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 ...   
برنامج  تهدف الهيئة اإلقليمية للمحافظة على البحر األحمر وخليج عدن ، بشكل عام ،              

 المنطقة الساحلية الواقعة بين      الذي يحتوي على عدد من المكونات ، أحدهن        االنشطه النموذجية 
 والذي من خالله سيتم تنفيـذ نـشاط نمـوذجي لـإلدارة             اللحية وميدي نشاء محمية وادارة ا     

محافظة حجة  (وميدي  ) محافظة الحديدة   (متكاملة للمنطاق الساحلية وخاصة مديريتي اللحية       ال
إلى إيجاد قاعدة بيئية تحتية معلوماتية لهذا البرنامج ، كون هذه المديريات تتركـز عليهـا                ) 

العديد من الضغوطات الناتجة عن النشاطات البشرية الواسعة والمتنوعة ، إضافة إلى التنميـة              
قتصادية الموجهة من قبل الدولة إلى جانب قرب عدداً من الجزر اليمنية والتي يمارس فيها               اإل

تـشير  . ضغطاً متزايداً على الموارد البحرية حولها ذات القيم اإلقتـصادية والبيئيـة الهامـة             
إن سـواحل البحـر     ).  2002الـسنبانى، ( جزيرة في البحر األحمر      ١١٢المصادر إلى وجود    

الموائل البيئية فـي هـذه      . ع في نطاقيهما من جزر غنية جداً بالتنوع الحيوي          األحمر وما يق  
المناطق متعددة ومتنوعة ويتمثل النظام الحيوي فيها كما هو في المناطق الحارة مع اإلختالف              

علـى  . في عدم وجود بيئات خليجية أو بيئات مصبات األنهار في منطقة الدراسـة وغيرهـا              
حلية متعددة ومتنوعة بمكوناتها الحيوية والـصخرية إال أن النمـو           الرغم من وجود بيئات سا    

المتزايد للسكان والمنشآت، خاصة في المناطق القريبة من هذه البيئات، يشكل أخطـاراً عـدة               
من بين أهم هذه اإلخطار حالة الفقر للساكنين من السكان في المناطق البعيدة من المدن               . عليها

  . ستهالك واالستخدام الواسع الغير ُمنَظم لكثير من الثروات البيئيةالساحلية ،التى أدت إلى اال
  

   الهدف العام للدراسة والمشكلة القائمة
، ممـا أوجـد    )في العام % ٣,٧(تتميز الجمهورية اليمنية بأن لديها نمو سكاني متزايد         

اورها بـشكل   ضغطاً أكبر على الثروات البيئية ، هذا التزايد لُوحظ في المدن الساحلية وما ج             
إن درجة الفقر بين السكان عالية جداً خاصة في القرى والمناطق القريبة والبعيدة من              . خاص  

القاطنين في هذه المناطق، ومعظمهم فقراء، يلجأوون إلـى اسـتنفاذ           . المدن الساحلية الكبيرة  
ث تفصيلية  الثروات الطبيعية لسداد احتياجاتهم ولكن مع ذلك، ال توجد  هنالك دراسات أو أبحا             

إضافة إلى ذلك، أن الثروات السمكية أصـبحت تحـت ضـغط            . لتقييم مقدار هذا االستهالك     
التي تُقـدم   ) الغير قانونية (متزايد من سفن الصيد المصرح لها باالصطياد والغير مصرح لها           
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على جرف قيعان البحر لصيد الجمبري في المياة اليمنية فـي البحـر األحمـر واألسـماك                 
  . ي خليج عدن والشروخ ف

إن هيئة حماية البيئة هي الجهة الرسمية القتراح وإصـدار الـسياسات، التـشريعات              
لذلك فإنه لما   . والتنسيق لألنشطة البيئية مع الوزارات والجهات والهيئات األخرى ذات العالقة         

عيش للدراسة الجيولوجية من أهمية، حيث تمثل القاعدة السطحية، التضاريسية والسحنية التي ت           
، تتغذى وتنمو بها عدة موائل بيئية تُشكل أهمية حيوية ، بيئية وعلميـة ، فـإن المخرجـات                   
األساسية للمسح الجيولوجي األولى لدراسة المنطقة، كهدف إلقامة مشروع بيئـة نموذجيـة،             
يتضمن تقديم صورة شبة متكاملة عن جيولوجية المنطقة من وصف عام لمنطقة سهل تهامـة               

خص مديريتى اللحية و ميدى لمعرفة نوع التكوينات الـصخرية والرواسـب            الساحلي و باأل  
إضافة إلى السحنات المختلفة التي تتميز بالتنوع الحيوي مصحوبة بخرائط جيولوجية، أشـكال        

إلخ ، وتعليل أهمية هـذة المعلومـات البيئيـة          ... لمكاشف صخرية، بيانات و صور ميدانية       
اتي الذي من شأنه أن يدعم القيام بتأسيس برامج دائمة للرصـد            للتواجد الحيوي الحيواني والنب   

  . والمراقبة لقياس المتغيرات في خصائص البيئات االنتقالية والبحرية
  

  مقدمه
ومديريـة  )  شـماالً  ١٥   ٤٣ شرقاً،   ٤٢   ٥٠(تقع مديرية اللحية، محافظة الحديدة      

 الـركن الـشمالي الغربـي       فـي )  شماالً ١٦    ٢٥ شرقاً،   ٤٢   ٥٠(ميدي ، محافظة حجة     
وفقاً للتقاسيم التضاريسية الفيزيولوجية تقع هاتان المديريتان فـي منطقـة        . للجمهورية اليمنية   

ويغطي مساحة  ) ١٩٧٦ألفاو ،   (كم  ٧٦٥الذي يبلغ طولة    ) ١شكل رقم،   ( سهل تهامة الساحلي    
طح البحر في   متر فوق مستوى س   ٢٠٠كم ويتراوح إرتفاعه، بانسياب،     ٢٠,٠٠٠تقدر بحوالي   

مـور،  (كـم   ٦٠ إلى   ٣٠الجهة المحاذية لسفوح الجبال المحيطة به، بينما يتراوح عرضه بين           
  -:قسم سهل تهامة الساحلي إلى قسمين  ) ١٩٩١

  

    الجزء القريب للبحر األحمر -١
 مليـون   ٢-٥٥(يتكون من رواسب إنتقالية وبحرية ترجع للحينين الثالثي والربـاعي           

إضافة، إلى انتشار تجمعات    ) الكثبان الرملية (واسب صحراوية ريحية    ومغطى بر ) سنة مضت 
الشعاب المرجانية التي تتواجد محاذية لشواطئ وسواحل البحر األحمـر وتمتـد إلـى عـدة                

  . كيلومترات في اتجاه البحر 
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   الجـــــزء الــــداخلـــــي -

ن مثل وادي مـور ، وادي       يتكون أساساً من رواسب نهرية دلتاوية وتتخلله عدة وديا        
  . سردود ، وادي ريمة ، وادي زبيد ، وادي ريان ، ووادي موزع

يحد سهل تهامة الساحلي في اتجاه الشرق منطقة هضاب البحر األحمر التـي تـشغل               
 متـر ويتـراوح عرضـها      ١٥٠٠ و  ٢٠٠  ويتراوح ارتفاعها بين   ٢كم٥٥٫٠٠٠قدرها  مساحة  

تكون منطقة الهضاب من صخور بركانيـات الـيمن         ت، ) ١٩٩١مور ،   (كم  ٩٠ إلى   ٤٠بين  
الوعرة وتجمعات السدد والمتداخالت الجرانيتية التابعة لليمن الثالثي مع وجود بعـض مـن              

  . صخور القاعدة المعقدة
أخدود /   ال توجد هناك طبقات رسوبية في سهل تهامة مزامنة في العمر لتكوين حوض              

 كم في سهل تهامة وفـي ميـاة         ٣صل عمقهن إلى    عند حفر عدة آبار ، ي     . البحر األحمر   
البحر األحمر ، وجدت طبقات رسوبية مكونة من طبقات متداخلة وغيـر ملتويـة مـن                

، حيث حدد عمر هذه الطبقات بحيث ال يزيـد عـن            ١-الصخور الجيرية في بئر الزيدية      
تعلو هـذه الطبقـات الرسـوبية طبقـة         ) . ١٩٩٢بيضون و سكاندر ،     ( مليون سنة      ١٤

 ،  ١–رسوبية من المتبخرات الملحية يصل سمكها إلى مئات األمتار في منطقة بئر الزيدية              
ويزداد سمكها في اتجاه الغرب لتكون وحدة طبقات من الملح يصل سمكها إلـى حـوالي                

دلت البيانات الزلزالية   . كم من الساحل اليمني   ٣٠ – ٢٠كم في حوض البحر على مسافة       ٢
 كم تحت سطح البحر وأن هذه الطبقـات         ٥-٤ انخفضت حوالي    ، أن الطبقات الملحية قد    

على سبيل المثال ،    ( أصبحت في شكل قباب محلية وبعضهن قد ارتفع إلى سطح اليابسة            
بعيداً عن الساحل في البحر األحمر تحدث نفس العملية         ) القباب المحلية في منطقة الصليف    

لى هذه القباب المحلية نجد تتابع طباقي من        أع. التكتونية كما دلت عليها البيانات الزلزالية       
طبقات رسوبية من المتبخرات والصخور الجيرية تصل أعمارهن إلى الميوسين المتـأخر            

، بنهاية عصر الميوسين ، ونتيجة النفصال الصفيحة العربية عن أفريقيا           ) مليون سنة   ٧(
ذه الفترة بداية لتغير    ، بدأ النشاط البركاني في وسط حوض البحر األحمر ، وبذلك كانت ه            

العوامل الترسيبية في حوض البحر األحمر وساحله ، حيث تكونت مسطحات واسعة مـن              
أما سهل تهامة   . كم  ٤٠٠الصخور الجيرية في مياه البحر العميقة يصل سمكها إلى حوالي           

فقد طغت عليه الرواسب الفتاتية الرملية الناتجة عن العوامل القارية والنهريـة بحيـث ال               
  . تزال هذه العمليات الترسيبية مستمرة إلى الوقت الحاضر
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من ساحل البحر األحمر وجزره المحيطة تغطيه الرواسـب         % ٧٥ بإختصار ، حوالي  
الفتاتية الرملية ، مثل الرمل ، الطين والغرين واألحجار الصغيرة بأحجام حبيبات تتراوح مـا               

إلى أحجار الزلط والجالميـد ووجـود       ، إضافة   ) األخشن(ملم  ٤-٢ إلى) األنعم (٢٦٥/١بين  
 الرواسب الفتاتية الكسلية الناتجة عن تكسر وتعرية التكوينات والمكاشف الجيرية ، أكثر مـن             

 من ساحل البحر األحمر تغطية السبخات والمـستنقعات المحليـة ، إن نـدرة تواجـد                 %٥٠
كون وتغطي الرصـيف     أرضيات رسوبية صلبة واالرتفاع النسبي لتيارات المياه العكرة التي ت         

