

Asharif (1969) discussed the human and physical geography of 

Algadah as part of Unaizah and tried to identify the main types of 

soil and plant communities. Doxsiads Report (1973) evaluated the 

current situation in that time for human and physical issues with 

brief details about soil and sandy dunes of Algadah. While 

Commission Beauty and Improve Unaizah (CBIU) (1988) and 

Asalman (1989) concentrated on the development of Unaizah 

district and reviewed briefly physical aspects, especially plant 

communities and the attraction of Algadah area to tourists. 

However, these studies produce a description ofAlgadah surface, 

dominated by sand dunes that laysequential in longitude. 

4-2- Flora and Fauna: 
Literature review about Fauna and Floragive a general 

description of the vegetation and soil (e.g. Sankeri 1978; Ministry 

of Agricultural 1988; Aba Alkahil 1999; Shawdari & Ajwayd 

1998; Al-Shegufani 2003; Al-Nafie 2004; Alawaji 2007 and 

Alkhelify 2010; Environment Community 2005). Al-Shegufani 

(2003) recorded the flora in Unaizah Province and described the 

community of Haloxylon Persicum Bunge"Algadah" in details. 
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While, Alkhelify (2010) described the vegetation distribution in 

Algadah Nature Reserve.Based on the literature,Algadah Nature 

Reserveis a habitatfor a variety of plants including:Heloxylon 

Persicum, Heloxylon Salicornicum, Salligonum Comosum,Deverra 

Triradiataand Sacrphularia Hypericifolia(Figure 2: Images 1, 2, 3, 

4 and 5 respectively). 
 

Figure 2: Main Permanente Plants in Algadah reserved area 

Source: Field work researches 2014 
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In terms of fauna, there are no studies published; however, 

generally the animals distributed in the sand dunes, asobservedby 

experts,are:  field-rat, small-rat, lizard, large serpent, spiny lizard, 

fox, scorpion, beetles, sand blowing(scineus), sangaazer, chamelco 

Mediterranean. 

4-3- Human activities: 
Other studies focused on the impact of human activities,grazing 

and firewood cutting on vegetation land cover (Asharif1989a & b; 

Aba Alkahil 1994 ‘ Alsaeed & Alqarawi 1994; Al-Meshilah and 

Qwas 2001 and Al-Nafie ,2001). Aba Alkahil (1994)studied the 

response of vegetation to complete protection from grazing for 

three years in Alhifera Village. On the other hand, Al-Meshilah and 

Qwas (2001) studied the effect of partial protection on the 

abundance of woody species in Algadah Nature Reserve. In 

addition, Alsaeed & Alqarawi (1994) and Al-Nafie (2001) 

evaluated the economic values of the dominant woody species such 

as, Heloxylon Persicumand Calligonum Comosum L'Her (Arrda) in 

the area. These studies have reported the negative impacts of 

firewood cutting and suggested several solutions to control this 

activity.Aldoseri (2002) expressed the need to improve 

environmental awareness for sustainable use in KSA. 

Ndalahwa (2001) studied the Population Dynamics and 

Sustainable Conservation of Protected Areas in Swagaswaga Game 

Reserve (SGR) in Tanzania. He statedthat the ongoing resettlement 

process through encroachment is accompanied by an expansion of 

human activities such as agriculture, and lumbering which are 

increasing threats to the survival of wildlife. These practices have a 

negative impact on some animal and tree species that are specific to 

the SGR. This situation calls for deliberate measures to intervene 

the processes of degradation (Ndalahwa, 2001, P. 20). This 

illustrates the importance of evaluating human activities 

distribution in the protected area. 

However, none of the studies either in Algadah area or in the 

whole of the country have evaluated the impact of human activities 

and their ecological implications on the ecosystem processes in 

spatial dimension. The work of Al-Nafie clarified the impact of 
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human activities in the soil and vegetation cover and proposed a 

number of ways to preserve the environment in Rawdah Asbalah 

(Al-Nafie, 2006).Al-Nafie (2007) worked on the physical 

disturbances caused by off-road driving vehicles on the annual 

plants and soil, no detailed quantitative analysis or spatial 

distribution has been undertaken. In addition, the inventions of 

modern technology such as remote sensing and quantitative 

ecology has not been widely applied in the ecological studies. This 

gap in the knowledge of the spatial distribution of human activity-

impacts or landcover change are recognized, and is especially 

important in the context of monitoring and managing protected 

areas to overcome the degradation throughout the country. 
DeFries et al. (2007) studiedthemanagement of land use change 

around protected areas to balance human needs and ecological 

function.Through thestudy, the identification of appropriate and 

effective management opportunities depended on clear definitions 

ofbiodiversity attributes of concern.Landscape is connected to 

delineate particular locations with strong ecological interactions 

between the protected area and its surrounding landscapeand 

socioeconomic dynamics that determine current and future use of 

land resources in and around the protected area. This reflects 

theimportance of spatial dimensionforprotect area management 

(DeFrieset al., 2007: 1031). 

4-4- Remote sensing and GIS:  

Nowadays remote sensing techniques became main tools 

providing researchers and planners with huge amount of digital 

data about landcover and landuse. These data can be used to track 

and map changes that occurred to the environment (Ageeb et al., 

2006, Algamdi 2001; Yang & Lo,2003). The vegetation in arid 

environments is often stunted and sparse and exhibits an original 

structure characterized by an often no disintegrated soil-vegetation 

complex. Natural environment degradation is not only associated 

with climatic, edaphic, and morphological factors at a regional 

scale; but also, and ever increasingly, with variables connected to 

the impact of human activity on vegetation (Le et al.,1991; 

Pouget,1980; Aidoud,1989; FAO,1989). Human activity can cause 



 

 75 

تغري الغطاء األرضي يف حممية الشقيقة الطبيعية يف 

حمافظة عنيزة وسط اململكة العربية السعودية

dramatic changes in arid regions as the fragile natural plant cover is 

stripped off and its root system destroyed by the process of tourism. 

Remote sensing techniquesconsidered an appropriate method for 

effective monitoring and accurate landuse /landcover changes in 

space and time effectively,as there are a suite of sensors operating 

at various imaging scales and scopesby using various techniques 

(Jwan et al., 2013). 
Numerous applied studies have been published in the field of 

environment and geography to observe, monitor and analyze desert 

vegetation. Early work on land cover change analysis using remote 

sensing (Nelson & Holben, 1986; Tucker et al. 1991; Lambin & 

Strahler, 1994) was based on the analysis of multi-temporal 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI).  

Davis et al. (1994) provided an account of the use of remotely-

sensed images (Landsat-TM data and aerial photographs) and GIS 

technology to characterize vegetation communities in 

southwesternCalifornia. Authors demonstrate how a vector-based 

GIS combined with remotely-sensed data can be used to produce 

improved landscape-ecological maps compared to those generated 

using traditional mapping and manual cartographic 

procedures.Studies of image differencing with Landsat Multi 

Spectral Scanner (MSS) data have shown that the Red band is 

useful in detecting urban development, while the Near Infrared 

(NIR) band is good for detecting change within agricultural land 

(Fung, 1990) 
Miller (1999) monitored the vegetation change of a small area 

located in Southwestern New Mexico. He used aerial photos and 

GIS analysis and climate records to study vegetation changes. 

Lambin and Ehrlich (1997) studied land cover in Sub-Sahara 

Africa. They used NDVI to monitor the land cover changes and 

found that climate conditions and human impacts are two major 

vegetation cover influencers. 

Frank & Tweddale (2006) studied the effect of spatial resolution 

on the measurement of vegetation cover in three Mojave Desert 

shrub communities. They found that the effects of spatial resolution 

were more pronounced for smaller shrubs and shrubs that tend to 
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be isolated with open canopies. Therefore, high spatial resolution 

was necessary to accurately estimate the area of shrubs from 

imagery. Youhaoet al. (2007) identified the vegetation changes in 

the sandy areas inMinqin-China by analyzing satellite 

images.Youhaoet al. (2007)found thatNDVI provided useful 

information to monitor vegetation changes, especially for natural 

plants growing on sands dunes and semi-fixed sand dunes in arid 

Minqin region. Another example, Algamdi (2001) used satellite 

data to identify changes that occurred on landcover in Mecca area. 

Dewidar (2002) applied three techniques to study the changes 

occurring to the coastline of Hurghada landfill area. He concluded 

that uncontrolled tourist development has caused significant 

damageinshore and in the coral reefs. 

Mapping soil types has been the subject of a great deal of 

research in remote sensing.  Remote sensing has the potential to aid 

in characterizing soil properties. Soil reflectance is a function of the 

soils physical composition such as, moisture content, texture, 

structure and chemical composition such as organic matter, iron 

oxide and carbonate. The spectral radiance varies with soil 

aggregate size and soil moisture content (Morris, 2004). Wet soil 

exhibitlow spectral radiance and have a darkercolor than similar 

dry soils. In infrared portion of spectrum, roughness tends to 

increase reflectance for light-colored surface soils but it decreases 

the reflectance for dark-colored surfacesoils. Martinez-Rios (1999) 

studied the implementation of Landsat Thematic Mapper to classify 

soils in arid lands. He created four remote sensing approaches 

named simple, technical, scaled and complex to determine the best 

method for identifyingsoil-mapping units in Chihuahuan Desert. 

The results revealed that the simple approach obtained the highest 

classification accuracies. 
Esbah et al. (2007) studied the development of urban growth in 

the region of Kusadasi(Turkey) near a protected area by using 

remote sensing and GIS technology. They found that themost 

crucial factor that contributesto urbanization in the region of 

Kusadasi is tourism.In another study Esbah et al. (2010) used 

remote sensing and geographic information system to detect land 
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use and cover changes of Didim peninsula in Turkey. This study 

showed a good example of the impact of national policies on 

landuse dynamics of local landscape scales. 

Dong et al. (2008) applied remote sensing technique to assess 

the impact of tourism development on temporal landcover changes 

in the Lugu Lake region. They concluded that landcover changes 

could be explained by the success of tourism development and 

ecosystem management.In Sichuan Ruoergai Wetland National 

Reserve China, De-rong et al. (2010) have studied the changes in 

landscape patterns by implementing remote sensing, GIS 

techniques and field validation. They found that climate changes, 

and human disturbances such as overgrazing, drainage and 

unmanaged tourism were the main causes of alterations occurring 

to the landscape of the studied region. 

Dai et al. (2010) have used Landsat TM and ETM data sets and 

other vector data to quantitatively estimate changes in the size of 

five landcover\ landuse categories in Kangding CountyChina. They 

found that population growth, economic and national policy to be 

the main driving forces of landuse and landcover changes.  

Several researchers worked with combining different sensor data 

in monitoring land use/ land coverchanges, among themWen 

(2011). The research focused on determining land cover change in 

Guam, USA from early 1973 to late 2000. Guam has been facing 

extreme landscape changes since World War II. Data from different 

dates and sources were applied to address the land cover change 

phenomena in Guam. Landsat Multi-Spectral System (MSS) image 

of 1973 and Quick Bird image of 2006 were employed to derive 

land cover information, and then land cover change was 

determined. The results from this research indicate that land cover 

changed a lot from early 1970 to 2000s, and the change will 

continue; considering the on-going buildup activities in Guam. Lu 

et al. (2011) used MSS, Landsat TM and ETM+ remote-sensing 

data for land cover changes of the Yangtze River during 1990–

2005. They have been utilized for monitoring land cover and land 

use changes especially in the land that has been affected by human 

activity to various degrees. 
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Mateos & et al. (2010) analyzed results of the application of an 

automatic method of radiometric normalization between two multi-

temporal images of the same zone “Toledo (Spain) in dates of 1995 

and 2005”. The study concluded that the Multivariate Alteration 

Detection (MAD) transformation as method of change detection 

has highlighted existing changes. This technique depends on the 

chose threshold to highlight changes in each component. These 

thresholds have to be selected by means of an empiric method 

through observation by the image analyst. 

The purpose of Nori & et al. (2008) study was to detect 

vegetation change using supervised and unsupervised change 

detection approaches toassess land cover changes in El Rawashda 

forest, Sudan. Two satellite imagery, acquired in 2003 by Landsat 

ETM+ and by ASTER in 2006, were classified into four main land 

cover classes namely: grass land, close forest, open forest and bare 

land. A change matrix was created in order to map the land cover 

changes from 2003 to 2006. Generally, the results show a 

noticeable increase in area on both close forest and open forest 

areas with decrease in grass lands within the period 2003-2006. 

In conclusion, remote sensing literature review shows that this 

techniqueis considered a main source of accurate spatial data for 

space and time. While GIS provide enormous potential to save, 

update and mapstatistical analysis and spatial information. 

Therefore, they are effective tools in environmental studies. In 

addition,RS and GIS can be used to support some criteria and 

indicators toprovide an accurate way to quantify, map and analyze 

changes over time in land cover and land use. 

5- Data collection 
5-1- Satellite images and maps: 
The variables contributing on formulatingAlgadahlandcover 

have human and physical dimensions, and the data was collect 

mainly from analyzing satellite imagesof different periods.The 

Landsat and SPOT images obtained to extractlandcover and 

landuse changes in the study area for the period from 1972 to 2010 

(Table1) and (Figure 3: A - F). 
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Table 1: Theinformation of satellite images  

 

 

 

 

 

 

5-2- Topographic and Geological Maps: 

Basic information about geological structure are obtained from 

geological maps.The topographic maps give initial information 

regarding the study area variables and help to complete training-

area effectively, in addition, verify some information on human 

phenomena, these maps are: 

- Geological map, Sheet N: I-206 A Scale 1: 500,000 (United 

State Geological Survey (1963). 

- Topographic maps, scale 50,000 within NG 38-6 (maps 

No:4325-11 , 4325-12 , 4326-22 , 4326-33). within NG38-10 

(maps No: 4425-43 , 4425-44 ) (Ministry of Defiance and 

Aviation 2002): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Date Resolution Satellite 

/ Bands 
N 

KACST 14/10/1972 57m Landsat 

MSS-4 
1 

KACST 3/4/1985 30m Landsat   

TM - 7 
2 

KACST 3/8/1990 30m Landsat 

TM-7 
3 

KACST 12/11/2000 15m Landsat  

ETM - 

6 

4 

KACST 1/6/2006 2.5-5m SPOT-5 5 

KACST 11/5/2010 2.5-5m SPOT-5 6 
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Figure 3: A-F: Satellite Images used to classify land cover in Algadah Resaved Area 

  
Figure 3-A:Year1972 Figure 3-B:Year1985 

  
Figure 3-C:Year1990 Figure 3-D:Year2000 



 

 81 

تغري الغطاء األرضي يف حممية الشقيقة الطبيعية يف 

حمافظة عنيزة وسط اململكة العربية السعودية

  
Figure 3-E:Year2006 Figure 3-F:Year2010 

  

5-4- GPS Data  

Data collection include control pointswhich are collected 

throughfieldwork using GPS station (LICA GPS SYSTEM1200) to 

correct satellite image and location errors compared to the real 

world, and to run image analysis and explore the study area. The 

team worked for two weeks (not consquative) to collect alldata. 

The procedure of determininglandmarksto use as ground control 

points (GCP)are as follows: 

a) Static method has been used to determine the coordinate of each 

referencing point. 

b) The ground coordinate control points (GCCP) has been collected 

using Real Time Kinematic (RTK). 

c) WGS1984 projection has been adopted in this work because it is 

one of the official projection systems used in the Kingdom of 

Saudi Arabia. 

d) Coordinates have been collected for main roads, electrical 

towers, and other landmarks. 

e) Processing the data using LICA software. 
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f) Converting the data to Microsoft Excel to make it easier for 

image correction. 

g) Producing maps in "shapfile" extension using ArcGIS software. 

The software was helpful in determining the locations of (GCP) 

on the satellite images, Table (2) show the reference points. 

 
Table 2: The reference points of the study area. 

 

6- Remote sensing and GIS work 
The initial work has been done using GPS data to correctthe 

satellite image errors. The processes of image correction 

wereapplied to all satellite images (1972, 1985, 1990, 2000, 2006, 

2010). In addition, the mosaic of three SPOT images is created to 

cover the study area.ArcGIS Desktop 10.1 program used to mapthe 

changeof landcover and landuse in the study areaover time and 

calculate the areas.The first step of GIS work is digitizing the study 

area boundaryusing ArcMap in ArcGIS and preparing base map as 

presented in Figure (1). Algadah boundary wasidentified during 

field work with a contribution of an expert in the area
(1)

. The next 

step of GIS work includes two tasks: Building the File Geodatabase 

to store the digital data of study variables that willbe extractedby 

                                                 
(1)

 Mohammed Alumory guide in the branch of Agricultural Ministry in Unaizah  

Reference Name Lat Long X Y Elevation (m) 

Unayzah.1 25° 58' 01.73555" N 43° 56' 52.94555" E 394764.813 2872348.59 674 

Unayzah.3 25° 54' 21.73042" N 43° 59' 25.06641" E 398942.914 2865547.08 744.88 

Mithnab 25° 50' 30.60556" N 44° 12' 30.76782" E 420760.2293 2858286.934 650.66 

Kharmah 25° 35' 51.91261" N 44° 03' 50.06105" E 406073.3241 2831351.588 711.62 

Dhaima 25° 39' 07.81738" N 43° 54' 11.05392" E 389971.8109 2837502.076 730.25 

Naam 25° 43' 57.90056" N 43° 50' 33.64650" E 379884.2491 2850463.819 730.02 

Naam.1 25° 56' 59.11243" N 43° 40' 15.11756" E 370417.4748 2873183.655 654.89 

Naam.2 26° 05' 14.56730" N 43° 53' 18.28109" E 387112.9246 2883974.433 643.69 

Abraq 25° 59' 08.96376" N 43° 48' 57.88586" E 381572.4536 2874529.7971 666.89 

Wadi_Rummah 26° 03' 35.64963" N 43° 46' 42.15142" E 377875.0917 2882769.2286 656.16 
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remote sensing analysisfor the sixth images, and calculating areas 

and mapping the results. 

7- Methods 
Remote sensing and GIS technologies were adopted to support 

extracting and monitoring landcoverlanduseofthe period between 

1972 to 2010 (38 years). The next step in remote sensing is 

clipping the images (in deferent time 1972, 1985, 1990, 2000, 

2006, 2010) based on the study areaboundary. Then, complete 

imageprocessing (Image pre-processing, enhancement, and 

classification) to extract the data in raster and vector formatsfor 

landcover and landuse variables. 

The study applied supervised classification method; since, the 

surface of the study area is mainly covered by bare-sand and sparse 

vegetation. NDVI
2
 and imagedifferencingchangedetection 

techniques are appropriate methods to use in such region. The 

application of NDVI contributed to show differences between two 

particular images, and to assist in measuring human impact such as 

urban areas.This application can be used to providedata regarding 

soil types and to classify a specific area into different levels. Also, 

it assists image classification by separating vegetated from non-

vegetated areas (Alharbi, 2001). Vegetation mapping from remote 

sensing images is theoretically based on the spectral characteristics 

of green vegetation (Qin et al. ,2003). 

8- Analysis 
The analysisprocess includesfield measurement, observation 

analysis of Landsat and SPOT images, and applicationsof GIS used 

to monitor, determine and map changes of landcover and landuse in 

the study area. 

Data of land cover and land use were used in this study 

completely corrected (Geometric Correction & Radiometric 

Correction) by Space and Aeronautics Research Institute, The King 

Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). The 

classification of land cover in Algadah Nature Reserve extracted 

                                                 
(2)

 Normalized Difference Vegetation Index 
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form Landsat and SPOT imagesby applying supervised 

classification method. LandsatandSPOT images are useful in 

mapping urban-areaclassifications, and vegetation studies. The 

thermal bands (7 Spectral Bands or 5 in SPOT) are useful in 

studying the surface temperatures from satellite images. NDVIis a 

numerical indicator used to assess the vegetation cover and ranges 

from -1 to +1,positive values indicate vegetation. It is a tool 

estimating the biomass content in vegetation, by assessing the 

health of the vegetation. The NDVI range isaffected by the soil 

background reflectance, water background and vegetation density. 

The NDVI range for the delineation of vegetation should hence be 

determined using the following formula: (Eastman, J. 2001: p.32) 
NDVI = (NIR – RED)/(NIR+RED) 

Where NIR = Near Infrared. 

The supervised classification is applied separatelyto the six 

images using Erdas Imagine 9.1. Initially, the study area has been 

clipped from the satellite images. To enhance the classification, 

more than 200 signatures were collected by field survey 

(31/5/2015) for the listed variables. Then, nine land cover variables 

are identified as follow:  

 Agriculture:Indicates the agricultural areas. 

 Fallow land:Indicatesthe land that is normally used for farming 

but that is left with no crops for a season allowing it to 

recover its fertility, and is usually located close to agricultural 

areas. 

 Sand-1:The sand dunes areas. 

 Sand-2:Indicates the flat area covered by gravel or sand 

depositions. 

 Urban:Villages and built-up areas. 

 Salty:Indicates sandy, clay and salty areas. 

 Dolomite:Layer of dolomite zones. 

 Road: Paved road network. 

 Vegetation:Natural plants. 
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The accuracy of the classification was tested by Accuracy 

Assessment method depending on 340 signatures randomly 

sampled by the program. The result shows the degree of accuracy 

was up to 95%.The next step was mapping the classification, 

converting raster data to vector data in separate layers and 

calculating the area of each variable using ArcGIS 10. The 

classification of landcover in1972, 1985, 1990, 2000, 2006 and 

2010 displayed in nine variables(Figure 3).The actual area to each 

variablewas calculated.Thechange of landcover summarized in 

Table (3). The imagesof each year and error matrix isshownin 

appendix (1: A- F). 

 

 

 

 
Figure 3: Landcover and land use in Algadah protected area from 1972 to 2010. 
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Table 3: Total area of land cover for all variablesfrom 1972 to 2010. 

Years 
 

Land cover 

variables 
N 

2010 2006 2000 1990 1985 1972 

155.324 136.081 131.723 82.054 57.455 10.1837 Km² 
Agriculture 

1 

10.02 8.78 8.50 5.29 3.71 0.66 %  

47.964 49.53 48.246 46.067 50.457 2.454 Km² 
Fallow land 

2 

3.09 3.19 3.11 2.97 3.25 0.16 %  

4.46 4.294 4.163 2.939 2.921 0.6128 Km² 
Urban 

3 

0.29 0.28 0.27 0.19 0.19 0.04 %  

1150.455 1158.766 1185.111 1169.217 1232.497 1408.682 Km² Sand 

dunes-1 

4 

74.21 74.75 76.45 75.42 79.50 90.87 %  

77.967 76.888 59.33 121.52 86.49 81.774 Km² 
Sand-2 

5 

5.03 4.96 3.83 7.84 5.58 5.27 %  

7.287 7.996 7.284 3.645 4.266 5.167 Km² 
Salty 

6 

0.47 0.52 0.47 0.24 0.28 0.33 %  

31.943 27.567 28.378 29.966 32.057 41.08 Km² 
Dolomite 

7 

2.06 1.78 1.83 1.93 2.07 2.65 %  

3.27 2.536 1.97 1.66 0.52 0.296 Km² 
Roads 

8 

0.21 0.16 0.13 0.11 0.03 0.02 %  

71.58 86.592 84.045 93.182 83.587 0 Km² 
Vegetation 

9 

4.62 5.59 5.42 6.01 5.39 0.00 %  

1550.25 1550.25 1550.25 1550.25 1550.25 1550.25 Km² Total 

 
* Vegetarian in year 1972 did not identify because of low image resolution. 

 

9- Results and Discussion 

The land cover of Algadah areaidentified through satellite 

imageanalysis, which showsmany changes over the six time 

pointsfor each variable. The dominant feature inAlgadah isthe sand 

dunes formulated between 90% and 74% of the total area. The 

comparison between all variables is shown in Figure (4).  
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Figure 4: Comperison between total areas of land cover/land use variables 

in Algadah reverved area 

 

 

 

 

 

 

 

The resultsdiscussed in the following are land coverclassifications: 
 

1 – Sand dunes: 

In 1972, the actual area covered by sand dunes was1408.68Km², 

representing 90.87% of the total area. This decreased to be 

1150.45Km² in 2010, losing 258.22 Km
2
, 16.66 % of total to other 

land cover variables (Table 3 ; Figure 5).Thischange inthe figure of 

sand dunes cover can affect the ecosystem negatively, unless if it 

isfor the benefit of vegetation, because the sand dunes are an 

incubator environment for flora and fauna.The sand movement 

towards the West in most casessuggests that the prevailing wind 

direction Northeast. 
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2- Vegetation: 

Area covered by natural vegetation in 1972 wasdetermined by 

the low resolution of satellite images, thusspectrum analyze was 

unable to extract accurate results. The researchers tried to get a 

higher image resolution from other companies abroad but 

unfortunately, all images were available withlow resolution and 

less bands. However, the area covered by vegetation in 1985 was 

83.587km², represented 5.38% of total Algadah area. This area 

reflects the low vegetation land cover.The vegetation land cover 

increased slightly in 1990 by 10.30%.This change can be 

relatedtosatellite’s better image resolution in 1990.In 2006, the 

vegetation area was expected to decrease but what happened was 

the opposite. This is because a private reservation area located in 

the Southern of Algadah sand dunes at 2002 was established, which 

contributed to the clear percentage increase of vegetation density in 

study area between 2006 and 2010. Although, the vegetationarea in 

Figure 5: The percentages of the sand dunes change area in Algadah 

from 1972 to 2000 
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Algadahdecreased from 93.18km²to 71.58km² between 1990 and 

2010,losing23.18% oftotal vegetation land cover,which isa 

negative indicator to the ecosystem of Algadah Nature 

Reserve.(Table 3, Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

However, human activities, agricultural, grazing and tourism in 

the Central and North Algadah area have made asignificant 

negative impact on the vegetation land cover (Aldakhil & Almisnid 

2014:146-150; El-Bana, & Aldakhil, 2015:46). These studies 

confirmed the existence ofa wide negative impact that will lead to 

desertification in this area. Other studies have demonstrated that 

human recreational activities are a strong factor in changing 

vegetation abundance, composition and diversity (Gallet et al., 

2004; Hill and Pickering, 2006; Hesp et al., 2010). In general, the 

area has a sensitive ecosystemwith high temperatures, lack of 

rainfall, and uncontrolled human activities. Therefore,Algadah 

environment highly requires attention to save it from complete 

degradation. 

Figure 6: The percentages of the vegetation change area in Algadah from 

1972 to 2000 
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3- Agriculture: 
In 1972, the agricultural activities formed a small area of 

Algadahwith only 10.18km², about 0.66%.It appears mainly in the 
Northeast of the study area close to Unaizah city and some farms in the 
Northwest close to Albadaya city.It is clear that agriculture was a 
marginal activity in this region.However, the situation has changed and 
the agricultural land cover continued to grow.In 2010, the agricultural 
area expanded 1525% compared to 1972, with 155.32km², represented 
10.02% of total Algadah area. In addition, agricultural activities spread 
to new locationsinlarge areas, mainly along the Western and Northern 
border of study area (Table 3, Figure 7).Cultivation expansion was not 
in a limited area, itwasin the whole of Saudi Arabia. For example, 
since 1985 Saudi Arabia began to expand the cultivation of wheat. The 
amount of wheat crop exceeds the domestic consumption.In the 
beginning, Saudi Arabia exportedlarge amounts of wheat reaching the 
maximum quantity of about 2 million tons in 1988.Then, the amount of 
exports rate dropped,it even completely stopped in 1996 (Arwais, 
2009: 46-47; Alzahrani, 1430H:2).However, the maximum of wheat 
production in Saudi Arabia reached approximately 4.12 million tons,in 
1992 (Ministry of Economic and Planning,1995: 430). 

 

Figure 7: The percentages of the agriculture change area in Algadah from 1972 to 2000 
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4- Fallow land: 

The sharp increase of fallow land area from 1972 to 1985as 

aconsequence of agricultural development activ ities. The fallow 

land growngradually from 0.16%, 3.25%, 2.97%, 3.11%, 3.19%, 

and 3.09% of total Algadah area in 1972, 1985, 1990, 2000, 2006, 

and 2010 respectively. The increase of fallow land ranged between 

sharp and slow increasingdegrees, depending on the size of the 

agricultural cycle usage and other reasons. Since the fallow land is 

an extension of agricultural area ,thus,the combined fallow land 

and agricultural areas’sum is 203.28km²forming13.31% of total 

Algadah area in 2010. Therefore, agriculture is the most prominent 

human activityand the secondis land cover in terms of area 

occupied(Table 3; Figure 8). 
 
