
العـدد الثانى        2010

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني 
في محافظة مسقط – سلطنة عمان

اإعــــــــــــــــــداد

دكتور اأحمد عبد ال�سالم على ح�سنني

اأ�ستاذ اجليومورفولوجيا واخلرائط امل�ساعد

بجامعتي ال�سلطان قابو�ش واملنوفية

67



العـدد الثانى        2010

�صكل رقم )1( 

خريطة موقع ملحافظة م�صقط وحدود البالد

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في 
محافظة مسقط – سلطنة عمان

دكتور اأحمد عبد ال�سالم على ح�سنني

اأ�صتاذ اجليومورفوجيا واخلرائط امل�صاعد

بجامعتي ال�صلطان قابو�ض واملنوفية

مـقـدمـــة 
الثالثني  يف  م�صقط  حمافظة  �صكان  عدد  ت�صاعف  لقد 

وزيادة  ال�صكاين  النمو  معدلت  لزيادة  نتيجة  املا�صية  عام 

اخلدمات ال�صحية والرعاية الجتماعية والهجرة من الريف 

اإىل احل�صر، وعملية توطني الرعاة الرحل التي توليها الدولة 

امتدادًا  الزيادة  هذه  �صاحب  وقد  العمانيني.  لكل  الهتمام 

وتختلف  امل�صتقبل،  يف  ا�صتمراره  ومتوقع  م�صطردًا  عمرانيًا 

لأخرى. فرتة  من  والعمراين  ال�صكاين  التزايد  معدلت 

وتوؤدى هذه الزيادة اإىل خلق م�صكالت بيئية كثرية ونق�ض يف 

خمتلف اخلدمات، ويتطلب مواجهة هذه الزيادة وامل�صكالت 

العمراين  المتداد  ملناطق  خا�صة  اجليد  التخطيط  البيئية 

امل�صتقبلية.

 %1.3 اأي متثل  3900كم2،  تغطى حمافظة م�صقط م�صاحة 

من م�صاحة �صلطنة عمان. وتتكون من �صت وليات هي م�صقط 

 .  )1 )�صكل  وقريات  والعامرات  وبو�صر  ومطرح  وال�صيب 

وم�صقط العا�صمة وتغطى املحافظة جزءًا �صئياًل من امل�صاحة 

الأكرب من حيث  بالن�صيب  ت�صتاأثر  اأنها  اإل  لل�صلطنة،  الكلية 

ن�صبة  27.2% من  �صكانها  ن�صبة  تبلغ  ال�صكاين حيث  الرتكز 

�صكان ال�صلطنة، كما اأنها اأكرث املناطق كثافة �صكانية، اإ�صافة 

جتمعات  اكرب  علي  حتتوى  فهي  الوظائف  متعددة  اأنها  اإىل 

جتارية وتعليمية واإدارية، وقد كان لتعدد هذه الوظائف الأثر 

الوا�صح على تطور ومنو املدينة العمراين وال�صكاين.

والت�صاري�ض  بعامة  الطبيعية   العوامل  وحتليل  درا�صة  تعد 

اأن تاأخذ يف العتبار  اأهم الدرا�صات التي يجب  بخا�صة من 

والتطور  المتداد  على  وا�صح  واأثر  بالغة  اأهمية  من  لها  ملا 

�صكل  على  وا�صحة  تاأثريات  لها  وكذلك  املدن،  يف  العمراين 

وتر�صم  العمرانية،  املراكز  يف  العمراين  التطور  وطبيعة 

بع�ض  وتفر�ض  العمراين،  المتداد  �صكل  الت�صاري�ض 

على  ال�صوء  اإلقائها  اإىل  بالإ�صافة  معها،  للتعاي�ض  الو�صائل 

ت�صاحب  اأن  ميكن  التي  والأخطار  الطبيعية  امل�صاكل  طبيعة 

الع�صوائية الغري خمططة والتي تعد عائقًا فيما  المتدادات 

بعد للتنمية والتطور.
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وتعد درا�صة البيئة اجلغرافية الطبيعية بداية هامة لدرا�صة 

ويعد  عمراين،  مركز  اأو  مدينة  لأي  العمراين  المتداد 

اجلغرايف واحد من فريق العمل التخطيطي املنوط به درا�صة 

وحتديد خ�صائ�ض املواقع املقرتحة لإقامة املراكز العمرانية، 

العمراين،  والمتداد  التطور  على  الطبيعية  الآثار  درا�صة  اأو 

النمو  لدرا�صة  ا�صرتاتيجي  م�صروع  من  جزءًا  البحث  ويعد 

احل�صري مل�صقط .

