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مستخلص
هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن التغريات اجليومورفولوجية 

الإ�سالمي  امليناء  بني  جّدة  ملدينة  اجلنوبي  لل�ساحل 

التمدد  وهي:  رئي�سة،  م�سكلة  على  بناء  اجلرجوب،  وراأ�س 

املظاهر  ح�ساب  على  ال�ساحلية  املناطق  لعمران  املت�سارع 

اجليومورفولوجية، التي ت�سكل اأ�سا�س توازن النظم الطبيعية. 

املكاين  التحليل  على  قائمة  منهجية  الدرا�سة  واعتمدت 

ال�سناعي  القمر  مرئيات  وهي:  امل�سادر،  متعددة  لبيانات 

جوية،  �سور   ،)+TM - 2016 ETM  1984( لند�سات 

خرائط طبوغرافية وجيولوجية، منوذج الرتفاعات الرقمية، 

اجلغرافية.  املعلومات  نظم  با�ستخدام  حقلية(،  ومعلومات 

الفرتة  خالل  ال�سطح  يف  حتولت  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

املعتمدة يف الدرا�سة )32 عاًما(، وتغريا يف خط ال�ساحل عن 

للواجهة  البقع  بع�س  يف  وتاآكله  اأماكن  عدة  يف  الردم  طريق 

فت النتائج لت�سميم خريطة جيومورفولوجية،  البحرية. وُوظِّ

ميدان  تطور  وحتليل  تف�سري  عليها  يرتكز  متغريات  تربز 

التخطيط  اأولويات  باأهمية حتديد  الدرا�سة  واأو�ست  البحث. 

بني  التكامل  طريق  عن  للمنطقة،  ال�سليمة  والإدارة  املكاين 

اجليومورفولوجيا التطبيقية وعنا�سر التنمية امل�ستدامة، مع 

اإمكانية تعميم منهجية الدرا�سة ونتائجها على مناطق اأخرى 

باعتماد  لها نف�س اخل�سائ�س،  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

بيانات حمدثة وبدقة مكانية عالية.

الكلمات املفتاحية: جيوموروفولوجية ال�سواحل، ال�ست�سعار 

عن بعد، نظم املعلومات اجلغرافية، جدة.
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Abstract

The study aimed to discover the geomor-
phological changes of the southern coast of 
the city of Jeddah between the Islamic port 
and Ras Jarjoub, based on a major problem 
as following: the accelerated expansion of ur-
banization of coastal areas at the expense of 
the geomorphological features that form the 
basis of the balance of natural systems. The 
study adopted a methodology based on spatial 
analysis of multi-source data: Landsat satellite 
images )1984 TM - 2016 ETM+( aerial pho-
tos, topographic and geological map, Digital 
Elevation Model (DEM), field information 
using Geographic Information Systems )GIS(. 
The results of the study showed shifts in the 
surface during the approved period of the 
study )32 years(, and a change in the coastline 
through fill in several places and its erosion in 
some spots of the waterfront. The results were 
used to design a geomorphological map that 
highlights the variables that underpin the in-
terpretation and analysis of the development 
of the field of research. The study recommend-
ed the importance of identifying priorities for 
spatial planning and sound management of the 
region, through the integration between ap-
plied geomorphology and sustainable devel-
opment, with the possibility of generalizing 
the methodology of the study and its results to 
other regions in Saudi Arabia it has the same 
properties, by adopting updated data with high 
spatial resolution.
Keywords: Coast Geomorphology, Remote 
Sensing, GIS, Jeddah. 
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1. مقدمة
تعد املناطق ال�ساحلية على م�ستوى العامل جمال للن�ساطات 

ح�ساب  على  مت�سارعا  عمرانيا  تو�سعا  ت�سهد  حيث  الب�سرية، 

النظم  توازن  اأ�سا�س  تعد  التي  اجليومورفولوجية،  املظاهر 

وتعترب   .)  Le Berre and Robert, 2017  ( الطبيعية 

اجليومورفولوجيا التطبيقية من الدرا�سات الهامة لكثري من 

 .)2004 الغفار،  )عبد  املكاين  لال�ستعمال  املوجهة  امل�ساريع 

املحددات  ملعرفة  التطبيقية  املجالت  من  كثري  على  ويعتمد 

اجليومورفولوجية وتقييم المكانات املتاحة واملعوقات، لو�سع 

ل�سطح  اأمثل  ل�ستخدام  ال�سليمة  والطرق  املنا�سبة  املناهج 

 Martínez et al., 2007; Al-Sheikh, 2011; Le( الأر�س

.)Berre, 2017; Karim et al.,2018;  Evans, 2004
منطقة  �سهدت  ال�ساحلية،  الأقاليم  بقية  غرار  وعلى 

الدرا�سة تغيريات جيومورفولوجية عدة منذ �سبعينات القرن 

املا�سي، وبداية الطفرة النفطية التي عرفتها اململكة العربية 

وتزايدت  العمرانية  املن�ساآت  اآثار  فت�سارعت  ال�سعودية، 

لالحتياجات  تلبية  الجتاهات،  جميع  يف  الب�سرية  الأن�سطة 

ال�سكانية املتزايدة، وهذا نظرا للنمو الدميوغرايف املت�سارع، 

حيث ارتفع عدد �سكان املدينة من مليون يف 1970 اإىل اأكرث 

 Niang and Ascoura,(  2020 يف  ن�سمة  ماليني  اأربعة 

وردم  عدة،  جيومورفولوجية  مظاهر  اإزالة  مت  ولقد   .)2020
م�ساحات �سا�سعة من امل�ستنقعات والأعماق ال�سحلة والأر�سفة 