فقط مـن   % ٢٥القاري الضحل والموازي للساحل ، حد من نمو الشعاب المرجانية ، حوالي             
طول الساحل تتوافر فيه المعطيات المناسبة لنمو الشعاب المرجانية حيث أنها تنتـشر بكثـرة               

ع التي  واألهم من ذلك فإن أهم الممواق     . وتتنوع جنوب منطقة الخوخة مقارنة في الشمال منها         
تنتشر فيها ، األكثر حجماً وتعدداً وتنوعاً ، هي المواقع التي بالقرب والمحيطة بالجزر الواقعة               

  . على والتي تميز ساحل البحر األحمر اليمني
  

  الطبيعة الجيولوجية للبيئة الساحلية
إن الطبيعة الجيولوجية للبيئة الساحلية في سهل تهامة تنقسم إلى قسمان إحداهما بيئـة              

بشكل عـام يمثـل     ). م١٩٩٦الخرباش و االنبعاوى،    (جبلية صحراوية واألخرى بيئة ساحلية      
انظر شـكل   (سهل تهامة موطناً ترسيبياً على الحافة اإلنكسارية الشرقية ألخدود البحر األحمر            

حيث نقلت الوديان والقنوات المائية كميات هائلـة مـن المجروفـات الـصخرية               ) ١رقم،    
 من منابعها في مرتفعات اليمن وهضاب البحر األحمر إلى مناطق الـسهل             والرواسب الطمية 

 مليون سـنة    ٣٨أي منذ     (وذلك على فترات جيولوجية متعاقبة منذ الحين الثالثي وحتى اآلن           
  ). مضت

ازداد سهل تهامة الساحلي اتساعاً منذ ذلك الحين إلى تاريخه نتيجة لتعرض ما يحـيط        
 من الحركات التكتونية حيث نشأت من خالل هـذه العمليـات            به من تكوينات صخرية للعديد    

 ) Erosional Valleys( الفوالق اإلقليمية وتكونـت الوديـان العميقـة والوديـان الَحتيـة      
نقلت الوديان و المجارى المائية و الرياح كميات هائلة من المجروفات الصخرية و             . المتطورة

هضاب البحر األحمر إلى هذا السهل الوسع االتساع        الغرينية من منابعها في مرتفعات اليمن و        
إلى تغيرات مناخية مـسببة ازديـادا فـي         ) على مدة زمني طويل   (أدت مجمل هذه العمليات     .

دوراً بـارزاً فـي المنـاطق     ) Wind Erosion(درجة الجفاف وعليه أصبح الحت الريحي 
كلمـا  )  األودية المائيـة –السيول (إنه على الرغم من ازدياد العامل المائي      . القريبة من البحر  

بعدنا عن البحر ووجود الغطاء الخضري والتربة الصالحة للزراعة إال أنـه لـوحظ وعلـى                
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األخص في مديرية اللحية التصحر ونقصان األراضي الزراعية في اتجاه البحـر وذلـك قـد       
  .يكون بفعل الرياح وزحف الكثبان الرملية

    الُمسطحات الَمدیة
، غالباً، في السواحل المائلة نسبياً في اتجـاه  )Tidal Flats(ات الَمدية تنشأ الُمسطح

عندما تتوفر كمية هائلة مـن  )  Marked Tidal rhythm( البحر يحدها تتابعات مدية ثابتة 
. الرواسب ونشاط ضعيف لألمواج البحرية ، هذا في حالة وجود بيئـات لمـصبات األنهـار               

   ). ٢شكل رقم، (  رواسب رملية الخلجان، خلف الجزر الحاجزية أو
قد تنشأ الُمسطحات الَمدية المواجهة للبحر عندما يكون النـشاط المـوجي أو إنـدفاع               

، والذي )  Sub -Tidal( الموجات البحرية منخفض وذلك بطول ما يسمى بنطاق تحت المد 
مسطحات المديـة   غالباً يقع تحت الخط األدنى لمياه البحر في المد والجزر ، الجزء الرئيسي لل             

- Supra(بينما يقع جـزء فـوق المـد    )  Inter -Tidal Zone(يقع في نطاق المد األوسط 

Tidal  (  في المناطق التي تتميز بمناخ حار ومعتدل يغطي الجـزء           . في اتجاه اليابسة)  فـوق
 بينما في المناطق الجافة يكون هذا الجـزء  )  Halophytic Plants( ، النباتات الملحية )المد

فـي المنـاطق    ) . Veen, 1950 ( ونطاق المد األوسط قاحالن، وال يوجد بها أي نباتـات  
الساحلية التي تتميز بمناخ دافئ ورطب نجد تواجد أشجار الشورى علـى سـواحل اليابـسة                

 -موزعة على نطاق تحت المد ونطاق المد األوسط كما هو الحال في منطقة الدراسة ميـدي                 
إن سطح المسطحات المدية على طـول سـواحل البحـر األحمـر             .  )٣شكل رقم،   ( اللحية  

 ميدي ينحدر بلطف من مستوى سطح الماء العالي وفي اتجـاه            -وباألخص في منطقة اللحية     
  مستوى الماء األدنى 
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فـي  ) إجماالً(على الرغم أن االنحدار غير منتظم قليالً ، تبلغ مساحة المسطح المدى             

 كيلومتر في االتـساع شـاملة نطـاق فـوق                    ٥تراً إلى حوالي    م٥٠من  ) حبل-اللحية(اللحية  
ال توجد قنوات أو . متر ٤-٢٠٤وبحيث يتراوح مدى المد حوالي  ) Supra Tidal(  المد -

الرطبة في منطقة   ) البيئات(فواصل حاجزية رملية أو طينية في المسطحات المدية أو األماكن           
 -يتميز نطاق تحت    ) . مثل خليج كاليفورنيا  ( البيئات الترسيبية األخرى     الدراسة كما في بعض   

 & Sand bars. ( المد في منطقة اللحية بوجود قنوات ورواسب رمليـة وكلـسية مرتفعـة   

Shoals.(   
  

   السطــــح والتضـــاریـــس
تتواجد الرواسب في نطاق المد األوسط بين خطي الماء االعلى واألدنى بمدى رأسي             

 متراً اعتماداً على مدى أو شدة المد  تبلغ شـدة            ١٥ أو   ١٠ أمتار وإلى    ٣ أو   ٢الباً، ما بين    ،غ
الثانية ، ولذلك نجـد     / سم ٥٠-٣٠أو سرعة تيارات المد على هذه المسطحات تصل إلى القيم           

شـكل،  ( أن هذه المسطحات الطينية يكثر بها عالمات النيم الصغيرة التي كونتها تيارات المد              
عتبر عالمات النيم من التراكيب الرسوبية الهامة فى المسطحات المدية، خاصـة نطـاق              ت). ٤

هذا النـوع   .  سم ٤٠-٣٠المد األوسط و التى يبلغ طول هذه العالمات فى منطقة الدراسة من             
من التراكيب الرسوبية، قد تحفظ فى السجل الصخرى و توجد فى تكوينات صـخرية تمتـد                

  .  نأعمارها الى ماليين السني
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التكوينات الرسوبية والرواسب في المسطحات المدية في منطقتي الدراسة موازية لخط الساحل            
وتغطي مئات الكيلومترات ، تتكون رواسب النطاق المدى األوسط غالباً من الطـين النـاعم               

والرمل الناعم بحيث تختلف نسبة تواجد الحبيبات الطينية والرملية  ) Silt +clay( الحبيبات 
وفقاً ألجزاء المسطح المدى ، الحبيبات الصخرية األكبر حجماً ال توجد في مـسحات منطقـة                

إن ما يميز   . الدراسة ومع ذلك نجد بعض الكتل الطينية واألصداف البحرية في أماكن متفرقة             
المسطحات المدية في منطقة الدراسة خاصة النطاق المدى األوسط الرواسب الطينيـة الغنيـة              

العوامل . عضوية وعليه نجد من النادر تواجد الرمل الناعم في النطاق المدى األوسط           بالمواد ال 
التي أدت إلى تكون مثل هذه الرواسب ترجع إلى شدة وسرعة األمواج البحرية أو تيارات المد                
في المنطقة أو جزئياً إلى آلية نقل الرواسب بالقرب من خط المد األدنى نشاط األمواج يكـون                 

اً لفترة زمنية طويلة مقارنة مع األجزاء العليا من المسطحات المدية فـي النطـاق               قوياً ونشط 
النطاق فـوق مـدى   (لذا نجد أن المسطحات العليا  ) . Inter Tidal Zone( المدى األوسط 

 بالرواسب الرملية بحيث نجد أن الطـين        – نوعاً ما    –غنية  ) وجزء من النطاق المدى األوسط    
والجزء األغلب من  ) Sub Tidal Zone( ب من النطاق التحت مدى يترسب بالقر/ يتواجد 

 ، مـع  Reineck in Dorjes et al., 1969أشار   ). ٥شكل رقم، (النطاق المدى األوسط 
)  Inter -Tidal Zone( ذلك نجد أن معظم الطين المترسب يتكون في نطاق المد األوسـط  

لك هو انخفـاض أو ضـعف الموجـات أو          السبب الرئيسي لذ  . بالقرب من خط الماء األعلى    
  . التيارات المائية في هذا الجزء من المسطح المدى
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الصورة األولى تبين نطاق المد األوسـط الـذي         . يوضح المسطحات المدية في منطقة اللحية      . ٥شكل رقم،   
انية تبين نطـاق    الصورة الث . يتميز بالرواسب الغرينية و كثافة أشجار الشورى و حيث يكثر نشاط القشريات           

  .  من حجر الطفلة الرملي والجبسالمد األوسط و جزء من نطاق فوق المد، تليه ثالثة مقاطع صخرية
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  -:التراكيب الرسوبية
خاصة في منطقة ميدي، عدة تراكيب رسـوبية  )  Intertidal flat(تنتشر في نطاق المد األوسط 
شـكل      " ( Pit &mound structure"بـمن هذه التراكيب ما يسمى . تصنف كعالمات سطحية وطبع

 هذا النوع من التراكيب تتواجد عند توفر نسبة ترسيب عاٍل متقطع وهي غالباً مـا                .)٦رقم،  
) رواسب المياه العميقة، البيئات االنتقالية أو رواسب قاريـة        (تتواجد في كل البيئات الترسيبية      

ينتج هذا التركيب عنـدما تنـدفع       . ومع ذلك نجدها في المسطحات المدية ولكن بحجم أصغر        
ات المائية عمودياً إلى أعلى خالل الرواسب بحيث تُكون عند نقطـة ظهورهـا              لتيارفقاعات ا 

يتراوح قطـر   . منخفض خمل أو مخروط يشبه المخاريط البركانية مع فتحة مركزية صغيرة          
ب توصل إلى أسفل    الفتحة العليا لهذه التراكي   . هذه التراكيب من عدة مليمترات إلى سنتيمترات      

. إلى أنبوبة رأسية التي من خاللها خرجت الفقاعات المائية وهي غالباً ال تكون ظاهرة للعيان              
فقاعات الماء الخارجة عبارة عن هواء محجوز نتج نتيجة تحلل المواد العضوية في الرواسب              

