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 تمهيد
 

ُتعنى هذه الدراسة بالوقوف على دور المعطيات الجيمورفولوجية فى تطوير قطاع بالغ األهمية لتنميةة 
السةةيا ، و وتم ةةئ عا ةةدات السةيا ة هةةدفال منقةةودا لمنطقةة م ةةئ جةةا اال تتةةو   منطقةة جةةا اال وه وهةةو القطةاع

ورغةةةه وهميةةةة المعطيةةةات . لنهضةةةة تضةةةعها ت ةةةت دا ةةةرخ الضةةةوم علةةةى اارطةةةة الممل ةةةة اقت ةةةاديا واجتماعيةةةال 
الجيموروفولوجية فى الدراسات السيا ية إه ونهةا ه تم ةئ و  ةر مةال متبيةر بةيال مةا يربةو علةى امة  عقةرخ 

لها التا  ةات األساسةية المعنيةة بالسةيا ة التةى يعةد علةه الجبرافيةا و ةدها و وت ا مهةا فةى هةذا متبير تم 
ال دد معطيات عديدخ على روسها الظروف المنااية والالندس يب ال ضةار  والمسةتو  الةذ  و ةلت إلية  

وقةةةةةب ة  ةةةةناعة السةةةةيا ة فةةةةى المنطقةةةةة وبالدرجةةةةة األولةةةةى مسةةةةتو  البنيةةةةة األساسةةةةية  الاةةةةدمات ال ندقيةةةةة 
 .الموا الت واهت اهت وما قاب 

ورغةةه هةةذا فةةعال المعطةةى الجيمورفولةةوجى لمنطقةةة جةةا اال قةةد يت ةةو  علةةى معطيةةات واةةر  فةةى المنطقةةة 
واا ةةة مةةا تتمتةةا بةة  جةةا اال مةةال قةةقة سةةا لية وج ا ةةر ب ريةةة تمي هةةا عةةال   يةةر مةةال المنةةاط  السةةيا ية فةةى 

مسةتقبئ واعةد فةى منافسةة قطةاع عسةير و الطةا فو الممل ةو فضالل عال ا تضاال المنطقة لقطاع جبلى لة  
 . إضافة إلى  ون  يم ئ وهمية  يوية ل ر ة السيا ة الداالية فى المنطقة

وتهةةةةدف الدراسةةةةة ال اليةةةةة إلةةةةى إلقةةةةام الضةةةةوم علةةةةى انم انةةةةات السةةةةيا ية بمنطقةةةةة جةةةةا اال مةةةةال  اويةةةةة 
قطةاع فةى المنطقةة بةئ باعتبارهةا و ةد جيمورفولوجية ه باعتبار هذه المقومات الم دد الو يد لنهضةة هةذا ال

األورا  الهامة فى ملف السيا ة فى جا اال و ذلك الملف الذ  ينتظةر وال تضةاف إلية  وورا  دراسةية واةر  
تعةةةةةالة بقيةةةةةة المقومةةةةةات الطبيعيةةةةةة  المنةةةةةام والتنةةةةةوع البي ةةةةةى وو المقومةةةةةات ال ضةةةةةارية وعلةةةةةى روسةةةةةها قةةةةةب ة 

 . لادمات السيا ية فى المنطقةالموا الت واهت اهتو إضافة إلى جبرافية ا
 : هذا وقد اعتمدت الدراسة ال الية على م دريال وساسييال للبيانات

   والارا ط  0:010111البيانات الم تبية وقملت ت ليئ وقرامخ الارا ط الطبوغرافية بمقيا
المجمعةةةة مةةةال القمةةةر إضةةةافة إلةةةى ت ليةةةئ المر يةةةة ال ضةةةا ية .  0:0010111الجيولوجيةةةة بمقيةةةا  

LANDSAT 5   والقمر ال رنس،  0991مايو  02فىSPOT 2    فضال عال .  0990يونيو  01فى
وعلةى العريقة، ( 0991)مراجعة الدراسةات السةابقة  ةوئ المنطقةة ووهمهةا دراسةة مجةد  السرسة، 

و والدراسات التاطيطية المقدمة إلى و ارخ (0992) وم مد الق طان، و مالؤه ( 0110و 0111)
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نتةةةا  الاةةةرا ط (. 0992و  0991) قرويةةةة القةةةؤوال البلديةةةة وال  مةةةا تةةةه فةةةى هةةةذا العمةةةئ ت ةةةميه وا 
 . باهستعانة ببرامة ال اسوب م ئ ماب إن و و وآرك فيو

  الدراسةةةة الميدانيةةةة والتةةةى امتةةةدت لعقةةةرخ ويةةةاه مت رقةةةة اةةةالئ ال تةةةرخ مةةةال فبرايةةةر إلةةةى يونيةةةو
منطقةةة الجبليةةةو وفيهةةا قةةاه ال( 0: )وقةةد ااتةةارت الدراسةةة  ال ةةة نمةةاذ  لبي ةةات ماتل ةةة هةةى .0112

المنطقة السا ليةو ودر  ( 0. )البا ث بدراسة المقومات الطبيعية فى  تلتى جبائ العارضة وفي ا
. فيها البا ث المقومات والمعوقات السيا ية على سةا ئ المنطقةة فيمةا بةيال روسة، جية اال والقةقي 

ومسةةةة ت فيهمةةةةا سةةةةوا ئ  ورابيةةةةئ فرسةةةةاالو وااتيةةةةرت منةةةة  ج يرتةةةة، السةةةةقيد وفرسةةةةاال ال بةةةةر ( 2)
وفةى جة م . الج يرتيال ورسمت لها اريطة ألنواع القواطئ  سب درجة مناسبتها للنقاط السيا ،

مال الدراسة الميدانية اعتمد البا ث على اهستبياال الق ه، مةا المسةؤوليال والمةواطنيال والسةا  يال 
هةذا وقةد . فى المنطقةةللوقوف على   ير مال المق الت واا ة المتعلقة بتطوير البنى األساسية 

ارجةةت فةةى الب ةةث   يةةر مةةال ال ةةور ال وتوغرافيةةة إلةةى عبةةرت بقةة ئ مباقةةر عةةال نمةةاذ  ل ةةئ مةةال 
 .عوامئ الجذب والمعوقات التى تقف فى سبيئ التنمية السيا ية

 خلفية طبيعية ...منطقة جازان 
 ةةر األ مةةر وعمودهةةا ال قةةر  سلسةةلة جبةةائ الب 0ولةةف  ةةه 01تبلةةغ مسةةا ة المنطقةةة م ةةئ الب ةةث ن ةةو 

األادودية الممتدخ مال الجنوب القرقى ن و القمائ البرب،و وبينها وبيال اط القاطئ علةى الب ةر األ مةر 
 ةةه  01-21سةةهالل سةةا ليال يعةةد األ  ةةر اتسةةاعا علةةى طةةوئ القطةةاع البربةةى للممل ةةةو ويبلةةغ متوسةةط اتسةةاع  

 ةةه وي ةةف بواجهتةة  الب ريةةة  020 ةةو ومةةا اةةط السةةا ئ فيبلةةغ طولةة  ن. ويةة داد هةةذا اهتسةةاع باهتجةةاه جنوبةةال 
نطا  قب  مت ئ مال القةعاب المرجانيةة ي ةئ وق ةى امتةداد لة   ةوئ ورابيةئ جة ر فرسةاال التةى تقةا فةى 

 (. 0ق ئ ) الممر اهستراتيجى للب ر األ مر جنوب غرب المنطقة وتت  ه فى ج م هاه مال
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وقةةا وال يرت ةةا هةةذا العةةدد مليةةوال نسةةمة و سةةب معةةدهت النمةةو ال اليةةة يت  1.1ويقةةدر سةة اال المنطقةةة بن ةةو 

وتتسةةه  ر ةة السةة اال بال اقةةد ل ةةالخ منةةاط  واةةر  فةةى الممل ةةة . مليةةوال نسةةمة  3..2عامةةا إلةةى  01اةالئ 
وال منطقة جا اال  انت فةى ( ه  0999) هة  0101 يث وفاد المسخ الديموجراف، بالعينة للممل ة فى عاه 

و ارخ )نسةةةمة  0111فقةةةط  0999عةةةاه  عقةةةد التسةةةعينيات طةةةاردخ للسةةة اال وو ةةةئ عةةةدد الةةةذيال هجروهةةةا فةةةى
ولعةةئ هةةذا مؤقةةر هةةاه يسةةتوجب تةةدعيه الجهةةود المبذولةةة (. 01القةةؤوال البلديةةة والقرويةةة بةةدوال تةةاري    

 . هست مائ مقروعات التنمية فى المنطقة ومال بينها التنمية السيا ية
 :هذا وتقف التنمية السيا ية لمنطقة جا اال على م ددات طبيعية وهمها

 :ات الجيولوجية التكوين .1
ومةةال مراجعةةة . يعةةد الت ةةويال الجيولةةوجى لمنطقةةة جةةا اال نموذجةةا نمطيةةا للسةةا ئ القةةرق، للب ةةر األ مةةر

 :يم ال تميي  ام  و دات  ارية ر يسية هى مال األقده لأل دث( 0)ق ئ 
 :ت وينات ما قبئ ال مبري والتى تعد ج ما مال الدرع العرب، وتضه 
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 خ ويتر ةة  تو يعهةةا فةةى الجةة م القةةمالى القةةرقى والجنةةوبى ال ةةاور الجرانيتيةةة غيةةر المتمةةاي 
 .القرق،
  والتوناليةةت  إلةةى  ال ةةاور الجوفيةةة و والةةت تتةةراوف بةةيال جوفيةةة متوسةةطة م ةةئ الةةديوريت

 .جوفية قاعدية م ئ البريدوتيت والدونيت وتقا فى بقا منع لة مال قرق، المنطقة
 :ت وينات ال مال ال الث والرابا وتضه 

 ورسوبية مت ولة تنتمى إلى ال مال ال الث والرابا  اور بر انية . 
 ت ويال تبوك والمؤلف مال  جر رملى وط ئ فى جنوب قر  المنطقة 
  ت وينات ال مال الرابا وتقبئ  ئ المنطقة السا لية برواسبها ال  وية والجيرية وارسةابات

 .األودية والسباات وال  باال الرملية

 الخصائص المناخية  .2
ال ااتل ةةةت درجةةةة المداريةةةة بموقعهةةةا ال ل ةةةى ت  ةةةنف المنطقةةةة م ةةةئ الب ةةةث ضةةةمال المنطقةةةة المداريةةةة وا 

ولعةةئ ارت ةةاع النطةةا  القةةرقى أل  ةةر مةةال . بةةااتالف الظةةروف الطبوغرافيةةة والموقةةا بالنسةةبة لليةةاب  والمةةام
درجةةات  01إلةى  1متةر يةؤد  إلةى إم انيةة تمية  فةر  فةى درجةةات ال ةرارخ بةيال السةهئ والجبةئ بةيال  0111
ويقسةةةه التبةةةايال التضاريسةةةى المنطقةةةة إلةةةى قسةةةميال متبةةةاينيال مناايةةةا همةةةا سةةةهئ تهامةةةة فةةةى القةةةر  و . م ويةةةة

 .وانقليه الجبلى فى البرب
رت اعةال  بيةرال فةى  رارتة  علةى مةدار العةاه  يةث ي يةد ا فمال  يث درجات ال رارخ يقهد السهئ السا لى

والمةد  ال ةرار  قليةئ ه . درجةة ه 01 درجة ه وتقترب درجةات ال ةرارخ  ةي ال مةال 00المعدئ القهر  عال 
درجة وهو ما يجعئ منطقة سهئ تهامة فى جا اال مال ا  ر منةاط  الممل ةة  ةرارخو وفةى ف ةئ  00يتعد  

 (. 011   0911عبد الر مال  اد  القريف ) القتام ه يم ال تميي  ف الل باردا بها على انطال  
 11رطوبة التى ي يد متوسطها على مةدار العةاه عةال وت داد  دخ منام سهئ تهامة سوما بارت اع قيه ال

ويتةراوف معةدئ . وتقترب مال درجة التقبا التى ت يب اننساال باهاتنا  فةى ف ةلى ال ةيف والاريةف% 
فى قهر ديسمبر و وقد بلغ ال ةد األق ةى للرطوبةة %  29فى قهر يوليو و %  10الرطوبة النسبية بيال 

وبمةا وال العالقةة (. 2ارخ القؤوال البلدية والقرويةة بةدوال تةاري    و  % ) 02وال د األدنى %  99النسبية 
ع سةةية بةةيال نسةةب الرطوبةةة وقةةيه درجةةات ال ةةرارخ فةةاال درجةةات الرطوبةةة ت ةةئ إلةةى  ةةدها األعلةةى فةةى ف ةةئ 
القةةتام مةةا انا ةةاا ال ةةرارخ وهةةو مةةا يقلةةئ مةةال ميةة خ اهنا ةةاا ال ةةرار  ودوره فةةى الجةةذب السةةيا ى مةةال 

ويقةهد ف ةلى . ورخو التةى رغةه برودتهةا إه ونهةا تقةهد درجةات اقةئ فةى قةيه الرطوبةة المناط  الجبلية المجةا
( سةاعة / ةه  01متوسةط سةرعتها )هبوب ريةاف غربيةة موسةمية ( مال مايو إلى سبتمبر) ال يف والاريف 
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" الببةةرخ"ت تسةةخ رمةةائ السةةا ئ وت ةةيب العمةةراال وال راعةةة فةةى المنطقةةة بعوا ةةف رمليةةة ت مةةئ م ليةةال اسةةه 
 . إلى عده الت يف المنااى وت اقه القعور بعده الرا ة وانا اا الرؤية على الطر  وتؤد 
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وي داد هذا المعدئ باهتجاه ن ةو . مله 01ومال  يث األمطار فيبلغ المعدئ السنو  لسهئ تهامة ن و 
 111-011القر   يث الن يب األ بر مال األمطار للمنطقة الجبلية التى يتةراوف سةقوط المطةر بهةا بةيال 

ويتسه المطر فى . مقدار التبايال فى  ميات األمطار بيال المنطقة السا لية والجبلية( 2)ويبيال ق ئ   .مله
 مية مال األمطار  0920اغلب م طات المنطقة بالتذبذب و فعلى سبيئ الم ائ تلقت م طة في ا فى عاه 

لديةةة والقرويةةة بةةدوال و ارخ القةةؤوال الب. % )0920ملةةه فةةى عةةاه  911ملةةه بينمةةا و ةةلت إلةةى  220بلبةةت 
  (.0-2تاري    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 التربة والنبات وموارد المياه  .3
) فى منطقة جا اال مال  يث النوع و سب النطاقات الطبوغرافية إلةى وربعةة ونةواع ر يسةة  تتدر  التربة
تربةةة ( 0)تربةةة الرواسةةب السةةا لية وتقةةمئ تربةةات ال  بةةاال السةةا لية والسةةباات  (  0( : )مةال البةةرب للقةةر 

تربةةةة بطةةةوال ( 2)وهةةةى تربةةةة ا ي ةةةة القةةةواه  ةةةال ة للتوسةةةا ال راعةةةى  (  راضةةةى مةةةا بةةةيال األوديةةةةو) الابةةةت 
التربة الجبلية وقد تطورت ( 1)وم بات األودية وهى طميية وتنتقر بها و بر مسا ات التوسا ال راع،   

قيه  ياخ عبر عمليات طويلة مال ت تيت م ونات ال اور النارية وت ويال قطاع تجوية عمي  استطاع وال ي
 .  راعية على المدرجات

ويةةىتى النبةةات الطبيعةةى فةةى المنطقةةة ترجمةةة مباقةةرخ لعديةةد مةةال العنا ةةر البي يةةة فةةى المنطقةةة  المنةةام 
 :والتربة والتبايال الطبوغرافىو ويم ال تقسيه البي ة النباتية فى المنطقة إلى  ال ة ونماط ر يسة

  رية والقورخ ونباتات المستنقعات المل ية النباتات السا لية والج رية وتقمئ األعقاب الب
 . الهره والمليخ والع رش

  نباتةةات األوديةةة ووقةةهرها الطرفةةا والعبةةئ واأل ةةئ والسةةدر واوراك ونايةةئ الةةدوه ونايةةئ التمةةر
 .والتيال
   والبلوط والتلجا والبال والقةات ( العته)النباتات الجبلية وتضه وقجار العرعر وال يتوال البر

 (0992عبد اهلل نا ر الوليع، ت  يئ راجا لل. ) واه اسيا
ميةةةاه ( 0: )فتعتمةةةد مقومةةةات التنميةةةة فةةةى المنطقةةةة علةةةى  ال ةةةة م ةةةادر ر يسةةةة ومةةةا عةةةال مةةةوارد الميةةةاه

المياه الجوفية وتوجد فى مستوييال ( 0)األمطار التى يقوه عليها النقاط ال راعى والرعو  بالدرجة األولى  
لميةاه تم لهةا منطقةة السةهئ السةا لى   وطبقةات  انويةة  املةة للميةاه طبقةات ر يسةية  املةة ل: مال الطبقةات 

ومنهةا ال ةارخ الينةابيا الطبيعيةة ( 1)ميةاه الت ليةة التةى تقةوه عليهةا ال يةاخ اليوميةة  ( 2)فى القطاع الجبلى  
ومنهةةةا ال ةةةاتر و وقيمتهةةةا اهستقةةة ا ية عاليةةةة بىمال هةةةا ( لاروجهةةةا مةةةال وعمةةةا  بعيةةةدخ مةةةال طبقةةةات األرا)
العيال ال ارخ   الةوغرخ   الُبةةة خ و غةرخ بنة، : واهه العيوال بالمنطقة هى . معدنية وموادها ال يميا ية المذابة ال

