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جملة جامعة امللك سعود، م ٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، ص ص ٢٣١-٢٧٤ ، الرياض(٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ)

التوافق البيئي لتنمية ساحل مدينة جيزان
باململكة العربية السعودية

أسامة سـعد خـليل إبراهيم
أستاذ بكلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود

(قدم للنرش يف ١٤٢٦/٨/٢هـ ؛ قبل للنرش يف ١٤٢٧/٤/٢٤هـ)

ملخص البحـث. انطالقاً من اهتامم اململكة العربية السعودية بالتنمية العمرانية املستدامة بمناطقها املختلفة، 
وذلك من منظور بيئي حيافظ عىل مقدراهتا وثرواهتا الطبيعية، وحيمي البيئة ومواردها من التلوث أو اإلهدار 
التنمية  لتحقيق  العمرانية  والضوابط  األيكولوجية  واألنظمة  األطر  وضع  إىل  احلاجة  ظهرت  االستنزاف،  أو 
العمرانية  للتنمية  الديناميكي  اإلجيايب  التوازن  حتقيق  أطر  يناقش  البحث  فإن  اإلطار  هذا  ويف  هبا.  املستدامة 
بمدينة جيزان باجلنوب الغريب للمملكة، حيث يتسم النطاق العمراين هلا بمؤثرات مكانية ونظم حياتية مهمة، 
»، بام حيوي من جزر عائمة وشعاب مرجانية نادرة وكائنات بحرية متنوعة،  تتمثل يف تأثري «البحر األمحر غرباً
»، بام حيوي من إمكانات وثروات أرضية هائلة، وتتعرض  وكذلك تأثري «الظهري الصحراوي والزراعي رشقاً
الرملية  والكثبان  السيول  ومنها  هبا،  الساحلية  التنمية  هتدد  أن  يمكن  طبيعية  ملخاطر  أجزائها  بعض  يف  املدينة 
كايف  استقراء  إىل  حتتاج  اخلصائص  وهذه  (السبخات)،  األريض  الضعف  ومناطق  الغربة)،  (ظاهرة  الزاحفة 

خلصائصها، هبدف تعزيز اإلجيابيات وتقليص السلبيات، والتأكد عىل الطابع والشخصية اإلقليمية للمدينة. 
وهيدف البحث إىل «توجيه االهتامم نحو أمهية التوافق البيئي أليكولوجيا العمران الساحيل بمدينة جيزان»، 
احلرجة،  والعمرانية  البيئية  القضايا  عىل  والرتكيز  هبا،  التنموية  واملحددات  لإلمكانيات  رصد  خالل  من 
والتنمية  التوافق  مفاهيم  لتدعيم  املطلوبة  الوقائية  واإلجراءات  اإلرشادية  واملعايري  الضوابط  واستخالص 

العمرانية املستدامة باملدينة.
ولتحقيق هذه األهداف فقد انتهج البحث أسلوب دراسة يعتمد عىل جزئيني أساسيني، أوهلام: «الدراسات 
النظرية» شامالً اخللفية التارخيية والوضع الراهن ملدينة جيزان يف إطار االسرتاتيجية العمرانية الوطنية ملنطقة 
جازان، وثانيها: «دراسات تطبيقية» خلصائص النطاق البيئي الطبيعي لساحل مدينة جيزان، مستخدماً يف ذلك 
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مقدمة
تربز أمهية التنمية العمرانية ملنطقة جازان يف إطار مناطق 
االسرتاتيجية  لدراسات  طبقاً  عرش،  الثالثة  اململكة 
نظراً  ١٤٢١هـ،  عام  املعتمدة  للمملكة،  الوطنية 
لتعاظم أمهيتها املكانية ومميزاهتا النسبية وتوافر مواردها 
الطبيعية، فهي املنفذ اجلنويب الغريب للمملكة عىل البحر 
األمحر، واملدخل إىل القرن األفريقي ودول رشق آسيا، 
وتتسم املنطقة بالتنوع البيئي والطبيعي وحساسية النظم 
املوارد  وتنوع  بتعدد  تتميز  كام  السائدة،  األيكولوجية 
لتوطن  مركزا  املنطقة  وتعترب  هبا،  والبرشية  التنموية 
هبا،  والتعدينية  السمكية  والثروة  الزراعية  األنشطة 
يف  جعلتها  جازان  بمنطقة  التنموية  اإلمكانيات  وهذه 
باململكة،  الساحلية  للمناطق  التنمية  أولويات  مقدمة 
جازان،  ملنطقة  العمرانية  االسرتاتيجية  لتقرير  طبقاً 
جمال  جيزان-  مدينة   (٢،١) رقام  الشكلني  ويوضح 

البحث والنطاق اإلقليمي هلا.
أمهية التنمية العمرانية ملدينة جيزان يف إطارها اإلقليمي

النسبية  واملميزات  املكانية  األمهية  عىل  وتأسيساً 
اململكة  سارعت  فقد  هبا،  املركزية  واملدن  جازان  ملنطقة 
عىل  تعمل  والتي  للمنطقة،  اإلنامئية  الربامج  إعداد  إىل 
حتقيق التنمية املستدامة هبا، ويف هذا اإلطار تعاقبت عىل 
(١٣٩٦هـ  عام  من  بدءاًً  عديدة،  إنامئية  برامج  املنطقة 
بإعداد  الدراسات  هذه  واستقرت  ١٤٢١هـ)،  عام  حتى 

جازان،  منطقة  لتنمية  الوطنية  العمرانية  االسرتاتيجية 
والتي تعد من اخلطوات املهمة لتحقيق التنمية املتوازنة عىل 
املستو الوطني واإلقليمي ملناطق القطاع اجلنويب الغريب 
يف  املنطقة  حمافظات  بني  املحيل   املستو وعىل  للمملكة، 
املجاالت املختلفة، وذلك خالل (اخلطط اخلمسية األربع 
القادمة حتى عام ١٤٥٠هـ)، وفيام ييل نبذه عن أهم هذه 
اسرتاتيجية  إعداد  استهدفت  التي  السابقة  الدراسات 

التنمية العمرانية الوطنية للمنطقة واملدينة.
العمرانية  التنمية  استهدفت  التي  السابقة  الدراسات 

ملنطقة جازان
بالعديد  الرئيسة،  ومدهنا  جازان  منطقة  حظيت   -
من الدراسات التخطيطية والقطاعية، والتي استهدفت 
الدراسات  خالل  من  وذلك  هبا،  العمران  توجيه  أطر 
خالل  للمنطقة  االسرتاتيجية  والتوجهات  التخطيطية 
ما يزيد عىل ربع قرن مىض، والتي وردت يف اسرتاتيجية 
والقروية  البلدية  الشئون  (وزارة  جازان،  منطقة  تنمية 

باململكة) وهذه الدراسات كالتايل: 
- دراسة ختطيطية للمنطقة اجلنوبية، عام ١٣٩٦هـ 

(كنزوتانج وأورتك). 
- دراسة ختطيط وتنمية منطقة جيزان، عام ١٣٩٩هـ 

(سريت، املجموعة االستشارية اهلندسية).
واهلندسة  التخطيط  جيزان/دراسات  مدينة   -

اإلنشائية (مرشوع رقم ٢١٤ - نزار كوردي).

املقاييس والطرق العاملية للتحليل والتقييم الستخالص القضايا العمرانية والبيئية احلرجة التي تواجهه التنمية 
 ،( وتوزيعاً ونوعاً  هلا (كامً  النسبية  األمهية  وترتيب  القضايا  هذه  حرص  إىل  البحث  توصل  وقد  جيزان،  بمدينة 
وصياغة التوصيات واإلجراءات الوقائية املناسبة هلا، وذلك يف ضوء نطاق تأثرياهتا املحلية واإلقليمية والوطنية، 
بيئياً  نظاماً  تكون  سوف  فإهنا  السعودية،  للمملكة  الساحلية  باملدن  والتنموية  الطبيعية  البيئية  النظم  وبتكامل 

شامال ً، مما يساهم إجيابياً يف حتقيق أهداف االسرتاتيجية الوطنية للمملكة السعودية للتنمية املستدامة.
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(النطاق  السعودية  املدن  أطلس  دراسة   -

العمراين)، عام ١٤٠٧هـ (وكالة ختطيط املدن). 
- دراسة خمطط التنمية الشامل ملنطقة جيزان، عام 

١٤١٢ هـ (معامر - د. عادل إسامعيل).
- دراسة املخططات العمرانية ملدن منطقة جيزان، 

عام ١٤١٥هـ (أركي بالن - د. أمحد فريد). 
- دراسة املخططات العمرانية ملدن منطقة جيزان، 

عام ١٤١٥هـ (مكتب  د.عبدا هللا بخاري).
اململكة،  ملناطق  الوطنية  االسرتاتيجية  اعتامد   -
بتاريخ   ،(١٢٧) رقم  الوزارة  جملس  من  بقرار 
البلدية  الشئون  (وزارة  (١٤٢١/٥/٢٨هـ)، 

والقروية - وكالة ختطيط املدن). 
الدراسات  هذه  إليه  آلت  ما  أهم  وبمراجعة 
يمكن إدراجها يف ثالث جمموعات رئيسة، املجموعة 

األوىل: تشمل الدراسات التي أعدت للمنطقة خالل 
وغالبيتها  ١٤١٢هـ)،   - هـ   ١٣٩٦) عام  من  الفرتة 
استهدفت حرص إمكانات ومعوقات التنمية وصياغة 
املستقبيل  العمران  لتوجيه  االسرتاتيجية   الرؤ
خمططات  إعداد  شملت  الثانية:  واملجموعة  باملنطقة، 
والتي  ١٤١٥هـ،  عام  خالل  املنطقة  ملدن  عمرانية 
للمدن،  العمراين  التطوير  أساس  اعتبارها  يمكن 
االسرتاتيجية  إعداد  شملت  الثالثة:  املجموعة  أما 
التوجهات  إطار  يف  جازان  ملنطقة  الشاملة  العمرانية 
حددت  والتي  للمملكة،  الوطنية  االسرتاتيجية 
(الوطنية  العمرانية  للمراكز  اهلرمية  التدرجات 
ووظيفتها  طبيعتها  ضوء  يف  واملحلية)،  واإلقليمية 
املقر  جيزان  مدينة  «واعتمدت  النسبية،  وأمهيتها 

الرئيس إلمارة املنطقة».   

الشكل رقم (١). املوقع اجلغرايف ملنطقة جازان باململكة العربية السعودية.
(املصدر:  اسرتاتيجية التنمية العمرانية الوطنية ملنطقة جازان). 
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مناقشة نتائج الدراسات السابقة ملدينة جيزان
جيزان  ملدينة  املكانية  األمهية  عىل  الدراسات  أكدت 
اإلرساع  ورضورة  والوطني،  اإلقليمي  إطارها  يف 
ومواردها  إمكانياهتا  لتوافر  نظراً  هبا  التنمية  تنظيم  يف 
التنمية  منظومة  يف  رئيس  دور  هلا  والتي  الطبيعية 
الدراسات  أوضحت  كذلك  باململكة،  اإلقليمية 
لبعض  وتعرضها  باملدينة  احلالية  اخلدمات  حمدودية 
هبا،  العمرانية  التنمية  تواجه  التي  الطبيعية  املخاطر 
وجدير بالذكر أن الدراسة التي أعدهتا جمموعة سريت 
مدينة  نقل  برضورة  أوصت  ١٤٠٠هـ)،  عام (١٣٩٩، 
شامل  آخر  مكان  إىل  والدراسة)  البحث  (جمال  جيزان 
بأطر  واملعنية  احلكومية  اجلهات  أن  إال  احلالية،  املدينة 
التنمية  حتقيق  إمكانية  رأت  باململكة  العمران  تنظيم 
بتعزيز  عمرانياً  هبا  واالرتقاء  احلالية  باملدينة  العمرانية 
رضورة  وجود  وعدم  السلبيات،  وتقليص  اإلجيابيات 

قصو لنقل املدينة احلالية.

ويف هذا اإلطار أصدرت اجلهات املعنية «ملحوظة 
اخلاصة  الفنية  بالتقارير  الحقاً  إرفاقها  تم  مهمه»(١)، 
وجاء  جازان،  ملنطقة  والتنمية  التخطيط  باسرتاتيجية 
يف تقرير مربرات عدم نقل املدينة أن الدراسات التي 
الكايف  بالشكل  اعتبارها  يف  تأخذ  مل  بنقلها،  أوصت 
اإلقليمي  دورها  عىل  واقتصــرت  هلا  الوطني  الدور 
املدينة بمينائها الوطني يمثل أهم  واملحيل، حيث إن 
 ، شامالً وضبا)  (جــده،  مينائي  مــع  الربط  روافد 
عىل  املطل  للمملكة  الرشقي  الساحيل  الرشيط  عىل 

البحر األمحر. 

جيزان  بمدينة  يتعلق  ما  كل  الغياً  «يعترب  مهمة:  ملحوظة   (١)
اجلديدة، وذلك بناءً عىل قـرار جملس الوزراء املوقـر (٢٧٤) 
يف  جيزان  مدينة  بإبقاء  القايض  بتاريخ١٤٠٣/١١/٢١هـ، 
رقم (١)  املوقع  إىل  نقلها  عن  النظر  ورصف  احلايل  موقعها 

أو أي موقع آخر».

الشكل رقم (٢). التقسيم اإلداري ملنطقة جازان. 
(املصدر:  إسرتاتيجية التنمية العمرانية الوطنية ملنطقة جازان).



٢٣٥جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
أهداف ومنهجية البحث للتنمية املستدامة بمدينة جيزان

االسرتاتيجية  العمرانية  التوجهات  عىل  وبناءً 
يف  جيزان  مدينة  عىل  أبقت  والتي  السعودية،  للمملكة 
موقعها احلايل ورصف النظر عن نقلها ملوقع آخر، فإن 
اإلجيابية  اجلوانب  لتعزيز  التوافق  أطر  يناقش  البحث 
ملبدأ  حتقيقاً  السلبية  اجلوانب  عىل  التغلب  أطر  وبحث 
البحث  أمهية  من  يزيد  ومما  العمرانية،  االستدامة 
تنفيذ  آليات  إعداد  مع  تزامنه  هو  احلايل  الوقت  يف 
وبالتايل  جازان،  منطقة  لتنمية  الوطنية  االسرتاتيجية 
مفاهيم  لتدعيم  النتائج  هبذه  عملياً  االستفادة  يمكن 

التوافق البيئي العمراين باملدينة.
ملدينة  العمراين  والوضع  املكاين  النطاق  خالل  ومن 
للمناقشة  البحث  يطرحها  التي  الفرضية  فإن  جيزان 
ساحل  لتنمية  البيئي  التوافق  حتقيق  «إمكانية  يف  تتمثل 
البيئية  للقضايا  العملية  احللول  خالل  من  جيزان  مدينة 
والعمرانية احلرجة هبا»، وبالتايل فإن البحث يركز دراسته 

عىل أربعة أهداف رئيسة للمناقشة تتمثل يف اآليت:
وتشمل  التنمية،  وموارد  إمكانيات  حرص   -١

مواطـن القوة ومكامن الفرص التنمـوية.
وتشمل  التنمية،  وحمددات  معوقات  حرص   -٢

مواطن الضعف ومكامن املؤثرات السلبية.
العمرانية،  للقضايا  النسبية  األمهيـة  ترتيب   -٣

والرتكيز علـى القضايا احلرجـة منها.
٤- بحـث أطر القضايا العمرانية احلرجـة، وتعزيز 

اإلجيـابيات ومعاجلـة السلبيات.
ولتحقيق أهداف البحث فإن ذلك يتم من خالل أربعة 
لدراسات  نظرية»  األول: «خلفية  املحور  رئيسه،  حماور 
ملنطقة  مؤخراً  املعتمدة  الوطنية  العمرانية  االسرتاتيجية 

جازان (١٤٢١هـ)، واملحور الثاين: «دراسات حتليلية» 
خلصائص النطاق البيئي الطبيعي لساحل مدينة جيزان، 
شامالً البيئات (املناخية واألرضية والبحرية) واملخاطر 
احلرارية  الراحة  خريطة  ذلك  يف  مستخدماً  الطبيعية، 
واملحور  جليفوين،  السيكومرتي  واملنحنى  ألوجلياي، 
التنمية  بني  العالقة  لتقييم  تطبيقية»  «دراسات  الثالث: 
الوصفي  التحليل  أسلوب  ذلك  يف  مستخدماً  والبيئة، 
(Swot Analysis)، وذلك الستخالص القضايا العمرانية 

وعمرانياً  (اقتصادياً  التنمية،  منظومة  يف  املؤثرة  احلرجة 
)، آخذاً يف االعتبار مستوياهتا العمرانية  وبيئياً واجتامعياً
(املحلية واإلقليمية والوطنية)، وطبيعة التوافق املطلوب 
)، واملحور الرابع:  هلا سواء(حتمياً أو ديناميكياً أو تقويمياً
«نتائج البحث وتوصياته»، ويتضمن أطر التوافق البيئي 
للتنمية الساحلية بمدينة جيزان، وهذه املحاور يوضحها 

الشكل رقم(٣).

النطاق احليوي املحيط  ملدينة جيزان
املطل  للمملكة  الساحيل  بالنطاق  جيزان  مدينة  تقع 
بالطرف  جازان  منطقة  إطار  يف  األمحر،  البحر  عىل 
اجلنويب الغريب هلا، واملنطقة تقع بني خطى طول (٤٢°-

، وحيدها  ٤٣°) رشقاً ودائريت عرض (١٦°-١٧°) شامالً
البحر  الغرب  ومن  عسري،  منطقة  والرشق  الشامل  من 
واجلنوب  اجلنوب  ومن  كم)،   ٣٣٠) بطول  األمحر 
املتوسط  العمق  يبلغ  كام  اليمنية،  اجلمهورية  الرشقي 
موقع  ويتسم  (١٠٠كم)،  نحو  الغرب  إىل  الرشق  من 
بحري  منفذ  لكوهنا  دورها  يتعاظم  بأمهية  جيزان  مدينة 
للمملكة من اجلهة اجلنوبية ووجود أكرب ميناء باملنطقة، 

(أطلس اململكة السعودية، ١٤١٩هـ). 