اإىل  اأدى  مما  وه�سا�سته،  ال�سطح  على  ذلك  واأثر  املرجانية، 

ظهور التعرية ال�ساحلية، وتاأثري على توازن النظام ال�ساحلي 

 Basaham et al. 2006 ; Daoudi and ،2015 ،داودي(

.)Niang, 2019
واملالحظ اأي�سا، اأنه بالرغم من حماية الأر�سفة املرجانية 

تبدو  التاآكل  ظاهرة  فاإن  البحري،  الجنراف  من  لل�ساحل 

الإن�سان  بني  التوازن  عدم  يوؤكد  مما  عدة،  اأماكن  يف  بارزة 

الطبيعية  البيئة  وعنا�سر  جهة،  من  القت�سادية  واأن�سطته 

املوارد  على  املحافظة  يتطلب  الذي  الأمر  اأخرى،  جهة  من 

الطبيعية للمنطقة والتخطيط ال�سليم للم�ساريع القت�سادية، 

من  وحمايته  ال�ساحل  على  منا�سبة  �سياحية  بيئة  وتوفري 

 .)2020 2015، داودي  املخاطر اجليومورفولوجية )داودي، 

اأغلب  �سملت  عاملية  ظاهرة  ال�ساحلية  التعرية  اأ�سبحت  فقد 

ال�سواطئ يف خمتلف الأقاليم املناخية، نتيجة لالرتفاع امل�سجل 

البالي�ستو�سني،  خالل  واملحيطات  البحار  مياه  م�ستوى  يف 

ونق�س يف كميات الروا�سب على ال�سواحل )البارودي، 2000 

 Deuser et al., 1976; )Behairy, 1983; Paskoff,
70 % من خطوط  اأن   )Bird, 1985) أوضح   فقد   .  ;2002
ال�سواحل ت�سهد عملية نحت وتاآكل، 20 %  م�ستقرة، و 10 %  يف 

 . )Cazes-Duvat, 2001( حالة تقدم

ويهدف هذا البحث اإىل:

اجلنوبي  لل�ساحل  اجليومورفولوجية  التغريات  ك�سف   -

وحتديد  جرجوب،  وراأ�س  الإ�سالمي  امليناء  بني  جدة،  ملدينة 

عوامل التاآكل للخط ال�ساحلي والآثار الناجتة عنها.

- ت�سميم خريطة جيومورفولوجية كنموذج حماية ملنطقة 

الدرا�سة، مع اإمكانية تعميم نتائج البحث على مناطق اأخرى 

لها نف�س املتغريات مع القطاع املدرو�س، حماية للنظام البيئي 

وخدمة للمجتمع.

هذه  مثل  يف  للبحث  هامة  اأداة  بعد  عن  ال�ست�سعار  ويعد 

التحليل  على  املنهجية  ت�سمنت  فقد  ال�سلة،  ذات  املوا�سيع 

ال�سناعي  القمر  مرئيات  امل�سادر:  متعددة  لبيانات  املكاين 

جوية،  �سور   ،(  TM 1984, ETM + 2016( لند�سات 

وجيولوجية(،  )طبوغرافية  اخلرائطية  بالوثائق  وتتمتها 

ومنوذج الرتفاعات الرقمية ومالحظات الزيارات امليدانية. 

دمج  لل�سور مت  الرقمية  املعاجلات  من  ب�سل�سلة  القيام  وقبل 

خالل  من  موحد،  خرائطي  اإ�سقاط  نظام  يف  البيانات  هذه 

ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية، ومت اإجراء حتليل مكاين 

- زماين لديناميكية النظامني الطبيعي والب�سري، وت�سميم 

مناذج خرائطية لذلك.

الدراسات السابقة
لذا  البحث،  مو�سوع  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  وتتنوع  تتعدد 

فقد اقت�سر تقدمي بع�سها على �سبيل املثال ل احل�سر:

- قدم ) Gobert et al., )1996 درا�سة حول تغريات خط 

 1948 عام  من  املتو�سط  بالبحر  كور�سيكا  جلزيرة  ال�ساحل 

اجلوية.  لل�سور  التناظرية  املعاجلة  طريق  عن   1990 اإىل 

ديناميكية  ت�سهد  الدرا�سة  منطقة  اأن  البحث  نتائج  واأبرزت 

جيومورفولوجية معتربة.

تغريات  حول  درا�سته  فرتكزت   )2000( البارودي،  اأما   -

واآثارها  البالي�ستو�سني  ع�سر  خالل  البحر  �سطح  م�ستوى 

البحر الأحمر. وتو�سلت  اجليومورفولوجية على طول �ساحل 

الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها وجود جمموعة من املدرجات 
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اأدلة عديدة على  واأن هناك  متباية،  م�ستويات  البحرية عند 

ال�سعابية  العتبات  الإنك�سارات،  منها  تكتونية  حركات  وجود 

املائلة، اإ�سافة اإىل الأ�سر النهري.

مدى  تقومي    Cazes-Duvat, )2001( تناول  كما   -

باملحيط  بال�سي�سل  جزيرة  يف  للتعرية  ال�سواحل  ه�سا�سة 

الهندي عن طريق تطوير موؤ�سر �سعف ال�سواطئ، اإعتمد يف 

اإجنازه على العوامل الفيزيائية والب�سرية، ل�سياغة تو�سيات 

حماية للمناطق ال�ساحلية وتنميتها.

يف  درا�سة   )2003( عبدالغفار،  تناولت  جهتها  ومن   -

الأحمر  للبحر  ال�سرقي  لل�ساحل  التطبيقية  اجليومورفولوجيا 

من �سرم اأبحر اإىل راأ�س م�ستورة، مربزة العوامل والعمليات 

بالعتماد  اجليومورفولوجية،  الظاهرات  ت�سكيل  يف  املوؤثرة 

على الوثائق اخلرائطية وال�سور اجلوية واملرئيات الف�سائية 

الظاهرات  اأهم  اأن  الدرا�سة  وخل�ست  الكمية.  والأ�ساليب 

احلواجز  هو  ال�ساطئ  بنطاق  املرتبطة  اجليومورفولوجية 

املرجاين،  الإطار  اجلزر،  الأر�سية،  الروؤو�س  الرملية، 

ال�سواطئ  والأل�سنة الرملية واجلروف املنخف�سة.

- اأما بحث ال�سيخ، )2004( فتناول اإدارة التدهور البيئي 

ل�ساحل جدة با�ستخدام ال�ست�سعار عن بعد ونظم املعلومات 

ال�سياحية  للتنمية  مقرتحة  ا�سرتاتيجية  نحو  اجلغرافية 

خط  يف  �سلبي  تغري  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  امل�ستدامة. 

امل�ساحات  وتاآكل  الطبيعية،  ملوارده  وا�ستنزاف  ال�ساحل 

يف  م�ساكل  خلق  اإىل  الب�سري  ال�سغط  واأدى  الرتويحية، 

الأنظمة البيئية الطبيعية.