  .اسفل السطح
  

  
  )٦(شكل رقم 
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  )منطقة فوق المد(رواسب سبخات اليابسة 
       تعرف السبخات بأنها المناطق التي تغطى بالمياه البحرية خالل فترة المد العالي     

ومع ) ٧شكل رقم، (جداً ومن ثم عند تبخرها تترك رواسباً ذات سطح مظهري مشبع باألمالح 
. ذلك قد يكون مصدر مياه هذه السبخات مياه األودية المتدفقة أو تصريف أعلى للمياه الجوفية

  . مستوى سطح الماء أعلى من مستوى السطح تتكون البحيرات الصغيرةإذا كان

  
  )٧(شكل رقم 

  
  

إن أهم ما يميز السبخات الشاطئية هو تٌكون القشرة الملحية في معظم البحيرات 
الصحراوية ألنها تٌغذى بواسطة المياه الجوفية، أياً كان مصدرها، وعليه نجد أن الرواسب 

 تحتوي على رواسب فتاتيه منقولة إال ما ندر وأغلب مكوناتها عبارة المكونة لهذه السبخات ال
عن رواسب فتاتيه رملية ناعمة مشبعة باألمالح ومع ذلك نجد أن من مكونات السبخات في 

قد تكون هذه الرواسب ُجرفت بواسطة الرياح من ما يجاورها . منطقة الدراسة رواسب فتاتيه
كونات هذه السبخات كطبقة صغيرة على سطح السحنة من كثبان رملية ومن ثم أصبحت من م

، أشار إلى أن هنالك عمليتان Glennie, 1970). (الرسوبية أو في شكل شوائب رملية
إحدى هذه . رسوبيتان قد ربما يكونا السبب في جلب الرواسب الفتاتيه إلى منطقة السبخات
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ومن ثم تم ترسب هذه الرواسب العوامل هو مصاحبة هذه الرواسب مع مياه األودية المتدفقة 
إلى أسفل بعد هدوء التيار المائي العكر المتعلقة به واألخرى، هو أسر هذه الرواسب الفتاتية 
  .عند هبوب الرياح في تكوينات عالمات النيم اللزجة والمتكونة ُمسبقاً على سطح السبخات

 التي تتكون فـى     من أهم التراكيب الرسوبية   ) ٨شكل رقم،   (إن عالمات النيم اللزجة     
فـي الظـروف الترسـيبية      . نطاق المسطحات المائية األوسط والجزء المغمور من السبخات       
عالمات النيم هـذه    . سم٤٠-٣٠المناسبة، كما فى منطقة الراسة، يبلغ طول عالمات النيم من           

قد تحفظ في السجل الصخري وتوجد في تكوينات صخرية تمتد أعمارها إلى ماليين الـسنيين               
)  Wave-bedding(والتطبـق المـوجي   )  Flasen bedding(األساس في تكون التطبق الكاذب وهي 

  ). manginal-inane(وهَن من التراكيب الرسوبية الدالة على البيئات االنتقالية 
  

  
  )٨(شكل رقم 

  
  

 أو الطبقة الملحية نتيجة للتبخر الدائم لمياه البحر، طبقات  في السبخات تتواجد القشرة
خالل فترات الجفـاف  . لجبس تتواجد في هذه المسطحات، كما في منطقة الدراسة، بشكل دائم    ا

بعضاً من هذه األمالح قد     ". polygons"الطويلة نجد أن القشرة الملحية السطحية تتجزأ إلى عدة          
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يجرف بعيداً بواسطة الرياح كما أن البعض تتم إذابته عبر مياه األمطار أو تدفق مياه األودية                
  بعض هذه األمالح قد يتبلور في شكل عدسات ملحية في رواسب الطين. أو المياه الجوفية

التحتية المكونة للسبخات، وهذه ظاهرة موجودة في رواسب السبخات فـي منطقـة الدراسـة               
ُ يكون معظم الرواسب فـي  ) gypsiferous mud(الطين الجبسى .  حبل-خاصة في منطقة ميدي
  .اتهذه المنطقة من المسطح

إيجازاً فإن رواسب السبخات في منطقة الدراسة عبارة عن طبقات رسوبية متوازيـة             
هذه . مكونة من الغرين والطين وتتعاقب مع الطبقات الرملية وطبقات الجبس والطين الجبسى           

    .١٠ و٩الرواسب الحديثة تبدو واضحة في المكاشف الصخرية الموضحة في األشكال رقم، 

  
  )٩(شكل رقم 

  
  )١٠(ل رفم شك
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  المكاشف الصخرية
  

تتواجد في منطقة الدراسة، خاصة في مديرية اللحية، عدة مكاشف صـخرية وهـي              
عبارة عن هضاب مرتفعة تتكون غالباً من طبقات رسوبية متداخلـة ومكونـة مـن الحجـر                 
الغريني والحجر الرملي وحجر الطفلة مع وجود طبقات من الجبس ذات سمك مميز في بعض               

  ).١١شكل رقم، (مكشف جبل الملح على سبيل المثال المكاشف، 
                                                                                  

  جبل الملح
جبل الملح عبارة عن رواسب فتاتيه تعرضت للطي بواسطة تكتونية القباب الملحيـة             

يتواجد تكوين جبل الملح في عـدة       . لملحيةولذلك يعتبر هذا التكوين أحدث عمراً من القباب ا        
، ٤٠شـرقاً، و    ٤٢-٥٠(مكاشف صخرية خاصة في جبل الملح على خط طـول وعـرض             

وأيضاً يعلو،ال توافقياً، مكاشف طبقات الملح في الجانب الشرقي من شبه جزيـرة             ) شماال١٥ً
ـ       ٢٠٠٠تمتد رواسب جبل الملح إلى حوالي       . الصليف و متر تحت سطح األرض، بحيـث تعل

 متر  ١٣٠٠وحوالي  . … في منطقة    ١ -رواسب متبخرات الصليف وذلك عند حفر بئر العوج         
  سميت هذه الرواسب، طباقياً، بتكوين ). Bosocene et.al., 1998(تحت السطح في منطقة الزيدية 

هكيـز و بيـضون     ( عباس لتشمل كل الرواسب الفتاتية التي تكونت بعد تكون رواسب الملح            
ف الصخرية لهذه الوحدة الصخرية عبارة عن هضاب صغيرة حـول مـنجم             المكاش). ١٩٩٢

 متـر فـي اتجـاه       ٥٠٠الملح في منطقة جبل الملح باإلضافة إلى مكاشف أخرى تبعد حوالي            
هذه المكاشف الصخرية المتفرقة تحطمت طبقاتها وانعكست عن        . الغرب والجنوب من المنجم   

ت المسجد القديم في منطقة جبل الملح، يوجـد         تح. موضع ترسبها بفعل تداخل القباب الملحية     
 متراً وهو عبارة عن طبقـات       ٢٩يبلغ سمك المكشف    . مكشف تم قياسه خالل المسح الميداني     

ترسبت . متطبقة ومتداولة من الحجر الغريني، الطَفلة والحجر الرملي مع مكعبات من الجبس           
 Allunia(، وفي بيئات قاربة مروحية )Bosence, et. al., 1998(هذه الرواسب عامة في بيئات قاربة 

fans(              سهل فيضي ومستنقعات لمصبات األنهار وفي سبخات من اليابسة بدليل وجود طبقـات ،
يرجع عمر هذه التكوينات الرسوبية إلى عصر الباليوسـين         . الجبس ضمن التكوين الصخري   

 Hughes & Beydoun( مليون سـنة مـضت   ٢-٥حوالي ) Pliocene- Pleistocene(والبالستوسين 

1992.(  
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  )١١(شكل رقم 
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  تأثير العمليات الجيولوجية والنشاط البشري في منطقة الدراسة
إن الظواهر الفيزوجرافية والجيوموروفولجية من تضاريس وخالفه والتي نراها اليوم          

 الجيولوجية  في البالد، ماهية إال نتيجة للعمليات الجيولوجية الباطنية والخارجية خالل العصور          
من الطبيعي أن تتأثر البيئة في اليمن، ومنطقة الدراسة جزءاً هامـاً            . المتعاقبة حتى يومنا هذا   

منها، بهذه العمليات حيث تتعرض، من حين إلى آخر، إلى المخاطر الناجمـة عـن النـشاط                 
 الزلزالي، العواصف واإلنزالقات األرضية وهبوط األرض والمباني ومخاطر هجرة الكثبـان          

الرملية وسد الطرق، التصحر، مخاطر تأكل الشواطئ إما بفعل األمواج العاتية أو بفعل المـد               
والجزر هذا باإلضافة إلى مخاطر القباب الملحية التي من الممكن أن تخترق ما حولهـا ولـو                 

هذا باإلضافة إلى العوامل الخارجية األخرى مثل عوامـل التجويـة وعوامـل             . بمعدل بطئ 
يونسكو ( الرياح ومياه األمطار وجرف التربة وبفعل السيول والفيضانات وغيرها           التعرية بفعل 
Unsco 1976l.(  

إضافة إلى ما ذكر فإننا ال ننسى الدور الذي يقوم به اإلنسان في تلـوث البيئـة ممـا                   
يستلزم تدارك الموقف والقيام بالدراسات العلمية ورسم الخرائط العمرانية وتجنب المخاطر أو            

الفقرات أدناه تلخص بعضاً من المخاطر البيئية في منطقة الدراسـة           . ل منها، على األقل   اإلقال
والناجمة عن تأثير العمليات الجيولوجية والنشاط البشري والتي تم مالحظتهـا خـالل فتـرة               

  .المسح الميداني أو العمل الحقلي
شكل عـام ومنطقة   كما ذكرنا سابقاً، لوحظ انعدام الغطاء النباتي في منطقة الدراسة ب          

اللحية بشكل خاص ماعدا تواجد ونمو أشجار الشورى في منعطفات الشريط الساحلي للمنطقة،             
لذا نجد أن هبوب الرياح واألعاصير، وامواج البحر العاتية عند السواحل، وتشبع الرواسـب،              

يـة  خاصة الطينية منها، بمياه األمطار عند تساقطها وتدفق الـسيول مـن المنحـدرات الجبل              
زحـف  . المحاذية لمنطقة الدراسة يساعد على بدء تحرك الغطاء الصخري والكتل الـصخرية  

التربة أو الركام الصخري ببطء غير ملحوظ ولكن تم االستدالل على ذلك بما تم مشاهدته من                
جذوع األشجار المنحنية أو المقتلعة من جذورها وأسوار الحقول أو المزارع في منطقة ميدي              

كل هذه المشاهدات ترجع إلى الزحف البطيء للتربة        . ليفون المدمرة أو المائلة برفق    وأعمدة الت 
انسياب المواد الطينية والترابية في مجاري السيول بالمنطقة، أيضاً، يؤثر          . والركام الصخري 

على مساحات واسعة من سطح األرض لسيرها في مجرى بها حسب درجة تشبعها بالميـاه،               
ذ شكل سيول جارفة، تدفع أمامها كل ما يعترض طريقها من كتل صخرية             وأحياناً تنساب وتأخ  