أسامة سعد خليل إبراهيم: التوافق البيئي لتنمية ساحل مدينة جيزان . . .  ٢٣٦

الشكل رقم (٣). مراحل وأنشطة البحث. 
بموقعها  متتاز  جيزان  مدينة  فإن  وبذلك 
من  عديد  ويتبعها  والوطني،  اإلقليمي  االسرتاتيجي 
جمموعة  ومنها  واسرتاتيجياً،  سياحياً  املهمة  اجلزر 
أرخبيل «جزر فرسان» والتي تضم أكثر من (١٠٠) 
الشامل  اجتاه  يف  (١٨٠كم)  إىل  تصل  بمسافة  جزيرة 
أهم  من  األرخبيل  هذا  ويعترب  املدينة،  من  الغريب 

احتياجات  معظم  يوفر  حيث  األسامك،  صيد  مواقع 
مالحي  حمور  عىل  يقع  أنه  كام  األسامك،  من  اململكة 
مهزة  ويمثل  األمحر،  البحر  عرب  العاملية  للتجارة  هام 
والقرن  اهلندي  واملحيط  عدن  خليج  بني  الوصل 
آسيا، (د.عبد  رشق  جنوب  دول  وجمموعة  األفريقي 

اهللا بخاري، ١٤١٥هـ).



٢٣٧جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
وتبلغ املساحة اإلمجالية ملنطقة جازان نحو (١٣٫٤٥٧ 
(٧٠٢كم٢)،  نحو  اجلزر  مساحة  وتبلغ  كم٢)،  ألف 
 (١٣) إىل  جازان  منطقة  تقسيم  تم  املناطق  نظام  وبموجب 
وهبا  (ب)  فئة  مراكز  و(٥)  (أ)  فئة  مركزاً  و(٢٦)  حمافظة 
نحو (٢٣٠٠) قرية، وقد اختريت مدينة جيزان مقراً إلمارة 
منطقة جازان، ويتبعها كل من (املوسم) عىل احلدود اليمنية، 
و(جبال فيفا)، واملنطقة التي بني حمافظتي (الريث والقيايس) 
يف شامل املنطقة، واجلدول رقم (١) يوضح األمهية املكانية 
العمرانية  التجمعات  إطار  يف  جيزان  ملدينة  النسبي  والوزن 

بمنطقة جازان، (أطلس اململكة السعودية، ١٤١٩هـ).

اجلدول رقم (١). األمهية النسبية ملدينة جيزان يف إطار حمافظات 
ومراكز منطقة جازان.

املجموعفئة (ب)فئة (أ)املراكز اإلدارية
٥-٥مدينة*١ جيزان
٣-٣حمافظة صبياء

١-١حمافظة ابوعريش
٢-٢حمافظة صامطة
١-١حمافظة احلرث
١-١حمافظة ضمد
١١-حمافظة الريث
٢١٣حمافظة بيش

١--حمافظة فرسان
٣١٤حمافظة الدائر

---حمافظة املسارحة
٣١٤حمافظة العيدابى
٢-٢حمافظة العارضة
٣١٤حمافظة القياس

٢٦٥٣١املجموع
*١مدينة جيزان: جمال البحث والدراسة.     

املصدر: اسرتاجتية التنمية العمرانية ملنطقة جازان.

خلفية عن مراحل تطور الكتلة العمرانية ملدينة جيزان
يف  ونمت  جيزان  ملدينة  العمرانية  الكتلة  تطورت 
اجتاهات ارتبطت باخلصائص املكانية هلا، حيث كانت 
البحر  عىل  املبارش  الساحيل  النطاق  ضمن  البدايات 
وتطورت  املدينة(٢)،  ومتركز  جيزان،  وميناء  األمحر 
إىل  وصلت  النسق حتى  هبذا  للمدينة  الكتلة العمرانية 
املراحل   (٤) رقم  الشكل  ويوضح  الراهن،  الوضع 
عام  عام (١٣٨٦هـ -  من  ا  بدءً املدينة  لنمو  األساسية 
١٤١٤هـ)، واجلزء التايل يتضمن بالتفصيل خصائص 
 ( واقتصادياً واجتامعياً  (عمرانياً  الراهن  الوضع 

كالتايل:
اخلصائص الوظيفية ملدينة جيزان يف إطارها اإلقليمي

ترتكز بمدينة جيزان اخلدمات اإلقليمية احلكومية 
واإلدارية، باإلضافة إىل وجود امليناء واملطار وأنشطة 
األسامك،  صيد  مثل:  خمتلفة،  وجتارية  اقتصادية 
واحلرف، والصناعات الصغرية، وتعترب مركزاً رئيساً 
املختلفة،  والوظائف  األنشطة  حوله  جيذب  باملنطقة 
وتشري  والتجارية،  اخلدمية  األنشطة  عىل  ويقوم 
نتائج استعامالت األرايض ملحافظات ومراكز منطقة 
واخلدمية  اإلدارية  الوظيفة  متيز  إىل  الرئيسة  جازان 
هذه   (٢) رقم  اجلدول  ويوضح  جيزان،  بمدينة 

املؤرشات.

الربية  التجارة  بني  وصل  كهمزة  جيزان  مدينة  نشـأت   (٢)
احلجيج  السرتاحة  ومقراً  اجلنوبية  للمنطقة  والبحرية 
القادمني من أهل جيزان، وبعد إنشاء امليناء هبا وتوافر فرص 
 القر سكان  من  كثرياً  املدينة  استقطبت  واخلدمات  العمل 
وقيام  االقتصادي  النمو  عىل  ذلك  ساعد  وقد  املجاورة، 

العديد من املرشوعات اإلنتاجية هبا.
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الكتلة العمرانية حتى عام ١٣٨٦ هـ                                          الكتلة العمرانية حتى عام ١٣٩٦ هـ 

الكتلة العمرانية حتى عام ١٤٠٦ هـ                                       الكتلة العمرانية حتى عام ١٤١٤ هـ
الشكل رقم (٤). النسق التارخيي لتطوير ونمو الكتلة العمرانية ملدينة جيزان.

(املصدر: عبداهللا بخاري عام ١٤١٥ هـ).

اجلدول رقم(٢). النشاط االقتصادي للتجمعات العمرانية الرئيسة بمنطقة جازان.
التجمــع 
العمراين

الزراعة 
والصيد

الصناعة
والتعدين

الغـاز 
والكهرباء

النقـل 
واملواصالت

التشييد 
والبناء

األنشطة 
التجارية

اخلدمات 
العامـة

اإلمجايل
%

٦٫٨٥٫٧٠٫٦٦٫٨١٤٫٢١٥٫٤٥٠٫٥١٠٠جيــــزان
١٧٫٠٤٫٦٠٫٩٣٫١٥٫٢١٢٫٠٥٧٫٢١٠٠أبـو عريش
١٩٫٣٦٫١١٫٦٤٫٤١٠٫١١٧٫٤٤١٫١١٠٠صبيـــاء
١٢٫٧٦٫٣٠٫٩٣٫٤٨٫٤١٩٫١٤٩٫٢١٠٠صـامطـة
٢١٫٠٥٫٢١٫٤٣٫٥٩٫٣١٨٫٤٤١٫٢١٠٠بيــــش
٣١٫٤١٫١١٫٣٣٫١٩٫٧٨٫٠٠٤٥٫٤١٠٠فيفــــا
٢٦٫٣٢٫٣٣٫٠٠٤٫٤٦٫٩٨٫٣٤٨٫٨١٠٠فرســـان

مدينة جيزان جمال البحث والدراسة.
املصدر: اسرتاتيجية تنمية منطقة جازان، مصلحة اإلحصاءات العامة ١٤١٣هـ.



٢٣٩جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
الراهن  للوضع  العمراين  اهليكل  دراسة  وتشري 
يليها  هبا،  السكنية  األنشطة  سيطرة  إىل  جيزان،  ملدينة 
اخلدمات احلكومية واإلدارية، حيث متثل نسبة مقدارها 
للمباين  وبالنسبة  التوايل،  عىل   (%٨٫٥  ،%٤٠٫٤)
نسبة  وتصل  متوسطة،  العامة  حالتها  فإن  السكنية 
وغالبيتها   ،(%٣٩) حواىل  نسبياً  هبا  املتدهورة  املساكن 
 ،(%٦٤) إىل  نسبتها  وتصل  واحد  دور  من  تتكون 
احلالية الستعامالت  النسب  اجلدول رقم (٣)  ويوضح 

األرايض هبا. 
مدينة  لسكان  واالقتصادية  االجتامعية  اخلصائص 

جيزان
جيزان  ملدينة  أجريت  التي  اإلحصاءات  أشارت 
نسمة،   (٥٦٥٦٥) السكان  عدد  أن  (١٤١٣هـ)،  سنة 
وهى  نسمة،   (٧٤٩٣٨) إىل  (١٤٢٠هـ)  سنة  ووصل 
زيادة متثل نسبة نمو حواىل (٤٫٦%) يف السنة، ويوضح 
اجلدول رقم (٤) تطور سكان منطقة جازان والتوقعات 

أحجام  تطور  رقم (٥)  اجلدول  ويوضح  هلا،  املستقبلية 
(١٤١٣هـ- عام  من  ا  بدءً جازان  منطقة  ملدن  السكان 
يف  جيزان  ملدينة  العددي  التفوق  ويالحظ  ١٤٢٠هـ)، 

إطار التجمعات العمرانية القائمة.
وبالنسبة لألنشطة االقتصادية لسكان منطقة جازان، 
١٤١٣هـ،  عام  هلا  أعدت  التي  للدراسات  وطبقاً 
والزراعة  اخلدمات  هي  رقم(٦)  اجلدول  ويوضحها 
ومنه  واملوصالت،  النقل  ذلك  ييل  والتجارة،  والصيد 
املنطقة  يف  يوظف  اخلدمات  قطاع  أن  استقراء  يمكن 
ويمثل  للذكور  سواء  االقتصادي  النشاط   ذو معظم 
واإلمجايل   ،(%٩٥٫٢) ويمثل  اإلناث  أو   (%٥٧٫٩)
النشاط  ويعترب   ،(%٦٠٫٣) يمثل  واإلناث  للذكور 
الزراعي يف املرتبة الثانية بني أقسام النشاط االقتصادي 
بنسب (٢٥٫٧%) للذكور و(٢٤%) لإلناث، أما النشاط 
التجاري فيأيت يف املرتبة الثالثة للذكور والثانية لإلناث 

بنسب (٩% ، ٢٫٩%) عىل التوايل.

اجلدول رقم (٣). املؤرشات الرقمية لنسب استعامالت األرايض بمدينة جيزان.

خدمات سـكنياالستعامل
حكومية

خدمات
جتارية

سكني 
ورش مرافق عامةجتاري

طرق مقـابرومستودعات
اإلمجايلوأراىض فضاء

١٠٠%٣٩٫٥%٠٫٣%١٫٨%٢٫٤%٢٫٣%٤٫٨%٨٫٥%٤٠٫٤%النسبة
املصدر: مسح ميداين للباحث - ١٤٢٥هـ.

اجلدول رقم(٤). تطور عدد السكان يف منطقة جازان (١٣٩٤هـ -١٤٥٠هـ).
١٤٥٠هـ١٤٢٠هـ١٤١٣هـ١٣٩٤هـ        السنة
٤٠٣١٠٦٨٦٥٩٦١١٠٨٣٠٢٢٢٢٥٧٧٧٤منطقة جازان

املصدر: تقرير جازان - عبد اهللا بخاري ١٤١٥هـ.
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اجلدول رقم(٥). تطور أحجام التجمعات العمرانية بمنطقة جازان (١٤١٣- ١٤٢٠هـ).

عدد السكان ١٤٢٠هـعدد السكان ١٤١٣هـالتجمع العمراين
٥٦٥٦٥٧٤٩٣٨جيزان *١
٣٤٩٥١٤٨٨٥٣صبياء

٣٥١٤٨٤٦٢٥٢أبو عريش
١٧٦٩٧٢١٦١٨صامتة
١٧٣٧٩٢١٢٢٩بيش

٥٨٩١٧٧٥٢جــزر فرسان
٤١٥٥٥٨٤٧الـدرب
٢٣٧٩٣٧٢١الدايـر
١٤٢٣٢٢٢٦العيدابى
١٩٧٨٢٩١٦العارضة
٢٠١٤٢٧٤١اخلوبة
٥٨٩١٦٠١٧املوسم

*١مدينة جيزان جمال البحث والدراسة
املصدر: اسرتاتيجية تنمية منطقة جازان، إدارة تنسيق املرشوعات

اجلدول رقم(٦). توزيع السكان السعوديني (أكثر من ١٢ سنة) حسب النشاط االقتصادي والنوع (١٤١٣هـ)(٣).

الزراعة البيــان
و الصيد

الصناعات 
والتعدين

الكهرباء و 
املياه

التشييد 
والبناء

األنشطة 
التجارية

النقل 
واملواصالت

اخلدمات 
العامة

غري 
مبني

اإلمجايل
%

٢٥٫٧١٫٣١٫٤٠٫٧٩٫٠٤٫٠٥٧٫٩٠٫١١٠٠ذكور
١٫٢٠٫٤٠٫٠٠٫٠٢٫٩٠٫٢٩٥٫٢٠٫١١٠٠إناث
٢٤٫٠١٫٣١٫٣٠٫٧٨٫٥٣٫٧٦٠٫٣٠٫١١٠٠مجلة

املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة باململكة السعودية، عام ١٤١٣هـ.

(٣) روعي يف املؤرشات الرقمية املرفقة باجلداول (٦٫٥٫٤) أهنا تعكس احلرص الدقيق للرشائح املجتمعية خالل سنة واحدة حمددة، وهي 
(١٤١٣هـ) لكي تسهل من عملية املقارنات التحليلية بالبحث والتي أجريت للمدينة خالل اجلهات احلكومية املعتمدة باململكة.



٢٤١جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
نتائج  فإن  جيزان،  ملدينة  الراهن  للوضع  وبالنسبة 
متثل  السعوديني  نسبة  أن  إىل  تشري  االجتامعي  املسح 
يبلغ  الطبيعية  الزيادة  معدل  وأن   ،(%٧٣٫٥) نحو 
من   (%٥٥) تبلغ  الذكور  نسبة  وأن   ،(%٣٫٩) نحو 
مجلة السكان، وأن متوسط حجم األرسة يبلغ (٧٫٦ 
فرد/أرسة)، ويبلغ معدل اإلعالة نحو (٧١%)، وتبلغ 
ومعظمهم  السكان  عدد  من  نحو(٢٤%)  األمية  نسبة 
من اإلناث، ويوضح اجلدول رقم (٧) مؤرشات اهلرم 

السكاين ملدينة جيزان كالتايل:

اجلدول رقم (٧). النسب املئوية للفئات العمرانية لسكان جيزان.
أنثىذكرالفئات العمرانية
١١٫٦١٢٫٥أقل من  ٥
٥١٤٫١١٤٫٩: ٩
١٠١٢٫٦١٣٫٦: ١٤
١٥١١٫٤١٠٫٦: ١٩
٢٠٩٫١٩٫١: ٢٤
٢٥٨٫٤٨٫٢: ٢٩
٣٠٨٫٥٦٫٣: ٣٤
٣٥٦٫٤٨٫١: ٣٩
٤٠٣٫٩٣٫٩: ٤٤
٤٥٣٫٥٣٫٣: ٤٩
٥٠٣٫٣٣٫٥: ٥٤
٥٥١٫٣١٫٧: ٥٩
٦٠٢٫٩٢٫١: ٦٤
٦٥٣٫٠٢٫٢ فأكثر

١٠٠%١٠٠%اإلمجايل
املصدر: مسح ميداين للباحث، عام ١٤٢٥هـ

جيزان  مدينة  لسكان  االقتصادي  للنشاط  وبالنسبة 
النشاط  سيطرة  إىل  تشري  هلا  الوضع  دراسات  فإن 
املتاحة  الوظائف  عىل  واخلدمات  والتجاري  اإلداري 
للسكان، وكذلك ارتفاع نسبة الذين ال يعملون، وبالتايل 
ارتفاع نسبة اإلعالة باملدينة، مما يعكس احلاجة إىل توفري 
اهلائلة  االمكانات  من  واالستفادة  حملية،  عمل  فرص 
باملدينة لرفع مستو املعيشة واالرتقاء بالبيئة العمرانية 
واالجتامعية واالقتصادية هبا، وهذه املؤرشات موضحة 
دراسات  من  سبق  ما  إطار  وىف   ،(٨) رقم  باجلدول 
جيزان،  بمدينة  الراهن  العمراين  للوضع  وتشخيص 
يمكن استخالص املالمح الرئيسة إلمكانات وحمددات 

التنمية هبا، ويوضحها الشكلني رقام (٥، ٦).
 

اجلدول رقم (٨). مؤرشات األنشطة الوظيفية القائمة بمدينة جيزان.
النسبة %نوع النشاط
٢٢٫٥حكومي
٢٤٫٠خدمات
٣٫١صناعي
١٧٫٠٠جتاري

٢٫٣مواصالت
٣٫٤زراعة وصيد

٣٫٣تشييد
٢٤٫٤ال يعمل
١٠٠اإلمجايل

املصدر: مسح ميداين للباحث (١٤٢٥هـ).
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الشكل رقم (٥). اإلمكانات التنموية بمدينة جيزان. 

الشكل رقم (٦). املحددات التنموية بمدينة جيزان. 
(املصدر: اسرتاتيجية التنمية العمرانية الوطنية ملنطقة جازان – عبداهللا بخاري ١٤١٥هـ).