حمافظة  اأن  اإىل  احلالية  الدرا�صة  اأهمية  ترجع   

اخلليجية  املدن  عن  تختلف  فريدة  بطبيعة  تتميز  م�صقط 

ال�صاحل  املمتدة مبحاذاة  توؤثر جبال احلجر  الأخرى، حيث 

على هيئة قو�ض يف حتديد طبيعة و�صكل المتداد العمراين، 

كما اأثرت الأودية اجلافة التي تقطع هذه الكتلة اجلبلية وت�صب 

يف خليج عمان على امتدادات العمران داخلها وعلى جوانب 

متتد  التي  العري�صة  البحرية  اجلبهة  اإىل  اإ�صافة  جماريها. 

بطول املحافظة وما يتكون عليها من اأ�صكال جيومورفولوجية 

اأدى  �صاحلية مثل اخللجان والأخوار والروؤو�ض البحرية مما 

لذلك  العمراين.   المتداد  منط  على  الوا�صح  التاأثري  اإىل 

�صكل  على  العوامل  هذه  اثر  حتليل  يف  الدرا�صة  اأهمية  تاأتى 

ومنط المتداد العمراين للحالت العمرانية التي تتكون منها 

حمافظة م�صقط. 

جلبال  املميز  اجليولوجي  الو�صع  اإىل  بالإ�صافة   

احلجر التي متثل الن�صبة الأكرب داخل املحافظة، وتتكون يف 

جمملها من �صخور قاعدية �صديدة ال�صالبة بركانية ومتحولة 

ور�صوبية، وقد فر�ض الو�صع اجليولوجي واقع على المتداد 

حيث  عمرها  واختالف  ال�صخور  �صالبة  لتفاوت  العمراين 

عملية  ت�صبح  لذلك  الرباعي،  حتى  الأول  الزمن  اإىل  ترجع 

وبجوارها  اجلبال  �صفوح  على  الأر�ض  ومتهيد  الطرق  �صق 

عملية بالغة التكلفة و�صديدة ال�صعوبة ويرتتب عليها العديد 

توؤثر  وقاطنيها. كذلك  العمرانية  املخاطر على احلالت  من 

ظروف املناخ على �صكل وموا�صفات العمران التي يجب الأخذ 

بها اأثناء عملية التخطيط لإقامة املراكز العمرانية.  

ونظرًا لمتداد جبال احلجر ال�صرقي داخل حمافظة   

م�صقط وعلى طول امتدادها، جند اأن هذا المتداد يفر�ض 

نوعا من التفاعل بني العمران وما تفر�صه البيئة اجلبلية من 

ظروف يجب التعامل معها بحر�ض �صديد حتى ل تعود على 

هذه املراكز بال�صرر فيما بعد نتيجة للتدخل الب�صرى، وتاأتى 

يف  تن�صاأ  التي  والأخطار  امل�صاكل  حتديد  يف  الدرا�صة  اأهمية 

املنطقة نتيجة التفاعل مع الأ�صكال الطبيعية بغر�ض جتنبها 

وتفادى اأخطارها مثل عمليات الت�صاقط ال�صخري واجلريان 

ال�صيلى لالأودية. لذلك يجب و�صع احللول للم�صكالت البيئية 

التي تطراأ يف املنطقة. 

وتهدف الدرا�سة اإىل:

         -التعرف على الو�صع املورفولوجي والعوامل الطبيعية 

املوؤثرة على المتداد العمراين يف حمافظة م�صقط.

        -حتليل اأمناط وحماور التطور العمراين يف حمافظة م�صقط.

       -التعرف على الإمكانات والتوقعات امل�صتقبلية لالمتداد العمراين. 

ل�صنوات  الف�صائية  املرئيات  حتليل  على  الدرا�صة  اعتمدت 

ال�صناعي  للقمر   )2003  ،2000  ،1994  ،1985( خمتلفة 

TM Landsat، والقمر ال�صناعي Ikonos. كما ا�صتخدمت 
اإنتاج عام   10000/1 اخلرائط الطبوغرافية لعمان مقيا�ض 

1997، وخرائط م�صقط مقيا�ض 20000/1 اإنتاج عام 1996. 

كذلك ا�صتخدمت اخلرائط اجليولوجية مقيا�ض 100000/1 

واملعادن  البرتول  موؤ�ص�صة  اإنتاج   1000000/1 ومقيا�ض 

1993/92. اإ�صافة اإىل الدرا�صة امليدانية لبع�ض املناطق التي 

تتميز بالعمران اجلبلي وعلى �صفوح اجلبال وداخل الأودية، 

عمليات  مثل  الطبيعية  امل�صكالت  من  تعانى  التي  واملناطق 

املدمرة،   الفي�صانات  حدوث  واأثناء  ال�صخري  الت�صاقط 

واملراكز العمرانية املبعرثة يف الأحوا�ض اجلبلية.