قام  والتي  املتو�سط  للبحر  لل�ساحل اجلنوبي  - ويف درا�سة 

البيانات  اأهمية  اأظهرت   Ammour et al., )2006( بها 

الف�سائية متعددة التواريخ يف درا�سة دينامكية خط ال�ساحل 

اجلزائر  �سرق  جنات  وراأ�س  زموري  بني  حم�سورة  ملنطقة 

التاآكل  لإبراز  جيومورفولوجية  خريطة  وت�سميم  العا�سمة، 

عوامل  عدة  وتفاعل  تاأثري  حتت  البحرية،  للواجهة  املت�سارع 

طبيعية وب�سرية. 

- اأما درا�سة احلارث، )2007( فقد تناولت التحليل البيئي 

لأثر الإن�سان يف تلوث البيئة البحرية لل�ساحل اجلنوبي ملدينة 

للرتكيب  حقلي  وم�سح  الف�سائية،  املرئيات  با�ستخدام  جدة 

ال�سرف  مياه  واأثر  البحرية،  البيئة  وروا�سب  ملياه  الكيميائي 

ال�سحي يف البيئة البحرية. واأظهت النتائج اإرتفاعا يف تركيز 

العنا�سر الثقيلة وتلوثا على امتداد قطاع البحث.

�سملت  بدرا�سة   Al-Sheikh A., )2011( قام  كما   -

اإدارة التدهور البيئي ملنطقة جدة ال�ساحلية باململكة العربية 

املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�ست�سعار  با�ستخدام  ال�سعودية 

قطاع  حلماية  حلول  اقرتاح  اإىل  البحث  وتو�سل  اجلغرافية. 

الدرا�سة وتنميته.

- وتطرقت املالكي )2014( اإىل ك�سف التغري البيئي ملنطقة 

2002-2013، من  بني عامي  �سمال مدينة جدة  اأبحر  �سرم 

خالل درا�سة اخل�سائ�س الطبيعية والب�سرية، وقد مت ت�سليط 

وت�سنيف  الدرا�سة،  مبنطقة  البيئية  التاأثريات  على  ال�سوء 

اأثرها، والتطرق لأهم الإجراءات  الأن�سطة الب�سرية وحتديد 

ال�سلبية،  التاأثريات  من  للحد  اتخاذها  يجب  التي  الالزمة 

واقرتاح  م�سروع يكفل ايقاف تدهور ال�ساحل واإعادة تاأهيله 

وفق روؤية م�ستقبلية.

دمج  اأهمية     Aljaddani, )2015( اأبرز  جهته  ومن   -

وتكامل املرئيات الف�سائية متعددة التواريخ ونظم املعلومات 

ا�ستخدامات  تغري  وحتليل  خرائط  لت�سميم  اجلغرافية، 

الأر�س يف مدينة جدة.

حول  فرتكزت    Karim et al., )2018( درا�سة   اأما   -

مب�سر  �سيناء  �سمال  يف  ال�ساحلي  اخلط  تغري  اكت�ساف 

اخلط  حتليل  ونظام  اجلغرافية  املعلومات  نظم  با�ستخدام 

ال�ساحلي الرقمي )DSAS( خالل الفرتة املمتدة من 1989 

اإىل 2016. وتو�سل البحث اإىل حتديد معدلت تغريات اخلط 

معامل  لأربعة  والرت�سيب  التعرية  اأمناط  �سكل  يف  ال�ساحلي 

جيومورفولوجية  ديناميكية  �سهدت  املنطقة  واأن  اإح�سائية، 

وكانت  م/�سنة،   8 يفوق  تاآكل  معدل  مبتو�سط  معتربة 

طول  على  ال�سرق  باجتاه  مدفوعة  ال�ساحلية  الجنرافات 

التيارات ال�ساطئية باجتاه اجلانب ال�سرقي من اخلليج.

درا�سته  يف    Niang, )2020( اأبرز   املجال   نف�س  ويف   -

للخط   )2019-1965( املدى  طويلة  التغريات  ر�سد  حول 

عن  ال�سعودية،  العربية  باململكة  ينبع  منطقة  يف  ال�ساحلي 

الدقة  عالية  ال�سناعية  الأقمار  بيانات  ا�ستخدام  طريق 

حتليل  نظام  بتطبيق  مقرونة  اجلغرافية،  املعلومات  ونظم 

اإىل  النتائج  وتو�سلت   .)DSAS( الرقمي  ال�ساحلي  اخلط 

تغريات  معدلت  وح�ساب  والرت�سيب  التاآكل  مواقع  حتديد 

اخلط ال�ساحلي، ومعرفة درجة اخلطر املحتمل على النظام 

ال�ساحلي وعواقبه لتحديد اأولويات احلماية وتطوير اجراءات  

التكيف املنا�سبة.
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2. منطقة الدراسة
للبحر  ال�سرقي  ال�ساحل  و�سط  يف  الدرا�سة  منطقة  تقع 

جدة  ميناء  بني  ال�سعودية،  العربية  اململكة  غربي  الأحمر 

 ْ  21  َ درجتي عر�س )16  بني  وراأ�س اجلرجوب،  الإ�سالمي 

- 29 َ 21 ْ( �سمال، وبني خطي طول )6 َ 39 ْ - 13 َ 39 ْ ( 
�سرقا )�سكل1(. 