٢٤٣جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
املوجهات االسرتاتيجية لتنمية مدينة جيزان 

يف إطارها اإلقليمي
الوطنية  العمرانية  االسرتاتيجية  اعتمدت 
بتاريخ   ،(١٢٧) رقم  الوزراء  جملس  بقرار  للمملكة، 
عمرانية  تنمية  «حتقيق  هبدف  (١٤٢١/٥/٢٨هـ)، 
متوازنة بني مناطق اململكة يف املد البعيد، والتقليل من 
املناطق،  بني  التنمية  مستويات  يف  والتباينات  الفوارق 
املتواصلة،  التنموية  التطورات  نتاج  من  كانت  والتي 
خالل العقود الثالث املاضية»، وحددت االسرتاتيجية 
رضورة توجيه التنمية نحو سياسة مراكز النمو بدرجاهتا 
لتحقيق  كآلية  والوطنية  واإلقليمية  املحلية  املختلفة 
ذلك، وىف هذا اإلطار فإن اجلزء التايل يتضمن التعريف 
بأهداف وموجهات االسرتاتيجية الوطنية للتنمية، حتى 
تتكامل األطر التطبيقية لعمران مستدام يتوافق مع البيئة 

الطبيعية بمدينة جيزان.
الوطنية  العمرانية  التنمية  اسرتاتيجية  أكدت  قد 
عام  والقروية،  البلدية  الشئون  وزارة  أعداد  للمملكة - 
مراكز  لثامنية  الدعم  أولويات  توجيه  عىل   - ١٤٢١هـ 
حرضية بمنطقة جازان، وذلك للميزة النسبية هلذه املراكز 
جيزان»  اختريت»مدينة  وقد  اإلقليمية،  التنمية  نرش  يف 
وأشارت  املهمة،  احلرضية  املراكز  هذه  من  كواحدة 
االسرتاتيجية إىل رضورة توجيه االهتامم نحو التوسع يف 
ركزت  فقد  جيزان  ملدينة  وبالنسبة  املراكز،  هذه  وظائف 
عىل الوظائف واألنشطة املرتبطة بالزراعة، وذلك لتقديم 

اخلدمات لسكان املناطق الريفية باملناطق املجاورة.
مخس  من  جازان  ملنطقة  العمراين  النطاق  ويتشكل 
ثم  املنطقة  عاصمة  جيزان  مدينة  أمهها  رئيسة،  مدن 
وتنترش  بيش)،  صامتة،  عريش،  أبو  (صبياء،  مدن 
أما  باملنطقة،  املار  اإلقليمي  احلركة  حمور  عىل  املدن  تلك 
مسطح  كامل  عىل  منترشة  ريفية  فهي  التجمعات  باقي 

املنطقة، وبتحليل أنساق استعامالت األرايض يتضح أثر 
التضاريس يف توزيع العمران هبا، حيث تنترش التجمعات 
العمرانية الرئيسة عىل طول حمور حركة رئيس يبدأ جنوبا 
من مدينة املوسم، ويتجه شامالً إىل جيزان وأبو عريش ثم 
الشامل،  أقىص  الشقيق  وأخرياً  والدرب)  وبيش  (صبياء 
وتنترش التجمعات الريفية عىل حواىل (٥٥%) من مساحة 
اإلقليم، وترتكز غالبيتها بالسهل الساحيل، ويبلغ متوسط 
نطاق  ويرتاوح  كم)،   ٣-٤) التجمعات  بني  التباعد 
مرئيات  يتضمن  التايل  واجلزء  كم)،   ١٠-٣٠) تأثريها 
جازان  منطقة  لتنمية  الوطنية  العمرانية  االسرتاتيجية 

والرتكيز عىل ما يتعلق بمدينة جيزان. 
مرئيات اسرتاتيجية التنمية العمرانية ملنطقة جازان

مراكز  ضمن  جيزان  إقليم  اختاذ  عىل  التأكيد   -١
النمو احلرضية بمستوياهتا الوطنية واإلقليمية واملحلية، 
والعمل عىل حتقيق مزيد من الدعم التدرجيي لتنميتها، 
إيصال  من  املراكز  هذه  لتمكني  الالزم  بالتمويل  وذلك 
إىل  واالقتصادية  واالجتامعية  العمرانية  التنمية  ونرش 
حماور  بني  واتصال  ربط  نقاط  لتصبح  املجاورة  املناطق 

التنمية املستهدفة.
٢- االستفادة من إجيابيات املراكز احلرضية الرئيسة، 
بمراكز  التنمية  مناطق  تدعيم  يف  جيزان»  «مدينة  ومنها 
احلرضية  املراكز  بني  تقع  والتي  نمواً،  األقل  املناطق 
التنمية  حتقيق  عىل  واالعتامد  تأثريها،  ودوائر  الرئيسة 
املتوازنة خالل حماور للتنمية، كام يظهر التحليل اخلاص 
العنارص  توفري  إمكانية  التنمية،  ومقومات  باجتاهات 
بني  التنمية  لتنشيط  جديدين  حمورين  لنرش  املالئمة 
(جدة، مكة ، الطائف) إىل منطقة أهبا، ومنها إىل مدينة 

جيزان عىل امتداد السهل الساحيل، الشكل رقم(٧).
٣- التأكيد عىل توظيف أنشطة زراعية بمنطقة السهل 
التضاريسية،  املعوقات  من  النسبي  خللوها  الساحيل، 
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وتوافر املياه وأرايض صاحلة للتنمية، باإلضافة إىل سهولة 
الوصول إىل األسواق املركزية بجدة، ومكة، والطائف، 
ولذلك تؤكد االسرتاتيجية عىل ختصيص املوارد الالزمة 
املحلية  النمو  ملراكز  واخلدمات  الوظائف   مستو لرفع 
ضمن  وذلك  فرسان)،  عريش،  أبو  صامطة،  يف (بيش، 
حمور التنمية املمتد من (جدة، مكة املكرمة، الطائف) إىل 

حائل وجيزان، الشكل رقم (٨). 
طبيعة وأهداف التنمية العمرانية ملنطقة جازان

قاعدة  باملنطقة،  وتنوعها  الطبيعية  املوارد  تشكل 
أساسية ألهداف التنمية هبا، وتشمل املنتجات الزراعية 

التجارية  واألنشطة  األسامك  وصيد  احليوانية،  والثروة 
صياغة  تم  فقد  ذلك  ضوء  وىف  والرتفيه،  والسياحة 
 قصو أولوية  وإعطاء  للمنطقة  التنموية  األهداف 
أطر  وحتقيق  هبا،  واملرافق  اخلدمات   مستو لتطوير 
واالقتصادية  (العمرانية  املجاالت  يف  املستدامة  التنمية 
أهداف   (٩) رقم  اجلدول  ويلخص  واالجتامعية)، 
يستخدمها  والتي  للمنطقة،  العمرانية  االسرتاتيجية 
البحث يف تقييم القضايا العمرانية احلرجة ملدينة جيزان 

بالبند رقم (٥).

الشكل رقم ( ٧). مراكز النمو العمراين بمنطقة جازان. 
(املصدر: اسرتاتيجية التنمية العمرانية الوطنية ملنطقة جازان).

الشكل (٨). عنارص االسرتاتيجية العمرانية الوطنية ملنطقة جازان. 
(املصدر: اسرتاتيجية التنمية العمرانية الوطنية ملنطقة جازان).



٢٤٥جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
اجلدول رقم (٩). األهداف التنموية ملنطقة جازان.

األهداف التنموية املطلوب حتقيقها مرتكزات التنمية 

: األهداف العمرانية: - دعـم إنشـاء قطـب تنمـوي وطني يف حاضـرة جيـزان.أوالً
- تطوير جزر فرسـان وجبـال فيفا كمناطق سياحية وحساسة.
- تأهيل منطقة امليناء لتصبح منطقة حـرة، وكمركز تصديري.
. - رفـع كفاءة شـبكة الطرق التي تربـط املنطقة إقليمياً ودولياً
- رفـع كفاءة الطرق الداخليـة بني املناطق الريفية واحلرضية.

- تعزيز قدرة شبكة الكهرباء ملواجهة الطلب التنموي املتـزايد.
- توفري فرص مياه الشـرب لسكان املنطقة واألنشطة التنموية.

- أولوية توفيـر شـبكة صـرف صحي يف حارضة جيـزان.
. - رفـع كفـاءة املطار الستيعاب األنشـطة املتوقعة مسـتقبالً

- دعم قـروض اإلسـكان واملشـروعات ملواطني املنطقـة.

: األهداف االقتصادية: - االسـتفادة من موقـع املنطقة االسرتاتيجي بفتـح األسـواق. ثانياً
- تـوفري فرص وظيفية استجابة للمـوارد املتنـوعة باملنطقة.

- االستفادة من تنـوع إمكـانيات ومـوارد املنطقة وثـرواهتا.  
- دعـم وتعـزيـز الـزراعـة (كنشـاط رئيس باملنطقة).

- دعـم الزراعـة والرعـي والسياحة يف اجلبـال والسـهول.
- دعـم الصناعات الغذائيـة التي تعتمد عىل إمكـانات املنطقة.

: األهداف االجتامعية: - االهتامم بتطـوير التجمعات العمـرانية احلرضية باملنطقـة.الثاً
- حتسني مسـتو اخلدمات واملرافق والبنيـة األسـاسية هبا. 

- احلـد من هجـرة سكان املنطقـة والتعـرف عىل أسـباهبا.
- احلـد من األميـة بتطـوير النظم لتحسني اخلدمات التعليمية.

.توفري اإلسـكان املالئم لسكان املنطقـة يف املـدن والقر -
- االهتامم باخلدمات الصحية وإيصاهلا إىل معـدالت اململكـة.

- تطـويـر التعليـم اجلامعي واملعاهـد والتـدريب باملنطقة.

املصدر: اسرتاتيجية التنمية العمرانية ملنطقة جازان.
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مراكز النمو املستهدفة بمنطقة جازان ومستوياهتا الوظيفية

استهدفت اخلطة االسرتاتيجية الوطنية لتنمية مدينة 
يف  روعي  لذلك  واحلرض،  الريف  بني  التوافق  جيزان 
هبا،  للسكان  املتوازن  التوزيع  العمرانية  التجمعات 
عمراين،  جتمع  كل  ومقومات  إمكانيات  وحسب 
ووفق املستويات الوظيفية املختلفة املستهدفة، ويف هذا 
اإلطار اعتمدت االسرتاتيجية عىل تعداد السكان (عام 
سكان  إلعداد  والتصور  النمو  ومؤرشات  ١٤١٣هـ) 
(عام  حتى  املنطقة  يف  الرئيسة  العمرانية  التجمعات 

١٤٥٠هـ)، واملوضحة باجلدول رقم (١٠).

اجلدول رقم(١٠). أحجام التجمعات العمرانية املستهدفة حتى 
عام ١٤٥٠هـ (باأللف نسمة).

١٤٥٠هـ١٤١٣هـالتجمع العمراين
٥٦٫٦٢٥٠جيزان
٣٥٫٠٢٠٠صبياء

٣٥٫٢١٥٠أبو عريش
٤٫٢٢٥الدرب
١٫٠١٠الريث
١٫٤١٥العيدانى
٢٫٤٢٥الدائر
٢٫٠١٥العارضة
٢٫٠١٠اخلوبة
١٧٫٧٥٠صامطة
٤٫٣٢٥املوسم
٦٫٠٢٥فرسان
١٧٫٤٥٠بيشة

مدينة جيزان جمال البحث والدراسة
املصدر: اسرتاتيجية التنمية العمرانية ملنطقة جازان ١٤٢١هـ.

تنمية  أطر  صياغة  يف  االسرتاتيجية  واعتمدت 
عن  وتعرب  التجمعات  وظائف  عىل  العمرانية  املراكز 
حجمها وإمكانياهتا احلالية، باإلضافة إىل دورها املتوقع 
رئيسة،  مستويات  ثالثة  يف  املراكز  هذه  وتقع   ، مستقبالً
عدد  ويرتاوح  الوطنية“،  النمو  ”مراكز  األول:   املستو
نسمة)،   ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إىل   ٥٠٠٫٠٠٠) من  سكاهنا 
وأبو  وصبياء  (جيزان  مدن  من  كل  اعتبار  تم  وقد 
عريش) لتقارب مواقعها مركزاً للنمو الوطني باملنطقة، 
مراكز  وهى  اإلقليمية“،  النمو  ”مراكز  الثاين:   واملستو
 ٥٠٫٠٠٠) من  سكاهنا  عدد  يرتاوح  متكاملة  حرضية 
التوطن  نظرية  عىل  وتعتمد  نسمة)،   ٥٠٠٫٠٠٠ إىل 
 املستو هذا  ومن  اإلقليمية،  واالحتياجات  الصناعي 
 تم إختيار (مدينة صبياء) كمركز نمو إقليمي، واملستو
الثالث: ”مراكز النمو املحلية“، وهي مراكز حرضية يصل 
عدد سكاهنا ما بني (١٠٫٠٠٠ إىل ٥٠٫٠٠٠ نسمة)، 
ويوضح  املنطقة،   مستو عىل  جغرايف  بشكل  تتوزع 
تقرتحها  التي  واالستعامالت  املراكز   (٩) رقم  الشكل 

اسرتاتيجية التنمية العمرانية الوطنية ملنطقة جازان.
إعداد  رضورة  إىل  االسرتاتيجية  أشارت  وقد 
ومن  التنموية،  للمراكز  املتعمقة  التفصيلية  الدراسات 
الوظيفي  دورها  تفعيل  هبدف  جيزان“،  ”مدينة  بينها 
واإلقليمي والوطني، وتعميق مفاهيم التنمية املستدامة 
وبيئتها  املكانية  بخصائصها  التعريف  خالل  من  هبا، 
الطبيعية والنطاق احليوي املحيط  هبا، وهذا ما يستهدفه 

البحث بالدراسة يف اجلزء التايل.
خصائص البيئة الطبيعية للنطاق الساحيل ملدينة جيزان

لتشخيص  حتليلية  دراسات  البحث  يستهدف 
يتعلق  ما  عىل  والرتكيز  جيزان،  ملدينة  الطبيعية  البيئات 



٢٤٧جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
كل  الدراسات  هذه  وتشمل  هلا،  الساحيل  بالنطاق 
هذه  وتعترب  والبحرية،  واألرضية  املناخية  البيئات  من 
البيئي  بالنظام  للتعريف  رضورية  مقدمة  الدراسات 
اإليكولوجي  والنظام  جيزان،  بمدينة  القائم  الطبيعي 

هلا، ومن ثم استخالص أهم القضايا البيئية والعمرانية 
هلا،  حتديات  ومتثل  التنمية  برامج  تواجه  التي  احلرجة 
ويوضح الشكل رقم (١٠) النظم الطبيعية جمال البحث 

والدراسة.

الشكل رقم (٩). االستعامالت املقرتحة للتنمية العمرانية ملنطقة جازان طبقاً لالسرتاتيجية الوطنية للمملكة العربية السعودية. 
(املصدر: اسرتاتيجية التنمية العمرانية الوطنية ملنطقة جازان).

الشكل رقم (١٠). دياجرام يوضح مكونات النظام البيئي الطبيعي والذي يتناوله البحث بالدراسة.
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خصائص البيئة املناخية لإلقليم الساحيل ملدينة جيزان

تقع منطقة الدراسة يف النطاق الساحيل للبحر األمحر، 
طول  وخط  شامالً  عرض (٣٠-١٦°)  خط  تقاطع  عند 
(٤٢°) رشقاً، وعىل ارتفاع متوسط (٥٠) مرتاً فوق سطح 
االنتقالية  املنطقة  حدود  ضمن  يدخل  واملوقع  البحر، 
اململكة  غرب  الصحراوي  النطاق  من  كل  بني  الواقعة 
الساحيل  والنطاق  عسري،  منطقة  جنوب  يف  واملتمثل 
باملنخفضات  تتأثر  واملنطقة  غرباً،  األمحر  بالبحر  املتأثر 
والربيع  الشتاء  يف  األمحر  البحر  فوق  املتحركة  اجلوية 
واخلريف، بينام تقع يف نطاق تأثري املنخفض السائد فوق 
جنوب غرب آسيا ووسط أفريقيا يف الصيف، (أطلس 

اململكة السعودية، ١٤١٩هـ).
النظم احلرارية السائدة باملراكز العمرانية الساحلية

مناخية  أقاليامً  العمرانية  املراكز  تكوين  طبيعة  تشكل 
عىل  أتساعه  يعتمد  حميطاً  ليشمل  تأثريها  يمتد  صغرية 
املناخي  اإلقليم  بَعد  ويرتاوح  العمرانية،  الكتلة  حجم 
وخيضع  املدينة،  حدود  من  (٣،٤كم)  بني  جيزان  ملدينة 
الساحل  منطقة  بني  احلرارة  درجات  يف  االختالف 
واملراكز العمرانية، إىل االختالف يف اختزان الطاقة خالل 
السامء  وصفاء  الرياح  ضعف  فرتات  أثناء  وىف  منهام،  كل 
تتكون ما يعرف باجلزر احلرارية، حيث تزيد درجة احلرارة 
الليل  خالل  الريفية  املناطق  عن  العمرانية  املناطق  يف 

بمقدار (٥م°) تقريباً، (أسامه خليل، سنة ٢٠٠٥م).
احلراري  التأخري  ظاهرة  فإن  الرشوق  فرتة  وخالل 
تكون واضحة خاصة يف مركز الكتلة العمرانية للمدينة 
أرسع  بصورة  الريفية  املناطق  حرارة  درجة  تزيد  حيث 
لكل  النوعية  احلرارة  الختالف  العمرانية،  املناطق  من 
القبة  فإن  السكون  أو  الرياح  ضعف  فرتات  ويف  منهام، 
الساموية احلرارية فوق املدينة تكون نظاماً حلركة اهلواء 
االنقالب  حالة  ويف  والبحر،  الرب  نسيم  كبري  حلد  يشبه 