و تتناول الدرا�سة املو�سوعات الآتية:

اأوًل : املوقع وعالقته املكانية ملحافظة م�صقط.

ثانيًا : جيولوجية حمافظة م�صقط.

ثالثًا : الظروف املناخية ملحافظة م�صقط.

والظاهـــــرات  لل�صـــــــطح  الطبوغرافيـــة  اخل�صائ�ض  رابعًا: 

اجليومورفولوجية.

اأ  -  طبوغرافية ال�صطح

ب - الظاهرات اجليومورفولوجية

                          1- التعرية ال�صاحلية.

                          2- الأودية اجلافة.

                          3- الأحوا�ض اجلبلية.

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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خام�صًا: المتداد العمراين ملحافظة م�صقط.

1-العمران وال�صكان يف املحافظة.

2- ال�صوابط الطبيعية واأثرها على العمران.

3-حماور المتداد العمراين.

4-الإمكانات والتوقعات امل�صتقبلية لالمتداد العمراين

المتداد  عن  الناجتة  الطبيعية  والأخطار  5-امل�صكالت 

العمراين.

�صاد�صًا: اخلامتة - النتائج والتو�صيات.

�صابعًا: املراجع العربية والإفرجنية.

1-املراجع العربية.

2-املراجع الإفرجنية.

أواًل: الموقع وعالقته المكانية لمحافظة مسقط
اجتاه  يف  طوليًا  امتدادا  م�صقط  حمافظة  متتد    

لها  امتداد  اأق�صى  ويبلغ  �صرقي،  جنوبي   – غربي  �صمايل 

150كم، واأق�صى ات�صاع 35كم يف جزئها الأو�صط. وحتددها 

دائرتي عر�ض 43َ  23ْ ، 9َ  23ْ  �صماًل، وخطى طول 59ْ ، 48َ  

57ْ  �صرقًا.

بحرية  بجبهة  عمان  خليج  وال�صرقي  ال�صمال  من  ويحدها 

يبلغ طولها حوايل  200كم، ومن ال�صمال الغربي  تت�صل مع 

اأحد اأكرب ال�صهول ال�صاحلية يف ال�صلطنة وهو �صهل الباطنة، 

ال�صرقي  واجلنوب  الغربي  واجلنوب  اجلنوب  من  ويحدها 

جبال احلجر ال�صرقي )�صكل1(. وحتتوى  حمافظة م�صقط 

وبو�صر  ومطرح  م�صقط  هي  كبرية  عمرانية  جتمعات  على 

وتت�صل  �صغرية.  جتمعات  منها  كل  ويتبع  وقريات،  وال�صيب 

الداخلية،  واملنطقة  ال�صرقية  املنطقة  الإدارية  حدودها  يف 

ومنطقة الباطنة.

خليج  على  البحرية  واجلبهة  ال�صرقي  احلجر  جبال  تلعب 

ال�صكل الطويل الذي متتد علية  عمان دورًا بارزًا يف حتديد 

تو�صعها  دون  اجلبال  امتداد  يحول  حيث  م�صقط،  حمافظة 

للداخل. وتتوقف العالقات املكانية بني املحافظة وبقية اأجزاء 

عمان على النوافذ الطبيعية التي كونتها الأودية اجلافة التى 

بني  تربط  رئي�صية  طرق  ثالثة  ويوجد  الطرق،  بها  امتدت 

م�صقط وبقية اأجزاء ال�صلطنة، وهى:

ومنه  العامرات  اإىل  عدى  وادي  عرب  م�صقط  من  الطريق   -

املنطقة  مع  العا�صمة  وترتبط  94كم،  يبلغ  بطول  لقريات 

اإىل �صور الذي  ال�صاحلي  من قريات  ال�صرقية عرب الطريق 

يبلغ طوله حوايل 150كم، وقد اخت�صر هذا الطريق امل�صافة 

بني م�صقط واملنطقة ال�صرقية بعد اأن كانت ت�صل اإىل 337كم 

عرب طريق وادي �صمائل .