التاريخية  الأ�سباب،  من  لعديد  املدينة  اأهمية  وتربز 

والدميوغرافية والقت�سادية والعمرانية. فمنذ مئات ال�سنني 

مكة  حلجاج  الكربى  والبوابة  الرئي�س  املدخل  جدة  تعترب 

على  ال�سكان  عدد  حيث  من  مدينة  ثاين  تعد  كما  املكرمة، 

م�ستوى اململكة بعد مدينة الريا�س. وت�سم املدينة نحو 4 مليون 

13.4 % من اإجمايل �سكان ال�سعودية ح�سب  ن�سمة مبا ميثل 

تقديرات عام 2018. ومن ناحية اجلانب القت�سادي، يعترب 

حيث  من  اململكة  موانئ  واأكرب  اأقدم  الإ�سالمي  جدة  ميناء 

حجم الب�سائع التجارية وحركة الركاب، فقد �ساهم يف حتول 

الناحية  اأما من  اأهم املدن التجارية.  اإىل واحدة من  املدينة 

العمرانية، فاإن ن�سيج املدينة تخطى 100 كم على طول �ساحل 

يجعلها  مما  كم،   25 نحو  عر�س  ومبتو�سط  الأحمر،  البحر 

�سهدت  وقد  الريا�س.  العا�سمة  بعد  عمرانيا  تو�سعا  الأكرب 

نتيجة  العمراين،  منوها  يف  م�سبوقة  غري  تغريات  املدينة 

للزيادة ال�سكانية وتطور الو�سع القت�سادي وقطاع اخلدمات، 

مما اأثر ذلك على ال�سريط ال�ساحلي للبحر الأحمر املحاذي 

للمدينة، نظرا للتو�سع العمراين وا�ستخدامات الأر�س، �سواء 

 Daoudi and Niang, 2021;(اأو اخلا�سة احلكومية منها 

. )Aljaddani, 2015
والبحر  الغربية  املرتفعات  بني  الدرا�سة  منطقة  تنح�سر 

انحدار  ذي  �ساحلي  ب�سهل  طبوغرافيتها  وتتميز  الأحمر، 

ال�ساحل،  خط  طول  على  تعرجات  ذي  و�ساطئ  جدا،  ب�سيط 

ذي باتيمرتية �سحلة متدرجة ن�سبيا يف العمق، وتنحدر بلطف 

الرتفاع  يف  ال�سهلي  القطاع  ويتدرج  الكبرية،  الأعماق  نحو 

�سرقا باجتاه التالل ال�سغرية )�سكل 2(.

�سكل 1. منطقة الدرا�سة
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�سكل 2. جيولوجية )ميني( وطبوغرافية )ي�سار( منطقة الدرا�سة 

امل�سدر: اجلراح،  2020 اعتمادا على اخلريطتني اجليولوجية والطبوغرافية

من  �سخمة  كتلة  من  الدرا�سة  منطقة  تتكون  جيولوجيا 

قبل  ما  حقبة  اإىل  معظمها  يرجع  التي  القاعدة  �سخور 

احلجر  على  القدمية  الر�سوبية  ال�سخور  وت�ستمل  الكمربي. 

)الكوجنلومريت(،  وامل�سبكات  واجلريي  والطيني  الرملي 

ال�سعاب املرجانية، بالإ�سافة اإىل املتدفقات الربكانية، والتي 

تزامنت مع تكوين اأخدود البحر الأحمر )الرويثي، 1984(. 

اأ�سا�سا  املتكونة  ال�ساحلي  ال�سهل  الرباعية  الروا�سب  وتغطي 

العامة  ال�سورة   )2( ال�سكل  ويو�سح  وطني.  وطمي  رمل  من 

ال�سطحية  التكوينات  على  �سملت  حيث  الطباقي،  للتتابع 

وال�سخور  اجلريي  واحلجر  ال�سبخات  وروا�سب  احلديثة، 

النارية واملتحولة، والتي تعترب من اأهم مكونات الدرع العربي. 

خالل  خالل  وتذبذبه  البحر  �سطح  م�ستوى  اختالف  واإن 

وطبيعة  ال�ساحل  اأ�سكال  اختالف  اإىل  اأدى  البالي�ستو�سني  

على  البحرية  والتيارات  الأمواج  عملت  حيث  امتدادها، 

ال�ساحل  خط  على  متنوعة  جيومورفولوجية  ظاهرات  ت�سكل 

)البارودي، 2000(.

3. مواد وطرق البحث
املعتمدة  املكانية  الوحدة  واإختيار  البيانات  م�سداقية  تعد 

يف الدرا�سة مبادئ اأ�سا�سية يف اإجناز قاعدة بيانات متعددة 

امل�سادر، لإ�ستخدامها يف مثل هذه البحوث، بهدف الو�سول 

الطبيعي  النظامني  تخدم  ميدانية  حقيقة  لها  نتائج  اإىل 

والب�سري. ويعتمد املنهج امل�ستخدم يف البحث )�سكل 3( على 

املعلومات  نظم  تقنيات  با�ستخدام  املكاين  التحليل  اأ�سلوب 

اجلغرافية والإ�ست�سعار عن بعد، ويت�سمن اخلطوات التالية:

3 .1. البيانات المستخدمة
تعد تقنيات ال�ست�سعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 

للتوزيع  امل�ستمرة  املراقبة  يف  امل�ستخدمة  الو�سائل  اأهم  من 

�سور  متثل  كما  وا�سع،  اإطار  يف  الأر�سية  للظواهر  املكاين 

التاريخي  التطور  لدرا�سة  اأ�سا�سية  وثائق  ال�سناعية  الأقمار 

غزيرة  معلومات  توفري  خالل  من  التغري،  �سريعة  للظواهر 

البيانات  م�سادر  وتنوعت  متتالية.  زمنية  فرتات  مدى  على 

التي اعتمد عليها يف هذا البحث، حيث �سملت بيانات الأقمار 
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ارتفاعات رقمية، ويف مايلي  ال�سناعية، �سور جوية، منوذج 

خ�سائ�س هذه البيانات:

 TM  1984( لند�سات  ال�سناعي  للقمر  ف�سائية  �سور   •
امللك  مدينة  من  عليها  احل�سول  مت   ،)+- 2016 ETM

عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

• خريطة طبوغرافية مبقيا�س 1 : 50000
• خريطة جيولوجية مبقيا�س 1: 100000

• منوذج ارتفاع رقمي بدقة 30 مرت
• معلومات ميدانية.

التمكن  للبيانات، مت  املختلفة  امل�سادر  واعتمادا على هذه 

من ر�سد التغريات اجليومورفولوجية على مدى فرتة زمنية 

تفوق 30 عاما.

