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تطوير السياحة الجيمورفولوجية في محمية جزيرة سقطرى باستخدام تقنية نظم المعلومات
الجغرافية واالستشعار عن بعد
Developing Geomorphological Tourism in Socatra Island through
G.I.S and R.S
خالد النجار
Khalid Al-Najar
قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة تعز ،اليمن
بريد الكترونيalnagar.yem@gmail.com :
تاريخ التسليم ،)2017/2/25( :تاريخ القبول)2017/5/3( :
ملخص
تشككككع معالم السكككرا هاكككرا ي داما ي في درا كككا جغرافية السكككيا ةل لن جم جميأل اا دا
والظوادر ااخرى لى را اارض تبهى ج ا ا ي لى جشكال دذا السرا التي تظهردا وتكشف
ن معالمها السيا ة الجيومورفولوجية .و تتلخص إشكالية الدرا ة في جم ملية التهمية السيا ية
في محمية جزيرة ككككككقررى والترويت لها تتركز بشكككككككع جودر ول ما تمتلكه الجزيرة من
مخزوم يو كونها من جدم المحميا الربيعية الهادرة في العالم من خالل التركيز لى الموارد
وااصككول الهباتية والحيوانية والريور التي تتاككف بهدرتها وتو هها فيها دوم ايردا من مها
العالم ،بيهما يتم إدمال ما تحتويه الجزيرة من معالم ككككككيا ية بيعية ناتجة ن العوامع البيئية،
والتي من جبرزدا تهوع القيمة السككككيا ية للمعالم الجيمورفولوجية الهاتجة ن التركيج الجيولوجي
والتضاريسي للجزيرة .وتبرز اادمية العلمية والعملية للدرا ة في مجال اال تفادة من تربيقا
نظم المعلوما الجغرافية واال تشعار ن بعد في تخريط و تروير السيا ة الجيمورفولوجية في
كقررى ،وتقد لاكانأل القرار السكيا ي في اليمن رؤية ملية ن كيفية تخريط وتروير المواقأل
السكككككيا ية اير التقليدية بشككككككع متكامع ومتوازم يضكككككمن تحقي مترلبا الحفس واال كككككتعمال
المسككتدا للموارد السككيا ية في بيئة ككقررى .ولتحقي جدداف الدرا ككة فقد تم الدمت بين جك ر من
مههت وج ككككككلوب م ككع مههت الهظككا والمههت التربيقي واا ككككككككاليككج الكميككه والكككارتوجرافيككة
والفوتوارافية ،وتعد الدرا ة الميدانية ااداة الرئيسة لتحقي جدداف الدرا ة .وتوصلت الدرا ة
الي تربي برنامت يعتمد لى تقهية نظم المعلوما الجغرافية واال تشعار ن بعد الختيار جنسج
المواضأل لتروير السيا ة الجيمورفولوجية بالجزيرة.
الكلمااات الماتاااحيااة الموقأل الجغرافي ،العوامككع والعمليككا
الجيمورفولوجية ،التوزيأل الجغرافي ،الهظا المقترح.
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Abstract
The surface features of earth are a crucial element in the studies of
geography of tourism, for all events and phenomena on the surface of earth
are shaped based on the forms of the surface, which revealed by the
geomorphological tourism. The problem of study is outlined in the fact
that the process of the development of tourism in Socatra Island Reserve
and the popularization of it centers mainly on what potentials the island
possesses. The island is one of the rarest nature reserves in the globe, for
it has the resources of rare plants, animals and birds that only exist in
Socatra Island. However, the natural tourism sites in Socatra Island are
disregarded and overlooked. The value of the geomorphological tourism
sites vary, which resulted from the orographic and geoglogical formation.
Moreover, there is a lack of identifying the appropriate sites for developing
such resources in a sustainable way. The scientific and practical
significance of the study lies in taking advantage of Geographical
Information System (GIS) and remote sensing applications in planning and
developing the tourism of geomorphology in Socatra Island. Furthermore,
the study presents to the decision makers a practical vision on how to
improve the tourism sites in a comprehensive and balanced way that meets
the requirements of sustainable use and protection of the tourism resources
in Socatra. To achieve the objectives of the study, more than one
methodology and approach were adopted such as the system approach, the
applied approach, and the quantitative, cartographic and photographic
methodologies. However, the field study is considered to be the main tool
to achieve the aims of the study. The study concludes that the application
of software that relies on GIS and remote sensing is the most suitable
selection to develop the geographical tourism in the island.
Keywords: Site, Factors, Geomorphological forms, Circulation and
the Suggested Program.
المقدمة
تم ع تهمية السيا ة البيئية ج د قرا ا التهمية بمفهومها الو هي الشامع شأنها في لن شام
 وجصبا يهظر لها كمخزم للموارد الربيعية والتي.التهمية الاها ية جو التهمية الزرا ية جو ايردا
 وكقراع إنتاجي يعتمد لى،يحولها اإلنسككككام إلى جدوا إنتال وإلى هاصككككر نمو وفوا ع ركة
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المهافسككة مأل القرا ا اإلنتاجية ااخرى ،فض كالي ن كونها تتحول إلى ككلأل وخدما وجفكار يتم
تبادلها وا كككتخدامها ،فكلما كانت البيئة نظيفة و تهموية فا لة جصكككبا تأهيردا يويا ي ومهتجا ي بشككككع
ايجابي ليم ،ويعهي دذا جم السيا ة البيئية دي :يا ة بديلة جوالّ ،وتتر ّكز في المها الهامشية
هانياي ،ومأل تزايد جم الحركة السيا ية بين الدول في جواخر القرم العشرين ،وظهور السيـككـككـككا ة
الجمكككاديريكككة ( ،) Mass Tourismوالتي جد إلى بروز كككدد كبير من السككككككلبيكككا البيئيكككة
واالجتما ية في معظم دول العالم ،مما دفأل إلى االدتما بالتأهيرا العديدة للسكككككيا ة ،اامر الذ
جفرز اجة ملحة إلى ظهور جنما جخرى للسككككيا ة تكوم بديلة للسككككيا ة التقليدية التي ت هر لى
البيئة.
وتعد السككيا ة الجيمورفولوجية نمرا ي نو يا ي من جنما السككيا ة البيئية المسككتدامة في محافظة
جرخبيع ككككقررى البعيدة جغرافيا ن جسككككم الدولة اليمهية في جقاككككى شككككرم البحر العربي مما
يجعلها من المها الهامشية التي تتوائم مأل مترلبا السيا ة البيئية والجيمورفولوجية ،والمحققة
لفوائددما ومترلباتهما في الحفس واال ككككككتعمال المسككككككتدا لموارد بيئتها الربيعية ،وتهدف إلى
اال كككتفادة المسكككتدامة من ااشككككال اارضكككية الهاتجة من التهوع الجيولوجي والتضكككاريسكككي بكع
هاصكككردا ،وف خرة وإ كككتراتيجية ،تعمع لى تهمية كككيا ية شكككاملة رفيقة بالبيئة .خاصكككة في
المحميا الربيعية بالجزر البحرية البكر م ع مهرقة الدرا ة.
وتتميز الررم التقليدية المسككككككتخدمة في التخريط السككككككيا ي بمحدودية قدرتها في ملية
المعالجة والتحليع ،فهي تعتمد لى تركيج الخرائط الورقية باكورة يدوية ،وتسكتغرم الك ير من
تعط العدد
الجهد والوقت ،وال تُم ّكن المخرط من جخذ جميأل المحددا الربيعية في اال تبار ،وال ِ
الكافي من الخيارا والبدائع التخريرية التي يمكن تهفيذدا با ككتخدا تقهيا اال ككتشككعار ن بعد
ونظم المعلوما الجغرافية بسككككككهولة ويُسككككككر( .بظاظو  .)7 :2011فهي تعمع لى توفير الوقت
والجهد ،وتعري إمكانية تغيير الخاككككككائص واادداف باككككككورة جك ر مرونة ،وتتيا العديد من
البدائع باككورة ككريعة مأل توفر نتائت دقيقة ،ولكهها تحتال في الوقت نفسككه إلى الجمأل بين الفكر
التخريري والخبرة في ا ككككككتخدا الحا ككككككوب ،والقدرة لى ا ككككككتخدا تقهيا نظم المعلوما
الجغرافية ).(SALH, 2007
أهمية الدراسة
تجسككككككد اادمية العلمية والعملية للدرا ككككككة في مجال اال ككككككتفادة من تربيقا تقهيا نظم
المعلوما الجغرافية في تخريط وتهمية السككككيا ة الجيمورفولوجية في جزيرة ككككقررى ،وإبراز
جدمية تهمية الظوادر والمعالم الجيومورفولوجية ا القيمة السيا ة بوصفها نمرا ي دي ا ي للسيا ة
البيئية وكونها ج د البدائع المهمة في تهويأل الدخع المحلي لسكككككككام محمية جزيرة ككككككقررى جما
صككانأل القرار السككيا ي الر ككمي لما لذلن من مسككادمة في تخريط وتروير المواقأل السككيا ية اير
التقليدية بشكككككع متكامع ومتوازم يضككككمن تحقي مترلبا الحفس واال ككككتعمال المسككككتدا للموارد
السيا ية في بيئة محمية جزيرة قررى.
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إشكالية الدراسة
تتلخص إشكككالية الدرا ككة في جم ملية التهمية السككيا ية في محمية جزيرة ككقررى – اكبر
جزر محافظة جرخبيع كككقررى و اصكككمتها -تتركز بشككككع جودر ول ما تمتلكه الجزيرة من
مخزوم يو كونها من جدم المحميا الربيعية الهادرة في العالم من خالل التركيز لى الموارد
وااصككول الهباتية والحيوانية والريور التي تتاككف بهدرتها وتو هها فيها دوم ايردا من مها
العالم ،بيهما يتم إدمال ما تحتويه الجزيرة من معالم ككككككيا ية بيعية ناتجة ن العوامع البيئية،
والتي من جبرزدككا تهوع القيمككة السككككككيككا يككة لالشكككككككككال الجيمورفولوجيككة الهككاتجككة ن التركيككج
الجيولوجي والتضكككاريسكككي للجزيرةل و د تحديد مواضكككأل مها كككبة لتروير دذا الموارد برريقة
مستدامة.
أهداف الدراسة


الكشف ن إمكانا تهمية السيا ة الجيمورفولوجية في جزيرة قررى ،وإبراز شخايتها
المكانية كهمط يا ي نو ي.



الوقوف لى بيعية العالقة بين العوامع والعمليا الجيومورفولوجية من جانج وتحديد
ااشككال اارضكية ا القيمة السكيا ية الهاتجة هها و ترويردا كيا يا ي بالمهرقة من جانج
آخر.



اقتراح وتربي برنامت يعتمد لى تقهية نظم المعلوما الجغرافية إلدارة مليا التخريط
الختيار جنسج مواضأل التروير المستدا للسيا ة الجيمورفولوجية في جزيرة قررى.

تساؤالت الدراسة


ما اإلمكانا المتا ة والكامهة لتهمية السيا ة الجيمورفولوجية في محمية جزيرة قررى؟.



ما ال عوا مع والعمل يا الجيومورفولوج ية الم هرة لى تهم ية السكككككك يا ة الجيمورفولوج ية
بالمهرقة ؟ وإلى ج مدى كام دذا التأهير؟ وما جدم االشكككال االرضككية ا القيمة السككيا ية
الهاتجة هها؟.



كيف يمكن اال تفادة من تربيقا تقهية نظم المعلوما الجغرافية في التخريط الختيار جنسج
مواضأل التروير المستدا للسيا ة الجيمورفولوجية في جزيرة قررى ؟ .

الحدود المكانية والزمنية والموضوعية للدراسة


الحدود المكانية يقتاككككككر البحج لى جزيرة ككككككقررى اكبر وجدم الجزر في محافظة
جرخبيع قررى و لى مستوى الجزر اليمهية في البحرين العربي واا مر ،ودي جيضا ي من
جكبر الجزر العربية مسككككا ةي تبلغ نحو (3000كم )2والتي تهقسككككم إلي مديريتين ،دما مديرية
ديبو في السا ع الشمالي ومديرية قلهسية في السا ع الغربي من الجزيرة.



الحدود الزمنية تتهاول الفترة بين () 2015 – 1990
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الحدود الموضوعية إمكانا تهمية السيا ة الجيمورفولوجية في جزيرة قررى من خالل
اال تفادة من تربيقا تقهيا اال تشعار ن بعد و نظم المعلوما الجغرافية.

مبررات الدراسة
ا تهد الدرا ة إلى دة مبررا


تبرز مدى الحاجة لم ع دذا البحو لمعء الفراغ في جدبيا تخريط وتهمية السيا ة اليمهية.



تحتال جزيرة ككككككقررى إلى ادتما بح ي يعتمد لى تقهيا نظم المعلوما الجغرافية بدال
ن اا كككاليج التقليدية المسكككتخدمة ،و لن بسكككبج جدميتها كونها من جدم المحميا الربيعية
الهادرة في العالم و تعقد التركيج الوظيفي بالجزيرة.



الرابة الذاتية للبا ج ،وتوفر البيانا والمعلوما المكتبية و الميدانية باورة تحق جدداف
الدرا ة.



تظهر دور البا ج الجغرافي في التخريط لو ضأل الحقائ البيئية بين يد المخرط السيا ي
بحالتها الاحية والمتددورة واقتراح البدائع التخريرية والتهموية.