- الطريق من م�صقط عرب وادي �صمائل، ويعد املنفذ الرئي�ض 

جبليتني  كتلتني  بني  الوادي  يف�صل  حيث  عمان،  لداخل 

�صخمتني هما جبال احلجر ال�صرقي واحلجر الغربي، ومير 

خانقي  جزء  يف  الوادي  من  اأجزاء  خالل  بينهما  الطريق 

�صيق، ويتعر�ض م�صتخدمي هذا الطريق للعديد من املخاطر 

وتعرجه  الطريق،  جوانب  على  ال�صفوح  انحدار  ل�صدة  نظرًا 

ال�صديد و�صيقه. وميتد الطريق من م�صقط اإىل بدبد بطول 

ال�صرقية  املنطقة  اإىل  الطريق  يتفرع  بدبد  71كم، ومن  يبلغ 

يتجه  الثاين  والتفرع  268كم.  يبلغ  بطول  �صور  ي�صل  حتى 

�صوب املنطقة اجلنوبية والو�صطى والداخلية والظاهرة حيث 

اإىل  يتفرع  ثم  105كم  تبلغ  نزوي مب�صافة  اإىل  الطريق  ميتد 

حتى  الظاهرة  منطقة  اإىل  ميتد  اأحدهما  رئي�صيني  طريقني 

العربية  الأمارات  دولة  مع  عمان  �صلطنة  حدود  اإىل  ي�صل 

املتحدة بطول يبلغ 285كم، والطريق الثاين ميتد من نزوي 

عرب املنطقة الداخلية والو�صطى واجلنوبية اإىل اأن ي�صل اإىل 

اأق�صى اجلنوب يف �صاللة بطول ي�صل اإىل 863كم. 

وهو   ، الباطنة  �صهل  عرب  م�صقط  من  ال�صاحلي  الطريق   -

اأهم الطرق الرئي�صة يف عمان حيث ميتد داخل ال�صهل الأكرث 

ل�صلطنة  ال�صمالية  احلدود  اإىل  ي�صل  حتى  بال�صكان،  تركزًا 

311كم،  بطول  املتحدة  العربية  الأمارات  دولة  مع  عمان 

ونظرًا لكثافة املرور على هذا الطريق وا�صتخداماته املتعددة 

فقد بداأ اإن�صاء طريق موازى له بالقرب من جبال عمان ميتد 

من م�صقط حتى احلدود ال�صمالية لعمان.

على  م�صقط  ملحافظة  البحرية  اجلبهة  طول  يبلغ   

ميناءًا  التاريخ  عمان عرب  التي جعلت  200كم،  عمان  خليج 

مع  وترتبط  احلا�صر،  يف  ومازالت  املا�صي  يف  هامًا  جتاريًا 

ونظرًا  التجارية،  العالقات  اأهمها  متعددة،  بعالقات  العامل 

التي ت�صمح بتكون املوانئ  لطول �صواحلها وظروفه الطبيعية 

واإفريقيا  الهند  بني  العالقات  هذه  تطورت  فقد  واملرافئ 

واأوروبا مع عمان عرب التاريخ، واإىل الآن تعد عمان من اأهم 

املوانئ واملراكز التجارية الواقعة على خليج عمان وبحر العرب 
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واملحيط الهندي، وتطمح كذلك يف زيادة دورها التجاري يف 

املنطقة بتنفيذ جمموعة من امل�صروعات الطموحة.

وهناك ثالثة موانئ رئي�صة اثنان منها يف حمافظة م�صقط، 

وهى ميناء ال�صلطان قابو�ض ويقع يف خليج مطرح، وهو امليناء 

يف  متخ�ص�ض  الثاين  وامليناء  1974م،  عام  ان�صاأ  الرئي�ض 

ت�صدير النفط وهو ميناء الفحل ان�صاأ عام 1967 ويقع غرب 

ميناء  مثل  �صغرية  ثانوية  موانئ  اإىل  اإ�صافة  قابو�ض.  ميناء 

قريات و�صداب ومطرح، وهى ت�صتخدم يف ال�صيد يف املقام 

الأول. وت�صاهم هذه املوانئ يف النمو القت�صادي للدولة الذي 

يوؤثر بدوره على النمو العمراين، ولعل اأهمية املوقع اجلغرايف 

لعمان بعامة اأدى اإىل توجه القت�صاد العماين اإىل ا�صتخدام 

التجاري  والتبادل  املجاورة  الدول  مع  عالقاته  يف  البحر 

وال�صيد. 

مطار  وهو  الرئي�صي،  املطار  على  م�صقط  حمافظة  وحتتوى 

بالعامل  عمان  تت�صل  ومنه  ال�صيب،  ولية  يف  ويقع  م�صقط 

م�صقط  مدينة  على  م�صقط  حمافظة  وحتتوى  اخلارجي. 