م ةةدر جةةذب سةةيا ى وتعةةد جميعهةةا (  12-22   0991انظةةر م مةةد العقيلةة، ) مالةةك   وعةةيال المةةدما 
واال  انةةت . ل ساسةةية بيةةر نظةةرا لمةةا تم لةة  مةةال مقةةاف، ومواضةةا عالجيةةة ل  يةةر مةةال األمةةراا الجلديةةة  ا

قامةةة اسةةترا ات ومطةةاعه  ةةوئ هةةذه  تنتظةةر التطةةوير بتو ةةيئ ميةةاه العيةةوال إلةةى المسةةابخ ودورات الميةةاه و وا 
. العيوال و وتنسي  منطقة انتظار سيارات و فضالل عال إقامة و دات استقارخ طبية على مقربة مال العيوال 

ذيب الودياال التى توجد بها  تى ت وال م در وعلى جانب  بير مال األهمية ت تا  منطقة العيوال إلى  ته
  .تن ه للسا  يال



 
11 

 الوحدات الجيمورفولوجية 
 : يم ال تقسيه منطقة جا اال مال النا ية المورفولوجية إلى النطاقات ال ال ة التالية

 النطاق الجبلى  .1
جنةةةوبى قةةةرقى يمتةةةد نطةةةا  مةةةال الجبةةةائ ذات ال ةةةاور الناريةةةة  -علةةةى طةةةوئ م ةةةور قةةةمالى غربةةةى 

متةر ويقةا هةذا  0111و 0111 ه وبمناسةيب تتةراوف  بةيال  011إلى  01لةو باتساع يت اوت بيال  والمت و 
الممتةةدخ بطةةوئ قةةر  ( متةر 2111بارت ةاع ي يةةد عةةال ) النطةا  مال ةةقال لل افةةة انن سةارية لجبةةائ السةةروات 

. لسةةا لىه لتطةةئ علةةى سةةهئ تهامةةة ا 011وتبةةدو وقةةداه هةةذا النطةةا  الجبلةةى فةةى البةةرب بمناسةةيب . المنطقةةة
ولتمي هةةةا عةةةال  افةةةة اهنهةةةداه لجبةةةائ السةةةروات وطلقةةةت بعةةةا الدراسةةةات علةةةى هةةةذا النطةةةا  مسةةةمى الجبةةةائ 

 (10و   0911عبد الر مال  اد  القريف ) السا لية 
ويقمئ هذا النطا  سلسلة مال القمه تتابا مال القمائ البربى إلى الجنةوب القةرقى وهمهةا مةال القةمائ 

و جبةةةةةئ الريةةةةةث ( ه0912)جبةةةةةئ القهةةةةةر ( ه 0020) جبةةةةةئ وه الهةةةةةد  و ( ه 0119)للجنةةةةةوب جبةةةةةئ رغ ةةةةةة 
و جبةةئ ( ه0212)جبةةئ الطةةرف ( ه 0090)و جبةةئ هةةروب (ه0012)و جبةةئ الربوعةةة ( ه0911-0111)

 . و وغيرها(ه 0212)بنى مالك  -جبئ في ا (  ه0111)ال قر

 . سهل تهامة الساحلى .2
موا يال لاطوط البنية الر يسية لةن   اتجةاه  برواسب وت وينات ال مال الرابا يمتد قريط السهئ السا لى

إلةى منسةوب  Off shoreويمتد مةال منسةوب دوال ال ة ر فةى القةاطئ البعيةد . الجبائ ال دعية فى القر 
 ةه و وم لة  م ةئ النطةا   01و 00ويت اوت اتساع هذا النطا  بيال . متر عند وقداه الجبائ السا لية 011

ويقةبئ هةذا السةهئ مسةا ة تقتةرب مةال ن ةف مسةا ة منطقةة . اه جنوبةال الجبلى الساب  ي داد اتساعال باهتجة
ويم ال تقسيه هذا السهئ السا لى إلى و دات فرعية مةال القةر  للبةرب هةى المرت عةات السةا لية و . جا اال

 .القباب المل ية وال رات والسباات و القواطئ و القعاب المرجانيةو والج ر الب رية
علةةى المسةةتو  السةةيا ، مةةا ير ةةا اةةط السةةا ئ مةةال ولسةةنة رمليةةة  ومةةال وهةةه مميةة ات السةةهئ السةةا لى

وقروه ومراس، ب رية فضالل عال الرؤو  والالجاال و ويعتبر لساال رو  الطرفةة ومةاه منطقةة  ةبيا إ ةد  
ويم ةةئ الالجةةوال السةةا لى الممتةةد الةةف رو  الطرفةةة . وهةةه الظةةاهرات السةةا لية فةةى سةةوا ئ غةةرب الممل ةةة

 مةا وال القطةاع السةا ل، الواقةا بةيال رو  جية اال وال ةدود اليمنيةة .  ات السةيا يةفر ة م الية نقامةة المنقة
غنةةة، بتةةةداالت السةةةا ئ فةةةى  ةةةورخ مراسةةةى طبيعيةةةة والجةةةاال تعةةةد بي ةةةة م اليةةةة لتطةةةوير النقةةةاط السةةةيا ، 

 .بالمنطقة
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 األودية  .3
ى إلةةى لتنتهةة( 1قةة ئ) متقاطعةةة علةةى م ةةور البنيةةة الجيولوجيةةة للمنطقةةة تجةةر  مجموعةةة مةةال األوديةةة 

الب ر األ مر نابعة مةال منطقةة تقسةيه الميةاه فةى وق ةى القةر  والتةى يقةا بعضةها اةار  ال ةدود السياسةية 
عتود و السر و بيشو   بيا و ضةمد و جية االو وملةخ و : واهه هذه األودية مال القمائ للجنوب . ما اليمال

 . البو تعقر و  را
ة ذات المسةةتقبئ السةةيا ، ال بيةةر بمةةا ي ويةة  مةةال ويعتبةةر واد  جيةة اال و ةةد وهةةه المعةةاله الجيمورفولوجيةة

تداائ بةيال الالندسة يب الطبيعة، والبقةر و ف ةى القةر   يةث جبةائ العارضةة تتنةوع وقة ائ التعريةة الما يةة 
فى  اور المنطقة و  ما تم ئ مقدمات منطقة البيدمنت تداالل بقريال إيجابيا بعنقام سد واد  جية اال ومةا 

ويعةةد وجةةود . ا ةةطناعية  ةةارت مق ةةدا سةةيا يال بةةالغ األهميةةة فةةى بي ةةة جافةةةتطةةور عنةة  مةةال إنقةةام ب يةةرخ 
وه يقةةف علةةى طةةر  تطةةوير . العةةيال ال ةةارخ علةةى مقربةةة مةةال هةةذه الب يةةرخ تةةدعيما ل ةةر  الجةةذب السةةيا ،

المنطقةةةة سةةةيا يال إه وجةةةود مجموعةةةة مةةةال م ةةةاجر الرمةةةئ والةةة لط تمتةةةد فةةةى بطةةةال الةةةواد  علةةةى طريةةة  وبةةة، 
وتتسبب هذه ال سةارات فةى إ ةارخ األتربةة والببةار علةى ( معروفة م ليا باسه ال ساراتوال) العارضة -عريش

الطري  واألراضى ال راعية ومنطقة اهسترا ات المعدخ  وئ ب يرخ السدو وهو ما يم ال وال يقلئ مةال فةر  
المنطقةةةة فةةةى الجةةةذب السةةةيا ،و وقةةةد ي ةةةوال ال ةةةئ األم ةةةئ إيقةةةاف عمةةةئ هةةةذه ال سةةةارات فةةةى موسةةةه التةةةدف  

 . لسيا ، بالمنطقةا
وبعد دراسة مست يضة لمقومات المنطقة الطبيعية على وسا  مال الدراسة الميدانية ومراجعة األدبيةات 

( الجبلةةى والسةةا لى) المنقةةورخ وغيةةر المنقةةورخ عةةال المنطقةةة وم ةةال الوقةةوف علةةى وال النطةةا  األوئ وال ةةانى 
ل بةر مسةا ة النطةاقيال فقةد انتابنةا منطقةة جبةائ  ونظةرال . يعتبرا األ  ر وهمية لمسةتقبئ السةيا ة فةى المنطقةة

في ةةا م ةةاهل نم انةةات السةةيا ة الجبليةةة علةةى وسةة  جيمورفولوجيةةة ومنطقةةة جةة ر فرسةةاال  نمةةوذ  نم انةةات 
 .وفيما يلى عرا م  ئ للمنطقتيال. السيا ة القاط ية

 السياحة الجبلية 
 ةةه فةةى  20عةةال اةةط السةةا ئ بن ةةو  تقةةا جبةةائ في ةةا قةةرقى منطقةةة جةةا اال علةةى ال ةةدود اليمنيةةةو وتبعةةد

وهى  تلةة جبليةة تمتةد بم ةور قةمالى قةرقى جنةوبى غربةى بطةوئ (.  2اريطة رقه ) مواجهة رو  الطرفة 
وجيولوجيال تنتمى  اور المنطقة إلى  ةالث و ةدات  ةارية هةى .  يلومترات 9 ه وبمتوسط عرا  21
لقةةةرقى علةةةى ال ةةةدود اليمنيةةةة  ال ةةةاور واا ةةةة فةةةى القطةةةاع ا( رسةةةوبية وبر انيةةةة ) ال ةةةاور المت ولةةةة : 

واا ة فى المنطقة التى تتر   فيها ال الت الس نية الر يسية م ئ الةدا ر ( متوسطة إلى قاعدية) الجوفية 
 (. 0راجا الاريطة رقه )هروب -وفي ا وعيداب،  وال اور الجرانيتية والمنتقرخ على طوئ قطاع الدا ر
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وتم ةئ وا ةةدخ مةةال اعلةةى قمةةه ( 0قةة ئ ) ه  0011إلةةى  011 وتتةراوف مناسةةيب منطقةةة جبةةئ في ةا بةةيال 
وتتقطا جبائ في ا بقب ة مال األودية وهمها روافد واد  ضمدو  ما يقطعها واد  دفا الرافةد . منطقة جا اال 

ويعد تجاور . ينبعاال مال اار  األراضى السعودية(  ضمد وبيش) و ال مال الوادييال . الجنوبى لواد  بيش
اا ةةة مةا تنةةاوب القمةةه (  0 ةورخ ) والمنةةا ئ ا  ةر المنةةاظر السةةيا ية إ ةارخ لل ا ةةريال السة ب مةةا البابةات 

الجبليةةةة بقةةة ئ بةةةانورامى تتاللةةة  الوديةةةاال العميقةةةة و وب ةةة ة اا ةةةة واد  جةةةور وواد  ضةةةمد والتةةةى تقطةةةا 
اال روافةةدهما ال تةةئ الجبليةةة إضةةافة إلةةى  طبيعةةة ال ةةاور الناريةةة وب ةة ة اا ةةة الجرانيتيةةة منهةةا ذات األلةةو 

المتباينةةةة التةةةى تجةةةذب اهنتبةةةاه و وي تةةةئ الجرانيةةةت فةةةى هةةةذا ال ةةةدد المرتبةةةة األولةةةىو وب ةةة ة وساسةةةية يةةةىتى 
الت اعةةئ ال يميةةا ى مةةا مةةواد ال ةةار وعمليةةات األ سةةدخ وظهةةور الم اليةةئ ال مةةرام والسةةودام علةةى جوانةةب 

 .ال ار فى المرتبة األولى لجذب هذا اهنتباه
ريةةة مسةةؤولة عةةال تقةة يئ   يةةر مةةال ال ةةاور ب ةةور متنوعةةة تم ةةئ جةةذبال وتعتبةةر عمليتةة، التجويةةة والتع

 :وتتم ئ وبر  عمليات التجوية والتعرية الما ية فى المنطقة فى . سيا يال بالمنطقة
  ، الت  ةةك البطةةاSheet structure  والةةذ  يةةؤد  إلةةى ت  يةةك ال ةةار طبقيةةا فةةى  ةةورخ

 Spheroidal weatheringر والتجوية ال روية درجات سلمية قليلة السمك و إضافة إلى عمليات التقق

  . 
  ،الت  ةةك ال تلةةBlock disintegration   اا ةةة علةةى الم اقةةف ال ةةارية فةةى الروافةةد

 .العليا لواد  جور
  ال ةةاور المقاومةةة للتجويةةة والتةةى تبقةةى علةةى السةةطخ بةةار خ  ىعمةةدخ  ةةارية وو مةةا يعةةرف

 .  ى  ارخ القميلة قرب م لة في ا ما هو ال ائ ف Sugar loaves باسه  وقماع الس ر 
  تقّ ئ بعا ال هوف ال بيرخ الناتجة عةال عمليةات انذابةة الما يةة و فضةالل عةال مسةاهمة

التجوية البيولوجية فى عمليات التجوية المي اني ية بسبب ااترا  جذور األقجار لل اور وتوسيا مةا 
 .بها مال ققو  وفوا ئ 

 تجها فى   ر بطوال األودية وانتقةار الباليةا المات نةة نقاط التعرية الما ية التى تم لت نوا
 .للمياه فى بطوال  األودية و وهو ما يم ئ تنوعال مورفولوجيا هاما بالمنطقة
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وجنبا إلى جنب ما عوامئ الجذب الجيمورفولوجية بالمنطقة يعد اهاتالف ال رار  بيال منطقةة جبةائ 
ه ي يةد و . اال الهةاربيال مةال قةيظ سةهئ تهامةة السةا ل،في ا ومنطقة السةهئ السةا ل، ا  ةر عوامةئ جةذب السة 

ورغةه ارت ةاع قةيه . درجةة م ويةة 20درجةة م ويةة و ةي ا عةال  01معدئ ال ةرارخ السةنوي فةى في ةا قةتام عةال 
.  ةةه عةةال الب ةةر 11عةةال نظيرتهةةا علةةى السةا ئ ب  ةةه البعةةد بن ةةو %  01- 2الرطوبةة إه ونهةةا اقةةئ بن ةةو 

درجةة ه ت يةد فةى في ةا  21 رار   ي ا فى  ةبيا علةى السةهئ السةا لى وفى الوقت الذ  تبلغ في  درجة ال
عبةةد ) درجةةة فةةى في ةةا  01درجةةة وه ي يةةد عةةال  00درجةةة و  مةةا يبلةةغ المتوسةةط فةةى  ةةبيا قةةتامل  01عةةال 

ذا  ةةاال المةةد  ( و ارخ القةةؤوال البلديةةة والقرويةة بالممل ةةة و بةةدوال تةاري و  0911الةر مال  ةةاد  القةريف  وا 
 مةةا . درجةةة فةةى المنطقةة الجبليةةة 00درجةات فانةة  ي يةةد عةال  1فةةى المنطقةة السةةا لية يبلةةغ ال ةرار  اليةةومى 

يم ئ اهاتالف فى  مية األمطار بيال المنطقتيال السا لية والجبلية عامال مال عوامئ الجذب السيا ى بمةا 
مةةةال غطةةةام قةةةجر  ووفةةةرخ نباتيةةةة تعةةةد مةةةال ا  ةةةر عوامةةةئ الجةةةذب ( ملةةةه 111-011)تةةةوفره ومطةةةار الجبةةةائ 
 . السيا ى فى المنطقة 
 العمران السياحي

لعةئ وهةةه سةةمات العمةةراال بالمنطقةةة هةةى التبع ةةر واهنتقةار و وعلةةى اةةالف مةةا قةةد يعتقةةد مةةال المال ظةةة 
التى تبدو عليها الاطة العمرانية ل  ير مال ال الت الس نية بالمنطقةة " الب ر"األولية فعال ال الة البدا ية وو 

بةةئ إال المةةدرجات ن سةةها  ةةممت بتنسةةي  قةةديد لدرجةةة ه تبةةدو معهةةةا . تعةةد وهةةه عوامةةئ الجةةذب السةةيا ى
ويم ةال (. 0 ةورخ ) و ىنها عمئ بقر  نظرا لضي  اتساع  ئ م طبة بمةا ه تةؤ ر علةى اهن ةدار العةاه 

األوئ مبةانى قديمةة ذات قة ئ وسةطوانى ترت ةا : وال نمي  نمطيال مال المبانى فى ال الت الس نية بالمنطقةة
 ال ة ودوار وذات سقف ن ةف م تةوف يجعلهةا وقةب  بواجهةة بةر  المراقبةة علةى المن ةدرات لن و دوريال إلى 

وتتسةةةه هةةةذه المبةةانى ببنامهةةةا مةةةال . الجبليةةةو وتقةةةوه فةةى   يةةةر مةةةال األ يةةاال علةةةى غرفةةةة وا ةةدخ فةةةى  ةةئ دور
تاةةذها الجرانيةةت وال ةةاور المتجرنتةةة  وهةةو مةةا يعطيهةةا ن ةة  ولةةواال الطبيعةةة السةةا دخو بةةئ إال البدا يةةة التةةى ت

ومةةا المنةةا ئ ال دي ةةة التةةى قةةيدت فةةى ال تةةرخ . هةةذه المبةةانى تعةةد مةةال وهةةه المظةةاهر ال ضةةارية جةةذبا للرؤيةةة
األايةةرخ فةةى المنطقةةة فليسةةت م ةةدرا للجةةذب بقةةدر مةةا يعطةةى تجاورهةةا مةةا المنةةا ئ القديمةةة للسةةا خ إ ساسةةال 