 

 

 

5 – Urban: 
The urban area increased from 0.62 km²to 4.46 km²between 

1972 and 2010. In 2010, itrepresented only 0.29% of total Algadah 

area(Figure 9). Until before 1990, the urban centers were limited in 

area and number, those are:Araisyah, Ad Dallah Almkailly villages 

close to Unaizah city in the NortheastAlgadah andArawdah in the 

Figure 8: The percentages of the fallow change area in Algadah from 1972 to 2000 
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North Algadah.Also, in the Southwest of the study area four 

villagesas Alkarma and Kuraiman. However, all these villages were 

small and most of them within farms. From 1990, these centers 

started to expand alongside new small centers that emerged in the 

Southeast area such as Ashmrokyah, Seadan, and Meshrif, and 

many camps in farms as accommodation for labors (Figure 10). 

This can explain the growthof urban area percentage expanding 

over the years by776% during 38 years, from 1972to 2010(Table 

3).Also, this situation is in harmony with the development of 

national economy in great leaps within the successive Five-Year 

Plans, which started since (1970/1971) and their effect start to 

appear since 1980s (Al-Rushaid, 2010:7). 

 

 

 

Figure 9: The percentages of the Urban change area in Algadah from 1972 to 2000 
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Figure 10: Distribution of Urban areas in Algadah Nature Reserve 

 

 

6- The road network: 
Until 1990, the road networkinAlgadahwas limited and did not 

exceed60 km in length, with only 0.269km² of total Algadah area. 

Then, the road network expandedas a result of national 

economydevelopment.Several road projects completed to serve the 

agricultural activity and the new urban centers,the length of road 

networkexceeded 300kmwhich formed3.27km²of total area (Table 

3). In 2010, the road network became good network, roads 

surrounded the area, and two roadsacross north Algadah to the 

Southwest toward Albadaya and Alkharma. These two roads 

contributedeffectively in picnic and tourism activity for the people 

ofQassim in Algadah. Theseroads create access to new places for 
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picnic and tourism, but on the other hand increased pressure on 

Algadah environment. 

7- Dolomite area: 

Dolomite layerappears mainly in the East of study area and few 

locations in the West area. In 1972, the dolomite area covered 

2.65% of Algadah area and decreased slightly over the years to be 

2.06% of total area, because it was not suitable for agriculture 

activity. In addition, the scarcity of vegetation is the main 

characteristic to this area. The change was mostly limited to urban 

land or to sandareas(Table 3). 

8- Flat area (Sand-2): 

In 2010, the flat area covered by gravel or sand depositionsis 

77.96km², spread widely in the West land formulating 5.03% of 

total Algadah area. In 1972, it was 81.77km² anddecrease by 

3.807km². Mostof this areaturned into agricultural areas(Table 3). 

9- Salty area: 

In 1972, salty area covered 0.33% of the study area and this 

percentage increases to be 0.47% in 2010, with 7.28km²(Table 

3:Figure 11). This percentage is considered high, but might be 

logicaldueto many factors such as dry weather with high 

temperatures.Also, human factors are indicated in some researches. 

Total salty area is equal to urban, road network area together which 

showshow widespread salty area is confirming the degradation 

process in Algadah environment. 
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10- The study area has been officially a "protected area" 

since 1980. Royal Decree (No. 4/ N: 15601 in 06/21/1400) has 

been issued to stop any form of infringement (exploited or grants) 

and grazing is the only activity allowed. The discussion above 

showedanopposite result to the government's decision to prevent 

the various activities in the protected area. We conclude that land 

use in this region is without planning noris under control. 

Conclusion: 

This study has confirmed that the natural protected area 

transformation has taken place since 1972, threatening its 

ecosystem. The obvious infringement on a lot of land in the 

Western, Northern and Southern sides converting them into private 

properties exploited in particular agriculture. 
 

In addition, the present study showed that the vegetal cover 

continues to drop, indicating that the protection system is 

ineffective. It shows that the areain the SouthernAlgadah owned by 

an individual,with full fence surrounding the area providing 

effective protection method. Then, the satellite imagery analysis 

indicates that this region has regained its ecosystem almost entirely 

Figure 11: The percentages of the Salty change area in Algadah from 1972 to 2000 
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with the growth percentage of vegetation between 2000 and 2006. 

This result can be due to the full protection of that area. However, 

this case is subjected to the owner, whether there will 

beexploitationof another human activity in the future. 

This study has provided accurate digital data of the vegetal 

cover and land use in the region with general trends of each 

variable over 38 years. This digital information can be used in 

planning, and managing the efforts to protect, rehabilitation, and 

balance the ecosystem inthe area. 

The road network developed greatly within the protected 

boundaries, it is a factor that contributedto the access ofhuman 

activities impact in depthat Algadah area. For example, expanding 

the existing villages and creating new villages. This situation 

requires immediate attention, especially from planners to stop or 

control expansion of any villages or camping sites within the 

protected area. 

 

The study highlighted the ability of remote sensing and 

geographical information systems to provide environment variables 

data through time and space.This confirms that employing these 

techniques in environmental degradation studies will promote 

correct-decision makingin the process of evaluating, controlling 

and protecting the environment. Particularly in those areas that do 

not have anaccurate track recordsof the changes in landcover and 

landuse such as Algadah reserved area. 

Recommendation 

The results of applying remotesensing and geographic 

information systems in environmental studies recommends using 

these technologies as a main method in any project aiming to 

assess, manage and protect the environment.Utilized from the 

digital data saved in geographic database that helps to analyze and 

display the results on mapping documents. 
This study can be applied to similar areas in Saudi Arabia to 

determine the various variablesaffecting the protected and natural 

reserve areas to conclude general results about Saudi Arabia. As 
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this study illustrated the change in one protected area in Saudi 

Arabia, it is possible that similar cases existing in other regions. 

The protection policies applied in Algadah area needs to be 

reconsidered. Because the results showed a continuing decrease in 

natural vegetation and increasing encroachment of human activities 

that lead to the degradations with the current policies. In addition, 

this study is a scientific advisory and can be applied to similar 

areas. 
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Appendix 1:A –F 

 
A: Clipped Image and Error Matrix of Image Analysis in 1972 
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B: Clipped Image and Error Matrix of Image Analysis in 1985 
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C: Clipped Image and Error Matrix of Image Analysis in 1990 
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D: Clipped Image and Error Matrix of Image Analysis in 2000 
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E: Clipped Image and Error Matrix of Image Analysis in 2006 
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F: Clipped Image and Error Matrix of Image Analysis in 2010 
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Sultan Qaboos University, Geography Department, Muscat, Oman 

Email: mhereher@gmail.com 

 

Abstract. Flashfloods are frequent events in Hail region of 

Saudi Arabia. Although the region has an arid climate, however, 

periodic torrential thunderstorms occur in fall and spring. Floods 

become devastating as roads and infrastructures are usually 

exposed to damages. Aja Mountain is the most prominent geologic 

feature overlooking Hail city. There are more than 10 dry 

ephemeral streams radiating outwards of this mountain with two of 

them flowing toward Hail city. Dams were constructed to control 

flooding, to store water and to protect downstream 

infrastructure.Nevertheless, storedwater isleft without proper use 

until evaporation and percolation into underground. The present 

study aimed to investigate the feasibility of water harvesting 

andevaluate the capacityandthequality of harvested water at Iqda 

Valley in Aja Mountain. Remotely sensed datawere applied to 

extract decadal frequency of rainstorms and to delineate the volume 

of stored water. Results showed that flash flood harvesting in Hail 

region is feasible and deserves attention and consideration.Water 

quantity and quality are of high potential for domestic and 

agricultural use. Suggestions for better utilization of harvested 

water were provided. 

Keywords: Hail; flash floods; remote sensing; GDEM.   
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ا للمياه يف األراضي تقييم إمكانية جعل السيول مصدًر

 اململكة العربية السعودية –حائل  –القاحلة 

 الدكتور محمد الدسوقي هريهر
 جامعة السلطان قابوس، قسم الجغرافيا، مسقط، سلطنة عمان

 (mhereher@gmail.comلكتروني )البريد اإل

 لص امل

من املناطق القاحلة يف  عدالرغم من أن منطقة حائل ُت ىعل

نها تتعرض من حني آلخر لعواصف فإاململكة العربية السعودية 

مطرية تصحبها سيول عارمة بسبب الطبيعة الطبوغرافية 

ما ينتج عنه تدمري للطرق وخسائر يف البنية وهو للمنطقة، 

جبال أجا من أكثر مناطق سلسة  دعالتحتية واملوارد الطبيعية. وُت

ا لوجود العديد من األودية اليت تنحدر ا للسيول نظًرحائل تعرًض

مة جببال هتجتاه الشمال والشرق والغرب. ومن بني األودية املايف 

ن يف مواجهة مدينة حائل من ناحية الغرب يتسبب عنها اأجا وادي

 رىجقتصادية بسبب السيول. ولتقليل خطورة تلك السيول اخسائر 

إنشاء العديد من السدود لتصفيف سرعة املياه املندفعة ولتصزين 

 جيري ختزينها ال تستغل علىن املياه اليت أتلك املياه، إال 

 وترميباطن األرض.  بل ترتك لتجف أو لتتسرب إىل ،اإلطالق

ستفادة من املياه املصزنة تقييم إمكانية اال سة احلالية إىلالدرا

ة شرق جبال أجا من حيث كمية خلف سد ومسي بوادي عقد

املياه املصزنة بعد عاصفة مطرية واحدة وخصائصها الطبيعية 

ستصدامات الشرب أو ءمتها الوالكيميائية ومدي مال

جرى االستصدامات املنزلية أو الري يف ضوء املعايري العاملية. ولقد 

ستشعار عن بعد لتتب  أعداد العواصف املطرية توظيف تقنيات اال

ا حلساب السعة الكلية حلوض وادي لعقد املاضي وأيًضخالل ا

عقدة خلف سد ومسي ومن ثم كمية املياه املصزنة. وأظهرت 

mailto:mhereher@gmail.com
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النتائج أن معدالت حدوث العواصف املطرية يستوجب النظر يف 

 نوأن الكمية اليت ختز، ا للمياهمًّمها جعل مياه السيول مصدًر

جودة املياه  ، وأنخلف السد ضصمة وتكفي لتغذية قرية صغرية

الدراسة بعض ستصدام املنزلي والري، ولقد قدمت تالئم اال

 ستفادة من مياه السيول يف منطقة الدراسة.املقرتحات لتعظيم اال

لكلمات الدالة: حائل، السيول، االستشعار عن بعد، مناذج ا

 .رتفاعات الرقميةاال
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Introduction 

Rainwater harvesting refers to the collection of water from 

locations on which precipitation occurs, and subsequently storing 

this water for subsequent use (Chanan et al., 2010). The concept of 

water harvesting particularly in arid environments is an old human 

practice and in many ancient civilizations people built dams to tap 

water along streams due to the lake of freshwater supplies 

(Abdelkhaleq and Ahmed, 2007).The conceptof rainwater 

harvesting may date back in China to 6,000 years (Şen et al., 2013). 

Water harvesting is, thus, one alternative source for freshwater in 

areas frequently subjected to flooding. Flash floods are 

intenserainfall occurring for short duration overa relatively small 

area.The intrinsic geology, topography and climate of the 

catchment areasare the most controlling factors for the occurrence 

of flash floods, especially in arid regions. Massive rocks, such as 

igneous granites, are generally impermeable that lead to swift 

runoff of water faster than other sedimentary rocks, such as 

sandstones of higher permeability. In addition, rugged topography 

accelerates downstream movement of water more than low-relief 

terrains. Moreover, arid lands are characterized by scant rainfall, 

however, precipitation occurs suddenly and sometimes in violent 

storms without prior alarming. In such arid lands, the absence of 

natural vegetation cover could accelerate soil erosion during heavy 

rainfalls (Alemu 2015).  

Saudi Arabia depends on seawater desalination plants and 

groundwater reserves. A country of scarce water resources, it is the 

world's largest producerof desalinized water, whereabout 25% of 

world freshwater production relies on the seawater(Reichard, 

2011). Alsharhan(2003) reported that groundwater reserves are 

about 2260 billion m
3
, while desalination of seawater sustains and 

provides 50% of the domestic demand.Flash floods are likely to be 

a series problem in Saudi Arabiathat causes losses of lives, 

properties and damaging to infrastructure. Flash floods represent 

the top ten disasters that occurred between 1900 and 2014 in Saudi 

Arabia (ED-DAT 2014).In Hail region, flash floods represent one 
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of the main geo-environmental problems (Hereher, 2016). Yet, 

these floods are the main sources to replenish groundwater 

aquifers. To control floods in KSA, the government constructed 

more than 200 dams in order to trap runoff, to feed the 

undergroundwater system and to protect settlements from flash 

floods (Vincent, 2008). The majority of these dams occur at the 

central and southern regions. Unfortunately, in many locations, 

water storedbehind these dams are being left for evaporation or 

percolation through rock fractures without proper consumption or 

beneficial use. Water harvesting is thus a reasonable source of 

water for domestic, agriculture or municipal use in a country with 

afast growing economy and an increasing living standards and 

consequently per/capita water consumption.When climatic data, 

such as precipitation and evaporation rates are unavailable, 

assessment of flood intensity and water budgetbecomea difficult 

task. However, remote sensing and GIS are likely preferred to offer 

sufficient tools if satellite data and digital elevation models (DEM) 

areaccessible. These tools are now indispensable for delineating 

drainage intensity and terrain sloping. Some previous studies have 

applied these tools for mapping flash floods in KSA (Al-Ghamdi et 

al., 2012; Al-Momani and Shawaqfah,2013; Bajabaa et al., 2014; 

Youssef et al., 2015; Hereher, 2016).  

Water has a unique interaction with electromagnetic radiation, 

where absorption increases with the longer wavelengths of the 

incoming radiation; hence, applying mathematical indices to 

multispectral images could effectively distinguish water bodies 

from non-water features on the land (Hereher, 2015a). The 

normalized difference vegetation index (NDVI) is one of the most 

mathematical indices used to map flooding water along river 

systems (Sakamoto et al., 2007). The NDVI is calculated from the 

reflectance values of two bands in satellite images; the red (R) and 

the near infrared (NIR) as follows: NDVI = [(NIR-R)/(NIR+R)] 

(Tucker, 1979).Theoretically, the NDVI values range from +1.0 to 

-1.0; with high positive values for green vegetation. This index is 

highly applied to study vegetation conditions (Holben, 1986).Soil 

and urban land have low positive NDVI values and water always 
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has negative NDVI values. Hence, it is easy to distinguish water in 

NDVI images (Tam et al., 2010).The capacity of an area to store 

water could be estimated from digital elevation models. Hereher 

(2015b) operated DEM (90 m spatial resolution) data acquired 

from the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) to determine 

the volume of El-Rayan Valley in Egypt. Hereher (2015c) utilized 

ASTER Global DEM data (30 m) to determine the storage capacity 

of the Qattara Depression in Egypt. The accuracy of storage 

assessment considerably depends on the spatial resolution of the 

DEM used. In rugged topography, the registration of DEM to other 

optical images, such as Landsat and SPOT data is crucial to 

accurately estimate the storage capacity (Hereher, 2015b). In the 

absence of detailed climatic data in the study area, the objectives of 

the present study are: 1- to investigate the feasibility of water 

harvesting in Hail region by extracting the frequency and duration 

of rain storms that occurred between 2000 and 2015 using 

mathematical indices calculated from satellite data; 2- to assess the 

storage capacity (quantity of water) in the reservoir behind Wismy 

Dam in Aja Mountain using fine resolution digital elevation models 

and optical remote sensing; and 3- to evaluate the quality and 

suitability of the harvested water for the benefits of the local 

community. 

Materials and Methods 

The study area 

Hailis located at a high plateau that rises to about 1000 m above 

sea level (asl)and tilting in a northeast direction atthe northern part 

of Saudi Arabia. This plateau is overlain by extensive igneous and 

metamorphic rock complexes forming the eastern fringes of the 

Precambrianbasement of the Arabian Shield (Hereher et al., 2012). 

Aja Mountain (Fig. 1) is one of the most prominent rock units of 

the Arabian Shield occurring in Hail. This mountainous range 

extends in a southwest-northeast direction for about 70 km and 

about 35 km-wide and overlooking Hail city (about 0.5 million 

people) from the west.Aja series extends northward of Hail until it 

fades into the NafudSand Sea and eastward until it contacts with 

the sedimentary rock successions of the Arabian Platform east of 
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Hail city. Aja is composed mainly of red Proterozoic alkali granitic 

massif(Ekren et al., 1986) that extends for an altitude up to 1500 m 

(asl). Drainage in Aja series is radiating toward north, west and 

east. The north and west wadis(valleys) end at the Nafud Sand Sea 

and they recharge local groundwater aquifers with substantial 

amount of water. The eastward wadis draining Aja series are the 

most hazardous ones, because the runoff flows directly toward Hail 

city causing damages to roads and properties. Drainage tributaries 

are combined in one main stream passing through Hail city known 

as Wadi Al-Adiraa that extends in a northeast direction and 

recharge the northern part of Hail during flooding.There are about 

14 dams in Hail regions to control water flooding after rain storms 

(Vincent, 2008). One of these is the Wismy Dam, which was 

constructed in 1984 along IqdaValley. The concrete dam is about 

300 m long, 10 m width and rises to about 16 m above the valley 

floor. If water height exceeds 13 m, then water should bypass to the 

downstream valley in order to protect the dam body.The 

downstream area of the dam is a destination for recreation and 

camping.  

The climate of Hail as provided by the Presidency of 

Meteorology and Environmental Protection for the period 1978 to 

2010 (Table 1) reveals an arid climate with hot summer 

temperatures (32C) and mild winter temperatures (10C) with 

annual rainfall of about 110 mm. There are two peaks of rainfall 

occurring at Hail; one during spring and the other during fall. These 

two peaks coincide with the frequency of thunderstorm events 

which occur at 7.2 days in April and 4.3 days in November. 

Relative humidity ranges from very low (17%) in June to 54% in 

January. Evaporation rates approach 3000 mm/year (Sharaf and 

Hussein 1996). Considering the amount of annual precipitation 

(110 mm) and the annual evaporation (3000 mm), it is clear that the 

region is experiencing arid climate. 
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Figure (1) A false color composite (RGB123) of SPOT image showing 

Aja Mountain and the location of Wismy Dam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table (1): Climatic elements of Hail meteorological station for the period 1978-

2010. Source: The Presidency of Meteorology and Environmental Protection. 
 

 

 

Rainfall, 

mm 

Temperature, 

C 

Relative 

Humidity, % 

Thunder 

storms, d 

January 14.5 10.4 54 1.6 

February 10.5 12.8 45 1.4 

March 18.9 16.7 39 3.0 

April 18.2 22.3 33 7.2 

May 10.0 27.5 25 4.1 

June 00.1 31.2 17 0.2 

July 00.1 32.4 17 0.1 

August 00.1 32.6 17 0.3 

September 00.1 30.1 19 0.2 

October 08.2 24.4 28 4.1 

November 21.5 17.1 47 4.3 

December 07.8 12.0 53 1.4 
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Satellite data and image processing 

The long term monitoring of rainstormfrequency occurred on the 

study area was determined by mapping the incidence of ephemeral 

water bonds in low-laying areas after rain storms. A time series 

NDVI images were acquired from the Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer (MODIS)Terra sensor since its first 

available image in Feb. 2000.A total of 188 MODIS NDVI images 

(MOD13Q1) were downloaded (on a monthly basis) fromthe 

NASA Land Processes Distributed Active Archive Center gateway 

(https://lpdaac.usgs.gov/) for the periodFeb. 2000 to Sep. 2015. 

MODIS NDVI data are provided in 250 m spatial resolution in the 

Sinusoidal projection. The NDVI data were stacked together in 

ERDAS Imagine to compile one image file containing 188 layers, 

so that each pixel has a series of 188 readings covering the study 

period. A subset area was selected for time series monitoring of 

water bonding between 2000 and 2015. Two other satellite images; 

one from the SPOT-5 satellite and the other is a digital elevation 

model from the ASTER Global DEM (GDEM) database were 

acquired to determine the capacity of the reservoir of Wismy Dam. 

The SPOT image consists of four bands in the blue, green, red and 

near infrared spectrum within 2.5 m spatial resolution and it was 

acquired in May 4
th

 2011. This image was utilized to delineate the 

boundary of Wismy Valley in Aja Mountain. This image was 

utilized for the assessment of the storage capacity and the temporal 

change in water volumebehind Wismy Dam. As theGDEM image 

has the same projection of the SPOT image (Universal Transverse 

Mercator, UTM-WGS84), the two images weresuperimposed to 

extract the boundaries of the Wismy reservoir in the SPOT image 

and the corresponding pixels in the DEM image that show the 

elevations. Google Earth images with very high spatial resolution 

have been utilized in different dates (2013, 2014 and 2015) to mark 

out the maximum horizontal extent of water when the basin is full.  
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Assessment of the water volume 

The SPOT image was displayed and visually interpreted using 

ERDAS Imagine Software, while GIS model was elaborated using 

ArcGISpackages. The image was displayed with attempting 

different band combinations to get the most obvious appearance of 

the study area. Drainage patterns of Aja Mountain were extracted 

from the GDEM in ArcMap using the Hydrology function in order 

to delineate the main watersheds in the region. The GDEM was 

classified in ArcMap to delineate the variations of the land 

topography in the area.After recognizing the limits of water surface 

within the basin in Google Earth image, the SPOT image was used 

to create an Area of Interest (AOI) featurecovering the extent of 

water in the basin. The AOI was overlain above the GDEM in 

ERDAS Imagine to extract the same areain this topographic image, 

which wasthen displayed in ArcMap to highlight the elevation of 

each pixel in the AOI. The total volume of water (basin capacity) 

was determined using theGDEM as following: The elevation of the 

maximum water level, which is the farthest upstream point and the 

elevation of the minimum water level, which represents the deepest 

point in the basin were determined in theGDEM; the maximum 

water height was determined by subtracting the minimum water 

level from the maximum level; the water height at each pixel was 

determined by subtracting the elevation of this pixel from the 

maximum level; the volume of water at each pixel was determined 

by multiplying the height of water at this pixel by the area of the 

pixel (30x30m); and finally the total volume of water was 

determined by summing up the individual volumes of water at all 

pixels together in the AOI. The variation of water volumes in the 

basin was determined using the GDEM and a planned schedule of 

field measurements of water surface since one big thunder storm 

stroke Hail in 12 November 2013 and extended for 3 days. The first 

visit was on 17
th

 November 2013 and the second was in 26
th

 

November 2013 and the visits continued each 10 days until the 

basin was about to be completely dry. The drawdown of water level 

in each visit was determined from the traces that the turbid water 
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painted upon the dam body and on the surrounding rocks. The 

volume of water in each date was determined in the same manner 

as described earlier but after delineating the maximum water level 

in each visit.  

Assessment of the water quality  

Water quality measurements were carried out either in the field 

or in the laboratory. The objective of water quality assessment was 

to highlight the suitability of water for drinking, domestic and 

agricultural uses. Water samples were collected while the basin was 

full and three weeks later. Polyethylene bottles were used to collect 

and preserve collected water samples. Physical, chemical and 

biological testing was carried out according to the Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

2005). Field measurements included pH andsalinity. Lab testing 

included heavy metal(Al; Fe; Pb; Cu and Zn) determination using 

Atomic Absorption spectrometry. Biologicalexamination was 

conducted using binuclear microscope to discover indicator 

microorganisms for freshwater.  

Results and Discussion 

Hail has an arid climate (Table 1), however, the region is 

exposed to frequent thunderstorms accompanied by devastating 

flash floods mostly during spring and fall seasons. The NDVI time 

series trend for a selected bare soil area north of Hail city, where 

water bonding periodically occurs,indicates that the average NDVI 

value is about 0.05 (Fig. 2), however multiple negative values are 

encountered; reflecting the times of water bonding after flash 

floods. During the last 15 years the region experienced about 7 big 

rain storms (negative NDVI values). These rainy events occurred in 

Nov. 2000; April 2002; April 2005; May 2006; Feb. 2008; Jan. 

2010 and Nov. 2013. Figure (2) not only delineates the time of 

occurrence of rainy storms, but it also highlights the severity and 

duration of these events. Minimum rain storm is manifested by the 

least negative NDVI value, which is recorded in Nov. 2000, 

whereas the most negative NDVI value determines the severe rain 

storm, which is recorded in Nov. 2013. In addition, the longest 

rainstorm which is accompanied by the largest amount of water 
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resided on land is reported for Jan. 2010. The frequency of rainy 

storms in the region reveals that water quantity is huge and 

necessitating harvesting.In addition, during these storms inundation 

of roads and low-land areas is common. Damages to infrastructure 

and cultivated lands are also frequent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure (2): The time series NDVI curve for Hail region between Feb. 

2000 and Sept. 2015. Note that there are seven dips in the curve showing 

the seasons of rainy storms.  

 

Figure (3) highlights the main valleys of Aja Mountain. There 

are more than 10 valleys radiation north, west and east of Aja 

Mountain. Although Iqda Valley is not the biggest, however its 

importance is due to its proximity to Hail city. The extent of water 

in Iqda Valley is precisely shown in Google Earth fine resolution 

images (Fig. 4). When the basin is full, water extends from the 

Wismy Dam to a distance of 520 m in the upstream land in the 

west. The maximum width of water behind the dam is 300 m. 

GDEM shows that the farthest point of water when the basin is 

completely field with rainwater occurs at 1115 m above sea level 

and the lowest point of the stream behind the dam is at 1102 m 

above sea level (Fig. 5). Maximum water level after a rain storm is 

13 m.More than 53% of the basin has a water depth of at least 10 

m. The surface area of water as calculated from the SPOT image 

approaches 23,400 m
2
. The total volume of water, which is 

estimated from summing up the columns of water above each pixel 

in the basin, approaches 198,900 m
3
 of water.  
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Figure (3): The main valleys in Aja Mountain as extracted from the 

DEM if the region using Hydrology function in ArcMap. 

The change of water volume in the Wismy reservoir after a big 

storm occurred in 12 November 2013 is shown in Figure (6). The 

reservoir attained its maximum capacity just after the thunderstorm 

then water has been left for percolation and evaporation until 

dryness. It was difficult to discriminate the major reasons of water 

loss due to the lack of information on detailed seasonal evaporation 

rates. However, the total water loss each 10 days was determined 

from the drop in water level in the reservoir. The first water height 



 

 130 

 م2017هدددددددددددددددددددد    1438 التاسددددددددددددددددددد   دالعدددددددددددددددددددد

measurement was carried out in 17 November 2013.The difference 

between the water levels since the storm occurred was delineated 

from the paints of suspended clays above the dam body. This 

difference was 2 m during the first field measurement in 17 

November 2013. The volume of water at this level is 154,800 m
3
. 

After another 10 days (26 November 2013), the water dropped by 

about another 3 m and the total water volume is estimated at 90,900 

m
3
. The reservoir was drying gradually until its lowest water 

volume in 20 January 2014, during which the total amount of water 

was estimated at 600 m
3
. After eight days from the last field 

measurement, another thunderstorm occurred on 28 January 2014 

that partially filled the reservoir once again. This rainstorm is 

recorded in the NDVI time series curve (Fig. 2). Field measurement 

on 30 January 2014 revealed that the reservoir was not full and 

retained 154,800 m
3
 of water during that time. 
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Figure (4): The lift column shows the valley behind Wismy Dam when 

the basin is full (top); semi-full and empty (bottom). The right column 

represents Google Earth images for the basin showing the status of the 

valley during the mentioned three phases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure (5): The top is the SPOT (2.5 m) image showing the Wismy 

basin and the bottom is the GDEM image (30 m) showing the elevation 

differences of the pixels in the basin site. 
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Figure (6): The change in the volume of water storage behind the 

Wismy Dam between 20 November 2013 and 30 January 2014.   

The type of rock, where water settles definitely determines its 

characteristics and quality. For example, ferruginous sandstones 

enrich water with iron, while limestone aquifers increase calcium 

ion concentrations in water and hence its hardness. In the study 

areamassive granitic rocks, rich in silicon and feldspars occur(Fig. 

7).The most prominent feature is the presence of high turbidity of 

water due to the washout of weathered rocks.Water is uploaded 

with clays and other detrital sediments that settle after two weeks 

from the rainstorm. Water pH is in the neutral range (7.4 – 7.7). 