الدراسات السابقة
يحظي موضكككوع السكككيا ة بشككككع ا  ،بادتما كبير من العديد من البا ين والدار كككين من
شتى المجاال واالدتماما  .جما الدرا ا المتعلقة بتروير السيا ة الجيمورفولوجية جو ا تخدا
تقهيا نظم المعلوما الجغرافية لتخريط المواقأل السككككككيا ية موضككككككوع البحج فما زالت قليلة،
ومهها:
على المستوى الدولي
دراسة ( )Berry, 2006بعهوام تربيقا نظم المعلوما الجغرافية واال تشعار ن بعد
في التخريط السككيا ي درا ككة تربيقية لى جزيرة دارلود ،وقد تهاولت الدرا ككة كيفية اال ككتفادة
من الترورا التكهولوجية المتسكككككار ة في تاكككككميم قا دة بيانا يمكن ا كككككتخدامها في تخريط
وتروير المقوما السيا ية في الجزيرة.
دراسة ( )Hanna, & Millar 2006بدرا ة قدمت شر ا ي ن تقهيا اال تشعار ن بعد
ونظم المعلوما الجغرافية ،في التخريط السيا ي وا تخدا المرئيا الفضائية في دذا المجال
كأداة تخريرية للمواقأل السيا ية ،وجشار الدرا ـة إلى داهة دذا االتجاا في التخريط
السيــا ي،هم رضت الدرا ة لالتجادا التي يمكن من خالل دذا التقهيا اال تفادة في التخريط
السيا ي.
دراسة ( )Haines-Young, 2005تهاولت جدمية ا تخدا نظم المعلوما الجغرافية في
التخريط السيا ي ،لى ا تبار جم القراع السيا ي من القرا ا االقتاادية المعقدة التركيــج،
لذا يترلج العديد من اادوا العالية الكفاءة في ملية تخريط المواقأل السيا ية وإدارتها ،وجشار
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الدرا ة إلى جز الو ائع التقليدية في التخريط ن تحقي التهمية السيا ية المستدامة ،من دها
تكمن جدمية ا تخدا نظا المعلوما الجغرافي في التخريط السيا ي.
دراسة ) )Jamal. and. Getz 2003تهاولت جدمية ا تخدا تقهيا اال تشعار ن بعد
ونظم المعلوما الجغرافية في تروير المواقأل السيا ية ،وجشار الدرا ة إلى جدمية قا دة البيانا
السيا ية التي تشمع كافة البيانا المتعلقة بالبهية التحتية ،والمقوما البشرية والربيعية ،التي
يسهع التعامع معها من خالل نظا المعلوما الجغرافي ،وبالتالي قدرة التخريط السيا ي لى
تحقي جفضع الهتائت ،مأل اإلشارة إلى جدمية قا دة البيانا في تزويد صانأل القرار بكافة المعلوما
المتعلقة بتروير المواقأل السيا ية وإدارتها بالاورة الم لى.
على مستوى الوطن العربي
جما لى مسكككتوى الدرا كككا التي تهاولت السكككيا ة الجيمورفولوجية جو ا كككتخدمت تربيقا
اال ككتشككعار ن بعد ونظم المعلوما الجغرافية في تروير السككيا ية في الو ن العربي فما زالت
دي االخرى قليلة و من جدمها :
دراسااااة (بظاظو )2011 ،تهاولت تربيقا تقهيا اال ككككتشككككعار ن بعد ونظم المعلوما
الجغرافية في التخريط السككيا ي درا ككة تربيقية لى السككا ع الشككرقي للبحر الميت .وددفت إلى
التعرف لى الهمط الجغرافي ،في توزيأل الخككدمككا السككككككيككا يككة وارتبككا دككذا التوزيأل بككالرككاقككة
اال ككككككتيعابية للموقأل السككككككيا ي ،والتهوع الحيو والبيئي لى السككككككا ع الشككككككرقي للبحر الميت،
با ككتخدا التحليع الكارتوارافي المبهي لى تقهيا اال ككتشككعار ن بعد ( )RSونظم المعلوما
الجغرافية ).(GIS
دراسااااة ( بيوار خنسااااي :)2011 ،السككككيا ة الجيولوجية في كرد ككككتام العرام .و دراسااااة
(بظاظو )2010 ،تروير السككككككيا ة الجيمورفولوجية في البادية ااردنية  .ودراساااااااة (محمد
إبراهيم خطاب :)2007 ،جيمورفولوجية السهع السا لي للبحر اا مر بين القاير ومر ي لم
وجهردا لى السيا ة .ودراسة (عاطف معتمد :)2004 ،المقوما الربيعية للسيا ة في جازام –
من مهظور جيمورفولوجي .و دراساااااااة (ساااااااالم الحترو ووفيق إبراهيم  :)2003اإلمكانيا
السيا ية للكهوف في لرهة مام من مهظور جغرافي.
على مستوى اليمن ومنطقة الدراسة
جما لى مستوى الدرا ا في اليمن ومهرقة الدرا ة فغالبية الدرا ا المتعلقة بهذا الجانج
اقت ار لى درا ة الجوانج التقليدية في تروير السيا ة دوم ا تخدا تقهيا اال تشعار ن
بعد ونظم المعلوما الجغرافية ،وقد ركز جميأل الدرا ككككا لى الجوانج الربيعية والبشككككرية
لتهمية السيا ة ونوع و جم المهشآ السيا ية واالكتشافا ااهرية والهباتية والحيوانية والريور
في اليمن جو بمحككافظككة جرخبيككع ككككككقررى ،في ين تم إدمككال درا كككككككة إمكككانككا السككككككيككا يككة
الجيومورفولوجية ،واكتفت االبية الدرا ككككككا بدرا ككككككة التركيج الجيولوجي ومظادر السككككككرا
كدرا ا تقليدية لم تتعم في درا ة إمكانا مظادر السرا يا يا ي نظرا ي الختالف جدداف تلن
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الدرا كككا  .و تى اآلم ال توجد درا كككة تهاولت وبشككككع متعم موضكككوع تروير وتخريط مواقأل
السككيا ة الجيمورفولوجية با ككتخدا تقهيا نظم المعلوما الجغرافية لى مسككتوى اليمن جو لى
مسككككككتوى مهرقة الدرا ككككككة ،وربما يعود لن إلى د توفر اإلمكانا والبيانا التي تتعل بهذا
الجانج.
وا تكماالي للدرا ا السابقة التي قا بها البا وم لى اختالف جددافهم ،تأتي دذا الدرا ة
في محاولة لتسككككليط الضككككوء لى إمكانا تخريط وتهمية السككككيا ة الجيومورفولوجية في محمية
جزيرة كككككقررى با كككككتخدا تقهيا نظم المعلوما الجغرافية كمورد مهم في التهمية السكككككيا ية
البيئية المستدامة ،لم يحظى باالدتما الكافي في اليمن وكذلن فهم شكع التهظيم والعالقا المكانية
بين معككالم السككككككيككا ككة الجيمورفولوجيككة في المهرقككة .وفككاتحككة المجككال لالدتمككا بككالسككككككيككا ككة
الجيمورفولوجية وتخريط مواقعها لى مستوى اليمن.
مناهج وأساليب الدراسة
اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على الدمج بين عدد من المناهج أهمها
منهج النظام ومن خالله تم تهاول مهرقة الدرا ة با تباردا لسلة من الهظم المترابرة في
كع نظا توجد مجمو ة من العهاصر المترابرة ببعضها البعض فأ تغير في ج د العهاصر يعهي
بالضكككرورة تغييرا ي في بقية العهاصكككر والهظا ككع ،يج ي كد دذا المههت لي العالقا المتبادلة
بين العهاصكككر المختلفة جك ر من التركيز لي خاكككائص كع هاكككر لي دة ،يج تم درا كككة
العالقة بين العوامع والعمليا الجيمورفولوجية وااشكال اارضية الهاتجة هها من ججع تحليع
وتقييم إمكاناتها السيا ية وتحديد جولويا تخريرها و ترويردا.
المنهج التطبيقي :فمن خالله تمت درا كككة الوضكككأل الحالي بالمهرقة من ججع الوصكككول إلى
مجمو ة من المعايير التي تربط بين العمليا وااشككككال الجيومورفولوجية والهشكككا السكككيا ي،
ويمكن بوا رة دذا المعايير القيا بتقييم وتخريط للهشا السيا ي الحالي والمستقبلي.
وقد اعتمدت الدراسة عند تطبيق المناهج السابقة على عدد من األساليب أهمها
األسلوب الكمي :وا تخد في معالجة البيانا واارقا الواردة بالبحج ن ري اا اليج
اإل اائية المها بة و درا ة جبعاد الظادرا الجيومورفولوجية ،والعالقا المتبادلة بيهها.
األساااااالوب الاوتو رافي وا ككككككتخد لتسككككككجيع جدم الظوادر الجيمورفولوجية ا القيمة
يا ية.
السيا ية في المهرقة وتحليلها لتبيام ما تمتلكه الجزيرة من مقوما
مصادر الدراسة
ج.

العمل المكتبي

وتم ع في جمأل البيانا الجغرافية والهو ية ،والتقارير والهشكككككرا  ،والبحو والدرا كككككا
ال اادرة ن الهيئا والم سا الحكومية والمهظما اادلية والدولية المعهية والمهتمة بجزر
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جرخبيع ككككقررى ،وكذلن اال الع لى االج ما تم كتابته بالهسككككبة لموضككككوع البحج جو لمهرقة
الدرا ة.
ب .الخرائط والمرئيات الاضائية
 الخريرككة الجيولوجيككة للجمهوريككة اليمهيككة ( ،1:1000.00 ،)2000الهيئككة المسكككككككا ككة
الجيولوجية وال روا المعدنية ،صهعاء.
 الخريرككة الجيولوجيككة لجزيرة ككككككقررى ( ،1:1000.00 ،)2000الهيئككة المسكككككككا كة
الجيولوجية وال روا المعدنية ،صهعاء.
 خريرة المخرط العا لجزيرة ككككككقررى ( ،1:1000.00 ،)2009مشككككككروع الحفاظ
البيئي لى جزيرة قررى التابأل لألمم المتحدة.


دد من المرئيا الفضككككائية من القمر االصااااطناعي  ASRTMبدقة  30متر لجزيرة
قررى.

ج .الدراسة الميدانية
تم القيا بدرا ككككككة ميدانية شككككككملت هال زيارا متفرقة للمهرقة ،يج كانت جول زيارة
للجزيرة في (جكتوبر  ) 2001ولمدة ج بوع ،ضمن فري لمي لقسم الجغرافيا بجامعة تعز وكام
دة جفكار
ددف الزيارة دو التعرف لي الجزيرة وإمكاناتها التهموية وفي دذا الزيارة تبلور
بح ية ن الجزيرة ،وكانت الزيارة ال انية في (مارس  ) 2012لمدة ج بو ين ،ضمن فري بح ي
تابأل للهيئة العامة لحماية البيئة بهدف تحديد وتقييم مواقأل تروير السككيا ة البيئية في الجزيرة وفي
دذا الزيارة تحدد موضوع الدرا ة وتم القيا بالتقا دد من الاور الفوتوارافية اشكال را
اارض المميزة في المهرقة ،وجمأل المعلوما من المكاتج الحكومية ن الجزيرة ورصككككككد جدم
المظادر الكار ككككككتية المكتشككككككفة في الجزيرة ،جما الزيارة ااخيرة فكانت في (جكتوبر) 2014 ،
ولمدة ج ككككككبو ين ،يج تم خالل دذا الزيارة درا كككككككة جدم المعالم الجيمورفولوجبة للقرا ا
التضاريسية المكونة لسرا الجزيرة (الجبال ،الهضاب ،ااودية ،السوا ع) ،من ججع مال ظتها
وتسكجيع المشكاددا  ،ورصكد الوقائأل وتوهيقها ميدانيا ي ،وجمأل بيانا رقمية بوا كرة نظا التوقيأل
العالمي GPSوجمأل البيانا الميدانية المباشرة للوصول إلى وصف دقي وموضو ي لواقأل تلن
المعالم وف معايير لمية تم وضكعها من قبع الدرا كة لتقييم مدى صكال يتها للتهمية السكيا ية في
المهرقة.
منهجية بناء قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بالدراسة
تتضككككمن مههجية إنشككككاء قا دة البيانا الجغرافية للدرا ككككة دد من المرا ع وتتم ع بجمأل
المعلوما والبيانا الخاص كة بالدرا ككة ،هم إدخال البيانا الجغرافية ومعلوماتها الوصككفية وبهاء
قككا ككدة المعلومككا  ،هم إدارة ومعككالجككة قوا ككد المعلومككا في نظم المعلومككا الجغرافيككة .وف
الخروا اآلتية
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 .1تحليع وإبراز اهر الموقأل الجغرافي وتفا الته لى الشككككككخاككككككيه المكانية للجزيرة كهمط
يا ي نو ي
 .2الكشككككككف ن بيعية العالقة بين العوامع والعمليا الجيومورفولوجية من جانج وتحديد
ااشككككال اارضكككية ا القيمة السكككيا ية الهاتجة هها من جانج آخر بهدف توفير صكككورة
شمولية في فهم شكع التهظيم والعالقا المكانية داخع المواقأل السيا ية في المهرقة.
الجيولوجية والفوال

 .3تحليع المرئيا الفضائية المم لة للغراء الهباتي واشتقام التكويها
والشقوم الرئيسية من القمر الاها ي Land Sat 8بوا رة برنامت ERDAS IMAGINE
 2014وبرنامت .Arc Map 10.3
 .4تجميأل البيانا المتوفرة من ماادردا المختلفة م ع( :خرائط ،جداول ،بيانا وصفية ،صور
جقمار صها ية ،بيانا رقمية بوا رة نظا التوقيأل العالمي .)GPS
 .5ترتيج البيانا وتبويبها وتحويلها إلى بيانا رقمية يمكن التعامع معها ا وبيا ي و رضها
لى برنامت  ARCGISلغايا الدرا ة والتحليع.
 .6القيا بزيارا ميدانية للمواقأل السيا ية ،لرصد بعض المواقأل بوا رة جهاز نظا التوقيأل
العالمي  GPSللتحق من صحة إ داهيا بعض البيانا .
 .7القيا بالعمليا التحليلية المعتمدة لى برامت نظم المعلوما الجغرافية  ،ARC GISوجبرز
العمليا التحليلية ما يأتي:



بهاء الربقا الهقرية والخرية والمسا ية المم لة للمواقأل السيا ية ،بكافة هاصردا
البشرية والربيعية ،من يج نظا اإل قا المستخد  ،ومرجأل اإل داهيا الجغرافية،
باإلضافة إلى ساب اا وال والمسا ا لحاجتها في التحليع والتوزيأل الجغرافي،
با تخدا برمجية  Arc Catalogو رض جميأل البيانا المتعلقة بكافة المقوما
المم لة للمواقأل السيا ية ،ومرابقتها وتعديلها وتفسيردا مأل المرئيا الفضائية الملتقرة
بوا رة ااقمار الاها ية لجزيرة قررى ،با تخدا برمجية .Arc Map



رض قوا د البيانا المم لة للموقأل السيا ي بشكع شمولي وتكاملي ،والبدء بعملية
درا ة التوزيأل المكاني لألشكال اارضية ا القيمة السيا ية وتحليع شكع انتشاردا
المكاني في الموقأل السيا ي ،وإجراء مليا المقارنة و رض الميزا التهافسية
للخدما السيا ية ،ومدى توافقها مأل بيعة الموقأل السيا ي ،با تخدا صهدوم
اادوا  Arc Toolboxفي برنامت .Arc Map 10.3

 تشمع مليا التحليع المكاني جميأل جشكال اال تعال والتحليع والمعالجة للبيانا
الوصفية الخاصة بالدرا ة ومهها :إجراء سابا تتعل بالتقاربية Analysis
 ،Proximityإضافة إلى إجراء سابا تتعل بالمسافا  ،Distanceوتحديد
الظوادر التي تحتو لى ظادرة معيهة  Contains Criteriaوالتي تهتهي في ظادرة
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جخرى  ،Terminates in Criteriaوالتحليع ،با تخدا القيم الموزونة ،Weights
من خالل إ راء ج د العهاصر الم هرة في التخريط وزنا ي جكبر من باقي العهاصر
ااخرى ،وفي الدرا ة ا تُخد دذا الهوع من التحليع بهدف اختيار المواضأل الم لى
إلقامة المهشآ السيا ية في جزيرة قررى ،وتم ا تماد دد من المتغيرا الم هرة
لى ملية التخريط السيا ي ،و هد تربي ريقة التحليع من خالل القيم الموزونة،
ج ُ ري هار االنحدار وزنا ي جكبر من متغير االرتفاع في ملية تقييم ااراضي ،من
خالل ضرب قيم معامع االنحدار في  ،X2بيهما ضرب قيم امع االرتفاع في ،X1
و هددا يقو برنامت  ARC GIS 10.3بتاهيــف جراضي الجزيرة لى ج اس
صال يتها للبهاء إلى مواقأل مها بة ومتو رة ومستبعدا ،بالتالي فقد تم إ راء امع
االنحدار وزنا ي جكبر بمرتين من وزم االرتفاع.



صهأل الحدود ول
ا تمد
ملية التحليع المكاني في الدرا ة لى نراقا التأهيرُ ،
الظوادر  Buffersوالمتغيرا الم هرة في ملية التخريط السيا ي ،ويتم صهأل
ول المتغيرا بتحديد مسافة الهرام الذ نراج بتحديدا ول المتغير،
الهراقا
وتوفر خاصية صهأل الهراقا با تخدا برمجية  ARCGIS 10.3في تحديد مستويا
فيضانا ااودية ،للحد من ااخرار الهاجمة هها ،وا تخدمت دذا الرريقة في معرفة
درجة تأهير ااودية لى السا لين الشمالي والجهوبي لجزيرة قررى لتحديد مواقأل
السيا ة المعرضة للخرر ،مما يوفر و يلة دامة في ملية التخريط السيا ي للمهرقة،
ويسا د الجها المسئولة لى اال تعداد لمواجهة ااخرار.