وقد قةيدت بعةا مةال هةذه المبةانى . بالتجاور ال منى لنمط استقرار اننساال على من درات وقمه جبائ في ا
و سةةب الا ةةا   الجيمورفولوجيةةة تنقسةةه ال راعةةة علةةى (.   2 ةةورخ )   نةةاد  فةةو  اعلةةى القمةةه الجبليةةة

و  راعةة علةى المن ةدرات ال ةرخ   valley sides راعةة علةى جوانةب األوديةة : المةدرجات الةى  ال ةة انةواع 
free slope  و  راعة على مدرجات بطوال األوديةvalley beds . والسمة الر يسية فى هةذه المةدرجات هةى

ضي  اهتسةاع البةالغ والةذ  يةىتى ت ي ةا مةا قةدخ اهن ةدار و وعلةى الةرغه مةال وال السةا خ يةر  نسة  متتةابا 
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 - سب المل يةة ال رديةة للسة اال  -مال المدرجات مال قمة المن در الجبلى إلى  ضيض  و إه ونها تنقسه 
 . درجات التابعة ل ئ م رعة إلى م ارع تت اوت فى عدد الم
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 00إلى  2متر مربا ت و  مدرجات تت اوت عددال بيال  011و  20وتت اوت مسا ة هذه الم ارع بيال 
و ومةةا عةةال ( 02   0991مجةةد  عبةةد ال ميةةد السرسةة، ) متةةر  01مةةدر  و ومتوسةةط مسةةا ة  ةةئ مةةدر  

عةةةدخ عوامةةةئ يةةةىتى فةةةى مقةةةدمتها اهتسةةةاع فتت ةةةاوت بةةةيال المتةةةريال والسةةةبعة ومتةةةار و ويتوقةةةف اهتسةةةاع علةةةى 
 . اهن دار ومد  انتقار عرو   ارية وسط القطاع الذ  تمت تجويت  مال تربة المن در

ويته ت ويئ المدرجات ال ارية قديدخ ال البة إلى مناط   راعية تقده إنتاجا  راعيا وفيرا يقيه  ياخ 
يةات التجويةة العميقةة التةى عملةت علةى س انية لعقرات اوهف مال الس اال عبر مرا ئ متتابعة لتةى ير عمل

فالمةةدرجات ال راعيةةة تقةةوه فةةى األسةةا  علةةى جوانةةب األوديةةة . مسةةتويات ماتل ةةة مةةال المن ةةدرات الجبليةةة 
Valley-side   التى تعرضت لتاري  طويئ مال سقوط المطر فتمت تجويتها على مستويات عميقةDeep 

weathered. 
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وقةد (  ي ةئ عمة  تى يرهةا إلةى سةتة ومتةار) للتجويةة العميقةة  وتقهد من درات جبائ في ا نقاطا فاعال

ت ةةوال فيهةةا القطةةاع المجةةو  عبةةر تالةةئ عميةة   Tow-stage theoryامتةةدت هةةذه العمليةةة علةةى مةةر لتيال 
لمياه األمطار على طوئ الم ا ئ والققو  استتبع  تجويةة ألجة ام ال ةار المجةاورخ لل وا ةئ ومنهةا امتةد 

وه يبقةةى فةةى النهايةةة غيةةر النويةةات ال ةةارية المتال ةةة .  ةةلة إلةةى قلةةب  ال ةةارتةةى ير رطوبةةة الاطةةوط ال ا
وهةى التةى يجةدها فال ةو منطقةة في ةا و نةام إعةدادهه   grusعال عمليات التجوية والمعروفة باسةه الجةرو  

 مةةا تسةةتاده الجةةرو  . للمةةدرجات فيسةةتادمونها فةةى بنةةام  دعامةةات المةةدر   تةةى ه تجرفةة  ميةةاه األمطةةار
. ) فةةى بنةةام المنةةا ئ القالعيةةة سةةابقة الةةذ ر  Corestonesال جةةه والمعروفةةة باسةةه  ةةاور القلةةب  بيةةرخ 

 (.    Twidal 1984و Oberlander 1972لت  يئ نظرية المر لتيال فى التجوية العميقة انظر دراست، 
 و سةةبما وفةةادت الدراسةةةة الميدانيةةةو تعةةانى   يةةةر مةةال مةةةدرجات جوانةةب األوديةةة مةةةال مقةة الت انجةةةراف

وفجا يةةة ( درجةةة  01-21) التربةةة بةةئ وان هقهةةا فةةى عديةةد مةةال المواضةةا نتيجةةة قةةدخ اهن ةةدار مةةال نا يةةة 
 يةةث ه تسةةتاده فيهةةا ويةةة . المطةةر وقةةدت  مةةال نا يةةة  انيةةةو  وبدا يةةة دعامةةات المةةدرجات مةةال نا يةةة  ال ةةة 
. اد إسمنتية تقو  الدعاماتمواد ه مة وي ت ى الم ارعوال بم   الرواسب المجواخ بالمام بده مال إضافة مو 

اقةئ ) وما المدر ات ال راعية فى بطوال األودية فاقئ تعرضةا لاطةر ال  ةف واهنة ه  بسةبب قلةة اهن ةدار 
 . Braidedوتو يا المطر على القنوات المض رخ ( درجة  00مال 
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تاةةةئ وتعةةةد عقةةةوا ية تو يةةةا العةةةرو  ال ةةةارية البر انيةةةة وسةةةط القطةةةاع المجةةةو  ا  ةةةر المظةةةاهر التةةةى 
واال  ةةاال اننسةةاال قةةد اسةةتبلها وفضةةئ اسةةتبالئ فبنةةى عليهةةا . بتناسةة  قةة ئ المةةدرجات ال راعيةةة فةةى المنطقةةة

مسا ن  وو اتاذها م درا لل  وئ على مواد للبنام فى و يةاال واةر  وو وضةا عليهةا ا انةات الميةاه التةى 
 . تىتى إلي  مال اار  المنطقة فى  اهت   يرخ

 لجبال فيفا ودوره السياحي مورفولوجية الظهير الساحلي
بوجةةود  ةةالث و ةةدات مورفولوجيةةة تم ةةئ منافةةذ للت ريةةغ السةةيا ى مةةال ( 1قةة ئ )يتسةةه الظهيةةر السةةا لى 

 :والى في ا
 ةه مةال وقةداه جبةائ في ةا وترت ة  علية   01-00سهئ البيدمنت والذ  يمتد علةى مسةافة تتةراوف بةيال  -

لتةةى تم ةةئ م طةةة ر يسةةية هامةةة علةةى طريةة  تنميةةة بعةةا ال ةةالت السةة نية علةةى روسةةها مدينةةة العيةةدابى وا
السيا ة فى المنطقة ويم ال وال تم ئ مر   انطال  يوم، للسا  يال بما لديها مال إم انات مستقبلية إذا مةا 

 . ُطورت بنيتها األساسية وب  ة اا ة تدعيه إم اناتها التسويقية والادمية
اد   ةةبيا ورافةةده واد  ق ةة، و وابةةر   ةةور المجةةار  الةةدنيا ألوديةةة ضةةمد ورافةةده واد  جةةور  و وو  -

اهستبالئ البقر  لهذا الو دخ المورفولوجية هو النقاط ال راعى والذ  يجعةئ المةرور عبةر هةذه القطاعةات 
ومال المقاهد الجذابة  ذلك ااترا  . ن هة فى  د ذاتها  -اا ة وقت غ ارخ األمطار  ي ا -مال األودية 

طاعات مال األودية تن قف فيها رسةوبيات قيعةاال األوديةة تل ةت اهنتبةاه الطري  لمدرجات نهرية فى هذه الق
وهنةةاك بعةةا بقةةا م ةةدودخ تقةةهد نقةةاطا للرعةةى و واال  انةةت  ر ةةة . وتقطةةا رتابةةة الطريةة  علةةى السةةا  يال

وفى هذا القطاع تبر   رتاال همةا جبةئ . انبئ على الطري  تم ئ على الجانب اوار م در تهديد للس ر
 . هو وياترقهما واد  ناالال 111جبئ ع وخ القام، بارت اع  وئ ع وخ اليمانى و 

 Safarisوتعتبةةر قطاعةةات المجةةار  الةةدنيا ألوديةةة منطقةةة في ةةا بي ةةة م لةةى لةةر الت السةةيارات الالويةةة 
وه يست نى مال ذلك سو  مقدمات جبئ ع وخ اليمانى بتاللها البر انية قةديدخ . وسط وقجار الطلخ المتنا رخ

وت تةةةا  هةةةذه الةةةر الت الالويةةةة إلةةةى إعةةةداد . ى ه يم ةةةال عبورهةةةا بالسةةةيارات وو علةةةى األقةةةداهال ةةةالبة والتةةة
ومةال ا  ةر م ةردات البنيةة السةيا ية . استرا ات متنا رخ تقجا على إتماه  ر ة التنة ه علةى جةانبى الطرية  

سةاع  البةالغ  ةه وبات 01العيةداب، والبةالغ طولة  ن ةو -األساسية الجاه خ فى هةذه المنطقةة هةى طرية   ةبيا
 . مترال والذ  يتمتا بعرقادات مضي ة على طوئ الطري  00

و والسةبااتو وال  بةاال (وراضى ما بيال م بات األوديةة) مناط  الابت : المنطقة السا لية وتقمئ -
السةةا ليةو والقةةواطئو واةةط السةةا ئ بمةةا يتسةةه بةة  مةةال ظةةاهرات جيمورفولوجيةةة فريةةدخ علةةى روسةةها اللسةةاال 

ويم ةال للسةا  يال اهسةت ادخ مةال هةذه المنطقةة السةا لية علةى . المعروف باسه رو  الطرفةة الرملى الاطافى
ا  ةر مةال مسةتو   فيم ةنهه إقامةة ر ةالت يوميةة مةال منةاط  إقةامتهه فةى جبةائ في ةا إلةى بلةدخ القةو  الواقعةة 
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بالةذهاب إلةى و ةذلك تبييةر نمةط اهسةتجماه . الف الب يرخ الالجونية لرو  الطرفة القهيرخ بسةوقها السةم ى
. منت ه بيش السا لى والذ  ه يبعد عال في ا سو  ساعة وا دخ والواقا على لساال رملى علةى اةط السةا ئ

والظاهرات الجيمورفولوجية فى هذه المنطقة السا لية جديرخ باال تق ئ سيا ة ت املية ما ما تقدمة  منطقةة 
 .في ا

عتماده على مقومات جيمورفولوجية متعددخ على ولقد وفادت الدراسة الميدانية لمنتجا بيش السا لى ا 
 :روسها

  مترا برمالها الناعمة و ونمو ظةاهرات قةاط ية  01القواطئ المتسعة والتى ت يد عمقال عال
هةةذا بانضةةافة إلةةى وجةةود .  Cuspsو وبعةةا الضةةرو  القةةاط ية  Bermsناضةةجة  ال افةةات الرمليةةة 

 ئ المتم ةةةئ فةةةى الواجهةةةة األماميةةةة لل  بةةةاال ظهيةةةر متسةةةا مةةةال القةةةواطئ الال يةةةة ت ةةةئ إلةةةى اةةةط السةةةا
 (. 1 ورخ . )الرملية
  00امتةةداد مجموعةةة مةةال ال  بةةاال السةةا لية ذات الرمةةائ الناعمةةة واهرت اعةةات البالبةةة ن ةةو 

ومال ممي ات هذه ال  باال تقبا . مترا والتى تم ئ مق دا سيا يا هاما للسا  يال سوام للتجوئ وو الت لة
ممةةةا  ولهةةةا إلةةةى   بةةةاال  -و ةةةلت عبةةةر األمطةةةار وو النةةةد  -مةةةال الميةةةاه بعةةةا قطاعاتهةةةا بقةةةدر  بيةةةر 

وهو ما يظهر جليال فى الواجهات الب رية لهذه ال  باال والتى استطاعت  Cemented dunes متماس ة 
وموا  العوا ف وال ت ئ إليهاو بينما تبدو جوانب من رف الرياف  رخ سا بة تهدد الطةر  والمنقة ات 

 (.0 ورخ )
هةذه المنطقةة مةال إم انةات طبيعيةة يم ةال وال تجعلهةا ذات وهميةة بالبةة للسةيا ة فةى المنطقةة ورغه مةا ل

 : إه وال هناك بعا المق الت التى تعطئ مال جاذبية المنطقة 
   قيد (  ه  00ن و ) ما  ائ طري  الموا الت الر يس، بيال مدينة بيش ومنطقة القاطئ

يمضى العمئ على قده وسةا  لت قية  ) العقر األولى اننقام ويعو ه التدعيه اا ة فى ال يلومترات 
 ( .ذلك فى العاميال المن رميال

  ه توجد وية إقارات وو لو ات مروريةة علةى الطةر  توجة  السةا  يال ن ةو منطقةة القةاطئ
هةذا علةى . وو تدئ على الطري  ال ة يخ إليهةا و إضةافة إلةى ضةعف الاةدمات واا ةة تمةويال الوقةود

جةا اال -عتبةر  لقةة و ةئ علةى م ةار  الطةر  المؤديةة إلةى  ةئ مةال  ةبيا الرغه مال وال منطقةة بةيش ت
 . ال قر فى القر -ال قو-الريث-وبها فى القمائ و وفي ا -فى الجنوب والدرب 
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   مةةةا  الةةةت إم انةةةات الاةةةدمات ال ندقيةةةة ت ةةةت اننقةةةام وومامهةةةا عةةةدخ سةةةنوات لتبلةةةغ المسةةةتو

المسةةا ات الاضةةرام وضةةعف اههتمةةاه بهةةا و المناسةةب هسةةتقبائ سةةيا ة متدفقةةةو بانضةةافة إلةةى قلةةة 
 .وانتقار المال ات الب رية وماه قواطئ المنطقة وهو ما يتطلب  يانة دورية لها
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  تةةدنى مسةةتو  الالندسةة يب ال ضةةار  علةةى المنطقةةة القةةاط ية ووقةةوع   يةةر مةةال المنقةة ات
لمؤديةة إليهةا إلةى و وتعرا منطقة القاطئ والطةر  ا Salt weatheringت ت طا لة التجوية المل ية 

وهةةةو مةةةا يتطلةةةب متابعةةةة ل مايةةةة الطةةةر  والمنقةةة ات القةةةاط ية الم مةةةا  Sand driftingسةةة ى الرمةةةائ 
 (.  1 ورخ ) إنقاؤها
  غيةةاب الدعايةةة للمنطقةةة فلةةي  هنةةاك م ةةور مطبةةوع عةةال المنطقةةة وو ذ ةةر لهةةا فةةى وسةةا ئ

الذ  نجد في  لجبائ في ا ا  ر  انعاله على مستو  الممل ة وو على المستو  الداالىو هذا فى الوقت
 ( www.faifa.comراجا على سبيئ الم ائ ) مال موقا على اننترنت يعرا لمبرياتها الطبيعية 

 
 

  
ويم ةةال القةةوئ وال العوا ةة  التةةى تقةةف ومةةاه تطةةوير منطقةةة بةةيش  منتجةةا سةةيا ى تةةرتبط فةةى معظمهةةةا 

يا ى ووهل ليقةةرع فيمةةةا بعةةةد بعقامةةةة بمقةة الت اهسةةةت مار الةةةذ  ي ضةةئ اهنتظةةةار إلةةةى وال ي ةةدث التةةةدف  السةةة
وينبةةةا ذلةةةك مةةةال تجنةةةب الماةةةاطرخ بعن ةةةا  مبةةةالغ ضةةةامة علةةةى . الاةةةدمات ال ندقيةةةة والترفيهيةةةة فةةةى المنطقةةةة
األوئ ان  ه يوجد ضماال بتوج  السا  يال مال منطقة في ا إلى : السيا ة القاط ية فى ظئ اعتباريال هاميال
 ما وال اهعتمةاد علةى السةيا ة . لسيا ييال ي عب التعويئ علي المنطقة القاط ية و فالجما بيال النمطيال ا

نمةا بةالتن ه )مال داائ منطقة جا اال غيةر مقةجا  وهنةا (. ه ي ةخ تسةمية هةذه ال ر ةة الدااليةة بالسةيا ة وا 
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م انيةة الو ةوئ إليهةا ومبادرتهةا فةى ذات  تست يد  ر ة السةيا ة الدااليةة مةال توسةط موقةا بةيش للمنطقةة وا 
اجةةة لاقامةةة فةةى ال نةةاد  فةةى ظةةئ اهعتمةةاد األساسةةى علةةى اهنتقةةائ بالسةةيارات الاا ةةة لنقةةئ اليةةوه دوال ال 

 . العا الت واألفراد
وما اهعتبةار ال ةانى واألهةه فهةو المنافسةة القةديدخ مةال قبةئ منتجةا القةقي  القةاط ، الةذ  يتمتةا بمية خ 

يةؤد  ا ديةاد اه د ةاه السةيا ،  واال  ةاال مةال المنتظةر وال. الموقا الجبرافى على مقربة مةال منطقةة عسةير
 .على منطقة الققي  فى المستقبئ إلى التوج  إلى بيش جنوبال 

وعلةةى الةةرغه مةةال وال الو ةةدات المورفولوجيةةة بقةةاطئ القةةقي  ه تتسةةه بمميةة ات  بيةةرخ تت ةةو  بهةةا عةةال 
طئ هةةةذا علةةةى الةةةرغه مةةةال وال قةةةا. منطقةةة بةةةيش إه وال  ةةةظ األولةةةى مةةةال التةةةدف  السةةةيا ى ا بةةةر مةةةال ال انيةةةة

 :الققي  يتطلب جهودال إضافية لاعداد تتم ئ فى 
  مجابهةةةة   ةةةف الرمةةةائ علةةةى الطةةةر  واهضةةةطرار إلةةةى تبييةةةر مسةةةار الطةةةر  المؤدبةةةة إلةةةى

 ( 2 ورخ )القاطئ عدخ مرات بسبب   ف الرمائ عليها 
  س ى الرمائ للمنطقة القاط ية بعمومها والس نية على وج  الا و. 