 3. 2. معالجة البيانات
بوا�سطة  الف�سائية  للمرئيات  الرقمية  املعاجلة  متت   

مت  حيث   ،  Erdas Imagine اإمياجني  اإيردا�س  برنامج 

تطبيق الت�سحيح الهند�سي، وفقا مل�سقط مركاتور امل�ستعر�س 

العاملي )UTM( بالنظام اجليودي�سي )WGS 84(  منطقة 

املرجع،  من  بعناية  املختارة  ال�سبط  نقاط  با�ستخدام   ،37

امل�ستخدمة يف  البيانات  كل  تطابق  من  والتحقق  التمكن  ومت 

الدرا�سة. وبعد الت�سحيح الهند�سي والتاأكد من تطابق جميع 

اخلرائط وال�سور املت�سخدمة يف البحث، مت ا�ستخدام اأ�سلوب 

 ،)ArcGIS10( نظم املعلومات اجلغرافية بوا�سطة الربنامج

اإن�ساء  الذي يعد من اأقوى الربامج يف هذا املجال، وعليه مت 

واجليولوجية  الطبوغرافية  املعطيات  برتقيم  بيانات  قائدة 

البيانات  وعر�س  مكاين  حتليل  واجراء  ال�ساحل،  وخط 

ال�سنوات  معلومات  بني  للمقارنة  خرائطية  مناذج  هيئة  على 

البحث  لقطاع  الطبوغرايف  التحليل  اإجراء  ومت  املختلفة. 

وكذا   ،  )DEM SRTM( رقمي  ارتفاع  منوذج  با�ستخدام 

ت�سنيف طبيعة التكوينات اجليولوجية. و�سمح دمج البيانات 

وت�سميم  ال�سطح  تغريات  وحتديد  مبعرفة  امل�سادر  املتعددة 

خريطة جيومورفولوجية لذلك الغر�س. 

�سكل 3. خمطط ان�سيابي ملنهجية البحث
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4. نتائج ومناقشة
طريق  عن  تتاأثر  اجليومورفولوجية  النظم  تزال  ل 

ومع  ن�سبيا،  �سعفها  اإىل  يوؤدي  مما  الب�سرية،  التدخالت 

املا�سية،  ال�سنوات  امل�ستدامة يف  ال�ساحلية  التنمية  فاإن  ذلك 

ميكن اأن تكون م�سدرا للتدهور وال�سرار املبا�سر باملكونات 

املناطق  هذه  حلماية  احلاجة  يعزز  مما  اجليومورفولوجية، 

 . )Daoudi and Niang, 2021; Le Bere, 2017(البحرية

واإن ت�سارع الأن�سطة الب�سرية ل يوؤدي دائما اإىل اآثار �سلبية، واإن 

با�ستخدام  ال�سواطئ  البع�س منها يعمل على حماية وتطوير 

تقنيات عدة خا�سة بذلك. يف هذا الإطار فقد �سهدت منطقة 

الدرا�سة تغريات عدة منذ ثمانينات القرن املا�سي كما ذكر 

يف مقدمة البحث، �سملت اجلانبني الطبيعي والب�سري، ميكن 

ايجازها يف النقاط التالية:

4. 1. تغيرات السطح  1984 - 2016
منطقة  �سهدت  ال�ساحلية،  العامل  مناطق  بقية  غرار  على 

القرن  �سبعينات  تغريات جيومورفولوجية عدة منذ  الدرا�سة 

املا�سي، وبداية الطفرة النفطية التي عرفتها اململكة العربية 

ال�سعودية )داودي، 2015(. ففي �ستينيات القرن املا�سي كانت 

مدينة جدة حم�سورة فقط يف املنطقة القدمية اأو ماي�سى بحي 

البلد حاليا، فقد كانت �سواحل منطقة الدرا�سة خالية تقريبا 

ال�سمال  من  به  وحتيط  القدمي،  احلي  ماعدا  العمران  من 

وال�سبخات.  امل�ستنقعات  بها  تنت�سر  �سحلة  اأرا�س  واجلنوب 

واملالحظ اأن هذه الأرا�سي املنخف�سة بعد جتفيف امل�ستنقعات 

العمران،  عليها  متدد  التي  هي  �سطحها،  ببقايا  وردمها 

و�سهدت  الكورني�س.  ومنتزهات  اجلديدة  الأحياء  ف�سيدت 

نحو  مت�سارعا  عمرانيا  متددا  املا�سي  القرن  ثمانينات  منذ  

ثالثة اجتاهات )�سمال، جنوب، �سرق(، ومتيزت الدينامكية 

الناحية  من  الإنتظام  بعدم  بدايتها  يف  الأفقية  العمرانية 

خماطر  ومناطق  ع�سوائية  مناطق  اأفرز  مما  التخطيطية، 

متييز  ميكن  وعليه  الردم(.  واأماكن  الأودية  )اأ�سرة  طبيعية 

فرتات عدة للتو�سع العمراين بناء على التحولت القت�سادية 

جدة  ميناء  على  بالتاأكيد  واإنعك�س  ال�سعودية،  �سهدها  التي 

العمرانية  التغريات  العتبار  يف  اأخذ  وبالتايل  الإ�سالمي، 

امل�ساحبة خالل تلك الفرتة، وكان ل�سور الأقمار ال�سناعية 

 Almazroui et al.,( التغري  ذلك  حتديد  يف  دور  املتوفرة 

2017(. وبناء عليه، فقد مت حتديد الفرتة املمتدة من 1984 

اإىل 2016 )�سكل 4(. وبلغت م�ساحة مدينة جدة 36.2 كم2 

يف عام 1965، اأي اأن جدة القدمية مل تكن ت�سكل �سوى %3.2 

 Daoudi( الراهن  الوقت  يف  للمدينة  الكلية  امل�ساحة  من 

and Niang, 2021(. ففي بداية الثمانينات حدث الإنفجار 
�سهدت  الفرتة  هذه  اأن  اإىل  بالطبع  ذلك  ويعزى  العمراين، 