أوالً الموقع الجغرافي لجزيرة سقطرى وتااعالتها المكانية
ي ككككد ككككع من بيرنكككت ( )Burnettوبتلر( )Butterلى جم الموقأل الجغرافي دو المقو
الربيعي ااك ر تأهيرا ي وجدمية في إنشككاء مهرقة ككيا ية ما وتروردا (بظاظو  .)85 :2009وفيما
يلي لمحة ن الموقأل الجغرافي و تفا الته المكانية بالمهرقة:
 .1الموقع الالكي
تقأل جزيرة ككككككقررى فلكيكا ي بين دائرتي رض o12 /18و o12 /24شككككككمكاالي ،وبين خري
ول o53 /19و o54 /33شكككككرقاي ،وبذلن فتنها تتسكككككم بخاكككككائص المهاا المدار لقربها من خط
اال كككككتواء ،مما جعلها تتمتأل بتهوع وتفرد بيئتها الربيعية ،يج لعج الموقأل الفلكي كعهاكككككر من
هاصككر البيئة الربيعية دورا ي مهما ي في تهوع وتفرد جشكككالها الجيمورفولوجية ا القيمة السككيا ية
فضكككالي ن تو ن جنواع معيهة من الهباتا والريور المسكككتو هة والمهاجرة ودذا يشككككع هاكككر
جذب يا ي لممار ة جنشرة السيا ة البيئية والجيمورفولوجية.
 .2الموقع الجغرافي
وتقأل جزيرة قررى جغرافيا ي في الجزء الغربي من المحيط الههد وفي جقاى شرم خليت
دم في الجزء الجهوبي من الجمهورية اليمهية ،ويبعد (380كم) من رجس فرتن بمحافظة المهرة
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كأقرب نقرة في السا ع اليمهي،كما يبعد ن محافظة دم بهحو (850كم) و ن ضرمو نحو
(500كم) ،ويبعد ن الاكومال في جقاكى رف افريقيا من نا ية الشكرم نحو (250كم) شككع
( .)1وال شككن جم ربط الجزيرة ببقية المحافظا اليمهية بر إنشككاء مرار "مور " الذ يسككتقبع
الرائرا من مختلف اا جا  ،يج يبلغ وله مدرجه نحو ( ) 3400إ يشكككككككع المهفذ الرئيس
لسكككككام الجزيرة  .باإلضككككافة إلى إنشككككاء ميهاء ديبو البحر الذ يعد الميهاء والمهفذ الرئيسككككي
ال اني في الجزيرة ويعمع لي مدار العا ليسكككككتقبع ركه المسكككككافرين من والي الجزيرة و مليه
شكككحن وتفريغ البضكككائأل والمواد التمويهية ودو معد ليسكككتقبع مختلف السكككفن الكبيرة والاكككغيرة
ككقررى بشككبكة من الررم الداخلية بهحو ( 340كم)
واليخو السككيا ية ،فضكالي ن ربط مها
من الررم المرصككككوفة التي تربط مديريا ومدم وقرى الجزيرة ببعضككككها البعض ،مما يسككككهع
الوصول إلى مها قها السيا ية بسهولة وبسر ة وبكلفة مادية مهخفضة .اامر الذ جعع الجزيرة
تحظى بجذب ( )40%من جم السكككيا ة الدولية الوافدة إلى اليمن (مكتج كككقررى  .)2013بعد
جم كام يقتاككككككر زيارة الجزيرة لى الوفود الر ككككككمية المم لة للسككككككفارا والمهظما الدولية
والو هية والبا ين بش وم البيئة.

شكل ( )1الموقأل الجغرافي لجزيرة قررى بالجمهورية اليمهية.

)المادر  :إ داد البا ج ا تمادا

لى .برنامت .)Arc Map10.3

 .3التااعل المكاني لموقع سقطرى
ارتبرت ككككككقررى في التاريخ القديم بمملكة ضككككككرمو  ،ج ّما في العاككككككر الحديج فكام
ارتبا ها بسككككككلرام المهرة تى قيا ال ورة ( بد ه .)7 :2008 ،وبعد تحقي الو دة اليمهية في
ا  1990ا ككككككتعاد الجزيرة دوردا التاريخي والحضككككككار  ،و لن لما تم له من جدمية لليمن
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ككككوا يء من نا ية موقعها االقتاككككاد واال ككككتراتيجي ،الذ يرع لى شككككرم جفريقيا والجهوب
اا كككككيو  ،وإشكككككرافها لى الرري المال ي باتجاا القرم اافريقي وارب المحيط الههد  ،مما
جعلها تلقى جدمية من قبع الدول الفا لة في خريرة العالم االقتاككككككادية والسككككككيا ككككككية .وفي ا
 2013ج لهت الجزيرة والجزر التابعة لها كمحافظة إدارية بموجج القرار الجمهور رقم ()23
لسككككهة  ، 2013وبهذا جصككككبا جرخبيع ككككقررى المحافظة اإلدارية ال انية والعشككككرين في اليمن،
وتتكوم إداريا ي من جزيرة كككقررى – مهرقة الدرا كككة  -اكبر جزر المحافظة باإلضكككافة إلى دد
من الجزر دي :جزيرة بد الكور ل جزيرة كككمحةل جزيرة در كككه ،فضكككالي ن دد من الجزر
الاككغيرة م ع :كرا يع فر ومل وصككيال بد الكور وصككيال ككقررى ،باإلضككافة إلي دد من
الجزر الاخرية (المركز الو هي للمعلوما .)2014
ثانيا ً العوامل والعمليات الجيمورفولوجية المؤثرة في تشكيل معالم السطح بجزيرة سقطرى
يتميز ككككرا جزيرة ككككقررى بمجمو ة من جشكككككال ككككرا اارض ،المرتبرة بالعمليا
الخككارجيككة م ككع التجويككة ،Weatheringوالتعريككة ،Erosionوااخرى المرتبرككة بككالعمليككا
ا لداخل ية م ع االنكسكككككككارا واإللتواءا  ،وفي ما يلي درا كككككككة موجزة ادم العوامع والعمل يا
الجيمورفولوجية الم هرة في تشكيع را اارض بجزيرة قررى لى الهحو اآلتي:
 .1جيولوجية جزيرة سقطرى
تتميز جزيرة ككككقررى بتهوع جيولوجي فريد ،يج تغريها صككككخورا ي تتراوح ج ماردا من
ار ما قبع الكامبر و تى العار الحديج (شكع  ،)2لى الهحو ااتي:
أ.

التكوينات الجيولوجية لسقطرى

يمكن تقسككككككيم الو دا الاككككككخرية ،والتكويها الجيولوجية ،التي تشكككككككع ككككككرا جزيرة
كككقررى ،تبعا لزمن تكويهها من اا د إلى ااقد  ،ويوضكككا الشككككع ( )2الخريرة الجيولوجية
للجزيرة ،وما تحويه من بقا وخاائص كال مهها ،و ليه تتكوم الجزيرة من نواة من صخور
ككككقررى
اا ككككاس ااركي الهار والمتحول ،تعود إلى اككككور ما قبع الكمبر  -يج تأهر
بالحركا التكتونية التي تأخذ اتجادا ي رئيسكككيا ي (شكككمال الشكككمال الغربي -شكككرم الجهوبي الشكككرقي)
خاصكككةي في ااجزاء القريبة مهها ،كما جنها تأهر بالريا الجيولوجية دي ( :ية جبع جهر في
الشككككككمال الشككككككرقي)ل و( ية قلهسككككككية في الشككككككمال الغربي)ل و( ية في الجهوب الغربي) (القيم
والجودي.)75 :1999 ،
ويظهر بوضككككككوح الاككككككخور المتحولككة م ككع :الككدلوميككتل والجرانواليككتل والهجمككاتككايككتل
واالمفيبوليتل والكوارتزايت في الهضككبة الو ككرى ،كما تهكشككف صككخور الجرانيت في ااجزاء
الشككرقية من الهضككبة خاصككة في رجس مومي التي تبدو كهتوء جرانيتي ضككي يقاو بشككدة مليا
التعرية البحرية ،وتظهر الاخور الر وبية القديمة مهها والحدي ة مرتكزة لى الاخور ااركية
(محسكككوب .)84 :2006 ،وادم دذا الاكككخور دي الاكككخور الجيرية والمارل وكذلن الروا كككج
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الريهية وروا ج السهول الفي ضية والروا ج الشا ئية والك بام الرملية لى السوا ع الشمالية
والجهوبية للجزيرة وفي جقدا المرتفعا ومابا ااودية (شكع.)2
ب.

البنية الجيولوجية لسقطرى

تأهر جزيرة كككقررى بالعديد من التراكيج الخرية الجيولوجية ،ووفقا ي لتقسكككيم روبهسكككوم
جروب  ، 1992فام الجزيرة قد تأهر بهيتها التكتونية ومالمحها التشككككيلية ج كككا كككا ي بخاكككائص
لى الم ها
تكوم مهخفض خليت دم ،يج تميز ججزاء من اليمن بظوادر تكتون ية جهر
المحا ية لخليت دم مأل نظا تو عي باتجاا شمال -جهوب مرتبط بانفاال اليمن ن الاومال.
ويميع اتجاا الشككككقوم (الاككككدوع) في مهرقة خليت دم لياككككبا موازيا ي لما يسككككمى بعرف ككككبأ
) ، (Sheba Ridgeوبالتالي فتنها اير موازية للخط السكككككككا لي الحالي ،يج وقعت اا دا
التو كككعية في الباليوجين المتأخر ،ونتت هها انفالم وانفاكككال الاكككفيحة العربية ن الاكككفيحة
اافريقيككة في الميو ككككككين وانفتككاح خليت كدم ،وكونكت ج واض الهيوجين ا االتجككاا المواز
النفالم خليت دم لى ول شككرم شككمال شككرم -ارب جهوب ارب ،والمتم لة بحوض دم-
جبين ،و وض المكال -ككككككيحو ( .المسككككككا الجيولوجي ،)2000 ،مما يرجا تأهر الجزيرة بهذا
الحركا التكتونية خاصة فيما يتعل بانفاالها ن الافيحة اافريقية.

شكل ( )2التركيج الجيولوجي لجزيرة قررى) .المادر :إ داد البا ج ا تمادا ي لى الخريرة الجيولوجية
لليمن بمقياس ر م  ،1:5000والمرئية الفضائية  Land sat 8با تخدا برنامت Erdas Imagine 2014
وبرنامت .(Arc Map10.3
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 .2العوامل المناخية
تتككدخككع العوامككع المهككاخيككة في نشكككككككأة وترور ك ير من اإلشكككككككككال اارضككككككيككة والعمليككا
الجيومورفولوجية ،يج يظهر دور المهاا فيها من خالل درجة الحرارة والر وبة ،وبين قيمة
وشكككدة وتهوع مليا التجوية سكككج كميا اامرار والحرارة (محسكككوب وراضكككي.)1989 ،
ولعهاصر المهاا اهر مهم في تشكيع مظادر السرا في مهرقة الدرا ة لى الهحو اآلتي:
أ.

درجات الحرارة والرطوبة النسبية

تحكدد در جة الحرارة وكميكة اامركار نوع وشكككككككدة مليكا التجو ية المختلفكة .إ تتعرض
الاككخور إلى التفتت والتشككق والتقشككر ،بسككبج االختالفا الحرارية اليومية الشككديدة ،وما ت د
إليه من تفاو في معدال التمدد والتقلص المعدني ،جما الر وبة فتنها تعمع جيضكا ي لى إضككعاف
الاكككخر كيميائيا ي وميكانيكيا ي معتمدة في لن لى نسكككبة الحموضكككة  PHومعدل تركيز المرر جو
جم قرراته المائية (العدرة .)2007
الحرارة والر وبة الهسبية واامرار بسقررى

جدول ( )1المتو ط الشهر والسهو لدرجا
للفترة() .) 1998-2015المادر :إ داد البا ج باال تماد لى لهيئة العامة للريرام المدني واارصاد الجوية،
إدارة المهاا ،صهعاء 2016م ،بيانا اير مهشورة(.

ويتضككككككا من تحليع الجدول ( )1جم جزيرة ككككككقررى تعد مهرقة ارة ال تهخفض درجة
الحرارة فيها ن ( ،)O 25واالبا ي ما تزيد ن ( )O 30في فاككع الاككيف ،يج يتراوح المعدل
ال سهو لدرجة الحرارة نحو( )O 37ويعد شهر يونيو ج لى ال شهور في درجة الحرارة بيهما تقع
درجة الحرارة في شهر ديسمبر ،وتهقسم السهة راريا ي إلى فالين دما :فاع الشتاء ويمتد من
شككهر جكتوبر تى ديسككمبر ،وفاككع الاككيف ويمتد من شككهر مارس و تى يونيو،مأل ا تدال في
المرتفعا الجبلية ،وال تبرز المتو ككككرا الشكككككهرية الواقأل الحرار الفعلي للجزيرة ام التباين
التضاريسي داخع مكوناتها تعكس نفسها لى الحالة الحرارية .ويتضا جيضا ارتفاع قيم الر وبة
الهسبية في قررى بشكع ا وال العا  ،فتتراوح نسبها بين ( ،)73%-57%وتزيد في بعض
الشككككهور ،مما يدل لى جم نسككككبة بخار الماء في الهواء متو ككككط بشكككككع ا خاصككككة في جشككككهر
الاككيف ،ويعزى لن إلى ما تتعرض له المهرقة من مليا تبخر شككديدة ومسككتمرة وال العا ،
مما ي د إلى صغر المدى الحرار اليومي والفالي ،اامر الذ يفسر بقاء درجة رارة جبرد
الشهور ( ،)O 25و يتضا جم مهحهى الر وبة الهسبية يتها ج كسيا ي مأل مهحهى درجا الحرارة
الشهرية ،ج جم قيم الر وبة الهسبية المرتفعة ال تسجع في جشهر الايف وإنما تسجع في جشهر
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2017 ،)12(31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol31/iss12/4