 

 
 ار المسط ات المل ية امتداد السباات الرطبة وانتق Salt flats  وقنةوات ومسةط ات المةد

Tidal inlets  وتجر  فى الوقت ال اضةر جهةود  بيةرخ لمواجهةة . والتى ت تا  عمليات  يانة لردمها
اطةةر   ةةف ال  بةةاال الرمليةةة وانتقةةار السةةباات بم اولةةة إعةةادخ تو يةةا المعةةاله المورفولوجيةةة بالمنطقةةة 
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لترده بها مياه السةباات والمسةتنقعات المل يةة فةى  by pass methodلية  يث تنقئ رمائ ال  باال الرم
وهى تجربة  بت نجا ها فى مناط  ماتل ة مال العاله ومنها التجربةة . القطاع الال ى لمنطقة القاطئ

الم رية فى السا ئ القمالى البرب،  ينما ته رده الالجونةات السةا لية برمةائ ال  بةاال الرمليةة لتمهيةد 
ننقام البنية األساسية السيا ية و واال ساعد التجربة الم رية ارت اع م تةو  م ونةات المةواد  المنطقة

عاطف معتمد ) الال مة فى رمائ ال  باال مما عجئ باندما  رمائ ال  باال برواسب الالجونات البدقة 
 (.0991عبد ال ميد 

  عةةةةةال   افةةةةةة  وتلةةةةةك الناجمةةةةةة( 1 ةةةةةورخ ) انتقةةةةةار مال ةةةةةات القةةةةةواطئ الب ريةةةةةة الطبيعيةةةةةة
إضافة إلى ضةعف إم انةات اهسةتجماه واهعتمةاد علةى . اهستاداه  انتقار مال ات ال ر ة السيا ية

 .التاييه ال رد  والعا لى

 
  

ورغةةه هةةذا فةةاال مقةةدار التةةدف  السةةيا ى علةةى منطقةةة القةةقي  ا بةةر مةةال نظيةةره علةةى منطقةةة بةةيش بن ةةو 
روسةةها الموقةةا الجبرافةة، الةةذ  يقةةا فيةة  منتجةةا ويرجةةا ذلةةك إلةةى عةةدخ اعتبةةارات يةةىتى علةةى  (0)امةة  مةةرات

 مةا اال . الققي  والمرتبط بم لث الطري  الر يس، فى مدينة الدرب والمؤد  إلى  ئ مال جةا اال ووبهةا وجةدخ

                                                           
ه توجد سجالت للتدف  السيا ، فى بلديات المنطقة لم لية ال ر ة واعتمادها على التاييه العا لى ور لة اليوه الوا د  (0)

فرد فى األسبوع عال ال جه ال قيقى للتدف  اليوم، على  211ومال  ه فال تعبر ورقاه انقعائ ال ندقى والتى ه تتعد  
 . منتجع، الققي  وبيش فى ف ئ ال يف
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م طةةة "المنتجةا يقةةا علةةى مقربةةة مةةال بلةدخ القةةقي  السةةا لية وقريةةب مةةال م طةة الت ليةةة الر يسةةة فةةى انقلةةيه 
وعلى الرغه مال وال هةذا . رتباط بمد الطر  الممهدخ وتوفر الادمات التسويقيةوما لذلك مال ا" ت لية الققي 

الظهيةةةر العمرانةةةى يعتبةةةر لةةةد  الةةةبعا نقطةةةة إيجابيةةةة لمنتجةةةا القةةةقي  إه وال طبيعةةةة المنتجعةةةات السةةةيا ية 
القةةاط ية التةةى تتطلةةب الهةةدوم والبعةةد عةةال اهاةةتالط العمرانةةى تجعةةئ لقةةاطئ بةةيش ميةة خ ا بةةر ستتضةةخ مةةا 

 .التدف  السيا ى على الققي  واضطرار السا  يال للب ث عال متن   آار ا  ر هدومال  ا دياد

 
 

بةةيش فةةى عالقتهةةا بمنطقةةة عسةةير نظةةرخ -ومةةال  اويةةة واةةر  فمةةال المم ةةال وال ننظةةر إلةةى منطقةةة القةةقي 
ت املية ه تنافسية إذ يم ال وال يؤد  التدف  الضاه الذ  تقهده منطقة عسير فى ال يف  مي خ يم ال اال 

هةذا بةالطبا إضةافة إلةى . يد منها المنطقة السا لية فى جا اال بت ريف ج م مال التدف  السيا ى إليهةاتست 
تةدف  السةةا  يال مةال منطقةةة عسةةير إلةى القةةقي  وبةيش فةةى ف ةةئ القةتام للتمتةةا بةاهاتالف ال ةةراري ال بيةةر 

 . بيال المنطقتيال
ير الت امةئ بةيال المنطقتةيال هةى وفى هذا ال دد سنجد وال العقبةة الر يسةية التةى تقةف علةى طرية  تطةو 

موسةةمية التةةدف  السةةيا ، وضةةعف اهسةةت مارات وا تمةةائ منافسةةة منطقةةة في ةةا لمنطقةةة وبهةةاو واال ظلةةت هةةذه 
المنافسة نظرية الطةابا ه يم ةال انتظةار ترجمتهةا إلةى منافسةة فعليةة إه بعةد اسةت مارات ضةامة فةى منطقةة 

 . امي  مقيط-افي ا ت ئ بها إلى مستو  المقارنة ما منطقة وبه
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 الجيمورفولوجيا والطرق ومستقبل السياحة
وفادت الدراسة الميدانية الت  يلية لمنطقةة جبةائ في ةا فةى الوقةوف علةى فرضةية وساسةية  بتةت  ة تها 
باست مائ الب ث فى المنطقة واهستبياال الق هى ما الس اال والمسؤوليال وهةى وال مسةتو  الطةر  بالمنطقةة 

. لتنميةةة ال اليةةة و وفةةى ذات الوقةةت يتوقةةف عليةة  نجةةاف السةةيا ة فةةى المسةةتقبئيعةةد و بةةر عةةا   فةةى وجةة  ا
 :فالتدف  السيا ى إلى منطقة جبائ في ا هبد وال يعبر  ال ة مستويات مال الطر  

إلى مقدمات  -مرورال باألج ام الدنيا مال األودية  -طري  السهئ السا لى والممتد مال اط السا ئ .0
)  ةةهو وهةةذا النةةوع مةةال الطةةر  عةةالى الجةةودخ  بيةةر اهتسةةاع  11ئ هةةذا الطريةة  ويبلةةغ طةةو .  سةةهئ البيةةدمنت

 .العيدابى-والم طات الطرفية لهذا الطري  هى  بيا ( مترال  00و  ر مال 
طري  البيةدمنت ويمتةد عبةر مقةدمات جبةائ في ةا و ةوه إلةى بدايةة ال ةوا ط الجبليةة قةديدخ اهن ةدار .0

 . عيباال - طات الطرفية لهذا الطري  هى العيداب، ه والم 00ويمتد هذا الطري  بطوئ 
 :الطر  الجبلية الوعرخ والتى تعانى مال .2

  يةةف وال هةةذه الطةر  وقةةب  بقةةراييال متقةةعبة ( 0)ضةي  الطةةر   ويتضةةخ مةةال ال ةورخ رقةةه 
وه ت ةلخ بةى   ةائ إه وال ت ةوال طرقةا ذات اتجةاه وا ةد و . ومتةار 0فى المنطقةة ه ت يةد اتسةاعا عةال 

ذا وضةعنا فةى اهعتبةار .   لها طر  م دوجة مما يجعئ  ر ة اهنتقائ عبرها قاقة للبايةةوما هذا ف وا 
علةةةى اهنتقةةةائ بالسةةةيارات  -ب  ةةةه طبيعةةةة المجتمةةةا السةةةعود  - ر ةةةة السةةةيا ة المرجةةةوخ والتةةةى تعتمةةةد 

الاا ةةة  بيةةرخ ال جةةه التةةى تقةةئ األسةةر والعةةا الت فةةعال ذلةةك يعنةةى ببسةةاطة ت ةةد  وتعطةةئ لل ر ةةة قةةد 
 .  إلى تق يئ عامئ طرد مال المنطقةيؤد

  ولعةئ السةةبب فةى ذلةةك هةو نمةةط .  ةةه1إذ ه ي يةةد متوسةط وطوالهةةا عةال . قلةة وطةةوائ الطةر
اطةاو يبلةغ إجمةالى طولهةا مجتمعةة  21العمراال المبع ر على الجبائ ذلك التبع ر الذ  اسةتوجب قة  

 ( . تاري  مال بيانات اريطة الطر  غير المنقورخ لبلدية في ا و بدوال) ه  021
  فةى غالبيةة القطاعةات و بةئ وت ةئ  001التعر  القديد للطر  والذ  ت يد قةيه تعرجة  عةال

 يةث يقةب  الطرية  قة ئ ال نيةة النا مةة فةى  002في ا إلى -قيمة التعر  فى بعا قطاعات اط الدا ر
والةذ  قةد يةر  الةبعا فية  م ةدرا مةال م ةادر الجةذب السةيا ى   Sالمنعطف النهر  وو ق ئ  رف 

والمبامرخ ومتعةة الةت  ه فةى القيةادخ واست قةاف المجهةوئ و بيةد وال ال ابةت وال اطةر التعةر  ياةر  عةال 
 ةةدود المبةةامرخ والتقةةوي  إذا مةةا وضةةةي ت إليةة  م ةةادر إضةةافية للاطةةةر  ضةةي  الطريةة  وعةةده وجةةةود 

 يةد وربمةا  ةاال العيةب األايةر ااطةر العنا ةر التةى ت. إرقادات ضو ية وانعداه الت سيات التةى ت مية 
فجةةانبى الطريةة   افتةة  ال ةةارية قا مةةة ال وايةةا   يةةرخ القةةقو  و وال افةةة األاةةر  . مةةال اطةةورخ الطريةة 

من درخ  ادخ ال وايا تر عها المدرجات دوال وجود ت سيات ت مى الطري   بئ يقةرف الطرية  مباقةرخ 
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روسةةها قةةدخ وترجةةا وسةةباب قةةدخ التعةةر  إلةةى عوامةةئ متعةةددخ علةةى . علةةى المن ةةدر ال لةة  قةةديد الاطةةورخ
 ةارية ي ةعب " عقبةات"اهن دار و البة الت وينات ال ةارية المؤل ةة منهةا جبةائ المنطقةةو ووجةود 

 . إ التها وهو ما يرفا مال ت ل ة ق  الطر  ما  عوبة تو يئ آليات  قيلة إلى المنطقة
 فةةالمظهر المةةىلوف هةةو . انعةةداه ت سةةيات الطةةر  وافتقارهةةا إلةةى و  سةةبئ مةةال سةةبئ ال مايةةة
 !! ف ا انات و هارية المياه على جانب الطري  بديالل عال الت سياتا ط ا

ونود وال نؤ ةد فةى هةذا القةاال وال ال ةديث عةال إم انةات منطقةة في ةا السةيا ية مةال النا يةة الطبيعيةة ه 
يجةةةب اال تمضةةةى بنةةةا بعيةةةدا الةةةى  ةةةد ت ةةةور اال الجةةةذب السةةةيا ى للمنطقةةةة   يةةةئ بةةةاال يتباضةةةى عةةةال هةةةذه 

عدادها بئ إال الم ددات الجيمورفولوجيةة  وه يعنى هذا. المق الت وال هناك تباطؤا فى إتماه ق  الطر  وا 
 ةه  021درجة علةى الطةر  وارت ةاع ت ل ةة قة   11إلى  10ذاتها وفى مقدمتها اهن دار الذ  يتراوف بيال 

 مةةال الطةةر  ال اليةةة هةةو الةةذ  يؤجةةئ بلةةوق الطةةر  بالمنطقةةة إلةةى المسةةتو  المطلةةوب هسةةتقبائ   افةةة سةةيا ية
 . سريعة ال ر ة

ويم ال التبلب على هذه المق لة بااتيار اط وساس، يته تجهية ه ل ةى ي ةوال م ةور ال ر ةة األساسةى 
علةى وال يا ة  . لذلك 00مال وقداه المنطقة إلى قمتها و وفى هذا ال دد قد ي لخ الاط المسمى اط 
اةط المتجة  إلةى الةدا ر طريقةا هذا الاط فى اتجاه وا د لل ةعود إلةى الجبةئ فقةط و ومةال وعلةى في ةا يتاةذ ال

و وسةةيلة مر ليةةة يم ةةال وال يقت ةةر العمةةئ بهةةذا النظةةاه . للعةةودخ مةةا إعةةداده  ةةذلك لل ر ةةة فةةى اتجةةاه وا ةةد
 . االئ موسه اه تظاظ السيا ى فقط

 ما ينببى الوضا فى اهعتبةار وال و  اطةة تنمويةة سةيا ية لمنطقةة في ةا يجةب وال تسةتند علةى إقامةة 
فبةةدوال ذلةةك .  مجموعةةة مةةال الممةةرات انسةة لتية قةةديدخ الضةةي   مةةا هةةو قةةا ه  اليةةال قةةب ة طةةر   قيقةةة ولةةي

لال تةر  النجةاف ومةال سةيقوموال بسةيا ة إلةى المنطقةة قةد ه ي ةرروال " مجمدخ"ستظئ إم انات في ا الطبيعية 
 ".الضيقة و الوعرخ و قديدخ اهنعطافو عديمة الت سيات"الس ر إلى تلك المنطقة بطرقها 

هةةذه القاعةةدخ هةةو ذلةةك القطةةاع الممتةةد بةةيال عبيةةاال والةةدا ر والةةذ  يتمتةةا بوسةةا ئ  مايةةة  والاةةرو  علةةى
 :متعددخ على روسها 

  رفا الطرية  عةال قيعةاال األوديةة  يةث مسةارات السةيوئ مةا إنقةام  بةار  وون ةا  لت ةريف
 .السيوئ المندفعة مال ت ت 

  القا مة ال وايا عبر  مايت  مال اطر تساقط ال اور على اوج  المن درات ال رخ ال ادخ و
 . قب ات سل ية ه تضاال المواد الساقطة ومنا و ولها إلى الطري 

  مايتةة  مةةال واطةةار انةة ه  ال ةةاور وتسةةاقط ال تةةئ الضةةامة علةةى اوجةة  المن ةةدرات التةةى 
سةةه تعمةئ  مةةادخ ه مةة بةةيال  01-0تاطهةا القةقو  وال وا ةةئ بت سةية السةة خ ببطةام ارسةةانى بسةمك 
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وبهةا المجةاور  -د معالجة بن   التقنية عالية الجودخ التى مهد بها طري  الةدربالققو  وال وا ئ بموا
 .قديد الوعورخ

  مايتةة  مةةال اطةةر تةةدف  المةةواد علةةى طةةوئ المن ةةدرات عاليةةة المنسةةوب بتقطيةةا من ةةدراتها 
الةى درجةات تقلةةئ مةال قةةدخ ان ةدار السةة خو وذلةك فةى المواضةةا التةى تتسةةه بوجةود نطةةا  مةال ال ةةاور 

 .Deep Weatheringئ التجوية العميقة الم تتة ب ع
 ه فاال قةب ة الطةر  فةى جبةائ في ةا يم ةال و ة ها  00وفيما عدا هذا القطاع الذ  ه ي يد طول  عال 

 (. 01و  9 ورخ )بىنها مال اقد طر  الممل ة وعورخ واطرال 
 نحو تطوير منطقة فيفيا سياحيا 

 :اهضطالع بة وفادت المقاهدات الميدانية بالمنطقة ان  مال الضرور  
  إعةةةداد اريطةةةة بالمقا ةةةد السةةةيا ية الطبيعيةةةة والتةةةى يم ةةةال منهةةةا ااةةةذ لقطةةةات فوتوغرافيةةةة

ومت ر ةةة للمعةةاله النةةادرخ للتسةةوي  السةةيا ،  سةةوام للم اقةةف ال ةةارية المعةةراخ والمجةةواخ وو للمةةدرجات 
 .ال راعية وو لألودية

 لةى ووديةة منطقةة في ةا للتمتةةا دراسةة لجةدو  إقامةة ترفية  التنقةئ بالتيل ريةك بقة ئ عمةود  ع
 . برؤية المناط  الاالبة بها

   إنقةةام مجمةةا تجةةار  لتنميةةة سةةيا ة التسةةو  والقةةرام و وتعةةد المنطقةةة الواقعةةة غربةة، بلةةدخ
العيداب، نموذ  مناسةب لم ةئ هةذا المقةروع و ويم ةال وال يعةرا هةذا المجمةا منتجةات م ليةة لمنطقةة 