من أمثلة  . أو مباني، وتكون في النهاية أشكاالً مروحية أو السنة غرينية  عند سفوح المرتفعات             
  .ذلك ما تم مشاهدته عند مخارج الوديان مثل وادي مور في منطقة الدراسة



  -١٨- 

اسة، حدوث االنهيـارات األرضـية فـي        من المخاطر البيئية األخرى في منطقة الدر      
طبقات الصخور المكونة للمكاشف الصخرية التي تعلو طبقات الجبس والملـح فـي مديريـة               

نتيجة الندفاع القباب الملحية البطيء إلى أعلى دون أن         ) جبل الملح والهضاب األخرى   (اللحية  
  .يالحظها أو يشعر بها أحد

ا لوحظ في منطقة الدراسة، مما سيؤدي إلـى         إن للرياح تأثير مباشر على البيئية، كم      
وهو تحول األراضي الخضراء واألراضي المغمورة بمظاهر الحياة )  Desertification(التصحر 

تقـوم  . إلى صحراء قاحلة وذلك بفعل الجفاف وهجرة الرمال وتغطيتها لألراضي الزراعيـة           
افر الغطاء النباتي والرطوبة الالزمـة  التربة الجافة لعدم تو)  Deflation(الرياح العاتية بتذرية 

ترسب الرياح كميات هائلة من     . لتثبيتها وتحدث هذه الظاهرة بكثرة في مواسم القحط المناخي        
الرمال عندما تهدأ العاصفة الرملية، حيث تترسب الحبيبات الخشنة من الرمال في المسطحات             

في مناطق بعيدة، أي المنـاطق      ) بارالغ(القريبة من المصدر بينما يترسب الجزء الدقيقة منها         
من أمثلة هذه الظاهرة ما تم مشاهدته في مديرية اللحية والمناطق المحاذيـة          . المأهولة بالسكان 

  .للشريط الساحلي من اللحية إلى ميدي ومن ميدي إلى منطقة حبل
لوحظ في منطقة الدراسة كثرة تجمع الكثبان الرملية بمختلف أشكالها وأحجامها  ومن             

لمالحظ أن رمال كثبان منطقة الدراسة تتميز بحبيبات أقل حجماً وأكثر ثباتاً من رمال كثبـان              ا
المناطق األخرى، وذلك الختالطها بالرواسب الغرينية واألمالح الذائبـة التـي تكثـر عنـد               

عادة ما يبدأ التجمع الرملي في الهجرة عندما يصل إلى ارتفاع معين ويواجهه ريح              . السواحل
 ويتفاوت معدل هجرة هذه الكثبان في اتجاه الريح بحسب حجم الكثبـان وقـوة الـريح                 عاتية،

يتراوح سرعة تحرك الكثبان الرمليـة فـي بعـض المنـاطق            . ودرجة الرطوبة في المنطقة   
  ). Tucker, 1989(الصحراوية من خمسة أمتار إلى عدة مئات من األمتار في العام الواحد 

مصدر خطر، حيث تعمل على تخريب المنشآت العمرانيـة مـن           تعتبر هجرة الكثبان الرملية     
  .طرق ومناطق زراعية وخالفه ومن ثم هجرة أو فقدان اإلنسان الذي يعيش على الزراعة
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  الموارد المائية لمديريتي اللحية و ميدي

تعتمد هاتان المديريتان بشكل خاص على المياه السطحية و المياه الجوفيـة كمـورد                
 ,Botez(بدأت الدراسات المائية في الجمهورية اليمنية منـذ أن قـام بـوتز              . ياهأساسي للم 
منذ ذلك الحين، بدأت الـوزارات، المؤسـسات        . بدراسة منطقتي صنعاء و الحديدة    ) م١٩١٢

العلمية و الهيئات ذات العالقة باالهتمام بدراسة األحواض المائية و تصنيفها و معرفة اتساعها              
السطحية و الجوفية و ربط عالقات تعاونية دراسية مع البعثـات العلميـة             و احتضانها للمياه    

و البعثـة السويـسرية   ) ١٩٦٨(الخارجية مثل البعثة األلمانية التي درست مناطق سهل تهامة         
شارك الباحثين  . التي ساهمت في دراسة هيدروجيولوجية عامة شملت محافظات عدة        ) ١٩٧٨(

حيث قام بدراسة سهل تهامة     ) م١٩٨٦جال، منهم اإلريانى،    اليمنيين بدراسات عدة في هذا الم     
الذي قام بدراسة عن منطقة وادي سردود       ) م١٩٨٩(و خزانات المرتفعات اليمنية تاله األهدل       

الذي قام بدراسة التداخالت الملحية في المياه الجوفيـة لمنطقـة           ) م٢٠٠٢( تهامة و الكبسى     –
  .وادي مور

حيث يبلغ أقصى    ) ١٢شكل رقم،   (هامة منخفضة جداً    إن معدالت األمطار في سهل ت       
ملم كما أن المعدل الـسنوي      ٢٠٠ متر و معدل سقوط األمطار السنوي        ٣٠٠ارتفاع به حوالي    

الحبيـشى و هوهنـشتى،     ( درجة مئوية تصحبه رطوبة هواء مرتفعة جـداً          ٣٠للحرارة يبلغ   
ئيسي في تلك المناطق و الـسهول       لذلك يعتقد بأن تغذية المياه الجوفية ينشأ بشكل ر        ). م١٩٨٤

من االنسياب السطحي للمياه في الوديان المنحدرة من المناطق الجبلية المجاورة، و قد وجد ،               
فقط من مجموع المياه المنسابة التي تصل إلـى         % ٥على سبيل المثال، أن نسبة قد ال تتجاوز         

ـ            اه المنـسابة فإنـه يغـذى       سهل تهامة تذهب إلى البحر األحمر، أما الجزء المتبقي من المي
لتقسيم المـستجمعات المائيـة للـيمن       ) م١٩٧٨(طبقاً للتقرير السويسري    . الخزانات الجوفية 

)Catchment Areas( وضعت منطقة الدراسة في مستجمع المنحدرات الغربية الذي يعرف ،  
مها أيضا بمستجمع سهل تهامة وهو سهل ساحلي منبسط تقطعه عدة وديان أو مجارى مائية أه              

. وادي مور، وادي سردود، وادي سهام، وادي رماع، وادي زبيد، وادي رسيان ووادي موزع             
  تنساب المياه عبر هذه الوديان خالل مواسم هطول األمطار من هضاب البحر األحمر
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والمرتفعات الوسطى غرباً إلى سهل تهامة لتجرى في شبكات مائية يتوقف شكلها و توزيعهـا               
   ).١٣شكل، (ى طبيعة و نوعية الصخور في المنطقة و يغلب على شكلها الشكل الريشي عل

يعتبر سهل تهامة من األحواض الترسيبية العميقة التي تكونت مع تشكل أخدود البحر             
األحمر، حيث لعبت الوديان دوراً أساسياً بنقل كميات هائلة من الفتات الصخري مثل الحصى              

ا السهل حيث تكونت طبقات سميكة من الصخور الرسـوبية خـالل            والرمل و الطين إلى هذ    
دلت الدراسات الجيوفيزيائية على تدرج حجم      ).  مليون سنة  ٥-٣٨(الحينين الثالثي و الرباعي     

حبيبات تلك الصخور من الخشن إلى الدقيق و بذلك تقل درجة نفاذيتها كلما اقتربنا من ساحل                
فة إلى تواجد بعض العدسات و الطبقات الغير المنتظمة         البحر األحمر في اتجاه الغرب باإلضا     

بالنظر إلى المقطع الهيدرولوجى العرضي لحـوض سـهل         . و المكونة من الرواسب الطينية    
، نجد أن سمك رواسب الحين الرباعي يتدرج من بضع عشرات األمتـار              )١٤شكل،  (تهامة  

يعتبر سهل تهامة من    .  الغرب  متر في اتجاه   ١٠٠٠بالقرب من الهضاب الشرقية إلى أكثر من        
أغنى مناطق البالد بالمياه الجوفية و ذلك التساعه و ضخامة سمك طبقاته الحاوية لمخزونات              
المياه باإلضافة إلى كثرة الوديان التي تصب فيه و الحملـة لميـاه األمطـار المنـسابة مـن                   

  .المرتفعات الوسطى و هضاب البحر األحمر
كـم  ٧٥٠٠قع فيه منطقة الدراسة، مساحة قـدرها         يشغل حوض وادي مور، الذي ت     

مربع ويتميز بطبيعة انسياب مائي سطحي متقطع إلى دائم بحيث يبلـغ المتوسـط الـسنوي                
تعتبر الشبكة المائية   ). م١٩٨٢سيرام،  ( مليون متر مكعب تقريباً      ٧٣٧ إلى   ٢٦٤لالنسياب من   

 تجرى فيه المياه السطحية     لحوض وادي مور من أوسع الشبكات المائية في سهل تهامة، حيث          
بصورة متقطعة طوال السنة و تنبع مجارية المائية من هضاب البحر األحمر بـالقرب مـن                
محافظة حجة حيث تنتشر صخور القاعدة الجرانيتية والمتحولة ثم تصب في سهل تهامة حيث              

ر يبين المقطع الهيدرولوجى لحـوض وادي مـو       . تكثر األراضي الزراعية عند سفوح الجبال     
كثبـان رمليـة و     (التتابع الطبقي الذي يبدأ من أعلى بالرواسـب الـصحراوية            ) ١٥شكل،  (

، يسفلها طبقات سميكة من الرواسب الغرينية و المروحية الطمييـة الُمخلطـة             )رواسب ريحية 
أسفل ذلك، نجد الطبقات    . بالرمال التابعة للحين الرباعي، وهى الطبقات الحاوية للمياه الجوفية        

ة من الرواسب الفلذبركانية و المخلطة برواسب المتبخرات الملحية و التي تساعد علـى              المكون
  .حفظ المياه الجوفية من التسرب إلى أسفل
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لى، لوحظ قلة آبار المياه الجوفية فـي        من المالحظات الميدانية خالل قترة المسح األو        
إن . منطقة اللحية إضافة إلى قلة األراضي المزروعة كلما اتجهنا غرباً مـن مدينـة الزهـرة         

مع العلم أن مـستوى منـسوب        ) ١٦شكل،  (اآلبار الموجودة حفرت بطريقة يدوية و بدائية        
 ما تستخدم مياه هـذه      المياه السطحية مرتفع و قريب جداً من مستوى سطح األرض، و غالباً           

كما ذكر سابقاً، تقع منطقة اللحية في       . اآلبار لغرض الشرب و االحتياجات المنزلية و المعيشية       
من المسطح المدى تحـده شـرقاً       % ٧٠مسطح مدى واسع بحيث يمثل مسطح فوق المد نسبة          

كثبـان  مع وجود مساحة مماثلة تغطيها ال     ) كم مربع أو أكثر   ١٠(سبخات تشغل مساحة شاسعة     
 ). ١٧شـكل،   (الرملية و الرواسب الرملية الصحراوية الحديثة المثبتة بالحشائش و األعشاب           