Al-Najar: Developing Geomorphological Tourism in Socatra Island through G.I

خالد النجار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2199

الشكككتاء والربيأل ،يج تاكككع قيم الر وبة الهسكككبية إلى ( ،)73%ويرجأل لن إلى ارتفاع درجا
الحرارة لى مدار السهة ،اير جم انخفاضها الهسبي في فاع الشتاء ي د إلى زيادة قيم الر وبة
الهسبية و قو اامرار.
ب .الرياح
تتعرض الجزيرة لرياح اصفة جهوبية اربية و ر تها قوية تاع إلى ( 50 – 40قدة)،
وقد تاككككككع في بعض ااجزاء من الجزيرة إلى جك ر من ( 55قدة) ،ويرافقها الة اضككككككرراب
شككككككديد للبحر وتاككككككع روتها في مرلأل شككككككهر يونيو تى جواخر شككككككهر آب/جاسككككككرس هم تبدج
باالنخفاض التدريجي خالل كككبتمبر لتاكككع في بداية جكتوبر إلى كككر ة ادية هدما تتحول إلى
رياح شمالية شرقية تقع ر تها إلى ) 10قد) (القيم ،الجودي .)1999
ويختلف تأهير الرياح بين ج راف الجزيرة ففي السهع الشمالي من مهرقة قلهسية في الغرب
تى رجس د مر في الشكككرم ،فتكوم شكككديدة وم يرة للغبار يرل ليها (الروز) وت د إلى
توقف الهشككا البشككر و رم الهقع البحر بالسككفن الاككغيرة والقوارب ،جما في الجزء الجهوبي
من الجزيرة فيهحاككككككر تأهير الر ياح لى الم ياا فقط يج تتعرض لت يارا مائ ية قو ية ،وفي
المهحدرا الجهوبية لجبال جهر تتحول الرياح وتاكككبا لوية الصكككردامها بالمرتفعا و ودة
جزء مهها إلى الجهوب مسببه ايو ك يفة و قو جمرار ازيرة وال الايف.
ج .المطر والموارد المائية السطحية والجوفية في جزيرة سقطرى
ي د تسكككاقط المرر إلى انجراف التربة وانكشكككاف الاكككخر لعوامع الجو مباشكككرة بفعع ما
تقو به من تعرية ،ويعتمد المرر في نشككككككا ه الحتي لى اقته الحركية،ومدة دروله ونو ية
الغراء الهباتي وتما ككككككن بيبا التربة (العدرة .)2007 ،و تعمع المياا السككككككرحية في الجزيرة
لى إضكككعاف الاكككخر و ته من خالل مليا الحت الكيميائي والميكانيكي والكشكككط جو الهخر
والحفر واالقتالع المائي التي تهتهي ادة بحفر جانبي ،جو تقويض من اا ككفع جو الهحت الاككا د
وتحدد صككالبة الاككخر االتجاا الذ يتبعه الماء الجار في نشككا ه الحتي ،فيشككتد الحت الرج ككي
في الاخور الضعيفة جك ر من الاخور الالبة ،هدمـككككككا تسقط اامرار فتم جزءا ي مهها يتسرب
ويغوص في صككخور المهرقة بر الشككقوم والفواصككع ،و قد يظهر لى السككرا مرة جخرى لى
ديئة يهابيأل جو يوم ).)Acreman, 2000., p.156
ويتضا من الجدول ( )1جم المرر في قرر يتميز بعد انتظا فترة قو ه ،كما يتاف
بأنه نادر وقليع يسكككبج الجفاف ،جو ازير يسكككبج السكككيول ،و يتراوح المعدل السكككهو لسكككقو
المرر نحو (158ملم) ،ويسكككقط في فاكككع الشكككتاء مأل دبوب رياح شكككمالية شكككرقية خاصكككة لى
السا ع والمهحدرا الجبلية المواجهة له وتكوم جمرار الشتاء جك ر ازارة الم الرياح في الشتاء
ادة ما تأتي بأمرار ر دية مركزة لتشككبعها الكبير ببخار الماء فتمتلع لى جهردا ااودية ويرتفأل
مهسككوب الماء ،وكذلن يسككقط المرر في فاككع الاككيف بسككبج الرياح الجهوبية الغربية و لن لى
السككهع السككا لي الجهوبي والمهحدرا الجهوبية للهضككبة الو ككرى ومرتفعا الحجهر ،وام كانت
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جمرار الايف جقع يج تتميز الرياح الايفية بكونها رياح اصفة  Stormyوجقع تشبعا ي ببخار
الماء .وتتركز اامرار في الجزيرة في جشككككككهر (جكتوبر ،ككككككبتمبر ،نوفمبر) من كع ا  ،ويك ر
الضككككباب لى المها الجبلية ويزداد الهدى الذ يم ع ماككككدرا ي للمياا المالئمة لهمو الهباتا في
دذا المها .
 .4النبات الطبيعي
ي د الهبككا دورا ي مهم في التككأهير لى العمليككا الجيمورفولوجيككة م ككع التجويككة بمهرقككة
الدرا ككة و لن من خالل تعم وامتداد جذور الهباتا جفقيا و موديا ي في الاككخور مما يعمع لى
إضككككعافها وتفككها ،والشكككككع ( )3يوضككككا الاككككورة التوزيعية للهبا الربيعي بالمهرقة ،والتي
يال س مهها تهوع الغراء الهباتي رام فقردا وجفافها الهسككبي فههاا ااشككجار المعمرة والحشككائ
والهباتا الجبلية والاحراوية (محسوب.)118 : 2006 ،

شكل ( )3الهبا الربيعي في جزيرة قررى) .المادر :إ داد البا ج باال تماد لى المرئية الفضائية
من القمر الاها ي  Landsat 8بوا رة برنامت  ERDAS IMAGINE 2014وبرنامت .(Arc Map 10.3

ثالثا ً الوحدات الجيمورفولوجية الرئيسة في جزيرة سقطرى
تمتد جزيرة ككككقررى بمحور ولي من الشككككرم إلى الغرب بين رجس شككككو ج في الغرب
ورجس مومي في الشرم لمسافة (135كم) ،جما جقاى اتساع للجزيرة ،فيقأل لى درجة خط ول
( )53 /32في الو كككط بين رجس قرههن في الجهوب ورجس باشكككورى في الشكككمال فيبلغ (42كم)،
ويبلغ ول ككككككا لها نحو ( 327كم) ،ويكوم في الشككككككمال جك ر تعرجا ي مقارنة بالجهوب .ويتميز
كككرا الجزيرة بمجمو ة من االنرقة والظادرا الجيومورفولوجية ،التي جضكككفتها ليها وامع
البهية والتركيج الجيولوجى ،و هاصككر المهاا ،وفيما يلي درا ككة ادم الو دا الجيمورفولوجية
المميزة للسرا( ،شكع ،)4لى الهحو اآلتي:
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شكل ( )4الهراقا التضاريسية الرئيسة في جزيرة قررى( .المادر :إ داد البا ج باال تماد لى
نمو ل االرتفا ا الرقمية  DEMمن القمر االصرها ي  ASRTMبدقة 30متر بوا رة برنامت Arc Map
.)10.3

 .1الجبال
تعد المها الجبلية ا مميزا مهاخية ونباتية و لمية ورياضككككية وصككككحية ،و لن لتهوع
تكويهاتها وبهائها الجيولوجي ،اامر الذ يجعلها جزرا ي ككيا ية ،يج تتاككف بالمهاظر الربيعية
والهواء الهقي والهدوء واالنعزال وتوافر جشكككعة الشكككمس التي تجعلها مالئمة لال كككتشكككفاء والعالل
من بعض اامراض .كما جم الجبال في المها الحارة تم ع مهتجعا صككككككيفية بسككككككج ا تدال
رارتها بالهسككككككبة لألقاليم المجاورة لها ( بد الحكيم ،والديج .)66 :2001 ،وتضككككككم جزيرة
ككككقررى مجمو ة من الجبال تتفاو في ارتفا اتها وج جامها وجشكككككالها ،وتعد ككككلسككككلة جبال
جهر جدمها ،نظرا ي التسكككاع يزدا المكاني ،يج تقأل في الجهة الشكككرقية للجزيرة ،وتمتد باتجاا
ال شمال ال شرقي إلى الجهوب الغربي من قررى مرلة لى خليت ديبو بمحور شمالي شرقي-
جهوبي اربي لى مسككافة (25كم) (ج ككود .)1999 ،ويزداد اتسككا ها في الشككرم والو ككط ،بيهما
تبدو كمهحدر جبلي ضككككككي في الغرب ،وتعد (دقا ) ج لى قمة فيها بارتفاع بلغ ( ) 1630وقمة
ماباشام ( ) 1590وقمتا داداس ( ) 1390وددين ( ) 1365فوم مستوى را البحر.
وتتألف جبال ككقررى من صككخور نارية ومتحولة بالغة التعقيد تعلودا اراءا ككميكة من
الاكككخور الر كككوبية والاكككلاكككالية .وتم ع جبال جهر معرضكككا بيعيا للهباتا الهادرة التي ال
يوجد م يع لها في العالم ،م ع شككككجرة اللبام جو "د ااخوين" .وتظهر إلى جانج ككككلسككككلة جبال
جهر تالل وكتع جبلية مهفردة في مواضككككأل مختلفة من ككككرا ككككقررىل جدمها ،جبال فالت إلى
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الشككرم ،يبلغ ارتفا ها (،) 640وجبال قولهع إلى الجهوب الغربي ،يج ياككع ارتفاع ج لى قمة
بها ( ،) 978وجبال كدح في الجهوب ،يج يبلغ ارتفا ها ( ،) 699وجبال قررية في الجهوب
جيضككككا ي يبلغ ارتفا ها ( ،) 560ودهاا جيضككككا ي جبع " يد بعه" الذ يرتفأل ( ،) 550وجبع زوله،
وجبع يفة ،وجبع خيردا الذ يرتفأل نحو ( ،) 1394باإلضكككككككافة إلى جبع قا ن الذ يبلغ
ارتفا ه ( ،) 800وجبع فاددن يعلو بارتفاع ( ،) 778وجبع قيرا بارتفاع (( ) 660مقبع،
وباوزير  . )2003وتشكككع ككلسككلة المرتفعا الجبلية في جزيرة ككقررى مها جذب ككيا ي
وترفيهي ،يج تتاككككف با تدال رارتها صككككيفا ي وتهوع تكويهاتها الجيولوجية بين القمم المهفردة
وتعدد جشكككككالها الاككككخرية التي تأخذ ديئة الكائها الحية ،ويمكن ا ككككتخدامها في تروير ككككيا ة
اال تجما والمغامرا وتسل الجبال.
 .2الهضاب
يتميز كككرا الجزيرة بشككككع ا بمظهرة الهضكككبي ،يج تشكككغع الهضكككبة معظم مسكككا ته
وممتدة كعمود فقار و ككط الجزيرة من الشككرم إلى الغرب و لن بارتفا ا واتسككا ا مختلفة،
فتظهر شكككككرقا ي ككتله مرتفعة ( ،) 500وتهحدرا ي اربا ي في انحدارا ائرية نحو رجس شكككككو ج،
وتتكوم الهضككبة من صككخور اا ككاس االركي الهار والمتحول متداخلة باككخور ر ككوبية تم ع
اككورا مختلفة وقد انعكسككت خاككائاككها الجيولوجية وتشكككيلها بفعع العمليا الجيمورفولوجية
الخارجية والتي جد إلى ظهور العديد من ااشكككككككال الجيمورفولوجية و الكار ككككككتية المرتبرة
بعملية التجوية الكيميائية والهحت الكار تي في الاخور الجيرية من كهوف و فر إ ابة وج را
(مشر شرة) وجخاديد جيرية ومهها ااشكال الهاتجة ن التعرية المائية متم لة في ااودية المهحدرة
لى جوانبهككا ومككا يرتبط بهككا من مالما التقرأل والو ورة التي يتميز بهككا الهرككام الهضككككككبي
(محسوب .)114 :2006 ،ويقسمها واد (د زرو) إلى قسمين رئيسين دما-:
ج .اله ضبة ال شرقية تبدو اله ضبة ال شرقية في ديئة كتله م ل ة ال شكع يمتد رج ه باتجاا شرم
مديهة ديبو لى السككا ع الشككمالي ،وتبرز مهها ككلسككلة جبال جهر والتي تمتد فوقها شككبكة
من ااودية وروافددا ،وتهحدر بشكككع ا انحدارا ي ادا ي نحو الشككمال وانحدارا ي بسككيرا ي باتجاا
السهع السا لي الجهوبي(محسوب.)2006 ،
ب .الهضاابة الغربية تظهر في شكككع كتع دضككبية مقرعة وتهحدر باككفة امة صككوب الشككمال
والغرب مأل شككككدة تقرعها بفعع ااودية التي اقتفت خرو الضككككعف التكتوني وتظهر العديد
من مالما القرية الكار كككتية المكونه من صكككخور ر كككوبية جيرية و يهية ومارل ودلوميتية
قرعتها ااودية العديدة م لما الحال في بقية الهرام الهضككبي بالجزيرة ،ومن جدم دذا ااودية
دي" :ديفعردو"ل وواد "ديعزردو" (ج كككود .)1999 ،وتتجه نحو السكككا ع الجهوبي بحيج
تتميز برول مجاريها وقلة انحداردا مقارنة بااودية الشككككككمالية ،كما تتميز بكبر مسكككككككا ة
ج واضها وامتالئها بالمياا الهاجمة ن اامرار المو مية الايفية.
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 .3األودية
يخترم كككقررى دد كبير من ااودية التي تتخذ مسكككارا واتجادا دة بحسكككج تأهيرا
السككككككرا (شكككككككع  ،)7يج تعد ااودية من العمليا الجيومورفولوجية المهمة التي تلعج دورا
ج ا يا في تغيير مظادر التضاريس لى را مهرقة الدرا ة( .وتوجه ااودية قسما من اقتها
إلى ملية التعرية التي تتم من خالل دد من الررم جدمها :الذوبام ،ااهر الهيدروليكي ،الهحت،
التر كككيج ) )Bazazo, K. 2010., p65ودذا اإلمكانا لألودية تسكككما با كككتخدامها انشكككرة
السيا ة الجيمورفولوجية والسفار والسيا ة الترفيهية ،ومن جدمها (شكع :)5
ج .الوديان التي تصااب شاامال الجزيرة تاككج في البحر إلى الشككرم من مديهة ديبو ،وتتميز
بأ واضككها الاككغيرة المسككا ة وقاككر مجاريها يج ال تتعدى مسككافة (7كم) تقريباي ،وكذلن
تتميز خاككائص الشككباب من شككدة انحدار مجاريها وضككيقها وامتالء برونها بكتع صككخرية
تعي ركة المياا) وتتاكككف بأنها ا تاكككريف مائي كبير نظرا ي ال كككتمرار جريام المياا
فيها لى مدار العا م ع :واد دانجهن ،واد شككككككرة ،واد دنيه ،واد درابعة ،واد
و (ج ود .)1999
ب .الوديان التي تصااب في الشاامال الغربي تاككج في البحر إلى الشككمال من جبع فاددن مرلو
م ع :واد دو هر ،واد امددن ،واد جعلعع ،واد ديمجت ،واد فر ه.
ل .الوديان التي تصب في الجنوب الشرقي تاج في البحر إلى الشرم من جبع قرية ،ودي
وديام ا مجار ويلة وج واض متسعة و ا تاريف جكبر من ااودية الشمالية ،نظراي
لغزارة اامرار الايفية التي تسقط لى السفوح الجهوبية وخاصة في هع نوجد ،مما جدى
إلى توافر المياا فيها ،باإلضكككككافة إلى د تعرض دذا السكككككهع للرياح الشكككككديدة ،يج ديع
ظروفا ي مواتية لظهور نشا زرا ي محدود.
د .الوديان التي تصاااب في الجنوب تاكككج في السكككهع السكككا لي الجهوبي ،وتهتهي هد افة
الهضبة ،م ع :واد تريو ،واد تريفرز ،واد ريشي ،واد سرة شبهوم ،واد فاقة،
واد آيرة ،واد زنقاته ،واد ديعزردو ،واد ديفعردو ،واد ديشككككككتام ،واد مريف
( بد ه .)2008 ،وجما الوديام التي تاككككج في البحر فهي :واد ككككهوب ،واد سككككهم.
باإلضافة إلى ااودية الفر ية الواقعة بين مجمو ة الجبال وتاج و ط جزيرة قررى.
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شكل ( )5شبكة ااودية المائية في جزيرة قررى( .المادر :إ داد البا ج اال تماد لى نمو ل
االرتفا ا الرقمية  DEMمن القمر االصرها ي  ASRTMبدقة 30متر).