 (. للوافديال مال منطقة جا اال ن سها ) مال اار  المنطقة في ا وجا االو وقد يستند على توفير سلا 
  تنمية السيا ة العالجية بجبائ في ةاو سةوام  ةاال الهةدف اهستقة ام مةال األمةراا ال ةدرية

والن سية بعقامةة منتجعةات  ة ية فةى منةاط  ماتةارخ علةى جبةائ في ةا و وو لمرضةى األمةراا الجلديةة 
 . بتطوير منطقة العيال ال ارخ بواد  ضمد

 عةةه الجهةةود المبذولةةة للتوعيةةة بمنطقةةة جةةا اال التةةى مةةا تةة ائ ال ةةورخ عنهةةا مرادفةةة للتالةةف د
والبدا يةو وفى هذا ال دد قد ت ةوال بدا يةة وبريةة جبةائ في ةا م ةدر جةذب فةى  ةد ذاتهةا لسة اال المةدال 

وعلةةى اةةالف ال ةةورخ المبلوطةةة عةةال تةةىار منطقةةة جةةا اال . الم د مةةة قةةديدخ التقةةده العمرانةةى بالممل ةةة
م اناتهةةةا " م سةةةنة "اال م يةةةدا مةةةال التوعيةةةة انعالميةةةة يم ةةةال وال تقةةةده  ةةةورخ  قيقةةةة فةةة عةةةال المنطقةةةة وا 

 .السيا يةو الطبيعية منها فى المقاه األوئ
  تقةةجيا اهسةةت مار انقليمةةى والم لةةى وتوجيهةة  ن ةةو منطقةةة في ةةا التةةى مةةا يةة ائ اهسةةت مار

فةةى الاةةدمات الترفيهيةةة مةةا  ائ بعيةةدا عةةال   مةةا وال ميةةداال اهسةةت مار. ال نةةدقى فيهةةا فةةى وولةةى اطواتةة 
 .المنطقة
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    تدعيه المراقبة ال  ومية ل راعةة وتسةوي  القةات و ولسةوم ال ةظ يم ةئ القةات لةد  الةبعا
ومال المنتظر . و د المبريات التن هية فى منطقة في ا واا ة للقادمبال مال سهئ تهامة بمنطقة جا اال 

وال يتالقةى دور القةات بىضةراره  -يا المبريةات الترفيهيةة بهةا بتطوير البنية األساسية السيا ية وتنو  -
 . ال  ية واهجتماعية  م در للجذب فى جبائ في ا

  تقةةةةةجيا الدراسةةةةةات الميدانيةةةةةة المدرسةةةةةية والجامعيةةةةةة إلةةةةةى منطقةةةةةة في ةةةةةا ل هةةةةةه الموضةةةةةوعات
عيةةة الةةذيال الجبرافيةةة النظريةةة واا ةةة لةةد  طةةالب وطالبةةات  ليةةات التربيةةة والمعلمةةيال والعلةةوه اهجتما

 ما يم ال وال ت ةوال جبةائ في ةا مجةاه لتةدعيه النقةاط ال قةافى . يدرسوال مواد جبرافية و قافية و ضارية
 .واألدبى بمنطقة جا اال 

  تنمية إم انات قياه سيا ة رياضةية فةى منطقةة سة وف جبةائ في ةا وبطةوال ووديتهةا و ويم ةال
اد ر ةةالت رياضةةية عبةةر جبةةائ في ةةا مةةا اال تضةةطلا بةةذلك إدارات الاةةدمات ال ندقيةةة التةةى يم نهةةا إعةةد

 . مرقديال مؤهليال وودلة مال البدو الم لييال
    إقامة مت ف لآل ار بمنطقة جبائ في ا يم ال وال ي وال نقطةة جةذب لة وار انقلةيه و وبةن

المنهة يم ال تقةجيا إقامةة   ةالت لل نةوال القةعبية فةى المرا ة  التجاريةة الترفيهيةة المقتةرف إقامتهةا فةى 
 المنطقة 
 فت ل ةةةة إنقةةةام الو ةةةدخ . عةةةه اهسةةةت مار السةةةيا ى واا ةةةة فةةةى مجةةةائ الاةةةدمات ال ندقيةةةةد

وفةى . ال ندقية علةى جبةائ في ةا ت ةو  بةى  ر مةال  مة  مةرات نظيرتهةا فةى المنطقةة السةا لية المجةاورخ 
هةةذا ال ةةدد تعةةد طبيعةةة السةةيا ة الموسةةمية إلةةى المنطقةةة عا قةةال وساسةةيلا فةةى وجةة   سةةابات اهسةةت مار 

وهذه نقطة يجب وال تسهه فى عالجهةا تا  ةات علميةة . ، الذ  يواج  ارت اع ت ل ة اننقامالسيا 
 .  Cost-Benefit analysisوار  على روسها  اهقت اد السيا ى لت ليئ الت ل ة والعا د 

  ذا  انت ت ل ةة توسةعة الطرية  علةى  سةاب الجانةب تدعيه الطر  وت سيتها وتوسعتها و وا 
لبةةة الت ل ةةة وت ةةئ فةةى بعةةا ال ةةاهت إلةةى اهسةةت الة و فةةاال األسةةلوب المتبةةا ال ةةار  مةةال الطةةر  با

 اليةةا فةةى بعةةا قطاعةةات الطةةر  وهةةو توسةةعة الطةةر  بعقامةةة دعةةا ه ارسةةانية علةةى جةة م مةةال المن ةةدر 
 .الجبلى المتج   وب بطال الواد  قد ي وال بديالل ولو ل ترخ مؤقتة

قب ة الموا الت المناسبة علةى من ةدرات هةذه  وفى مجمئ األمر فالبد مال اعتماد اطة  قيقية لمد 
الجبائ بق ئ يترجه إم انات المنطقة الطبيعيةة إلةى هةدف سةيا ى فةى متنةاوئ السةاعيال إلية  مةال السةا  يال 

 . وه ي بسها فى  دود الر الت ال ردية واألسرية مال منطقة جا اال دوال غيرها
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 السياحة الشاطئية 
موقعةةال بةةالغ األهميةةة فةةى جنةةوب غةةرب   -يةةد عةةددا عةةال الما ةةة بجةة ره التةةى ت   -ي تةةئ ورابيةةئ فرسةةاال 

 ه بالنسبة لسا ئ جةا اال الر يسة،  11الممل ة   ويقا األرابيئ فى  دود دوا ر ه ي يد ن ف قطرها عال 
 (.2راجا ق ئ )

ولف هي تارو وتعد ج يرخ فرسةاال ال بةر  و برهةا  21ت و  مسا ة ج ر األرابيئ مجتمعة  مورفومتريا
تليها فى المسا ة ج يرخ السقيد او ( مال إجمالى مسا ة األرابيئ%  01ولف هي تار بنسبة  21) مسا ة 

مال مسا ة األرابيئو و  وال ج يرتى فرساال %  00ولف هي تار بنسبة  00فرساال ال بر  بمسا ة تبلغ 
لها ا  ةر مال إجمالى مسا ة ج ر األرابيئ والنسبة الباقيةة تقةم%  20ال بر  وال بر  تم الال ما نسبت  

 (.1راجا ق ئ ) مال ما ة ج يرخ متنا رخ
 Coral limestoneو تن قةف الت وينةات السةط ية لجة ر فرسةاال عةال  جةر جيةر  قةعابى جيولوجياا

انظةر علةى ) متوسط ارت اع  بيال ال  ر والعقريال مترالو وتعتمد األدبيات الجيولوجيةة التةى تناولةت الجة ر 
ى ف ةةرخ م ادهةةا وال الجةة ر ولةةدت نتيجةةة انةةدفاع  تةةئ ضةةامة علةة( 012و    0991سةةبيئ الم ةةائ الةةوليعى 

مال الملخ المايوسين، الذ  ترسب على السطخ فى  ةورخ قبةاب  ةارية  ملةت معهةا إلةى وعلةى الرواسةب 
وفى الة مال الرابةا وبالت ديةد فةى الباليستوسةيال قةهد  ةوا الب ةر . األقده التى ترسبت االئ ال مال ال الث

اهن سةةار والت ةةدع طالةةت جةة ر فرسةةاال فةةىدت إلةةى رفعهةةا و  ةةه تعرضةةت األ مةةر توسةةعا عبةةر  ر ةةات مةةال 
 .لعمليات غمر ب ر  تر ت آ ارها فى  ورخ م اطب ب رية على سطخ الج يرخ وعلى طوئ سوا لها
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مترالو وه ت يد اعلى التالئ ارت اعا عال  00سطخ الج ر مستو إلى تالل، متوسط ارت اع   وتضاريسيا  
وتاةط الةتالئ مسةيالت وواةوار . ط ية   وية إلةى رمليةة وذات مظهةر سةبا،وانرسابات الس. متر 011

ومةةةا سةةةوا ئ الج يةةةرخ . ما يةةةة قليلةةةة العمةةة  م ةةةئ واد  مطةةةر الةةةذ  ي ةةةب فةةةى جنةةةوب ج يةةةرخ فرسةةةاال ال بةةةر 
الرملية وال  وية : الجروف ال اريةو والقواطئ بىنواعها: فيتقاسمها نمطيال ر يسييال مال وق ائ السطخ 

 .ريةوالسباية وال ا
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تقا منطقة األرابيئ ضمال انقليه المنااى القار  بسمات  ال ارخ الرطبة  ي ال الداف ة المعتدلةة  مناخيا  
ومال مراجعةة قةيه المتبيةرات المناايةة لم طةة جية اال يتضةخ وال المتوسةط العةاه لةدرجات ال ةرارخ يبلةغ . قتام
وال ةرارخ الم اليةة فةى (. درجة 01   ومتوسط ال رارخ ال بر  20متوسط ال رارخ العظمى )درجة م وية  21

يقةةةهدها قةةةهر  ينةةةاير وفبرايةةةر وهةةةى ال تةةةرخ التةةةى تقةةةهد ذروخ انا ةةةاا  -درجةةةة م ويةةةة 01-منطقةةةة الجةةة ر 
ال رارخ فى مناط  جبائ في ا وبنى مالك والعارضة ومنطقة عسير والطا ف وم ةة الم رمةة والريةاا والتةى 

ولعئ ا  ةر العوا ة  التةى تعية  الجةذب السةيا ى علةى . لمنطقةتعد المنابا األساسية  لتدف  السا  يال إلى ا
وتبلةغ ذروتهةا فةى اقةهر %  12وس  منااية فى المنطقة هى ارت اع الرطوبة النسبية التى يبلغ متوسةطها 

اةةالئ اقةةهر %  11و واال لةةه يمنةةا هةةذا مةةال وجةةود معةةدهت دنيةةا تةةدور  ةةوئ %  20القةةتام  ينمةةا ت ةةو  
ال  انةةت القاعةةدخ. القةةتام  األساسةةية اال العالقةةة ع سةةية بةةيال درجةةات ال ةةرارخ وقةةيه الرطوبةةة النسةةبية  يةةث  وا 

 . تنا ا الرطوبة  ي ا وترت ا قتام
وما الريةاف فجنوبيةة غربيةة إلةى غربيةة علةى مةد  فتةرات السةنة وهةو مةا يجعةئ السةوا ئ البربيةة للجة ر 

لت ا ةةيئ القةةيه المناايةةة انظةةر . )األ  ةةر تعرضةةا ل ر ةةة األمةةوا  وتى يرهةةا إه فةةى منةةاط  الالجةةاال الم ميةةة
 ( 0991و ارخ القؤوال البلدية والقروية 

 "منظور جيمورفولوجي"اإلغراء السياحي بجزر فرسان 
وفةةاد المسةةخ الميةةدانى الةةذ  قامةةت بةة  الدراسةةة ال اليةةة  فةةى ا تقةةاف التنةةوع المورفولةةوجى لجةة ر فرسةةاال 

فظاهريةةةا تبةةةدو جةةة ر فرسةةةاال ذات  نا يةةةة . خرغةةةه مةةةا قةةةد يبةةةدو ظاهريةةةا مةةةال بسةةةاطة ورتابةةةة فةةةى معةةةاله السةةةط
 :مورفولوجية عمادها

سةةطخ متمةةاو  إلةةى مسةةتو مةةال ال ةةاور الجيريةةة المرجانيةةة مةةا وجةةود آ ةةار لعمليةةات الن ةةت المةةا ى  -
التةةةى طبعةةةت ب ةةةماتها فةةةى ال ةةةاور الجيريةةةة البنيةةةة ببقايةةةا ال ا نةةةات ال يةةةة ( الب ةةةر  والسةةةط ى)بنوعيةةة  

وال تتةةرك -اا ةةة علةى مقربةة مةةال سةوا ئ الجة ر  -عمليةةات الن ةت المةا ى واسةتطاعت . والقواقةا الب ريةة
 . آ ارها فى انذابة وتق يئ المسيالت الما ية الض لة والق يرخ 

سةةةةوا ئ  ةةةةارية ورمليةةةةة تت ةةةةاوت عليهةةةةا عمليةةةةات الن ةةةةت وانرسةةةةاب مةةةةا وجةةةةود بعةةةةا النباتةةةةات  -
علةى الب ةر ( ه  0مةدر  ) المنسةوب  وفى بعا مال القطاعةات تقةرف المةدرجات الب ريةة قليلةة. السا لية

 . فى  ورخ جروف  ادخ إلى قا مة ال وايا
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ورغه ما فى هذه ال نا ية مال  قيقة تتجلى بالمسخ الميدانى فةى جة ر األرابيةئ و إه وال تلةك البسةاطة 
 ويم ةال التعةرف علةى. تا ى ورامها تنوعا  بيرا يق ئ منظومة بي ية تم ئ جذبال سةيا يا مةال الدرجةة األولةى

 ( :9راجا ق ئ ) ذلك مال ال وايا التالية 
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 . ظاهرات النحت البحرى: أوال  
قطاعةةةةات مت ةةةةلة لعقةةةةرات ( السةةةةقيد) تاةةةةط  السةةةةوا ئ البربيةةةةة لج يرتةةةةى فرسةةةةاال ال بةةةةر  وال ةةةةبر  

ولعئ فى النظر إلى هذا القطاعات على . وقب  النقطة  Active cliffsال يلومترات مال الجروف النقطة 
مةةال النقةةاط السةةيا ى يعةةد ت ةةني ا غيةةر من ةةف لمميةة ات هةةذه السةةوا ئ الدينامي يةةة "  عةوراضةةى ضةةا"ونهةةا 

وفةةى هةةذا ال ةةدد تنتقةةر عديةةد مةةال ظةةاهرات الن ةةت . التةةى تم ةةئ لةةد    يةةر مةةال السةةا  يال م ةةدر جةةذب
 :الب ر  التى تم ئ مقا د سيا ية هامة م ئ 

 

 

 
سةةة مسةةتقيمة والسةةنة وتتعةةدد وقةة الها بةةيال جةةروف غاط Plunging cliffsالجةةروف الباطسةةة  .0

 ةةةةارية والجةةةةاال بينيةةةةةو  يةةةةث اسةةةةتطاعت األمةةةةوا  وتتةةةةابا  ر تةةةةى المةةةةد والجةةةة ر اسةةةةتبالئ القةةةةقو  
وال وا ةئ المنتقةرخ فةةى  ةاور المةةدر  الب ةر  بةةالج يرخ فةى ت ةةويال مالمةخ مورفولوجيةةة فريةدخ يق ةةدها 

 ( 00راجا  ورخ ) السا  وال 
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يةةات الن ةةت الب ةةر  بهةةا إلةةى بةةدايات والتةةى و ةةلت عمل Semi activeالجةةروف قةةب  النقةةطة  .0
مر لةةة القةةياواة والتةةى  ةةارت عمليةةات التعريةةة الهوا يةةة وتةةى ير الةةرذاذ المةةوجى هةةى المقةة ئ الر يسةة، 
بعد تراجا الجروف بقدر  اف ي وئ بينها وبيال تى ير عمليات المد وما لها مال فاعلية فى تتةابا البلةئ 

  Sheltered cavesم ةال تسةميت  بةال هوف الم ميةة وتم ئ هذه المناط  مةال الجةروف مةا ي.  والج اف
 . والتى تعد مقا د هامة للسا  يال فى ظئ ما تتمتا ب  ج ر فرساال  مال إقعاع قمسى قديد

درجةات يسةهئ فةى   يةر مةال األ يةاال  0الةى  2قمه مستوية للجةروف تن ةدر تجةاه الب ةر بن ةو  .2
نطقة رو  القرال م اهل جيةدال لةذلك اا ةة وتعتبر م. مد المدقات عليها لتسهيئ  ر ة سيارات السا  يال

 .على وسطخ الجروف التى تؤد  إلى الجيوب القاط ية فى الية جنابة
تقةة لت فةةى البةةدم عبةةر ان  ةةائ  تةةئ   Marine mushroom Rocksموا ةةد  ةةارية ب ريةةة .1

 ارية مال الجروف  ه توالى تى ير المد الج ر عليها فىذيبت قواعةدها وظهةرت بقة ئ مسةتد  مقارنةة 
وفى منطقة مينام فرساال يتعرف السا  وال على عديةد مةال هةذه الموا ةد ال ةارية علةى طةوئ . بىعاليها