العا�صمة، فهي املدينة الأوىل يف ال�صلطنة التي ت�صتاأثر على 

معظم اخلدمات الرئي�صة.

هي  م�صقط  حمافظة  اأن  القول  ميكن  �صبق  مما   

تت�صل  خاللها  من  حيث  عمان،  ل�صلطنة  املركزية  املنطقة 

واملوانئ،  املطار  طريق  عن  اخلارجي  بالعامل  ال�صلطنة 

الرئي�صة  الطرق  عرب  عمان  من  الداخلية  بالأجزاء  وترتبط 

واإداريا،  واقت�صاديًا  �صيا�صيًا  مركزًا  فهي  منها.  املت�صععة 

الأقت�صادى  الن�صاط  حمور  م�صقط   حمافظة  متثل  حيث 

والتجاري للبالد، حيث تعتمد عليها معظم مناطق ال�صلطنة 

يف جميع اأمورها.كما حتتوى على العديد من املراكز التجارية 

والثقافية والرتفيهية والريا�صية والفنية، وتوجد بها اجلامعة 

احلكومية الأوىل يف ال�صلطنة، وتلبى حمافظة م�صقط بذلك 

جميع احتياجات �صكانها من خمتلف اخلدمات والأن�صطة.

ثانيا: جيولوجية محافظة مسقط
يالحظ  عمان  �صلطنة  جليولوجية  الدار�ض  لعل   

التنوع الكبري يف تكويناتها اجليولوجية. ومن خالل الدرا�صات 

على اخل�صائ�ض  التعرف  اأمكن  عمان  ل�صلطنة  اجليولوجية 

 (Hanna, 1995; Bechennec,   اجليولوجية ملنطقة الدرا�صة

الزمن  حتى  الكمربى  ماقبل  ل�صخور  ترجع  فهي   ،1993)

ما  اإىل  تابعة  وجريية  نارية  �صخور  من  تتكون  فهي  الرابع. 

قبل الكمربى، وكذلك �صخور ر�صوبية جريية حديثة و�صخور 

بحريية ومتحولة واندفاعية منقولة من املحيط.ومما ل�صك 

فيه اأن ارتفاعات جبال عمان لأكرث من ثالثة اآلف مرت فوق 

و�صدوع  وانك�صارات  طيات  من  ن�صاهده  وما  البحر،  �صطح 

لهو دليل على ما تعر�صت له من ن�صاط تكتونى وحركات رفع 

ال�صلطنة  الع�صور اجليولوجية، فقد تعر�صت  خمتلفة خالل 

الألتوائية  اجلبال  تكون  اإىل  اأدت  العمليات  من  للعديد 

والنك�صارية. 

طويل  تاريخ  حتكى  العمانية  الأرا�صي  فجيولوجية   

التفتق  يف  القارات  بداأت  اأن  منذ  اجليولوجية  الأحداث  من 

عمان  كانت  وقد  وغربًا،  و�صرقًا  وجنوبًا  �صماًل  والزحزحة 

عاد  ثم  اجلنوب  اإىل  حترك  الذي  العربي  الدرع  من  جزءًا 

مرة اأخرى اإىل ال�صمال فاجلنوب مرة اأخرى ثم ال�صمال حتى 

تعر�ض  على  وتدل هذه احلركات  و�صعه احلايل.  اأ�صتقر يف 

عمان لظروف مناخية خمتلفة بني احلارة والقطبية حتى اأن 

الآثار اجلليدية تدل على وجود اجلليد يف بع�ض الفرتات على 

ال�صطح العماين.

واملتحولة  النارية  ب�صخورها  عمان  جبال  تظهر   

بال�صدوع  متاأثرة  نارية  واند�صا�صات  خماريط  �صورة  يف 

والفوالق، وقد تكونت هذه اجلبال منذ 135 مليون عام وهى 

تتبع احلركة الألبية وهى مازالت يف طور التكوين حتى وقتنا 

احلايل )�صولت�ض،1980، �ض26(، وقد تعر�صت اإىل كثري من 

من  التكوينات  على  بو�صوح  تظهر  التي  التكتونية  العمليات 

خالل الطيات وال�صدوع .