 .4السهول الساحلية
تسكتحو السكهول السكا لية لى نراقا محدودة في الشكمال والجهوب من كقررى ،ويمكن
تقسككيم السككهول السككا لية إلى قسككمين شككمالية وجهوبية ،يج يمتد في شككمال ككقررى ككهع ديبو
"السككهول الشككمالية" كشككريط ككهلي ضككي من رجس مومي شككرقا ي تى رجس شككو ج في الغرب،
بحيج ال يزيد اتسا ه ن (1كم) ،ويتكوم من هول رجس مذدن ،و هول واد دربا ه وواد
و ن ،و هول ديبو ،بيهما يمتد في جهوب قررى هع نوجد "السهول الجهوبية" ،ودي جك ر
اتسكككا ا ي من السكككهول الشكككمالية خاصكككة في جزئها ااو كككط الذ يزيد رضكككة لى (5كم) ،بيهما
تضككي باالتجاا شككرقا ي نحو رجس مومي واربا ي نحو رجس شككو ج ،ودها تعرف بالسككهع السككا لي
الجهوبي لجبال قررية جو بسكككهع قعرا ،ويتميز السكككهع السكككا لي الجهوبي بتربته الخاكككبة القادمة
إلية بر ااودية من الهضككككككبة الو ككككككرى وتتوزع إلى ككككككهول واد ديفعردو ،و ككككككهع واد
ديعزردو ،و هع قعرا (الهجار .)25 :2012
وتتميز الجزيرة بتوافر ككككككوا ع نظيفة يبلغ ولها نحو (327كم) ،ويتباين اتجادا خط
السككا ع من مكام اخر ،وجم كام يمتد باككفة امة في محور شككرقي -اربي ،كما يتميز بوجود
الجروف البحرية والرؤوس الاككخرية ،والخلجام ،والشككوا ع الرملية ،وتظادرا ككهول ككا لية
في بعض امتداداته وقد تختفي تماما ي بحيج ترع الجروف مباشككككككرة نحو مياا البحر دوم ترا جية
مسكككا ة كككهلية تذكر م ع المواضكككأل الشكككرقية والغربية من جزيرة كككقررى ،يج تقرعها جودية
شككديدة االنحدار .ويتسككم خط السككا ع في شككمال ككقررى بك رة تعرجه ،يج تبرز مهه نتوءا
جرضية ( )Head Landsكرؤوس صخرية ،مهها :رجس مومي ،ورجس شو ج ،ورجس قلهسية.
وتفاكككع فيما بيهها خلجام تختلف في اتسكككا ها وام اتسكككعت باتجاا مياا المحيط الضكككحلة ،ومهها
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لية مديهة ديبو
خليت ديبو المتسككأل نسككبيا ي ،وتظادرة جروف جبلية مهحدرة تاركة ككهالي نشككأ
العاصككككمة ،ومن الخلجام ااخرى خليت "دلشككككيا" ،ودو خليت ضككككي جقيم به مرفأ بيعي شككككرم
ديبو (الدرا ة الميدانية.)2014 ،
بيهما يتميز خط السا ع في جهوب قررى بقلة تعرجه مقارنة بالسا ع الشمالي ،ويمتد من
رجس مومي شكككرقا ي تى رجس شكككعوب ارباي ،يج يهحاكككر بين خط السكككا ع وجقدا المرتفعا
هع ا لي ،فيما تبدو دد من الخلجام والرؤوس ال اخرية م ع :رجس شحن ،ورجس مريف،
وخليت جر ككككع في الجهوب ،كما تهتشككككر لى خط السككككا ع في مها متفرقة ك بام رملية داللية
نشرة ترتفأل إلى ما يزيد لى ( ( ) 8بد ه .)2008 ،و ادة ما تظهر قرب خط الشا ع وتختفي
باتجاا الداخع ،وتهتشر في نهايا ااودية مراوح فيضية تتركز في ضيض الحافا الجبلية.
رابعا ً التوزيع الجغرافي لمقومات السياحة الجيمورفولوجية بسقطرى
يتميز كككككرا الجزيرة بمجمو ة من ااشككككككال اارضكككككية ،المرتبرة بالعمليا الخارجية والداخلية
والتي تشكع مقوما للسيا ة الجيمورفولوجية بسقررى ،ودي تتوزع لى الهحو اآلتي:

أ.

األشكال األرضية المرتبطة بالعمليات الداخلية

 .1الحافات والدرجات الصدعية
يمكن اكككر اتجاداتها في اتجادين رئيسكككين دما :شكككرم الشكككمال الشكككرقي -ارب الجهوب
الغربي ،وقد تعرضككككت الجزيرة لحركا الرفأل والدفأل والشككككد المتعددة ،إبام تكوم جخدود البحر
لى شككككككع المهرقة،
اا مر ،مما جدى إلى تمزقها في دة محاور وانعكسكككككت دذا االنكسكككككارا
يج تعد الجزيرة يه ج ادية ددتها االنكسارا من كع جانج مكونه الحواف الرئيسية ،وتكسر
كككرحها بالاكككدوع المتوازية ا االتجاا الشكككرقي -الغربي االبا ،فتكونت الهضكككبتين الشكككرقية
والغربية .وجهر جميعها لى امتداد شكككبكة التاكككريف ،ومحاور اتجاا جوديتها ،وخرو تقسكككيم
المياا فيما بيهها ،إلى جانج ظهور الهور ككككت  Horstإلى شككككمال شككككرم الهضككككبة ،التي تعد جدم
الظادرا التضككككككاريسككككككية الهاتجة ن الحركا الرج ككككككية للاككككككدوع ،والذ تكوم جهر دو
إنكساريين متوازيين تقريبا.

صورة ( )1جشكال ناتجة ن الحافا والدرجا الاد ية في جزيرة قررى.
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 .2الخوانق واالخاديد
تك ر لى كككرا الجزيرة الخوان واالخاديد الرج كككية ،التي يسكككوددا االتجاا نحو الشكككرم
وك يرا ما تتوازى دذا االخاديد ،مما ي دى النفاكككال الاكككخر وتسكككرب المياا للربقا السكككفلى،
وبالتالي ت هر في اتزام الربقا العليا الالبة .ويهجم ن الزيادة العددية لتقا أل االخاديد وشقوم
االتجادين زيادة في موا ن الضككككككعف الجيولوجى ،التي تكوم بدوردا ككككككببا في انفاككككككال كتع
ضخمة وجخرى متفاوتة الحجم من صخر الهضبة و قو ها االبا.

صورة ( )2الخوان واالخاديد في جزيرة قررى.
 .3التالل البنيوية والمقعرة
الجزيرة في د اتها تلة ج ادية  Monoclineخرتها الادوع ،يج يغرى را الهضبة
تموجا خفيفة تكوم تالل محدبة صكككغيرة ولريفة ،ومحاور دذا التالل تضكككرب في مجملها في
اتجاا ارب شمال ارب إلى شرم شمال شرم ،وتغرس في اتجاا شرم جهوب شرم جو الشرم
(المسا الجيولوجي.)2000 ،

صورة ( )3التالل البهيوية والمقعرة في جزيرة قررى.
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شكل ( )6الفوال التركيبية في جزيرة قرر ( .المصدر إ داد البا ج ا تمادا ي لى الخريرة الجيولوجية
لليمن بمقياس ر م  ،1:5000والمرئية الفضائية  Land sat 8با تخدا برنامت  Erdas Imagine 2014وبرنامت
. )Arc Map10.3

ب .األشكال األرضية المرتبطة بالعمليات الخارجية
 .1األشكال المميزة لعملية النحت
أ.

الخوانق والوديان العميقة

ودي بارة ن وديام ا جوانج شككككككديدة االنحدار ،ومرتفعه ارتفا ا كبيرا قيا ككككككا إلى
ككككعتها .تكونت من صككككخور مقاومه لعمليا التعرية المختلفة اامر الذ ال يجعلها تتبا د ك يرا
لى زيادة
ن بعضكككها .ويسكككا د وجود مها الضكككعف المختلفة م ع المفاصكككع واالنكسكككارا
ككككككر ة ملية تعمي الواد وتبين دذا الوديام ما يهتت ن اهر التعرية الههرية إضكككككككافة إلى
مليككا جخرى م ككع التجويككه بككأنوا هككا المختلفككة جو مليككه تعمي الروافككد لوديككانهككا (محسككككككوب
.)2001

صورة ( )4قيعام االودية في جزيرة قررى.
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ب .الشالالت
وتشكككككككع الشككككككالال المائية إ دى جدم الظوادر الربيعية ا القيمة السككككككيا ية في مهرقة
الفوال
الحرككككا التكتونيكككة الحكككدي كككة ،ومهكككا
الكككدرا ككككككككة ،والتي يرتبط وجوددكككا بمهكككا
واالنكسككككارا الجيولوجية .و يوجد في ككككقررى دد من شككككالال المياا التي تهتشككككر في مواقأل
الة ،ومومي ،وقعرة
مختلفة جدمها :شكككالال دنجن في شكككرم ديبو بمسكككافة (6كم) ،وشكككالال
و يهفت ،ومعظم تلن الشالال تهبأل من ج الي الجبال لى مدار العا ( يسى.)1999 ،

صورة ( )5شالال د نجن شرم ديبو اصمة جزيرة قررى.
ج .الحار الوعائية
تعرف بالحفر (الدر دوريه) وتوجد هد جقدا المساقط المائية يج ي د قو الماء القو
إلى تكوين ركة دورانية تقو بوا ككرة ما تحمله من رمال و اككى بهحت القاع الههر وتكوين
فر با كككم الحفر الو ائية .وتتكوم الحفر الو ائية بشككككع كككريأل فوم التكويها الاكككخرية الليهة
م ع صككخور الرفع ولكهها تبقى محافظة لى شكككلها باككورة جيدة هد تكونها في صككخور نارية
صككككككلبككة كككالجرانيككت والبككازلككت والكوارتز .وتتحول بعض الحفر الككدر دوريككة من جراء تراجأل
الشالال إلى الوراء إلى ما يعرف با م البرا الغا سة ( Plunge Poolجبو العيهين.)2004 ،

صورة ( )6الحفر الو ائية( الدر دوريه) في واد ديفعردو جهوب جزيرة قررى.
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د.

ينابيع المياه العذبة

تعرف محليا ي "بالمعايين" ودي بارة ن جودية صككككككغيرة دائمة الجريام ،ويوجد مهها نحو
بعة يهابيأل في قررى دي :ينبوع عياق و يقأل في ارب ديبو في و ط مايها بمهرقة ضلهكة.
وينبوع حيباق ويقأل في و كككككط البحر لى بعد ( ) 50من شكككككا ع ديبو ،وينبوع دي حاساااااية
وينبوع عق ص صهن يج يهبعام من مومي قرب قبة معتجوتي ،وينبوع بربهر يج يقأل يهبوع
بربهر في مهرقة قعرا جهوب ككقررى ودو من اليهابيأل المتميز بغزارة مياده ،وينبوع صاانقانوة
المتميز بتذبذب مسككتوى الماء فيه تبعا ي لمو ككم المرر .و ينبوع كليساان الذ يقأل في مهرقة مومي
يتدف بر الاخور لياج في مهرقة مرياف لى را جبع مومي جهوبا ي والواقعة بالقرب من
رجس اريسكككال .وينبوع نسااام الواقأل في الجانج الشكككمالي من الررف الشكككرقي لجزيرة كككقررى
بالقرب من رجس إر ال ،ودو من جقوى يهابيأل قررى تدفقا ي وال السهة وياج في البحر( .بن
دويس.)2004 ،

صورة ( )7نما ل لليهابيأل المياا العذبة في مها

مختلفة من جزيرة قررى.

 .2أشكال النحت البحري في منطقة الدراسة
أ.

الجروف البحر ٍيةSea cliffs :

تتوزع الجروف البحرية في شكع قرا ا ج ا ية بالسا ع ،جولها يمتد إلى الشرم مباشرة
من مديهة ديبو بين مهرقتي قرة و الة هد بداية رجس مومي شرقا ي لمسافة (25كم) ،وال يقرعه
وى بعض مابا ااودية الجافة من اله ضبة الشرقية ،وتتراوح ارتفا اتها بين (،) 80-100
جما القسككككم ال اني فيمتد بين مهرقة قشككككيو ومديهة قلهسككككية في جقاككككى الغرب ولمسككككافة (22كم)،
وتتراوح ارتفا اتها بين ( ،) 50-90وجما القسككم ال الج فيمتد من قلهسككية و تى رجس شككو ج في
الجهوب الغربي ،ولمسافة (11كم) ،فيما تتراوح ارتفا اتها بين (( ) 60-100الدرا ة الميدانية،
.)2014
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صورة ( )8نما ل اشكال الجروف البحرية في جزيرة قررى.
وجخيرا ي القسككم الذ يمتد بين جبال قررية و تى رجس قرههن في الجهوب الشككرقي ولمسككافة
30كم ،وتتراوح ارتفا اتها بين ( ،) 80-130وتتألف معظم ت لن الجروف من الحجر الجير ،
ومعظمها نشككككككرة تتأهر ااجزاء السككككككفلى مهها بعمليا الهحت البحر  ،وتتميز بوجود بعض
الفجوا ال سفلى واا قف المعلقة الهاتجة ن مليا التقويض ال سفلى ،كما يظهر ج فلها العديد
من الكتع الاككككككخرية المتهدلة من واجهاتها ،ومجمع تلن المظادر الخالبة والتي لم تمتد إليها يد
اإلنسام يجعلها مها جذب لهواة يا ة المغامرة.

مرئية فضائية ( )1جوانج من الجروف البحرية في وا ع قررى.
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 .2الكهوف البحرية Marine Caves
يرجأل تكوم الكهوف البحرية إلى تراجأل الجروف البحرية ،إ تتشكككككككع دذا الكهوف لى
ول مها الضككككعف في الربقا هد قوا د الجرف ،وتهشككككأ ن اصككككردا ااموال بها فتتآكع
الاككخور القابلة للهحت مكونة نتوءا وفجوا دائرية صككغيرة الحجم ،ما تلبج جم تتسككأل تدريجيا
تى تتحول إلى جرا وكهوف اككائرة في ككافككة الجرف ( بككد الحميككد .)2004 ،وتتميز دككذا
الكهوف بأتساع فتحاتها المواجهة لفعع ااموال وت ضي كلما اتجهها للداخع .ومأل ا تمرار نشا
مليا الهحت البحر يزداد م الكهف في الحافة الجرفية ،مما ي دى إلى انهيارا ،ويتحول
بالتالي إلى مدخع بحر . Marine inlet

صورة ( )9نمو ل للكهوف البحرية في جزيرة قررى.
 .3المداخل البحرية Marine inlet
يعبر دذا الماككككرلا لى ممر مائي ضككككي يتداخع في اليابس وك يرا ما يتأهر بتيارا المد
والجزر ،وقد يهشككأ المدخع البحر ن انهيار ج ككقف الكهوف البحرية جما دجما ااموال ،كما
ترتبط المداخع البحرية جيضا بمابا ااودية (محسوب.)2001 ،

صورة ( )10المداخع البحرية في جزيرة قررى.
 .4الجساااور الطبيعية واألقواا واألنااق البحرية : Natural bridges, marine arches
and channels
تعرف ااقواس جو الكبككار البحريككة بككأنهككا فجوا متقككابلككة محفورة في الجروف البحريككة
باكككككورة متقابلة ،بحيج تعمع لى التقائها معا ،ليشككككككال فجوة ممتدة في الاكككككخر ،وترتبط دذا
الفجوة ادة بمها الضككككعف في الاككككخر .جما لكوم دذا الاككككخر و مقاومة ضككككعيفة لعوامع
الهحت ،وإما لضككعف في بهية بقا الاككخور نفسككها كوجود الشككقوم (محسككوب.)341 :2001
ويرل تعبير نف بحر يهمككا تكوم الكبككار الربيعيككة ممتككدة مسككككككككافككة كبيرة داخككع الكتلككة
الاخرية.
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مرئية ( )2الجسور وااقواس واانفام البحرية في شوا ع جزيرة قررى.
 .5المسالت البحرية Marine stacks - sea needles
تعد من ااشكككككال اارضككككية قليلة االنتشككككار بالقرب من ككككوا ع الجزيرة ،يج تتميز بقلة
ارتفا اتها ،ويرتبط وجوددا بالجروف البحرية والتي اقترعت مهها االبا ي وتهشككككككأ ن تراجأل دذا
الجروف ،وتسككككككاقط ج ككككككقف ااقواس والجسككككككور البحرية جما دجما ااموال ،لى الرام من
مقاومتها لفعع الهحت البحر فترا زمهية ويلة ،إال جنها دي ااخرى تتعرض لالنقسا والتآكع
والتفتيت ،وخاصكككة هد موا ن الضكككعف الجيولوجي في ج كككفلها فتعمع لى نحتها بالتدريت .وقد
يرل تعبير اا مدة البحرية  pillars Marineجو المداخن البحرية  Marine chimneyلى
المسكككككال الرويلة المحدودة القرر (جبو راضكككككي .)2005 ،ومن جدم تلن المسكككككال المجمو ة
المتبايهة ااشكككال فيما بين ديبو ورجس مومي شككرقا ي ودى بارة ن ج مدة من الاككخور الهاتئة
كجزر فى البحر ومتاخمة للجروف البحرية.