Water salinity of the collected samples ranges from 116 to 151 

ppm, with an average of 134 ppm. Heavy metal concentrations in 

the collected samples (Table 2) are within the permissible limits for 

drinking water (EPA, 2012) for most of the analyzed parameters 

except for Lead and Aluminum. Due to these higher concentrations 

of lead and aluminum, water is not recommended for drinking. 

However, it could be used for domestic and municipal 

purposes.Microscopic examination of water revealed the presence 

of green algalfilaments (euglena) that survivesolely in freshwater 

(Fig. 8). 
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Figure (7): A side view of the rocks behind Wismy Dam with granitic 

massive of the Aja Mountain. Note the occurrence of high turbidity in 

water. 

 
Figure (7): Magnified microscopic picture of the euglena filaments in 

the water. 
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Table (2): Heavy metal concentrations of the water behindWismy 

Dam when the basin is full (sample 1) and three weeks later (sample 2) 

and the USA - EPA standards for drinking water.  

 
Sample Al (mg/l) Fe (mg/l) Pb (mg/l) Cu (mg/l) Zn (mg/l) 

1 0.972 0.503 0.050 0.036 0.009 

2 0.995 0.390 0.032 0.037 0.002 

EPA 

standard 
0.2 0.3 0.01 1.0 5.0 

 

As the frequency of rainstorms is at least one time each two 

years, this means that flash floods could be of potential source of 

freshwater. The amount of water stored after one storm, which 

equals about 200,000 m
3
could be used to irrigate some desert crops 

of low water requirements, such as date palm, olives, and 

vegetables. In a similar arid desert region west of the Nile Delta, 

Ali and Shalaby (2012) reported that the crop water requirements 

for date palm, olives, tomatoes and potato are: 1609, 1172, 856, 

and 500 m
3
/acre per season. Consequently, the amount of water 

harvested at Wismy reservoir after just one thunderstorm could 

irrigate 125, 170, 234 and 400 acres of date palm, olives, tomatoes 

and potato, respectively. According to the Food and Agriculture 

Organization (FAO, 2010), the per capita water requirement in 

Saudi Arabia is 960 m
3
, which means that one rain storm at Wismy 

Valley could secure domestic water needs for a small village 

consisting of 208 persons for one year. The capacity of the dam 

could be, however, increased if the accumulated sediments are 

being removed periodically and if the floors are lined with cement 

to prevent seepage.   

Fresh water resources of Hail are dependent mainly on 

groundwater aquifers of the Saq Sandstone formation. Water 

soluble salts of this aquifer ranges from 300-800 part per million 

(ppm) (Sharaf and Hussein, 1996).Water is transported from the 

production wells about 25-km northeast of Hail city by tankers, 

which cost about $50 each. Some private desalination plants reduce 

water salinity to about 140 ppm. The harvested water behind 

Wismy Dam, which has an average water salinity of 134 ppm could 
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afford a good and cheap source fordomestic water, if proper 

management is adopted. A suitable water treatment plant could be 

implemented near the dam using suitable filtration units 

withappropriate disinfection techniques. Water could be delivered 

by gravity to the downtown consumers and nearby communities. 

The reservoir capacity behind the dam could be increased if the 

dam itself is modified in terms of its height and strength.Wismy is 

just one dam in Iqda Valley; there are many others under 

construction. The total amount of water could be increased if water 

harvesting incorporates other dams in this valley and other dams in 

Aja Mountain.  

Conclusions and Recommendations 

- Innovative solutions to store rainwater in valleys is a must, where 

rainwater harvesting could afford a suitable, good and cheap 

water resource that could be utilized for domestic and irrigation 

purposes.  

-  Wismy Dam could save as much water as 200,000 m
3
 per storm; 

the amount that could be utilized to sustain water needs for a 

small village. 

-  Harvesting of water could include other valleys draining Aja 

Mountain, particularly those overlooking Hail city to increase 

the stored water for municipal uses. 

-  Additional water quality assessment should be carried out in 

order to delineate elements of potential harm, such as fluoride 

and silicates in the stored water. 

-  Pilot water treatment plants should be constructed in the Wismy 

Dam region for improvement of the water quality. 

-  The basin may be lined with concrete slabs to prevent losing of 

water into ground. 
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http://sdl.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwlV1fa9RAEF-0L_rif7FVYV5aFIyXZDfJHtRCtRY5BLGx6FvYdGebo2lyXO4QP6bfqDOb5CrUByVPE2Z3E2aZmZ357YwQEKJGZfW0jJWWaYnShfQYo1KTauv4cnM-m-YnOn-f0CEx3oQtmou3YzbSK-nre250cGFYj-KSeTLg006kIkZw5V9mm6RBlMZ9ab2YUULhjzGJ-bcZbiQ-vT05vi9G2HJnax8u6czk0ocKfpolTo7QmXW96svlnpLGO_r8brVc494GxM4Gpa6vMe17fGfhD0j2f_zlA3Fv8ErhsN9GD8UtbB6JO0OD9OrXY_F7vzo4QRIr7k-qAyCqY-R7c85kwKbQQtdDEuGsXS9qojnECx4hB4xDBS4WRYvwPexmBZs9D6sWDHeFBvJFgaHu0DpewZFjX43LOQbYd56aN57zu7Fz-Lru4BW3H-IxM7TWVK-B-7TY9nKYJjf0WeM0h0tTzg1TT8Tp8cdvHz4FQzeIYME-T2BDp3RSGlJApN0tqQtMsUzJBGskHxHTTGGqbILTJLQylpm2WUZmRUttQllK-VRsNW2DzwSYiIsAnUWx4fJ4zkzTqFToEiv5gJeF2-LNKKFi0Rf9KLxwCnKXVDEIo2ApFQvrtsXuDXZiTIYxWVLEnnfnH_mei7v8ug_0vBBbvMFeitu0I68A-Bz7JQ
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The Development of an Optimized Soil-Adjusted 

Built-up Index (OSABI) to Monitor the Impact of 

Urban Growth on Vegetation from Remote-Sensing 

Data in Semi-Arid Areas (Case Study of Taif City, 

Kingdom of Saudi Arabia) 

Basma S. Alharbi 
University of Umm Al-Qura, Department of geography, Makkah, KSA. 

E-Mail: basma122008@gmail.com 

 

Abstract 

Remote-sensing technology contributes to the monitoring and 

evaluation of manynatural and man-madeenvironmental problems. 

Therefore, this study seeks to take advantage of this technology 

forthe development of a spectral index to distinguish between 

urban areas and vegetation with the help ofremotesensing data. The 

index was used to identify and map the urban sprawl in Taif City. 

For this purpose,Landsat images acquired in 1984 and 2000 along 

with SPOT 5 images acquired in the years 2005 and 2015 were 

processed.The Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index 

(OSAVI), the Normalized Difference Built-up Index (NDBI), and 

the Optimized Soil-Adjusted Built-up Index (OSABI) were 

obtained using these images. The results revealed the effectiveness 

of OSABI in distinguishing urban areas and vegetation from other 

ground targets with high efficiency. The study indicated that the 

percentage of residential buildings did not exceed 4.85% in 1984, 

while it increasedto 39.8% in 2000.It also revealed that the largest 

percentage of vegetation coverage was observed in 2015, while the 

lowest percentage was noted in 1984. The highest percentage of the 

alterationin vegetationcoverage was recorded in the years1984 and 

2000. The study implied that the greatest plant density was 

recorded in 2015, while a complete disappearance of vegetationwas 

notedin1984. The study concluded that urban growth is not 

responsible fornegative changes invegetation cover. 

Keywords: urban growth, vegetation, SAVI, NDVI, OSABI, 

remote sensing. 
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لرصد تأثري النمو العمراني على الغطاء  OSABIتطوير مؤشر 

 النباتي من بيانات االستشعار عن بعد يف املناطق شبه القاحلة 

 )دراسة حالة ملدينة الطائف يف اململكة العربية السعودية(

 الدكتورة بسمة بنت سالمة احلربي

 ديةجامعة أم القرى، قسم اجلغرافيا، مكة، اململكة العربية السعو

 basma122008@gmail.comلكرتوني:الربيد اإل

 ملخص

عد يف رصد وتقييم العديد من هم تقنية االستشعار عن بسُت

الطبيعية والبشرية. لذلك سعت هذه الدراسة إىل  تكالاملش

على االستفادة من هذه التقنية يف تطوير مؤشر طيفي  له القدرة 

متييز املناطق العمرانية والنباتات باستخدام بيانات االستشعار عن 

بعد. واستخدام هذا املؤشر الطيفي املطور يف حتديد وبناء خارطة 

مرئيات القمر  تجلوللتوسع العمراني يف مدينة الطائف. وقد ع

م، وكذلك مرئيات القمر 2000و  1984لعامي  Landsatالصناعي 

م. بعدها خضعت مجيع 2015و  2005مي لعا SPOT 5الصناعي 

(. وأظهرت النتائج OSABIبيانات الدراسة للتحليل باستخدام مؤشر )

يف متييز املناطق العمرانية والنباتات من  OSABIفعالية مؤشر 

األهداف األرضية األخرى، سواء من بيانات الندسات أو سبوت. 

اوز نسبتها كما بينت الدراسة أن مساحة املباني السكنية مل تتج
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 يف السكنية املباني نسبة ارتفعت حني يف م،1984 عام يف 4.85٪

 للغطاء نسبة أكرب أن أيًضا الدراسة وأظهرت(. ٪39.8) م2000 عام

 عام يف نسبة أدنى سجلت حني يف م،2015 عام يف كانت النباتي

 خالل النباتات تغطية يف للتغري نسبة أعلى سجلت كما. م1984

م. ووجدت الدراسة أن أكرب كثافة نباتية 2000م و 1984عامي 

م، يف حني حدث اختفاء كامل للغطاء النباتي يف 2015كانت يف 

م. إضافة إىل ذلك، خلصت الدراسة إىل أن النمو 1984عام 

العمراني مل يتسبب يف حدوث تغريات سلبية يعاني منها الغطاء 

 النباتي يف مدينة الطائف.

، OSAVIمراني، الغطاء النباتي، النمو الع الكلمات الدالة: 

NDBI ،OSABI.االستشعار عن بعد، 
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1. Introduction 
Urban areas are growing at anextremelyrapid rate in thepresent 

time due to population growth, economic development, and social 

migration from villages to cities. A study noted that more than 51% 

of the world’s population resided in cities in 1995, and it is 

estimated that by the year 2025, more than 65% of the world’s 

population will residein cities (Zaeri&Soffianian, 2012). It has 

become necessary today to evaluate cities’ growth in order to 

accomplish proper planning, especially in developing countries, 

where rapid population growth in many cities has led to unplanned, 

haphazard growth. Planning is alsonecessary because many 

governments are unable to provide basic infrastructure and services 

(Jitendrudu, 2006). 

There is anincreasing interest these daysin employing GIS and 

remotesensing techniques to achieveland-use mapping and monitor 

urban sprawl (Qiu, Woller, & Briggs, 2003). GIS and 

remotesensing technologies provide a variety of analytical 

functions and operations. These technologieshandle various spatial 

data and enable the understanding and analysisof urban growth of 

cities and their correspondingspatial characteristics 

(Rahman,Aggarwal, Netzband, &Fazal, 2011). Among the most 

efficient remote sensing analytical techniques are urban index (UI), 

urban heat island (UHI), normalized difference built-up index 

(NDBI), normalized difference bareness index (NDBaI), index-

based built-up index (IBI), enhanced built-up and bareness index 

(EBBI), modified normalized difference water index (MNDWI), 

and optimized soil-adjusted vegetation index (OSAVI)(Yuan 

&Bauer, 2007). These spectral indices function efficiently in the 

differentiationof urban areas from other ground targets (As-

syakur,Adnyana, Arthana, &NuarsaI, 2012). 

Rapid population growth leads to urban and industrial expansion 

that alters the land use pattern of at the local, regional, and global 

level. Urban and industrial expansion also causes some 

environmental problems, such as the degradation of natural 

vegetation, the loss of agricultural areas, water shortage, soil 

erosion, and pollution (Tiwari, Saxena, &Katare, 2012; Verzosa& 
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Gonzalez, 2010; Zaeri&Soffianian, 2012). These environmental 

problems may affect the natural environment of the region 

negatively, especially the non-renewableresources. 

Many cities of Saudi Arabiawitnessedenormous growth in the 

size of the urban population due to economic and social 

developments in recent years. This has effected the establishment 

of residential schemes in the suburbs and outskirts of cities that 

encroach on agricultural areas, pastoral lands,and natural 

vegetation cover. Urban expansion has causedthe destructionor 

disruption of ecological balance in these areas. Taif is one of such 

city of Saudi Arabia that has witnessed urban growth leading 

toeconomic, social, and environmental changes.  

This researchaimsto utilise remote sensing techniques to monitor 

the impact of urban growth on the vegetation in Taifcity.The 

principal objective of the research is to develop a spectral index 

that enables the separation of urban and agricultural areas from the 

background and assess the urban sprawl against the vegetation 

cover. 

2. Research Objectives 
The aims of the research will be accomplished through 

thefulfilment of the following research objectives: 

A. Develop a spectral index that candistinguishthe urban areas and 

vegetation cover from other ground targets with high efficiency 

with the help ofremote-sensing data in Taif City.  

B. Use a developer spectral index todetermine the urban sprawl and 

trends in Taif City.  

C. Detect the change in the coverage and density of vegetation in 

Taif City. 

D. Identify the effect of urban growth on the vegetation in Taif 

City.  

3. Literature Review 

There are various studies concerningthe impact of urban growth 

on natural resources. Thesestudies employed GIS and remote-

sensing techniques. Mishra et al. (2006) analysed the change in 

land use andvegetation and produced a map for the urban growth 

recorded in Bhubaneswar, Orissa (1930‒2005)withremote-sensing 
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and GIS. Qian, Zhou, andHou (2007) compared pixel-based and the 

object-oriented classification methods to extract built-up areas in 

arid zones by using Landsatremote-sensing imagery. Xu (2007) 

attempted to extract urban built-up land features from Landsat TM 

and ETM imagery with NDBI, MNDWI, and OSAVI indicesto 

determine urban land-use classes, built-up land, open-water bodies, 

and vegetation.Ji (2008) utilised remote-sensing techniques forthe 

identification of urban sprawl, its impact, and changes in the 

appearance of the landscape of Kansas City. The study revealed 

that over the past three decades, there has beena significant 

increase inbuilt-up land atthe expense of non-forest vegetation 

cover. Feng (2009) concentratedon the application of remote 

sensing, geographic information systems on monitoring, and 

measuring urban sprawl in China by using the Landsat TM 

classified images to monitor the dynamic changes of urban sprawl. 

SoffianianNadoushan, Yaghmaei, &Falahatkar (2010) employed 

remote sensing imagery to identify urban expansion in the city of 

Isfahan between1956‒2006. The study concluded that residential 

areas have expanded by nearlyninetimes. 

Widyasamratri, (2010) attempted to employ the UI and NDVI 

on ASTER satellite data in 2009in his study. The study revealed 

that thebuilt-up area density is high (48.66%). Basawaraja, Chari, 

Mise, &Chetti (2011) concentrated on analysing the impact of 

urban sprawl in altering the land-use, land-cover pattern of 

Raichurthrough geospatial technologies (GIS and remote sensing). 

As-syakur et al. (2012) developed an Enhanced Built-Up and 

Bareness Index (EBBI) tomap a built-up and bare land in an urban 

area. The study also compared EBBI with the following indices: 

NDVI, UI, DUBaI, IBI, and NDBI.  

However, there are a few studies that have demonstrated that 

developed spectral indices or even modified spectral indices can 

determine urban areas and separate them from other terrestrial 

landscape. Therefore, this researchaims to develop a spectral index 

that monitors the impact of urban growth on vegetation in semi-arid 

areas. 
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4. Study Area 

Taifcity is located in the western part of the Kingdom of Saudi 

Arabia (KSA) (Figure. 1). It extends over latitudes 21º 12' 35" to 

21º 23' 04" N, and longitudes 40º 02' 11" to 40º 29' 48" E. On the 

eastern slopes of Al-Sarwatmountains with anapproximate altitude 

of 1700 m above sea level.The elevation increases towards the west 

and south, up to 2500 m above sea level. Taif is connected to 

Makkahthrough two roads: the first runs through Kara 

mountains;the second route runs acrossAl Sail Al Kabeer(Airspace 

Management, 1990). 

Taif city is the intersection of the main roadsfrom Mecca 

province in the north, Albahah as well as Asir provinces in the 

south,and the central region  of Riyadh in the east. 

The study area is extremely deficient in plant species.Only 47 plant 

species grow in Taif. They form 2.2% of the plant species in the KSA 

(Alnafie, 2005). Due to the geological structure, climatic conditions, soil, 

and topography of the city,the plant species in Taif region resemble plant 

speciesfound in the highlands of north-eastern Africa, such asAcacia 

origena, Juniperusprocera, Juniperusphoenicea,Olea europaea, Acacia 

etbaica, Rhusretinorrhoea, Periplocaaphylla, Euryopsarabicus,  
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Figure 1.Location of the city of Taif. 

 

Opuntiaficus-indica, Ephedra alata, Lavandula dentate, 

Asphodelustenuifolius, Malvaparviflora, Argemone Mexicana, 

Plantagoboissieri, Pulicaria incise, Hypoestesforsskalii, 

Cayluseahexagyna, Acacia gerrardii,andOpuntiaficus-

indica(Alnafie, 2005). 

Taifcity hada population of about 6, 51, 697 in 2004, and 7, 28, 

121 in 2010that constituted about73.76% of the total population of 

the governorate in 2004 and about 73.70% in 2010 (General 
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Authority for Statistics, 2010).  

The total area ofTaif is 9032.6 hectares. The residential area 

represented 40.9% of the total area of the city, while governmental 

properties and administrative services account for 12.5%. Area 

used for commercial purposes comprises about 3%, that used for 

recreational purposesand parks about 20.7%, for agricultural 

purposesabout 14.6%, and religious useabout 0.27% of the total 

urban cluster of the city (Development Commission of Makkah, 

2006). 

5. Methodology 
The research methodology comprised ofthe following steps: 

5.1.Data 

5.1.1. Remote-sensing data  
The study relied on 1984 on Landsat TM satellite data from the 

multispectralband with 30 m resolution. Since 2000, it has been 

dependenton Landsat/ETM + satellite data, multispectral, with 30 

m resolution, downloadedfrom the US Geological Survey site 

(http://glovis.usgs.gov/). The study also relied on SPOT-5/HRV 

satellite data in the multispectral (XS) band, with 10 m resolution, 

for the time period extending from 2005 to 2015 (Table 1), 

obtained from the Department of Remote Sensing in King 

Abdulaziz City for Science and Technology, Saudi Arabia. The 

research was based on different satellite data due to the lack of 

SPOT data for the region in question prior to2004. 

Table 1. Satellite imagery used in the study. 

Region 
Satellite 

/Sensor 
Path/row Date 

Makkah- 

Taif 

Landsat-

5/TM 
169/45 9/1984 

Makkah- 

Taif 

Landsat-

7/ETM+ 
169/45 9/2000 

Taif 
SPOT-5/ 

HRV 
307/136 9/2005 

Taif 
SPOT-5/ 

HRV 
307/136 9/2015 
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5.1.2.Field work 
Field verification was conducted in October 2015 to validate the 

classification of vegetation and urban areas, and to determine some 

areas where a mixture of plant and soil is presented, or a mixture of 

bare land and residential buildings, or a mixture of mountains and 

old residential buildings,wherein 100 points were identified on the 

map and their position was determined using GPS. In the field, the 

validity of each point was checked for classification accuracy. 

5.2.Data Processing 
The whole study was conducted as scheduled in the flow chart 

(Figure 2). It consisted of analysis and processing of research data 

withERDAS 2011 and ArcGIS 10 software, conducted according to 

the set of steps (Figure 2) as follows: 

 

 

 
Figure 2. Processing steps of study data. 
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5.2.1. Atmospheric correction 

Elimination of the atmospheric effects is an important pre-

processing step, since the conversion of at-satellite spectral 

radiances of satellite imagery to their at-surface counterparts is 

required. to the rectification of the atmospheric and radiometric 

distortions (Agapiou, Hadjimitsis, Papoutsa, Alexakis, 

&Papadavid, 2011)according to the following steps is essential: 

1- The effect of the atmosphere on the Landsat satellite imagery 

has been corrected according to the following steps: 

 Conversion of digital number to radiance values, using the 

equation 

Lλ=((LMAXλ– LMINλ)/(QCALMAX – QCALMIN))×(QCAL – 

QCALMIN)+LMINλ(1) 

 Lλ= spectral radiance at the sensor aperture in watts/(meter 

squared*ster*μm) 

 QCAL=The quantized calibrated pixel value in DN 

 LMINλ=The spectral radiance that is scaled to QCALMIN in 

watts/(meters quared*ster*μm) 

 LMAXλ=The spectral radiance that is scaled to QCALMAX in 

watts/(meters quared*ster*μm) 

 QCALMIN=The minimum quantized calibrated pixel value 

(corresponding to LMINλ) in DN=0 (NLAPS Products) 

or=1(LPGS Products) 

 QCALMAX=The maximum quantized calibrated pixel value 

(corresponding to LMAXλ) in DN=255 

 Conversion of radiance to reflectance values, using the 

following equation: 

ρP= Π × Lλ × d2/ESUNλ × COS(θS)                                     (2) 

•ρP =Unitless planetary reflectance 

•Lλ= Spectral radiance at the sensor’s aperture 

•d= Earth-Sun distance in astronomical units from nautical 

handbook or interpolated from values listed in Table 2 

•ESUNλ= Mean solar exoatmospheric irradiances 

•COS (θS) = Solar Zenith angle in degrees= (90º-Solar elevation 

angle). (Landsat 7 science data users’ handbook, 2006). 
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2- The effect of the atmosphere on the SPOT-5 satellite imagery 

has been corrected as follows:  

 Conversion of digital number to radiance values, using the 

equation: 

P = (Dc. π)/(G.cos) θs (.Es )                                                (3) 

where P is the TOA (Top of Atmosphere) reflectance, Dc is the 

digital count, G is the sensor absolute calibration gain, θs is the 

solar zenith angle, and ES is the solar radiation in the 

appropriate wavelength (Houlès, El Hajj, &Bégué, 2006). 

 Use 6S Model, this model requires the introduction of a set of 

data such as geometric conditions, spectral bands data of 

satellite, and weather conditions (humidity and aerosol). In 

order to get x value in the equation, enter correct atmosphere 

data, which are as follows: 

Acr =y ÷ (1+ xc × y)   (4) 

where y is the spectral reflectance value to band (n), xc is the 

extracted value from the application of 6S Model to band (n) 

(Vermote, Tanre, Deuze, Herman, &Morcrette, 1997). 

5.2.2.Calculation of spectral indices 

Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index (OSAVI) 
The use of this spectral index in the identification of vegetation 

in the study area has been proposed by Rondeaux, Steven, 

&Baret(1996) throughthe addition of a perfect correction 

coefficient to soil, called the “x”, rather than “L”, as proposed by 

Huete (1988). The equation is as follows: 

OSAVI=1.16 × ((NIR –Red)/(NIR + Red + 0.16))                  (5) 

Normalized Difference Built-up Index (NDBI) 
This spectral indexhas been used to determine the built-up areas, 

separated from the vegetation, and to compare the results of this 

index with the results of the developedspectral index in the study. 

This spectral index was developed by Zahet al., (2003).It depends 

on the NDVI, which was proposed by Rouse et al., (1974) and 

differs in itsreplacement of the infrared band with the shortwave-

infrared (SWIR) band to separate the built-up areas from the rest of 

the background targets. The index values range between–1.0 for 
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soil and +1.0 for built-up. The equation is as follows: 

NDBI= (SWIR –NIR)/(SWIR + NIR                                      (6) 

Optimized Soil-Adjusted Built-up Index (OSABI) 
The OSABI is a remote sensing index that applies wavelengths 

of NIR and SWIR to Landsat ETM+ and SPOT images. These 

wavelengths were selected based on the contrast reflection range 

and absorption in built-up and soil and vegetation. OSABI has been 

applied in this study to obtain a spectral index that can differentiate 

between spectral reflectance of built-up areas and soil and 

vegetation.Thisis because NDBI does not have the ability to 

separate the reflection of built-up areas and vegetation. As for the 

soil reflection (bare land) in the arid and semi-arid regions (As-

syakur et al., 2012),this reduces the ability to estimate the plant 

coverage and identify built-up areas in the study area with high 

accuracy. Consequently, a spectral index was designed to be less 

sensitive to soil reflection and more sensitive to the reflection of 

vegetation and built-up areas. 

As a result of the ability of OSAVI to distinguish soil reflection 

and separate plant reflection in dry and semi-dry areas 

(Rehaili,2013).The modelof the study relies on the OSAVI 

equation for designing theequation of the developer spectral index, 

where it depends on the NIR band, since vegetation has a high 

reflectance in NIR band, as the replaced the red band with the 

shortwave-infrared (SWIR) band, sensitive to spectral reflectance 

from built-up areas and featureshigh reflectance in thedetectionof 

built-up areas compared with vegetated areas. To produce a 

spectral index that possessesa high ability to differentiate spectral 

reflectance of vegetation and separate this reflection from the 

reflection of built-up areas and the reflection of bare soil. It also 

dependedon the values0.16 and 1.16 (the soil brightness correction 

factor) for the minimization of soil effects, thus the equation is as 

follows:  

OSABI=1.16 × ((NIR –SWIR)/(NIR + SWIR + 0.16))                   

 (7) 

Hence, they take on the index values between –1.0 and +1.0 (–

1.0 for built-up; +1.0 for vegetation). 
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5.2.3.Threshold 

Threshold is the value of the interval between the plant and the 

soil areas and between urban and areasof other targets. Especially 

considering the presence of plant and urban areas, threshold values 

may be less than zero (a value of 0 to – 1 should indicating bare 

soil). Further,threshold values between the vegetation density have 

also been determined as shown in Table 2. A threshold value was 

determined after applying spectral indices of all imagery of a study 

area. 

Table 2. Threshold values of vegetation density. 

Vegetation density 1984–2015 

Very dense vegetation  More than 0.30 

Dense vegetation  0.21to 0.30 

Medium Density vegetation  0.11to 0.20 

Poor vegetation  0.01 to 0.10 

Very poor vegetation  –0.01 to 0 

Barren areas  Less than –0.01 

 

5.2.4.Accuracy Assessment 

The accuracy assessment function available in ERDAS 

IMAGINE was employed for the classification of OSABI and 

OSAVI by introducing 100 points.  

5.2.5.Function of Directional Distribution (Standard 

Deviational Ellipse) 
This function has been utilised to measure the angle of the 

direction of the spread of urbanism, whereinthe long axis indicates 

the direction of maximum expansion, and the short axis indicates 

the direction of least growth (Aljarash, 2004). The ARCGIS 10 

software was the platform utilised fordetermination of the standard 

deviational ellipse. 

6. Results and Discussion 

6.1.Comparison of the effectiveness of OSAVI and NDBI in 

the separation ofurban areas and vegetation in the study area 
Throughout Table 3, Figure 3, and Figure 4, we observethat the 

overall rate of NDBI reached the value 0.144, while the overall rate 
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of OSABI reached the value – 0.151.This rate indicates the greater 

ability of OSABI in spectral response to soil in comparison to 

NDBI.We also observedthat the general average of minimum value 

of NDBI did not exceed – 0.453, and is used for a mixture of plant, 

soil, and urban cells.The index has not been able to accomplish an 

effective separation. However, it managed the OSABI forthe 

separation betweensoil and rock cells from urban cells, where the 

general average of minimum value of the index amountedto– 

0.640. This finding is consistent with the resultsof the 

byWidyasamratri (2010) and As-syakur et al. (2012).However, the 

spectral index used in the study differs. 

 

Table 3. NDBI values and index developer (OSABI)  

in all years of the study. 

Date 

NDBI OSABI 

Aver

age 

Minim

um 

value 

Maxim

um value 

Aver

age 

Minim

um value 

Maximu

m 

value 

1984 0.313 –0.060 0.587 
–

0.362 
–0.681 0.069 

2000 0.143 –0.344 0.417 
–

0.166 
–0.484 0.399 

2005 
–

0.015 
–0.440 0.461 0.018 –0.534 0.510 

2015 0.135 –0.969 0.990 
–

0.097 
–0.862 0.644 

Gene

ral 
Average 

0.144 –0.453 0.613 
–

0.151 
–0.640 0.405 
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Figure 3.NDBI in the study area from 1984‒2015. 
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Figure 4. OSABI in the study area from 1984‒2015. 