إن جرف السيول و تواجد السبخات و زحف الكثبان الرملية من أهم العوامل أو األسباب التي                
حدت من تواجد أراض زراعية مزروعة في منطقة اللحية ومما دفع أغلب سـكان المنطقـة                

ما يميز منطقة ميدي عن منطقة اللحية، وجـود اآلبـار           .  االصطياد لكسب العيش   للجوء إلى 
االرتوازية لرى المزروعات و األراضي الزراعية حيث نجد مـساحات شاسـعة مزروعـة              

تشغل المسطحات المدية في منطقة     . للمحاصيل الزراعية و الخضروات و الفاكهة مثل المانجو       
 قليلة جداً من إجمالي مساحة المسطح المدى للمنطقة و          ميدي و باألخص نطاق فوق المد نسبة      

خاصة منطقة الميناء، و لكن نجد أن مساحة هذا الجزء من المسطح تزداد كلما اتجهنا جنوبـاً                 
   ).١٨شكل، (في اتجاه منطقة حبل 

إن مخاطر تلوث المياه الجوفية في منطقة الدراسة عديدة، بحيث تصبح المياه خطـراً                
اإلنسان و ذلك حينما يزيد منسوبها عن المعدل الطبيعي، حيث يترتب على ذلك             على البيئة و    

تتمثـل هـذه    . تلف األراضي الزراعية و ترسب األمالح الضارة على األساسات و المبـاني           
المخاطر في منطقة الدراسة في المخلفات الحيوانية و الحيوانات النافقة التي تُلقى في مجـارى               

اطق الزراعة في ميدي حيث تـسبب تلوثـاً للميـاه            و خاصة في من    المياه و في قنوات الري    
هنالك مـصدر آخـر طبيعـي       . الجوفية عند تحللها و تعفنها و تسربها إلى الخزانات الجوفية         

لتلوث المياه الجوفية في اآلبار القريبة من شاطئ البحر في منطقة الدراسة حيث تطغى ميـاه                
ختل التوازن المائي، و عند سـحب الميـاه         البحر المالحة على المياه الجوفية العذبة و من ثم ي         

العذبة أكثر من المعدل الطبيعي من تلك اآلبار تصبح المياه المستخرجة مالحة بمرور الوقت و               
  .ذلك لزيادة السحب عن معدل التعويض اآلتي من مياه األمطار
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  الهزات األرضية في منطقة الدراسةمخاطر الزالزل و 
من المعروف أن منطقة أخدود البحر األحمر تعتبر من المنـاطق النـشطة زلزاليـاً،                 

 درجة شماالً و التي تنتـشر بهـا الفوالـق           ١٥خاصة في المناطق الواقعة على خط عرض        
ية و  تعتبر درجة الخطر من الزالزل و الهزات األرضية على المنـاطق الـساحل            . اإلنزالقية

 الـخ منخفـضة     …خاصة المناطق المأهولة بالسكان مثل اللحية ، ميدي، الصليف، الحديـدة            
فمثالً إذا حدث زلزال، عند هذه المنخفضات       . نسبياً، حيث تقع بؤر الزلزال بعيداً عن الشاطئ         

 بمقياس ريختر، و بالتالي يكون تأثيره على الـسواحل البعيـدة            ٦٠٥فعادة شدته ال تزيد عن      
 و أقل خطورة هذا باإلضافة إلى أنه ال يوجد خطر يـذكر مـن الموجـات البحريـة                   ضعيف

  . الناشئة عند المنخفض المحوري للبحر األحمر) التسومانى(الزلزالية 
إن ما حدث من تلك الهزات األرضية الخفيفة في مناطق الحديدة ، الصليف و اللحيـة                  

على قلة المخاطر الناجمة عن الزالزل      م، من أضرار طفيفة لهو خير دليل        ١٩٧٥في ديسمبر   
البحرية المغمورة على الشواطئ اليمنية، حيث تقع بؤر الزلزال على مسافة بعيدة ال تقل عـن                

  . كم بعيداً عن الشاطئ٦٠
    تكوین وتكتونية حوض البحر األحمر وخليج عدن

يـة  تعرضت قارة أفريقيا خالل زمن طويل إلي عدة من العمليات الحركـات التكوين              
وذلك في إطار الدورة لتجزء وتجمع القارات       )  التصاق أو تباعد كتلي صخري     –نشوء أخاديد   (

 مليون سنة إلـي العـصر   ٥٧٠/٥٩٠(الكبرى خالل حقب الحياة القديمة والمتوسطة والحديثة     
يحيط بقارة أفريقيا حالياً من الغرب والجنوب والشرق ثالثة جسور تزحزح قاعيـه             ) . الحديث

هناك ثالثة أنظمة أخدودية كبيرة لها عالقـة        .  تاريخ طويل من األخاديد التكتونية       بحرية بعد 
مؤقتة وواسعة ومتزامنة مع التجزؤ المتدرج لقارة جندوانا ، شرحت بالتفصيل فـي فيرهيـد               

  ) . ١٩(وموضحة في الشكل رقم ) ١٩٨٩(وقرين 
  ب شرق أفريقيا نشوء أخدود كارو والمصاحب لفصل أنتارتكا ومدغشغر من شرق وجنو  - أ
 نشوء أحواض أخدودية وحـواف قاريـة بقـارة أفريقيـا فـي العـصر الطباشـيري                                -ب

  ) .  مليون سنة١٤٤-٦٥( 
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 حوض البحر األحمر وخليج عدن واألخدود األفريقي العظيم المـصاحبان           – تكوين أخدود    -ج
قية لقارة أفريقيـا باتجـاه شـمال    النفصال شبة الجزيرة  العربية من الحافة الشمالية الشر   

  . شرق ، جنوب غرب في العصر الثالثي إلي العصر الحديث 
باختصار ، إن البحر األحمر بصفة خاصة يمثل حوض تكتوني محاط بفوالق تضرب             

تعـددت  .  جنوب غرب    –باتجاه شمال غرب جنوب شرق وفوالق قطرية باتجاه شمال شرق           
ض البحر األحمر ولكنه ال يزيد عم عصر األليجوسين          منخف –اآلراء حول عمر تكون أخدود      

وذلك عند تشكيل الوادي الكبير مع المرحلة األولي للهبوط في المنطقة اليابسة            ) مليون سنة ٣٨(
غزت مياه البحار والمحيطات المجـاورة هـذه        . التي غمرت بعدد من بحيرات المياه العذبة        

مرسبة صخور جيرية وجبس    ) سنة مضت  مليون   ٥(المنخفضات  عند بدء عصر ألمي وسين        
). م١٩٩٦الخرباش و اإلنبعـاوى،  (على طول الجزء الجنوبي الشرقي على الساحل المصري         

من خالل دراسة حواف هذه المنخفضات فقد وجد أنها تحتوى على رواسـب حديثـة شـديدة       
لمنطقـة  في هذه الفترة تعرضت ا    ) . عصر ألمي وسين  (االنحدار مما يدل على حداثة تاريخها       

ولكنـه  . لحركة هبوط عامة أدت إلى اتصال البحر األحمر بالبحر األبيض المتوسط            ) شماالً(
أما جنوباً عند خليج عـدن      ) مليون سنة (  يعتقد أن هذا االتصال أتقطع منذ عصر الباليوسين         

)  مليون سـنة   ٥(فإن البحر األحمر ظل مغلقاً بجزء من اليابسة إلي أواخر عصر ألمي وسين              
ن االتصال المائي حدث عبر عمليات تكتونية معقدة فسرت بعدة نظريات أهمهـا نظريـة               وأ

(Parr)          صاحب هذه العمليـات التكتونيـة      . ، حركات توترية مع دوران وفصل قاري كبير
تقوس حواف البحر األحمر ، ونتيجة لإلنبعاثات البركانية ، نشأت الفوهات البركانية والحمـم              

مع اسـتمرار   . بركاني مكونة السالسل الجبلية للبحر األحمر وخليج عدن         البركانية والرماد ال  
تم االتصال المائي بين البحر     . النشاطات والحركات التكتونية في ما يسمى حالياً بباب المندب        

  ) .       مليون سنة مضت٢-٥(األحمر والمحيط الهندي في العصر الباليوسينى 
ابتداء من سيناء وحتـى بـاب       )  كم ٢٠٠٠(ي  يبلغ امتداد حوض البحر األحمر حوال     

أما عمقه فقد يـصل فـي       .  كم   ٣٦٠-١٨٠من  ) طبقاً لنقطة القياس  (المندب ويتراوح عرضة    
لذا نجد أن البحر األحمـر      . تحت مستوي سطح البحر     ) متر٢٠٠٠(جزئه األوسط إلي حوالي     

التراكيـب  وسالسله الجبلية يتواجدان في منطقة عالية التـضاريس ، بغـض النظـر عـن                
)  الـصومالي  –صخور الدرع العربي    (الجيولوجية الموجودة ، وهي مكونة من صخور قديمة         

وتتمثل في الصخور النارية مثل     )  مليون سنة  ٣٨-٢(التي تكونت في العصر الثالثي والرباعي     
الرايواليت ، التراكيت ، البازلت ، إالكنمبرايت، مع العلم أم صخور الهضبة األساسية رجـع               

  ) .           مليون سنة٥٩٠أكثر من (حقب ما قبل الكمبرى إلي 
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   تُكون الجزر اليمنية
قدر عمر القشرة المحيطية الموجود تحت المنطقة الساحلية والجزر الواقعة في شمال            

 مليـون سـنة       ٣٢-٣٩بحـوالي   )  المملكة العربية الـسعودية    –جزر فرسان   (البحر األحمر   
عمر المقترح من آخرون ويفترض أن يكون نفس عمر القشرة          وهو نفس ال  ) ١٩٨٢أندرود ،   (

سبقت أحداث الفصل واالنفـراج لقـاع       .  تحت الشريط الساحلي اليمني وتحت الجزر اليمنية      
على تكوين حوض محيطي في خليج عـدن        ) ٢٠شكل رقم، ( البحر ، والتي ال تزال مستمرة       

مليـون  ١٦ وجد بأنه منذ حوالي      وحوض تبخيري في البحر األحمر ، ومن الجدير بالذكر فقد         
، زامنتها فترة هدوء ، ترسـب       ) كما ذكر آنفاً    (سنة ، أن عملية انفراج قاع البحر قد توقفت          

 كم  ٥ كم من الرواسب الفتاتية في خليج عدن وحوالي          ١,٥ متر إلى    ٥٥خاللها ما يقارب من     
ودث االتصال المائي   من رواسب المتبخرات في البحر األحمر ، توقفت عملية الترسيب عند ح           

  . للبحر األحمر مع المحيط الهندي مكوناً خليج عدن قبل خمسة مليون سنة مضت
رواسب المتبخرات في البحر األحمر هي األساس في تكوين القباب الملحية في البحر             

بـرزت  ). على الساحلين (األحمر وأحد المكونات األساسية لتراكيب الجزر في البحر األحمر          
م والتي أكدت علـى     ١٩٧٢د القباب منذ بداية الحفر العميق في البحر األحمر عام           أهمية تواج 