الطرية  المتجة  مةةال المينةام إلةةى مدينةة فرسةاالو سةةوام  انةت الموا ةةد نقةطة مةا  الةةت الميةاه تقةة لها و وو 
 .تسهه الرياف فى تق يلها  Inactiveوماه جروف سا نة 
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ر السةةا  يال والةة وار  ةةالجروف الناتجةةة عةةال عمليةةات التقةةويا تطةةور ظةةاهرات فريةةدخ مل تةةة لنظةة .0
التةى   Hanging cliffsالمتوغلةة وظهةور الجةروف المعلقةة  Undercutting wave actionالسة لى 

 . سرعاال ما تسقط وماه  عديد مال قطاعات السوا ئ البربية لج يرخ فرساال ال بر  والسقيد وقماف
سةةةوا ئ جةةة ر فرسةةةاال بمةةةا يةةةؤد  إلةةةى ظهةةةور مالمةةةخ  سةةةيادخ تةةةى ير تعاقةةةب المةةةد والجةةة ر علةةةى .1

ومةةا و ةةوئ هةةذه الظةةاهرخ .  Visor -Notchمورفولوجيةة فريةةدخ علةةى روسةةها جةةروف القةة اخ وال جةةوات 
لمر لةةة متقدمةةة فةةى التطةةور وتبعةةد عةةال تةةى ير المةةو و تنمةةو ومامهةةا جيةةوب مةةال القةةواطئ ت تضةةنها هةةذه 

 00 ةورخ ) يد اا ة فى سوا لها الجنوبيةة القةرقية واألم لة على ذلك   يرخ فى ج يرخ السق. ال جوات
) 

 
 

 ظاهرات اإلرساب البحرى : ثانيا  
إذا  نةةا قةةدمنا ظةةاهرات الن ةةت الب ةةر   معةةاله مورفولوجيةةة جاذبةةة لقطةةاع هةةاه مةةال السةةا  يال غيةةر  

التقليدييال فعال ظاهرات انرساب الب ر  تعد موطال جذب ل افة ف ات السةا  يال دوال تميية و وت دهةر علةى 
سةوا ئ جةة ر فرسةاال عديةةد مةةال الظةاهرات انرسةةابية التةى تم ةةئ م ةةادر جةذب مةةال الدرجةة األولةةى و وعلةةى 
را  هةةذه الظةةاهرات القةةواطئ الناضةةجة والتةةى تسةةت وذ علةةى غالبيتهةةا منةةاط  الالجةةاال الم ميةةة مةةال تةةى ير 

 :وموا  العوا ف وعلى رو  هذه الالجاال 
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وم  ةةور بةةيال  Half moon bayوالةةذ  يتاةةذ قةة ئ الجةةاال ن ةةف القمةةر  الةةية جنابةةة .0
روسى قد  والقرال و وترجا وهمية هذا الالية إلةى  مايتة  مةال قبةئ سلسةلة مةال الجة ر المترا ةة علةى 
طوئ م ور وا د يمتد ما اتجاه ال دوع الر يسةية التةى وسةهمت فةى ت ةويال جة ر فرسةاال وهةو الم ةور 

ف وعقةةاقى ووبةةو قةةع ة و دوقةةك  فةةا: القةةمالى البربةة، الجنةةوبى القةةرقى و وتقةةمئ هةةذه السلسةةلة جةة ر 
ووب ر وسلوبة ودومسك و اما وقرب الج ر الى الية جناب  فهى ج يرخ قماف التى تةنعه بال مايةة  ةذلك 

وتعةةد قةةواطى جنابةةة القةةهيرخ مق ةةدا هامةةا للسةةا  يال اا ةةة مةةا تتسةةه بةة  مةةال . ب ضةةئ الجةة ر السةةابقة
ال افضةئ  ةور اهسةتبالئ البقةر  ومة. قواطئ ناضجة نظي ةة سةاهمت فةى قيةاه فندقةة سةيا ية متمية خ

لالية جنابة هةو معسة رات البطة  التةى يةىتى إليهةا سةا  وال عةدخ لةي  فقةط مةال دااةئ الممل ةة ول ةال 
وينتظر سيا ة البو  فى منطقة الية جنابة مستقبئ  بير نظرال ل  ام . مال دوئ ووربا البربية  ذلك

 . موعة مال القعاب ال ية وماه هذه الاليةالمياه والوها مال الملو ات الن طية إضافة الى امتداد مج
ويقةةا علةةى الجهةةة الع سةةية مةةال ج يةةرخ فرسةةاال ال بةةر  فيمةةا بينهةةا وبةةيال ج يةةرخ . الةةية هةةدار .0

. السةةقيدو والقةةةواطئ التةةةى ي تضةةةنها هةةةذا الالةةةية نمةةةت ب ةةةورخ متطةةةورخ ومةةةاه جةةةروف متراجعةةةة سةةةا نة 
ولةي  وبلةغ عةال مةد  انتقةار . هةذا الالةية ويعتبر انتقار نباتات القورخ وهه المالمخ المورفولوجيةة فةى

هذه النباتات علةى تسةمية تلةك الج يةرخ ال ةبيرخ بج يةرخ القةورخ والواقعةة علةى القةاطئ الجنةوبى القةرقى 
 . لج يرخ السقيد
وهةةه ونةةواع المةةانجروف فةةى ج يةةرخ السةةقيد و ويقةةهد الةةية هةةدار   Avicennia marinaوتعةةد القةةورخ 

ه األمر الذ  ساعد على ترسيب و  ر المواد القاط ية نعومةة وهةى مةواد ت ةئ هدومال قديدال فى  ر ة الميا
وه . Fore shoreدرجة دقتها الى الطمةى وال ل ةائ وب ة ة اا ةة فةى منطقةة مقدمةة القةاطئ األمةامى 

ي يد ارت اع القورخ فى الية هدار عال المتر الوا د واال  انت مناط  وار  اا ة فى ج يرخ القورخ ذاتها 
وتم ةةئ منطقةةة الةةية هةةدار والقةةورخ إ ةةد  وهةةه منةةاط  الجةةذب  .ت ةةاع النبةةات فيهةةا إلةةى  ال ةةة ومتةةاري ةةئ ار 

 . السيا ، فى ج ر فرساال اا ة موقعها على مقربة مال الجسر الر يس، الذ  يربط ج يرخ فرساال بالسقيد
 اال اور المعاد  يعد قناخ ب رية بيال ج يرتةى السةقيد وفرسةاال إلةى وال تةه . اور المعاد  .2

والقواطئ التى نمت على سا ئ . مد جسر بر  بيال الج يرتيال ف ار اقرب إلى الالية من  إلى القناخ
هةةذا الاةةور تطةةورت ال هةةا فرقةةات رمليةةة عبةةر سلسةةلة مةةال الت ةةيد الرملةةى قامةةت بةة  النباتةةات السةةا لية 

 إضةةافة إلةةى تجمعةةات Low vegetated dunesفىعطةةت للسةةا ئ مظهةةر ال  بةةاال المنا ضةةة النباتيةةة 
 . نب ية مت لة

والقةةةةليئ  Halopeplis perfoliataوالملةةةةيخ   Suaeda monoicaواهةةةةه هةةةةذه النباتةةةةات السةةةةويد 
Limonium axillare   و وال مةاZygophyllum  coccineum   والهةرهZ. album  و وال ةره Z.  
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simplex والع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةرشAeluropus lagopoides . ( ،012-099   0992الةةةةةةةةةةةةةةةةةةوليع.) 
ذه النباتةات مةال تمية  سةوا ئ اةةور المعةاد  بةنمط مةال القةواطئ تعةد األ  ةر جاذبيةة فةةى وه يمنةا وجةود هة 

ومةةال المال ظةةةات التةةى تسةةةجئ علةةى طبيعةةة السةةةيا ة القةةاط ية فةةةى (.   02 ةةورخ )جةة ر فرسةةاال ال بةةةر  
منطقة القورخ وال ما تتمي  ب  مال وفرخ فى المواد الرملية الناعمة التى ت ئ فى   ير مال قةواطئ المنطقةة 

يعةةد فةةى ذات الوقةةت عا قةةا بسةةبب غةةو  األقةةداه فةةى هةةذه   Mud flatsلةةى مسةةتو  المسةةط ات الطينيةةة إ
 .المسط ات الل جة ويتطلب األمر توغئ نسبى فى المياه للو وئ إلى وعما  مناسبة للسبا ة
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تم ئ ج يرخ قماف إ د  الج ر ال ريدخ فى منطقة األرابيئ األمةر الةذ  يرجةا . اور قماف .1
وهةةى . لميةةاه ومةةاه سةةوا لها و وعةةده انتقةةار السةة اال فيهةةا إه فةةى مسةةا ال مبع ةةرخ لل ةةياديالإلةةى  ةة ام ا

ويعتبةر الةية قمةاف وهةه . إ د  الج ر الب ر فى المنطقة التةى لةه تمتةد إليهةا يةد اننسةاال بتعةديئ يةذ ر
رفةى لمرا ةب معله مورفولوجى فى هذه الج يرخ نظرا ل ا دت  التطبيقيةة ال بةر  والمتم لةة فةى اسةتبالل    م

ومةةا القةةواطئ فةةى ج يةةرخ قمةةاف فتوجةةد فةةى . ال ةةيد ال ةةبيرخ التةةى تلتجةةئ إليةة  لل مايةةة مةةال ونةةوام الب ةةر
 . الجانب القمالى مال الج يرخ وهى قواطئ تتداائ ما رمالها الط الب واألعقاب والقواقا الب رية

 
منطقة فرسةاال واال  ةاال ه وفى عمومها تعد ج يرخ قماف إ د  المناط  الب ر التى تنتظر التنمية فى 

 . يوجد ات ائ منتظه بينها وبيال ج يرخ فرساال ال بر  إه عبر مرا ب ال يد
. offshoreويقةةا قةةرقى ج يةةرخ السةةقيد وتتوسةةط ج يةةرخ منظةةر قةةاط   البعيةةد . الةةية السةةقيد .0

وي تةو  هةةذا الالةةية علةى قطاعةةات قةةاط ية ناضةةجة ت ةت ظ فةةى ظهيرهةةا الةداالى ببطةةام نبةةاتى عمةةاده 
 (  01 ورخ )    النايئ  دا
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 التنمية السياحية لجزر فرسان 
ويواجة  هةذه . تعتبر ج ر فرساال مةال منظةور معةدهت التنميةة البقةرية منطقةة ب ةر مةال الدرجةة األولةى

المنطقةةة  ت ةةد  يةةر يتم ةةئ فةةى  ي يةةة المواممةةة بةةيال مقةةروعات التنميةةة والتةةوا ال البي ةةى فةةى منطقةةة قةةديدخ 
ذا مةةةا قيمنةةةا مقةةةروعات التنميةةةة ال اليةةةة يم ةةةال وال نسةةةجئ الجوانةةةب .  ريةةةةال ساسةةةية  منةةةاط  الجةةة ر الب وا 

 :انيجابية التالية 
ترتبط ج ر فرساال بسا ئ جي اال الر يس، باط موا الت ب ري يعتمد على قطعة ب رية  .0

مسةةةافر بةةةىمتعتهه وسةةةياراتهه الاا ةةةة تب ةةةر فةةةى السةةةابعة  ةةةبا ا مةةةال جيةةة اال و  001تنقةةةئ و  ةةةر مةةةال 
ويضطر مةال يتةىار عةال . الموعد ر لة وار  تقلا مال مينام فرساال إلى مينام جي اال ويقابلها فى ن  

 مةا انة  ه توجةد ر لةة عةودخ إه فةى اليةوه التةالى ويرجةا . هذا الموعد إال يلجا إلى لنقةات اا ةة تقلة 
ومةال اجةئ (.  ةه 11) مقارنة بق ر المسةافة (  الث ساعات) السبب فى ذلك إلى طوئ ال ترخ ال منية 

ير ال ر ةةة إلةةى الجةة ر وتقةةجيعها تقتةةرف الدراسةةة وال يةةته اهعتمةةاد علةةى قطةةا ب ريةةة و ةةبر تقةةئ تطةةو 
المسةةةةافريال دوال سةةةةياراتهه مةةةةا اه ت ةةةةاظ بالعبةةةةارخ ال بةةةةر  لنقةةةةئ المسةةةةافريال ذو  السةةةةيارات واألمتعةةةةة و 

فةى وسي ق  هذا م يدا مال التدف  السيا ى للقباب الذيال يطم ةوال إلةى تمضةية عطلةة نهايةة األسةبوع 
ومةةال المال ةظ وال ميةةئ األفةةراد واألسةةر علةى  يةةارخ فرسةةاال بسةياراتهه الاا ةةة هةةو ضةةعف . وقةت ق ةةير

ويم ةةال تبييةةر هةةذا الم هةةوه . إم انةةات النقةةئ الةةداالى إلةةى منةةاط  القةةواطئ والمعةةاله السةةيا ية األاةةر 
اال اهسةةتبياال وفةةى هةةذا ال ةةدد وبةة. بتةةوفير سةةيارات وجةةرخ تقةةئ السةةا  يال الةةى المعةةاله السةةيا ية الطبيعيةةة

الق ه، للبا ث على ظهر العبارخ وال بعا المسافريال ه يعرفوال بالضبط إلى ويال يذهبوال فى فرساال 
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وهو ما يم ال تالفي  باهعتماد على ابرخ السا قيال الم لييال الةذيال يم ةال وال يقلةوال السةا  يال ويقومةوال 
 . بدور المرقد السيا ى فى ذات الوقت

ج يرتةى فرسةاال ال بةر  والسةقيد فةعال الطةر  البريةة علةى درجةة عاليةة  وعلى مسةتو  النقةئ الةداالى فةى
مال الجودخ وهى مجه خ لمواجهة واطار السيوئ وذات إرقادات مرورية واضة ة وه تعةانى مةال ويةة واطةار 

عامةةا اطةةوخ هامةةة  01ويعتبةةر ربةةط ج يرتةةى السةةقيد وفرسةةاال ال بةةر  بجسةةر بةةر  منةةذ ن ةةو . جيمورفولوجيةةة
وي سةةةةب لتاطةةةةيط هةةةةذا الجسةةةةر ت ةةةةميم  بطريقةةةةة سةةةةم ت هسةةةةتمرار التيةةةةار القةةةةاط ، . لالنتقةةةةائ بينهمةةةةا

Longshore drift و ةةةاال لالعتمةةةاد علةةةى . بالتةةةدف  علةةةى طةةةوئ سةةةوا ئ الج يةةةرتيال بطريقةةةة قةةةب  طبيعيةةةة
ال ت ةةات ال بيةةرخ بةةيال دعةةا ه الجسةةر ااتيةةارال موفقةةا بةةده مةةال مةةد جسةةر م ةةمت يبلةة  الطريةة  علةةى  ر ةةة 

والةةذ   ةةاال مةةال المم ةال وال يةةؤد  إلةةى تبييةةر فةةى النظةاه البي ةةى لطبيعةةة انرسةةاب والن ةةت التيةارات الب ريةةة 
 (. 00 ورخ ) على السوا ئ الم يطة بالجسر

 
ال  اال ذلك له يمنا مال  ج  نسبى لقوا ه الجسر ل ر ة المياه البطي ة فةى هةذه البي ةة الضة لة مةال  وا 

 Lagoonsه إرسةةابية جديةةدخ  الالجونةةات اةةور المعةةاد  والةةية هةةدار  وهةةو مةةا انع ةة  علةةى ظهةةور معةةال
والسةةباات علةةى السةةوا ئ القةةرقية لاةةور المعةةاد  والبربيةةة  Barsوال ةةواج   Sand spitsواأللسةةنة الرمليةةة 

 .(0)لاور هدار

                                                           
فةةى دراسةةة سةةابقة للبا ةةث تناولةةت جيمورفولوجيةةة منطقةةة  اليةةب علةةى ال ةةدود الم ةةرية السةةودانية  ةةاال لمةةد جسةةر  (1)

م مت بيال اط السا ئ وج يرخ  اليب و ره الجيمورفولوجى ال بير لةي  فقةط فةى نمةو ظةاهرات إرسةابية عديةدخ فةى المنطقةة 
إلى ن ت ب ر  و ةر   Down driftف التيار القاطئ بئ وفى تعرا ان را  Up driftالتى  ج  فيها التيار القاط ى 

 . بالسلب على و  ر القواطئ وهمية مال المنظور السيا ،
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وفةةى عرضةة  لمةةا و ةةاب بعةةا منةةاط  مةةال جةة ر فرسةةاال مةةال تبيةةر بي ةةى نتيجةةة مةةد الطةةر  و وقةةار 
ية  ةةبير عنةةد المينةام القةةديه لج يةةرخ فرسةاال  انةةت فيةة  إلةةى مةا تعةةرا لةة  الة( 099   0992)الةوليعى 

وقجار قورخ   يرخ ونتيجة لق  طري  فقد بنى سد وتةرك ونبةوب وا ةد فقةط ل ر ةة الميةاه وهةذا ود  إلةى وال 
المام الذ  يم ال عبوره ما هذا األنبوب فى  الة المد قليئ جدالو ونتيجة  لذلك ماتت معظه نباتات القةورخ 

عدا األقجار التى ي لها المام عبر األنبوب و وقد ته فتخ السد ج  يال وبةدوت األقةجار  فى ذلك الموقا ما
 .ويرجا السبب فى موتها بانضافة إلى قلة المام  يادخ نسبة ملو ة التربة الطميية . تستعيد نموها تدريجيال 