 

It has reached the general average of maximum of NDBI in all 

years 0.613. This does not indicate the plant areas, as it is presumed 

to be in most spectral vegetation indices, but rather indicates rocky 

areas that spread out in the western part of the study area. While the 

general average of maximum value for OSABI amounted to about 

0.405, we found that the disparity in the maximum value from year 

to year of the OSABI values is a result of the variation in 

vegetation density between one year and the other.  

NDBI also revealed that for the year 2005, the values rateis less 

than other years, and in 1984, it is the highest of all years, while 

OSABI showed the opposite. It turns out that the lowest value and 

the highest value for NDBI and OSABI were observed in 2015, the 
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year in which their results matched in values, while there was a 

disparity between years in the lowest and the highest values 

between NDBI and OSABI. 

As shown inTable (4), the classification accuracy between 

OSABI and OSAVI values ranged from 0.81–0.93. Despite of the 

differingclassification accuracy acrossall years, it is 

possiblebecause there is overlap in some cells of the dry soil and 

vegetation. 

 

 Table 4. Accuracy assessment of OSABI and OSAVI 

classification in all years of the study. 

Date 

OSABI OSAVI 

Overall 

Accuracy 

Overall 

Kappa 

Statistics 

Overall 

Accuracy 

Overall 

Kappa 

Statistics 

1984 86.00% 0.8561 82.00% 0.8151 

2000 87.00% 0.8637 85.00% 0.8465 

2005 90.00% 0.8971 90.00% 0.8973 

2015 93.00% 0.9284 91.00% 0.9075 

 

6.2.Urban growth and city sprawl trends in the study area: 
Throughout table 5 and figure 5, we find that the urban coverage 

ratio did not exceed 4.85% of the total area of the study area in 

1984 that included the following neighbourhoods: Garwa, 

Almtnah, Moashy, Masara, Alageeg, Alaziziyah, Shoubra, Al 

Faisaliah, Al Rayyan, Ben Baker Lane,Alshargiah, Alshohada, 

Alnozha, and Shahar.The increase in population has led to 

increased urban growth in the city, and the emergence of new 

neighbourhoods, such as Nakab, Alwashha, Algomria, Alsharafeia, 

Albahja, Alnaseem, Algotpia, Alhalaga, Alshargia, Algarbia, 

Algiam, Om alsapaa, King Fahd, and others. This has resulted in a 

significant increase in the proportion of urban coverage in 2000, 

amounting to 8.05% of the total study area. The reason for the 

population increase was the migration of many residents from the 
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villages and the surrounding areas to Taif City during that period. 

Since it is the administrative centre of the province, as well as 

presents many career opportunities, migration to the city 

isinevitable (Development Commission of Makkah, 2006). This 

result is consistent with 

Table 5. Urban growth in the study area from 1984‒2015. 

Years 

Urban 

sprawl 

(hectare) 

Ratio 

(%) 

Non-

built-up 

area 

(hectare) 

Ratio 

(%) 

Rate of 

change (%) 

1984 1619.96 4.85 31791.27 95.15 - 

2000 2692.44 8.05 30718.79 91.94 39.8 

2005 2727.13 8.16 30684.10 91.84 1.3 

2015 2765.776 8.27 30645.46 91.72 1.4 

Total area (hectare) 33411.23 

 

Figure 5. Urban growth in the study area from 1984‒2015. 
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the results of Mishra et al .(2006), Feng (2009), 

SaravananandIlangovan (2010), Rahman et al.(2011), Kumar and 

Tripathi, (2014) in increasing urban growth. 

In 2005, the city also was not exposed to as large a population 

increase.In 1984, the ratio of urban coverage in this year did not 

exceed 8.16% of the total area of the study area. Also, in 2015, the 

urban coverage ratio amounted to 8.27% of the total area of the 

study area.We also found that during this period, many residential 

schemes had emerged in the new neighbourhoods where residential 

buildings spread, especially in the northern, eastern, and southern 

neighbourhoods. 

Table 5 and figure 6 show that urban growth in the study area is 

concentrated in the city centre in 1984. While the urban growth in 

2000 spilled about the parties, with a large ratio change that 

amounted to 39.8%.We found that in 2005 there was a slight 

extension of urban mass towards the parties that resulted in a 

change that did not exceed 1.3%. Also, in 2015, some residential 

schemes spread in the limbs, especially the north 
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Figure 6. Stages of urban growth in the study area from 

1984‒2015. 

 

that led to a slight change that amounted to an increase in ratio 

by 1.4% compared to that in 2005. 

As seen infigure 7, the urban growth trends in Taifextendin 

general, from 1984 to 2015, in five main directions: the northern 

direction, with the airport road, the northern and eastern direction, 
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along the King Khaled Road, the southern direction of the south 

Road (Hassan ibn Thabit), the western direction, and the southwest 

direction of King Fahd Road.From the standard deviational ellipse 

(Figure 8), the angle of the direction of the major density of the 

spread of residential buildings, take place in general, in all the 

years of study from 1984 to 2015, along the north-east and south-

west directions, the axis along where most of the urban areas are 

concentrated, while the spread of housing is towards the east and 

the west. Seesad Park and Okaz market run on large areas of the 

eastern side, and the presence of the mountains is on the western 

side,  

 
Figure 7. Urban growth trends in the study area from 

1984‒2015. 
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Figure 8. Standard deviational ellipse of urban growth in the 

study area from1984‒2015 

which hampers the urban sprawl towards these two sides of the 

city; the northern and southern sides are appropriate for urban 

expansion. We also found that the standard deviational ellipse in 

1984 was less extensive than for the rest of the years because of a 

decrease in urban growth of the city in that year. On the contrary, 

in 2000 and 2015, the standard deviational ellipse widened 

significantly from 1984, with a cleartendency towards a north-east 

and south-west direction, especially in 2015, because of the focus 

of some services in the north, such as the University of Taif and the 

airport, and its proximity from Seesad Park and Okaz market, two 

of the most important tourist sites in the region. 
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6.3. The effect of urban growth on vegetation coverage in the 

study area 
As seen in table 6 and figure 9, the amount of plant coverage in 

the study area varies from year to year. The largest amount of plant 

cover was in 2015, at the level of 17.30% of the total of the study 

area, because of increased attention to agriculture in recent years 

(Alsaadi, 2016). In 2000, the area provided to plant cover 

amounted to 16.43% of the total of the study area. The agricultural 

renaissance continued until 2004;subsequently, in 2005, a decline 

happened in plant coverage area, reaching 13.15% of the total study 

area, due to lower rainfall rates in that year. The year 1984 

witnessed a lesser percentage of plant coverage than other years; it 

did not exceed 10.34% of the total study area due to low rainfall 

that amounted to 84 mm in 1984 (Water Resources Development 

Management, 2016). 

 

Table 6. Vegetation coverage in the study area from 1984‒2015. 

Years 

Plant coverage Total 

plant 

coverage 

(hectare) 

Ratio 

(%) 

Barren 

areas in 

the city 

(hectare) 

Ratio 

(%) 

Change 

percentage 
Outside 

the city 

(hectare) 

Ratio 

(%) 

Inside the 

city 

(hectare) 

Ratio 

(%) 

1984 3021.85 9.044 431.46 1.29 3453.11 10.34 29958.12 90.52 - 

2000 4326.79 12.95 1162.12 3.48 5488.76 16.43 27922.47 83.57 39.8 

2005 3483.84 10.43 910.91 2.72 4394.72 13.15 29016.51 86.85 1.3 

2015 4738.30 14.19 1040.48 3.11 5778.79 17.30 27632.44 82.70 1.4 

Total area (hectare) 33411.23 
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Figure 9. Vegetation coverage in the study area from 1984‒2015. 

 

Most of the studied vegetation was not concentrated within the 

city but was outside the city, where 14.19% of the total plant 

coverage area was located in 2015. While only about 3.11% of the 

total plant coverage area was distributed within the urban cluster. 

Also, in 2005, it was found that about 10.43% of the total plant 

coverage area was located outside the urban cluster, while about 

2.72% was distributed within the urban cluster for that year. When 

comparing all the years, the largest percentage of plant coverage in 

the inner city was in 2000, whenit amounted to 3.48% of the total 

plant coverage in the area. However, the plant coverage levels 
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outside the urban cluster were still higher, reaching about 12.95% 

of the total plant coverage area. It turns out that the year 1984 

witnesseda smaller percentage of vegetation spreadoutside the city 

than in other years; this amounted to 9.04% of the total plant 

coverage area. The percentage of spreading vegetation within the 

city was also less in 1984, whenit amounted to 1.29% of the total 

plant coverage area, than in other years. 

As seen in table 6 and figure 10, the concentration of most of the 

vegetation were in the valleys in 1984, whereas the vegetation 

spread out in various places in 2000, resulting in the highest 

percentage change in vegetation area between 1984 and 2000. This 

amounted to 39.8% and was considered to be a positive change, 

where the area covered by the vegetation increased significantly 

overthe two mentioned years. However, the percentage of change 

between 2000 and 2005 did not exceed by more than 1.3%. Also, it 

appeared that between 2005 and 2015, the positive changes in the 

region led to an increasing vegetation in the area, especially in the 

northern and western parts, where the percentage of change has 

amounted to about 1.4%. Thus, it was found that the ratio of 

change over the fifteen years (from 2000 to 2015) amounted to 

about 5%. 



 

 168 

 م2017هددددددددددد   1438 التاسدددددددددد  دالعدددددددددد 

 
Figure 10. Stages of Vegetation coverage in the study area from 1984‒2015. 

 

6.4. The effect of urban growth on vegetation density in the 

study area: 
Density in vegetation measurement refers to the number of 

individuals per unit area (for example plants/m2). The term 

consequently indicates the closeness of individual plants to one 

another (Launchbaugh, 2017). The greatest vegetation density in 
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the study area was found in the year 2015, at a ratio of 1.74% of the 

total study area. The study also found that a very dense vegetation 

almost disappeared in 1984, the year when the lowest rate among 

all the years, amounting to 0.086% of the total study area, was 

recorded.This very low percentage only representedthe vegetation 

in some of the farms limited to the valleys WadiWajj and Wadi 

Layyah While a very dense vegetation ratio, measured in 2000, did 

not exceed more than 0.25% of the total study area, in 2005, about 

0.95% of the study area had very dense vegetation. The highest 

proportion of dense vegetation amounted to 1.53% in 2015, 1.41% 

in 2005,0.54% in 2000, and finally, no more than 0.23% of the total 

study area in 1984 of the total study area (Table 7, Figure 11). 

Table 7. Vegetation density in the study area from 1984‒2015. 

 
Years 1984 2000 2005 2015 

Very dense vegetation (hectare) 28.98 82.71 322.06 579.69 

Ratio (%) 0086 0.25 0.96 1.74 

Change percentage - 64.9 74.3 44.4 

Dense vegetation (hectare) 76.31 179.01 471.63 511.45 

Ratio (%) 0c, 23 0.54 1.41 1.53 

Change percentage - 57.4 62 7.8 

Medium Density vegetation 

(hectare) 
182.61 318.33 468.14 456.81 

Ratio (%) 0.55 0.95 1.40 1.37 

Change percentage - 42.6 32 2.5 

Poor vegetation (hectare) 1094.13 669.63 1050.14 914.076 

Ratio (%) 3.27 2.00 3.15 2.74 

Change percentage - 63.4 36.2 14.9 

Very poor vegetation (hectare) 2071.08 4239.08 2082.63 3316.75 

Ratio (%) 6.30 12.69 6.23 9.92 

Change percentage - 51.1 100 37.2 

Barren areas in the city (hectare) 29958.12 27922.47 29016.51 27632.44 

Ratio (%) 89.66 83.57 86.85 82.70 

Change percentage - 7.3 3.8 5 
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Figure 11. Vegetation density in the study area from 1984‒2015. 

 

The study area was characterized by a presence of medium 

density vegetation, which covered most of the northern, eastern, 

southern, and western parts, especially in 2005, and for which the 

highest ratio (1.40%) was recorded. While the recorded vegetation 

ratio in 2015 was less than that, it amounted to 1.37% of the total 

study area. Medium density vegetation also appeared in 2000, but it 
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did not exceed the total by more than 0.95%. A similar observation 

was made in 1984, when the lowest percentage of medium density 

vegetation (0.55% of the total study area) was recorded. 

Increasing the proportion of poor vegetation (trees and spiny 

shrubs), which were scattered in all parts of the study area, this 

vegetation covered a wide area in 1984 compared to the other 

years; i.e., 3.27% of the total study area. This spread of poor 

vegetation over the area was mirrored in 2005 as well, where the 

ratio amounted to 3.15% of the total of the study area.However, the 

proportion of poor vegetation decreased in 2015, amounting to just 

2.74% of the total study area. The least proportion of poor 

vegetation was seen in the year 2000;with the area covered by poor 

vegetation amounting to 2.00% of the total study area. 

Very poor vegetation spread dramatically in the study area. This 

vegetationwas prevalent especially in the outskirts of the cityon the 

mountain slopes and valleys, away from the urban areas.This 

vegetation often consisted of a variety vegetation (grasses and 

annual shrubs that grow in soil and stone). Very poor vegetation 

was recorded in the highest levels (12.69%) in the total study area, 

especially in the southern parts, in 2000.In 2015, however, the 

lowest percentage (9.92%) was recorded and it was concentrated 

mainly in the northern parts of the study area. The very poor 

vegetation disappeared from the northern and southern parts of the 

study area in 1984 and 2005, resulting in a lower proportion of 

vegetation overall, reaching 6.30% and 6.23% respectively. 

The very dense vegetation was exposed to the biggest change 

between 2000‒2005, whenchanges in percentages amounted to 

74.3%, as well as between 1984 and 2000 by a large change in 

percentage, amounting to 64.9%. While a decrease in percentage 

change (44.4%) occurred between 2005 and 2015, the vegetation 

was still dense because of a growing interest in planting and 

cultivation of places within the city and beyond. Dense vegetation 

also was subjected to significant changes between 2000 and 2005 

that amounted to 62%. While dense vegetation was exposed to 

change between 2005 and 2015, they were only slightly so, as the 

ratio did not exceed 7.8%. Thus, we find that the very dense and 
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dense vegetation had undergone positive changes that did not lead 

to degradations, but on the contrary led to increases. 

Medium density vegetation is considered less vulnerable to 

change between years of schooling than dense vegetation. Such 

vegetation was exposed to the largest positive change between 

1984 and 2000, with a ratio that amounted to 42.6%. At that time, 

this change (32%) was lesser than that observed between 2000 and 

2005. Medium density vegetation between 2005 and 2015 were 

exposed to only a slight change (2.74%). Poor and very poor 

vegetation were also exposed to changes, some positive and some 

negative, because of the low rainfall and human activities, such as 

timber cutting and overgrazing. Poor vegetation has recorded the 

largest negative change (63.4%) between 1984 and 2000. Poor 

vegetation was also exposed to positive change, where the ratio 

amounted to 36.2% between 2000 and 2005. However, this 

situation did not continue between 2005 and 2015; a slight 

deterioration led to the contraction of the poor vegetation area. The 

largest percentage change occurred for very poor vegetation, for a 

ratio of 100% between 2000 and 2005, when vegetation vanished 

from the northern and southern parts of the study area, while very 

poor vegetation was exposed to positive changes between 1984 and 

2000, whena change ratio amounted to 51.1%, as well as between 

2005 and 2015. 

Although an increase in the urban area growth from one year to 

another prevailed, a correspondingincrease in vegetation area 

correlated with exposure to fluctuations from one year to another 

did not take place. If we find the high ratio of urban growth in 2000 

and the low proportion of vegetation that year, subsequent to that 

year, the urban growth rate remained fixed with a slight increase 

during the fifteen years, while the exposed vegetation fluctuated 

from one year to another (Figure 12). This indicates that urban 

growth was not the reason for those positive and negative changes 

in vegetation.This contrasts with the findings of certainstudies (Ji, 

2008; Widyasamratri,2010; Basawaraja et al., 2011; Rahman et al., 

2011; Kumar &Tripathi, 2014), whereinurban expansion caused a 

decrease in the area of vegetation in the city. 
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Figure 12. Changes of urban growth and vegetation in the study area from1984‒2015. 

 

7. Conclusion 

This study used the equation OSAVI in order to develop the 

OSABI equation for separating the urban areas and vegetation on 

other ground targets with high efficiency,utilising remote-sensing 

data in Taif City. The study demonstrated the effectiveness of 

OSABI to distinguish urban areas (built-up) from Landsat and 

SPOT data, for a rate of 0.151, while the overall rate reached 

through NDBI was about 0.144. In fact, the minimum value of 

NDBI in all the years did not exceed –0.453, representing a mixture 

of vegetation, urban area, and soil. Contrary to this, the minimum 

value of OSABI amounted to about –0.640, which represented a 

mixture of soil and stones.This also appeared to be the lowest rate 

for NDBI in 2005, and the highest rate in 1984, in contrast to the 

OSABI results. 

The urban coverage using OSABI did not exceed a ratio of 

4.85% of the total study area in 1984, while it is increased in 2000, 

amounting to 8.05% of the total study area, and 8.16% in 2004 and 

about 8.27% in 2015.It was not due to the different resolution for 

the images having any significant impact on the variation of the 

Urban sprawl ratio in different years. The large change ratio was in 

the order of 39.8%. In 2005, the city had not been seen a large 

population increase in the previous year, such that the urban 

coverage rate in this year did not exceed 8.16% of the total study 

area; a slight percentage change of 1.3% occurred in the year 2000. 
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Actually, the proportion of urban coverage in 2015 amounted to 

8.27% of the total study area.  

The study discovered that urban growth trends in the city of 

Taifgenerally went in five main directions from 1984 to 2015. The 

northern direction with the airport road, the northern and eastern 

direction along the King Khaled Road, the southern direction of the 

south road (Hassan Ibn Thabit), the western direction, and the 

southern and western direction of the King Fahd Road. The results 

from the standard deviational ellipse showed that the angle of the 

direction of the major density for the spread of residential 

buildings, taken in general for all the years of study from 

1984‒2015, lay along the northeast and southwest direction, along 

which axis most of the urban areas are concentrated, while the 

spread of housing was directed towards the east and the west. 

Additionally, the standard deviational ellipse in 1984 was found to 

be less extensive than the rest of the years. 

The largest coverage by vegetation was in 2015, due to the fact 

that the attention the region has seen in the agricultural sector in 

recent years, whereas 1984 was a year with a small percentage of 

plant coverage. Evidently, most of the vegetation that have been 

studied were not concentrated within the city but lay outside the 

urban sprawl of the city. It was discovered that the highest 

percentage change in coverage area of vegetation was between the 

years 1984 and 2000. The percentage change between 2000 and 

2005 did not exceed more than 1.3%, and the negative changes 

have led to a decline in plant coverage area. While positive changes 

have emerged in the region, these have led to increasing plant 

coverage area between 2005 and 2015. 

The study discovered that the greatest plant density in the region 

was in 2015,while the dense and the very dense vegetation 

disappeared in 1984. The study area was characterized by the 

emergence of medium density vegetation, which covered most of 

the northern, eastern, southern, and western parts, especially in 

2005. In fact, poor vegetation covered 3.27% of the total study area 

in 1984, while it was less than that in 2000. With regards to the 

very poor vegetation, these spread dramatically in most parts of the 
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study area, especially in 2000, whereas they disappeared from the 

northern and southern parts of the study area between 1984 and 

2005. 

The study also discovered that a very dense vegetation was 

exposed to the biggest change between 2000 and 2005. A similar 

situation occurred for dense vegetation. While medium density 

vegetation is less liable to change between the years, the biggest 

positive change occurred between 1984 and 2000. The poor 

vegetation were exposed to the biggest negative change between 

1984 and 2000; however, the biggest negative change ratio 

occurred for very poor vegetation between 2000 and 2005. The 

study also discovered that urban growth was not the reason for the 

negative changes suffered by the vegetation. 

Finally, the study recommends the development of spectral 

indices suitablefor arid and semi-environments, such as that of the 

study area. With the advantages of the means and tools of remote 

sensing and geographic information systems techniques, 

monitoring environmental problems in such areas has become more 

efficient and accurate. Additionally, the study indicates the need to 

maintain the vegetation in the area, preventing human practices that 

lead to deterioration or elimination of the vegetation, as well as 

preventing the implementation of any residential schemes or 

introduction of arable land in the valleys, or the spread areas of 

invasive species, such as Juniperusprocera trees and Acacia 

gerrardii. 
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 ملخص

جنوب غرب اململكة -ميثل النظام البيئي البحرى مبنطقة جازان

أحد أهم األنظمة البيئية اليت تتفاعل فيها التداخالت  -العربية السعودية

ما ترتب عليه حدوث مستويات متفاوتة من تدهور وهو واألنشطة البشرية 

 لصلية النظام البيئي وتراج  خصائصه األ

يسعى الباحث لرلصد أهم مظاهر التدهور اليت متثلت يف تغريات خط 

تراج  مساحة الشعاب و الساحل، تراج  مساحات نبات املاجنروف،

املرجانية، والتلوث ببعض العنالصر الثقيلة، ثم رلصد وحتديد أهم العوامل 

، سواء أكان ما خيتص بالنمو ية البشرية املسببة هلذا التدهوراجلغراف

حساب املنطقة الساحلية  واتساع نطاق اخلدمات على يلعمرانا

، أم التخلص من مياه الصرف الصحى املعاجلة يف البحر، أو واجلزرية

 باملنطقة  يأنشطة الصيد املفرط والنقل البحر

نظم  وقد اعتمد الباحث على حتليل املرئيات الفضائية وتقنييت

وكذلك العمل  ،ددددددار عن بعدددواالستشع ،ةددددددداجلغرافي اتدددددددددددددداملعلوم

ىل نتائج على إلتدعيم فرضياته والتحقق منها والولصول  يامليدان

 درجة مقبولة من الدقة 

، منطقة جازان، نبات يالكلمات الدالة: النظام البيئي البحر

 املاجنروف، الشعاب املرجانية، العنالصر الثقيلة 
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Marine Ecosystem Degradation  in Jazan Region, 

Southwest Saudi Arabia.Geo Environmental Study 

Adel Moatamed Abdul Hamid 
Associate Professor, Department of Geography, King Khalid, Saudi Arabia. 

E-Mail:adeleco111@yahoo.com 

Abstract 

Marine ecosystem in Jazan area, south-west of Saudi Arabia, is 

one of the most important ecosystems in which human activities 

interact, resulting in varying degrees of degradation of the 

ecosystem and the decline of its original characteristics. 

The researcher seeks to monitor the most important types of 

deterioration, which was:  coastline changes, decline of mangrove 

areas, decline of the area of coral reefs, and pollution of some 

heavy elements. 

Then monitoring and determining the most important human 

geographic factors causing this deterioration, whether it is related 

to urban growth and the expansion of services at the expense of 

Coastal and islands areas, disposal of treated wastewater at sea or 

overfishing and maritime transport in the region. 

The researcher has relied on the analysis of satellite imagery, 

GIS and remote sensing techniques, as well as fieldwork to support, 

verify hypotheses and achieve results with acceptable accuracy. 

Keywords: Marine Ecosystem, Jazan Area. Mangroves , Coral 

Reefs, Heavy Metals  
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تعد النظم البيئية البحرية من أكثر األنظمة البيئية اليت تعاني 

التداعيات السلبية لألنشطة البشرية بصورة مباشرة أو غري مباشرة، 

ا من تلك النظم اليت ملنطقة جازان واحًد وميثل النظام البيئي البحري

ض ثار السلبية لألنشطة البشرية سواء أكانت ألغراتظهر فيها اآل

تنموية، أم كانت نتيجة ألمناط احلياة اليومية وما يرتبط بها من 

 سلوكيات استهالكية ورمبا خدمية 

فطاملا كانت النظم البيئية البحرية حتت ضغط مكثف على 

مر التاريخ، ومن املرجح أن تستمر هذه احلالة مستقبال، فهي 

 مناطق مؤهلة لألنشطة اإلمنائية، كما أنها مدفوعة بكثري من

االقتصادية مثل وجود املوارد الطبيعية كمصائد  املسوِّغات

 .Kwong Fai A)األمساك، وأشجار املاجنروف والشعاب املرجانية  

Lo ,&Chethika W. D. Gunasiri, 2014, P 125) 

ا ملا ا هلشاشة النظام البيئي البحري مبنطقة الدراسة، ووفًقونظًر

بالغة الوضوح  ت ثثاًراتدخالتركت هذه ال يتعرض له من تدخالت بشرية

بد من دراسة مظاهر  نتاجيته، فكان الإيف خصائص النظام البيئي و

وكذلك اآلثار البيئية النامجة عن تلك ، التدهور والعوامل املسببة له

وطرح تصورات ملا جيب أن يكون عليه األمر من حيث ، املشكالت

 التعامل بعناية أكرب م  هذا النظام البيئي 

الدراسددددة اجليوبيئيددددة باستكشدددداف طبيعيددددة وثليددددات الددددتغريات      وختددددتص 

-البيئية مدن وجهدة النظدر الزمنيدة واملكانيدة، وإيضداح الظدروف اجلغرافيدة        

وكددددذلك مددددا   ،البيئيددددة الدددديت تفسددددر التددددىثريات البشددددرية علددددى الددددنظم البيئيددددة      

 ترتكه هذه التىثريات على احلياة البشرية 
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 تداد احلدود واالم أواًل: منطقة البحث    

 مددددددن اململكددددددة تقدددددد  املنطقددددددة جلددددددل البحددددددث يف اجلددددددزء اجلنددددددوبي الغربددددددي     

 يوخطدد درجددة الددااًل،  17: 16دائرتددي عددرض  العربيددة السددعودية  تدددة بدد  

، حيددها مدن اجلندوب اجلمهوريدة اليمنيدة، ومدن الشدمال        شدرًقا  52: 43طول 

واحلدددود الدوليددة مدد     منطقددة عسددري، ومتثددل احلدددود اإلداريددة ملنطقددة عسددري     

ا، ومددددددن الغددددددرب حيدددددددها البحددددددر األ ددددددر       ا شددددددرقي  اجلمهوريددددددة اليمنيددددددة حددددددد   

 ( 1شكل رقم ال)

 سلسددددلة الفقددددري ، وعمودهددددا2كددددم ألددددف 14حنددددو  املنطقددددة مسدددداحة تبلدددد 

 الشددمال حنددو الشددرقي اجلنددوب مددن املمتدددة األ ددر، األخدددودي  البحددر جبددال

 عددددي سددداحلي سدددهل األ دددر البحدددر علدددى الشددداط  خدددط وبددد  وبينهدددا الغربدددي،

 متوسددددددط ويبلدددددد  للمملكددددددة، الغربددددددي القطدددددداع طددددددول علددددددى ااتسدددددداًع األكثددددددر

 خدط  أمدا  .اجنوًبد  باالجتداه  االتسداع  هدذا  ويدزداد  ،كدم  50 : 30بد    اتساعهما

 شدبه  نطداق  بواجهتده البحريدة   وحيدف  كدم  275 حندو  طولده  فيبلد   السداحل 
 جدزر  أرخبيدل  حدول  لده  امتدداد  أقصدى  يصدل  املرجانيدة  الشدعاب  مدن  متصدل 
 املمدر  مدن  مهدم  جدزء  يف وتدتحكم  املنطقدة  غدرب  جندوب  يف  تقد  الديت  فرسدان 

  (4:  3ص  :، ص2004)عاطف معتمد ،   األ ر للبحراإلسرتاتيجي 

ومتثل اجلبهة البحرية والتجمعات اجلزرية نطاق االهتمام هلذا 

ولة عنه ؤن كانت العوامل املسإالبحث، حيث تتجلى مظاهر التدهور، و

، كما سيتضح خالل لصفحات هذا ةتدهورال تقتصر على املواق  امل

 البحث  
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بد من  قبل افرتاض احلدود املكانية واملساحية هلذا النظام ال

مساحية )مكانية( وأخرى  احدوًد ثن ُيَعدَّ اإلشارة إىل أن هناك ما ميكن

 لعالقاتإيكولوجية، ويقصد بهذه األخرية تلك اجملموعة من املسارات وا

تشاركه احليز  تربط النظام البيئي البحري ببقية النظم اليت اليت

فيه تبادل املادة  جيريالنظام البحري نظام مفتوح  نإإذ  نياملكا

عملية نقل املواد والطاقة عرب  من خالهلا جيريوالطاقة، فهناك مسارات 

 احلدود املكانية للنظام البيئي البحري 

 275انيددددة ميتدددد النظددددام البيئدددي بطددددول حنددددو   فعلدددى مسددددتوى احلددددود املك  