صورة ( )11المسال البحرية في جزيرة قررى.
 .6الرؤوا البحرية Marine headlands
تتميز ككككوا ع ككككقررى بوجود دد كبير من الرؤوس ا ااشكككككال الخالبة ،والتي يم ع
بعضها مواقأل يا ية مهمة ،ومن جدم الرؤوس لى السا ع الشمالي :رجس مومي هد الررف
الشكككرقي ،ورجس ديد  ،رجس مذدن ،رجس د مر  ،رجس والف ،رجس قرقمة ،رجس هد،
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رجس بشككارة ،رجس ككمار  ،رجس مردو ،جما الرؤوس الواقعة ارب ككقررى فتتم ع برجس
بادوة ،ورجس شكككو ج ،جما الرؤوس الواقعة جهوب الجزيرة فهي :رجس شكككحن ،رجس مريف،
رجس زا  ،رجس قاش ،رجس يهن .وتتكوم الرؤوس البحرية والخلجام نتيجة تعرجا خرو
السوا ع (الدرا ة الميدانية.)2014 ،

صورة ( )12مهظر لرجس مومي البحر في الررف الشرقي لجزيرة قررى.
 .7الخلجان
تهتشكككر لى ول كككوا ع كككقررى دد من الخلجام التي تتميز بوجود الشكككوا ع الرملية
البيضاء بااجزاء الداخلية مهها نظرا ي لما تم له من بيئة مالئمة لإلر اب ،كما تعتبر المياا بمها
الخلجام مالئمة لممار كككة رياضكككة السكككبا ة نظرا ي لقلة ااموال بها نسكككبياي ،كما يكمن ا كككتخدامها
كموانع بيعية وبالذا جههاء تعرض ججزاء من الجزيرة للرياح القوية التي تضككرب ككهع ديبو
وااجزاء الشككككككرقية والغربية ابتداء من مرلأل شككككككهر يونيو تى جواخر ككككككبتمبر ،ومن جدم تلن
الخلجام :خليت بهدر فقه في الشكرم بين رجس مومي ورجس ديد  .وخليت هبه تماريدا في الشكمال
بين رجس قرقمة ورجس هد.وخليت بهدر قلهسيه في الغرب بين رجس مردو ورجس بادود .وخليت
شكككربرب في الغرب بين رجس بادوا ورجس شكككو ج .وخليت جر كككع في الجهوب بين رجس مومي
ورجس شحن (الدرا ة الميدانية.)2014 ،
 .8االخوار
يزخر السكككككككا ع الشككككككمالي لسككككككقررى بالفتحا السكككككككا لية والتي تعتبر من الظادرا
الجيمومورفولوجية السككككككيا ية نظرا ي لتهو ها وتعدد ااشكككككككال المرتبرة بها ،وتتخذ دذا الفتحا
ج ككماء محلية كالخور والمر ككى والمرافع ،وتتوزع ا تبارا ي من مديهة قلهسككية و تى شككرم مديهة
ديبو ،يج تهتهي إليها ااودية المهحدرة من الهضبة ،ونظرا ي ام مياا دذا ااودية ذبة ومحمله
بالروا ج الدقيقة والمواد الع ضوية ،فتنها تعمع لى تقليع درجة ملو ة المياا وت سا د لى د
تكوم الشكككككعاب المرجانية هد ماكككككباتها ،مما يهتت هه وجود مها ضكككككحلة ،تميز بالعم
المها ج والحماية من ااموال والرياح وبخلودا من الشعاب المرجانية وتوفر الشوا ع الرملية،
مما جعلها صكككالحة إلقامة المهشكككآ السكككيا ية ،ولعع من جدم االخوار وجك ردا تأهيرا ي في الهشكككا
السيا ي البيئي دو خور قلهسية ،وخور ديبو (الدرا ة الميدانية.)2014 ،
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صورة ( )13االخوار في السا ع الشمالي لجزيرة قررى.
 .9الرصيـف البحري التحاتـى
يرتبط تشككككيع الرصكككيف البحر التحاتى بتراجأل الجروف صكككوب اليابس ،نتيجة مليا
الهحت البحر بااموال ،والتقويض السكفلى لقوا د الجروف البحرية .وتتميز اارصكفة البحرية
با ككككككتوائها نتيجة ا تكاا ااموال بأ ككككككرحها ،وتهحدر باككككككفة امة نحو البحر انحداراي ديهاي،
وتظهر ج كفع بعض الجروف البحرية الهشكرة ،ودي بارة ن ج كرا بسكيرة االنحدار وتغريها
مياا البحر جههاء المد وتهحسككككر هها جههاء الجزر ،وتتميز بوجود الحفر والفجوا الاككككغيرة التي
يمتلع بعضككككها بالمياا (محسككككوب .)2001 ،مما يضككككفي ليها مهظرا ي خالبا ي وجا باي ،مما يسككككما
للسككائحين بالتجوال فوقها واال ككتمتاع بمهظردا ومشككاددة بعض الشككعاب المرجانية الحية وبعض
الكائها البحرية التي تعي فوم ج رحها جو ببعض الحفر الموجودة بها م ع السر انا البحرية
وايردا ،ومن جدمها :لن الرصكككيف الواقأل ج كككفع بعض ججزاء الجروف الواقعة إلى الغرب من
رجس شو ج.

مرئية فضائية ( )3وصورة ( )14مهظر من جرصفة الشوا ع ج فع الجروف البحرية بسقررى.
 .3األشكال المرتبطة بعملية الترسيب
 .1السهول الايضية
وتكونت تلن السككككككهول من جراء تجمأل إر كككككككابا الرمي فوم قيعام الوديام التي قامت
بتو يعها .وتتميز دذا السهول بقله درجه االنحدار فيها .وتهتشر فوقها مظادر تضاريسية متعددة
م ع االلتواءا الههرية والبحيرا الهاللية والمسككككككتهقعا والبحيرا اير المهتظمه في توزيعها
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2017 ،)12(31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(جبو العيهين .)2004 ،و تهتت معظم تلن المهخفضككا من جراء د انتظا مليه التر ككيج فوم
كع ججزاء السهع الفيضي يج تتلقى بعض المها كميا كبيرا من الروا ج في ين ال تستلم
ااخرى إال روا ج قليله فتتحول إلى مهخفضا .

صورة ( )15مهاظر من السهول الفيضية في شمال جزيرة قررى.
 .2الداالت المروحية
تعرف ج يانا با ككككم السككككهول المرو ية جو با ككككم المراوح الريهية .وتهشككككا دذا المراوح هد
وا االنحدار الشككديد كالسككال ككع الجبلية والتالل العالية والهضككاب
مها االنتقال بين المها
وبين الجها المهخفضكككة المجاورة لها والتي تتميز بقلة درجة انحداردا كالسكككهول م ال جو بروم
الوديام التي تتميز بام مهاخها جاف جو شككككككبه جاف يج تكوم السككككككيول التي تجر فيها وقتية
(محسكككككوب .)190 :2001 ،ويظهر هد مخارل ااودية مجمو ة من اليهابيأل الهاتجة ن خرول
مياا ااودية الهافذة خالل التكويها المسامية للمرو ة.

صورة ( )16مهاظر من الداال المرو ية في جزيرة قررى.
 .3الكثبان الرملية
ويتراوح ارتفاع معظم الك بام الرملية بين ( 80 – 30مترا) .وتوجد الك بام الرملية باورة
مهفردة وال يقتاككككر وجود الك بام الرملية لى الجها الاككككحراوية فقط إنما يمكن جم توجد في
بعض المها السكككككا لية التي تهكشكككككف فيها مها رملية هد انحسكككككار الماء هها خالل ملية
الجزر ،يج ي د دبوب رياح قوية من المحيط باتجاا الياب سة إلى نقع بعض تلن المواد الرملية
وتر كككيبها في المها القريبة من السكككا ع .وال تكوم تلن الك بام بهفس الحجم الذ ليه الك بام
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ال احراوية وال بهفس الم سا ة التي ت شغلها .وتعتبر المهرقة الممتدة لى ول وا ع قررى
من المها الم شهورة بالك بام الرملية ال سا لية .وته شأ الك بام الرملية جي ضا لى ول مجار
ااودية التي تجر في مها شكككككبه جافة يج تقو الرياح بهقع المواد وتر كككككبها بشككككككع ك بام
رملية (الدرا ة الميدانية.)2014 ،

صورة ( )17مهاظر من الك بام الرملية في المها
قررى.

السا لية الشمالية والجهوبية من جزيرة

 .4األشكال المرتبطة بعملية اإلرساب البحري
 .1الشواطئ الرملية
تهتشككر في معظم ججزاء السككا ع ككواء بشكككع مسككتمر جو في شكككع جيوب صككغيرة في بعض
المواضككككككأل ج ككككككفع الجروف البحرية جو هد ماككككككبا بعض ااودية و االخوار والخلجام التي
تقرعها ،ومن جدم الهراقا التي تظهر بها تلن الشكككوا ع لى ول السكككا ع ،الهرام الشكككمالي
الممتد فيما بين رجس مومي شرقا ي ورجس شو ج اربا ي وتعرف بشوا ع ديبو ،وشوا ع مذدن،
وشككوا ع دربا ة ،وشككوا ع و ن ،وشككوا ع رجس مومي الشككمالية ،وشككوا ع قلهسككية ،كما
تظهر الشككككوا ع الرملية البيضككككاء في و ككككط جهوب ككككقررى ،ويتميز شككككا ع ديروح بأدميته
للسكككيا ة الدولية ،وتعد مجمع تلن الشكككوا ع مواقأل م لى لال كككتجما والغوص ،و لن لما لها من
خاككائص فريدة من يج ك بام رمالها البيضككاء المظللة بأشككجار الهخيع والمرلة لى مياا البحر
الخالي من ماادر التلو (الدرا ة الميدانية.)2014 ،

صورة ( )18مهاظر من الشوا ع الرملية البيضاء في جزيرة قررى.
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 .2الحواجـز والبحيرات البحريـة Marine bars
تهتشر بعض الحواجز والبحيرا السا لية ،ا ااشكال الجميلة خاصة في بعض ااجزاء
لى السا ع الشمالي لسقررى ومن جدم تلن الحواجز الحاجز الرملي والبحيرة الرولية الموجودة
هد الشككا ع الرملي الواقأل شككرم قلهسككية ودى بارة ن ككال ككع تشككبهه التالل ،مغمورة تحت
كككرا البحر تتكوم من الروا كككج والمفتتا البحرية الدقيقة الحجم ،وتظهر في صكككورة واجز
ممتدة فوم مسككتوى ككرا البحر جههاء فترا الجزر .ودى تشككبه في امتداددا الما الهيم ،إال
جنها جكبر جما وجقع تها ككككككقا وانتظاما مهها .ودى تتشكككككككع في المياا الضككككككحلة بالقرب من خط
السا ع ،وتتكوم من الرمال بافة ج ا ية (الدرا ة الميدانية.)2014 ،

صورة ( )19ومرئية ( )4بحيرة ا لية شرم قلهسية
 .3األلسنـة و الخطاطيـف البحريـة Marine spits Marine hooks
تظهر االسهة كأشكال تر يبية خرية ا شكع جا ب ،ويمكن ا تخدامها في التهزا لمسافة
في داخع مياا البحر التي ت شقها ،وتهت شر تلن اال سهة لى ول ال سا ع ال شمالي ل سقررى ومن
ا ع ديبو ،ودى بارة ن تجمعا ار ابية ولية الشكع
جدمها مجمو ة االسهة التي تحا
تتكوم من الرمال والحاكككى ،وتتاكككع باليابس من ج د رفيها ويمتد ااخر في البحر ،وخاصكككة
هد مخارل ااودية والماككبا الخليجية وفتحا البحيرا  .وك يرا ما تتعرض ج راف االسككهة
الخارجية لالن هاء في اتجاا اليابس بما يشككبه الخراف ،بسككبج انحراف ااموال ول ج رافها ،جو
بتأهير تعدد اتجادا ااموال بالمهرقة الشا ئية ونظرا لهدوء ااموال لى جانج اللسام المواجه
لليابس ،يزداد التر يج لى دذا ااجزاء ،مما يعمع لى إضافة لسلة من الحافا والتراكما
الرملية مما يسا د لى زيادة اتسا ه (محسوب.)2001 ،
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صورة ( )20ومرئية ( )5مهاظر من االسهة والخرا يف البحرية في وا ع قلهسية بجزيرة
قررى.
 .5أشكال الكارست المميزة في جزيرة سقطرى
يتضككككا من ا ككككتعراض (صككككورة )21جم الاككككخور الجيرية بالجزيرة تأهرة بالمياا الجوفية
بشكع ظادر واء جكام دذا التأهير لى السرا جو تحت السرا ،وما يتبأل دذا التأهير من مليا
اإل ابة وتو يأل الشقوم والفواصع والكسور التي توجد في الاخور ،مما نتت هه تكوم دد من
االشككككككال والظادرا الكار كككككتية ،واير لن من مالما نتجت ن مليا جيوكيماوية (البقور
 )1999و(محسوب .)2001 ،وفيما يلي جدم تلن الظادرا في المهرقة:

صورة ( )21مهاظر من الاخور الجيرية بجزيرة قررى.
 .1الكهوف والمغارات()Caves
تشكككع الكهوف والمغارا ا ااشكككال المتميزة مزارا ككيا ية مهمة في ججزاء متعددة
من العالم م ع كهف كارلسككككككباد ( )Carlsbadبهيو مكسككككككيكو ،ومغارة جعيتا بلبهام (محمود،
 .)2002وتتكوم الكهوف والمغارا بعدة رم جدمها تحلع الاخور الجيرية بفعع الماء ومعظم
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كهوف الاككخر الجير فيها تر ككبا من كربونا الكالسككيو داخلها وك يرا ي ما تغري الجدرام،
والتي االبا ي ما تكوم لها جشكال كلسيه بديعة (الحتروشي وإبراديم.)2003 ،
وتزخر جزيرة ككككككقررى بك رة الكهوف والمغككارا الموجودة فيهككا ،يككدلككع لى لككن مككا
توصكككلت إليه الدرا كككا المتعمقة لبع ا جوروبية ،فقد تم الكشكككف ن جك ر من خمسكككين مغارة
وكهف تهتشككر لى امتداد الهضككبة وفي مواقأل ديدة من جزر اارخبيع ،كما جم بها بعض اآلهار
التي تدل لى تاريخ اارخبيع والحضككككككارا القديمة التي تعاقبت ليه ( بد ه .)2008 ،يج
كككككككا د المهاا السكككككككائد لى فس المعالم الموجودة داخع تلن الكهوف والمغارا بالتراكيج
وااشكال التي وجد بها ،مما يكسبها قيمة يا ية وجدمية اقتااديه كبيرة ،إال جم الك ير مهها لم
يتم ا كككت مارا كككيا يا ي بعد ،إال جنها ليسكككت خالية من الحياة يج تعي فيها يوانا ونباتا م ع
الرحالج وايردا ،وفيما يلي رض ادم الكهوف والمغارا (الدرا ة الميدانية-:)2014 ،
ج.