للتعرف على الظروف اجليولوجية ملحافظة م�صقط   

ل بد لنا اأن نتناول جيولوجية جبال احلجر ب�صورة رئي�صة، 

كبريا  دورا  وتلعب  املحافظة  اأرا�صي  معظم  متثل  اأنها  حيث 

اخلريطة  وتو�صح  فيها.  والأن�صطة  العمراين  التوزيع  يف 

الكبري  اجليولوجي  التنوع  م�صقط  ملحافظة  اجليولوجية 

اخل�صائ�ض  على  التعرف  مت  وقد   .)2 )�صكل  للمحافظة 

يلي  فيما  و   . اجليولوجية  اخلرائط  خالل  من  اجليولوجية 

�صوف نتناول التكوينات اجليولوجية التي تتكون منها حمافظة 

م�صقط تبعا لالأزمنة من القدمي اإىل احلديث.

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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:  Pre-Cambrian تكوينات ما قبل الكمربى

هي   :  Lower Huqf Group ال�صفلى  احلقف  جمموعة   -

الكمربى،  اإىل ع�صر ما قبل  تنتمي  املنطقة حيث  الأقدم يف 

هذه  تكونت  وقد  البلورية،  الأ�صا�ض  �صخور  على  وترتكز 

تكوينات  وتوجد  الربكانية،  حلفني  تكوينات  اأ�صفل  املجموعة 

احلقف يف منطقتني منف�صلتني، الأوىل يف منطقة احلقف يف 

املنطقة الو�صطى وهى خارج حدود منطقة الدرا�صة، واملنطقة 

يف  الأوىل   ، منطقتني  يف  تتوزع  وهى  عمان  جبال  يف  الثانية 

يف  والثانية  واحلاجر  م�صتل  تكوينات  وهى  اخل�صر  اجلبل 

�صيح حطاط، وهى تكوينات حطاط وهيام، وهى ما تهمنا يف 

منطقة الدرا�صة وهى تغطى م�صاحة كبرية من جبال احلجر 

ال�صرقي داخل حدود حمافظة م�صقط. 

لفه  من   Hatat Formation حطاط    تكوينات  وترتكب 

الريوليت  مثل  الربكانية  ال�صخور  من  وجمموعة  و�صائدية 

البني  الدولوميت  من  طبقات  اإىل  بالإ�صافة  والطفيت 

تتكون     Hiyam Formationوالرمادي. اأما تكوينات هيام

وبع�ض  الغرين  وحجر  الرملي  واحلجر  الدولوميت  من 

�صكل رقم )2( اخلريطة الچيولوچية ملحافظة م�صقط

امل�صدر: اخلريطة الچيولوچية مقيا�ض 100000/1 ، لوحات ال�صيب وقريات

الطبقات من روا�صب الرب ي�صيا.

  : Primary تكوينات الزمن الأول

- جمموعة هيما Haima Group : تكونت خالل الفرتة من 

 ،   Cambrian – Ordovician الكمربى حتى الأردوفي�صى

وتوجد هذه التكوينات اأي�صا يف �صيح حطاط وحتيط بتكوينات 

ال�صرقي.  احلجر  جبال  �صرق  جنوب  يف  احلقف  جمموعة 

وتتكون جمموعة هيما من عدة تكوينات يوجد منها يف �صيح 

من  ويتكون    Amdeh Formation اأمديح  تكوين  حطاط 

الرملي  واحلجر  الكنجولومريات  و�صخور  غرينية  روا�صب 

والكوارتيزى.

خالل  تكونت   :  Akhadar Group اأخ�صر  جمموعة   -

 Late Permian الفرتة من الربمى املتاأخر حتى الرتيا�صى

ر�صيفيه،  �صحنة  ذات  بركانية  �صخور  وهى   ،  – Triassic
م�صقط،  حمافظة  �صرق  املجموعة  هذه  تكوينات  وتغطى 

اأخ�صر  جمموعة  وتتكون  وهيما.  احلقف  مبجموعة  وحتيط 

 Saiq �صيق  تكوينات  هما  عمان  جبال  يف  تكوينني  من 

 ،   Mahil Formation ماحل  وتكوينات    Formation
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الدولوميتى  اجلريي  احلجر  من  املجموعة   هذه  و�صخور 

والدولوميت وعقد من ال�صوان. 

 Secondary:الزمن الثاين

Samail Ophiolite : تكونت يف الفرتة  - افيوليت �صمائل 

 Middle – Late املتاأخر  حتى  الأو�صط  الكريتا�صي  من 

املحيطية  الق�صرة  من  منقولة  تكوينات  وهى   Cretaceous
منها جبال عمان، وهى متتد  وتكونت  العماين،  الياب�ض  اإىل 

على طول جبال احلجر ال�صرقي والغربي، وتظهر يف منطقة 

الدرا�صة بالقرب من ال�صاحل يف م�صقط، وتتكون من �صخور 

والكروميت  الدونيت  من  قليل  اإىل  بالإ�صافة  الهرزبرجت 

واجلابرو.