إضددافة اىل وموعددة مددن اجلددزر الدديت ترلصدد  مياهددهل وأهمهددا أرخبيددل         ،كددم
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 ويصدددل طدددول شدددواطئه ، 2كدددم 1050جدددزر فرسدددان الدددذى تبلددد  مسددداحته حندددو    

 ،وقمددددددداح ،فرسدددددددان وأهدددددددم هدددددددذه اجلدددددددزر هدددددددي:    مدددددددرت، كيلدددددددو 300إىل حندددددددو 

غريهددددددددددا  و ،ولويددددددددددة ،وكددددددددددرية ،ودمسددددددددددك ،ودوشددددددددددك ،وزفدددددددددداف، والسددددددددددقيد

جزيرة فرسدددددددان أكددددددددرب هدددددددذه اجلددددددددزر مدددددددن ناحيددددددددة املسددددددداحة حيددددددددث إن      دوتعددددددد 

  2كم 369 حنومساحتها تصل إىل ما يقارب 

بهددددذه الكيفيددددة  لنظددددام البيئددددي جلددددل الدراسددددة مفتوًحددددا ا لكددددون اونظددددًر

نظمددددددة البيئيددددددة وبعضددددددها  األبعددددددض تفصددددددل بدددددد   قاطعددددددًة حيددددددث إندددددده ال حدددددددوَد

ذا النظدددام هدددي حددددود نظريددددة    ، فدددان احلددددود الددديت سدددوف نفرتضددددها هلددد     اآلخدددر 

تسددتهدف فقددط اإلشددارة للكيددان املكدداني هلددذا احليددز البيئددي  ثلددة يف تلددك      

احلدددددود النظريددددة الدددديت تفصددددل النظددددام البيئددددي جلددددل الدراسددددة عددددن غددددريه مددددن    

كمددددا هددددو احلددددال بالنظددددام البيئددددي اجلبلددددي والنظددددام البيئددددي   ،الددددنظم ا يطددددة

ذ تتدددداخل العالقدددات بددد  هدددذه   والنظدددام  الصدددناعي والزراعدددي، إ  ،العمراندددي

 النظم كما سيتضح فيما بعد 

 : أهداف البحث ًياثان

يسعى هذا البحث إىل الوقوف على مظاهر تدهور النظام البيئي 

سببة هلذا التدهور، ودراسة العوامل اجلغرافية امل البحري باملنطقة،

 هم ماية هذا النظام البيئي املحلللحد من التدهور والعمل  ٍلسبواقرتاح 

 : منهجية البحث وأساليبهثالًثا

 سيجريميثل منهج النظم البيئية أحد أهم ركائز هذا العمل حيث 

ا له مكوناته )حية وغري ا بيئي التعامل م  منطقة البحث بولصفها نظاًم

ي إىل إكساب النظام حية(، وأن هناك عالقات ب  تلك املكونات تنته

يزة له، ومن ثم البحث يف وموعة من السمات املم البيئي البحري

خمرجات هذا النظام وتىثري هذا على إنتاجية هذا النظام البيئي، كما 

ربط النتيجة املكانية  جرىاعتمد الباحث على املنهج السلوكي حيث 

بالسبب السلوكي ،بهدف إرجاع األمناط املكانية للسلوك البشري إىل 
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ا يف تفسري اعد كثرًيوهو ما س مسبباتها الكامنة يف العمليات الذهنية

العديد من أوجه تلك التغريات على أساس تلك الصورة التفاعلية من قبل 

 اإلنسان جتاه املعطيات البيئية مبنطقة الدراسة 

والذي ينصب اهتمامه على تغري  وقد أفاد الباحث من املنهج التارخيي

الظاهرات عرب الزمن، إما على اعتبار ثبات عامل املكان أو تقليل 

الختالفات املكانية إىل حدها األدنى، وقد أفاد هذا املنهج يف الوقوف ا

على االختالفات الزمانية اليت شهدتها املنطقة فيما يتعلق برتاج  

 اخلصائص األلصلية للنظام البيئي البحري مبنطقة الدراسة 

كان أهمها األسلوب  ،واعتمد البحث على عدد من األساليب

رئيات الفضائية التى غطت منطقة الدراسة الكارتوجرايف وحتليل امل

، فاعتمد م2016حتى 1972ا من عام بدًء ،خالل فرتات زمنية خمتلفة

الباحث على حتليل مرئيات األقمار الصناعية اليت غطت املنطقة، كما 

، م2016ربي   يكانت للدراسة امليدانية اليت أجراها الباحث خالل فرتت

ن من بعض املعلومات اليت أظهرتها نتائج يف التيق أثر مهمٌّ م2017وشتاء 

حتليل املرئيات، وإلضافة معلومات جديدة، هذا جبانب مج  عينات من 

 تسجيل بعض ىلإإضافة  ،ه البحرية بغرض حتليلها كيميائًياامليا

    الظاهرات فوتوغرافي ا

تقنية االستشعار عن بعد إحدى األدوات الفاعلة يف تقييم التغري  د عوُت

تخدام األراضي وحساب مساحات املصادر الطبيعية السطحية  يف اس

تقنية االستشعار عن بعد أداة فعالة ومساعدة لصانعي القرار د  عُتكذلك 

م  أخذ الوض  البيئي بع  االعتبار   لقد ألصبحت لصور األقمار الصناعية 

يف  بل ،داخل حدود املدن أو ا افظات فقط ال ،أداة للتحليل والتخطيط

خطيط الدولي  من الواضح أن هناك فوائد مجة تكمن يف استخدام الت

تكنولوجيا االستشعار عن بعد يف كثري من الدراسات، فهي توفر 

إذا ما قورنت باألساليب  قيقة عالية الدقة وبسعر رخيص جد اخرائط د

 القدمية 
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وقد درس الباحث مدى التغري يف مساحة الغطاء النباتي األخضر يف 

ديناميكية توزي  الغطاء النباتي  ومن أجل  راسة بهدف دراسةمنطقة الد

حتقيق ذلك استخدمت لصور األقمار الصناعية اليت التقطت ملنطقة 

بواسطة القمر الصناعي األمريكيم 2016، 1990الدراسة ب  عامي 

Landsat7 ETM+ و Landsat8 OLI   حتليل هذه الصور  جرىوقد

حتليل طبقات الطيف  جرى، حيث Arc GIS V.10.22باستخدام برنامج 

الضوئي ملعرفة وحتديد مواق  توزي  الغطاء النباتي األخضر 

ن النباتات، إل اعتمد الباحث أسلوب الدراسة على فيسيولوجية إذ

% من طيف األلوان 20يف النباتات تعكس  Chlorophyllاملادة اخلضراء

%RGBالطبيعية 

IR ملراقبة  يف النباتات اليتاستغالل هذه امليزة  جرىوقد

تطورات النباتات من حيث كثافتها واملساحات اليت تغطيها واجتاهاتها 

يف هذه الدراسة وهو NDVI استعمال لوغريتم جرىمن سنة إىل أخرى، 

 لوغريتم معامل التغري الطبيعي لالخضرار

Normalized Difference Vegetation Index NDVI

NIR-Red

NIR+Red

النباتات لبيان توزي   حبوثيف  اللوغريتم يستعمل كثرًيا وهذا

ميكن استخدام نتائج  البحوثالنباتات ودرجة اخضرارها، ويف بعض 

  تالالنباتي لتقدير إنتاجية بعض ا صوالتحليل 

املستخدم للقمر الصناعي األمريكي اللوغريتم

 ETM+ NDVI = (band 4 – band 3) / (band 4 + band 3)

 (3+ حزمة  4)حزمة  \( 3حزمة  – 4)حزمة   =معامل التغري الطبيعي لالخضرار

 املستخدم للقمر الصناعي األمريكي اللوغريتم
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Landsat8 OLI NDVI = (band 5 – band 4) / (band 5 + band 4)

  (4+ حزمة  5)حزمة \( 4حزمة  – 5زمة)ح  =معامل التغري الطبيعي لالخضرار

نتعامدددل بهدددا مددد  لاملشدددكالت البيئيددددةل      كيفيدددة الدددديت وبغدددض النظدددر عدددن ال   

فاننددا ينبغددي أن نكددون قددادرين علدددى فهددم الددنظم وكيفيددة تفاعددل املكوندددات         

، .Botkin, D.B.& Keller,E.A,1995,P.P,11,12 املختلفددة داخددل هددذه الددنظم  

ن خدددددالل أسدددددلوب   ومشدددددكالته مددددد   لبيئددددديد يسددددداعد التعامدددددل مددددد  النظدددددام ا    وقددددد

ومدددددن ثدددددم  ،وفهدددددم طبيعتهدددددا فهدددددم املشدددددكالت البيئيدددددة الفصدددددل أو التجزئدددددة يف

مددا يعددرف بالنظددام السددلوكي  أو Reductionist ecologyإجيدداد حددل هلددا

مددن خددالل إرجدداع هددذا النظددام إىل     يرمددي إىل فهددم سددلوك النظددام البيئددي    يالددذ

لناشدددئة بددد  هدددذه املكوندددات، كمدددا   مكوناتددده األلصدددلية وحتديدددد العالقدددات ا 

تفددددددرتض عمليددددددة الفصدددددددل هددددددذه أنددددددده ميكددددددن أن نددددددتفهم اجملتمددددددد  مددددددن خدددددددالل       

السلوكيات وردود األفعدال الناشدئة بد  العنالصدر املنتجدة داخدل ذلدك النظدام         

 White, k. 1996, p. 9يالبيئ

 البحري ملنطقة الدراسة  : خمتصر مكونات النظام البيئيرابًعا

راض املكونددات احليددة وغددري احليددة الدديت يتددىلف منهددا       اسددتع جيددرى  عددادة 

ا مددددن ن يضدددديف كم دددد أالنظددددام البيئددددي املددددراد دراسددددته، إال أن هددددذا مددددن شددددىنه     

ىل األهددددددددداف األساسددددددددية هلددددددددذا  إ البيانددددددددات الدددددددديت ميكددددددددن جتاوزهددددددددا ولصددددددددوالً 

البحدددث، وهدددو مدددا دفددد  الباحدددث لالكتفددداء بعدددرض مدددوجز للمكوندددات احليدددة   

ا مدددن الكتابدددات  وتضدددم قائمدددة املراجددد  بعًضددد   ،للنظدددام البيئدددي جلدددل الدراسدددة  

الددديت ميكدددن أن تشدددرح املزيدددد عدددن خصدددائص املكوندددات غدددري احليدددة للنظدددام         

 البيئي البحري مبنطقة جازان 
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   املكونات احلية للنظام البيئي البحرى مبنطقة جازان 

مارية املنطقددددة البحريددددة مبنطقددددة جددددازان مددددن أهددددم املندددداطق االسددددتث        ُتعدددددَّ

لطبيعدددددة قاعهدددددا وهلطدددددول األمطدددددار املومسيدددددة    بحريدددددة نظدددددًرا لصددددديد األحيددددداء ال 

مدا جيعلدها   وهدو   ،إضدافة إىل وجدود أشدجار املداجنروف علدى سدواحلها       ،عليها

 ، اقتصدددددادي امدددددةهمصدددددادر حضدددددانة وتغذيدددددة للعديدددددد مدددددن األحيددددداء البحريدددددة امل   

% مدددن اإلنتددداي الكلدددي لألمسددداك يف   45حيدددث تندددتج منطقدددة جدددازان مدددا يقدددارب   

  )الرئاسددددة العامددددة لألرلصدددداد و ايددددة     ألددددف طددددن سددددنوي ا   16حنددددو  اململكددددة ) 

  (2015البيئة،

 واليت ميكن تصنيفها على النحو التالي:  

 املكونات احلية النباتية  - أ

 املكونات احلية احليوانية   - ب

 إجياز لكل منهما: يىتيوفيما 

املكونات احلية النباتية 

 :  وأهمها ي،تنعم املنطقة بتميز واضح يف جلتواها النبات

ىخذ هنا تسميات جللية مثل الذي يmangrove plantنبات املاجنروف

 ي)الشورى والقندل( وميكن يف الطبيعة التمييز بسهولة واضحة ب  نوع

ا ا وملعاًنبىن أوراقه أكثر اخضراًر يالشورى والقندل، إذ يتميز النوع الثان

 ا هو ( أكثر 2، 1، وهو ما توضحه الصورتان )من الناحية اللونية

 احلال عليه يف النوع األول 
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 نبات الشورى بساحل جازان  (:1صورة )ال 

 م(2016امليدانية  جزيرة فرسان  )املصدر: الدراسة

 (: نبات القندل بساحل جز فرسان2صورة )ال

 (م2016الدراسة امليدانية  جزيرة فرسان  )املصدر: 

سدددداحل البحددددر األ ددددر باململكددددة وتنمدددو غابددددات املدددداجنروف علددددى طدددول   

العربيدددة السدددعودية علدددى هيئدددة وموعدددات متنددداثرة تتدددوزع مدددن احلدددد اجلندددوبي       

لكددددة مدددد  اجلمهوريددددة اليمنيددددة حتددددى لضددددبال يف الشددددمال، وال تنمددددو هددددذه    مللم
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كغريهدددا مدددن غابدددات املددداجنروف باملنددداطق   -األندددواع النباتيدددة بصدددورة طبيعيدددة  

رتفدداع معدددالت ملوحددة مدداء البحددر مددن      ا النظددرً  -املداريددة علددى مسددتوى العددا    

وفقدر نسدديج الرتبدة مددن ناحيدة أخدرى، إضددافة إىل ا فداض معدددالت       ،ناحيدة 

 ,Saifullah)التسدددداقط املطددددري وا فدددداض مسدددددتويات املغددددذيات بالرتبددددة،     

S.M., 1996, p. 264)

وقد كانت غابات املداجنروف بسداحل البحدر األ در السدعودي      

، حتدددى إنهدددا اقتصدددرت يف الوقدددت    أكثدددر كثافدددة  دددا هدددي عليددده اآلن   

، فدددددددالظروف البيئيدددددددة  اهن علدددددددى اجلدددددددزء اجلندددددددوبي مدددددددن السددددددداحل    الدددددددر

 العليدا باملنطقة كدرجات احلرارة وقيم امللوحة اقرتبت مدن احلددود   

وهو مدا جعدل هدذه الغابدات أكثدر       املاجنروف، اليت ميكن فيها منو

حساسددية لعمليددات التلددف والتدددمري، وهددذا مددن شددىنه أن يصددعب مدددن         

انيدددددددددة أن تسدددددددددتعيد هدددددددددذه النباتدددددددددات عافيتهدددددددددا يف النمدددددددددو، وتددددددددددل   إمك

األوضدددداع احلاليددددة لغابددددات املدددداجنروف باململكددددة العربيددددة السددددعودية     

وهدو مدا تدرك      ،على أنها تتعرض ألشكال خمتلفة من االضدطرابات 

وكدذلك جدودة أشدجارها، بعدض      ،ا سدلبية علدى منوهدا وتوزيعهدا    ثثاًر

طار العوامدل الطبيعيدة مثدل    من هذه االضطرابات ميكن فهمها يف إ

لبيدددددة العظمدددددى مدددددن تلدددددك االضدددددطرابات     غحركدددددة الرمدددددال، إال أن األ 

  اجلدددددددددائر هلدددددددددا يف املاضدددددددددي    يىل عمليدددددددددات االسدددددددددتغالل البشدددددددددر  إتعدددددددددود 

(Loutfy I. El-Jouhany, 2009, P. 329) 

( الوضددد  احلدددالي لتوزيددد  نبدددات املددداجنروف 2ويددب  الشدددكل رقدددم ) 

أن نبدات املداجنروف ميثدل املكدون      مبنطقة الدراسة، وعلى الرغم من

هدددددذه اجلدددددزر   فدددددانا وشدددددهرة جبدددددزر فرسدددددان   األحيدددددائي األكثدددددر وضدددددوحً  

متثدددل أحدددد  اإليكولوجيدددةل فهدددي  ا مدددن األهميدددةا كدددبرًيتكتسدددب قددددًر

ملسدددددارات يف رحلدددددة الطيدددددور املهددددداجرة، كمدددددا أنهدددددا تشدددددتمل علدددددى    أهدددددم ا

م غايدددة يف الثدددراء  جيمددد  بددد  مسدددات األقدددالي      حيدددواني -مركدددب نبددداتي  

عاليددددددة  يفريقيددددددة وكددددددذا إلقلدددددديم البحددددددر املتوسددددددط، فهدددددد  سدددددديوية واإلاآل

السدبخات البحريدة اجلافدة والرطبدة،      ا توى من املداجنروف ونباتدات  

املهدم سدواء أكدان متمدثال يف الغدزالن أو       إضافة إىل ا تدوى احليدواني  

 ( Van der Maarel, E. 1993, p 507السالحف البحرية )
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 األعشاب البحرية -2

( بدالبحر األ در   Algaeد األنواع اليت تنتمدي إىل الطحالدب )  توج

( phytoplanktonالعوالدددق الدقيقدددة احلجدددم )    :حددددهما إ :علدددى لصدددورت  

 (  والطحالدددب البحريدددة،seaweedsعشددداب البحريددة ) واألخددرى هدددي األ 

وهدددي نباتددددات لدددديس هلددددا جدددذور وسدددداق أو أوراق حقيقددددة، وتوجددددد علددددى    

دور يف لصددددن  الغددددذاء عددددن    وهلددددا ،و أعشدددداب حبريددددة أشددددكل هائمددددات  

يف  ثر الطحالددددب البحريددددة تددددىثرًيا حيوي ددددا  طريددددق التمثيددددل الضددددوئي وتددددؤ  

مجيدددددد  الددددددنظم البيئيددددددة املعروفددددددة يف البحددددددر األ ددددددر سددددددواء الشددددددعاب        

املرجانيددة أو غابددات املدداجنروف  )الرئاسدددة العامددة لألرلصدداد و ايدددة      

 ( م2015البيئة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:2شكل )ال

 (م2016على حتليل املرئية الفضائية  ف مبنطقة جازان )املصدر: اعتماًداوتوزي  نبات املاجنر
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األعشدددددداب البحريددددددة مصدددددددر غددددددذاء لكددددددثري مددددددن األحيدددددداء        عدددددددوُت

، وتضددديف البحريدددة حيدددث تسدددتغلها بطريقدددة مباشدددرة أو غدددري مباشدددرة  

وهلدا   ،ألكسج  الالزم حلياة هذه الكائندات اال بىس به من  كم ا

ر مددددن الشددددعاب املرجانيددددة عددددن طريددددق      القدددددرة علددددى تثبيددددت مددددا تكسدددد    

 منوها كطبقة إمسنتية ب  األجزاء املتكسرة إلعادة متاسكها 

تنتمددددددددي إىل  نوًعددددددددا 450البحددددددددر األ ددددددددر مددددددددا يقددددددددارب  ويعددددددددرف يف

اجملموعددددددددددات التاليددددددددددة: الطحالددددددددددب اخلضددددددددددراء، الطحالددددددددددب البنيددددددددددة،     

الطحالدددددب اخلضدددددراء املزرقدددددة، الطحالدددددب احلمدددددراء  )أ دددددد جلمدددددد      

 (1998املنسي، 

ا مدددن النباتدددات السددداحلية والسدددبخية    كمدددا تضدددم املنطقدددة أنواًعددد  

ا هندددا علدددى نبدددات املددداجنروف    األخدددرى، إال أن الرتكيدددز كدددان منصدددب    

ا ملددا ميثلدده مددن مددوطن بيئددي   يكتسددب أهميددة بيئيددة كددبرية نظددرً   يالددذ

(habitat     لكائندددات حيدددة نباتيدددة وحيوانيدددة أخدددرى، وكدددذلك بسدددبب )

والندوعي،   يى املسدتوي  الكمد  ما يتعرض له من تناقص وتدهور عل

 وهو ما سيكون جلل دراسة يف قادم عنالصر هذا البحث 

 املكونات احلية احليوانية: -ب 

همة كثري من األحياء البحرية املإضافة إىل ما سبق هناك 

منها:  ،ذات أهمية و دور كبري يف حفظ التوازن البيئي ُتعد اليت 

اء احليوانية البحرية اليت هم األحيأ ُتعد اليت يات البحرية الثدي

تعيش يف البحار لكونها متثل قمة اهلرم الغذائي يف البحار 

وم  ذلك فانه غري معرفة بالكامل يف إقليم البحر  ،وا يطات

تسجيل  جرىوقد  األ ر من حيث تكاثرها وتغذيتها وسلوكها 

نواع من الدالف  يف مياه منطقة جازان وهي: الدلف  ذو أثالثة 

ف، الدلف  ا دب الظهر،الدلف  ذو اخلرطوم الشوكي  األن

 ، وُتعد كما شوهد حوت برايد يف مياه سواحل منطقة جازان

ا ألنها أول سجل همية نظًرأمشاهدة هذا النوع من احليتان ذات 
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 نطقة البحر األ ر، وهذا يضيف نوًعاموثق هلذا النوع يف م

ر األ ر والتنوع يات البحرية املسجلة يف البحا للثديجديًد

  (م2015الرئاسة العامة لألرلصاد و اية البيئة، ) حيائي فيه اإل

 من أهمها: ،وتضم وموعة متميزة

 د األمساك والروبيان: 1

تضم منطقة الدراسة ميناء جيزان الذى يعدد ثالدث أهدم املدوان      

السددعوديةل إذ متدددر بددده حركدددة التجدددارة إىل كدددل مدددن أوروبدددا والشدددرق   

يج العربدددددي، وتضددددم املنطقددددة البحريدددددة أغنددددى منددددداطق    األقصددددى واخللدددد  

مدددددددددن  انوًعددددددددد 350لصددددددددديد األمسددددددددداك باململكدددددددددةل إذ يعددددددددديش بهدددددددددا حندددددددددو   

ا من املدىكوالت البحريدة،   نوًع 50الكائنات احلية البحرية، منها 

بىطنددددان مددددن املددددىكوالت   جنددددوب اململكددددة زان متددددد اومددددن ثددددم فددددان جدددد 

 (  Tarek O.Said et al, 2014, p 801ا، )البحرية يومي 

وتعدددددددددد مديندددددددددة جدددددددددازان مدددددددددن املددددددددددن الرئيسدددددددددة إلنتددددددددداي األمسددددددددداك      

 احيدددددددث تندددددددتج أنواًعددددددد ،والروبيدددددددان وغريهدددددددا مدددددددن احليواندددددددات البحريدددددددة 

وميثددددددددل ذلددددددددك أحددددددددد جلدددددددداور تطددددددددور الثددددددددروة   ،متعددددددددددة مددددددددن األمسدددددددداك

السدددمكية مبنطقدددة جدددازان والصدددناعات القائمدددة عليهدددا  ويقدددوم فدددرع      

ى قطددداع الصددديد يف   الثدددروة السدددمكية مبديندددة جدددازان باإلشدددراف علددد     

البحريدددددددة واإلشدددددددراف علدددددددى  كمدددددددا يقدددددددوم مبراقبدددددددة البيئدددددددة ،املنطقدددددددة

الدددردم واملخالفدددات املضددددرة    الشدددواط  وا افظدددة عليهدددا مدددن عمليدددات     

 ة البحرية إضافة إىل غريها من املهام بالبيئ

 :البحرية املعششة دد الطيور2

لبيئددددي البحددددري وأكثددددر  الطيددددور مددددن أهددددم الظددددواهر يف النظددددام ا   

 املؤشدددددر احلقيقدددددي علدددددى لصدددددحة البيئددددددات،     وُيعدددددد   ره وضدددددوًحا، عنالصددددد 

ا أللصدددددناف عديددددددة مدددددن الطيدددددور    حيوي ددددد ويعتدددددرب البحدددددر األ دددددر وددددداالً   

فريقيددا خددالل فصددول السددنة، ورالصددة اجلددزر  إاملهدداجرة بدد  أوروبددا و
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اجلنوبيدددة مدددن البحدددر األ دددر الددديت تعربهدددا مئدددات اآلالف مدددن الطيدددور        

ف، فهنالدك عددة وموعدات مهمدة     املهاجرة يف فصلي الربي  واخلريد 

 ،واخلرشدددددنة امللجمدددددة  ،مدددددن الطيدددددور مثدددددل طيدددددور اخلرشدددددنة الصدددددغرية   

 قليميدددددددددددددددة   )اهليئدددددددددددددددة اإل والنسدددددددددددددددر املصدددددددددددددددري الدددددددددددددددذي يقطدددددددددددددددن هنددددددددددددددداك    

 2006للمحافظددددددددددددة علددددددددددددى بيئددددددددددددة البحددددددددددددر اال ددددددددددددر وخلدددددددددددديج عدددددددددددددن،       

(http://www.persga.org/inner_ar.php?id=93 ) 

وحسدب الدراسدة الديت قامدت بهدا اهليئدة الوطنيدة حلمايدة احليدداة         

هنددددداك   لالفطريدددددة وإمنائهدددددا حدددددول الوضددددد  الدددددراهن للطيدددددور املعششدددددة      

وموعدددة متنوعدددة مدددن الطيدددور البحريدددة املعششدددة يف منطقدددة جدددازان        

الطدددددائر االسددددتوائي أ دددددر املنقددددار، زقدددددزاق    منهددددا:  ،واجلددددزر اجملددددداورة 

اخلرشددددنة  النددددورس أبدددديض العدددد ، اخلرشددددنة اخلطافيددددة  السددددرطان،

اخلرشدددنة الصدددغرية، األبلددة الدددبأل  الندددورس األسدددحم،   ،بيضدداء اخلدددد 

خرشدنة حبدر قدزوين، اخلرشددنة املقنعة،اخلرشدنة املتوجدة الصددغرية       

الدددددددديت تواجدددددددده الطيددددددددور البحريددددددددة املعششددددددددة      تكالأهددددددددم املشدددددددد ومددددددددن 

ذه الطيددور  )اهليئددة تدددمري بيئددات هدد  إىلألنشددطة البشددرية الدديت تددؤدي  ا

 ا( جتمًعدددددد3( ونددددددب  الصددددددورة رقددددددم )  2010العامددددددة للحيدددددداة الفطريددددددة،   

 لطائر البالشون بسواحل املنطقة 

http://www.persga.org/inner_ar.php?id=93
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 البالشون أحد النماذي للطيور البحرية باملنطقة   (: طائر3صورة رقم )ال

 (2016جلزيرة فرسان  )املصدر: الدراسة امليدانية

 د الشعاب املرجانية 3

لشددعاب املرجانيددة أهددم املكونددات احليددة احليوانيددة بالنظددام      تعددد ا

أحدد أهدم مالمدح متيزهدا علدى لصدعيد       والبحري ملنطقة جدازان   البيئي

التندددددوع األحيدددددائيل فددددداىل جاندددددب مدددددا تقدمددددده مدددددن قددددديم مجاليدددددة للنظدددددام     

ا حياتيًا للعديد من األنواع السدمكية الديت   البيئي البحري فهي أيًض

 تناسل واختاذها مسكنًا ليها لوض  البيض والإتىوي 

هدددددددذا وترتكدددددددز الشدددددددعاب املرجانيدددددددة يف منطقدددددددة البحدددددددث بشدددددددكل  

وعلددددددى رأسددددددها    ،أساسددددددي علددددددى اهلددددددوامش السدددددداحلية ملنطقددددددة اجلددددددزر     

ة الددددددديت تشدددددددغلها  وموعدددددددة جدددددددزر فرسدددددددان، وتقددددددددر املسددددددداحة احلاليددددددد   

، بندددداء علددددى حتليددددل   2كددددم 880نحددددوباملنطقددددة الشددددعاب املرجانيددددة يف  

هددددددددذه املسدددددددداحة  - والزالددددددددت –ت ، وقددددددددد تعرضددددددددم2016مرئيددددددددة عددددددددام 

للدددتقلص والتلدددف حبكدددم التددددخالت البشدددرية غدددري الواعيدددة والددديت ال       

 األهمية الكبرية هلذا املكون املهم  عيترا

 : عالقة النظام البحري بالنظم البيئية اجملاورة:مًساخا

منطقة الدراسة بغريه من يف البحري  يرتبط النظام البيئي

بشرية اليت تشاركه احليز املكانيل النظم البيئية الطبيعية وال
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فالنظام البيئي اجلبلي يتصل بالنظام البيئي البحري عرب مسارات 

جازان، واىل البحر، ومن أهمها أودية ضمد،  ياألودية اليت تنته

 ( 3شهدان، واحلياة )شكل رقم وخلب، وجلب، و

 
ا على الباحث اعتماًد عدادإمن  (: شبكة التصريف املائي باملنطقة )املصدر:3شكل رقم )ال