النفتاح القت�سادي وال�ستثمارات احلكومية، وال�ستفادة من 

عائدات البرتول للقطاعني احلكومي واخلا�س، حيث ا�ستفاد 

هذا الأخري من ت�سهيالت الدولة والقرو�س البنكية، يف زيادة 

حجم القطاع التجاري وال�سناعي باملدينة. ويالحظ اأي�سا اأن 

النمو العمراين على ح�ساب البحر الذي متثل ب�سكل وا�سح، 

البحر  من  32 كم2  ب  تقدر  م�ساحات  بردم  �سغطا  واأحدث 

اأنواع  يف فرتة التمدد العمراين، لال�ستفادة منها يف خمتلف 

الأن�سطة ال�سكنية والتجارية وال�ستثمارية واحلكومية والعامة 

.)Monnier and Guilcher, 1993 ; Niang and Ascoura , 2020(

هما:  جيومورفولوجيتني  ظاهراتني  الدرا�سة  منطقة  متيز 

جزيرة اأم علي، راأ�س الأ�سود. وتعترب الأوىل الأ�سغر م�ساحة 

�سرقا  تنتهي  ال�سكل،  منتظمة  غري  الأ�سود،  راأ�س  �سمال  تقع 

به  تكرث  الذي  ال�ساحلي،  ال�سريط  من  جزءا  ميثل  ب�ساطئ 

)نور  والرمال  بال�سبخات  املغطاة  والنحناءات  التعرجات 

الدين، 2014(. اأما راأ�س الأ�سود فهو �سبه جزيرة على �سكل 

حرف ل )L(، يعترب منطقة ا�سرتاتيجية هامة. ومن خالل 

ال�سكلني  الأر�س بني  ا�سخدام  5 يظهر جليا تغريا يف  ال�سكل 

)اأ( و )ب( من جهة وال�سكلني )ت( و )ث( من جهة ثانية 

خالل الفرتة املعتمدة يف الدرا�سة، حيث مت ا�ستغالل املجال 

اجلغرايف جلزيرة اأم علي وراأ�س الأ�سود مان�سبته حوايل 90 %  

و 30 %  على الرتتيب  عام 2016.



املجلد الثالث ع�شر ) 1( مار�س  2021 152153

اأ. نربا�س بنت حممد اجلراح                       

د. حممد بن العبا�س داودي

كشف التغيرات الجيومورفولوجية في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية
بين ميناء جدة اإلسالمي ورأس الجرجوب

�سكل 4. تغريات ال�سطح خالل 32 عاما ح�سب �سور القمر ال�سناعي لند�سات: )اأ(-)ب( 1984، )ت(-)ث( 

امل�سدر: اجلراح، 2020 مع التعديل
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�سكل 5. تغريات ال�سطح يف مظهرين جيومورفولوجيني ح�سب �سور القمر ال�سناعي لند�سات  2016-1984:

)اأ(-)ب( جزيرة اأم علي، )ت(-)ث( راأ�س الأ�سود 

امل�سدر: اجلراح، 2020 مع التعديل

تعد ال�سعاب املرجانية من اأهم م�سادر اجلذب الطبيعية 

التاآكل،  من  ال�ساحل  حلماية  وكدرع  املنطقة،  يف  لالإن�سان 

ال�ساحل  خط  وتطور  ت�سكل  التي  املختلفة  املواد  وتر�سبات 

)Gobert et al., 1996(. وما ميكن مالحظته هو املناطق 

املرجاين  والنمو  النحت  عملية  نتيجة  ت�سكلت  التي  ال�سحلة 

على  واعتمادا   .)Colantoni and Taviani, 1982(

الدرا�سة  قطاع  فاإن  امليدانية،  واملعرفة  احلقلية  املالحظات 

يعد من املناطق الغنية بنبات املاجنروف، الذي ينمو يف املياه 

ال�سحلة ذات امللوحة املالئمة له نظرا خل�سائ�سه احليوية 

التي جتعله قادرا على مقاومة درجة امللوحة )�سكل6(. ويعترب 

هذا النوع من النبات موؤ�سر للتغريات البحرية، حيث يتميز 

باأن�سجة  ومزودة  ع�سارية  فالأوراق  منتظم،  مائي  بتوازن 

خمتزنة للماء، مع معدلت نتح منخف�سة جدا، ولكن بالرغم 

من ذلك يحدث تراكم لالأمالح يف الأوراق، نظرا لمت�سا�س 

طريق  عن  الزائدة  الأمالح  وتخرج  البحر،  ملياه  اجلذور 

 Souza Fiho, 1997 ،م�سامات الأوراق )العودات واآخرون

2006;(. وما جتدر الإ�سارة اإليه واملالحظ اأن هذا النوع من 
النباتات مهددة بالزوال ب�سبب الن�ساط الب�سري، خا�سة مد 

منوه  بيئة  تدهور  على  تعمل  التي  ال�سحي   ال�سرف  قنوات 

)ال�سيخ، 2004، احلارث، 2007، املالكي، 2014(.
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�سكل 6. )اأ( )ب( )ت( مناذج من نبات املاجنروف على خط ال�ساحل 
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4. 2. التغير المورفولوجي لخط الساحل 1984 - 2016 
ال�سنني،  ع�سرات  بعد  ذلك  اآثار  ويظهر  ال�سواحل  تتغري 

املرئيات  من  والر�سد  اجلوية  وال�سور  اخلرائط  با�ستخدام 

الالزمة،  القيا�سات  واأخذ  احلقلية  واملالحظات  الف�سائية 

ال�سواحل  طبيعة  معرفة  يف  اأهمية  من  التغريات  لتلك  ملا 

اأجل  من  تقدمه  اأو  ال�ساحل  خط  تراجع  ومدى  وت�سنيفاتها 

 .)Gobert et al., 1996 ; Ammour et al., 2004( حمايته

 Shepard Classification, وبالعتماد على ت�سنيف �سيربد

الت�سنيفات  من  دقة  الأكرث  الت�سنيف  يعترب  والذي   1948
 Valentine  Classification فالنتني  )ت�سنيف  الأخرى 

 Johnson Classification, جون�سون  ت�سنيف    -   1952
1919(، حيث يعتمد هذا الت�سنيف على اأ�سا�س ن�ساأة وو�سف 
ال�سواحل  من  الدرا�سة  منطقة  �ساحل  خط  ويعترب  ال�ساحل. 