نهاية  يف  تكونت   :  Aruma Group اأروما  جمموعة   -

اأر�صبت على اجلزء اجلنوبي  الكريتا�صى من روا�صب بحرية 

يف  الدرا�صة  منطقة  غرب  يف  وتوجد  العربي،  الر�صيف  من 

رئي�صيني  تكوينني  من  تتكون  وهى  وفنجة،  اخلو�ض  حو�ض 

  Qahlah Formationكحله تكوين  هما  عمان  جبال  يف 

وتكوينات �صم�صمه Simsima Formation وتوجد تكوينات 

هذه املجموعة اأعلى تكوينات الأفيوليت.

 Tertiary:الزمن الثالث

 Hadhramaut والو�صطى  ال�صفلى  ح�صرموت  جمموعة   -

قرب  مناطق  يف  وتوجد  املبكر  الإيو�صني  يف  :تكونت   Group
  Jafnayn Formation جفنني  تكوينات  يف  متمثلة  ال�صاحل 

وهى عبارة عن روا�صب بحرية �صحلة و�صخور الكنجولومريات 

الو�صطى فتوجد يف  اأما تكوينات ح�صرموت  واحلجر اجلريي، 

  Seeb Formation منطقة ال�صيب متمثلة يف تكوينات ال�صيب

وتتكون من احلجر اجلريي.

الفرتة  تكونت خالل   :  Dhofar Group - جمموعة ظفار 

 Late Eocene – من الإيو�صني املتاأخر حتى امليو�صني املبكر

Early Miocene  ، وتوجد يف اجلهة ال�صرقية بالقرب من 
قريات، وتتكون من روا�صب ال�صفوح، وهى عبارة عن روا�صب 

بحرية عميقة Pelagic Deposits  حتتوى على البالنكتون 

البحري.

 Quaternary  :الزمن الرابع

فعل  عن  ناجتة  وح�صوية  ورملية  طمييه  روا�صب  عن  عبارة 

تنت�صر  ال�صبخات،  وروا�صب  وال�صاحلية  الريحية  التعرية 

الدرا�صة،  منطقة  غرب  ويف  ال�صاحل  طول  على  معظمها 

بالإ�صافة اإىل الروا�صب احل�صوية يف جمارى الأودية اجلافة، 

عندما  املنطقة  �صرق  جنوب  يف  ال�صاحلية  اجليوب  وبع�ض 

ت�صمح اجلبال بذلك.

حمافظة  اأن  اجليولوجية  اخلريطة  من  يت�صح   

م�صقط تكويناتها اجليولوجية متتد عرب الفرتة الزمنية من 

ما قبل الكمربى حتى روا�صب الزمن الرابع. وتتنوع �صخورها 

املحيطية  والق�صرات  واملتحولة  الربكانية  ال�صخور  بني 

والروا�صب احلديثة، وتغطى معظم اأرا�صى منطقة الدرا�صة 

تكوينات  ثالثة  من  معظمها  يف  تتكون  التي  احلجر  جبال 

رئي�صية هي جمموعة اأخ�صر وهيما واحلقف، بالإ�صافة اإىل 

اجلزء  يف  احلديثة  الروا�صب  تتوزع  بينما  �صمائل،  اأفيوليت 

ال�صمايل والغربي من املنطقة.

على  احلال  بطبيعة  اجليولوجي  الو�صع  ويوؤثر هذا   

نظرًا  الدرا�صة  منطقة  يف  العمراين  المتداد  خ�صائ�ض 

ل�صالبة ال�صخور يف بع�ض املوا�صع، خا�صة �صخور الأفيوليت 

مما  القدمية،  م�صقط  مدينة  يف  ال�صاحل  من  تقرتب  التي 

اأنعك�ض على �صكل العمران يف هذه املدينة حيث يظهر العمران 

يف �صورة ع�صوائية وطرق �صيقة، وت�صتخدم املباين ال�صخور 

اإىل  الطرق  يرجع �صيق  كما  وبجانبها،  عليها  للبناء  النارية 

�صدة �صالبة ال�صخور و�صعوبة تقطيعها.