كهف حوق/حالة يعد كهف وم جول كهف تم اكتشافه ر ميا في قرر يج يقأل في
مهرقة اله شرم قررى ،ويبلغ رضه نحو( ،) 15وارتفا ه ( ) 8بيهما يبلغ وله
نحو(1كم) ،وتوجد في الكهف آهار ونقوش تعود للعا (569ميالدية) ،و لى جدارا نق تظهر
فيه صورة مركج شرا ي باإلضافة إلى وجود مقتهيا جهرية تعود إلى فترا زمهية تقدر
بمئا السهين ،باإلضافة إلى وجود شالال مياا و راديج وجنفام وارف مهحوتة في الداخع
وج مدا كلسيه ،ويتوافد ليه العديد من السياح في الوقت الحالي.

صورة ( )22مالما من كهف وم /الة في شرم ديبو.
ب .كهف دي جب يقأل كهف د جج في كككككهع نوجد جهوب كككككقررى  ،يج يبعد ن ديبو
بمسككافة (75كم) ،ودو بارة ن تجويف في واجهة الجبع ودو كلسككي رماد الشكككع تحيط
به هد المدخع مجمو ة كبيرة من اا مدة الكلسككككية الهابرة من ج لى ككككرا الكهف وكذلن
ج مدة كلسكككككيه صكككككا دا من قا ه ،وتتسكككككأل فتحة الكهف اامامية لدخول كككككيارة نقع ركاب
صغيرة الحجم.
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صورة ( )23مدخع كهف د جج في هع نوجد جهوب قررى.
ج .مغارة جنية شااابهن تشككككع مغارة جهية شكككبهن ج ول وجكبر مغارة في كككقررى ،وتقأل في
مهرقة دكسككم السككيا ية ،وتم اكتشككافها من قبع فري لمي بلجيكي في مايو ، 2005/وياككع
ولها إلى نحو(8كم) ،وتحتو لى دد من اال مدا الكلسية الاا دة والهابرة ،باإلضافة
إلى وجود بحيرة كبيرة من المياا برول (1.5كم).
د .مغارة حالة تقأل مغارة الة إلى الشككككككرم من مديهة ديبو ،وتبعد هها بهحو(50كم) ودي
جشككبه بتجويف صككخر ممتد لمسككافة ويلة تاككع إلى (3كم) من بداية مدخلها إلى نهايتها،
يج يتباين اتسككككككاع المغارة من مكام إلى آخر ليبلغ في اقع نقرة ( ) 50ويتضككككككا ف في
جماكن جخرى لياككككككع إلى جك ر من ( ،) 100ويرتفأل ككككككقف المغارة ن جرضككككككيتها بمقدار
متباين جيضككككككا ي يتراوح بين ( ) 50-80في جماكن معيهة في الو ككككككط واا راف ،وتتهوع بها
اال مدا الكلسية ا ااشكال الفريدة ومن يزوردا يشبهها بمغارة جعيتا بلبهام.

صورة ( )24مهاظر من مغارة الة في قررى.
 .2األسطح الجيريــة المضرســة
تم ع ج را الربقا الجيريـة التي تظهر فيها ال قوب والحزوز الغائرة واا را المشرشرة
الهاتجـة من د انتظا مليـة اإل ابـة للمياا الحامضيــة.
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صورة ( )25نما ل من اا را الجيرية في قررى.
 .3الحار الغائرة وبالوعات اإلذابــة Doline and Sinkholes
تعد الحفر الو ائيـكككككككككككككة  Sink Holesجو بالو ا اإل ابة  Dolinesمن جك ر ظادرا
الكار ككككت انتشككككارا ي في مهرقة الدرا ككككة .ودى تهشككككأ نتيجة لتسككككرب المياا الحامضككككية من خالل
الفواصع وإ ابتها لمكونا الاخر ومن جدم جشكال دذا الحفر في المهرقة -بالو ـككا اإل ابـككـككة-
ويتكوم دذا الهمط من البالو ا نتيجة لعملية اإل ابة لى ككككككرا اارض وتكوين بعض الحفر
الدائرية التي تتسككككأل شككككيئا ي فشككككيئا ي مأل ا ككككتمرار ملية الذوبام وقد تتال م دذا الحفر مأل بعضككككها
البعض مكونة مهخفضكككا جك ر اتسكككا ا ي ويرل ليها في دذا الحالة ا كككم بالو ة اإل ابة المركبة
( Ovalaجبو راضي.)32 : 2005 ،

صورة ( )26نما ل من الحفر الو ائيـة  Sink Holesجو بالو ا اإل ابة  Dolinesفي السهول
الشمالية بجزيرة قررى.
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خامس اا ً النظام المقترح الختيار أنسااب المواضااع لتطوير السااياحة الجيمورفولوجية في جزيرة
سقطرى باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
يمكن إي جاز المرا ع المعت مدة لى تقه يا نظم المعلو ما
التروير للسيا ة الجيمورفولوجية بسقررى في المرا ع اآلتية:

الجغراف ية الخت يار مواضككككككأل

المرحلة األولى تحديد منطقة الدراسة ومحدداتها الطبيعية
في دذا المر لة تم تحديد الهرام الجغرافي لمهرقة الدرا ة ،بهدف تحديد جدم الو دا
التضاريسية وخاائاها ،وادم العمليا الجيومورفولوجية الم هرة فيها ،والتعرف لي بيعة
الغراء الهباتي وا تخداما اارض المختلفة وانحدار السفوح ،ومجار السيول وااودية،
ومها الادوع كهراقا خررة ،والمفاصع والريا اارضية وتحديد المها المحمية وتحديد
ااخرار البيئية ،وشبكة الررم الرئيسة والفر ية والمها العمرانية و التي ت هر لى المهشآ
السيا ية .
المرحلة الثانية تحديد األسس والمعايير التخطيطية للتعامل مع المحددات
بيعية .ال بد من وضأل ج س
بعد التعرف لى ما تحتويه مهرقة الدرا ة من محددا
ومعايير تخريرية وتعتبر دي الم شرا ( )Parametersالمغذية للهمو ل الرياضي ()Model
الذ يقو ليه الهظا المقترح للتعامع مأل تلن المحددا والعوامع ،ويمكن لهذا المحددا جم ت هر
بوضوح لى اختيار مواضأل تهمية السيا ة الجيمورفولوجية ،يج تكفع تلن المحددا ا تدامة
خدمة مهشآ مشاريأل السيا ة المقتر ة ،وتتم ع تلن المحددا بما يلي:
 .1اختيار أنسب التكوينات الجيولوجية المناسبة إلقامة المنشآت السياحية عليها
الاالحة
تم ا تخدامها كأ د المدخال المغذية للهظا المقترح من خالل اختيار المها
للتهمية السيا ية ،التي تالا للتخريط والبهاء وتُعب ّْر ن المواقأل التي تحتو لى روا ج ااودية،
والرمال ال ابتة المتما كة (بظاظو .)23 : 2011
 .2دراسة انحدار سطح األرض ،وتحديد االرتااع المناسب عن سطح البحر
للمظادر الربيعية لسرا اارض دورا ي كبيرا ي في مسا دة المخرط السيا ي لى إيجاد التكوين
ا االنحدار الشديد
العمراني المها ج والمتكامع مأل العهاصر الربيعية ،ودها تم ا تبعاد المها
والتي يزيد انحداردا ن (ْ.)30
 .3استبعاد المحميات من المناطق الصالحة إلقامة المنشآت السياحية وتحديد نقاط للمراقبة
البيئية
تم ا كككككتبعاد مها المحميا الربيعية في المهرقة ،وتحديد نقا المراقبة البيئية المسكككككتمرة
للتغيرا والمردودا التي ت حد في مكونا المحيط الحيو داخع المحم ية ،و لن من خالل
اقتراح مواقأل بهاء محرا لرصكككككككد دذا التأهيرا وتكوم دذا المحرا في المها المرتفعة
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داخع المحمية ،واال ككتعانة باككور ااقمار الاككها ية ،ونظم المعلوما الجغرافية ،بهدف توفير
إدارة يا ية ليمة للموارد في المحمية.
 .4تحديد البعد المناسب للمنشآت السياحية ،عن أماكن المااصل والصدوع الصخرية
لم تحدد العديد من المراجأل العلمية البعد اام ع جو الحد اادنى من المسافة التي يجج االبتعاد
بها ن الادوع هد بهاء تسهيال يا ية ،إال جم بعض المتخااين قدرودا بمسافة ال تقع ن
 ، 100وال تزيد ن  ، 150ولذا تم ااخذ بالحد ااقاى . 150
 .5تحديد البعد المناسب للمنشآت السياحية ،عن مناطق األودية والسيول
تتميز ااودية المائية في مهرقة الدرا ة بأنها قليلة الخرورة ،لقلة التاريف المائي ،و تختلف
المسافا الواجج تركها واالبتعاد ن مجار السيول بها ،ويقدردا العديد من المتخااين
قليلة الخرورة
المعرضة للخرر المرتفأل ،و 100في المها
بمسافة  1000في المها
(العزاوي .)144 2008 ،لذلن يتم اال تماد في الدرا ة لى جم تبعد المهشأة السيا ية ن
المجار المائية . 100
المرحلة الثالثة جمع وتصنيف البيانات المستخدمة في النظام المقترح
تم في دذا المر لة تجميأل العديد من جنواع البيانا الوصفية و الجغرافية التي يتم إدخالها
إلى قا دة بيانا الدرا ة ،Base Dataم ع المرئيا الفضائية والاور الجوية والخرائط
الربوارافية لى اختالف مقاييسها المستخدمة .لمرابقتها وتدقيقها مأل صور ااقمار الاها ية،
وبهاء خرائط تاهيف المها المعرضة للخرر  ،MAP Zone Riskوتحديد وبهاء مجال التأهير
 ،Bufferو تحديد االرتفاع ن را البحر).)Bazazo, K. 2010
المرحلة الرابعة تحليل وتصميم النظام تتضمن مرحلة تحليل وتصميم النظام ثالث مراحل
(بظاظو )22 2011
 .1تحليع الهظا .Analysis System
 .2تاميم الهظا .Design System
 .3التاميم العملي والمهرقي لقوا د البيانا .Design Conceptual Physical Base Data
المرحلة الخامسة بناء التطبيقات وعرض وتقييم النتائج
تحتو تقهيا نظم المعلوما الجغرافية دة نظم فر ية  ،Modulesي د كع نظا فر ي
وظيفة ج ادية  ،Functionsتتكامع مأل باقي الهظم الفر ية ااخرى لتشكع في الههاية ديكع الهظا
الرئيسي (الخزامي .)1998 ،ولتحقي دذا الهدف تم تقسيم العمع إلى دة مرا ع ج ا ية:
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 .1المرحلة التمهيدية
تتضمن دذا المر لة تجهيز البيانا الجغرافية ،وتوقيأل البيانا  ،Digitizingوالتعريف
اإل داهي وإجراء مليا التاحيا  ،Rectificationوالتاهيف  ،Classificationوبهاء
نراقا التأهير  Bufferللعهاصر المدخلة للهظا المقترح).(Goodchild, 2007
 .2مرحلة بناء النظم الارعية
ويتم في دذا المر لة بهاء نظم ج ادية بمعهى جنها ت د وظيفة وا دة ،وصوالي إلى الهظا
اا ا ي المقترح ) .)Bazazo, K. 2010ويقو الهظا المقترح بتحويع الماهفا المرلوبة إلى
القيمة ( )1وتحويع باقي الماهفا ااخرى إلى القيمة ( )0ويكوم الهاتت من دذا العملية الحاول
لى الخريرة التي تحتو المها الم لى إلقامة المهشآ السيا ية ،وقد تم اختيار المواضأل الم لى
لإلنشاء ودذا الماهفا ت ُ ْعبر ن مها انتشار روا ج ااودية ،والرمال ال ابتة ،والر وبيا
وقد تم تكرار وتربي الهظا الساب دة مرا بهدف:
ج.

االبتعاد ن مواقأل االنهيارا الاخرية والادوع اارضية وظهر الهتيجة في شكع (.)6

ب .تحديد ا تخداما اارض الرئيسة في جزيرة قررى وظهر الهتيجة في شكع (.)7
ل .تحديد اتجاا الظالل ومقدار زاوية الميع وظهر الهتيجة في شكع ()8
د.

اختيار جنسج درجا االنحدار وظهر الهتيجة في شكع (.)9

ا.

االبتعاد ن مجار ااودية المائية والمواضأل شديدة االرتفاع وظهر الهتيجة في الشكع (.)10

و.

ا تبعاد مها

المحميا الربيعية وظهر الهتيجة في شكع (. )11

شكل ( )7ا تخداما اارض في جزيرة

قررى) .المادر :إ داد البا ج باال تماد لى مرئية

فضائية من القمر الاها ي .)Landsat 8
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شكل ( )8اتجاا الظالل ومقدار زاوية الميع في جزيرة قررى( .المادر :إ داد البا ج باال تماد
لى نمو ل االرتفا ا الرقمية  DEMمن القمر االصرها ي  ASRTMبدقة 30متر بوا رة برنامت
.)ArcMap 10.3

شكل ( )9نسبة االنحدار لمها يج االرتفا ا في قررى( .المادر  :إ داد البا ج باال تماد لى
نمو ل االرتفا ا الرقمية  DEMمن القمر االصرها ي  ASRTMبدقة 30متر بوا رة برنامت Arc Map
.)10.3
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شكل ( )10مها يج االرتفاع ومجار ااودية المائية ( .المادر  :إ داد البا ج باال تماد لى
نمو ل االرتفا ا الرقمية  DEMمن القمر االصرها ي  ASRTMبدقة 30متر بوا رة برنامت Arc Map
.)10.3

شكل ( )11مها

المحميا الربيعية بجزيرة قررى.

)المادر  :إ داد البا ج باال تماد لى مرئية

فضائية من القمر الاها ي .)Landsat 8

 .3مرحلة تجميع النظم الارعية ،وربطها مع بعضها في نظام شامل ومتكامل
تهتم دذا المر لة بدمت وتركيج الهظم الفر ية اا ادية التي تم الحاول ليها من الخروة
السابقة ،في نظا وا د شامع ومتكامع ،بهدف الحاول لى خريرة تحتو لى دة بقا ،
ودي:
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ج.

بقة التكويها الجيولوجية شكع ( )2و بقة الادوع اارضية شكع (.)6

ب.

بقة ااودية المائية شكع (.)5
المحميا شكع (.)11

ل.

بقة مها

د.

بقة االرتفاع ن را البحر شكع (.)4

ا.