الأولية )ال�سابة(، والتي ترتبط ن�ساأتها يف الأ�سا�س بعمليات 

غري بحرية، حيث نتجت عن عمليات تكتونية )اإنك�سارات(، 

تالها بعد ذلك الت�سكل والتغري بفعل عوامل الإر�ساب البحري، 

ت�سنيف  اتباع  يف  ال�سعوبة  وتكمن  ال�ساطئ.  �سهول  فكونت 

�سيربد وبالتعديل الذي مت عليه عام 1962، حيث يربز اأن خط 

ال�ساحل يقع يف اأكرث من فئة. ويت�سم خط ال�ساحل بتعرجاته 

ال�ساطئ  اأن هناك زيادة يف طول  العري�سة، حيث  وتقو�ساته 

وتطور خط ال�ساحل بفعل تفاعل عوامل عدة طبيعية وب�سرية 

الأر�سية  والتكوينات  املظاهر  ومن   .)2014 الدين،  )نور 

الطويلة  الرملية  الأل�سنة  وجود  الغربي،  لل�ساحل  املميزة 

املمتدة داخل البحر، كذلك متثل الأل�سنة الرملية اأحد اأ�سكال 

و�سهد  الدرا�سة.  منطقة  يف  منها  العديد  وتنت�سر  ال�ساحل، 

جيومورفولوجية  تغريات  جدة  مبدينة  ال�ساحلي  ال�سريط 

الب�سرية،  الأنـ�سطة  تزايـد  ب�سبب  �سطحه  على  اأثرت  عديدة 

اأحيانا  بل  البحر  من  كثريا  اقرتب  الذي  العمران  واإنت�سار 

على ح�سابه، اإذ مت ردم اأق�سام كبيـرة مـن الر�سـيف املرجاين 

 .)7 اأدى اإىل ظهور الجنراف البحري )�سكل  احلايل، مما 

ويف هذا الطار ميكن ايجاز اأهم خ�سائ�س ال�ساطئ البحري 

لل�ساحل اجلنوبي ملدينة جدة فيما يلي:
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املوؤثرة،  العوامل  ح�سب  بينها  فيما  عن  ال�سواحل  تختلف 

منها اختالف �سالبة ال�سخور املكونة لل�ساحل، مورفولوجية 

الأمواج،  فعل  الرياح،  واإجتاه  �سدة  واأعماقه،  ال�ساحل  خط 

من  ال�ساحل  خط  معظم  ويتكون  واجلزر،...الخ.  املد 

ال�ساحل  خطي  تركيب  وبعد  اجلريي.  احلجر  تكوينات 

يف  بارز  تغري  ك�سف  مت  البحث،  يف  املعتمدة   2016-1984
ال�ساحل  خط  واأخذ  واملاء،  الياب�س  بني  التما�س  مورفولوجية 

بلغ  الأماكن منه، حيث  العمرانية يف بع�س  �سكل املخططات 

طوله عام 1984 املمثل باللون الأحمر 79.2 كم، اأما يف عام 

2016 املمثل باللون الأزرق فبلغ 71.8 كم، بفارق  7.4 كم 
خال 32 عاما )�سكل 8(. وتعر�س القطاع ال�سمايل للمنطقة 

اإىل عمليات ردم يف اأجزاء عدة منه �سملت م�ساحة 81.6 %، 

مت ال�ستفادة منها يف زيادة طول خط ال�ساحل وا�ستغالله من 

الناحية التجارية يف ميناء جدة الإ�سالمي. وباملقابل �سهدت 

 %  18.4 مان�سبته  غطت  تاآكل  عمليات  الأخرى  البقع  بع�س 

اجليولوجية،  التكوينات  ه�سا�سة  اأهمها  لعل  عديدة  لأ�سباب 

 .)7 )�سكل  الأر�سفة  واإنهيار  اجلريي  احلجر  وحتلل  ونحت 

ومما جتدر ال�سارة اإليه اأي�سا هو تغريات يف الأعماق وتراجع 

احلبيبات  ذات  الروا�سب  وترتاكم  الر�سويات.  كميات  يف 

اخل�سنة عادة بالقرب من ال�ساطئ اأو خط ال�ساحل، ثم تليها 

احلواف  فتتميز  ذلك  وعلى  وحجما،  خ�سونة  اأقل  حبيبات 

احلدية الهام�سية للرف القاري باأنها تتاألف من روا�سب دقيقة 

ناعمة، ت�ساعد يف درا�سة متييز وت�سنيف هذه املجموعات من 

الروا�سب على حتديد العوامل التي اأدت اإىل تكوينها وتر�سيبها 

من ناحية، والبيئة الطبيعية التي تتجمع فيها من ناحية اأخرى 

)اأبو العينني، 1966(.

�سكل 7. تاآكل خط ال�ساحل: )اأ(-)ب( نحت ال�سخور اجلريية يف جنوب منطقة الدرا�سة بجوار قرية القطان 

ال�سياحية، )ت( منوذج من انهيار الأر�سفة على خط ال�ساحل 

امل�سدر: اجلراح، 2020 مع التعديل
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4. 3. الخريطة الجيوموروفولوجية
متثيليا  اأمنوذجا  اجليومورفولوجية  اخلريطة  تعترب 

ال�سطح، وحتليال للظاهرات وفهم تطورها، ومعرفة  لأ�سكال 

اجليولوجية  والطبقات  وفرتاتها،  والت�سكل  التطور  عمليات 

)داودي،  املظاهر  ديناميكية  ونتاج  ال�سطحية  والتكوينات 

الأرا�سي  لإدارة  اأ�سا�س  اأولية  اأداة  ت�سميمها  ويعد   .)2020
واملخاطر الطبيعية، ف�سال عن توفري بيانات ملجالت تطبيقية 

عن   2020 واآخرون،  )داودي  البيئية  البحوث  تخ�س  اأخرى 

)Otto and Mike, 2013. وترتكز عملية حتليل اخلريطة 

بينها، لبراز  الأ�سكال والربط  اجليومورفولوجية على متثيل 

طبيعة التكوينات وتاأثريها على اأ�سكال ال�سطح، ونوع وطبيعة 

ال�سطح  واأ�سكال  الزمني،  وت�سل�سلهما  واملرحلة  العملية 

وخ�سائ�س الر�سوبيات املرتبطة بن�ساأتها )�سكل 8(. وميكن 

اجليومورفولوجي  النظام  وفق  اخلريطة  م�سمون  �سياغة 

املميز ملنطقة الدرا�سة، من حيث العنا�سر التي حتتوي عليها 

الوثيقة اخلرائطية وهي كالتايل:

4. 3. 1. الطبوغرافيا

الكنتورية  اخلريطة  على  الطبوغرايف  املتغري  متثيل  مت 

الأر�س  �سطح  �سكل  تو�سح  والتي  الت�سوية،  مبنحنيات 

خط  يعلو  حيث  البحر،  �سطح  مل�ستوى  بالن�سبة  واإرتفاعاته 

تالل  من  الرتفاعات  ممثال  ال�سرق  من  العر�سي  القطاع 

ال�ساحلية،  ال�سهول  وه�ساب، ويتدرج بالنخفا�س يف مناطق 

ويالحظ نزول منحنيات الت�سوية اإىل اأدنى م�ستوياتها كما يف 

القطاع الأو�سط.