من .  مليون سنة فوق قشرة محيطيه  ٥وجود رواسب المتبخرات والتي يقدر عمرها بأكثر من         
خالل دراسة عينات الحفر العميق ودراسة التراكيب الموجودة في الطفوح الملحية المـستنبطة             

ية ، ثم االستنتاج بأن هناك مناطق شديدة الميل باإلضافة إلى وجود عدد             من التسجيالت الزلزال  
ومـصدر هـذه    ) مثل  جزيرة حمـر    ( من جزر البحر األحمر يتميزن بدرجة حرارة عالية         

إلـى أسـطح    ) Heat Flow( الحرارة العالية هو قاع البحر نتيجة لالنسياب الحراري منه 
باب الملحية في ارتفاع مستمر مما أدى إلـى وجـود           دلت الدراسات الزلزالية أن الق    ). الجزر

عدداً كبيراً من الجزر، ذات مساحات مختلفة في البحر األحمر عكس ما نجده في خليج عـدن                
  . أو غيره من البحار أو الخلجان األخرى

  

   الجزر اليمنية في البحر األحمر
من الـسواحل   على الرغم من طبيعة جزر البحر األحمر وخليج عدن من حيث بعدها               

وتضاريس مساحتها واختالف سحناتها الصخرية وتنوعها البيئي وندرة مياهها العذبة وخلـو            
  معظمها من السكان ، إال أن هذه الجزر المنتشرة باختالف مساحتها تتمتع بأهمية إستراتيجية 
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جانيـة  واقتصادية وجمالية نظراً لوجود الشواطئ المذهلة بجمالها والمملـوءة بالـشعب المر           
. واألسماك الملونة ، والمياه الصافية والنسيم العليل إضافة إلى الموقع التاريخية المتــعددة             

تنتشر على طوال الشريط الساحلي مناجم ساحلية صغيرة وبدائية الستثمار المعادن الصناعية            
عـدا منطقـة    (ال توجد أية استكشافات نفطية      . البسيطة كالملح واستخالص بعض األحماض      

أو تنقيبات للرواسب المعدنية كرواسب للمياه الحارة ، المعادن الفلزية والالفلزية أو            ) الصليف
  .الرواسب الطينية سواء على الشريط الساحلي للبحر األحمر أو جزره 

    جزر مدیریة ميدي -١

وهى الجزر الواقعة في مديرية ميدي ، محافظة حجة و تتمثل فـي الجـزر  التاليـة                    
  ). ٢١شكل رقم، (
  . جزيرة ذو حراب-٣.            جزيرة الطواق -٢.             جزيرة الدويمة -١
  . جزيرة رافع-٦.            جزيرة المنحس -٥.              جزيرة غراب -٤
  . جزيرة أبو قهر -٩.              جزيرة بكالن -٨.              جزيرة توكاال -٧
  . جزيرة البيضاء -١١                                 .     جزيرة ظهر بكالن -١٠

  

  : جزر مدیریة اللحية -٢
وهي الجزر الواقعة غرب مديرية اللحية ، محافظة الحديدة وتقع بين خطـي الطـول                 

  :والعرض 
    شرقا٤٢ً – ٣٩   إلى   ٤٢ – ١٥    
   شماال١٥ً- ٥٥   إلى   ١٥ – ٢٨    

  -:تتكون من  ) ٢٢شكل رقم، (مجموعة هذه الجزر 
   جزيرة تالوين -٤ جزيرة كتامة      -٣ جزيرة تكفاش         -٢ جزيرة المرك       -١
   جزيرة البوادر -٨ جزيرة عقبان     -٧ جزيرة زريمة          -٦ جزيرة حمر        -٥
  . جزيرة قصر-٩

  

  
  



  -٣٣- 

  
  

  )٢١(شكل رقم 



  -٣٤- 
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  : البحر األحمر–افظة حجة  مح–الجزر البحریة بمدیریة ميدي  
  

א
تبعد عـن شـاطئ    . جزيرة الدويمة ، جزيرة طويلة موازية للشريط الساحلي األحمر            

غيـر  .  تقريباً وتحيط بها عـدة خلجـان       ٢كم٧تبلغ مساحتها   .  متر ٣٠٠ميدي بمسافة قدرها    
  ) .٢٤ و٢٣األشكال، (مأهولة بالسكان وتوجد بها حامية عسكرية في الجزء الشمالي منها 

    التضاریس والسحناات الرسوبية
التكوين الجيولوجي ، التضاريس والرواسب الصحراوية لجزيرة الدويمة يشابه، الـى             

وذلك لعدم وجود حفـر ألبـار لمعرفـة         (حد ما، التكوين الصخري الرسوبي لجزيرة كمران        
رية وطبوغرافية التضاريس   ، مع ذلك نجد أن سمك الطبقات الصخ       ) التكوينات التحت سطحية  

السحنات الرسوبية على سطح الجزيرة تتمثل في خليط من         .قد يختلف من جزيرة إلى أخرى         
الرمال، الطين والغرين على الشواطئ الشرقية للجزيرة حيث أن هذا الجزء محمي وال تكثـر               

ـ               زء أشـجار   به تيارات المد والجزر وعليه فإن فرز الرواسب يكون رديئاً وتكثر في هذا الج
التيارات المائية هادئة في هذا الجزء مـن الجزيـرة          . الشورى  و يقع فى مواجهة خور ميدى       

. كما أن الرواسب القاعية تتدرج في اتجاه الخليج لتكون رواسب رملية غرينية ورملية طينية               
أن تكثر في هذا الجزء من الجزيرة رواسب الطين األسود الغني بالمواد العضوية ، ولكن نجد                

هنالك تعاقباً لسحنات رسوبية أخرى في بعض أجزاء هذا الجزء ، تتكون من حبيبات رسوبية               
خشنة وهيكلية  صغيرة الحجم مقارنة مع ما نجده فى األجزاء المواجهـة للتيـارات المائيـة                 

تتكون معظم هذه الرواسب من األجزاء المتكسرة للمرجانيات ومخلفـات الحيوانـات            . القوية
  .الرخوية الالفقارية 
 أمتـار   ٥جزيرة الدويمة تمثل سطح رسوبي منخفض ال يتجاوز أعلى ارتفاع لها عن               

تتمثل هذه المرتفعات في الكثبان الرملية المنتشرة في الجـزء األوسـط            ). م٢٠٠٢السنبانى،  (
هبوب الرياح من االتجاهات الجنوبية الغربية والشمالية الغربيـة ، علـى المـدى              . للجزيرة  
لطويل، أدى إلى تكوين مثل هذه الكثبان وبحيث يختلف سمكها طبقاً الختالف سرعة             الزمني ا 

مع ذلـك   . الرياح عن التكوين فوق الصخور الرسوبية الصلدة ذات األصل الجيري الشعابي            
نجد وجود كثبان صغيرة ومسطحات فتاتيه رملية وكلسية أخرى يتخللها نمو بعض األعـشاب              

  .والحشائش 
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رسيبية في الشواطئ الغربية للجزيرة تتمثل في شاطئ طولي ، يتراوح عرضه مـن              البيئة الت 
يتميز هذا الجزء بانحدار انسيابي في اتجاه البحـر وهـو عرضـه             .  متر تقريباً    ١٠٠ – ٥٠

.  أمتار في امتدادهن     ١٠لتيارات المد والجزر العالية ، مع ذلك فان هذه التيارات ال تزيد عن              
  األعماق الموازية والقريبة بين هذه الشواطئ . تأثير وسطى تأثير تدفق األمواج 

تتكـون الرواسـب    . تكشف ، في بعض األحيان ، اعتماداً على طول تيارات المد والجـزر              
المنتشرة على طول شواطئ هذا الجزء من الجزيرة من رواسب رملية كلسية نظيفة ، تتدرج               

ات النيم التي يتجمع في بعض أجزاءهـا        أحجامها من ناعم إلى خشن إضافة إلى انتشار عالم        
  .الرمال الهيكلية البيضاء 

الشعاب المرجانية المحيطة بالجزيرة ، خاصة حول الجزء الجنوبي الغربي تعتبر من              
أعلى ارتفاع لهذا الجسم من الشعاب ال يزيد عن متران تقريباً بحيـث             . نوع الشعاب الشاطئية  
  . وموازياً لشواطئ ميدي  متر٥٠٠ – ٤٠٠يمتد جنوباً إلى مسافة 
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هنالك عدة جزر بحرية تتبع إداريا مديرية اللحية، بعضهن مأهوال بالسكان و األغلـب غبـر                
و ٢٥األشكال رقـم،    (من الجزر اآلئى يتنوعن في تكويناتهن الصخرية، جزيرة الطواق          . ذلك
اَ لحداثتها فوق مستوى سـطح      بحرية، إذا جاز التعبير، نظر    " صخرة  "و هي عبارة عن     ) ٢٦

ال . يدل مكشفها الصخري على تكونها من الحجر الشعابى المرجاني        . البحر و لصغر مساحتها   
يوجد بها مرسى أو خلجان طبيعية أو أياَ من الصفات الممكن استخدامها و إن كانت قريبة من                 

 تعتبـر أبعـد     والتي) ٢٨ و   ٢٧األشكال،  (ساحل مديرية ميدى مقارنة مع جزيرة ذو حراب         
 ميل بحري من الساحل اليمنى و تقع شـمال غـرب جزيـرة      ٥٢،٥الجزر اليمنية حيث تبعد     

تعتبـر جزيـرة ذو     ). م١٩٩٢الحبيـشى،   ( ميل بحري    ١،٤الرافع برى و تبعد عنها مسافة       
تَواجد في جزيـرة    . و أحد الممرات البحرية لوجود فنار بها      " مداخل اللؤلؤ "حراب،قديماَ، أحد   

 خالل فترة المسح الميداني، ما يقارب ألف نسمة تقريباً مـن الـصيادين و ذلـك                 ذو حراب، 
  .   لغرض صيد خيار البحر المطلوب في حينه لبيعه إلى األسواق الخارجية

التكوين الصخري لجزيرة ذو حراب يتمثل، بشكل عام، من الصخور القلذبركانيـة و               
  .ةالرماد البركاني و تغطيها رواسب رملية و صحراوي

   البحر األحمر          -الجزر البحرية بمديرية اللحية ، محافظة الحديدة  
א−١

وتقع جنوب مينـاء    .  شماالً   ١٥ – ٣٧ شرقاً   ٤٢ – ٣٧تقع على خطي طول وعرض        
قريبـة جـداً مـن      .  ميالً بحرياً    ٢،٥اللحية وهي أقرب الجزر إليها بحيث تبعد عنها بحوالي          

 ميالً بحرياً ويوجد بها جولة      ٣،٥تبعد عن جزيرة حمر بــ      .  وجزيرة بوادر    جزيرة كدمان 
بالسفن الصغيرة والقوارب واليخوت ومحمية من الريـاح لوجـود أشـجار            ) مرسى بحري (

تكسوها الرواسب الفتاتية الكلسية المتدرج حجمها من نـاعم         . الشورى في الخلجان الصغيرة     
  . متراً ١٥ – ٥لشعاب المرجانية في أعماق حوافها من تتواجد أنواع عدة من ا. إلى خشن 