بقة الظالل شكع (.)8

 .4مرحلة التشغيل وتقييم النتائج
مما ب يمكن وضأل تاور ن الهظا المقترح ،وبهاء قوا د بيانا  ،Data Baseجشكال
( ،)12،13،14ضمن برنامت التشغيع بحيج يستريأل التعامع مأل كم ال نهائي من البيانا  ،ولديه
القـدرة لى ربط البيانا الوصفية بمواقعها الجغرافية ،والقيا بعمليا معقدة من التحليع للعهاصر
اارضية ،والتعرف لى المواضأل اارضية إلقامة المهشآ السيا ية داخع ج موقأل يا ي بها يء
لى شرو معيهة يتم تحديددا مسبقاي ،مما يسهع مع المخرط السيا ي ،في تحديد واختيار جنسج
المواضأل الاالحة لتروير السيا ة الجيمورفولوجيه في مهرقة الدرا ة.

شكل ( )12نمو ل لقا دة بيانا لمراكز مهمة في جزيرة

قررى( .المادر  :إ داد البا ج باال تماد

لى مرئية فضائية من القمر الاها ي .)Landsat 8
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شكل ( )13نمو ل لقا دة بيانا للكهوف الكار

تية( .المادر  :إ داد البا ج باال تماد لى مرئية

فضائية من القمر الاها ي .)Landsat 8

بقة التكويها الجيولوجية والادوع اارضية في المهرقة.

شكل ( )14نمو ل لقا دة بيانا
(المادر  :إ داد البا ج باال تماد لى مرئية فضائية من القمر الاها ي .)Landsat 8
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 .5خريطة المواضع األنسب لتطوير السياحة الجيمورفولوجية بسقطرى
ويظهر من خالل الشكع ( )15جم المها التي تظهر باللوم البرتقالي في السا ع الشمالي
والسا ع الجهوبي لجزيرة قررى دي جنسج المواقأل إلقامة المهشآ السيا ية سج الخاائص
التي تظهر باللوم
الموضو ة ،والتي قا با تخدامها الهظا المقترح هد تشغيله ،جما المها
ااصفر تعد مها مستبعدة ،يح ُ
ظ ْر فيها اانشرة البشرية بما فيها الهشا السيا ي ،جما المها
ااخرى التي تظهر بالوم االخضر بدرجاته المختلفة من الفاتا الي االام فهي تُش ّكع مواضأل
تتراوح بين الجيدة والمتو رة والسيئة واا واء والمعرضة للخرر بها يء لى المعايير السابقة .وتم
من خالل دذا الشكع ا تخالص الهتيجة الههائية انسج المواضأل لتروير السيا ة في الجزيرة.

شكل ( )15المواضأل اانسج لتروير السيا ة الجيمورفولوجية بسقررى وفقا ي للمعايير.
(المادر :إ داد البا ج باال تماد لى مرئية فضائية من القمر الاها ي .)Landsat 8

 .6تاسير خريطة المواضع األنسب لتطوير السياحة الجيمورفولوجية بسقطرى وفقا للمعايير
تم ع الخريرة ( )15الهتيجة الههائية لعملية التحليع المكاني اآللي لتحديد المواضكككأل اانسكككج
ليها الدرا كككة ،ويمكن
لتروير السكككيا ة الجيمورفولوجية بسكككقررى ،وفقا للمعايير التي ا تمد
تفسير محتويا الخريرة لى الهحو اآلتي :
 .1تو ضا الخريرة ت درجا الختيار المو ضأل اان سج ودي( :اان سج ،الجيد ،المتو ط،
السيع ،اال وء ،المستبعد).
 .2تمتد المسا ا التي تم ع الموضأل اانسج في الشريط السا لي الشمالي والجهوبي للجزيرة
بحيج تتفادى السكككككلبيا م ع البعد ن مجار ااودية الخررة ودرجا االنحدار الشكككككديدة
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وجيضككككا تحق امع القرب بالهسككككبة للعمرام ،وبمقارنة الخريرة شكككككع ( )15مأل الخريرة
شكككع ( )9و ( )10والتي تتضككمن مسككتويا االنحدار وماككبا ااودية الكبيرة ومها كككيج
االرتفا ا نجد جنها تتفادى مها االرتفاع واالنحدار الشككككككديد ومها ماككككككبا ااودية
الخررة تماما ،با تباردما جدم المعايير المعلوماتية في اختيار الموقأل اانسج إلي  %10من
مسا ة الجزيرة .
 .3تمتد المسككا ا ا التاككهيف الجيد باككورة متاخمة للمسككا ا ا التاككهيف المتو ككط
وتشغع مواقأل متفرقة في شرم و ط وارب وشمال الجزيرة وتاع نسبتها إلي  %20من
مجموع مسككككككا ة الجزيرة ،وبمقارنتها مأل الخريرة (شكككككككع  ،)11نجد جنها ال تتعارض مأل
المها الزرا ية والمحميا الربيعية.
 .4تهحاكككر المسكككا ا ا التاكككهيف المتو كككط في مسكككا ة محدودة لى المها متو كككرة
االرتفاع شرم الجزيرة وشمال وو ط الجزيرة بهسبة ال تزيد ن  %5من مجموع مسا ة
الجزيرة .
 .5تظهر المسكككا ا ا التاكككهيف السكككيع واال كككوء والمسكككتبعد في نحو  %65من مسكككا ة
الجزيرة يج تتركز في الهرام العمراني والررم السا لية و مها االنهيارا الاخرية
و الجروف السككككككا لية والمحميا الربيعية والمها الاككككككالحة للزرا ة ومها الجبال
ا االنحدار الكبير.
العالية والمها
 .6تمتد المسككككا ا ا التاككككهيف المها ككككج والجيد والمتو ككككط في نحو  %35من مسككككا ة
الجزيرة ،ويرجأل لككن إلى كوم الجزيرة من جدم المحميككا الربيعيككة ليس في اليمن وإنمككا
لى مسككككتو العالم ،مما يجعع المها الاككككالحة لال ككككت مار السككككيا ي محدودة لاككككالا
ا الحسكككككا كككككية البيئية العالية والتي تتأهر
المها المحمية والمها الزرا ية والمها
بسر ة كبيرة من تأهيرا اانشرة اال ت مارية .
سادسا ً الخاتمة
النتائج
تهاول البحج إمكانا تخريط وتروير السككككككيا ة الجيمورفولوجية والعالقة بين العوامع
والعمليا الجيومورفولوجية وجشكككككال السككككرا في جزيرة ككككقررى ،وتحديد انسككككج المواضككككأل
لتروير ال سيا ة الجيمورفولوجية بالجزيرة ،وات ضا من البحج جم محمية جزيرة قررى تتمتأل
بتهوع بيئي وجيمورفولوجي قع جم يوجد له م يع في اليمن والمهرقة العربية.
وتعد ااشككككال اارضكككية من جدم المقوما البيئية لتهمية السكككيا ة الجيمورفولوجية ،فمهظر
الجبال وااودية والسكككهول والكهوف والمغارا الكار كككتية واالخوار والك بام الرملية البيضكككاء
واالختالف الربيعي بين الو دا التضكككاريسكككية المكونة للجزيرة والتي تشككككع دائ خضكككراء
و ككككككط المحيط،والتي ياككككككعج وجوددا في ججزاء ك يرة من اليمن ،مجمع لن التهوع يجعع من
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جزيرة كككككقررى مقاكككككدا ي مهما ي للسكككككيا ة الدولية ،و لن لرؤية الربيعة الهقية الخالية من التلو
والتهوع السكككيا ي الفريد الذ تحظى به ،وال شكككن بام دذا التهوع السكككيا ي كام محاكككلة نهائية
لعديد من وامع البهية والتركيج الجيولوجى ،وظروف المهاا القديم والحديج ،والهبا  ،والمياا،
وكذلن العمليا الخارجية م ع التجوية ،والتعرية ،والعمليا ا لداخلية المتم لة في الاكككككككدوع
والكسككككور والفواصككككع ،و اإللتواءا  ،والتي ج ككككهمت جميعها في نشككككأة وتكوين ككككرا الجزيرة
لى الاكككخور بعد تكويهها،
المتميز بتكوم العديد من التراكيج الخرية الجيولوجية ،والتي جهر
وتأهيردا لى ااشكال الجيومورفولوجية للجزيرة.
ويمكن جم تاكككبا الكهوف والمغارا المهتشكككرة في كككقررى مزارا ي كككيا يا ي لكونها متحفا ي
جيولوجيكا ي بيعيكا ي نكادراي ،كمكا جم بهكا بعض اآلهكار التي تكدل لى تكاريخ الجزيرة ،ومجمكع تلكن
ااشكككال الكار ككتية تشكككع رضكا ي ككيا يا ي مهما ي في ككقررى ،كذلن باإلمكام ا ككتخدا بعض تلن
الكهوف كمهتجعا صكككحية بر إضكككافة اإلضكككاءة الكهربائية وتجهيز جماكن للرا ة واال كككتجما
الربيعي في بحيراتها المتدفقة مأل ا تخدا ربا نقع صغيرة داخع تلن الكهوف لتسهيع التهقع.
وت شكع ال سوا ع جدم اإلمكانا لتهمية ال سيا ة الجيومورفولوجية في قررى ،يج تتميز
بعدة خاائص تلعج دورا ي كبيرا ي في تهشيط اال ت مار السيا ي،ومن جدمها :الرؤوس والشوا ع
الرملية والجروف البحرية والمسككال واآلخوار واالسككهة الرملية والبحيرا السككا لية والشككعاب
المرجانية والسككككككهول الممتدة ،والتي تعتبر مواقأل جيدة إلقامة المهشككككككآ والهزل البيئية ،ومرافع
للاككيد ،نظرا ي لما تتمتأل به من ماية بيعية ،مما ي دلها لممار ككة الرياضككا المائية من اوص
و با ة وا تجما وتاوير تحت الماء.
وت كد الدرا ة التربيقية من خالل الهظا المقترح في دذا البحج جم تقهيا نظم المعلوما
الجغرافية واالا تشعار ن بعد تعد جداة مهمة تسا د المخرط السيا ي في الوصول إلى جنسج
المواقأل السيا ية ،وتعامله مأل كم دائع من المعلوما التي تدخع كعوامع ج ا ية في اختيار
المواضأل السيا ية ،مما يفعع من دور المخرط في وضأل جنسج المعايير والمواصفا  ،وإدخالها
إلى قا دة البيانا السيا ية ،وإجراء العمليا التحليلية ،وبهاء الهما ل السيا ية من خالل Model
 ،Makerوالقدرة لى ترتيج البدائع التخريرية باورة آلية تعتمد لى ااوزام الرياضية ،اامر
الذ يوفر الك ير من الجهد والوقت الذ يستغرقه العمع اليدو .
ويمكن اال تفادة جيضا ي من الهظا المقترح في مجال تحديد اتجادا التهمية السيا ية وجولويتها
في قررى ،من خالل تحديد المها التي جمامها مجال كبير لالمتداد السيا ي وااخرى التي
بيعية ت كد توقف الهمو السيا ي هد د معين ،إضافة إلى هولة تربي
تحيط بها محددا
نظريا التخريط اإلقليمي المتعل بتوزيأل المراكز السيا ية وتحقي التو أل واالنتشار جو التركز
واالندمال.
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التوصيات
توصككككككي الكدرا كككككككة بكالقيككا بعككدد من االجراءآ
الجيمورفولوجية بالمهرقة ،و لن لى الهحو اآلتي:














التي قكد تسكككككككا كد في تهميككة السككككككيككا كة

إنشككاء ج لس يشككتمع لى العديد من الخرائط التفاككيلية والاككور الفوتوارافية (للظادرا
الجيومورفولوجية) ،لى جم يتم شرح دذا الاور من الها ية الجيومورفولوجية لما يكوم
له جهر كبير في تهمية السيا ة.
تقو وزارة السككككيا ة والجها االخرى المعهية بالهشككككا السككككيا ي في اليمن امة وجزيرة
كككككقررى خاصكككككة ،بتضكككككافة الجانج الجيومورفولوجي اشككككككال اارض في الجزيرة إلى
جداولها السيا ية كو ائع جذب وا تقراب للسيا ة.
إجراء درا ككا ومسككوح جيومورفولوجية وجيولوجية تفاككيلية قبع القيا بتنشككاء ج مهشككأة
يا ية ولربط كع ما دو متوافر من تقارير وخرائط والقيا بزيارا قلية ومشاركة جفراد
المجتمأل والمهتمين بالمحافظة لى المعالم االرضية.
إ داد خرائط تفاككككككيلية لمها االنزالقا الاككككككخرية تسكككككككا د لى التقليع من جخرار
االصردا بها.
إ داد خرائط تفاككككككيلية للكهوف والمغارا بالمهرقة ،وتحديد ج ًّ مهها من اانواع الهادرة
وتحديد جك ردا تأهرا باانشرة السيا ية ،والقيا بالتخفيف من الضغط القائم.
تحديد مسككارا للسككياح بكع مهرقه تتمشككى دذا المسككارا مأل المعالم اارضككية ا القيمة
السككككيا ية ،و التي ال تتأهر بشككككدة جو التي يمكن جم تسككككتعيد ما د بها من تلفيا في فترة
ق ايرة مأل ضرورة اإلشارة في اللو ا اإلرشادية إلى الررم والمسارا الم دية لمواقأل
السيا ة الجيومورفولوجية .
توفير الخدما اا ا ية في الجزيرة من خدما الكهرباء ومياا الشرب والارف الاحي
والخدما الاككككحية المترورة والررم البرية المالئمة للسككككيا ة مأل تزويد مواقأل المغارا
والكهوف بكافة الخدما التي تهيع ال ككت ماردا ككيا ياي .مأل ضككرورة اال ككتفادة من الراقة
الشكككمسكككية و اقة الرياح التي تتوافر إمكاناتها بالجزيرة ،و لن تى يتم ا كككتخدا دذا الراقة
في مشاريأل التهمية.
ضككككككرورة مرا اة تربي آلية تقييم المردود البيئي للمشكككككككاريأل التهموية المتوقأل إقامتها مأل
الحرص لى التخريط المبكر لعمليا التهمية ووضككأل اال تبارا البيئية بشكككع متزامن مأل
التخريط الفهي واالقتاككاد دوم التسككبج في تغيرا اير مقبولة ،و التهسككي مأل (مشككروع
ماية قررى) قبع البدء في تهفيذ ج مشرو ا إنمائية.
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توجيه الدرا كككا المورفو كككيا ية نحو وضكككأل تخريط شكككامع وليس كككيا يا ي فقط في مها
 ا امتداد ولي و رضي، والتي يقترح جيضا جم تكوم مها صغيرة المسا ة،الدرا ة
.صغير بما يسا د لى القيا بدرا ة تفايلية تسا د لى التخريط المستقبلي
نشكر الو ي والمعرفة الجيومورفولوجية بين السكياح والسككام المحليين والمسكت مرين وتقديم
تسهيال للمهظما البيئية اير الحكومية لتمارس جدوارا ي جك ر فا لية في مسائع الحفاظ لى
 يج قد تلعج دذا. التوازم المراوب بين بيئة ااشكككال اارضككية واال ككتخدا السككيا ي لها
 كما جنها توفر نشكككا ا جخرى ترفيهية.ااشككككال دورا داما في ظهور جنما كككيا ية جديدة
 ويمكن للمهشورا السيا ية المها بة (م ع،وريا ضية تشجأل زيارة السياح لها وبقائهم فيها
الهشرا السيا ية والبرامت الوهائقية والملاقا ) وبرامت الزيارا والر ال المهظمة جم
.تخد دذا الغرض
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