اجلوي  املحيط  من  املتحركة  العليا  الطبقة  فإن  احلراري 
متر فوق القبة الساموية احلرارية، ويف إطار هذه الظروف 
يف  بارتفاع  املدينة  فوق  للرياح  كبرية  رسعات  تتكون 

حدود (٢٠٠م).
التحليل املناخى لساحل مدينة جيزان

جيزان  مدينة  ساحل  ملناخ  حتليلها  يف  الدراسة  تعتمد 
عىل البيانات املسجلة يف مصلحة األرصاد اجلوية ومحاية 
احلرارة  درجة  وهي  (١٤٢٢هـ)،  عام  باململكة  البيئة 
وحركة  الشميس  واإلشعاع  واألمطار  الرطوبة  ونسبة 
اهلواء، ويوضح الشكلني رقام (١١- أ، ١١- ب) التحليل 
املناخي للبيانات األساسية ذات التأثري املبارش عىل راحة 

اإلنسان، ومؤرشاهتا وخصائصها البيئية فيام ييل:
خالل  ترتفع  فإهنا  احلرارة:  لدرجات  بالنسبة 
درجة  أقىص  وتبلغ  سبتمرب)،  إىل  (يونيو  من  الفرتة 
قيمة  وأدنى  أغسطس،  شهر  خالل  (٤٠٫٥°م)  حرارة 
تتزايد  عام  وبوجه  يناير،  شهر  خالل  (١٨٫٨°م)  هلا 
إىل  الساحلية  للسهول  الرشقي  باجلزء  النسبية  الرطوبة 
ساحل  عىل  النسبية  الرطوبة  متوسط  ويرتاوح  الغرب، 
يف  إىل (٧٧%)  يوليو  شهر  يف  بني (٦١%)  جيزان  مدينة 
يف   (%٩٧) للرطوبة  األقىص  احلد  ويبلغ  فرباير،  شهر 

شهر يناير وأدنى قيمة هلا (٢٢%) خالل شهر يونيو.
الشتاء  فرتة  خالل  ترتكز  فإهنا  لألمطار:  وبالنسبة 
إىل  نسبتها  تصل  حيث  ومارس)،  (يناير  شهري  يف 
فإهنا  الصيف  فرتة  خالل  أما  ١٨٫٤مم)،   ،٣٠٫٠)
تصل  حيث  وأغسطس)،  (يوليو  شهري  خالل  ترتكز 
متوسط  إمجايل  ويمثل  ٨١٫٧مم)،   ،١٥٫٢) نسبتها 
وتكون  (١٥٠٫٤مم)  املدينة  عىل  هتطل  التي  األمطار 
نتيجة  ومفاجئة  مؤثرة  وسيوالً  وغزيرة  كثيفة  غالبيتهاً 
جتاه  وانحدارها  واجلبال  املرتفعات  قمم  عىل  سقوطها 

الساحل خالل مسارات األودية الرئيسة باملنطقة.



٢٤٩جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 

الشكل رقم (١١-أ). املؤرشات املناخية ملدينة جيزان. (معدالت درجات احلرارة واألمطار والرطوبة )

(املصدر: بيانات مصلحة األرصاد اجلوية ومحاية البيئة باململكة العربية السعودية -٢٠٠١ م).
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اجتاهها  فإن  االستوائية:  الرياح  حلركة  وبالنسبة 
أكتوبر)،  إىل  (أبريل  األشهر  خالل  الغريب  هو  الرئيس 
(غربية\جنوبية)،  إىل  غربية  من  ترتاوح  األشهر  وبقية 
املوسمية  الرياح  أما  عقدة)،   ٥٫٨) رسعتها  ومتوسط 
هتب خالل األشهر (يوليو وأغسطس وسبتمرب)، وتبلغ 
الشاملية  باملنطقة  الفرتة  هذه  خالل  رسعتها  متوسط 
خالل  رسعة  أقىص  وتبلغ  عقدة)،   ٥٢٫٠٠) الغربية 
شهر أغسطس وتصل إىل (٧٠عقدة)، وهذه املؤرشات 
الظهري  تأثري  بفعل  تنشا  التي  الغربة"  "ظاهرة  إىل  تشري 
الصحراوي من جهة الشامل الرشقي واجلنوب واجلنوب 
واألتربة،  الرملية  بالعواصف  حمملة  وتكون  الغريب، 

ويوضحها اجلدول رقم (١١)، والشكل رقم (١٢).
تتميز  جيزان  مدينة  فإن  الشمسية:  للطاقة  وبالنسبة 
الشميس  اإلشعاع  كثافة  تزداد  حيث  الشمسية،  بالوفرة 
حواىل  النسبة  هذه  وتصل  جنوباً،  اجتهنا  كلام  املبارش 
السطوع  ساعات  ومتوسط  يوم)،  (٩٥٠وات/م٢/ 
النهاري حواىل (١١٫٥ ساعة/يوم) وذلك خالل فرتة 

منظومة  إىل  حتتاج  الطبيعية  الطاقات  وهذه  الصيف، 
متكاملة لالستفادة منها، نظراً لكفاءهتا يف حتسني البيئة 

العمرانية.
تطبيقات البحث باستخدام املقاييس احلرارية

املناخ  عىل  تطبيقية  دراسات  التايل  اجلزء  يتضمن 
عاملية،  مقاييس  باستخدام  جيزان،  ملدينة  املحيل 
الستقراء مؤرشات الراحة احلرارية هبا، ومن ثم اقرتاح 
كفاءة  لرفع  املطلوبة  والتخطيطية  التصميمية  املعاجلات 
األداء احلراري للنظم العمرانية باملدينة، واملقاييس التي 

يستخدمها البحث هي:
 Olgyay>s ألوجلـاي  البيومناخية  اخلريطة   -١

.(٤)  Bioclimatic Chart

 Psychometric جليفوين  السيكرومرتي  املنحنى   -٢
.(٥) Chart

  Olgay, V. Design With Climate, 1976.(٤)
.Markus & Morris, Buildings, Climate & Energy, 1980 (٥)

الشكل رقم (١١- ب). املؤرشات املناخية ملدينة جيزان. (اجتاهات حركة الرياح االستوائية وملوسمية)
(املصدر: بيانات مصلحة األرصاد اجلوية ومحاية البيئة باململكة العربية السعودية -٢٠٠١ م).
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اجلدول رقم (١١). يوضح أعىل رسعة للرياح واجتاهاهتا حسب الشهور. 

(الرسعة بالعقدة واالجتاه بالدرجة)

الشكل رقم (١٢). حركة الرياح والعواصف بمدينة جيزان. 
(املصدر: بيانات مصلحة األرصاد اجلوية ومحاية البيئة باململكة العربية السعودية -٢٠٠١ م).
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املناخية  الفرتات  رصد  تم  املقاييس،  هذه  وبتطبيق 
وتقع  ناقص،  أو  زائد  حراري  إجهاد  متثل  التي 
واملقرتحات  للمدينة،  احلرارية  الراحة  حدود  خارج 
والشكل  هبا،  الراحة  منطقة  نطاق  لتوسيع  املطلوبة 
ومؤرشاهتا  التطبيق  نتائج  يوضحان   (١٣،١٤) رقم 

التخطيطية والتصميمية كام ييل:
احلراري  املجال  عىل  احلارة  الفرتة  سيطرة   -١
إىل  االحتياج  فإن  وبالتايل  العام،  فرتات  غالبية  للمدينة 
يفوق  الزائد  احلراري  اإلجهاد  فرتات  خالل  التربيد 
ويمكن  الباردة،  الفرتة  خالل  التسخني  إىل  االحتياج 
بزيادة  بالتربيد  طبيعياً  الفرتة  هلذه  العمرانية  املعاجلة 
والعزل  الطبيعية،  والتهوية  اخلارجي  والتظليل  البخر 
وأغسطس)  (يولية  شهري  خالل  وبخاصة  احلراري، 

وفرتة حمدودة من سبتمرب.
احلراري  اإلجهاد  فرتات  معاجلة  إمكانية   -٢
شهر  من  الفرتة  خالل  وذلك  طبيعية،  بأساليب 
للوصول  االحتياج  وإن  أكتوبر)  وحتى  (يونيو 

للراحة احلرارية يتمثل يف حركة اهلواء برسعة ترتاوح 
(ديسمرب  األشهر  أما  هناراً،  ≈١٫٥م/ث)  من(٠٫٥ 
 ٥٥) تكافئ  إضافة  إيل  حتتاج  فإهنا  وفرباير)،  ويناير 
جول/ساعة) ليصبح مرحياً، ويتحقق ذلك باستغالل 
هذه  معاجلة  فإن  ليالً  أما  املبارشة،  الشمسية  الطاقة 
(٢٧٠جول/ساعة)،  تكافئ  حرارة  بإضافة  الفرتة 
الشميس  اإلشعاع  بتخزين  لذلك  الوصول  ويمكن 
الطاقة  من  قدر  إضافة  ويمكن   ، ليالً إشعاعه  وإعادة 

صناعياً خالل شهري (يناير وفرباير).
باردة  مارس)  وحتى  (نوفمرب  بني  الفرتة  تعترب   -٣
حارة،  املتبقية  والفرتة  هناراً،  ومرحية  ومعتدلة  ليالُ 
التي  األشهر  خالل  املناخية  الظروف  حتسني  ويمكن 
وتعترب  وأغسطس)،  (يوليو  وهي  معاجلات،  إىل  حتتاج 
املناخية  العنارص  من  بالبخر  والتربيد  الرياح  حركة 
وأن  الشهرين،  هذين  خالل  الراحة  توفر  التي  الرئيسة 
للكتلة  الزراعي  الظهري  تعزيز  أمهية  عىل  يؤكد  ذلك 

العمرانية باملدينة.

الشكل رقم( ١٣). الرسم البيو مناخي ملدينة جيزان. 
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خالصة الدراسات املناخية 
أ) تعاين مدينة جيزان من «ظاهرة الغربة» الناجتة عن 
حركة الرياح برسعات عالية، وتتسبب يف إثارة الرمال 
واألتربة خالل فرتات الصيف، وتعترب من أهم الظواهر 
اجلوية التي حتتاج إىل معاجلات عمرانية وطبيعية لتاليف 

أخطارها.
«إجهاد  إىل  املشيدة  العمرانية  البيئة  تتعرض  ب) 
حراري زائد» معظم فرتات العام، ويمكن معاجلة هذه 
وأمهها  البيئي  التحكم  اسرتاتيجيات  بتفعيل  الفرتات 

(التظليل اخلارجي، التهوية الطبيعية، العزل احلراري)، 
فرتات  معظم  السياحي  النشاط  تعزيز  يمكن  وبذلك 

العام.
رئيساً  مائياً  مصدراً  والسيول»  «األمطار  تعترب  ج) 
لري الغطاء املزروع باملدينة، والذي بدوره يؤثر إجيابياً 
مياه  من  االستفادة  ويمكن  الطبيعي،  البيئي  املحيط  يف 
املردودات  إىل  باإلضافة  أرضياً،  بتخزينها  السيول 
املعيشة   مستو وحتسني  واالستثامرية  االقتصادية 

لسكان هذه املدينة.

أ) تدفئة بالوسائل امليكانيكية.
ب) تدفئة بالطرق السلبية (خفض معدل فقدان احلرارة بالتوصيل والترسيب – زيادة التعرض ألشعة الشمس). 

ج) خفض معدل الرطوبة النسبية للهواء بمنع الترسب باإلضافة إىل احلامية من االشعاع الشميس. 
د) ترطيب اهلواء. 

هـ ) هتوية طبيعية مع التظليل. 
و) تربيد بالبخر باإلضافة إىل احلامية من أشعة الشمس بالتظليل. 

ز) تربيد باإلشعاع (ختزين حراري عايل -  هتوية طبيعية - تضليل) واالحتياج للتربيد بالبخر. 
ح) تربيد باالشعاع (ختزين حراري متوسط - تضليل) باإلضافة إىل التربيد بالبخر.

ط) خفض معدل اكتساب احلرارة باحلامية من أشعة الشمس بالتضليل.
ك) التربيد بالطرق امليكانيكية (تكييف اهلواء التقليدي).

ل) منطقة الراحة احلرارية.
الشكل رقم (١٤). اخلريطة السيكومرتية موضحاً عليها املعاجلات املناخية ملدينة جيزان. 
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خصائص البيئة األرضية ومظاهر السطح ملدينة جيزان

موازية  نطاقات  ثالثة  من  جازان  منطقة  تتشكل 
منسوبة  ويرتاوح  الساحيل   السهل  أوهلا:  للساحل، 
ويمثل  البحر،  سطح  فوق  ١٠٠م)  إىل  (صفر  من 
التالل  متثله  الثاين:  والنطاق  املنطقة،  من   (%٤٧) نحو 
السفحية ويرتاوح منسوهبا من (١٠٠: ٩٠٠م)، ومتثل 
املواقع  يف  ويتمثل  الثالث:  النطاق  أما   ،(%٣٧) نحو 
اجلبلية ويزيد منسوهبا عن (٩٠٠م)، ومتثل نحو (١٦%) 

من مساحة املنطقة.
اخلصائص اهليدرولوجية واملوارد املائية

إىل  جازان  بمنطقة  السائدة  الطبيعية  األوضاع  تشري 
توافر املوارد املائية هبا خالل ثالثة مصادر رئيسية أوهلا: 
حواىل  سنوياً  املنطقة  عىل  حجمها  ويبلغ  األمطار،  مياه 
تقريباً   (%٣٧٫٥) يعادل  ما  وهو  م٣)،  (٩٣٦مليون 
املصدر  وتعترب  سنوياً،  املتاحة  املائية  املوارد  إمجايل  من 
مليون   ٥٠٠) بحوايل  تقدر  والتي  للمراعي،  الرئيس 
م٣) سنوياً، واملصدر الثاين: املياه اجلوفية وتدعمها مياه 
األمطار بإضافة تقدر بحوايل (٨٧٩ مليون م٣) سنوياً، 
اجلويف،  اخلزان  من  للسحب  األقىص  احلد  تشمل  وهي 
مليون   ٨٠) من  يقرب  ما  يستخدم  العمران  إن  حيث 
م٣) سنوياً، أما املصدر الثالث: املياه السطحية املتجمعة 
يف الوديان وتقدر كمياهتا السنوية بحوايل (٦٨٠مليون 
املائية  املوارد  إمجايل  من   (%٢٧٫٥) يعادل  بام  م٣)، 

املتاحة، (االسرتاتيجية الوطنية لتنمية منطقة جازان).
اخلصائص اجليولوجية والرتبة السطحية

نطاقني  جازان  ملنطقة  اجليولوجية  اخلصائص  يميز 
جزر  شامالً  للمنطقة:  الغريب  القطاع  مها:  أساسيني 
النهرية  الرباعي  العرص  رواسب  نطاق  وهو  فراسان 
والرواسب السطحية املتعلقة هبا، مشتملة عىل رواسب 
العرص الثالثي للسهل الساحيل للبحر األمحر، والنطاق 

والتي  الرسوبية،  الربكانية  الوحدات  يشمل  الثاين: 
العرص  وصخور  اجلرانيت  صخور  معها  تتداخل 
يشكالن  النطاقان  وهذان  الربكانية،  والثالثي  الرباعي 

القاعدة التي تتواجد عليها الثروات املعدنية باملنطقة. 
تتشكل الرتبة السطحية ملنطقة جازان من ثالثة نطاقات 
املنطقة  متيز  التي  اجلغرافية  القطاعات  تعكس  رئيسة، 
قطاع  عىل  ويغلب  والساحلية)،  والوسطى  (اجلبلية 
الرتبة  بعض  مع  الرملية  الكثبان  الساحلية  السهول 
الطميية، والرملية العميقة، والطميية احلصوية العميقة، 
وتنترش يف بعض مناطق القطاع الساحيل الرتبة املحلية، 
الضعف  مناطق  من  وتعترب  للمياه  نافذة  غري  وهي 
بمناطق  تعرف  والتي  الساحلية  باملنطقة  األريض 

«السبخات»، (أطلس اململكة السعودية، ١٤١٩هـ).
املوارد والثروات التعدينية األرضية

ملدينة  الساحيل  بالنطاق  األرضية  الثروات  تتوافر 
راسب  وجود  أمهها  ومن  واسع،  نطاق  عىل  جيزان 
امللحية»،  جيزان  «بقبة  يعرف  ما  وهو  امللح  من  كبري 
القبة  أن  السطحية  اجليولوجيا  دراسات  أظهرت  وقد 
قطرها  وأن  اخلارجي،  شكلها  يف  منتظمة  غري  امللحية 
(١٥٠٠م)،  إىل  تصل  امللح  وسامكة  (٨٠٠م)،  يبلغ 
أكثر  بلغت  املثبتة  االحتياطات  أن  احلفر  نتائج  ودلت 
من (٣٠ مليون طن) يف منطقة بعمق (٤٠م)، وأظهرت 
راس  يف  سطحية  حتت  ملحية  قبة  أيضاً  الدراسات 
عن  يقل  ال  بسمك  فرسان  جزر  يف  الواقع  حسيس 

(١٠٠م إىل ١٣٥م).
ونطاقها  جيزان  بمدينة  الطبيعية  الثروات  وتتنوع 
املحيط، ومن هذه الثروات البوتاسيوم، ورمل السيليكا 
اجلنوب  إىل  (٧١كم)  بعد  عىل  يوجد   الذ والكوارتز 
عىل  اجلريي  احلجر  وكذلك  جيزان،  مدينة  من  الرشقي 
بعد (٥٥كم) جنوب رشق املدينة، ويتوافر أيضاً اجلبس 
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عمودية  شبه  طبقات  شكل  عىل  امللحية  جيزان  قبة  يف 
يصل سمك كل منها حوايل (مرت واحد)، كذلك يتواجد 
الشامل  من  (٩٠كم)  بعد  عىل  والرخام  الدولومايت 
الساحيل  السهل  عىل  جيزان  مدينة  من  الغريب  والشامل 
والصلصال،  البازلتية  الصخور  وكذلك  األمحر،  للبحر 

(االسرتاتيجية الوطنية لتنمية منطقة جازان).
مناطق اجلذب السياحي ذات البعد البيئي ًبمدينة جيزان

يف  الطبيعية  واملحميات  الفطرية  احلياة  أنامط  تتنوع 
مناطق عديدة بالنطاق احليوي بمدينة جيزان، ومن أمهها 
وترتكز  الساحلية،  واملواقع  والغابات  اجلبلية  املناطق 
غالبية هذه املواقع يف «جبال فيفا وجزر فرسان»، والتي 
لذلك  باإلضافة  باملدينة،  السياحية  املعامل  أهم  من  تعترب 
أماكن تواجد العيون احلارة وبخاصة يف «أحد املسارحة 
املواقع  تلك  والستغالل  جيزان،  طريق  شامل  والوفرة» 
سليمة،  بيئية  وإدارة  اقتصادية   جدو دراسات  يتطلب 
وبخاصة يف حالة ربط هذه املقومات بقمة «جبل القهر» 
التي ترتفع أكثر من (٢٠٠م) فوق سطح البحر، وتبلغ 
الطبيعية  باملناظر  وتتميز  (٤٠كم٢)،  حوايل  مساحتها 
وهلا  بيئية  بحساسية  تتمتع  مواقع  وهي  سياحياً،  اجلاذبة 
األطر  وصياغة  عليها،  املحافظة  جيب  خاصة  مميزات 
الستخدامها  املناسبة  الوقائية  واإلجراءات  العمرانية 
سياحياً دون اإلخالل بالنظم احليوية القائمة واملستحدثة، 
(أسامه خليل، سنة ٢٠٠٤م)، وهذه اإلمكانات املتميزة 
البيئية  السياحة  تعزيز  أمهية  اىل  تشري  السياحي  للجذب 

(Eco-tourism) بمدينة جيزان.