ى ج يرتةةى ومةةا نقطةةة الضةةعف الر يسةةية فةةى سةةبئ اهنتقةةائ فةةى جةة ر فرسةةاال فهةةى اقت ةةار السةةيا ة علةة
فعده وجود طر  مال ية بيال فرساال وبةاقى الجة ر يجعةئ التعةرف علةى بةاقى جة ر . فرساال ال بر  والسقيد

وفةى هةذا ال ةدد يعتقةد بةاال إيجةاد مرسةى بج يةرخ . األرابيئ للسا  يال متوقف علةى ت ة خ الاةرا ط ف سةب
تنةا نتمةاه الدراسةة الميدانيةة وي  ةى وال م اول. فرساال لنقئ السا  يال إلى باقى الج ر ضرورخ سةيا ية هامةة

على هذه الج ر قد بامت بال قئ لعده تم ننا مال الو وئ اومال إلى ج ر المنطقة فى ظئ غيةاب وسةا ئ 
 . نقئ ب رية
تواجةة  السةةوا ئ البربيةةة لجةة ر فرسةةاال اطةةر الن ةةت والتراجةةا ومةةاه دينامي يةةة مت ةةلة مةةال  .0

ال فجةةوات المةةد التةةى تتعمةة  فةةى دااةةئ ال ةةار تعاقةةب المةةد والجةة ر الةةذ  يتةةرك آ ةةاره البالبةةة فةةى ت ةةوي
 Explosiveومتةار وتةؤد  فةى بعةا األ يةاال إلةى تقة يئ  قةوب ان جاريةة  01لمسةافة قةد ت ةئ إلةى 

holes   وتم ةئ هةذه العمليةات . فى وسطخ الجروف التةى يعقبهةا انهيةار الجةرف وتراجةا سةا ئ الج يةرخ
المنقةتت السةيا ية الم مةا إنقةا ها فةى المنطقةة  المتتابعة مال تراجا السوا ئ اطرا جيمورفولوجيا على

 مةةا تهةةدد اوال المنقةة ات المدنيةةة األاةةر   مةةا هةةو ال ةةائ فةةى وقةةوع م طتةة، الت ليةةة وال هربةةام علةةى 
 (.01 ورخ )وسطخ هذه الجروف ت ت طا لة الاطر بسوا ئ الية جنابة 
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بت ديةةد معةةدهت الن ةةت وفةةى هةةذا ال ةةدد يو ةةى بةةالت ليف بالقيةةاه بدراسةةات لهندسةةة القةةواطئ تعنةةى 

السنوية وسبئ مواجهة هذا التراجا دوال اهنتظار إلى و وئ الجرف إلى مر لة القياواة وت ويال جيةوب 
و تةةى يت قةة  ذلةةك يو ةةى بعةةده إقامةةة منقةة ات سةةيا ية وو عمرانيةةة علةةى وسةةطخ الجةةروف التةةى . قةةاط ية

 . تواج  اط التراجا
للجةة ر   Biodiversityنةةوع البيولةةوجى تطةةوير سةةيا ة البةةو  فةةى المنطقةةة هسةةتبالئ الت .2

 .واا ة فى بي ة القعاب المرجانية
تنظيةةةف القةةةواطئ بقةةة ئ متتةةةابا اا ةةةة فةةةى فتةةةرخ الةةةذروخ السةةةيا ية و وتعتبةةةر األعقةةةةاب  .1

الب رية ومال ات الب ر وهه الملو ات الطبيعية فى الج يرخ وهى ملو ات يسهئ جمعها وتنقية القواطئ 
ى قةةةر ات اهسةةت مار السةةةيا ى التةةةى سةةةيو ئ إليهةةةا بتاطةةةيط المنةةةاط  ويتوقةةةف ذلةةةك بةةةالطبا علةةة. منهةةا

 .القاط ية واهستعانة بقر ة ادمات تقوه على تنظيف القاطئ مال المال ات الب رية بق ئ دور 
التوعيةةةة ال قافيةةةة لةةة وار الجةةة رو للموا مةةةة بةةةيال التعامةةةئ مةةةا جةةة ر فرسةةةاال  منتجةةةا سةةةيا ى  .0

ال ةةدد فةةعال تعمةةيه قةةوانيال ت ةةريه ال ةةيد وقطةةا النباتةةات  وفةةى هةةذا. و م ميةةة طبيعيةةة فةةى ذات الوقةةت
وتجنةةب تلويةةث القةةواطئ وتقنةةيال ال ةةيد فةةى منةةاط  القةةعاب المرجانيةةة ل مايتهةةا تبةةدو ضةةرورات مل ةةة 

 .قبئ فتخ الباب على م راعي  وماه التدف  السيا ، إلى الج ر
ذه الاةةدمات فةةى التوسةةا فةةى إنقةةام الاةةدمات ال ندقيةةة السةةيا ية لمواجهةةة ارت ةةاع وسةةعار هةة .1

الوقةةت ال اضةةر وهةةو األمةةر الةةذ  ه يقةةجا علةةى البقةةام ل تةةرات طويلةةة فةةى الج يةةرخ فةةى وقةةت تبلةةغ فيةة  
وتجدر انقارخ فى هذا ال دد إلى ضرورخ تو يا ال ناد  . لاير فى الليلة 111نجوه  2البرفة فى فند  

الت ةد  والضةبط البي ةى مةا والادمات السةيا ية دااةئ الجة ر وبعيةدا عةال القةواطئ   اظةا عليهةا مةال 
 . إلى القواطئ تت   ما طبيعة األرا وه تم ئ تبييرال فى طبيعتها( ولي  طرقا مس لتة) مد مدقات 

وفةةى هةةذا القةةىال نجةةد اال مةةال وهةةه مقةة الت السةةيا ة فةةى جةة ر فرسةةاال هةةى ق ةةر فتةةرخ البقةةام فةةى  
الة وار عةادخ مةا ت ةوال اقةئ مةال يةوميال  الج ر و فعلى الرغه مال إم انات المنطقة إه وال المدخ التى يقضيها

علةةةى العريقةةة، وا مةةةد  نهةةةاري ) مةةةنهه%  10مةةةال السةةةا  يال وبةةةيال يةةةوميال ووربعةةةة ويةةةاه لةةةد  %  22لةةةد  
و ينمةةا نقةةدر المسةةافة البعيةةدخ لجةة ر فرسةةاال بالنسةةبة للسةةا  يال مةةال المنطقةةة القةةرقية او (  09    0111

ال تةرخ الق ةيرخ مةا طةوئ مةدخ السة ر وت بةد مقةقة العةودخ  المنطقة البربية والقمالية سن تقف اال البقام لهذه
وقةد ي ةوال  ةئ هةذه المقة لة بتسةهيئ الاةدمات . على طر  طويلة يعد مال ا بر عوا   السيا ة فى فرساال

 ما ينتظةر اال . ال ندقية وتنويا وق ائ السيا ة فى المنطقة وو القبوئ باقتراف إنقام مطار سيا ى بالج يرخ
روعات الادميةةة بالمنطقةةة وعلةةى روسةةها تو ةةيئ ال هربةةام الةةى بةةاقى منةةاط  ج يرتةةى يةةؤد  اسةةت مائ المقةة
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وعلةى مسةتو  الاةدمات . فرساال والسقيدو والتوسا فى ادمات اهت اهتو وتدعيه قةب ات الهةاتف الجةوائ
ال  ية تعد مستق ى فرساال العاه مر  ا طبيا رفيا المستو  يم ال وال يؤد  دورا بار ا فى تقجيا السيا ة 

 . بالمنطقة و على وال يته إنقام نقاط طبية على مقربة مال القواطئ وبقاع تجما السا  يال
. ستواج  ج ر فرساال مق لة تتعل  بالعادات اهجتماعية والتجما السيا ى على القواطئ .2

مةةال قةةواطئ ج يةةرخ فرسةةاال %  01فالقطاعةةات القةةاط ية ال ةةال ة للسةةيا ة ه ت يةةد نسةةبة وطوالهةةا عةةال 
و ارخ القةةؤوال البلديةةة )مةةال قةةواطئ ج يةةرخ قمةةاف %  1مةةال قةةواطئ السةةقيد و %  000ى ال بةةر  و ةةوال

مةةةا انتظةةةار تةةةدف  م يةةةد مةةةال األفةةةوا  السةةةيا ية إلةةةى  -وسةةةيؤد  هةةةذا (.  00ه    0100والقرويةةةة 
وواةةذا فةةى اهعتبةةار . إلةةى تةةداائ منةةاط  التجمةةا العةةا لى علةةى القةةواطئ -الجةة ر ب يةةادخ الدعايةةة إليهةةا

السةةةعود  الةةةذ  تميةةةئ سةةةلو يات  السةةةيا ية إلةةةى الا و ةةةية القةةةديدخ فةةةاال ذلةةةك يعنةةةى  طبيعةةةة المجتمةةةا
ضةرورخ تةرك مسةةافات بينيةة بعيةةدخ بةيال  ةةئ وسةرخ وواةر  وهةةو مةا يعنةةى عةده   ايةةة القةواطئ هسةةتيعاب 

 . األعداد المت ايدخ مال السا  يال
والط الب وي  ر بها  ويدفعنا هذا الى الب ث عال قواطئ إضافية وهى القواطئ الماتلطة باألعقاب

وتنتقةةر علةةى بعةةا مةةال قطاعاتهةةا قةةجيرات تت ةةيد الرمةةائ وت ةةوال . وجةةود القواقةةا واأل يةةام الما يةةة الدقيقةةة
وت تةةا  هةةذه القةةواطئ  مةةا وقةةرنا مةةال قبةةئ إلةةى وعمةةائ . نبا ةةا وفرقةةات رمليةةة فةةى منطقةةة القةةاطئ الال ةةى

ات الرمليةةة وا  الةةة ال قةةا ش منهةةا مةةا تسةةوية  ةةيانة لتنقيتهةةا مةةال هةةذه الملو ةةات الطبيعيةةةو وو تقليةةب ال رقةة
للرمةةةائ و ةةةيانة دوريةةةة وقةةةد نج ةةةت هةةةذه التجربةةةة نجا ةةةا  يةةةرا فةةةى المنةةةاط  السةةةيا ية فةةةى منطقةةةة السةةةا ئ 

وسةويت  Back shoreالقمالى البرب، فى م ةر  يةث و يلةت ال  بةاال الرمليةة فةى منطقةة القةاطئ الال ةى 
مال ج يرخ فرسةاال %  01ويبلغ وطوائ هذه القواطئ ن و .  ةو بتت بالمياه و رعت ونقلت إليها تربة  ال

 (. 00    0100و ارخ القؤوال البلدية والقروية ) مال ج يرخ قماف %  01ال بر  ون و 
هبد مال تنويا العرا السيا ى وعده تر ي ه على سيا ة اهستجماه و فانم انات األ رية  .1

ولعةةئ مةةا جمعةة  إبةةراهيه عبةةد اهلل م تةةاف . لسةةيا يةوال قافيةةة فةةى جةة ر فرسةةاال تسةةتىهئ تنسةةي  ال يةةارات ا
 ةةةوئ الجانةةةب ال قةةةافى والتةةةارياى يعةةةد جهةةةدا  ميةةةدا للتوعيةةةة بعم انةةةات جةةة ر فرسةةةاال تاريايةةةا ( 0991)

قلعة لقماال و وآ ار َغرّيال وبقايا آ ار الع مانييال واألدارسة : وعلى رو  هذه الم ارات السيا ية . و قافيال 
ذا ما است ني. وغيرها  ا الالفتات ال  ومية التى تنب  إلى وهمية هذه المناط  األ رية وعةده العبةث بهةا وا 

 ! و فعن  ه توجد اية معلومات يم ال للسا خ اال يقراها لي هه تاري  هذا اه ر ووهميت 
ضرورخ اسةتبالئ منطقةة السةا ئ وب ة ة اا ةة مةا هةو موجةود بةالج يرخ مةال سةباات فةى  .9

السةيا ية ب يةث تضةاف مسةا ات جديةدخ مةال القةواطئ علةى  سةاب إنقام ب يرات ا ةطناعية لتنميةة 
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وراضةةةى ضةةةا عة تم لهةةةا هةةةذه السةةةباات واألراضةةةى الرطبةةةة و ومةةةال افضةةةئ األم لةةةة علةةةى ذلةةةك الظهيةةةر 
 (02و ورخ  01راجا الت ور المقترف هستبالئ هذه المنطقة فى ق ئ )الداالى لاور المعاد  

 

 
 ر فرسةاال وقةد وظهةرت بعةا الدراسةات التبلب على مقة لة ق ةور انعةاله السةيا ى لجة .01

لةه ( تلي  يةوال و إذاعةة و  ة ف ) التى اعتمدت على استبياال ل ا ري ج ر فرساال وال وسةا ئ انعةاله 
 11) مةنهه و بينمةا قةب ت األغلبيةة %  21ت ال م درا لتعريف السا  يال بج ر فرساال إه لد  ن و 

واجمةا و  ةةر مةةال ن ةةف . سةةاال مةةال قبةةئبجة ر فرسةةاال عبةةر مةةا سةمعوه مةةال و ةةدقام جةةاموا إلةى فر % ( 
علةةى وال البةةرامة انعالميةةة عةةال إم انةةات السةةيا ة فةةى فرسةةاال إمةةا م ةةدودخ % (  01 ةةوالى )ال ا ةةريال 

والمقةة لة األ بةةر وال التوعيةةة بجةة ر فرسةةاال مةةا  الةةت ه ت ةةئ إلةةى   يةةر مةةال . للبايةةة وو معدومةةة  ليةةة
مةال %  11رد فى غالبيةة ومةا ال الممل ةة فةاال وفى إجا خ عيد ال طر ووقت القتام البا. مناط  الممل ة

مةنهه %  11السا  يال  انوا مال منطقةة جةا اال و  اال غالبيةة م ةدر السةا  يال هةو م ةدر داالة، و 
-02   0111علةةى العريقة، وا مةد نهةةاري ) مةال منطقةة عسةةير المجةاورخ والنسةبة الباقيةةة مةال جةدخ 

01 .) 
قةةهدت م ةةاهيه السةةيا ة فةةى العقةةديال فقةةد . تنميةةة م هةةوه السةةيا ة البي يةةة فةةى جةة ر فرسةةاال .00

والتةةى ق ةد بهةا السةيا ة التةةى ه   Alternative Tourismاألايةريال  ظهةور م هةوه السةيا ة البديلةةة 
تهمئ األبعاد اهجتماعية واهي ولوجية للمق د السيا ، االئ تر ي  المقروعات السيا ية على الربخ 

ى السةةنوات العقةةر األايةةرخ ليعةةرف باسةةه السةةيا ة وقةةد تطةةور هةةذا الم هةةوه فةة. وتسةةوي  المنةةتة السةةيا ،
والتةةى تعنةةى السةة ر إلةةى منةةاط  ذات  مايةةة طبيعيةةة مةةال ماةةاطر التلةةوث وذات   Ecotourismالبي يةةة
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إم انات بي يةة متنوعةة ت ةث  ا ريهةا علةى الدراسةة والتىمةئ جنبةا إلةى جنةب مةا اهسةتمتاع بالالندسة يب 
 .  ال عال المنج ات ال ضارية المنسجمة ما البي يةالطبيع، وعنا ره النباتية وال يوانية فض

 Fenel.D 1999 p 31انظر فى ذلك ) وتتمتا ج ر فرساال باألعمدخ األربعة التى اقترطها البا  وال 

 :لترقيخ منطقة ما للسيا ة البي ية وهى (  
  ال ةةد األدنةةى مةةال التةةدائ البقةةري فةةى معطيةةات البي ةةة الطبيعيةةة بمةةا ي  ةةظ التميةة  النبةةاتى

 . اهي ولوج، الذ  يعد را  المائ الر يس، لس اال انقليه" انرث"ال يوان، وي م، و 
 ال د األق ى مال ا تراه وتقدير العنا ر ال ضارية للم اال 
   ال ةةةد األق ةةةى مةةةال   ةةةوئ المق ةةةد السةةةيا ى علةةةى عوا ةةةد السةةةيا ة لل  ةةةاظ علةةةى بي تةةة
 .الري ية
  المق د السيا ،ال د األق ى مال التمتا العا د على ال ا ريال لهذا . 