  (500000: 1، مقياس 1983اخلرائط الطبوغرافية ملنطقة جازان 

  
ويتصل بالنظام البيئي البحري كل من النظام البيئي العمراني 

والزراعي والصناعي، فتقام املنشآت العمرانية على اجلبهة 

لبيئي البحري خملفات الصرف الصحي البحرية، ويتلقى النظام ا

 ااىل البحر خملفة ثثاًر ر بالقرب من الساحل وتنتهييت تستقال

 بيئية سلبية على النظام البيئي جلل الدراسة 
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 البحري مبنطقة جازان: : خصائص النظام البيئيسادًسا

يكولوجيدة، وعالقدة النظدام البيئدي البحدري      بناء علدى احلددود اإل  

ومدددددددن خدددددددالل الدراسدددددددة امليدانيدددددددة    ،ببددددددداقي الدددددددنظم البيئيدددددددة باملنطقدددددددة  

املنطقدددددة يف كدددددن حصدددددر أهدددددم خصدددددائص النظدددددام البيئدددددي البحدددددري   مي

 ي:  ىتفيما ي

فيده تبدادل املدادة والطاقدة بينده       جيريا، مفتوًح ا بيئي اميثل نظاًم  -أ 

مدددددددن خدددددددالل املددددددددخالت    وبددددددد  بددددددداقي الدددددددنظم البيئيدددددددة باملنطقدددددددة،    

تدعم هذه العمليات التبادليدة كمدا هدو احلدال      واملخرجات اليت

حي الدديت تنتهددى إلددي البحددر بعددد عمليددات      الصدد  يف نددواتج الصددرف 

 (4املعاجلة )لصورة رقم

 

 

الدراسة امليدانية، موق   (:خمري جلطة الصرف الصحي إىل البحر مباشرة  )املصدر:4صورة رقم )ال

  (2016الصحى، ساحل مدينة جازان،  جلطة الصرف

 

ملددددددا يضددددددمه مددددددن أحيدددددداء،    أن ُيَعدددددددَّ نظاًمددددددا حيوي ددددددا نظددددددًرا  ميكددددددن   -ب 

لكائنددات أخددرى  ك بددالنظر ملددا ينقلدده مددن أسددباب احليدداة    وكددذل

وميثددددددل نبددددددات املدددددداجنروف )واملسددددددمى     ،خدددددداري إطدددددداره املكدددددداني  

والقندددددل يف جزيددددرة  ، ا باسددددم الشددددورى يف منطقددددة جددددازان  جللي دددد

فرسدددان( والطيدددور البحريدددة واألمسددداك وغريهدددا مدددن الكائندددات     

 ( 3البحرية، كما تب  الصور رقم )
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يئددددي البحددددري هنددددا بديناميددددة واضددددحة يدددددعمها    يتميددددز النظددددام الب   -ي 

تسددددتقبلها اجلبهددددة البحريددددة مددددن    تبدددداين كميددددة الرواسددددب الدددديت  

إضدددددددافة إىل عمليدددددددات احلفدددددددر والدددددددردم الددددددديت     جريدددددددان الوديدددددددان، 

  (5يتعرض هلا خط الساحل، كما يتضح من الصورة رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة امليناء على حساب (: مسطحات ردم الشاط  جبزيرة فرسان لتوسع5صورة رقم )ال

   (2017مساحات املاجنروف  )املصدر: الدراسة امليدانية، جزيرة فرسان، 
 

 لبيئددي البحددري ملنطقددة جددازان نظاًمددا كددبرًيا تددىتي   النظددام اُيَعددد    -د 

مدن نظدام    فسده جدزء  حتته تفصيالت لنظم بيئيدة ألصدغر، وهدو ن   

 أكرب منه 
طبيعددددددي مددددددن حيددددددث ألصددددددل  ول فهددددددبشددددددري ا -ا طبيعي ددددددا نظاًمددددددُيَعدددددد     -هد 

مددن حيددث تددىثره باألنشددطة البشددرية فيمددا يتعلددق     نشددىته وبشددري ا

وكددددددذلك احلدددددددود املكانيددددددة  ،بددددددتغري حركددددددة وحجددددددم مياهدددددده

 للنظام ونطاق امتداده 

إذ إن  Cooperationتتحقدددددددددق يف هدددددددددذا النظدددددددددام مسدددددددددة التعاونيدددددددددة     -و 

هندداك عالقددات قويددة تددربط بدد  املكونددات احليددة وغددري احليددة      

وكدددددددذا مددددددد  بددددددداقي املكوندددددددات   ،لنظدددددددام البيئدددددددي نفسددددددده داخدددددددل ا

 بالنظم البيئية اليت تشاركه احليز املكاني 
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 : مظاهر تدهور النظام البيئي البحري باملنطقة:سابًعا
يتعدددددددرض النظدددددددام البيئدددددددي البحدددددددري مبنطقدددددددة الدراسدددددددة لعددددددددد مدددددددن      

 :  ىتياملشكالت اليت ميكن إجياز أهم مظاهرها فيما ي

   وتراج  مساحات نبات املاجنروف تغريات خط الساحل  - أ 

 تراج  مساحات الشعاب املرجانية   -ب 
 التلوث بالعنالصر الثقيلة   -ي 
 لكل منها: ىتي تفصيلوفيما ي 

   :تغريات خط الساحل وتراج  مساحات نبات املاجنروف  -أ 

نظدددددرا للتدددددداخل الكدددددبري بددددد  مدددددا يتعدددددرض لددددده خدددددط السددددداحل مدددددن         

ات احلفددر والددردم، ومددا يسددتتبعه مددن     تددىثريات بشددرية  ثلددة يف عمليدد   

الدددذي يغطيددده ي تدددىثريات سدددلبية بشدددكل مباشدددر علدددى النطددداق املسددداح  

معاجلة هدذين املظهدرين    جتريثر الباحث أن أنبات املاجنروف فقد 

  اواحًد اجلوًربصفتهما 
-سددددددديما خدددددددط السددددددداحل وال-حيدددددددث تعرضدددددددت املنطقدددددددة السددددددداحلية   

دخالت البشددددرية  لكددددثري مددددن الددددتغريات بفعددددل التدددد    مبنطقددددة الدراسددددة  

املكثفددةل فقددد رلصددد الباحددث مددن خددالل حتليددل املرئيددات الدديت غطددت   

( ومدددددا دعمتددددده  م2016 – 1980املنطقدددددة خدددددالل فدددددرتات خمتلفدددددة )مدددددن    

نتددددددددائج العمددددددددل امليددددددددداني، أن هندددددددداك عمليددددددددات تقدددددددددم وتراجدددددددد  خلددددددددط   

مستويات التقدم والرتاجد    تلصدالساحل على طول املنطقة، وقد ُر

ا علددددددى حتليددددددل املرئيددددددات الفضددددددائية  اعتمدددددداًدخددددددالل الفددددددرتات الزمنيددددددة  

للسدددنوات املدددذكورة الددديت غطدددت املنطقدددة يف نفدددس التوقيدددت مدددن تلدددك    

وميكددن  ،(6، 5، 4األشددكال البيانيددة )  ُتظهرهدداالسددنوات، والدديت  

 رلصد عمليات التغري على النحو التالي:

 :1990-1980خالل الفرتة من  -1

لدددد  إمجددددالي  علددددى طددددول سدددداحل جلافظددددة الدددددرب علددددى سددددبيل املثددددال ب      

ا خلددط السدداحل علددى حسدداب اليددابس خددالل   املسددافات الدديت شددهدت تقدددمً 

شددددهد خددددط السدددداحل  يف حدددد كددددم،0.28حنددددو  م1990-1980الفددددرتة مددددن 

كددم، و  خيتلددف األمددر   0.879ا مبقدددار حنددو  خددالل نفددس الفددرتة تراجًعدد  

تقدددم بنحددو  يا خددالل نفددس العقددد الزمنددى لسدداحل مدينددة بدديش الددذ  كددثرًي

يف كددددم، 0.956عددددت أجدددزاء أخددددرى منددده مبقدددددار حندددو    كدددم، وتراج  0.59
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زان حدددداالت التقدددددم األكددددرب خددددالل نفددددس الفددددرتة  حدددد  شددددهدت مدينددددة جددددا

كدددم، وتراجعدددت أجدددزاء  2.74ا بنحدددو الزمنيدددة حيدددث شدددهد السددداحل تقددددمً 

 أخرى منه مبقدار حنو نصف كيلومرت فقط   

 م2000-1990خالل الفرتة من  -2

كدم، وتراجعدت    5.5ا بنحدو  زان تقدًمشهد الساحل مبدينة جا

شددهد سدداحل جلافظددة الدددرب  يف حدد كددم،  1.9أجددزاء مندده مبقدددار 

كددم، و  خيتلددف   0.6ا مبقدددار كددم، وتراجًعدد 0.013ا ا طفيًفددتقدددًم

تقدددمت أجددزاء مندده مبقدددار    يا يف حددال سدداحل بدديش الددذ  األمددر كددثريً 

، وتراجعدددت أجدددزاء أخدددرى مبقددددار يقدددرتب مدددن النصدددف      امدددرًت 69حندددو 

 كيلو مرت  

 2010-2000لفرتة من خالل ا -3

كدددددددم،  13.87تقدددددددمت أجددددددزاء مددددددن سددددددداحل مدينددددددة جددددددازان بنحددددددو       

أجددزاء أخددرى تبلدد  حنددو نصددف كيلددو مددرت، و  تشددهد     هوتراجعددت مندد

فلدددم تدددزد مسدددتويات تقددددم السددداحل عدددن حندددو  ، الددددرب تغدددريات كدددبرية

ا فقدط، وهدو نفدس األمدر     مدرتً  20، وو  تتقددم ألكثدر مدن    امدرتً  225

 تقدددددم سدددداحلها حنددددو اليددددابس مبسددددافة    يتكددددرر يف سدددداحل بدددديش الدددديت  

 ا فقط مرًت 60، وتراجعت أجزاء منه بنحو امرًت 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2016-1980(: مسافات تقدم وتراج  ساحل مدينة جازان خالل الفرتة من 4شكل رقم )ال

 م2016، 2010، 2000، 1990، 1980املصدر: بناء على نتائج حتليل املرئيات الفضائية للسنوات 
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  م:2016-2010خالل الفرتة من -4

كددم، وتراجعددت أجددزاء مندده    4.6تقدددم سدداحل مدينددة جددازان بنحددو   

ا   يشدددددهد سددددداحل الددددددرب تقددددددًم يف حددددد كدددددم،  0.91مبقدددددار حندددددو  

كددم، و  ختتلددف  0.167، وتراجعددا بنحددو امددرًت 225أكثدر مددن حنددو  

، وتراجد  يف  م202علدى سداحل بديش الدذى تقددم بنحدو       ا األمور كثرًي

  امرًت 151عاته بنحو بعض قطا

كددددثري مددددن عمليددددات التقدددددم والرتاجدددد  الدددديت شددددهدها خددددط       ويعددددزى 

السدداحل مبنطقددة الدراسددة إىل األنشددطة البشددرية بصددورة أساسددية،      

همددا عمليددات الددردم واحلفددر    ،وهددو مددا ميكددن متييددزه علددى مسددتوي     

ا للطفدرة  مدا جداء مصداحبً    ولًصااليت تعرض هلا ساحل املنطقة، وخص

شددهدتها املنطقددة حينمددا أولددت اململكددة عنايددة خالصددة     التنمويددة الدديت  

بهددددا كىحددددد سددددبل دعددددم املنطقددددة لتددددىم  احلددددد اجلنددددوبي يف أعقددددداب         

 باليمن تىم  تلك احلدود، وهو مدا تدب     جلاوالت مجاعة احلوثي

مدددن ازديددداد نشددداط عمليدددات التنميدددة العمرانيدددة بشدددكل أساسدددي بعدددد       

    م2006عام 

ومورفومرتيدددددددة  فولوجيددددددة ولقددددددد تركددددددت هدددددددذه الددددددتغريات علدددددددى مور   

ثدار البيئيدة الديت كدان هلدا انعكاسدات سدلبية        ا مدن اآل الساحل كثرًي

الدذي يعدد أهدم العنالصدر احليدة داخدل النظددام        علدى نبدات املداجنروف،   

نفددس الوقددت يعددد مددن أكثددر املكونددات احليددة   البيئددي باملنطقددة، ويف

هددددذا  تضدددداعيفا يف ا لالنتهدددداك والتلددددف، كمددددا سددديتب  الحًقدددد تعرًضددد 

حدددددث، وسدددددوف تكدددددون هنددددداك دراسدددددة تفصددددديلية لعمليدددددات احلفدددددر    الب

والددردم بطددول سدداحل املنطقددة عنددد معاجلددة العوامددل املسددببة لتدددهور       

 م البيئي البحري باملنطقة   االنظ
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  م2016-1980(: مسافات تقدم وتراج  ساحل جلافظة الدرب باملرت، خالل الفرتة من 5شكل رقم )ال

 ائج حتليل املرئيات الفضائية للسنوات املذكورة املصدر: بناء على نت

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2016-1980(: مسافات تقدم وتراج  ساحل جلافظة بيش باملرت، خالل الفرتة 6شكل رقم )ال

 املذكورة   ا على حتليل املرئيات الفضائية للسنواتاملصدر : اعتماًد
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ن تنحددددرف أىل إحيدددث أدت عمليدددات تعددددديل شدددكل خددددط السددداحل     

ا عدددن أشدددجار املددداجنروف، ومدددن ثدددم ا فددداض مسدددتوى    اه املدددد بعيددددً ميددد

امليددداه يف بيئدددة املددداجنروف، وهدددذه التغددديريات يف مسدددار خدددط السددداحل       

الدديت تتضدددمن عمليددات تعميدددق   ، لددب بىنشدددطة الددتعمري  غمرتبطددة يف األ 

السدددددداحل )بغدددددددرض عمددددددل املصدددددددايد( واإللقدددددداء بالرواسدددددددب يف املنطقدددددددة    

مدا ترتدب عليده    وهدو  بدان الرمليدة،   املفدرط للكث  الشاطئية، واإلطماء

تددفق مدن خالهلدا    ياضمحالل وانسداد بعض من القنوات املدية اليت 

 .Loutfy I. El-Jouhary, 2009, P)مداء البحدر داخدل بيئدة املداجنروف      

لكدددثري مدددن التهديددددات الددديت    فقدددد تعرضدددت نباتدددات املددداجنروف  (336

ر والددردمل ترتبددت علددى تغددري طبيعددة شدداط  البحددر بفعددل عمليددات احلفدد  

يف خددور جددزر فرسددان، خددالل عمليددة إقامددة ميندداء حبددري يف اجلزيددرة      

، وموقدف للسديارات والقدوارب، وغدريه مددن ور      إنشداء مرسدى  تطلدب  

لرتفيددددده ا ارتددددبط بهددددا مدددددن تسددددهيالت لعمليددددات ا    األعمددددال الشدددداقة، ومددددد  

ا سددددلبية علدددى بيئددددة املدددداجنروف  ثدددداًر، قددددد تركددددت كلدددها ىآ السددداحلي 

(PME, 2005  ) 
الباحددددث لصددددعوبة كددددبرية يف حتديددددد مسددددتوى التدددددهور   وقددددد واجدددده

والرتاج  الدذي تتعدرض لده مسداحات نباتدات املداجنروف باملنطقدة مدن         

تعكسده   يا للتشابه الطيفي الذواق  حتليل املرئيات الفضائية نظًر

كدبريا بد  املداجنروف     مدا جعدل هنداك تدداخالً    وهدو  النباتات املائيدة،  

مدا اسددتدعى أن يقددوم الباحددث   واحلشددائش، وهددو والنباتدات السددبخية 

بىنهدا بيئدات حاضدنة     مسدبًقا  بعمل ميداني مكثف للمناطق املعروفة

ىل اجلهدددود الددديت بدددذلت يف سدددبيل    إىل اإلشدددارة إللمددداجنروف، إضدددافة  

    استزراع املاجنروف ببعض املواق 

ومددددددن خددددددالل نتددددددائج العمددددددل امليددددددداني أمكددددددن اخلددددددروي مبجموعددددددة        

 النتائج التالية:

ا الكدددددورنيش الشدددددمالي واجلندددددوبي ملديندددددة جدددددازان     تشدددددهد منطقتددددد  -1

تنمددو  ذيا علددى حسدداب نطدداق املددد واجلددزر الدد   ا كددبرًيا خدددمي توسددًع
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مدددددا ترتدددددب عليددددده تراجددددد  واضدددددح يف   وهدددددو  لفيددددده أشدددددجار املددددداجنروف 

جتريددف  جددرىاملسدداحة الكليددة للمدداجنروف بتلددك املواقدد ، حيددث   

 جددددرىمسدددداحات ال تقددددل يف كددددل موقدددد  عددددن كيلددددومرتين مددددربع       

 هدددو إقامدددة سدددواء أكدددان الدددداف     ،يفهمدددا مدددن ا تدددوى النبددداتي   جتر

  ، مثل توسي  نطاق خدمة املينداء مدثالً  خدمية منطقة ترفيهية أم

جات ا(، أو إلقامددددة سددددباقات بالدددددر 6كمددددا توضددددح الصددددورة رقددددم )  

 (7) النارية كما تب  الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جازان (: ردم الشاط  بالكورنيش الشمالي ملدينة 6رقم ) صورةال

 (م2017)املصدر: الدراسة امليدانية، ساحل مدينة جازان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا لسباقات الدراجات النارية  (: تهيئة املنطقة الشاطئية بعد ردمها لتكون مضماًر7صورة رقم )ال

  (م2017)املصدر: من تصوير الباحث، جازان 
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ف، ا، ومدددددن بينهددددددا املدددددداجنرو تتعدددددرض النباتددددددات السددددداحلية عموًمدددددد   - 2

يف املواقدددددد   يوالكمدددددد لعمليددددددات تدددددددهور علددددددى املسددددددتوي  النددددددوعي   

 جيدددددرىا يطدددددة مبحطدددددة الصدددددرف الصدددددحي مبديندددددة جدددددازان، إذ   

مبيددداه  يالدددتخلص مدددن تلدددك امليددداه يف البحدددر عدددرب أنبدددوب ضدددخم يلقددد    

خيلددددددق  وهددددددو مددددددا  – ذات املعاجلددددددة الثنائيددددددة والثالثيددددددة   –الصددددددرف 

تعريتدددده مددددن  جددددرتا يكسددددوه اللددددون األسددددود بعددددد أن  ا زلًقددددمسددددطًح

رض التوسدددعة  مدددن نطددداق املدددد بغددد    ةأجدددزاء كدددبري  تدمدددُروالنباتدددات 

 ( 8، كما تب  الصورة رقم )وإقامة منشآت عمرانية
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (م2017النوعي للنباتات الساحلية  )املصدر: من تصوير الباحث، جازان  و (: التدهور الكمي8صورة )ال

 

اقدددد  جبددددزر فرسددددان كددددثري مددددن املوتتعددددرض نباتددددات املدددداجنروف يف  -3

لعمليدددددددة تددددددددهور تكددددددداد تكدددددددون  نهجدددددددة مدددددددن قبدددددددل إدارة مينددددددداء  

عمليددددات التجفيددددف وحرمددددان النبددددات مدددددن      جتددددرى فرسددددان، حيددددث   

ما ميهد ملوته وتهيئدة األرض للتوسد ، كمدا هدو مدب       وهو  لاملياه

 ( 10(، والصورة رقم )9بالصورة رقم )
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إىل موتها   ييؤد وهذاه عن مسطحات املاجنروف من خالل عمليات الردم (: حجز امليا9صورة رقم )ال

 (م2017)املصدر: من تصوير الباحث، جزيرة فرسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وع املاجنروف وقد حتولت إىل أخشاب جرداء ذ(: سيقان وج10صورة رقم )ال

 (م2017)املصدر: من تصوير الباحث، جزيرة فرسان 

، 1990أن نتدددددددددائج حتليدددددددددل املرئيدددددددددات الفضدددددددددائية للسدددددددددنوات )     ومددددددددد 

 0.34( تشددري إىل أن معدددل تراجدد  نبددات املدداجنروف يبلدد  حنددو       م2016

ا يؤكدد أن هدذا املعددل    ما رلصده الباحدث ميدداني    فانا، سنويً  2كم
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ثخدددذ يف الزيدددادة يف كدددل مدددن النطددداق السددداحلي ملنطقدددة جدددازان أوفدددى     

( مسددددتويات الرتاجدددد   8، 7ان )وتظهددددر اخلريطتدددد  نطدددداق جددددزر فرسددددان  

حيدث تراجعددت املسدداحة   نبدات املدداجنروف باملنطقددة   يتعددرض لدده يالدذ 

عددددددام   2كددددددم 27إىل حنددددددو  م1990عددددددام  2كددددددم 36.3مجاليددددددة مددددددن  اإل

، وكمددددددا سددددددبقت اإلشددددددارة فدددددددان معدددددددالت الرتاجدددددد  ثخدددددددذة يف      م2016

دامددت األنشددطة البشددرية مسددتمرة بددنفس النسددق، وسددوف     الزيددادة مددا 

ري لتلدددددك النتدددددائج يف أحدددددد املباحدددددث التاليدددددة بهدددددذا  يكدددددون هنددددداك تفسددددد

 البحث   

 
  م1990(: توزي  نبات املاجنروف عام 7شكل رقم )ال

 (م1990)املصدر: بناء على حتليل املرئيات الفضائية للقمر الصناعي األمريكي الند سات،  
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  م2016 (: توزي  نبات املاجنروف عام8شكل رقم )ال

 (م2016ل املرئيات الفضائية للقمر الصناعي األمريكي الند سات، عام )املصدر: بناء على حتلي

 ي تعددددرض لدددده ( مسددددتويات الرتاجدددد  الددددذ 9وخيتصددددر الشددددكل رقددددم ) 

 نبات املاجنروف باملنطقة
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  م2016–1990(: تراج  مساحات نبات املاجنروف ب  عامي 9شكل رقم )ال

 اعي األمريكي الندسات لألعوام املذكورة )املصدر: بناء على حتليل املرئيات الفضائية للقمر الصن
 

وبنددداء علدددى التقريدددر الدددذى أعدتددده لاملنظمدددة اإلقليميدددة حلمايدددة بيئدددة  

ل فدددان نباتدددات املددداجنروف يف هدددذه  2005البحدددر األ دددر وخلددديج عددددن،  

ة بشدددكل كدددبري لعمليدددات التددددهور واإلزالدددة، نتيجدددة    املنطقدددة عرضددد 

حيدددددث تتعدددددرض   ،نشدددددطة التنمويدددددة واالسدددددتثمارية بهدددددا  لكدددددثري مدددددن األ 

النباتددددات للتددددددمري جدددددراء عمليدددددات ردم السدددددواحل أو جتريفهدددددا بغدددددرض   

تقطيعهدددددا  جيددددري عمددددل مدددددزارع الروبيددددان، كمدددددا أن األشددددجار نفسدددددها    

ن إ، بددددددل  ا للتدفئددددددة مصدددددددرً تخدامها يف أنشددددددطة البندددددداء أو حتددددددى    السدددددد 

األجددزاء القمميددة مدددن تلددك األشددجار تتعدددرض للتلددف والتآكددل نتيجدددة       

% مددددن مجلددددة مسدددداحة   74تقريددددر إىل أن حنددددو  اإلبددددل ، وانتهددددى ال  يرعدددد
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للتلدددددددددددددددف والتنددددددددددددددداقص بشدددددددددددددددكل سدددددددددددددددري    املددددددددددددددداجنروف قدددددددددددددددد تعدددددددددددددددرض

(PERSGA,2005  ) 

 تراج  مساحات الشعاب املرجانية - أ

لقد تركت املمارسات البشرية تىثرياتها السلبية بشكل بال  

النظام البيئي البحري وح على نطاقات الشعاب املرجانية يف الوض

ا ( أن هناك تراجًع8(، )7تب  اخلريطتان )ملنطقة جازانل حيث 

ا يف ا توى املرجاني باملنطقة، فقد تناقصت مساحة كبرًي

 880إىل م1987عام  2كم 1097الشعاب والتجمعات املرجانية من 

   2كم 7.44-ا بنحو ، وهو تراج  يقدر سنوي م2016عام  2كم
هلا  األنشطة البشرية فانوكما ثبت من خالل العمل امليداني 

ىل هذه النتيجة السلبية على بيئة إالتىثري األكرب يف الولصول 

املرجان، فممارسات الصيد بىشكال غري قانونية يف مناطق 

والتوس  يف أنشطة جبزر فرسان، صولًصا احليد املرجاني وخ

يف مواض  ميناءي جازان وفرسان كان  ولًصاصاحلفر والردم خ

ج إحدى عمليات الضبط ( نتائ11هلما دور كبري، فتظهر الصور )

تنتزع  ةبشباك خطافي جرتجبزر فرسان لعمليات لصيد  جرتاليت 

 الشعاب وخترجها من مواضعها خالل عمليات الصيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: نتائج إحدى ضبطيات ا مية الطبيعية جبزر فرسان لعمليات الصيد اليت تقتل  11صورة رقم )ال

 مية الطبيعية جبزر فرسان (الشعاب املرجانية  )املصدر: شرطة ا 
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( ما تقوم به إدارة ميناء فرسان 12كما تب  الصورة رقم )

بغرض توسعة امليناء على حساب املكونات احلية مبا فيها 

مد أنابيب يف مناطق املرجان  جيرىالشعاب املرجانية، حيث 

التخلص منه على شاط   جيرىىل مسحوق إتفتيتها وحتويلها ل

من التوس  يف مساحة امليناء دون مراعاة ألية اجلزيرة للتمكن 

اعتبارات بيئية، وسوف تكون العوامل املسببة هلذا التدهور جلل 

 نقا  يف ا ور األخري من جلاور هذا البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: عملية توسعة ميناء جزر فرسان على حساب املوائل الطبيعية  12صورة رقم )ال

 (م2017جزيرة فرسان،  )املصدر: من تصوير الباحث،
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)املصدر: بناء على حتليل املرئيات الفضائية  م2016 (: مساحة الشعاب املرجانية عام10شكل رقم )ال

 )م2016، امرًت 30للمنطقة، القمر الصناعي األمريكي الند سات بدقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)املصدر: بناء على  م،2016-1987ب  عامي  (: اختالف مساحات الشعاب املرجانية11شكل رقم )ال

  (امرًت 30حتليل املرئيات الفضائية للمنطقة، القمر الصناعي األمريكي الند سات بدقة
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 التلوث بالعنالصر الثقيلة -ي

األمسدددددددددداك والروبيددددددددددان(  صولًصدددددددددداتتعدددددددددرض األحيدددددددددداء البحريددددددددددة )وخ 

ي للتدددىثريات السدددلبية لعمليدددات التلدددوث الدددذي يتعدددرض لددده النظدددام البيئددد    

هدددددذه امللوثدددددات مدددددن مصدددددادر أهمهدددددا ميددددداه       يالبحدددددري باملنطقدددددة، وتدددددىت  

الصددرف الصددحي، وتدددفق الزيددوت مددن الندداقالت البحريددة، وكددذلك  

عددددوادم وسدددددائل النقدددددل البحدددددري ومراكددددب الصددددديد الددددديت جتدددددوب ميددددداه    

 املنطقة 
ا نظدددددًر لهدددددذا وتعدددددد العنالصدددددر الثقيلدددددة أحدددددد أهدددددم امللوثدددددات اخلطدددددرة 

هددددددذه امللوثددددددات وسددددددهولة ولصددددددوهلا    لسددددددميتها العاليددددددة، حبكددددددم وفددددددرة    

ىل إويعددددددزى هددددددذا األمددددددر  ،وتراكمهددددددا بىجسددددددام الكائنددددددات البحريددددددة

كثافددددددة اسددددددتخدامها يف العمليددددددات الصددددددناعية واألنشددددددطة ا ليددددددة،   

Idris, A. M. 2008, p 160)) 

ا ا كددبرًيوجددير بالددذكر أن التلددوث بالعنالصددر الثقيلدة ميثددل خطددرً  

وثددددددددات عددددددددرب أجسددددددددام   حيددددددددث متددددددددتص هددددددددذه املل   لعلددددددددى حيدددددددداة اإلنسددددددددان  

ىل جسددم اإلنسددان عددرب مراحددل السلسددلة   إالكائنددات البحريددة وتصددل  

الغذائيددددددددددددددة، إذ مبقدددددددددددددددور هددددددددددددددذه امللوثددددددددددددددات أن تسددددددددددددددبب اضددددددددددددددطرابات  