خالصة دراسات البيئة األرضية 
طبيعية  وإمكانات  بمميزات  جيزان  مدينة  تتمتع 
يف  إجيابياً  تساهم  أن  يمكن  حمدودة،  غري  واقتصادية 

واالستثامرية  واالقتصادية  العمرانية  التنمية  برامج 
اإلمكانات  هذه  وتتمثل  اإلقليمي،  إطارها  يف  للمدينة 
يف مصادر املياه والثروات املعدنية املتنوعة وقباب امللح، 
و تنوع أنامط البيئات احلياتية واملناطق املحمية والغابات 
األنشطة  إىل  باإلضافة  واجلزر،  الساحلية  واملواقع 
والفطرية،  الربية  واحلياة  والغابات  واملراعي  الزراعية 

وهذه اإلمكانات هي عصب التنمية باملدينة.
خصائص البيئة البحرية للنطاق الساحيل ملدينة جيزان

من  بالعديد  جازان  ملنطقة  البحرية  البيئة  تذخر 
املوارد البحرية املتنوعة، والنظم احليوية احلساسة بيئياً، 
ومنها الشعب املرجانية والكائنات البحرية املرتبطة هبا، 
ويعترب مينائي جازان وجزر فرسان من أهم معامل البيئة 
الرئيسة  واملداخل  األمحر،  البحر  ساحل  عىل  البحرية 
تلعب  أن  يمكن  والتي  للمملكة،  اجلنوبية  للمنطقة 
واالقتصادي  العمراين  التطوير  مستقبل  يف  رئيساً  دوراً 
نشطت  األخرية  اآلونة  وىف  باملنطقة،  واالجتامعي 
وتوجيه  امليناءين،  لتطوير  العمرانية  االسرتاتيجيات 
جذب  نقاط  باعتبارها  املكانية،  أمهيتهام  نحو  االهتامم 

. استثامرية باملنطقة حملياً وإقليمياً
ويقع ميناء جازان يف أقىص اجلنوب الغريب للمملكة 
جيزان  ملدينة  الساحيل  النطاق  صدر  وىف  السعودية، 
و(٣٨٫٢٢)  شامالً   (١٦٫٥٠) عرض  خط  وعىل 
حيث  من  الرئيسة  السعودية  املواين  ثالث  وهو  رشقاً، 
البوابة  امليناء  ويعترب  األمحر،  البحر  ساحل  عىل  السعة 
من  اململكة  من  الغريب  اجلنويب  اجلزء  لواردات  الرئيسة 
العامة  املؤسسة  استهدفت  وقد  العامل،  أنحاء  خمتلف 
من  رجب  غرة  يف  تأسيسها  منذ  باململكة  للمواين 
كفاءته  ورفع  امليناء  وتطوير  إنشاء  (١٣٩٧هـ)،  عام 
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استهدفت  ندوة(٦)  عقدت  اإلطار  هذا  ويف  التشغيلية، 
ميناء  وكذلك  به،  االستثامر  ودعم  جازان  ميناء  تطور 
 ،( ميالً  ٢٤) بعد  عىل  جازان  مليناء  التوأم  وهو  فرسان 
(١٤٠٤هـ)،  عام  وتشغيله  إنشائه  من  االنتهاء  تم  وقد 
وامليناء  فرسان،  جزر  لواردات  الرئيسية  البوابة  ويعترب 
اجلزر،  تلك  احتياجات  ويغطى  التنمية  مشاريع  خيدم 
التجارة  خلدمة  والتسهيالت  التجهيزات  به  وتوافرت 

البحرية. 
خالصة دراسات البيئة البحرية

بالعديد  وفرسان»،  «جازان  ميناء  من  كل  يتمتع 
الستقطاب  مؤهالن  جتعلهام  التي  املهمة  املقومات  من 
إجيابياً  سينعكس  مما  البحرية،  املالحة  من  كبري  نصيب 
عىل مستو التنمية ومستو رفاهية املواطن يف منطقة 
ضوء  ويف  عام،  بشكل  واململكة  خاص  بشكل  جازان 
واجلزر،  املواين  وتطوير  لتنمية  امللحوظ  النشاط  هذا 
إىل  جيزان  ملدينة  البحرية  بالبيئة  الساحيل  النطاق  حيتاج 
إدارة بيئية واعية وحمكمة لتجنب التأثريات السلبية التي 
قد ترض بالنظم البيئية األيكولوجية القائمة  من شعاب 

مرجانية وكائنات بحرية مرتبطة هبا.

األمري  رعاية  حتت  واستثامر»،  فرص  «جازان  بعنوان  ندوة   (٦)
حممد بن نارص أمري منطقة جازان، واستهدفت آليات تفعيل 
 ٢٣ به،  املحيطة  واملنطقة  جازان  ميناء  تطوير  إسرتاتيجيات 
ربيع األول ١٤٢٥هـ، - املصدر: (صحيفة االقتصادية، عام 
 - نارص  بن  حممد  األمري  رعى  اإلطار  هذا  ويف  ١٤٢٥هـ). 
ملناقشة  جدة  بميناء  عقد   الذ االجتامع  جازان  منطقة  أمري 
ميناء  يف  استثامرية  حتول  «نقطة  عنوان  حتت  اآلليات  هذه 
جازان» ومن أهم نتائجه إنشاء حمطة لتنمية الثروة احليوانية، 
الزراعية  التنمية  مسرية  وتفعيل  جازان  بميناء  حرة  ومنطقة 
واملواصالت  النقل  (جملة  املصدر:   - بامليناء  والصناعية 

باململكة السعودية، ١٤٢٥هـ).

تقييم التأثري البيئي للتنمية العمرانية بمدينة جيزان
يستهدف البحث تقييم التأثري البيئي للتنمية العمرانية 
ملدينة جيزان، وذلك من خالل التعريف بكل من الفرص 
التنمية،  هلا  تتعرض  التي  املحتملة  والتهديدات  املتاحة 
وذلك إلتاحة الفرصة أمام اإلدارة العمرانية لالستفادة 
من اإلجيابيات وتعزيزها، وتفادي السلبيات التي تعوق 
أسلوب  البحث  يستخدم  اإلطار  هذا  ويف  هبا،  التنمية 
التحليل الوصفي «Swot Analysis»، كأداة لقياس طبيعة 
الشكل  ويوضح  العمرانية،  للتنمية  املطلوب   التوافق 

رقم (١٥) الفكر النظري هلذا األسلوب.

.«SWOT ANALYSIS » الشكل رقم (١٥). التحليل الوصفي
.(Forbes Davidson 1995 :املصدر)

«Swot Analysis» أسباب اختيار أسلوب التحليل الوصفى
األدوات  من  الوصفى  التحليل  أسلوب  يعترب 
املهمة الختبار كفاءة األداء للبيئة العمرانية الراهنة، مع 
الرغم   وعىل  املستقبلية،  للتنمية  متكاملة  صورة  إعطاء 
التخطيط  لتقييم  أساساً  أعد  الوصفى  التحليل  أن 
منه  االستفادة  يمكن  كأسلوب  انه  إال  االسرتاتيجي، 
للمنظومة  األساسية  العوامل  وتنظيم  وإدراك  فهم  يف 
 ،الدردير) واالجتامعية،  البيئية  وتفاعالهتا  العمرانية 
البحث   يستخدمه  األسلوب  وهذا  ٢٠٠٤م)،  داليا، 
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باعتبارها  جيزان  ملدينة  والوظيفي  املكاين  التحليل  يف 
حياتية  ونظم  طبيعية  موارد  من  متلك  بام  بيئياً،  حساسة 
نادرة، كذلك يعترب أسلوب التحليل الوصفى من أهم 
 ،(٧)  (E.I.A)البيئي التأثري  تقييم  دراسات  إعداد  ركائز 

طبقا لدراسات (أسامه خليل، ٢٠٠٤م).
منهج البحث يف تقييم التنمية العمرانية ملدينة جيزان

 «Swot Analysis» الوصفي  التحليل  عملية  تتناول 
ملدينة جيزان حتليل البيئة العمرانية هلا، وذلك من حيث 
وهي  للنموذج  املشكلة  األربعة  األساسية  العنارص 
الفرص،  ومكامن  الضعف،  ومواطن  القوة،  (مواطن 
التأكيد  التحليل  نتائج  وتتضمن  التهديدات)،  ومكامن 
عىل دور وطبيعة التوافق املستهدف خالل هذه العنارص 
وعالقتها بمعايري منظومة التنمية، بام يشمل اإلمكانيات 
القائمة  العمرانية  واملشاكل  واملحددات  واملوارد 
جمموعات  أربع  يف  تتمثل  املعايري  وهذه  واملتوقعة، 
تشمل كل من املعايري (البيئية ، االقتصادية ، العمرانية ، 

.(Forbes Davidson, 1995) ،(واالجتامعية
لتقييم  التفصيلية  املعايري  صياغة  يف  روعي  وقد 
عالقة  وتقيم  وحتلل  ترصد  أهنا  النسبية،  التأثريات 
 ،( التوافق البيئي العمراين املستهدف (كامً ونوعاً وتوزيعاً
 (Location) من خالل ثالثة عنارص أساسية أوهلا: مواقع
قضايا التنمية، وثانيها: وظيفة (Function) التوافق البيئي 
وثالثها:  السلبيات،  وتاليف  اإلجيابيات  لتعزيز  العمراين 
املطلوب  العمراين  البيئي  التوافق   (Nature) طبيعة 
إطار  وىف  تقويمي)،  أو  ديناميكي  أو  (حتمي  سواء 
النسبية  واألمهيات  التدرجات  تتحدد  العنارص  تلك 

(E.I.A) Environmental Impact Assessment (٧)

واستخالص القضايا البيئية احلرجة منها، والتي حتتاج 
إىل حلول عملية، ويوضح الشكل رقم (١٦) العنارص 
التدرجات  هذه  لتحديد  والتقييم  للتحليل  األساسية 

والتي تتأسس عىل ما ييل:
* التدرجات النسبية لطبيعة التوافق املطلوب: 

الدرجة األوىل: طبيعة التوافق حتميـية.   
الدرجة الثانية : طبيعة التوافق ديناميكية.  
الدرجة الثالثة : طبيعة التـوافق تقويمية. 

* التدرجات النسبية للمستويات العمرانية:    
الدرجة األوىل: تأثري عىل املستو الوطني.

الدرجة الثانية: تأثري عىل املستو اإلقليمي.
الدرجة الثالثة: تأثري عىل املستو املحـيل.

النسبية  األمهية  إىل  «احلتمية»  التوافق  طبيعة  وتشري 
تسميع  نطاق  وأن  التنمية،  منظومة  خالل  للمعايري 
وغالبية  تأثرياً،  وأعمق  انتشاراً  أوسع  تكون  قراراهتا 
والنسبة  الوطني»،  العمراين   باملستو» ترتبط  قراراهتا 
أسايس  بشكل  فرتتبط  «الديناميكية»  التوافق  لطبيعة 
تفعيل  عىل  وترتكز  اإلقليمي»  العمراين   باملستو»
التوافق «التقويمية»  طبيعة  وتشري  املناطق،  بني  التوازن 
ومرشوعات  بربامج  أسايس  بشكل  املعايري  ارتباط  إىل 

التنمية وتتعلق قراراهتا «باملقياس العمراين املحيل».
التوافق  «بطبيعة  اخلاص  املذكور  والتصنيف 
البيئي  «التوازن  بعنوان  لدراسة  طبقاً  املطلوب»، 
خليل،  (أسامة  أعدها  املستدامة»،  السياحية  والتنمية 
يف  فإنه  العمرانية»  «املستويات  تصنيف  أما  ٢٠٠٥م)، 
ضوء دراسات «االسرتاجتية الوطنية للمملكة السعودية 

املعتمدة عام ١٤٢١هـ.
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الشكل رقم (١٦). منهج البحث التحليل وتقييم وتقويم القضايا العمرانية والبيئية احلرجة بمدينة جيزان. 

نتائج تطبيق أسلوب التحليل الوصفي باستخدام 
(Swot Analysis)

بتطبيق أسلوب التحليل الوصفي عىل مدينة جيزان 
يف إطارها املكاين وبعدها اإلقليمي والوطني، يمكن أن 
نتبني موقع وطبيعة التوافق املطلوب للقضايا العمرانية، 
بمدينة  التنمية  منظومة  خالل  منها  احلرجة  وبخاصة 
والنظم  املكانية  خصائصها  ضوء  يف  وذلك  جيزان، 
احليوية الواردة بدراسات الوضع الراهن بالباب الرابع 
للتنمية  االسرتاتيجية  املوجهات  إطار  ويف  البحث،  من 
العمرانية الوطنية ملنطقة جازان، والواردة بالباب الثالث 

واملعتمدة عام (١٤٢١هـ).

منهجية وطريقة استخالص النتائج
عىل  يعتمد  النتائج  الستخالص  أسلوباً  البحث  انتهج 
نتائج  أوهلا:  رقم (١٦)-  بالشكل  ورد  كام  مراحل-  ثالث 
 Parametric) تفصيلية لنطاق تأثري كل معيار تنموي عىل حدة
املعايري  لتأثري  كلية  نتائج  تشمل  الثانية:  واملرحلة   ،(Study

تتضمن  الثالثة:  واملرحلة   ،(Parametric Evaluation) جمتمعة 
حرص وترتيب لألمهية النسبية لقضايا التنمية، طبقاً لنطاقات 
تأثريها (Implications)، واملقياس يف ذلك مد التأثري خالل 
املستويات العمرانية (الوطنية واإلقليمية واملحلية)، والذي 
اجلداول  وتلخص  املطلوب،  التوافق  وطبيعة  درجة  حيدد 

أرقام (١٢- أ إىل ١٢- د) هذه النتائج.



٢٥٩جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
(Swot Analysis) اجلدول رقم (١٢- أ). نتائج التحليل الوصفي للبيئة العمرانية ملدينة جيزان باستخدام

عنارص لتحليل 
األساسية

املعايري 
املستهدفة

رمز 
درجة وطبيعة حرص وتوصيف للجوانب االجيابية (اإلمكانات) لتعزيزها.كودي

التوافق*1 

املرحلة األوىل
مواطن القوة

Strength

: أوالً
الطبيعية
والبيئية

S1.األوىلاألمهية االسرتاتيجية ملوقع مدينة جيزان يف إطارها اإلقليمي والوطني
S2.األوىلتنـوع املـوارد الطبيعية بتنوع النطاق املكاين لقطاعاهتا اجلغرافية
S3.الثانيةأتسـاع نطاق السهل الساحيل ملدينة جيزان وسهولة امليول الطبيعية
S4.األوىلتنـوع موارد التنمية السياحية واملعتمدة عىل البيئة الطبيعية
S5.الثانيةأتساع نطاق األودية التي تتوفر هبا مقومات التنمية الزراعية والرعي

: ثانياً
االقتصادية

S6.األوىلتنوع املوارد الزراعية، احليوانية، السمكية، الصناعية والسياحية
S7 .األوىلتـوافـر أرايض شاسعة خصبة وصاحلة للزراعة بنوعياهتا املختلفة
S8 .(القباب امللحية، واملعادن، واملناجم) األوىلتـوافر ثـروات أرضية متنوعة

 : ثالثاً
العمرانية 
واخلدمية

S9 .الثانيةالتـوزيع املكاين املتوازن للهياكل العمرانية املتدرجة بمنطقة جازان
S10 .الثانيةتـوافـر مساحات بالسهول الساحلية صاحلة للتنمية العمرانية
S11 .األوىلتتمتع املدينة بشخصية متميزة تنبع من إطارها املكاين والوظيفي
S12 .األوىلوجـود امليناء ومطـار جيزان من العوامل التنموية اهلامة ذات الثقل

 : رابعاً
S13االجتامعية

عىل  املستقبلية  التنمية  اعتامد  عىل  تشجع  السعوديني،  السكان  نسبة  ارتفاع 
الثالثةالكوادر البرشية الذاتية، مما له بعد إجيايب عىل مسرية التنمية.

* إحصاءات األولويات واألمهيات النسبية لقضايا البيئة العمرانية:
- إمجايل جمموع القضايا العمرانية (١٣).