 :ولنا وال نضيف إلى هذه األعمدخ  ال ة وار  تتمتا بها ج ر فرساال 
  الةةدعه ال  ةةومى لل  ةةاظ علةةى الم ةةاال و  يةةث وعلنةةت المنطقةةة م ميةةة طبيعيةةة  ةةره فيهةةا

 .ال يد واه تطاب وجره فيها تلويث البي ة البرية والب رية
 لةةى عنا ةةره مةةال انفةةراط فةةى التةةدف  قةةب  اهنع اليةةة وهةةو مةةا يعطةةى الموقةةا ميةة خ ال  ةةاظ ع

 . ال ضر  واهست مار 
  التناسةة  المورفولةةوجى المةةرتبط بالنظةةاه الب ةةر  الةةذ  ه ت يةةد فيةة  األنظمةةة الجيمورفولوجيةةة

ال رعية عال ام  و دات تمتةد فةى قة ئ  لقة،  ةوئ الجة ر تم لهةا الم ةاطب الب ريةة و القةواطئ و 
 .هذا فضال عال التنوع البيولوج، بارابيئ الج ر. مرجانيةالجروف و نباتات المانجروف و والقعاب ال

ذا مةةةا ات قنةةةا علةةةى اال هةةةذه المميةةة ات هةةةى عنا ةةةر الجةةةذب السةةةيا ى لجةةة ر فرسةةةاال فالبةةةد وال نتوقةةةا  وا 
قامةةةة المنتجعةةةات الةةةذ   مناهضةةةة لمقةةةروعات التنميةةةة بالمنطقةةةة واا ةةةة إ مةةةائ قةةةب ات البنيةةةة األساسةةةية وا 

جهةاد لعنا ةر البي ةة بةالج ر سيؤد  بدوره إلى م يد مةال التةدف  ولعةئ هةذا مةا . السةيا ى يسةتتبع  ضةبط وا 
وما تبا ذلك مال  ك م ةطل ات جديةدخ مقابلةة " التنمية عدو البي ة"يدفا البعا إلى التى يد على م هوه 

وهو التوج  الذ  ه يتطلب وعيا   وميا بم هوه التنميةة " Eco-developmentالتنمية البي ية "على قا لة 
  Ecologicallyال ة مةا البي ةة ف سةب بةئ ويتطلةب سةلو ا مجتمعيةا قةا ه علةى الةوع، اني ولةوج، المت ة

minded    ويلاةة  . تةة مال المعطيةةات البي يةةة ال ريةةدخ" مسةةؤولة" مةةا يتطلةةب سةةيا ةFennell   ةة ات 
مايةةة اههتمةةاه بالطبيعةةة و الولةةا بالمقةةار ة فةةى  : السةةا  يال الةةذيال يق ةةدوا منةةاط  م ةةئ جةة ر فرسةةاال فةةى 

البي ة و اههتماه بالمتن هات والم مياتو الوعى ب قو  الس اال الم لييال فى عوا د السةيا ة و التوجة  ن ةو 
الدراسة والتعله مال البي ة والعمئ الميدان،و البعد عال السلو يات السيا ية اهستهال ية و انيمةاال بةاألاال  
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التمتةةةا واهسةةةتجماه و المسةةةتو  ال قةةةافى الرفيةةةا و واهضةةةطالع بالمسةةةؤولية و امةةةتالك المبةةةادرخ و الرغبةةةة فةةةى 
 ( . Fennell 1999 p.41)و ب اهست قاف 

 .نظرة جغرافية...مستقبل التنمية السياحية فى منطقة جازان: خاتمة 
ه يم ةةال معالجةةة قضةةةية التنميةةة السةةةيا ية فةةى منطقةةةة جةةا اال بمعةة ئ عةةةال النظةةر إلةةةى بةةاقى م ةةةددات 

ذا  نا مت قيال على وال التنميةة السةيا ية بمقةدورها وال ت قة  تقةدما للمنطقةة . ومقومات التنمية فى المنطقة وا 
مةةال النقةةاط اهقت ةةاد  هةةو %  11و  ةةر مةةال ) بعنعةةاش اقت ةةادها القةةا ه وساسةةا علةةى الاةةدمات وال راعةةة 

إه وال ذلك التقده مرتبط ارتباطال و يقا بعديد مال المتبيرات الداالية ( نقاط  راع،%  01نقاط ادمى و و
 :وعلى رو  هذه المتبيرات. والاارجية

 :أوال على المستوى الداخلى
  لةةةه يةةةته بعةةةد إعةةةداد ماطةةةط ر يسةةة، لتنميةةةة المنطقةةةة ت ةةةدد فيةةة  وولويةةةات التنميةةةة ومرا ةةةئ

اهضةةطالع بةة  و ومةةال الضةةرور  فةةى هةةذا ال ةةدد ت ديةةد موقةةا التنميةةة السةةيا ية علةةى هةةذا الماطةةط 
 .بوضوف
 سةةيا ية يةةته دوال إ مةةائ مقةةروعات البنيةةة الر يسةةية فةةى مةةا  ائ الب ةةث فةةى مجةةائ التنميةةة ال

ويبدو مال الواجب التنبي  بعده الوقوع فى اطى الدعاية ال بيرخ نم انات المنطقة بينما هى ما . المنطقة
ولعةئ وبةر  مقةروعات البنيةةة الر يسةية فةى المنطقةة هةةى .  الةت تنتظةر إ مةائ مقةروعات بنيتهةةا الت تيةة

بد مال التسليه بدايةة وال الةنمط الجبرافةى المبع ةر لقةر  ومةدال المنطقةة و ةذلك وه. إ مائ قب ات الطر 
واال  ةاال هةذا مةال  اويةة جبرافيةة واةر  يعةد مية خ ) انتقار مناط  الجذب السةيا ، فةى مواقةا متباعةدخ 

 . ي يد مال  عوبة إ مائ هذه القب ة ويؤار مال مرا ئ تن يذها(  بر  
اتةر  المنطقةة مةال القةمائ للجنةوب مةال وقةوع   يةر مةال واطةار فبدايةة يعةانى الطرية  الر يسة، الةذ  ي

وسةةتؤد  مقةةروعات ( وهةةو فةةى ذلةةك يعةةد امتةةدادا ألاطةةار طريةة  الجنةةوب بقةة ئ عةةاه ) ال ةةوادث المت ةةررخ 
 مةا وال المنطقةة الجبليةة . ت ويئ طري  الجنوب إلى طري  م دو  إلى تقجا  ر ة السةيا ة إلةى المنطقةة 

يعةةوئ عليهةةا  عامةةئ جةةذب سةةيا ى تعو هةةا قةةب ة مةةال الطةةر  علةةى مسةةتو  فةةى قةةر  منطقةةة جةةا اال والتةةى 
هةةذا فضةةال عةةال ضةةعف الةةربط بةةيال جةة ر فرسةةاال والسةةا ئ . يتناسةةب مةةا آمةةائ النهضةةة السةةيا ية المطلوبةةة

 . الر يس، بئ وضعف اهت ائ بيال ج ر فرساال فى  د ذاتها
بت ويةئ مطةار جةا اال  0112ايةر وفى مجائ النقئ الجو  يم ال للقرارات ال  ومية التى وعلنت فى فبر 

وتوسعت  وال تسهه فى تدعيه  ر ة النقةئ مةال والةى ( ي مئ اسه مطار األمير عبد اهلل ) إلى مطار إقليم، 
وضةةف الةةى هةةذا قلةةة الاةةدمات السةةيا ية المسةةاعدخ  ةةالمرا   الترفيهيةةة والمطةةاعه ال بةةر  وال نةةاد  . انقلةةيه

 ة بمستو  الادمةالمجه خ ما ارت اع فى وسعار انقامة مقارن
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  تبيب عال المنطقة اطة بي ية لت بيت ال  بةاال الرمليةة التةى تعةد مةال ابةر  م ةادر الاطةر
التى ه تهةدد فقةط الطةر  البريةةو بةئ ويةؤ ر علةى اهسةتقرار العمرانةى والمرا ة  السةيا ية بمةا تم لة  مةال 

ذا  ةةاال مةةال الم تمةةئ ا. ماةة وال للعوا ةةف الترابيةةة التةةى تسةةود فةةى ف ةةئ ال ةةيف لقةةروع فةةى اطةةط وا 
تن يذيةةة لمجابهةةة ظةةاهرخ ت ةةرك ال  بةةاال الرمليةةة فةةعال المتبيةةر المنةةااى األ  ةةر  ةةعوبة فةةى الةةت  ه هةةو 
ارت اع ال رارخ القديد الم ة وب بمعةدهت عاليةة التقةبا مةال الرطوبةة النسةبية ممةا يجعةئ المنطقةة مةال 

 . Discomfortه الرا ة ا  ر مناط  الممل ة التى يم ال وال يعانى فيها اننساال مال القعور بعد
   مةةةا  الةةةت جهةةةود معالجةةةة المقةةة الت البي ةةةة م ةةةئ دراسةةةة وعلةةةى روسةةةها مقةةة الت التنميةةةة

ال ضرية وتدهور التربة وانجرافها وانتقار السباات المل ية التى تعو  النمو العمرانة،  مةا هةو ال ةائ 
وهذا النوع مال . مراال علي فى مدينة جي االو وتذبذب اننتا  ال راعى هعتماده على  المطر و  ف الع

المقةة الت ه يةةؤ ر بقةة ئ مباقةةر علةةى التنميةةة السةةيا ية واال  ةةاال و يةة  ال ةةلة بمر ةةب التنميةةة ب ةة ة 
 .عامة
  يتوقةةف تطةةوير قطةةاع السةةيا ة علةةى  ةةئ عةةدخ مقةة الت فةةى المنطقةةة علةةى روسةةها مقةة لة

اةةةةةر  وتةةةةىار القطةةةةةاع هجةةةةرخ السةةةة اال و وارت ةةةةةاع نسةةةةبة األميةةةةةة والبطالةةةةة مقارنةةةةة بمنةةةةةاط  الممل ةةةةة األ
 . ال ناع،

 : ثانيا  على المستوى الخارجي
  تلقةةى منطقةةة جةةا اال منافسةةة قةةديدخ مةةال قبةةئ منطقةةة عسةةير المجةةاورخ اا ةةة فةةى السةةيا ة

ولسةةنوات طويلةةة قادمةةة سةةيظئ . ال ةةي ية التةةى يعةةوئ عليهةةا فةةى تنميةةة  جبةةائ في ةةا وبنةةى مالةةك وهةةروب
اال ذا م ةةدرا دااليةةا مةةال  ةةدود منطقةةة جةةا اال مادامةةت التةةدف  السةةيا ى للمنطقةةة الجبليةةة فةةى قةةر  جةةا  

واال له يمنا هةذا مةال إم انيةة . المقارنة ل الخ منطقة عسير والطا ف التى لديها بنية وساسية ه تقارال
وسةيظئ القطةاع األ  ةر قةدرخ . المنافسة با ا األسعار وتقديه التسهيالت السيا ية فى انقامة والتنقئ

السةةةا لى وب ةةة ة اا ةةةة سةةةيا ة المنتجعةةةات القةةةاط ية علةةةى طةةةوئ اةةةط علةةةى المنافسةةةة هةةةو القطةةةاع 
السا ئ وفى ج ر فرسةاال فةى ف ةئ القةتام بالدرجةة األولةى لالسةت ادخ مةال اعتةدائ المنةام فةى المنطقةة 

 . وسومه فى المناط  المنافسة المجاورخ
  وال قافية و البعد النسب، للمنطقة عال وقاليه الممل ة مما ي د مال جاذبية إم اناتها الطبيعية

( السةوداال وا  يوبيةا والةيمال) وعلى الرغه مال الموقا ال دودي لمنطقة جا اال إه وال دوئ الجةوار الة الث 
 ما وال المعطيات . دوئ فقيرخ ياقى مال تدف  العمالة غير القرعية منها ا  ر ما يؤمئ بتدف  سيا ى

ا اال السةةيا ية و وعلةةى مسةةتو  البي ةةة فةةى الةةيمال المجةةاور تتقةةاب  إلةةى  ةةد  بيةةر مةةا معطيةةات منطقةةة جةة
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هعتبةةارات سياسةةية واجتماعيةةة ) السةةيا ة الدوليةةة تبةةدو الةةيمال ا  ةةر جةةذبا للسةةا  يال مةةال منطقةةة جةةا اال 
 (. واقت ادية ا  ر منها هعتبارات طبيعية

  ال ةةورخ الذهنيةةة المبلوطةةة عةةال المنطقةةة لةةد  قطاعةةات عديةةدخ مةةال سةة اال الممل ةةة بةةالنظر
وهو ما يتطلب ت  يخ عبر جهود منظمة يم ال وال ي وال مهرجاال ال قافة " رخنا ية متىا"إليها  منطقة 

 .نافذخ جيدخ لذلك( الجنادرية ) السنو  على مستو  الممل ة 
وفى النهاية قد يبدو وال السبيئ الر يس، فى التنمية السيا ية  فى مستقبئ جا اال المنظور هو الت امئ 

"   مة"و و ذلك بت امئ العرا السيا ى الداال، بتنظيه م ة الم رمة -جدخ-السيا ى  ما منطقة عسير 
مةةال الةةر الت السةةيا ية إلةةى المةة ارات الطبيعيةةة مةةةال قبةةئ هي ةةات تنقةةيط السةةيا ة والقةةر ات السةةيا ية فةةةى 

 . المنطقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قا مة المراجا
  جا اال األدب، النا  والب ر والتىري و منقورات نادي: فرساال ( 0991) إبراهيه عبد اهلل م تاف . 
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  عاله ال تب و القاهرخ. البي ة والسيا ة العالجية( 0111)و مد الجالد. 
  دراسة جدو  مبد ية نقامة اط نقئ ب ري بيال جا اال ( 0111)البرفة التجارية ال ناعية بجا اال

 . وج يرخ فرساالو دراسة غير منقورخ
  لتاري  و التراث جمائ الطبيعةا: جا اال ( بدوال تاري )البرفة التجارية ال ناعية بجا اال. 
   جا اال فى  ور( بدوال تاري )البرفة التجارية ال ناعية بجا اال . 
  غرب انس ندرية و دراسة  -النطا  السا لى لالية العرب ( 0991)عاطف معتمد عبد ال ميد

 .جامعة القاهرخ-رسالة ماجستير غير منقورخ و قسه الجبرافيا و  لية اوداب . جيومورفولوجية
  باللبة ) جنوب قر  م ر   -جيومورفولوجية منطقة  اليب( 0110)عاطف معتمد عبد ال ميد

 . رسالة د توراه غير منقورخ و جامعة سانت بطرسبرق و روسيا( الروسية 
  جبرافية الممل ة العربية السعودية و الج م ال ان، و إقليه ( 0911)عبد الر مال  اد  القريف

 . لمري  و الريااجنوب غرب الممل ةو دار ا
  ،جيولوجية وجيومورفولوجية الممل ة العربية السعودية  و بدوال دار ( 0991)عبد اهلل نا ر الوليع

 .نقرو الرياا
  ،الجبرافيا ال يوية للممل ة العربية السعودية و بدوال دار نقرو ( 0992)عبد اهلل نا ر الوليع

 .الرياا
  ير التنمية و مجلة الظبية و العدد األوئ نوفمبر جا اال وتباق( 0110) على جمائ الديال هيجاال

 .و جا اال0110
  ج ر فرساال و دراسة فى تنمية السيا ة ( 0111) على م مد قيباال عريق، وا مد نهاري

 .0111ب ث مقده لندوخ السيا ة فى الممل ة عاه . الداالية بالممل ة العربية السعودية
  ،منطقة جا اال بالممل ة العربية السعودية و  سهئ تهامة فى( 0110) على م مد قيباال عريق

 .و ال ويت  000دراسة ت ليلية تقييمية للنمط ال راع، ال ديث و سلسلة رسا ئ جبرافية و العدد 
  ،التبيرات التنموية ودورها فى ت نيف الا ا   الس انية ( 0110) على م مد قيباال عريق

و  011سلسلة رسا ئ جبرافية و العدد .ة السعودية وتباينها الم ان، فى منطقة جا اال بالممل ة العربي
 .ال ويت 

  ،ال راعة الجبلية فى جنوب غرب الممل ة العربية السعوديةو ( 0991) مجد  عبد ال ميد السرس
 .و ال ويت 091سلسلة رسا ئ جبرافية العدد 

  ،فى  جبرافية ال راعة( بدوال تاري ) مجد  عبد ال ميد السرس، و وعلى م مد قيباال عريق
 . منطقة جي اال و جنوب غرب، الممل ة العربية السعودية و م تبة األنجلو الم ريةو القاهرخ
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  ،الطبعة ال ال ة( . منطقة جا اال ) المعجه الجبراف، للبالد السعودية ( 0991)م مد ا مد العقيل. 
  السيا ة فى م افظة الطا فو اللجنة العليا للتنقيط السيا(  0111)م مد قاري السيد ، 

 .بم افظة الطا ف و الطا ف
  السيا ة و ( 0992)م مد م رف قبل، الق طانى و م مد ابراهيه ارباب وعبد المنعه على ابراهيه

مطابا مؤسسة .دراسة تطبيقية على منطقة عسير بالممل ة العربية السعودية : األس  والم اهيه 
 . جدخ( دار العله) المدينة لل  افة 

  يا ة ال دي ة علمال وتطبيقال و الهي ة الم رية العامة لل تابو القاهرخالس( 0920)م مود  امئ. 
  ،التاطيط السيا ، و مؤسسة ال قافة الجامعية و األس ندرية( 0912) نبيئ الروب. 
  تاطيط وتنمية منطقة جي اال و الماطط (  0911) و ارخ القؤوال البلدية والقروية بالممل ة

 . ها ، ومراجعت الر يس، اهرقاد  و التقرير الن
  الماططات العمرانية لمدال منطقة جا اال (  0991) و ارخ القؤوال البلدية والقروية بالممل ة :

 .التقرير السابا اطة عمئ تنمية منطقة فرساال
  استراتيجية التنمية السيا ية فى ضوم (  0992) و ارخ القؤوال البلدية والقروية بالممل ة

ورقة عمئ مقدمة الى ندوخ السيا ة الوطنية . ة للممل ة العربية السعوديةاهستراتيجية العمرانية الوطني
 . هة  0102المنعقدخ بمنطقة عسير ( آفا  ومستقبئ)
  استراتيجية التنمية العمرانية لمنطقة جا االو ( بدوال تاري  ) و ارخ القؤوال البلدية والقروية بالممل ة

 .التقرير النها ، ومراجعت  .تقرير الوضاع الراهنة وبدا ئ التنمية و مسودخ
  التربية السيا ية و دار ال تاب ال ديث و القاهرخ( 0111)يوسف جع ر سعادخ. 
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