4. 3. 2. الهيدروغرافيا

تغطي  حيث  ال�سبخة،  اأرا�سي  الهيدروغرافيا  ت�سمل 

الإ�سالمي  جدة  ميناء  جنوب  من  ابتداء  ال�ساحلي  ال�سريط 

اإىل مركز القوزين، وت�سغل م�ساحة 13.5 كم2، حيث يالحظ 

ذلك  اإىل  اإ�سافة  املناطق.  هذه  يف  الب�سرية  الأن�سطة  تراجع 

�سرق  وجنوب  تنت�سر�سرق  التي  املوؤقتة،  املائية  ال�سبكة  توزيع 

قطاع البحث، تتمثل اأ�سا�سا يف بع�س الأودية التي ت�سكل خطر 

العمراين ملدينة  الن�سيج  والفي�سانات بحمولتها على  ال�سيول 

.)Al Saud, 2010; Ewea, 2010( جدة

4. 3. 3. الجيومورفولوجيا وديناميكية السطح

اإ�سافة اإىل ال�سغط الب�سري على القطاع ال�ساحلي ملنطقة 

الدرا�سة، فاإن ديناميكيته اجليومورفولوجية متوا�سلة كنظام 

مورفولوجية  منها:  عدة  عوامل  وتفاعل  تاأثري  حتت  بحري، 

عن  البتعاد  مت  كلما  الأعماق  اإنحدار  ومعدل  ال�ساحل  خط 

الياب�س والتوغل باجتاه البحر، والذي يتغري من بقعة لأخرى، 

ارتفاع م�ستوى البحر وفعل الأمواج تبعا لجتاه و�سدة الرياح 

منها،  الناعمة  خا�سة  ال�ساحلية  للروا�سب  وديناميكيتها 

 Guilcher,( املن�ساآت  لبناء  والرمال  احل�سى  وا�ستغالل 

1955(. ومن ال�سكل 8 مت متييز عالقة تفاعل وتطور بني خط 
التما�س لنظامي الياب�س واملاء، وديناميكية ريحية تن�سط على 

املناطق املك�سوفة، ترتكز خ�سو�سا يف جنوب قطاع البحث. 

4. 3. 4. النشاط البشري

معتربا،  عمرانيا  متددا  املنطقة  ت�سهد  �سابقا،  ذكر  كما 

لتلبية وظائف املدينة املتزايدة، منها اقامة املرافق ال�سكنية 

اأدى  مما  والع�سكرية،  وال�سياحية  والتجارية  وال�سناعية 

الطبيعية،  اجليومورفولوجية  الظاهرات  بع�س  اختفاء  اإىل 

ويتطلب   .)9 )�سكل  ال�ساحل  خط  على  الرملية  والفر�سات 

وردم،  حفر  عمليات  اإىل  واملرافق  املوانئ  لن�ساء  التو�سع 

وازالة كميات �سخمة من روا�سب ال�ساطئ، وتدمري النباتات 

من  العديد  حدوث  عنه  ترتب  ما  وهذا  املرجانية،  وال�سعاب 

عمليات  بني  الديناميكي  التوازن  اخالل  اأهمها:  امل�سكالت، 

 .)Colantoni and Taviani, 1982( والرت�سيب  النحت 

�سئيلة جدا  م�ساحة  الزراعي  القطاع  �سغل  املنوال  نف�س  ويف 

1.5 كم2، وتركزت مابني مركزي ال�سرورية واخلمرة  بلغت 

)�سكل 8(.
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�سكل 8. خريطة جيومورفولوجية ملنطقة الدرا�سة 
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�سكل 9. مناذج من الن�ساط الب�سري على ال�ساحل: )اأ(-)ب( منوذج من الن�ساط ال�سياحي، )ت( عينة من اأثر تدخل 

الإن�سان يف تغيري معامل خط ال�ساحل، )ث( حمطة لتوليد الكهرباء 

امل�سدر: اجلراح، 2020 مع التعديل

5. خاتمة
تعترب البيانات الف�سائية متعددة التواريخ فعالة يف ومراقبة 

اخل�سائ�س  ر�سد  بهدف  اخلرائط،  وت�سميم  التغريات 

ال�سطح  مورفولوجية  بني  التفاعل  وتقييم  والزمنية،  املكانية 

والتمدد العمراين. ويظهر جليا اأن قطاع الدرا�سة ي�سهد تو�سعا 

عمرانيا هاما ويف جميع الجتاهات، حيث يدفع بال�ساطئ عن 

طريق عمليات الردم املتعاقبة، مما اإنعك�س �سلبا على توازن 

النظام الطبيعي املحلي. وبال�سافة اإىل ذلك، ن�ساط وتطور 

اإ�سكالية التعرية ال�ساحلية التي تهدد كافة �سواطئ العامل، لذا 

فاإن اأعمال التهيئة احل�سرية وتنظيم املجال اجلغرايف اأ�سحت 

�سرورية. وت�سل الن�ساطات الب�سرية من العوامل الأكرث تاأثريا 

على هذه البيئات اله�سة، خا�سة ذات احل�سا�سية العالية منها 

ذكاء  منظمومة  اإن�ساء  ي�ستدعي  ما  وهو  التدخالت،  لهذه 

ال�ساحل  تهيئة  العمل على تطوير م�ساريع  �ساأنها  جهوي، من 

العمرانـــي  التو�سع  من  واحلد  الطبيعية،  موارده  وا�ستغالل 

وبناء  البيئي.  تنوعه  على  وحفاظا  ملجاله  حماية  الع�سوائي، 

عليه، ميكن اأن ي�ستخدم هذا العمل اأداة لدعم اتخاذ القرار، 

واإعداد وثيقة تفكري وت�سور لتهيئة اإقليمية دقيقة ملدينة جدة، 

وهذا  ال�سعودية.  اأخرى يف  مناطق  على  تعميمها  اإمكانية  مع 

لكثري  متعددة،  وبروؤى  اأخرى،  لأبحاث  بداية  اإل  ماهو  العمل 

من املختت�سني واملهتمني بعلوم الأر�س، مما يتطلب موا�سلته 

املناطق  لهذه  القت�سادية  القيمة  تعك�س  مماثلة،  بدرا�سات 

املميزة للناحية الغربية من اململكة العربية ال�سعودية، ودورها 

البارز يف تنمية م�ستدامة.
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