- حرص قضايا الدرجة األوىل – املستو العمراين الوطني (٨) بنسبة (٦١٫٥%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا احلتمـية.
- حرص قضايا الدرجة الثانية – املستو العمراين اإلقليمي (٤) بنسبة (٣٠٫٨%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا التقويمية.

- حرص قضايا الدرجة الثالثة – املستو العمراين املحيل  (١) بنسبة (٧٫٧%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا الديناميكية.

* تصنيف الباحث: يف ضوء دراسات الوضع الراهن واخلصائص الطبيعية وتوجهات االسرتاتيجية الوطنية ملنطقة جازان.
الدرجة  واملحيل)،  للمستويني (اإلقليمي  تأثريها  ويمتد  العمراين (الوطني)   املستو مبارش  بشكل  متس  بيئية  قضايا  األوىل:  الدرجة   -

الثانية: قضايا بيئية متس املستو (اإلقليمي) ويمتد تأثريها للمستو (املحيل)، الدرجة الثالثة: قضايا بيئية متس املستو (املحيل).
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(Swot Analysis) اجلدول رقم (١٢- ب). نتائج التحليل الوصفي للبيئة العمرانية ملدينة جيزان باستخدام

عنارص التحليل 
األساسية

املعايري 
املستهدفة

رمز 
درجة وطبيعة حرص وتوصيف للجوانب السلبية (املحددات) للحد منها.كودي

التوافق*1

املرحلة الثانية
مـواطن
الضعـف
Weakness

 

 : أوالً
الطبيعية 

W1.األوىلاإلجهاد احلـراري الزائد معظم فتـرات العام عىل البيئة العمرانية
W2.األوىلتعترب مناطق السبخات بالنطاق الساحيل معوق رئيس للتنمية هبا

 : ثانياً
االقتصادية

W3 .الثانيةالعـديد من املـوارد االقتصادية ال يتناسب مع قـدرهتا التنافسية
W4 .الثانيةالبعد النسبي ملدينة جيزان عن األسواق املحلية الرئيسة باململكة
W5 .الثانيةحمـدودية األنشـطة الصناعية بام ال يتناسـب مع إمكاناهتا
W6 .الثانيةحمـدودية االسـتفادة من املـوارد السياحية املتاحـة واملتعددة
W7 .الثالثةحمدودية اإلمكانيات واخلـدمات اإلنتـاجية والتسويقية
W8. األوىلحمدودية االسـتفادة من املوقع اإلسرتاتيجي ملدينة جيزان جتارياً
W9. األوىلحمدودية االستفادة من التجهيزات األساسية بميناء جيزان اقتصادياً
W10.األوىلعـدم االتصال النسبي بني املسطحات الزراعيـة وصغرها وتفتتها

: ثالثاً
العمرانية

W11 .الثالثةاالنتشار النسبي للتجمعات السكانية القـروية وبعـدها عن املدينة
W12.الثالثةتعانى التجمعات العمرانية يف مناطق املرتفعات من عزلة جغرافية
W13.الثالثةالقصور يف نوعيات اخلـدمات املختلفة وشبكات البنية األساسية

 : رابعاً
االجتامعية

W14 الثالثةالضعف النسبي للحالة التعليمية وارتفاع نسبة األمية لسكان املدينة
W15.الثالثةالضـعف النسبي الراهن لفرص العمـل لسـكان مدينـة جيـزان

* إحصاءات وترتيب األمهيات النسبية للقضايا البيئية والعمرانية احلرجة:
- إمجايل جمموع القضايا البيئيـة احلرجة (١٥).

- حرص قضايا الدرجة األوىل – املستو العمراين الوطني (٥) بنسبة (٣٣٫٣%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا احلتمـية.
- حرص قضايا الدرجة الثانية – املستو العمراين اإلقليمي (٤) بنسبة (٢٦٫٧%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا التقويمية.

- حرص قضايا الدرجة الثالثة – املستو العمراين املحيل  (٦) بنسبة (٤٠%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا الديناميـكية.

* تصنيف الباحث: يف ضوء دراسات الوضع الراهن واخلصائص الطبيعية وتوجهات االسرتاتيجية الوطنية ملنطقة جازان.
الدرجة  واملحيل)،  للمستويني (اإلقليمي  تأثريها  ويمتد  العمراين (الوطني)   املستو مبارش  بشكل  متس  بيئية  قضايا  األوىل:  الدرجة   -

الثانية: قضايا بيئية متس املستو (اإلقليمي) ويمتد تأثريها للمستو (املحيل)، الدرجة الثالثة: قضايا بيئية متس املستو (املحيل).



٢٦١جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
(Swot Analysis) اجلدول رقم (١٢- ج). نتائج التحليل الوصفي للبيئة العمرانية ملدينة جيزان باستخدام

عنارص التحليل 
األساسية

املعايري 
املستهدفة

رمز 
درجة وطبيعة حرص وتوصيف للجوانب االجيابية (اإلمكانات) لتعزيزها كودي

التوافق*

املرحلة الثالثة: 
مكامن الفرص

 -Opport
unites

 : أوالً
الطبيعية         

والبيئية

O1.األوىلتوافر املـوارد املائية املتعددة للتنمية العمرانية الزراعية والصناعية
O2 .األوىلتوافر إمكانات طبيعية وثروات أرضية متنوعة كموارد أولية للصناعة
O3.األوىلتوافر إمكانات الـزراعة واملـراعى الطبيعيـة، ومقـومات تنميتها
O4 .األوىلتوافر إمكانات السياحة البـرية والبحـرية بالنطاق الساحيل للمدينة

 : ثانياً
االقتصادية

O5.األوىلإمكانية تطـوير وتنميـة الثـروة السمكية بالنطاق الساحيل للمدينة
O6 .األوىلإمكانية تطـوير وتنميـة الصناعات املعتمدة عىل األنشطة الزراعية
O7.األوىلتوافر فرص مؤكـدة للصناعـات الكيامئيـة وامللحيـة والتعـدينية

 : ثالثاً
العمرانية

O8.الثانيةإمكانية االنتشار العمـراين يف غالبيـة النطاق الساحيل والصحراوي
O9.الثانيةاخلـدمات القائمة تشكل نـواة يمكن تطـويرها مستقبالً لدعم التنمية

O10.الثانيةإمكانيـة تطـوير شبكة الطرق احلالية القائمة لتحقيق الربط املكاين
: رابعاً

االجتامعية
O11 .الثالثةإمكانية توفري فرص عمل للسكان واجتذاب العاملة من املدن املجاورة
O12 .الثالثةالتكامل االجتامعي من خالل ديناميكية التفاعل بني املدينة وما جياورها

* إحصاءات األولويات واألمهيات النسبية للقضايا البيئية والعمرانية احلرجة:
- إمجايل جمموع القضايا البيئية احلرجة (١٢).

- حرص قضايا الدرجة األوىل – املستو العمراين الوطني (٧) بنسبة (٥٨٫٣%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا احلتـمية.
- حرص قضايا الدرجة الثانية – املستو العمراين اإلقليمي (٣) بنسبة (٢٥%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا التقويمـية.

- حرص قضايا الدرجة الثالثة – املستو العمراين املحيل (٢) بنسبة (١٦٫٧%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا الديناميكية.

* تصنيف الباحث: يف ضوء دراسات الوضع الراهن واخلصائص الطبيعية وتوجهات االسرتاتيجية الوطنية ملنطقة جازان.
- الدرجة األوىل: قضايا بيئية متس بشكل مبارش املستو العمراين (الوطني) ويمتد تأثريها للمستويني (اإلقليمي واملحيل)، الدرجة 

الثانية: قضايا بيئية متس املستو (اإلقليمي) ويمتد تأثريها للمستو (املحيل)، الدرجة الثالثة: قضايا بيئية متس املستو (املحيل).
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(Swot Analysis) اجلدول رقم (١٢- د). نتائج التحليل الوصفي للبيئة العمرانية ملدينة جيزان باستخدام

عنارص التحليل 
األساسية

املعايري 
املستهدفة

رمز 
درجة وطبيعة حرص وتوصيف للجوانب السلبية  التي هتدد التنميةكودي

التوافق*

املرحلة
الرابعة:
مكامن

التهديدات
Threates

: أوالً
الطبيعية 

T1 .األوىلتعرض املدينة «لظاهرة الغربة» نتيجة إثارة الرمال بفعل حركة الرياح
T2.األوىلتعرض بعض مواقع املدينة إىل «انجراف الرتبة» يف مسارات األودية
T3. األوىلالتأثري السلبي املحتمل عىل الكائنات البحرية واجلزر احلساسة بيئياً
T4 .األوىلالتأثري السلبي املحتمل عىل الطبقة احلاملة للمياه نتيجة الـزراعـة

 : ثانياً
االقتصادية

T5.الثانيةانحصار األنشـطة الزراعية والصناعية بسبب التوسعات العمرانيـة
T6.األوىلصعوبة تنميـة النشاط الزراعي نتيجـة تفتت املساحات الزراعيـة
T7 .األوىلالتأثري السلبي املحتمل عىل الكائنات البحرية نتيجة النشاط التجاري

ثالثا:
العمرانية

T8.الثانيةالزحف العمراين عىل األرايض الزراعية اجليدة والصاحلة للزراعـة
T9.األوىلالتهديدات املتوقعة عىل املواقع الساحلية واجلزر هبا تأثري التنميـة
T10  األوىلالتهديدات مناطق الضعف األرضـي، «السبخات» عىل التنمية الساحلية
T11.األوىلخطورة احلركة عىل الطرق املنحدره خالل فرتات األمطـار والسيول

 : رابعاً
االجتامعية

T12.الثالثةارتفاع نسبة اهلجرة، بام ال يتوافق مع توجهات واسرتاتيجية اململكة
T13.الثالثة ارتفاع نسبة السكان خارج نطاق العمل هبا، وارتفاع معدالت اإلعالة

* إحصاءات األولويات واألمهيات النسبية للقضايا البيئية والعمرانية احلرجة:
- إمجايل جمموع القضايا البيئية (١٣).

- حرص قضايا الدرجة األوىل – املستو العمراين الوطني (٩) بنسبة (٦٩٫٢%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا احلرجـة.
- حرص قضايا الدرجة الثانية – املستو العمراين اإلقليمي (٢) بنسبة (١٥٫٤%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا التقويمية.
- حرص قضايا الدرجة الثالثة – املستو العمراين املحىل (٢) بنسبة (١٥٫٤%)، ومتثل الوزن النسبي للقضايا الديناميكية.

* تصنيف الباحث: يف ضوء دراسات الوضع الراهن واخلصائص الطبيعية وتوجهات االسرتاتيجية الوطنية ملنطقة جازان.
- الدرجة األوىل: قضايا بيئية متس بشكل مبارش املستو العمراين (الوطني) ويمتد تأثريها للمستويني (اإلقليمي واملحيل)، الدرجة 

الثانية: قضايا بيئية متس املستو (اإلقليمي) ويمتد تأثريها للمستو (املحيل)، الدرجة الثالثة: قضايا بيئية متس املستو (املحيل).
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مناقشة نتائج التحليل الوصفى ملدينة جيزان

العمراين   املستو متس  والتي  القوة:  مواطن   -١
تلك  أما   ،(%٦١٫٥) نسبة  متثل  فهي  «الوطني» 
متثل  فهي  «اإلقليمي»  العمراين   املستو متس  التي 
متثل  «املحيل»  العمراين  واملستوي   ،(%٣٠٫٨) نسبة 
(الطبيعية  املعايري  جمموع  من  وذلك   ،(%٧٫٧) نسبة 
نسب  وهي  واالجتامعية)،  والعمرانية  واالقتصادية 
يف  للمدينة  النسبية  األمهية  عن  واضح  بشكل  تعرب 
إطارها الوطني وتعكس املقومات التنموية املتنوعة هبا، 
ويعز ذلك ألمهية موقع مدينة جيزان االسرتاتيجي، 
اململكة،   مستو عىل  املهم  االقتصادي  وبعدها 
الدرجة  من  غالبيته  املطلوب  التوافق  فإن  وبذلك 
وطنياً  االسرتاتيجية  التنموية  األهداف  لتحقيق  األوىل 
قائمة  أ)  رقم (١٢  اجلدول  ويوضح   - وحملياً وإقليمياً 

مواطن القوة باملدينة.
٢- مواطن الضعف: والتي متس القضايا العمرانية 
أما  متثل (٤٠%)،  فإهنا  باملستو «الوطني»  تتعلق  التي 
العمراين   املستو متس  والتي  باملدينة  القصور  جوانب 
واملحددات   ،(%٢٦٫٧) متثل  فإهنا  «اإلقليمي» 
«املحيل»  العمراين   باملستو واملتعلقة  السالبة  التنموية 
حاجة  عن  املؤرشات  هذه  وتعرب   ،(%٣٣٫٣) متثل 
لالرتقاء  توافقية  وحلول  حملية  برامج  إىل  جيزان  مدينة 
باالسرتاتيجية  املستهدفة  التنمية  لتواكب  والتحسني 
العمرانية  اإلدارة  مسؤولية  ثقل  يعكس  مما  الوطنية، 
املعنية  والبلديات  املحليات  عاتق  عىل  وامللقاة  للمدينة 
ووضع  التنمية  خطط  إطار  يف  وذلك  التنمية،  بشئون 
اإلجراءات الوقائية املناسبة هلا - ويوضح اجلدول رقم 

(١٢ ب) قائمة مواطن الضعف باملدينة.

٣- مكامن الفرص: والتي تعرب عن توافر اإلمكانات 
«الوطني»  العمراين   املستو خالل  باملدينة  التنموية 
وتصل نسبتها (٥٨٫٣%) من جممع القضايا العمرانية، 
 املستو خالل  التنموية  والفرص  اإلمكانات  ومتثل 
«اإلقليمي» نسبة مقدارها (٢٥%)، أما تلك التي تتعلق 
 ،(%١٦٫٧) متثل  فإهنا  «املحيل»  العمراين   باملستو
عديدة  تنموية  فرص  توافر  إىل  تشري  املؤرشات  وهذه 
توافر  إىل  ذلك   ويعز وإقليمياً،  وطنياً  دورها  يتعاظم 
أن  يمكن  والتي  التنموية  واألنشطة  الطبيعية  املوارد 
االقتصادية  القاعدة  تدعيم  يف  رئيسياً  دوراً  تلعب 
واالستثامرية، ومن ثم املسامهة عملياً يف االرتقاء البيئي 
العمراين واالقتصادي للمدينة - ويوضح اجلدول رقم 

(١٢ ج) قائمة مكامن الفرص باملدينة. 
معوقات  عن  تعرب  والتي  التهديدات:  مكامن   -٤
تواجه التنمية العمرانية عىل املستو «الوطني»، ومتثل 
التي  السالبة  العمرانية  القضايا  امجايل  من   (%٦٩٫٢٤)
 املستو خالل  املعوقات  هذه  نسبة  أما  التنمية،  تواجه 
و»اإلقليمي واملحيل»، فإن كل منها متثل (١٥٫٣٨%)، 
تعترب  هتديدات  إىل  جمملها  يف  تشري  املؤرشات  وهذه 
املستقبلية،  التنمية  عىل  سلباً  تؤثر  وحرجة  مهمة  قضايا 
ونوعاً  كامً  تشخيصها  إىل  حيتاج  األمر  فإن  وبالتايل 
يتسنى  حتى  واإلقليمي  املحيل  املستويني  عىل  وتوزيعاً 
ويوضح  واملستقبلية -  احلالية  السلبية  أخطارها   تفاد

اجلدول رقم (١٢ د) مكامن التهديدات باملدينة.
وخالصة ما سبق

مرتكزات  الفرص»  ومكامن  القوة  «مواطن  متثل 
بمدينة  العمرانية  التنمية  عمليات  يف  مهمة  ومقومات 
باململكة،  الوطني   املستو إىل  تأثريها  ويمتد  جيزان، 
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وصيد  والرعي  والسياحة  الزراعة  قطاعات  يف   وذلك 
مينائي  (مع  والبحري،  الربي  النقل  وحركة  األسامك 
حتتاج  التنموية  املقومات  وهذه   ،( شامالً وضبا  جدة 
بجميع  العمرانية  لالستدامة  حتقيقاً  إجيابياهتا  تعزيز  إىل 
«مواطن  فإن  اآلخر  اجلانب  وعىل  اململكة،  مناطق 
الضعف والتهديدات» املحتملة بمدينة جيزان تعد من 
التنمية،  تواجه  التي  احلرجة  والعمرانية  البيئية  القضايا 
خطط  وإعداد  الوقائية  واإلجراءات  حلول  إىل  وحتتاج 
سلبياهتا  تقليص  هبدف  املرحلية،  واملراجعة  املتابعة 

واحلفاظ عىل البيئة الطبيعية نقية وصحية.
واجلزء التايل يتضمن الرتكيز عىل اجلوانب العمرانية 
السالبة «مواطن الضعف»، وحرصها وصياغة احللول 
قضايا  باعتبارها  لتقويمها،  املناسبة  والبيئية  العمرانية 
أهداف  من  وهي  دراستها،  يف  نسبية  أولوية  هلا  حرجة 

البحث الرئيسة. 