مسدددددددرطنة، جباندددددددب   افسددددددديولوجية وعصدددددددبية، وتشدددددددوهات وأمراًضددددددد   

ري طبيعيدددددة،  التحدددددوالت اجلينيدددددة يف اخلاليدددددا، وتغدددددريات شدددددكلية غددددد     

زيدددددددادة   رمونيدددددددة، إضدددددددافة إىل  نزمييدددددددة واهلعدددددددالوة علدددددددى األنشدددددددطة اإل  

معددددالت الوفيدددات، وهدددو مدددا ميكدددن إرجاعددده أيضدددا اىل تلدددك امللوثدددات    

 ( Bubb,J. and Laster,J. 1991, p 190شديدة الضرر  )
 ا قلددددياًلوقددددد أجددددرى املتخصصددددون يف الدراسددددات البيولوجيددددة عددددددً   

 صولًصددداملدددا تتعدددرض لددده األحيددداء البحريدددة مدددن ملوثدددات وخ  البحدددوثمددن  

، وزمدددال ه Tarekيلدددة، ومدددن تلدددك الدراسدددات مدددا قدددام بددده     العنالصدددر الثق

ا عشدددر نوًعددد حيدددث أظهدددرت هدددذه الدراسدددة الددديت اهتمدددت بفحدددص اثدددأل  

: اهلدامور، السددانور، البدداركودا،  يمدن األمسدداك مبنطقدة جددازان وهدد  

، البيددددددددداض، ياهلندددددددددد ، الدددددددددداراكي، البدددددددددورةناجيدددددددددل، هريدددددددددد، قطددددددددد  
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تفددداع نسددددب  ىل ارإ(، وقدددد انتهدددت الدراسددددة   ةالشدددعور، سدددواىل، الباغدددد  

خدر عندد مقارندة نتدائج     كل مدن احلديدد، والزندك، وعلدى اجلاندب اآل     

التحلددددددديالت با دددددددددات الددددددديت وضدددددددعتها املنظمدددددددة الدوليدددددددة لألغذيدددددددة     

والزراعدددة فقدددد اتضدددح ارتفددداع قددديم عنصدددر الكدددادميوم عدددن جلدددددات  

نددددد املسددددتوى  املنظمددددة الدوليددددة، فيمددددا جدددداءت قدددديم معظددددم العنالصددددر ع     

 (Tarek, O, Said, et al , 2014)احلدى لتلك ا ددات  

ه عدددددددددددن العنالصددددددددددر الثقيلددددددددددة يف أنسدددددددددددجة   ئدددددددددد وزمالAmelدراسددددددددددة  ويف

الروبيدددددددان مبنطقدددددددة جدددددددازان تدددددددب  أن تركيدددددددزات عنصدددددددر الرلصددددددداص       

يف املليددددددون يف كددددددل مددددددن   اجددددددزًء2.32، 17، 21.33تراوحددددددت مددددددا بدددددد   

أعلدى   ياخلياشيم واهليكل اخلارجي والعضالت علدى الرتتيدب، وهد   

ا  دددددددات منظمدددددة هدددددا لتلدددددك الرتكيدددددزات وفًقددددد مدددددن القددددديم املسدددددموح ب 

الصدددددددحة العامليدددددددة، الددددددديت أقدددددددرت أنددددددده ال ينبغدددددددي أن تزيدددددددد تركيدددددددزات   

مليجدددددددددددددددرام كجم، إضدددددددددددددددافة إىل أن   2عنصدددددددددددددددر الرلصددددددددددددددداص علدددددددددددددددى  

تركيددزات عنصددر الرلصدداص جدداءت أعلددى مددن  حددد اخلطددورة ا دددد    

 Amel elمددن قبددل منظمددة األغذيددة والزراعددة التابعددة لألمددم املتحدددة  

Gendy et.al. 2015 P. 674) ) 

نهددا مبثابددة ندداقوس   فاومدد  قلددة الدراسددات املتعلقددة بهددذه املشددكلة     

حيدددذر مدددن خطدددورة املشدددكلة علدددى لصدددحة األحيددداء البحريدددة ومدددن ثدددم          

 لصحة اإلنسان يف نهاية املطاف 

سددددددابعًا: العوامددددددل اجلغرافيدددددددة املسددددددببة لتددددددددهور النظددددددام البيئدددددددي     

 البحري باملنطقة:

ل اجلغرافية البشرية املسببة تضافرت وموعة من العوام

لتدهور النظام البيئي البحري مبنطقة الدراسة، ترج  يف معظمها 

 مناقشة لكل منها:   ىتيإىل العوامل البشرية، وفيما ي

 :التوس  العمراني 

ومبنطقة  -ا يعد التوس  العمراني بالنظم البيئية البحرية عموًم 

اليت تركت رية أحد أهم املمارسات البش -الدراسة بشكل خاص
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من التىثريات السلبية على خمتلف عنالصر ومكونات النظام  اكثرًي

البيئي البحريل سواء أكان هذا بصورة مباشرة فتتغري هيئة األرض 

خط الساحل، أو بصورة غري مباشرة نتيجة ملا تتلقاه  وخصولًصا

املنطقة الساحلية من ملوثات هي يف األساس نتيجة لالستخدامات 

البحري فتفسد  ىل مياه النظام البيئيإليت تنصرف البشرية ا

 على العديد من األحياء بداخله   يخصائصه وتقض
بليون نسمة من سكان  1.2تظهر التقديرات احلديثة أن  

كيلو مرت من خط الشاط ،  100العا  تسكن نطاقا يف حدود 

مرت، حيث تبل  الكثافة  100يق  على منسوب أدنى من  يوالذ

ملتوسط العاملي، وجدير أضعاف نظريتها عن ا 3حنو السكانية 

تكثيف األنشطة التنموية باملناطق الساحلية وما  بالذكر أن

ا ا واستخداًمتبعها من زيادة يف الكثافات السكانية بها سكًن

قد ترتب عليه تعرض تلك املناطق لعمليات التعرية والتدمري 

(Luciana Slomp, 2004, P p 15: 16) 

مددن خالهلددا رلصددد   جددرىحتليددل املرئيددات الفضددائية الدديت  ومددن واقدد  

منددو الكتلددة املبنيددة باملنطقددة اتضددح أن مسدداحة الكتلددة املبنيددة قددد         

اىل    م1990عدام  2كدم  30.780زادت مسداحة الكتلدة العمرانيدة مدن     

، كمددددددا يدددددددب  الشددددددكالن رقدددددددم   م2016 عدددددددام 2كددددددم  316.584حنددددددو  

(12 ،13 ) 
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  م2016-1990مراني مبنطقة الدراسة خالل الفرتة من نطور النمو الع (: 12شكل رقم )ال

، خالل السنوات  ناء على حتليل املرئيات الفضائية، القمر الصناعي األمريكي الندساتب )املصدر: 

 (م2016م، 2010، م2000، م1990

  

فقد ترتب على تلك األنشطة البشرية أن ألصبحت املناطق 

ة اليت تشمل على الساحلية عرضة ملستويات عالية من اخلطور

للمنطقة الساحلية،  اخلط الشاط ، وغمًر اسبيل املثال حنًت

 (Ishmael Yaw , et al , 2016, p 1يف املوارد الساحلية، ) اعام  اوتدهوًر
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(: تطور مساحة الكتلة العمرانية على ساحل منطقة الدراسة خالل الفرتة من 13شكل رقم )

، 1990ا على حتليل املرئيات الفضائية للسنوات در: من عمل الباحث اعتماًد)املص م1990-2016

   م2016، 2010، 2000

 عمليات الردم واحلفر بالساحل -ب

تنمويددة تتعددرض املنداطق السدداحلية بالنظددام البيئددي   مسددوِّغاتحتدت  

لكدددددثري مدددددن مظددددداهر التعددددددي علدددددى نطددددداق املدددددد      يف املنطقدددددة البحدددددري 

يات ردم وحفدر بشدكل أسدهم يف نهايدة     فيه عمل ريجت يالبحري الذ

ىل تغددري طبيعددة خددط السدداحل مددن ناحيددة، وتدددهور املكونددات     إاألمددر 

 النباتية من ناحية ثانية    خصولًصااحلية 

فمددن واقدد  نتددائج حتليددل املرئيددات الفضددائية خددالل العقددود األربعددة         

ردم باملنطقددددة ا يف عمليددددات الددددا مسددددتمر األخددددرية تددددب  أن هندددداك تزايددددًد

تغدددري الطبيعدددة األلصدددلية للسددداحل، إذ إنددده بنددداء       ية ترتدددب عليددده السددداحل

حتددى  م1980علددى حتليددل نتددائج املرئيددات الفضددائية خددالل الفددرتة مددن      

 اإلمجاليدددةبلغدددت املسدداحة   لهالدد علددى مسدددتوى املنطقددة ك  م 2016عددام  

، م1990-1980خالل الفدرتة مدن    2كم 20اليت تعرضت للردم حنو 

-1990خدددددالل الفدددددرتة مدددددن   2كدددددم 6ىل حندددددو إثدددددم تناقصدددددت املسددددداحة  

-2000 للزيدددادة ودددًدا خدددالل العقددد التدددالي   لد، ثددم عددداد املعدد  م2000
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، واسدددددتقر نفدددددس املعددددددل خدددددالل الفدددددرتة     2كدددددم 28 وبلددددد  حندددددو  م2010

أن عمليددددات الدددردم الدددديت  ،، وهددددو مدددا يعدددأل  م2016-2010األخدددرية مدددن   

بلدد  حنددو    م،2010-1980تعددرض هلددا خددط السدداحل خددالل الفددرتة مددن       

كاندددت علدددى مسدددتوى   وإْن  هددداا عمليدددات احلفدددر فان ، أمددد2كدددم 72.55

أكثرهدددددا  ، كدددددان2كدددددم 32.72نهدددددا سدددددجلت حندددددو    فاأقدددددل  يمسددددداح

  م2000-1990ا خالل الفرتة من نشاًط

، 16، 15  14) ذوات األرقدددددداموقددددددد أظهددددددرت وموعددددددة اخلددددددرائط  

( معددددددالت التقددددددم والرتاجددددد  خلدددددط السددددداحل سدددددواء علدددددى مسدددددتوى   17

افظددددات الدددديت شددددهدت تغددددريات    ، أو علددددى مسددددتوى ا  كلددددهااملنطقددددة 

فظددددات جددددازان، جلا :علددددى الرتتيددددبي واضددددحة يف هددددذا الصدددددد، وهدددد 

  وأحد املسارحة، وبيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)املصدر:  م2016-1980(: تغريات خط الساحل مبنطقة جازان خالل الفرتة من 14شكل رقم )ال

، 1980ات خالل السنوات س داألمريكي الن يبناء على حتليل املرئيات الفضائية للقمر الصناع

 (م2016، 2010، 2000، 1990
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)املصدر: بناء م 2016: 2000خالل الفرتة من  ،جلافظة جازان :(: تغريات خط الساحل15شكل رقم )ال

 األمريكي الند سات خالل السنوات املذكورة( يعلى حتليل املرئيات الفضائية للقمر الصناع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م 2016 -2000سارحة خالل الفرتة من تغريات خط الساحل مبحافظة أحد امل(: 16شكل رقم )ال 

ت خالل السنوات )املصدر: بناء على حتليل املرئيات الفضائية للقمر الصناعى األمريكي الند سا

  (م2016، 2010، 2000
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 م2016-2000(: تغريات خط الساحل مبحافظة بيش خالل الفرتة من 17شكل رقم )ال

ناء على حتليل املرئيات الفضائية للقمر الصناعي األمريكي الند سات خالل السنوات   )املصدر: ب 

  (م2016، 2010، 2000

أن  يف املنطقدددة إىلوقددد خلدددص الباحدددث مدددن خددالل العمدددل امليدددداني   

مدددددددن السددددددداحل بغدددددددرض إقامدددددددة     هنددددددداك عمليدددددددات ردم ألجدددددددزاء كدددددددبرية   

الكددددددددددددورنيش الشددددددددددددمالي  امنشددددددددددددآت ترفيهيددددددددددددة وخدميددددددددددددة، فمنطقتدددددددددددد

ل الدددددردم اازالدددددت أعمدددددمندددددوبي مبديندددددة جدددددازان علدددددى سدددددبيل املثدددددال   واجل

( مددى نشداط   13تدب  الصدورة رقدم )   وعلى قددم وسداق،    جتريا مفيه

ا عمليددددات الددددردم الددددذي ميتددددد بطددددول حنددددو ثالثددددة كيلددددو مددددرتات عرًضدددد   

 على اجلبهة الساحلية  وحنو كيلو مرت طواًل

ا قبالددة لي د اردمهدا ح  جيددري حيدث قددر الباحدث أبعدداد املنطقدة الديت      

،  وحندو كيلدومرتين عرًضدا   كيلدو مدرت طدوالً    4.5جامعة جازان بنحو 

 ا لنباتات املاجنروف وكل تلك املساحات كانت يف األلصل موطًن

كما تتعدرض النباتدات لعمليدات الرعدى مدن قبدل رعداة اإلبدل الدذين          

هددددذه النباتددددات يف حددددال كانددددت كميددددات األمطددددار ال        ىيعتمدددددون علدددد 



 

 225 

تدهور النظام البيئي البحري مبنطقة جازان، جنوب 

غرب اململكة العربية السعودية، دراسة جيوبيئية

لعمليددددددات  يا يكفددددددعويددددددة غطدددددداء خضددددددري   الري ملددددددنح األراضدددددد  يتكفدددددد

فداف الديت   الرعي، وحيددث هدذا كدذلك بشدكل دائدم يف فدرتات اجل      

  متر بها املنطقة سنوي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (م2016ملصدر: الدراسة امليدانية  (: عمليات الردم بساحل مدينة جازان )ا13صورة رقم )ال

 

 :التخلص من مياه الصرف الصحي يف البحر-ي

 

لنظددام البيئددي البحددري مبنطقددة الدراسددة كميددات كددبرية       يتلقددى ا

، وقددددد سددددنوي ا 3م12.704.55ي تقدددددر بنحددددو مددددن ميدددداه الصددددرف الصددددح

كانددددددت هندددددداك جلطددددددة قدميددددددة لتجميددددددد  ميدددددداه الصددددددرف بعيدددددددة عدددددددن        

كددم، إال أن هددذه ا طددة قددد توقددف العمددل        3السدداحل مبقدددار حنددو    

ال إالسدداحل ا طددة احلاليددة الدديت ال يفصددلها عددن    هددا بهددا واسددتبدلت ب 

 ( 14أمتار، كما تب  الصورة رقم ) 5مسافة ال تتعدى 
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ىل البحر بساحل مدينة جازانإ(: مياه الصرف الصحي املعاجلة تنتهي 14صورة رقم )ال  

(م2016)املصدر: الدراسة امليدانية  ساحل مدينة جازان،    

 

 
 

صرف الصحي عند خمري (: النباتات البحرية غارقة يف مسطح من مياه ال15صورة رقم )ال

 جلطة املعاجلة مبدينة جازان  )املصدر: الدراسة امليدانية  ساحل مدينة جازان(
 

بدأت جلطة الصرف الصحي مبنطقة الدراسة )ومقرها مدينة 

م(، وتبل  الطاقة 2007هد )1428 2 27ا يف جازان( العمل فعلي 

ا حنو ي ، وتستقبل ا طة يوميومي ا 3م30.000التصميمية للمحطة 

هما الصهاريج )اليت تنقلها  ،، من مصدرين أساسي 3م34807

والشبكة اليت ختدم بعض أجزاء من املدينة، وتبل   ،العربات(

ا،  يومي 3م 17487كمية املياه اليت ختض  للمعاجلة الثنائية حنو 
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ا، ويعاد  يومي 3م17320املعاجلة الثالثية لنحو جتري  يف ح 

   )مديرية املياه والصرف الصحي، يومي ا  3م 950استخدام حنو 

 ( م2017بيانات غري منشورة 

ميند  مدن أن مياههدا     ن هدذا ال فدا با طدة   ُتعدا  أن هذه امليداه   وم 

حتتددددددددددددوي علددددددددددددى متبقيددددددددددددات العنالصددددددددددددر الكيميائيددددددددددددة الناجتددددددددددددة عدددددددددددددن       

االسدددددددتخدامات املدنيدددددددة، ومدددددددن غدددددددري شدددددددك فدددددددان تلدددددددك الكيماويدددددددات      

ا سدددددددلبية واضدددددددحة علدددددددى املركدددددددب  ًرثددددددداثواملتبقيدددددددات العضدددددددوية تدددددددرتك  

 احليوي بالنظام البيئي البحري مبنطقة البحث 

 

( مقارنة القيم املسجلة بالقيم املسموح بها لبعض العنالصر امللوثة مبياه جلطة الصرف الصحي 1دول )اجل

ء، الالئحة ( اململكة العربية السعودية، وزارة املياه والكهربا1جبازان )القيم باملليجرام لرت( )املصدر: )

  (م2016( الباحث بناء على نتائج التحليل املعملي، فرباير 2، )2014التنفيذية ملياه الصرف، 

 العنصر
األس 

  اهليدروجيأل

االكسج  

احليوي 

 املستهلك

عدد عصيات القولون 

 الربازية
 الفلوريد الكادميوم األلومنيوم

القيم 

املسموح 

 (1بها )
 0.4 0.010 5.0 ملم100خلية 1000 40 8.4

القيم 

املسجلة 

 (2) افعلي 
 0.6 0.040 7.3 ملم100خلية  1050 56 9.3

 

 ا( يتضددددددح أن هندددددداك ارتفاًعدددددد 1وبندددددداء علددددددى بيانددددددات اجلدددددددول رقددددددم )  

يف قدددددديم العنالصددددددر وامللوثددددددات الدددددديت حتتويهددددددا ميدددددداه الصددددددرف      املحوًظدددددد

كانددددت االرتفاعددددات ليسددددت    ولددددئنبا طددددة، عوجلددددت الدددديت  الصددددحي

حددددددتها وزارة امليدددداه والكهربدددداء  الدددديت والصددددفاتبقدددديم كددددبرية عددددن امل

 تلك الزيادات ترتك تىثريات بيئية بالغة الوضوح فان السعودية 

الديت تلقدى بعدد     فارتفاع قيمدة األس اهليددروجيأل يف ميداه الصدرف    

معاجلتهدددددددا يف البحدددددددر يدددددددرتك تدددددددىثريات بالغدددددددة الوضدددددددوح علدددددددى األحيددددددداء   

و مدا قدد يرتتدب عليده     سواء أكاندت حيوانيدة أو نباتيدة، وهد     ،الدقيقة

وهددو مددن شددىنه أن يقلددل مددن    ،ع مددن األحيدداء االقضدداء علددى أعددداد وأنددو 

نتاجيدة النظدام البيئدي    إتراج  معدالت البناء الضوئي ومدن ثدم تراجد     

 بشكل عام 
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مدددن أخطدددر مظددداهر تلدددوث   ايعدددد التلدددوث بعنصدددر الكدددادميوم واحددددً  

ائندددددددات ا بالغدددددددة علدددددددى امليددددددداه والك ثددددددداًرثالبيئدددددددة البحريدددددددة الددددددديت تدددددددرتك   

معائده تلدك   أىل جسدده و إ يتنتهد  ينسدان الدذ  ، ومن ثم على اإلالبحرية

 الكدددادميوم الكائندددات واملدددىكوالت البحريدددة، وفيمدددا يتعلدددق بنسدددبة  

فالكدددددددددددددادميوم يرتاكددددددددددددددم يف أنسددددددددددددددجة وأجسدددددددددددددام األحيدددددددددددددداء املائيددددددددددددددة   

وهدو   لبرتكيزات عالية أكثر من مستويات تركزها يف املاء نفسده 

يتنددددددداول هدددددددذه املدددددددىكوالت   ين الدددددددذمدددددددا يرتتدددددددب عليددددددده إلصدددددددابة اإلنسدددددددا  

يسدرًيا كاإلسدهال   منهدا مدا قدد يبددو      ،البحرية بالعديد من األمراض

، أو أشدددددددد خطدددددددورة مثدددددددل ا مثدددددددل هشاشدددددددة العظددددددام ، أو خطدددددددًروالقدددددديء 

تدددددددالف اجلهددددددداز املنددددددداعي والتسدددددددبب يف حددددددددوث     إالتسدددددددبب يف العقدددددددم و 

 (Afshan et al, 2013, p76السرطانات )

اء دورة الزئبدددددددق، حيدددددددث يرتكدددددددز  وتشدددددددبه دورة الكدددددددادميوم يف املددددددد 

ومنهددا إىل اإلنسددان   ،الكددادميوم أواًل يف الطحالددب، ثددم يف األمسدداك  

إىل أعدددراض تنفسدددية   يكمددددا أن اجلرعدددات السدددامة تدددؤد    ،واحليدددوان

 وهدو مدا يدؤثر سدلًبا    حادة وزيادة إفراز املخاط على اجللدد واخلياشدديم   

اهلدروب   على عمليدة التنظديم األمسدوزي مد  اخلمدول وفقددان خالصدية       

إىل ظهدور تشدوهات يف    إضدافةً بها األمساك الطبيعية(،  )اليت تتميدز

تددددددددة  ويكددددددددون يف اجلرعددددددددات حتددددددددت املمي خصولًصدددددددداالعمددددددددود الفقددددددددري 

يف اخلياشدددددديم، الكلدددددددى، الكبددددددد ثدددددددم    تركيددددددز الكددددددادميوم عالًيدددددددا  

 لحوم الاألمعاء وبنسبة أقدل يف 

 اجلددول  العنالصر الدواردة يف ي وال تقل التىثريات اليت ترتكها باق

، وعلددى السدابق مددن حيددث خطورتهددا علددى األحيداء البحريددة مددن جانددب   

الدددددنمط مدددددن   هدددددذانسدددددان بالتبعيدددددة مدددددن جاندددددب ثخدددددر، ولعدددددل      لصدددددحة اإل

 وهدددو مبنزلدددة  ىل دراسدددة بيولوجيدددة متخصصدددة،    إتددداي  حتاملشدددكالت  

مؤشددر يف هددذه الدراسددة علددى خطددورة تدددهور النظددام البيئددي البحددري      

 مبنطقة جازان 
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 املفرط واالستزراع السمكي )مزارع الروبيان( نشاط الصيد  -د

 انشددددددداًطبولصدددددددفه مشدددددددروعية الصددددددديد واالسدددددددتزراع السدددددددمكي  مدددددد  

ا مدا كاندت هدذه    ن كدثريً فاله مردوداته االقتصادية املعتربة،  ابشري 

املمارسددددددات ذات تددددددىثريات سددددددلبية علددددددى املكددددددون األحيددددددائي بالنظددددددام       

بيئدددددددة نباتدددددددات  ا لالبيئدددددددي البحدددددددريل سدددددددواء أكدددددددان هدددددددذا التدددددددىثري متلًفددددددد    

ا للمدوطن البيئدي الدذي يضدم     املاجنروف بشدكل أساسدي، أم مالمًسد   

  تكددن بعيدددة عددن عمليددات اإلتددالف سددواء      الشددعاب املرجانيددة الدديت  

 أكانت متعمدة أم غري ذلك 

ففددي املنطقددة ا ميددة مددن جددزر فرسددان علددى سددبيل املثددال أمكددن        

متييددددددددز ثالثددددددددة أمندددددددداط ألنشددددددددطة الصدددددددديدل وهددددددددي: الددددددددنمط احلددددددددريف،       

واالسددتثماري، والصددناعي، أمددا النددوع األول )احلددريف( والددذي يتددىلف      

قددددددوارب  8: 5لددددددب مددددددن وموعددددددة تددددددرتاوح بدددددد   غالقددددددائم  عليدددددده يف األ

زجاجيددة ذات مصدددر طاقددة خددارجي، يقددوم املشددتغلون بهددذا النددوع يف      

( والتوندددددة، emperorsمرباطدددددور )لدددددب بصددددديد أندددددواع مثدددددل مسدددددك اإل   غاأل

% مددددددن عمليددددددات الصدددددديد  76: 59ا بدددددد  (، وأن مددددددsnappersواحلمددددددراء )

 داخل نطاق املنطقة ا مية من اجلزر    جتريهذه 

مددددن  فيددددهأمددددا نشدددداط الصدددديد االسددددتثماري فتتددددىلف وسددددائل الصدددديد     

قوارب أطول مدن قدوارب اجملموعدة السدابقة حيدث يبلد  طدول القدارب         

أمتددار، ميتلكهددا مسددتثمرون سددعوديون ولكددنهم ال      10الواحددد حنددو  

ليها، حيث يقوم على تشدغيلها طدواقم مدن األجاندب     يقومون بالعمل ع

)الوافددددددين(، وقدددددد ثبدددددت أن معظدددددم عمليدددددات الصددددديد مدددددن هدددددذا الندددددوع       

خددداري نطددداق املنطقدددة ا ميدددة، حيدددث تسدددمح أحجدددام قدددواربهم   جتدددري

 بالتحرك للبحث عن األمساك بعيدا عن الشاط  

وفيما يتعلق بدالنوع الثالدث مدن  ارسدي نشداط الصديد السدمكي        

ة )الددددنمط الصددددناعي( فددددان مددددا تقددددوم بدددده هددددذه اجملموعددددة مددددن          باملنطقدددد

مددن خددالل    يكددون عمليددات لصدديد داخددل نطدداق املنطقددة ا ميددة فاندده       

جلالصددددرة األمسدددداك   جتددددرياسددددتخدام شددددباك اجلددددر القاعيددددة، حيددددث   
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(fish tripping )الصدديد علددى هددذا النحددو داخددل إطددار املنطقددة    وجيددري

لصددغري يف وسددط ا ميددة، حيددث تسددتهدف الشددباك أمسدداك األرنددب ا  

علددى املنحدددرات املرجانيددة تسددتهدف   يف حدد  أنهدداالنطدداق املرجدداني، 

الشدددبكات أمسددداك احلمدددراء   وهدددو مدددا يرتتدددب عليددده تددددمري للمحتدددوى     

ىل ذلدك أنشدطة االسدتجمام والزيدارة     إاملرجاني بهدذه املنداطق، أضدف    

ىل نشدداط إخددالل العطددالت ا ليددة باململكددة، إضددافة     تكددونالدديت 

ا علدددددى حيددددداة  ا سدددددلبي ثدددددًرأالنقدددددل املدددددائي الددددديت تدددددرتك    الشدددددحن وحركدددددة 

 الشعاب املرجانية جبزر فرسان 

ىل عمليددددددات الغددددددوص الدددددديت تسددددددتهدف مجدددددد  اللؤلددددددؤ   إهددددددذا إضددددددافة 

وهدددذا احليدددوان الرخدددوي األخدددري قدددد تناقصدددت   ،(calmsوالبطليندددوس )

أعدددداده بشدددكل كدددبري، حيدددث ميكدددن حصددداده بسدددهوله يف منددداطق        

 ا ترتددددددب عليدددددده مددددددوت مددددددا يددددددرتاوح بدددددد       املسددددددطحات املرجانيددددددة وهددددددو مدددددد   

 جدددرى% مدددن مجلدددة أعدددداد هدددذا الكدددائن البحدددري، كمدددا أنددده  35 :20

يف مواض  حصاد وجتميد  هدذا احليدوان،     لتالف الشعاب املرجانيةإ

( مدن قبدل جلندة احليداة     calmsعمليدات مجد  البطليندوس )   ُحرِّمت وقد 

جددددددراء دراسددددددة تقييميددددددة لوضدددددد  هددددددذا الكددددددائن    إالفطريددددددة حتددددددى يددددددتم  

  ( William Gladstone , 2000, P p 1020: 1022بحري  )ال

وتعد املمارسدات الديت يقدوم بهدا قطداع مدن الصديادين جبدزر فرسدان          

ا ا كدددددبرًيعلددددى وجدددده اخلصدددددوص مددددن أكثدددددر األمددددور الدددديت سدددددببت تلًفدددد      

تقددوم إدارة  ملسدتعمرات الشدعاب املرجانيدة باملنطقدة، ومدن حد  آلخدر       

لك األنشطة، ومن بينهدا مدا    اية البيئة بعمل ضبطيات للحد من ت

الديت  ( 12رقدم )  ةوهو مدا تبينده الصدور    م،2017ا يف يناير مؤخًر جرى

الدددددتحفظ علددددى مراكدددددب لصددددديد   جددددرى اإلشدددددارة إليهددددا، حيدددددث   سددددبقت 