تنتشر الشعاب المرجانية المختلفة بكثافة وعمق أكبر في الجهة الجنوبيـة للجزيـرة ،                
وتنتشر بكثافة أقل في الجهة الشمالية منها وقد قلت كثافة هذه الشعاب ، الهامة بيئياً ، كمنطقة                 

ذا الجزء من الجزيرة كمراسـي للـسفن الـصغيرة          عيش وتكاثر لألسماك الملونة الستخدام ه     
تتخلل مساحتها المنبسطة نتوءات صـخرية       . وقوارب الصيد وربما يخوت السياحة والغوص       

توجـد بهـا    . خاصة في اللسان الشرقي للجزيـرة        بركانية تتبع بركانيات العصر الرباعي ،     
  و أنها كانت مأهولة بالسكان أشجار النخيل المنتشرة وسط الجزيرة كما أن بها مقبرة مما يبد
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يمكن استغاللها سياحياً لجمال شـواطئها وصـفاء مياهـا          . نتيجة لفريها من الساحل اليمنى      
  .وعمقها 

٢−)(:
مـساحتها        شـرقاً تبلـغ      ٤٢-٢٥ شـماالً و     ١٥-٤٢تقع على خطى طول وعرض      

تعد أكبر الجزر اليمنية التابعـة لمديريـة         . ٢كم٢٣ وتبعد عن الساحل اليمنى      ٢كم٢٧حوالي  
 كم وأعلى   ١٥اللحية ، وهي جزيرة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب حوالى              

ـ         قدماً في الرأس الجنـوبي الغربـي للجزيـرة          ٣٦قمة بها ترتفع عن مستوى سطح البحر ب
تتخلل مساحة الجزيرة هضاب رمليـة فتاتيـه كلـسية ال يزيـد             ). ٣١ و   ٣٠شكال رقم،   األ(

 متراً في جهتهـا الغربيـة       ٢٧يوجد بها مرسي طبيعي يبلغ عمقه       . ارتفاعها عن عشرة أقدام     
التـي اسـتخدمت وال تـزال تـستخدم         ) مرافئ طبيعية (إضافة إلي انتشار الخلجان الطبيعية      

رب الصيد واليخوت الـسياحية لغـرض الغـوص الـسياحي           كمراسي للسفن الصغيرة وقوا   
  ).م٢٠٠٢السنبانى،(والسياحة البحرية 

إلي الـشرق   .  قدماً   ٣٠إلي الغرب منها تقع جزيرة كتامة التى تبلغ أعلي ارتفاع بها            
منها تقع جزر قصر وبوادر وإلي الشمال منها تقع جزيرة تالوين وإلي الشمال الشرقي منهـا                

  . تقع جزيرة ُحَمر 
 نوعاً من الطيور النادر كما تعيش فيهـا الـسالحف ، وتوجـد فيهـا                ١١يعيش فيها   

للـسياحة البحريـة والغـوص      ) محليـاً (أصداف بيوت اللؤلؤ ، وقد استثمرت هذه الجزيرة         
  . السياحي

تعتبر جزيرة تكفاش ذات استراتيجية اقتصادية ، فقد افتتحت شركة بـرتش بتـروليم              
وذلـك   " black number  " متياز التنقيب عن النفط فيها تحت اسم حق ا) بي بي(البريطانية 

م تقريباً ، وقد تم االستكشاف النفطي في منطقة الشعاب المرجانية الواقعة بـين  ١٩٩٢في عام   
دلت الدراسات األولية على وجود النفط إال أن التكلفـة االقتـصادية            . جزيرة تكفاش وقصر    

  . لعائد الستخراجه كانت ستصبح أكثر من ا
٣−

ـ           ميالً بحرياً وتبعد    ١٣,٨من أجمل مناطق الغوص السياحي تبعد عن الساحل اليمني ب
   ١٥ ٤٧ شرقاً و ٤٢ ٢٧,٥تقع على خطي الطول والعرض .  ميالً بحرياً ٢,٨عن تكفاش بـ
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  )٣١(و ) ٣٠(األشكال رقم 
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فة من رواسب فتاتيه كلسية وتنتـشر       تتكون سحناتها المكشو  . شماالً وهي جزيرة صغيرة جداً      
والـشعاب  ) Patch reef(على شواطئها أصداف الرخويات الحديثة وفتات الـشعاب المرجانيـة   

 مرجانيـة   متراً تجمعات١٥-٥تحيط بها وعلى حوافها بأعماق من ) . Fringing reef(الشاطئية 
ء الجنوبي الغربي مـن     هذه البيئات تتركز في الجز    . متطورة وكثيفة مع أنها جزيرة صغيرة       

الجزيرة وهي ذات الوقت تشكل مناطق اصطياد رئيسي مع أنها لم تأخذ حيزها من الدراسات               
ال توجد أية معلومات أخرى غيـر المـستقاة مـن الخـرائط البحريـة               . العلمية إلي تاريخه    
  . والمتوفرة بصعوبة 

٤−
 شماالً وهي جزيـرة شـبة       ١٥ ٤٤ شرقاً و    ٤٢ ٣٠تقع على خطى الطول والعرض      

يالحظ أن لها مرسى لقوارب ويخوت الصيد السياحي في الجزء الـشمالي الـشرقي              . دائرية  
تتكون سحناتها من الرواسب الفتاتية     . وتقع شمال شرق وقريبة جداً من جزيرة تكفاش         . منها  

 حـواف الجـزء     تتركز كثافة شعابها المرجانيـة علـى      . الكلسية مثلها مثل الجزر المجاورة      
الجنوبي من الجزيرة وبإتساع يقارب مساحتها وقد ربما تكون شعابها المرجانية في األعمـاق              

  . متصلة مع الشعاب المرجانية حول جزيرة تكفاش 

٥−
 شـماالً   ١٥ ٤٧ شرقاً و    ٤٢ ٣٧تقع شمال ميناء اللحية على خطى الطول والعرض         

ـ    بحرياً وهـي جزيـرة بيـضاوية الـشكل تبلـغ مـساحتها                           ميالً   ٤,٨وتبعد عن الساحل ب
تتكون سحناتها من   . تضيق أبعاد مساحتها  في الجزء الشمالي الشرقي منها         . ٢كم٣,٦حوالى  

. وتحيط بها الشعاب المرجانية والشعاب الشاطئية     . رواسب فتاتيه وكلسية وأصداف الرخويات      
غيـر  . ة العيش فيها لسخونة سطحها نهاراً أو ليالً         بصعوب) مقابالت شخصية (تفيد المصادر   

مأهولة بالسكان ولكن ما ُيميزها عن الجزر األخرى بأن كل شواطئها مراسي طبيعيـة لكـل                
أنواع السفن الصغيرة وقوارب الصيد واليخوت السياحية مقارنة مع سواحل جزيرة تالويـن،             

لقرش والحيتان األخـرى إضـافة إلـي        كما أن مياها تتميز بتواجد أنواع متعددة من أسماك ا         
تعتبر إحـدى الجـزر الهامـة    . السالحف البحرية وأسماك الزينة المتعددة األنواع واألجناس      

  . لصيد أسماك ألد يرك وموقع الغوص السياحي والسياحة البحرية 
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٦−
 أميال بحريـة علـى خطـى الطـول          ٥تقع جنوب غرب تكفاش وتبعد عنها لمسافة        

هي الجزيرة الوحيدة التي ال يوجد بها مرسى لعدم         .  شماالً   ١٥ ٤٢ شرقاً و    ٤٢ ١٨والعرض  
تحيط بها مختلف الشعب المرجانية ومياها عميقة جداً مقارنة         . وجود ساحل أو يابسة بالمعني      

تعتبـر  .  متـر    ٤٠٠مع الجزر األخرى في نفس المنطقة بحيث تبلغ أعماقها المحيطة حوالى            
  . اد سمكي منطقة اصطي
  . يلخص الجزر البحرية في مديرية اللحية ، محافظة الحديدة  )١( جدول رقم 

  

اسم   م
 النشاط القائم –المميزات  المساحة  الترآيب الجيولوجي الموقع  الجغرافي  الجزيرة

  مالحظات

  شرقا٤٢ً – ٣٧  المرك  ١
   شماال١٠ً – ٣٧

رواسب فتاتيه كلسية وشعاب    
مرجانية وشـعاب شـاطئية     

  . صداف بحرية حديثة أ

توجد بها مقبرة كانت مأهولة       ٢ كم٦
بها مراسي الـسفن الـصيد      
الصغيرة وقـوارب الـصيد     

  .   والسياحة 

   شرقا٤٢ً – ٢٥  تكفاش  ٢
   شماال١٥ً – ٤٢

رواسب فتاتيه رملية وكلسية    
توجد بها مرتفعات منخفضة    

 متراً شعاب   ٦٠ال تزيد عن    
  . مرجانية وشعاب شاطئية 

ــة  من  ٢ كم٢٧ ــياحية بحري ــة س طق
غوص سياحي كـان بهـا      +

سياحي نقب فيها عن الـنفط      
بها أنواع من الطيور النادرة     

  .  بها أصداف بيوت اللؤلؤ 

  شرقا٤٢ً – ٢٦  تالوين  ٣
   شماال١٥ً – ٤٧

رواسب فتاتيه رملية وكلسية    
، وشعاب مرجانية وشـعاب     

  . شاطئية 

منطقة اصطياد سمكي تصلح      ٢ كم٢
الغـوص  للسياحة البحريـة و   

  . السياحي 

  شرقا٤٢ً - ٣٠  قصر  ٤
   شماال١٥ً – ٤٤

شبة دائرية رواسـب فتاتيـه      
رملية وكلسية شعاب مرجانية    

  .  وشعاب شاطئية 

منطقة اصطياد سمكي تصلح      ٢ كم٢
للسياحة البحريـة والغـوص     

  . السياحي 

  شرقا٤٢ً - ٣٧  حمر  ٥
   شماال١٥ً – ٤٧

رواسب فتاتيه رملية وكلسية    
وشــعاب شــعاب مرجانيــة 

  شاطئية 

يتميز سطحها بارتفاع درجة      ٢ كم٣,٦
حرارته من الصعب العـيش     

  . فيها طويالً 

  شرقا٤٢ً – ١٨  لبوان  ٦
   شماال١٥ً – ٥٢

منطقة اصطياد سمكي تصلح      ؟  شعاب مرجانية 
للسياحة البحريـة والغـوص     

  .السياحي 
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اسم   م
 النشاط القائم –المميزات  المساحة  الترآيب الجيولوجي الموقع  الجغرافي  الجزيرة

  مالحظات

  شرقا٤٢ً - ١٨  كتامة  ٧
   شماال١٥ً – ٤٢

 ال توجد يابسة بالمعني شاطئ    
رسوبي ال يتعـدى عرضـة      

  . متران 

ال يوجــد بهــا مرســي  -  ؟
  طبيعي

ــاحل  - ــا س ــد به ال يوج
  بالمعني 

  منطقة اصطياد سمكي   -

  شرقا٤٢ً - ٣١  زبين  ٨
   شماال١٥ً - ٤٣

  منطقة اصطياد سمكي  -  ٢ كم١  رواسب فتاتيه كلسية 
  

  شرقا٤٢ً - ٣٢  البوارد  ٩
   شماال١٥ً - ٤٢

اصطياد سمكي تصلح   منطقة    ٢كم٢,٥  رواسب فتاتيه كلسية  
للسياحة البحريـة والغـوص     