تقويم التأثري البيئي للقضايا البيئية 
احلرجة بمدينة جيزان

أسلوب  باستخدام  التحليلية  الدراسات  أوضحت 
أهم  استخالص  عن   «Swot Analysis» الوصفي  التحليل 
ما  ضوء  ويف  جيزان،  بمدينة  التنمية  وحمددات  إمكانات 
األساسية  التنمية  لقضايا  حرص  من  البحث  إليه  توصل 
البحث  أوردها  التي  النسبية  وأمهيتها  أولوياهتا  وتقييم 
البحث  يركز  ذلك  عىل  وتأسيساً  رقم(١٢)،  باجلدول 
التي  احلرجة  والعمرانية  البيئية  القضايا  تقويم  أطر  عىل 
متس جوانب القصور والضعف والتهديدات التي تواجه 
التنمية، واقرتاح التوصيات واحللول واإلجراءات الوقائية 
هلا، حتى تتكامل كل من إمكانات املنطقة كعنارص إجيابية 
سالبة،  كعنارص  التنمية  ومعوقات  حمددات  كفاءة  ورفع 
وقد أمكن حرص هذه القضايا يف ثالث جمموعات أساسية 
وهذه  والبحرية)،  واألرضية،  املناخية،  (البيآت  تشمل 

القضايا احلرجة يوضحها اجلدول رقم(١٣) كالتايل:

اجلدول رقم (١٣). حرص للقضايا البيئية احلرجة التي تواجه التنمية بمدينة جيزان.

ن القضايا العمرانية التي تتعلق البيئة اهلوائية:
.١- تأثري «اإلجهاد احلراري» الزائد معظم فرتات العام. ٢- تأثري «ظاهرة الغربة» بفعل حركة الرياح صيفاً
٤- تأثري «الكثبان الرملية» الزاحفة باجتاه الريـاح.٣- تأثري «السيول» واألمطار عىل املرتفعات واألودية.

ن القضايا العمرانية التي تتعلق بالبيئة األرضية:
٦- تأثري «القبة امللحية» بالنطاق الساحيل للمدينـة.٥- تأثري «السبخات» بمناطق السـهول الساحليـة. 

٨- تأثري»الكيامويات» عىل املياه اجلوفيـة الساحلية.٧- تأثري «تفتت» األرض الزراعية وعدم اتصاهلا.
ن القضايا  العمرانية التي تتعلق بالبيئة البحرية:

١٠- تأثري «املخلفات الشاطئية» عىل البيئة البحرية.٩- التأثري عىل «الشعاب املرجانية» واحلياة البحريـة.
.١١- تأثري «الرصف» الصحي وحتلية ميـاه البحـر. ١٢- التأثري عىل «اجلزر» واملناطق احلساسة بيئيـاً
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تأثري «اإلجهاد احلراري» الزائد معظم فرتات العام

إلجهاد  جيزان  بمدينة  الساحلية  التنمية  تتعرض 
الفرتة  تتجاوز  حيث  العام،  فرتات  معظم  زائد  حراري 
التي حتتاج إىل التخلص من احلرارة حوايل (٦٦%) من 
أشهر العام، وبخاصة خالل شهري (يوليه وأغسطس)، 
واملنحنى  ألوليجاي،  احلرارية  الراحة  خلريطة  طبقاً 
 ،١٣) رقمي  الشكلني  انظر   - جليفوين  السيكومرتي 

١٤) بالبحث.
* التوصيات واإلجراءات الوقائية:

الرشقي  بالظهري  الزراعية  املسطحات  تعزيز   -١
التخطيطية  الناحية  ومن  العمرانية،  بالكتلة  املحيط 
واخلدمات  السكن  بني  السري  مسافات  ختفيض  مراعاة 
بشامل  والرياضية  الرتفيهية  األنشطة  وتركيز  املركزية، 

نظم  واختيار  السائدة،  الرياح  باجتاه  املدينة  ورشق 
اإلجهاد  ختفيض  عىل  تعمل  املشيدة  للبيئة  عمرانية 
طريق  عن  وذلك  احلارة،  الفرتة  خالل  الزائد  احلراري 
 Passive solar) الشمسية  للطاقة  السلبي  االستخدام 
يف  البيئي  التحكم  اسرتاتيجيات  وتفعيل   ،(energy

وأمهها  التربيد  يف  الطبيعية  الوسائل  احلارة  املناطق 
التهوية الطبيعية، والتظليل اخلارجي والعزل احلراري.

مع  بيئياً  املتوافقة  العمرانية  األنظمة  تفعيل   -٢
الذي  الشامل  البيئي  النظام  ومنها  احلارة،  املناطق 
فراغات  بتوفري  تعنى  رئيسية  أنظمة  مخسة  من  يتآلف 
خيفف  وسيط»  بيئي  «نظام  وتشكل  متدرجة،  عمرانية 
املشيدة،  البيئة  عىل  الواقع  الزائد  احلراري  اإلجهاد  من 

ومكونات النظام الشامل كالتايل: 

   Integral Environmental System. - (I.E.S) - مكونات النظام البيئي الشامل 

تأثري «ظاهرة الغربة» بفعل حركة الرياح صيفاً
التي  البيئية  املشاكل  أهم  من  الغربة»،  «ظاهرة  تعترب 
جيزان  بمدينة  املشيدة  والعمرانية  الطبيعية  البيئة  تواجه 
الساحلية، وهذه الظاهرة تنتج عن إثارة الرمال واألتربة 
بفعل الرسعات العاملية للرياح التي تثري الرمال واألتربة، 
(يوليه  شهري  يف  وبخاصة  الصيف  فرتة  خالل  وذلك 
وأغسطس)، ومن ثم فإن مواجهة هذه الظاهرة يعد حتمياً 

ونقاء  صحة  عىل  للحفاظ  السلبية،  تأثرياهتا  عىل  للتغلب 
البيئة العمرانية - انظر الشكل رقم (١٢) بالبحث.

التوصيات واإلجراءات الوقائية
١- زيادة الرقعة الزراعية باملدينة، والتي تلعب دوراً 
إجيابياً يف احلد من انتشار ظاهرة الغربة وجماهبة تأثرياهتا 
السلبية، وتصميم النظم املناسبة حلامية املحيط اخلارجي 
للكتلة العمرانية واألنشطة الوظيفية باملدينة، وذلك من 
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خالل احلواجز الشجرية والتي تعمل كمصايف للرمال، 
خالل  الرياح  حلركة  السائدة  االجتاهات  يف  وبخاصة 
فرتات الذروة لظاهرة الغربة عىل مدينة جيزان، كذلك 
وترسيب  ختفيض  يف  مؤثراً  دوراً  هلا  املائية  العنارص  فإن 
البيئة  حتسني  ثم  ومن  باهلواء،  العالقة  والرمال  األتربة 

العمرانية ورفع كفاءهتا. 
العمرانية  احلركة  وشبكة  الفراغات  توجيه   -٢
باملدينة، بحيث تواجه الشوارع الرئيسة االجتاه العمودي 
عىل الرياح، أما الشوارع الفرعية تكون يف اجتاه الرياح 
املركزية  العمرانية  الفراغات  لتوجيه  وبالنسبة  السائدة، 
باملدينة، يراعى أن يكون حمورها الطويل يف نفس االجتاه 
للتصفية  الرياح  حتتاج  عام  وبوجه  للرياح،  السائد 
الكاملة قبل وصوهلا للكتلة العمرانية، ييل ذلك مرحلة 
العمرانية  الفراغات  تشجري  خالل  الرياح  تصفية 

املركزية، وكذلك الفراغات البينية للكتل البنائية.
تأثري «السيول» واألمطار عىل املرتفعات واألودية

تتعرض مدينة جيزان إىل أمطار غزيرة وسيول، ترتكز 
غالبيتها خالل شهري (يناير، وأغسطس)، حيث تصل 
نسبتها (٣٠٫٠٠مم ، ٨١٫٧مم) خالل هذين الشهرين، 
وتكون هذه السيول مفاجئة ومؤثرة نتيجة سقوطها عىل 
مسارات  حيث  الساحل،  نحو  واملنحدرات  املرتفعات 
وهذه  األمحر،  للبحر  املؤدية  باملدينة  الرئيسية  األودية 
التنموية  والوظائف  األنشطة  عىل  سلباً  تؤثر  السيول 
واإلقليمية  املحلية  الطرق  شبكة  ليشمل  تأثريها  ويمتد 

بمدينة جيزان - انظر الشكل رقم(١١) بالبحث.
التوصيات واإلجراءات الوقائية

عىل  املؤثرة  واألودية  السيول  مسارات  حرص   -١
النطاق الساحيل ملدينة جيزان، آخذاً يف االعتبار عالقتها 

مع مسارات السيول الرئيسة يف إطار منطقة جازان، ييل 
ذلك مرحلة صياغة االسرتاتيجيات املناسبة للتعامل مع 
الوسائل  أنسب  وحتديد  واألساسية،  الفرعية  مساراهتا 
لالستفادة من مياهها بتخزينها أرضياً، واستخدامها يف 
ويف  املختلفة،  والصناعية  والتنموية  الزراعية  األنشطة 
االسرتاتيجية  مع  تتواكب  خطة  إعداد  يتم  اإلطار  هذا 
العمرانية ملدينة جيزان، حتدد األنشطة الوظيفية املناسبة 
أهداف  وحتقق  واألودية  املسارات  هذه  امتداد  عىل 
التنمية املستدامة، ويراعي إعداد دراسات تقييم التأثري 

البيئي للمرشوعات التنموية قبل البدء فيها.
العمرانية  واالشرتاطات  الضوابط  صياغة   -٢
للبحر  املتجهة  السيول  مياه  تلوث  عدم  لضامن  والبيئية 
أو تلك التي يتم ختزينها، وذلك بفعل األسمدة الزراعية 
بمساراهتا  املخلفات  إلقاء  حظر  وكذلك  وخالفه، 
عن  الناجتة  امللوثة  املخلفات  رصف  وعدم  املختلفة، 
هذه  مياه  عىل  وتعتمد  تتواجد  قد  التي  الصناعات 
األودية، وذلك لضامن عدم اإلرضار بالبيئة الطبيعية أو 

املشيدة والنظم البيئية.
تأثري «الكثبان الرملية الزاحفة» يف اجتاه حركة الرياح

من  مؤثرة  رمال  حركة  إىل  جيزان  مدينة  تتعرض 
اجلهة الشاملية الرشقية، وذلك بفعل الرسعات املرتفعة 
حلركة الرياح، وكذلك من تأثري التشكيل املتباين لسطح 
اجتاه  يف  متحركة  رملية  عواصف  يولد  مما  هبا،  األرض 
الرملية  الكثبان  ظاهرة  وتعد  للمدينة،  العمرانية  الكتلة 
الزاحفة من املخاطر الطبيعية املهمة، والتي هتدد التنمية 
وإجراءات  عمرانية  حلول  إىل  وحتتاج  مبارش  بشكل 
انظر   - املحتملة  وإخطارها  شدهتا  مع  تتناسب  وقائية 

الشكل رقم (١٢) بالبحث.



٢٦٧جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
التوصيات واإلجراءات الوقائية

حركة  اجتاه  تناسب  التي  العمرانية  النظم  تصميم   -١
عىل  ترتكز  فإهنا  جيزان  ملدينة  وبالنسبة  وشدهتا،  الرمال 
وغالبيتها  عازلة،  شجرية  فواصل  أوهلا:  مستويات،  ثالثة 
 (٥-٦) من  يتكون  منها  كل  فواصل  ثالثة  من  تكون 
مسافات  عىل  اجلزورينا،  نباتات  من  شجرية  صفوف 
العمرانية،  الكتلة  حدود  من  (٢٠:٢كم)  بني  ترتاوح 
العمرانية  بالكتلة  حتيط  عازلة  شجرية  حوائط  وثانيهام: 
بعمق يرتاوح بني (٢٠٠:٥٠م)، واملستو الثالث: محاية 
للكتلة  الداخلية  باملعاجلات  وختتص  العمرانية  الكتلة 
فيها  وتطبق  هبا،  التنموية  واألنشطة  للمدينة،  البنائية 
التوصيات واإلجراءات الوقائية والواردة بالبند (٦-٢).

٢- محاية املحيط اخلارجي للكتلة العمرانية من تاثري 
الظهري الصحراوي للتغلب عىل تاثري الرمال املتحركة، 
واملسطحات  والشجرية  املبنية  األسوار  باستخدام 
بطريقة  وتكون  الرتبة  لتثبيت  واملزروعات  اخلرضاء 
شطرنجية، ومراعاة نسق ومسامية الواجهات العمرانية 
الكتلة  ارتفاع  زيادة  ويراعى  الرياح،  حركة  مواجهة  يف 
البنائية للمدينة يف حميطها اخلارجي، وحمدودية الفراغات 
 البينية والفتحات باالغلفة اخلارجية، بحيث ال تتعد

نسبتها (١٥%) من الواجهات العمرانية.
تأثري «السبخات» بمناطق السهول الساحلية

الساحيل  بالنطاق  األريض  الضعف  مناطق  تعترب 
املعوقات  من  بالسبخات  واملعروفة  جيزان،  ملدينة 
عن  عبارة  وهى  هبا،  التنمية  هتدد  التي  األساسية 
ويصعب  للمياه،  نافذة  غري  ملحية  تربة  ذات  مناطق 
صياغة  إىل  حتتاج  فهي  وبالتايل  احلايل،  بوضعها  تنميتها 
خيدم  بام  معها،  املستقبيل  التعامل  واسرتاتيجيات  األطر 

أسس  ويدعم  للمدينة،  املستهدفة  التنمية  اجتاهات 
التوازن والتوافق البيئي والعمراين معها - انظر الشكل 

رقم (٦) بالبحث.
التوصيات واإلجراءات الوقائية

١- حرص وحتديد النطاقات العرضية ملناطق السبخات 
لتجنب  والتنفيذية  اإلدارية  األطر  وصياغة  الساحلية، 
ذلك  ومراعاة  الراهن،  الوقت  يف  إليها  العمران  توجيه 
صياغة  وكذلك  املستقبلية  اإلرشادية  املخططات  خالل 
بامللكيات  التعدي  عدم  تضمن  التي  الوقائية  اإلجراءات 

اخلاصة العشوائية عليها.
االختيارات  إجراء  أمهية  نحو  االهتامم  توجيه   -٢
معها  التعامل  بدائل  وطرح  املناطق،  هلذه  التحليلية 
مناسبة   ومد واالستثامرية،  االقتصادية  وجدواها 
واملشيدة  الطبيعية  للبيئة  حيفظ  بام  هلا  التوفيقية  احللول 
هذه   إحد تكون  وقد  والسالمة،  األمن  واحليوية 
لدفن  كمرامي  لتعمل  املناطق  هذه  ختصيص  احللول 
احلدائق  خملفات  أو  وبناء  هدم  مواد  من  املخلفات، 
هذه  معاجلات  تكون  بحيث  وغريها،  والزراعات 

املناطق عملية وفاعلة عرب األحقاب الزمنية املختلفة.
تأثري «القبة امللحية» بالنطاق الساحيل للمدينة

راسب  وجود  عن  التحليلية  الدراسات  أوضحت 
املدينة  نطاق  يف  امللحية  جيزان  قبة  يف  امللح  من  كبري 
يف  ملحية  لقباب  تراكيب  عدة  تواجد  وكذلك  احلالية، 
السطحية  العمرانية  االمتدادات  بأن  علامً  فرسان،  جزر 
األمهية  من  تقلل  أن  يمكن  القباب  هذه  نطاق  يف 
تدعيم  يف  منها  االستفادة  من  وحيد  هلا،  االقتصادية 
الصناعات املعتمدة عىل ذلك - انظر الشكل رقم (٥) 

بالبحث.



أسامة سعد خليل إبراهيم: التوافق البيئي لتنمية ساحل مدينة جيزان . . .  ٢٦٨
التوصيات واإلجراءات الوقائية

هلذه  العرضية  للنطاقات  الدقيق  احلرص  إطار  يف 
 الذ العمراين  املخطط  صياغة  يمكن  امللحية،  القباب 
وقد  امللحية،  غري   أخر مناطق  نحو  العمران  يوجه 
من  امللحية  القباب  هذه  اعتبار  الدراسات  أوضحت 
الركائز  تدعم  أن  يمكن  التي  املهمة  الطبيعية  املوارد 
االقتصادية التصديرية للمدينة، وتساهم اجيابياً يف رفع 
كفاءة الصناعات املرتبطة هبا، ومن ثم توفري فرص عمل 

لسكان املدينة. 
تأثري «تفتت» األرايض الزراعية وعدم اتصاهلا

األرايض  يف  ملحوظ  تفتت  من  جيزان  مدينة  تعاين 
الرتباطها  ذلك   ويعز اتصاهلا،  وعدم  الزراعية 
اإلدارات  اهتامم  ومع  املتاحة،  املياه  بمصادر  املبارش 
املحلية بتفعيل االسرتاتيجيات التنموية بمدينة جيزان، 
وتوفري فرص متنوعة لتخزين مياه السيول، فإن الرؤية 
النشاط  لتدعيم  االحتياج  إىل  تشري  للمدينة  املستقبلية 
باملدينة،  االقتصادية  التنمية  روافد  كأحد  الزراعي 
التنمية  أطر  يف  بفاعلية  تساهم  ريفية  منطقة  باعتبارها 

الوطنية - انظر الشكل رقم (٩) بالبحث.
التوصيات واإلجراءات الوقائية

بمدينة  للزراعة  الصاحلة  املياه  توزيع  منظومة  توظيف 
حمدودية  من  تعاين  التي  املناطق  تغطي  بحيث  جيزان، 
بتخزينها  السيول  مياه  من  واالستفادة  هبا،  املياه  وندرة 
أرضياً، (كام سبق اإلشارة إليه بالبند رقم (٦-٣)، وبالتايل 
املصادر  ضوء  يف  الزراعية  اخلريطة  صياغة  إعادة  يمكن 
حملية  اسرتاتيجية  صياغة  إىل  حيتاج  واألمر  املتاحة،  املائية 
للمدينة تعنى بتشجيع التنمية الزراعية يف اجتاهات حمددة 

تسعى إىل اتصال الرقعة الزراعية واألنشطة املرتبطة هبا. 