وهدددو ا مدددن الشدددباك تقتلددد  الشدددعاب املرجانيدددة اقتالًعددد  اتسدددتخدم أنواًعددد

عمليدددددددات الصددددددديد مبنطقدددددددة   وجتدددددددريا، ا أو جزئي ددددددديددددددددمرها كلي ددددددد مدددددددا

 أهمها:   ،ليات والوسائلسة وفق عد من اآلالدرا
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، م  االبتعاد عن خط شباك اجلر اخللفي لصيد الروبيان  1

 ة ل حبرياميأ 3الساحل مبقدار 

مسدداك الباغددة والسددردين،   أالتحويطيددة لصدديد   شددباك الشنشددوال   2

 ة ل حبرياميأ 3م  االبتعاد عن خط الساحل مبقدار 

ثدددل الكنعدددد  الشدددباك اخليشدددومية لصددديد األمسددداك السدددطحية م     3

 مياه املنطقة  مجي ح باستخدامها يف ، ويسموالتونة والعقام

 مجيدد سددمح باسددتخدامها يف  لقددراقري أو السددخاوى أو الفخددا  وي ا  4

 عدا جزيرة فرسان واجلزر ا يطة بها ، مامياه املنطقة

 مجيدد سددمح باسددتخدامها يف أي مكددان يف  ياجللددب أو السددنارة و   5

مليدددداه والزراعددددة، مركددددز أحبدددداث    )وزارة البيئددددة وا ميدددداه املنطقددددة  

 الثددددددددروة السددددددددمكية مبنطقددددددددة جددددددددازان، بيانددددددددات غددددددددري منشددددددددورة،  

 (م2016

 :أنشطة بشرية أخرى  - هد

ا يف إتدالف  ا واضدحً تؤثر نواتج عدد ثخر من األنشدطة البشدرية تدىثريً   

مبنطقددة الدراسددة كمددا هددو  يالبحدر ي املركدب األحيددائي بالنظددام البيئدد 

ا مدددن مديندددة  مدددرت  يومي ددد جتدددريالددديت  ياحلدددال يف عمليدددات النقدددل البحدددر 

ومددددا يرتتددددب عليهددددا مددددن انبعدددداث العددددوادم الدددديت      ،ىل جددددزر فرسددددان إجددددازان 

تسدددددددددددهم يف تركيدددددددددددز العنالصدددددددددددر الثقيلدددددددددددة والسدددددددددددامة بدددددددددددالغالف الغدددددددددددازي    

ىل إن هددددددددددذه امللوثددددددددددات سددددددددددرعان مددددددددددا تسددددددددددقط وتضدددددددددداف    إللمنطقددددددددددة، إذ 

 مكونددات اليددابس واملدداء، جبانددب مددا تقذفدده مراكددب الصدديد التجاريددة        

 ىل نفس النتيجة يف نهاية األمر إ يمن ملوثات وقودها الذي يؤد

إضدددافة إىل مدددا تتعدددرض لددده الشدددعاب املرجانيدددة مدددن حتطدددم جدددراء  هدددذا 

الصطدام الناقالت بتلك الشعاب، وكدذلك بقد  الزيدت بقدوارب الصديد      

ملشددددددددكالت أو شددددددددحط    واملراكددددددددب بامليندددددددداء سددددددددواء بقصددددددددد أو تسددددددددرب    

علددددددددى الزيددددددددارات واألنشددددددددطة   مددددددددا يرتتددددددددبإىل  إضددددددددافةاملراكددددددددب، هددددددددذا 

 ةا بالغددد باملنددداطق السددداحلية، وكلدددها تدددرتك ثثدددارً     جتدددري الرتوحييدددة الددديت  

  بالنظام البيئي البحري باملنطقة على املكونات احلية
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وقدددد وضدددعت الدددوزارة  ثلدددة يف مركدددز أحبددداث الثدددروة السدددمكية   

ا مدددددددددن االشدددددددددرتاطات علدددددددددى راغددددددددد  التقددددددددددم وتنفيدددددددددذ     باملنطقدددددددددة عدددددددددددً 

لسددددددداحلية جددددددداءت تلدددددددك االشدددددددرتاطات  باملنطقدددددددة ا مشدددددددروعات تنمويدددددددة

 :يىتي كما

إعددددداد تقريددددر حتليددددل املخدددداطر البيئيددددة املقدددددم للددددوزارة للمشدددداري       1

 املطروحة 

يلتزم لصاحب املشروع بعدزل كامدل منطقدة العمدل وعمدل خطدط         2

وطددددوارح يف حالددددة حدددددوث انتشددددار للعكددددارة أوأي مددددواد   بددددة مراق

 أخرى تؤثر على البيئة 

دم استخدام نواتج احلفدر يف أعمدال الدردم إال    تلتزم الشركة بع  3

بعدددددد التىكدددددد مدددددن خلوهدددددا مدددددن امللوثدددددات الددددديت قدددددد تضدددددر البيئدددددة          

البحريدة وذلددك مددن قبدل خمتددرب مرجعددي معتمدد مددن قبددل الرئاسددة     

 العامة لألرلصاد و اية البيئة 

تلتددددددددددزم الشددددددددددركة باسددددددددددتزراع عدددددددددددد مددددددددددن الشددددددددددعاب املرجانيددددددددددة         4

و يف مواقدددددددددددد  أمشددددددددددددروع االلصددددددددددددطناعية يف املندددددددددددداطق املواجهددددددددددددة لل

 حتددها الوزارة 

تلتدددزم الشدددركة باسدددتزراع عددددد مدددن شدددتالت نباتدددات املددداجنروف        5

املواقددد  الدددديت حتددددددها الددددوزارة بنددداء علددددى الضددددرر الواقدددد  علددددى     يف

 املوق  

تلتدددزم الشدددركة بعمدددل دراسدددة شددداملة عدددن حالدددة البيئدددة البحريدددة    6

ك ن ترفددد  بدددذل أبعدددد االنتهددداء مدددن املشدددروع وعلدددى مددددى عدددام ، و     

 تقارير دورية للوزارة كل ستة أشهر 
)وزارة البيئددة وامليدداه والزراعددة، مركددز أحبدداث الثددروة السددمكية  

  (م2016مبنطقة جازان، بيانات غري منشورة،
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 اخلامتة ونتائج البحث 

   لقد تب   ا سبق عرضه خالل لصفحات هذا البحث أن النظدام

عنالصددددددر مددددددن ال كددددددثرًياالبيئددددددي البحددددددري مبنطقددددددة جددددددازان يتضددددددمن  

ا يسددتدعى ا بيئي ددواملكونددات احليددة وغددري احليددة الدديت منحتدده متيددز   

لحفدداظ علددى تلددك    للة يف اململكددة  ؤوالعمددل مددن قبددل اجلهددات املسدد     

 املعطيات واحليلولة دون استمرار تدهورها 

          فقدددددد شدددددهدت النباتدددددات الددددديت متثدددددل أحدددددد أهدددددم مكوندددددات النظدددددام

لفدددددددرتة الددددددديت ا خدددددددالل اا واضدددددددًحالبيئدددددددي البحدددددددري باملنطقدددددددة تراجًعددددددد 

 36.2رلصدددددها الباحدددددث، فقددددد تراجعدددددت مسدددداحة املددددداجنروف مدددددن    

، مبقددار تراجد    م2016عدام   2كم 27.31إىل  م1990عام  2كم

كدددددم، متدددددىثرة يف األسددددداس بالتددددددخالت   8.95سدددددنوي يقددددددر بنحدددددو 

 البشرية 

      كمدا تراجعددت املسداحات الدديت كاندت تغطيهددا الشدعاب املرجانيددة

، م2016عددددام   2كددددم  880إىل م1987عددددام   2كددددم  1097مددددن حنددددو  

،وهددددو مؤشددددر حيمددددل   2كددددم 7.44ا بنحددددو وهددددو تراجدددد  يقدددددر سددددنوي    

يتعلددق بانتاجيددة النظددام البيئددي البحددري    فيمددامددن اخلطددورة  اكددثرًي

 وكفاءته الوظيفية 

        اسدددتمرار النمدددو العمراندددي علدددى حسددداب النباتدددات البحريدددة بددددواف

و ة تده األلصدلي  امدن مس  اكدثريً ي تنموية أفقد النظدام البيئدي البحدر   

مددا ينددذر حبدددوث املزيددد مددن اخللددل يف التددوازن البيئددي األلصددلي        هددو 

الدددددددذي كاندددددددت تدددددددنعم بددددددده املنطقدددددددة  فقدددددددد زادت مسددددددداحة الكتلدددددددة    

 316.584ىل حندددددددو  إ م1990عدددددددام   2كدددددددم  30.780العمرانيدددددددة مدددددددن   

  م 2016 عام 2كم

      تسدهم السددلوكيات البشدرية سددواء علدى مسددتوى مؤسسدي أو علددى

ت غدددددري ألصددددديلة إلدددددي النظدددددام    مسدددددتوى األفدددددراد يف إضدددددافة مكوندددددا   

يشدكل أحدد أهدم عوامدل تددهورهل      وهدو   لالبيئي البحدري للمنطقدة  

ىل إعمليدددددات الصدددددرف الصدددددحي الددددديت تنتهدددددي يف هدددددو احلدددددال  كمددددا 
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-أو ثالثيدة  مدرت مبراحدل معاجلدة ثنائيدة     وإن كانت قدد  –البحر 

يودي حبياة أندواع نباتيدة وحيوانيدة كاندت متيدز املنطقدة،        ماوهو 

 ا على املستوى العددي دث تدهوًرأو على األقل حت

        تددؤثر عمليددات الصدديد غددري املددنظم يف بعددض القطاعددات مددن سدداحل

وجددددددزر املنطقددددددة يف حدددددددوث خلددددددل يف املركددددددب احليددددددواني للنظددددددام        

البحدددددري باملنطقدددددة، سدددددواء كدددددان ذلدددددك مدددددن خدددددالل لصدددددديد         يالببئددددد 

األمسدددددداك والروبيددددددان بوسددددددائل غددددددري مقننددددددة أو يف أوقددددددات جيددددددب أن  

علدددى التندددوع والثدددراء األحيدددائي  اصددديد حفاًظدد يتوقددف فيهدددا نشددداط ال 

 ك األنواع لتل

 نتدددائج هدددذا البحدددث أن يتوقدددف مسدددار األنشدددطة التنمويدددة،    ال تعدددأل

وإمنددا اهلدددف هددو وضدد  الصددورة الواقعيددة ملسددتويات الرتاجدد  وقدديم       

ىل إا التدددددهور الدددديت تشددددهدها املنطقددددة، فددددال مددددان  مددددن العمددددل جنًبدددد   

لعمددددددددددل علددددددددددى حتقيددددددددددق  جنددددددددددب يف املسددددددددددار التنمددددددددددوي مددددددددددن ناحيددددددددددة وا 

االسددددتدامة البيئيددددة للمنطقددددة يف الوقددددت نفسدددده، وهددددو مددددا سدددديرتك     

مكوناتهددددا احليددددة مبددددا فيهددددا    جبميدددد ا إجيابيددددة علددددى املنطقددددة   ثدددداًرث

نسدددددان نفسددددده الدددددذي يدددددىتي يف طليعدددددة العنالصدددددر احليدددددة بالنظدددددام        اإل

 البيئي البحر للمنطقة 
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 التولصيات:

نها أن تسدددهم انتهدددى البحدددث إىل عددددد مدددن التولصددديات الددديت مدددن شدددى   

يف احلفدددددددداظ علددددددددى النظدددددددددام البيئددددددددي البحددددددددري باملنطقدددددددددة واحلددددددددد مدددددددددن      

 :يىتيتدهوره، ومن أهمها ما 

   ( بدددددداجراء اوحكومي دددددد اخالص دددددد احتميددددددة إلددددددزام املسددددددتثمرين )قطاًعدددددد

دراسة تقييم األثدر البيئدي قبدل الشدروع يف تنفيدذ أي مدن األنشدطة        

 الدددددددديت تالمددددددددس نطدددددددداق اهلددددددددامش   ، وخصولص دددددددداالتنمويددددددددة باملنطقددددددددة 

 البحري -القاري

     إجدددددددددراء دراسدددددددددة علميدددددددددة وافيدددددددددة للوقدددددددددوف علدددددددددى الوضددددددددد  الدددددددددراهن

وكددددددددددددذلك بغددددددددددددرض  ،للمكونددددددددددددات احليددددددددددددة )نباتيددددددددددددة وحيوانيددددددددددددة( 

استشراف الصورة املستقبلية لتلدك املكوندات احليدة يف ضدوء مدا      

 تتعرض له املنطقة من ضغوطات وتعديات بشرية 
   التخصصددددات إلجددددراء مراجعددددة  مجيدددد تشدددكيل جلددددان علميددددة مددددن

ل النطدددددددداق خددددددددوريددددددددة حلالددددددددة املكونددددددددات احليددددددددة وغددددددددري احليددددددددة دا   د

 املكاني للنظام البيئي باملنطقة 
        العمددل علددى التوسدد  العمرانددي يف وددال اإلسددكان واخلدددمات يف

 –عدددددن خطدددددر السددددديول    بعيدددددًدا-ري اجلبلدددددي ومنددددداطق الوديدددددان   الظهددددد
ملدددا يرتتدددب علدددى تلدددك     اوكدددذلك بعيددددا عدددن النطددداق السددداحلي نظدددرً     

مري للموائدددددل البيئيدددددة وإضدددددعاف للنظدددددام البيئدددددي   التوسدددددعات مدددددن تدددددد 

 البحري باملنطقة   
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  د. إبراهيم بن صاحل بن راشد الدوسري  املشرف

  م2017هد   1438  التاريخ

الكلمات 

  الدالة

  جغرافية العمران -النطاق العمراني  -راضي البيضاء األ

  

تنتشر األراضي البيضاء عادة داخل النطاق العمراني للمدن 

شكتات بنسب متفاوتة من مدينة ألخرى،حيث ُتعّد من أهم امل

والتحديات اليت تواجهها املدن السعودية وتتسّبب يف العديد من 

اآلثار السلبية. وتناولت هذه الرسالة األراضي البيضاء داخل 

حدود النطاقات العمرانية ملدن سعودية؛ حيث رّكزت على 

حتديد مساحات األراضي البيضاء يف نطاق املدن املختارة، 

التفاوت بينها، والتعّرف على  واالنتشار املكاني هلا، ومقدار

العوامل اليت أّدت إىل بقاء األراضي البيضاء دون استخدام، 

واآلثار السلبية لألراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية 

للمدن يف اجلوانب: االقتصادية، والعمرانية، والتخطيطية، 

وأهم مقرتحات جمتم  الدراسة للحّد من مشكتات األراضي 

  أثرياتها داخل النطاق العمراني.البيضاء وت

وقد اعتمدت الدراسة على املنهج املسحي، واملقارن، 
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إضافة إىل دمت نظم املعلومات اجلغرافية، والتحليلي، واستخ

 وجرتاستخدام االستبانة، اليت ُوّزعت على جمتم  الدراسة، 

  معاجلتها وحتليلها بعدد من األساليب اإلحصائية.

يد من النتائج، من أهمها: أن وأظهرت الدراسة العد

(يف مدينة مخيس مشيط من ٪65.7األراضي البيضاء ُتشّكل )

ثم (، ٪٥٨إمجالي مساحة النطاق العمراني، ويف مدينة تبوك )

 من األقل بريدة مدينة جات يف حني ؛(٪57.5) مدينة اخلفجي

(، كما اتضح من ٪٥7)بد البيضاء األراضي نسبة حيث

يت ُتؤثِّر بدرجة قوية يف بقاء األراضي أن العوامل الالدراسة 

البيضاء داخل النطاقات العمرانية دون استخدام، هي: الرغبة 

يف زيادة أسعارها، وعدم وجود قوانني ُمجربة على بيعها، أو 

وتبّين من الدراسة أن اآلثار اليت ُتؤثِّر  بنائها، أو ختطيطها،

بقاء األراضي ب بسلًبا يف اجلوانب االقتصادية بدرجة قوية؛ بس

البيضاء داخل النطاقات العمرانية، هي: ارتفاع أسعار 

األراضي، والنقص يف الوحدات السكنية، وارتفاع قيمة 

اإلجيارات، واالختتال بني موازنة العرض والطلب، وإعاقة 

التنمية االقتصادية، والزيادة يف تكاليف البنية التحتية، 

ر سلًبا يف اجلوانب وظهر من الدراسة أن اآلثار اليت ُتؤثِّ

ب بقاء األراضي البيضاء داخل بالتخطيطية بدرجة قوية؛ بس

النطاقات العمرانية، هي: إعاقة منو املدينة وتطويرها، 

وتضّخم أزمة السكن، وتعطيل حركة التنمية، والتأثري يف 

التنمية العمرانية املتوازنة داخل املدينة، والتأثري يف توجيه 

اآلثار اليت ُتؤثِّر  أّنوكشفت الدراسة  .ينةالنمو العمراني للمد

ب بقاء األراضي بسلًبا يف اجلوانب العمرانية بدرجة قوية؛ بس

البيضاء داخل النطاقات العمرانية، هي: ضعف الرتابط بني 

  أحياء املدينة، وتشويه املنظر العام للمدينة.
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Vacant lands inside the urban boundary of Saudi cities:   
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Vacant lands spread inside the urban boundary of the cities in 

varying proportions from one city to another which is considered 

as one of the problems and challenges faced by the Saudi cities 

resulting in several adverse effects. This thesis discusses the 

vacant lands inside the ranges of urban boundaries of Saudi cities 

focusing on the determination of the spaces of the vacant lands 

within the range of the selected cities, the spatial diffusion there, 

the rate of disparity among them, the determination of the factors 

resulting in leaving the vacant lands unused, the negative effects of 

the vacant lands inside the ranges of the urban boundaries of the 

cities in these aspects: economic, urban and planning and the most 

suggestions of the study community to reduce the problems of the 

vacant lands and its impacts inside the urban boundary.   

The study adopts the survey, comparative and analytical 

methods and uses the geographical information system(GIS) in 

addition to using questionnaire which was distributed to the study 

community which was treated and analyzed using a number of 

appropriate statistical methods.  

The study has showed several results, the most important of 

which are: the vacant lands constitute (65.7%) in the city of 

KhamisMushait of the total area of the urban boundary, (58%) in 

the city of Tabuk, and then (57.5%) in the city of Khafji, while the 

city of Buraidah is the lowest in percentage of the vacant lands 

by(57%). The study also has found that the factors that have a 

strong impact on the existence of the vacant lands within urban 
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boundaries without use are: the desire to increase their prices and 

the absence of laws required to sell, build, or plan it. Additionally, 

the study has found that the impacts that negatively affect the 

economic aspects to a strong degree due to the existence of the 

vacant lands within the urban boundaries are: the increase in the 

price of lands, lack of housing units, high rents, the imbalance 

between supply and demand balance, impeding the economic 

development, and the increase in infrastructure costs. Moreover, 

the study has showed that the impacts that negatively affect the 

planning aspects to a strong degree because of existence of the 

vacant lands within the urban boundaries are: hindering the growth 

and development of the city, the housing crisis has ballooned, 

disrupting the development movement, impacting on the balanced 

urban development within the city, as well as the impacting on the 

direction of urban growth of the city. Also, the study has revealed 

the effects that negatively affect the urban aspects to a strong 

degree due to the existence of the vacant lands within the urban 

boundaries are: the weak interconnections between the city's 

neighborhoods and the distortion of city's landscapes.  
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الهيمنة الحضرية والنسيج تقرير عن مؤتمر: 
 العمراني التقليدي في سلطنة عمان

حتت رعاية الدكتور عصدام ندن علدي الدرواائ نائدس رئدية اهليادة العامدة         

للصناعات احلرفيةئ نظم قسم مركز الدراسات العمانية نالتعاون م  قسم 

ا نعندوان ااهليمندة احلضدرية    علمي د  اوا مدؤمتر  اجلغرافيا جبامعة السدلطان قدان  

 24 – 23والنسدددديج العمرانددددي التقليدددددي يف سددددلطنة عمددددانا خدددد   ال دددد   مددددن        

 وهي:  ئم. وقد وتناو  هذا املؤمتر أرنعة حماور رئيسية2017أكتونر 

 واق  اهليمنة احلضرية.

 تأثرياتها على النسيج العمراني.

 سبل احل اظ على النسيج العمراني.
 .لقوانني املنظمة للتخطيط احلضريا

 هداف املؤمتر يف:أومتثلت 

التعددرف علددى تددأثريات اهليمنددة احلضددرية علددى النسدديج العمرانددي التقليدددي        

 العماني.   

التعريدددا ندددالقوانني والسياسدددات املنظمدددة لتدددأثريات التمددددد احلضدددري علدددى     

 ونالتحديد ال اث العمراني. ئالبياة التارخيية يف عمان

ى تدددأثري ا طدددط التنمويدددة والسدددنانية علدددى النسددديج العمراندددي  قيددداا مدددد

 التقليدي العماني.  
دراسددددددة الددددددتغريات ابتمعيددددددة املصدددددداحبة للهيمنددددددة احلضددددددريةئ وتأثرياتهددددددا     

 الثقافية واالجتماعية. 
دور اهلجددددددر  مددددددن الريددددددا من املدددددددن يف ن ددددددوء اهليمنددددددة احلضددددددرية     دراسددددددة 

 واننماش النمو يف املستقرات الري ية التقليدية. 

تبيددان تددأثري النمددو االقتصددادي للمدددن علددى االقتصددادات ا ليددة يف املنددا       

 الري يةئ وانعناسات ذلك على النسيج العمراني التقليدي.   
التقليدي العمداني واسدتدامتيف يف ظدل    است راف مستقبل النسيج العمراني 

 التحوالت النامجة عن اهليمنة احلضرية.

 ئورقدة علميدة   95 حندو وراق العلميدة الدا ارسدلت للمدؤمتر     وقد نلغ عددد األ 

وجداءت معظدم امل دداركات    اناحث د  60ورقدةئ وادارا اكثدر مدن      50منهدا   ُقبدل 

العرنيدة  صدر  مجهوريدة م ومن السلطنة واململنة العرنية السعودية واجلزائر 

 خرى.وقطر وغريها من الدو  األ
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 دولة قطر: املقو ات والتحديات جغرافية
 "ول" اجلزء األ 

 املؤلف

 الكريم الشافعيد. نظام عبد

 د  رسيود. سيد حمم

 براهيم املهنديإد. حس  

 2017، 1حقوق الطبع والتوزيع حمفوظة للمؤلفني، ط الناشر:

  اللطيف الشريفاتالدكتور حممد عبد  راجعة:

ساسدددية دولدددة قطدددر  ددد  حيددد  الركدددا ز األ ول" يغطدددي الكتددداء "اجلدددزء األ

بعادهددددددددددددا الفلكيددددددددددددة واجلغرافيددددددددددددة  أللجغرافيددددددددددددة الطبيعيددددددددددددة لدولددددددددددددة قطددددددددددددر ب 

ق يف طرحدددددددة لفكدددددددري  هميدددددددة اجلغرافيدددددددة ا والكتددددددداء شددددددد سددددددد،ا يجية،واإل

 الطبيعية يف  شكيل شخصية قطر.

ضددددددم الكتدددددداء بسددددددة فصددددددول  ،ابطددددددة و تكا لددددددة  غطددددددي املكونددددددات  

وبطريقة سلسة للمحتوى  اا  تدرًجؤلفون عرًضقدم فيه امل الطبيعية للدولة،

(  دددددد  199ًا مبجموعددددددة كدددددب ي   ولقددددددد جددددداء الكتدددددداء  ددددددعمً   وبلغدددددة سدددددهلة،  

التوضيحية واجلداول والرسوم البيانية. حبي   والصور اخلرا ط واالشكال

  يضع القارئ بصوري ذهنية  طبيقية على واقع دولة قطر.
خلدددددددرا ط الددددددد  احتواهدددددددا   وبدددددددالرثم  ددددددد  كثافدددددددة البياندددددددات واملعلو دددددددات وا   

يرادهددددددا والدددددد  كددددددان باإل كددددددان   إعلددددددى  ونالكتدددددداء، والدددددد  حددددددر  املؤلفدددددد  

 و دجمها يف  كثر     وضع. اختصارها 

ول بعدددرش نشدددأي الدولدددة و وطنهدددا القدددديم و طدددور حددددودها      الفصدددل األ  بدددد

السياسية،  ع بيان املوقع اجلغرايف وخصدا ه وانعكاسدا ه حيد  ركدز هد ا      

بقيدة الفصدل علدى     تركدز  يف حدني ى النشأي واالسدتيطان  الفصل يف بدايته عل

 ندداول الفصددل يف حددني جغرافيددة املوقددع للدولددة واملسدداحة واودددود و طورهمددا.  

. اة بينهددددددددة والعالقددددددشدددكال التضاريسدددية للدولدددة وبنيتهدددا اجليولوجي الثددداني األ

( فيتحدددع عدد  اجليو ورفولوجيددا التفصدديلية     يصددور 94 ددا الفصددل الثالدد  بددد      

ًا ًا جغرافي د الطبيعية بوصفه  كويًند  رش القطرية ونتاجا ها    الظاهراتلأل

 ددا الفصددل الرابددع فدداختف باجلغرافيددة املناخيددة وعناصددرها يف دولددة   ًا.  تنوًعدد

 ددع ربطهدا بنظددري  سددتقبلية   ،و ددا نددت   د   ددوز  جغددرايف لتلد  العناصددر   ،قطدر 

اجلوانددا املتعلقددة   جلميددعوبددالتغ  املندداخي، وانتهدداًء بالفصددل اخلددا   و ناولدده   

 باملوارد املا ية يف دولة قطر.
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مرانية األراضي البيضاء داخل حدود النطاقات الع

 دراسة يف جغرافية العمران  ملدن سعودية:

يضدددم الكتددداء بدددني دفتيددده جمموعدددة  ددد  الدراسدددات يف جمددداالت جغرافيدددة    

حالدة دراسدية او  كثدر  ر بطدة      ُ درجد   ر بطة بالفصول، ففي كدل فصدل   

بظدددددددداهري حمددددددددددي  تدددددددداذحل  دددددددد  املسددددددددتوطنات القد ددددددددة، اودددددددددود القطريددددددددة     

ينيددددددددة و طورهددددددددا، الكثبددددددددان الر ليددددددددة، اوالددددددددة املناخيددددددددة املتوقعددددددددة يف     البحر

داري املياه يف دولدة قطدر(، كمدا اختدتم كدل فصدل بقا مدة        إاملستقبل البعيد، 

    املراجع واملصادر ال  استعني بها. 

بشدموليته للتدأ   اجلغدرايف يف اجلاندا الطبيعدي لدولدة قطدر،         إن الكتاء

شدددا اًل  اويشدددكل بدددال شددد   رجًعددد  ،بددده نقدددف دَّ همدددة س ددد يعدددد إضدددافة جديددددي

ًا  ك  الرجدو  اليده يف الزراعدة    لكل اجلوانا الطبيعية لدولة قطر، وعوًن

واجليولوجيا والتخطيط اوضدري والدراسدات البيةيدة، ويف  ي دراسدة  تعلدق      

 باختاذ القرار املكاني.

الكتددداء يف ثايدددة األهميدددة  ددد  حيددد   دددا يملددده  ددد   عرفدددة طبيعيدددة عددد         

قطددر، و صدددر  دد  املصددادر القليلددة الدد  حددوت هدد ا التنددو  الطبيعددي يف       دولددة 

 كتاء واحد.

Alshrifat_004@yahoo.com* Email:  

  

mailto:Alshrifat_004@yahoo.com
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 قصـــــــــــــر  احلصــــــــــــن

 قصر احلصن 

 

 

 

 

 

 

قصر احلصن من أهم املعامل السياحية العريقة يف أبوظيب،  ُيَعّد

فكان القصر . فإنه أقدم مبنى تارخيي يف أبوظيب على اإلطالق

وجاء بناؤه بأمٍر من . منزل أسرة آل نهيان احلاكمة يف اإلمارة

له وألسرته  االشيخ شخبوط بن ذياب آل نهيان الذي اّتخذه مقرًّ

احلصن على معرض ميكن دخوله حيتوي قصر . م1793عام 

، إذ يروي حكاية أبوظيب وتارخيها وشعبها من خالل اجماًن

هذا الصرح شهادات شفوية وصور تارخيية رائعة تبعث احلياة يف 

 .التقاليد اإلماراتيةا للرتاث والثقافة وا حيوًيرمًز ُيَعّداملهم الذي 
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