  . السياحي 
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  التوصيات
هناك من الكوارث والمخاطر الطبيعية التي تصيب الكرة األرضية ما ال يمكن بل استحالة               •

منعها من حدوثها مثل مخاطر البراكين والزلزال ولكن من المفروض أن تتعلم كيف يمكن              
إلقالل من ضررها بقدر المستطاع وعليـه توصـي الدراسـة           التخفيف من مخاطرها وا   

بالمقترحات المتواضعة التالية كطرق وقاية من المخاطر البيئية التي تـم مـشاهدتها فـي               
  -:منطقة الدراسة

عمل الحواجز الواقية في مناطق االنهيارات على جانبي الطرق، التي ما زالـت معظـم                -١
  .طرق منطقة الدراسة تفتقر لها

واجز ومصائد المياه والسدود الساحلية لحجز مياه الفيضانات وسـيول األوديـة            بناء الح  -٢
  .واالستفادة منها

العمل على زيادة الرقعة الزراعية والغطاء النباتي مما يساعد على تثبيت التربـة وعـدم              -٣
  .انهيارها أو جرفها

الـشكل أو   حماية المنشآت الخدمية مثل أعمدة التلفون وغيرها بعمل كتل أسمنتية هرمية             -٤
عمل أكوام متماسكة من الفتات الصخري والجص الخشن حول قواعد هذه المنشآت حتى             

  .يمكن حمايتها من الحت السفلي للرياح
اختيار أماكن المباني والمنشآت والمزارع بطريقة علمية مع األخذ في االعتبـار طبيعـة               -٥

اتجـاه هجـرة الكثبـان      التكوينات الرسوبية المقامة عليها وكذلك دراسة اتجاه الريـاح و         
  .الرملية

حول المزارع والمنشآت   ) حزام أخضر (غرس دعامات خشبية أو زرع النباتات المناسبة         -٦
على الجوانب المقابلة التجاه الرياح لمنع زحف الكثبان عليها وخاصة في األماكن التـي              

  .تكثر بها أشجار النخيل
ه وبذلك تقل حركتـه أو تنعـدم        العمل باستمرار على تخفيض ارتفاع الكثبان وتسوية قمت        -٧

  .قدرته على الهجرة
  .القيام بمشروع حيوي من شأنه أن يقوم بتشجير األماكن القاحلة وتثبيت التربة الزراعية-٨
باإلمكان تقسيم منطقة الدراسة بشكل عام و بالنظر إلى الخرائط الهيدرولوجية إلي ثالثـة                            -٩

ة الدراسة، النطاق العالي ، النطاق األوسط والنطاق األدنى         نطاقات فيضانيه خطيرة على منطق    
لمعالجـة مثـل هـذه      . بحيث يتمثلن في قناة وادي مور ، الدلتا وسهل الوادي على التـوالي              

المخاطر نقترح بناء سدود مائية في أماكن أو مناطق في الوادي بعد دراسة تفصيلية وتقيميـه                
        .     لهذه المناطق في منطقة الدراسة 
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إن أخطار الرياح الخفيفة في منطقة الدراسة تتمثل في زحف الكثبان الرملية و تزحـزح                 -١٠
التجمعات الرملية إلي المناطق الزراعية والمباني باإلضافة إلي التعرية الريحية ألسطح التربة            

نـى  خاصة عند مصبات السيول للتقليل أو المعالجة لمثل هذه المخاطر النسبية على مـدى زم              
طويل يقترح معد الدراسة على تشجيع مواطنى المنطقة على زراعة صفوف مـن األشـجار               

  .  ومكسرات الرياح على طول و حول قراهم ومزارعهم
 تطرقت الدراسة إلى أخطار الزالزل والهزات األرضية في منطقة الدراسة بطريقة غير                   -١١

ك وباختصار شديد توصي الدراسة بعمل مباشرة ، لبعد الموضح عن الهدف الرئيسي ، ومع ذل       
  .  .الدراسات الالزمة لتفادى األخطار المذكورة

 إن المخاطر الجيولوجية والبيئية للسبخات في المسطحات المدية فـي منطقـة الدراسـة          -١٢
تتمثل في الهبوط األرضي لها هبوط اليابسة في محيطها إضافة إلي ما تسببه من صدأ وتدخل                

مباني في المنطقة وعليه توحي الدراسة بعدم إنشاء أو إقامة المباني المسلحة في             المواد البناء لل  
  .المناطق التى يكون سطحها من السبخات 

 تتمثل المخاطر البيئية التى يسببها العنصر البشرى في منطقـة الدراسـة فـي الكـسر                  -١٣
ة الحية عند االصطياد    العشوائي للشعاب المرجانية الصلبة أو تحطيم وجرف الكائنات الالفقاري        

، بناء منتجعات قنوات أو مصطبات لغرض النشاط السياحي في المنطقـة ، رعـى الجمـال                 
  .ألشجار الشورى خاصة في فترة جزر الماء 

 ضرورة إقامة برامج توعية دورية وتنفذ للتوعية بمثل هذه المخاطر ألهميـة سـواحل               -١٤
اص وذلك لتفادى تلوثها مع اإلشارة إلي انه        البحر األحمر بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خ       

ييس العلمية تعتبر منطقة الدراسة منطقة غير ملوثـة ، علـى األقـل              طبقاً للمواصفات والمقا  
 )، الرصاص   ) Rb( الروبيد يوم (CU) ، النحاس  (CD )بالعناصر السامة مثل الكادميوم 

Pb) النيكل ،(Ni)  الزنك (Zn))  ،م٢٠٠٢اإلدريسى .(  
 استناداً إلي الخواض الكيميائية وتقييم المخاطر البيئية وتواجد مـصادر الميـاه تعتبـر               -١٥

 الكثبان الرملية الـساحلية     صالحة للزراعة، التكوينات الطينية والرملية في المسطحات المدية       
للزراعة بينما تعتبر السبخات من المناطق الغير صالحة أو مناسبة للزراعة           ) نوعاً ما (ُمعالجة  

استخدامات األرض األخرى لمنطقة الدراسة إضافة ألغراض  الزراعة فهـي مناسـبة             . لياً  ك
  . لألنشطة السياحية، البناء العمراني ومناجم الستخراج الجبس والملح 
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فيما يخص التوصيات الخاصة بالمحافظة على الـشعاب المرجانيـة فـي          
  . في حدود الممكنمنطقة الدراسة تقترح الدراسة إجماالً ما يأتي، لعمله

إن فهم طبيعة ونسبة نمو الشعاب المرجانية ونوع الرواسب المصاحبة ألمر ضروري            
الستنتاج كالً من استمرار حياة الشعاب الموجودة في المياه اليمنية ومضاهاة ذلـك بتغيـرات               

  ).م٢٠٠٣السنبانى، (درجة الحرارة لمياه البحر والتغير الكيميائي لتكوين الشعاب المرجانية 
إن النجاح في إدارة نظام حيوي مستمر الستمرارية هذه الشعاب المرجانية في منطقة             

  -:الدراسة أو غيرها من المناطق يعتمد على مقدرتنا في
  .التعرف والتحديد والتشخيص لمناطق الشعاب التي تعرضت لألضرار البيئة -١
ـ         -٢ ي المنـاطق المحـددة     عمل استراتيجية للمعاينة إلثبات التغييرات للشعاب المرجانية ف

  .للغرض
اإلشعار التنفيذي بالمعلومات أعاله للمسئولين في اإلدارات الخاصة بالشعاب المرجانيـة            -٣

  .إضافة إلى إشعار العامة وتوعيتهم بذلك
اإلداريين في مجال اإلدارة والمحافظة على الشعاب المرجانية في الجمهورية اليمنيـة            

لى حماية الشعاب المرجانية في المياه اليمنيـة مـن          يحتاجون إلى معرفة كيف أن يحافظوا ع      
، خاصة  )م٢٠٠١باوزير و ابوالفتوح،    (أخطار توسع التطور الحضري السكاني على السواحل        

الشعاب ) coral bleaching  (في المناطق التي سوف تُحَضر أو تُسَوى، ما هو مستوى استبياض 
حطات المراقبـة، للتغيـرات فـي الـشعاب         المرجانية في المنطقة، المواقع المناسبة لوضع م      

المرجانية، ما هي مخاطر تواجد الرواسب الملوثة على صحة اإلنسان، األسماك، اسـتمرارية             
إن عمل الدراسات العلمية علـى      . النظام الحيوي أو حتى االستخدامات الترفيهية لهذه المواقع       

ت تحـدث سـوف تمكنـا أو        توزيع وتواجد الشعاب المرجانية واألضرار التي حدثت وال زال        
  .تساعدنا على إجابة الكثير من هذه األسئلة

  -:ألداء ذلك يقترح المعد للدراسة الخطوات التالية
مسح بيئي عام لتواجد وتوزيع الشعاب المرجانية على ساحل البحر األحمر اليمنـي مـع                -١

  .والبيئات الرسوبية المصاحبة)  Reef Ecosystem(التركيز على النظام الحيوي 
عمل برنامج بحثي مكثف وتفصيلي وطويل األجل لمناطق شعاب مرجانية مختارة بعناية             -٢

لتقييم طبيعة النظام الحيوي للشعاب المرجانية في هذه المواقع وللمساعدة في التغلب على             
أية أضرار بيئية مثل أمراض التلوث وتحطم أو تلف النظام الحيـوي نـسبة للنـشاطات                

  .البشرية
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  در باللغة العربيةقائمة المصا
  
  
  

  دراسة أولية جيولوجية لبعض الجزر اليمنية في البحر األحمر ) م٢٠٠٢ ( جابر السنبانى -١
  دراسة قدمت للهيئة العامة        ". توصيات للمسح الجيولوجي"                    وخليج عدن، 

  صنعاء،   . و خليج عدن                    لتنمية و تطوير الجزر اليمنية في البحر األحمر 
  . صفحة٧٩.                     الجمهورية اليمنية

  تقرير الدراسة األولية للوضع الراهن  ) م٢٠٠١ (جمال باوزير و عبداللة ابوالفتوح -٢
  الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر .                     للمنطقة الساحلية بمحافظة عدن

  .   األحمر و خليج عدن                 
  دار الفكر المعاصر، لبنان، بيروت. اليمن و البحر األحمر) م١٩٩٢ (حسين على الحبيشى-٣
  مركز عبادي للدراسات . جيولوجية اليمن) م١٩٩٦ (صالح الخرباش و محمد اإلنبعاوى-٤

  .                    والنشر، صنعاء
  لثقيلة لسواحل البحر األحمر قرب اللحية،   التلوث بالفلزات ا) م٢٠٠٢ (ماجد اإلدريسى-٥

  .رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة صنعاء، اليمن.                     اليمن
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