تأثري «الكيامويات» عىل املياه اجلوفية الساحلية
خملفات  عنها  ينتج  الصناعية  األنشطة  بعض 
الكياموية  واملواد  األسمدة  بعض  فإن  وكذلك  كياموية، 
البيئة  عىل  سلبي  بشكل  تؤثر  الزراعات  يف  املستخدمة 
طبقات  يف  ترتسب  التي  مكوناهتا  خالل  من  األرضية، 
تلويث  يف  تتسبب  املكونات  وهذه  املختلفة،  األرض 
الساحيل،  بالنطاق  األرضية  وخزاناهتا  اجلوفية  املياه 

ويمتد تأثرياهتا السلبية إىل مياه البحر.
التوصيات واإلجراءات الوقائية

للزراعات،  ومحاية  تسميد  وسائل  استخدام  مراعاة 
بالبيئة،   ضارة  وغري  اإلمكان  قدر  طبيعية  تكون  بحيث 
لضامن عدم تأثرياهتا السلبية عىل طبقات األرض واملياه 
االشرتاطات  تطبيق  مراعاة  وكذلك  والبحرية،  اجلوفية 
هبا،  املتواجدة  البيئة  حلامية  املطلوبة  واملحاذير  الواجبة 
التوسعات  خالل  من  األطر  هذه  االعتبار  يف  آخذاً 
عدم  لضامن  املستقبلية،  والصناعية  والزراعية  العمرانية 
وصول املواد الكياموية إىل املياه اجلوفية باعتبارها ثروات 

طبيعية جيب احلفاظ عليها.
التأثري عىل «الشعاب املرجانية» واحلياة البحرية

يؤثر النشاط التنموي باملوانئ يف النظم األيكولوجية 
املستمرة،  املياه  حركة  نتيجة  وذلك  السائدة،  البحرية 
والوطنية  اإلقليمية  التنموية  اخلطط  تسعى  وحيث 
فرسان،  وميناء  جيزان  ميناء  كفاءة   ورفع  للتوسع 
وهذا النشاط التنموي يمكن أن يؤثر سلباً عىل األحياء 
البحرية النادرة، وأمهها «الشعاب املرجانية»، واملنترشة 
املرجان»  «جزيرة  ويف  اجلزر،  وحول  الشاطىء  بصدر 
جنوب املدينة ومتثل هذه املوارد مرتكزات تدعم نشاط 

السياحة البحرية - انظر الشكل رقم(٥) بالبحث.



٢٦٩جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
التوصيات واإلجراءات الوقائية

إعداد خطة بيئية تتواز مع اخلطط املرتقبة لتطوير 
ورفع الكفاءة للمواين البحرية، واألنشطة التنموية ذات 
من  تتضمنه  وما  البحرية  البيئة  عىل  حفاظاً  هبا،  العالقة 
تفعيل  إىل  حيتاج  األمر  فإن  لذلك  أيكولوجية،  أنظمة 
من  البحرية  املرايس  عىل  باملحافظة  البيئية  االشرتاطات 

خالل ما ييل:
١- حرص عام ألهم مكونات البيئة احلياتية البحرية 

القائمة يف منطقة املواين واملحيط املكاين هلا.
واملستقبلية  القائمة  املالحية  املسارات  حتـديد   -٢

للمواين يف ضـوء خصائص بيئتها البحريـة.
٣- حتديد التدرجات النسبية ملد احلساسية البيئية 

للمناطق وللكائنات البحـرية املرتبطة بـها.
والضوابط  واملعايري  االشـرتاطات  صيـاغة   -٤

العمرانيـة التي حتـدد أطـر التنمية الشاطئية.
تأثري «املخلفات الشاطئية» عىل البيئة البحرية

الشاطئية  البيئة  عىل  املختلفة  بمراحلها  التنمية  تؤثر 
سواء خالل مراحل اإلنشاء أو التشغيل، حيث تسبب 
عمليات احلفر واإلنشاء يف إثارة األتربة التي يمكن أن 
البيئية  النظم  عىل  سلباً  وتؤثر  املياه،  سطح  عىل  ترتسب 
املتواجدة بالبيئة البحرية، وكذلك أثناء مرحلة التشغيل 
يمكن أن تتسبب املخلفات الناجتة عن األنشطة التنموية 

يف األرضار بالبيئة الشاطئية.
التوصيات واإلجراءات الوقائية

خالل  سواء  البحرية  بالبيئة  خملفات  أي  إلقاء  حذر 
االحتياطات  كافة  واختاذ  التشغيل،  أو  اإلنشاء  مراحل 
لطبيعة  املناسبة  الوقائية  اإلجراءات  وتطبيق  الواجبة 
التنفيذ،  يف  البدء  قبل  عليها  واملوافقة  املقرتحة  التنمية 

التأثري  تقييم  بدراسات  املختصة  اجلهات  من  وذلك 
املرحلية  واملتابعة  املراقبة  خطط  إعداد  ومراعاة  البيئي، 
(التصميم  مراحل  أثناء  واملراجعة  البيئي  والرصد 

والتنفيذ والتشغيل).
تأثري «الرصف الصحي» وحتلية مياه البحر

الطبيعية  البيئة  هلا  تتعرض  التي  املخاطر  أهم  من 
واملشيدة، والتي تتمثل يف األنشطة التنموية من الرصف 
حمطات  عن  ينتج  حيث  البحر،  مياه  وحتلية  الصحي 
وهى  «احلمأة»،  صلبة  شبه  خملفات  الصحي  الرصف 
ضارة بيئياً، كذلك فإن حمطات التحلية ينتج عنها ملح 
شديد الرتكيز ومرتفع احلرارة يؤثر سلباً عىل مياه البحر، 
وهذه النواتج الضارة  تتسبب يف هالك البيآت البحرية، 
إذا مل تراعى هبا رشوط السالمة البيئية، وجيب أن تلقى 

خارج نطاق العمران والبيئة البحرية.
التوصيات واإلجراءات الوقائية

اختيار نظم رصف صحي وحتلية مياه البحر، بحيث 
تكون آمنة وصحية وتراعى فيها الرشوط واإلجراءات 
تشغيل  يف  االعتامد  ويمكن  لذلك،  الالزمة  الوقائية 
التي  املنفصلة  الوحدات  عىل  الصحي  الرصف  حمطات 
حمطات  لنواتج  وبالنسبة  املوقع،  خارج  نقلها  يسهل 
التحلية يمكن اتباع أساليب التخفيف مللوحتها ودرجة 
حرارهتا قبل إلقاؤها يف مياه البحر، وتكون عىل مسافات 
كافية من حدود الشعب املرجانية، وغالبيتها ال تقل عن 

(٢٠٠م) من حدود احلواجز املرجانية.
التأثري عىل «اجلزر» واملناطق احلساسة بيئياً

الساحلية  جيزان  بمدينة  البحرية  البيئة  تذخر 
عدم  حالة  ويف  بيئياً،  احلساسة  اجلزر  من  بالعديد 
املستقبلية،  التنمية  برامج  يف  الكايف  بالشكل  مراعاهتا 
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هبا،  احلية  الكائنات  متس  ألرضار  تتعرض  قد  فإهنا 
يف  عليها  للحفاظ  حمكمة  بيئية  إدارة  إىل  حيتاج  واألمر 
إطار درجة حساسيتها البيئية، والتي حتدد أطر التعامل 
معها سواء كمحميات أو استخدامها يف أنشطة سياحية 

أو ترفيهية، الشكل رقم(٧).
التوصيات واإلجراءات الوقائية

ملنطقة  الشاطىء  صدر  يف  املتواجدة  اجلزر  حرص 
جازان بوجه عام ومدينة جيزان بوجه خاص، وتصنيفها 
يف ضوء أمهيتها وحساسيتها النسبية من حيث املساحة 
أن  بالذكر  وجدير  هبا،  احلية  والكائنات  واخلصائص 
شوار  ونباتات  نادرة  طيوراً  حتوي  اجلزر  هذه  غالبية 
األيكولوجية  النظم  وهذه  ذلك،  إىل  وما  وسالحف 
تعد من املوارد الطبيعية والتي يمكن أن تدار بأسلوب 
يعزز تواجدها وينمى أنشطتها السياحية بأساليب بيئية 
 ،(Eco-Tourism) طبيعية، وهو ما يعرف بالسياحة البيئية
التنمية  منظومة  يف  مؤثراً  دوراً  تلعب  أن  يمكن  والتي 

. السياحية الشاملة بمدينة جيزان حملياً وإقليمياً
نتائج البحث وتوصياته

وتنموية  مكانية  بأمهية  جيزان»  «مدينة  حتظى 
وىف  السعودية،  اململكة  ومناطق  حماور  بني  مستقبلية 
من  واحدة  لتكون  جيزان  مدينة  اختريت  اإلطار  هذا 
ثامنية مدن كمراكز حرضية عىل مستو اململكة، وذلك 
ألمهيتها النسبية يف التنمية اإلقليمية، وقد ناقش البحث 
أطر التوافق البيئي للتنمية الساحلية، حيث يعترب حتقيقه 
هدفاً إسرتاتيجياً تسعى إليه كافة خطط التنمية العمرانية 
التحليلية  الدراسات  أسفرت  وقد  باململكة،  الوطنية 
إمكانات  أهم  عن  الكشف  للمدينة  الراهنة  لألوضاع 
من  هبا،  التنمية  وموجهات  باملنطقة  التنمية  وحمددات 

حتديد  خالهلا  من  يمكن  وحملية  وإقليمية  دولية  عوامل 
قضايا التنمية األساسية باملنطقة، والتي يلزم أخذها يف 
العمرانية،  التنمية  برامج  أهداف  حتديد  عند  االعتبار 
وفيام ييل عرض ألهم نتائج وتوصيات التنمية العمرانية 

ملدينة جيزان.
توصل البحث إىل «حرص لقضايا العمران األساسية 
(الطبيعية  اجلوانب  متس  والتي  جيزان»  بمدينة 
تم  ذلك  ومن  واالجتامعية)،  والعمرانية  واالقتصادية 
باملدينة  الفرص  ومكامن  القوة  مواطن  استخالص 
باعتبارها عنارص اجيابية لتعزيزها، وكذلك استخالص 
مواطن الضعف ومكامن التهديدات املحتملة، باعتبارها 
وصياغة  منها  للحد  معاجلة  إىل  حتتاج  سلبية  عنارص 
أرقام (١٢أ  واجلداول  هلا،  املناسبة  الوقائية  اإلجراءات 

– ١٢د) توضح احلرص الكامل هلذه القضايا.   
العمرانية  القضايا  «استخالص  إىل  البحث  توصل 
احلرجة بمدينة جيزان»، والتي  تتعلق بالبيئة املناخية: يف 
والسيول)،  الزاحفة،  الرملية  والكثبان  الغربة،  (ظاهرة 
العمراين،  البيئي  توافقها  يف  احلتمية  القضايا  من  وهى 
باملناطق  «السبخات»  شكلت  فقد  األرضية:  البيئة  أما 
االمتدادات  تعوق  التي  احلتمية  القضايا  أهم  الساحلية 
العمرانية املستقبلية، وبالنسبة للبيئة البحرية: فإهنا حتتاج 
عىل  السلبي  التأثري  عدم  لضامن  حمكمة  بيئية  إدارة  إىل 
احلساسة  واجلزر  البحرية  واألحياء  املرجانية  الشعب 
وفرسان)،  (جازان  مينائي  تشغيل  خالل  من  بيئيا 

واجلدول رقم (١٣) يوضح حرص هذه القضايا. 
البيئية  القضايا  نحو  االهتامم  بتوجيه  البحث  يويص 
ملدينة  الساحيل  بالنطاق  التنمية  هتدد  والتي  احلرجة، 
جيزان، وتطبيق اإلجراءات الوقائية املقرتحة هلا، والتي 
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يوىص  كذلك  اخلامس)،  (الباب  يف  البحث  أوردها 
مرجعية  قائمة  بمثابة  القضايا  هذه  باعتبار  البحث 
التنمية  تواجه  التي  العمرانية  للقضايا   (check list)

بإقليم جيزان، واستخدامها كأداة لتفعيل خطط املتابعة 
ومرشوعات  لربامج   ،(Feed back) املرحلية  واملراجعة 
يف  التنموية  الربامج  مسار  تصحيح  ثم  ومن  التنمية، 
حتقق  ومستدامة  متواصلة  تنمية  لضامن  احلاجة،  حالة 
احلايل  العمران  يف  البيئي  والتوازن  التوافق  أساسيات 
إليها  توصل  التي  واملعايري  املستقبلية،  واالمتدادات 

البحث موضحة باجلداول (١٢أ-١٢د).
البيئي  التأثري  تقييم  دراسات  بإجراء  البحث  يويص 
والتي  املختلفة،  التنمية  وبرامج  ملرشوعات   (E.I.A)

مناطق  باعتبارها  جيزان  ملدينة  الساحيل  النطاق  يف  تقام 
بتوجيه  البحث  يوىص  اإلطار  هذا  وىف  بيئياً،  حساسة 
الواجهات  وشخصية  ومضمون  شكل  نحو  االهتامم 
البحرية ملدينة جيزان، بحيث تشكل مع نظرياهتا منظومة 
عمرانية متكاملة ومتناغمة عىل امتداد شواطئ اململكة.

لدراسات  إقليمية  وحدة  بإنشاء  البحث  يويص 
ىف  البحث  تناوهلا  والتي   - واملتجددة  اجلديدة  الطاقة 
دراساته للبيئة املناخية والبحرية بمدينة جيزان - وأمهها 
واجلزر،  املد  وطاقة  الرياح،  وطاقة  الشمسية  الطاقة 
وتطوير  املستدامة،  التنمية  منظومة  يف  ألمهيتها  نظرا 
والزراعية  العمرانية  املجتمعات  يالئم  بام  الوحدة  هذه 
واالقتصادية بالنطاق الساحيل ملدينة جيزان، وتوظيف 
البحث  يوىص  كذلك  منها،  لالستفادة  مبارشة  نظم 
بإنشاء وحدة إقليمية أخر إلدارة املخلفات العمرانية 
باملدينة تتواكب مع الربامج التنموية املستقبلية، وتعنى 
اإلستخدام  بإعادة  سواء  منها،  االستفادة  سبل  ببحث 

بأساليب  منها  التخلص  وطرق  التدوير،  إعادة  أو 
. مأمونة صحياً

البيئية  السياحة  وتعزيز  بتدعيم  البحث  يويص 
البحث  تناوهلا  والتي   - جيزان  بمدينة    (Eco-tourism)

البيئي  البعد  ذات  السياحي  اجلذب  ملناطق  دراساته  ىف 
باملدينة - حيث تعترب من االستثامرات الواعدة التي تنتظر 
تدعيم كفاءهتا، فمدينة جيزان متتلك العنارص واملقومات 
السياحية إلقامة سياحة بيئية متميزة ومتطورة بام حباها 
وسهول  باخلرضة،  مكسوة  تضاريس  من  تعاىل  اهللا 
فسيحة وشواطىء منبسطة وجبال شاخمة، باإلضافة إىل 
وآثارها  احلارة،   وعيوهنا  وينابيعها  شتاءً  الدافئ  جوها 
اجلزر  وروعة  الشاطىء  مجال  بني  جتمع  فهي  التارخيية، 
وندرة الشعاب املرجانية والنظم األيكولوجية السائدة، 
مما يبعث يف النفس البهجة والسعادة . . ومن هذا املنطلق 
حيق لنا القول أن املستقبل السياحي هلذه املدينة مرشق 

بمشيئة اهللا تعاىل.

قائمة بتعريف املصطلحات العلمية املستخدمة بالبحث
 :(Sustainable Development) املستدامة  التنمية   -١
باحتياجات  وتفي  املوارد،  عىل  حتافظ  متواصلة  تنمية 

احلارض، وتراعي حق األجيال القادمـة.
ويعنى   :(Eco-System) املحيط  احليوي  النظام   -٢
والبحرية  الربية  األحياء  ملجموعات  احليوية  بالنظم 

واهلوائية املتواجدة بالبيئة العمرانية.
 Environmental البيئي  التأثري  تقييم  دراسة   -٣
اآلثار  بتشخيص  وتعنى    (.Impact Assessment (E.I.A

اإلجيابيات  تعزيز  هبدف  التنمية  لربامج  متعمدة  الغري 
وتقليص السلبيات.
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 :(Swot Analysis) ألوصفي  التحليل  أسلوب   -٤
ويعنى بحرص الفرص واالمكانات، وكذلك املعوقات 

واملحددات التي تواجه التنمية العمرانية.
هبا  ويقصد   :(Eco-tourism) البيئية  السياحة   -٥
السياحة املعتمدة عىل الطبيعة يف إطار حيافظ عىل املوارد 

دون إهدار أو استنزاف.  
 I.E.S)   Integral) الشامل  البيئي  النظام   -٦
البيئة  تشكيل  بنظام  ويعنى   :Environmental System

األبعاد  يراعي  ومتوازن  متكامل  إطار  يف  العمرانية 
واملعايري البيئية.
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Abstract.

1. Referring to Saudi Arabia concern of the importance of sustainable development within natural environmental resources to achieve 

urban environmental adaptation, therefore it needs to establish ecological systems to support the principals of sustainable development.

2. Saudi Arabia has long seacoasts along the Red Sea. The sensitivity of the current eco-system on the Red Sea Region has pushed the 

government to prepare development plans for their coastal cities. This research discusses the range of urban plans of coastal cities in Saudi 

Arabia and their spatial environmental and contextual frameworks. However, the paper concentrates on the Jazan’s coast development within 

its regional context.

3. This research consists of two basic stages; first, a theoretical approach is investigated to achieve sustainable tourism development in 

the coastal areas. Second, a case study of the prototype of coastal cities in the Red Sea region Jazan, Saudi Arabia is developed. This City has 

reached a basic transition point in the planning process, and in the tourism and urban development for its country. Furthermore, it has prepared 

urban development plans recently. This research includes: 1) Indicators of urban assessment for improving the performance of Jazan’s coast in 

the Red Sea region, 2) applied tools for the phasing of a review of Jazan’s coast development, and 3) techniques to be used in our coastal cities 

to achieve a sustainable environment. 

4. The paper concludes with guidance for planning and assessment to boost the sufficient performance of coastal cities on the Red Sea, 

relevant to both the local and regional levels.

       