من  اأكرث  القدمية  ال�صخور  بع�ض  عمر  يبلغ   

اأثر  تكتونية عديدة  لعمليات  1000مليون عام، وقد تعر�صت 

على �صالبتها وعلى مقاومتها خا�صة تكوينات احلقف وهيما 

واأخ�صر التي تظهر �صخورها متهدلة و�صعيفة فتتاأثر ال�صفوح 

التي تتكون منها لعمليات الت�صاقط ال�صخري ال�صديد، خا�صة 

الطرق  العمرانية، خا�صة  واملناطق  الطرق  من  تقرتب  التي 

الب�صتان،  – ج�صة -  املمتدة عرب اجلبال مثل طريق قنتب 

حيث  العق،  وادي  وطريق  قريات،   – عدى  وادي  وطريق 

تتعر�ض هذه الطرق لكثري من عمليات الت�صاقط ال�صخري. 

الأودية وما ي�صاحبها  الطرق داخل  بتعرجات  وتتاأثر كذلك 

من خطورة لعدم و�صوح الروؤيا مل�صافات ق�صرية مما ي�صبب 

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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الكثري من احلوادث وتدهور ال�صيارات )عبد ال�صالم، 2000، 

�ض105(.

ثالثًا: الظروف المناخية لمحافظة مسقط
المتداد  على  توؤثر  التي  العوامل  اأهم  من  املناخ  يعد     

عمراين  تركز  دون  املناخية  الظروف  حتول  فقد  العمراين، 

يف مناطق، وت�صاعد على الرتكز العمراين يف مناطق اأخرى، 

ال�صم�صي  الإ�صعاع  العمران  على  تاأثريًا  الأكرث  العنا�صر  ومن 

على  نتعرف  و�صوف   والرياح،  واملطر  والرطوبة  واحلرارة 

وميناء  ال�صيب  حمطتي  خالل  من  العنا�صر  هذه  خ�صائ�ض 

حمافظة  يف  املوجودة   املحطات  وهى  قابو�ض،  ال�صلطان 

م�صقط. و�صوف نو�صح خالل هذا اجلزء خ�صائ�ض املناخ يف 

تاأثري املناخ املحلى على حماور  حمافظة م�صقط، ثم نناق�ض 

المتداد العمراين يف م�صقط. ومن خالل حتليل اجلدول )1( 

ميكن اأن ن�صتخل�ض خ�صائ�ض املناخ يف حمافظة م�صقط يف 

النقاط التالية:

- تختلف عنا�صر املناخ يف �صلطنة عمان بني املناطق ال�صاحلية 

واملناطق الداخلية واجلبلية، ونظرًا لأن منطقة الدرا�صة تقع 

تلك  نو�صح  اأن  �صروريًا  لي�ض  لذلك  ال�صاحل  قرب  بكاملها 

حمافظة  على  املوؤثرة  ال�صاحلية  بالظروف  ونكتفي  الفروق 

على  تقع  حمطات  هي  املختارتني  املحطتني  اأن  كما  م�صقط، 

ال�صاحل.

- يبلغ املتو�صط ال�صنوي لدرجات احلرارة يف ميناء ال�صلطان 

�ض   ْ32.5 قابو�ض28.9ْ  �ض، وترتاوح  احلرارة العظمى بني 

)دي�صمرب( و 46.3ْ �ض )يوليو(، وترتاوح احلرارة الدنيا بني 

املتو�صط  يبلغ  كما  )يونيو(.  �ض   ْ26.4 و  )يناير(  �ض   ْ11.8

�ض،   ْ28.4 ال�صيب  حمطة  يف  احلرارة  لدرجات  ال�صنوي 

وترتاوح احلرارة العظمى بني 30.1ْ �ض )يناير( و 46.4ْ �ض 

و  )يناير(  �ض   ْ13.7 بني  الدنيا  احلرارة  وترتاوح  )يونيو(، 

27.1 ْ�ض )يونيو(. يت�صح مما �صبق اأن درجات احلرارة ت�صل 

اإىل اأق�صاها يف �صهري يونيو ويوليو مبتو�صط قدره 46.5ْ �ض، 

مبتو�صط  يناير  �صهر  يف  اأدناها  اإىل  احلرارة  درجات  وت�صل 

قدره 12.7ْ �ض.

- يبلغ املتو�صط ال�صنوي للرطوبة الن�صبية يف ميناء ال�صلطان 

قابو�ض 65%، وترتاوح الرطوبة الن�صبية العظمى بني %86.9 

97% )مار�ض(، وترتاوح الرطوبة الن�صبية الدنيا  )نوفمرب(، 

بني 10.7% )يونيو(، 36% )دي�صمرب(. ويبلغ املتو�صط ال�صنوي 

الرطوبة  وترتاوح   ،%58 ال�صيب  حمطة  يف  الن�صبية  للرطوبة 

الن�صبية العظمى بني 91% )نوفمرب( و 97% )مار�ض(، وترتاوح 

28% )دي�صمرب(.  و  7% )مايو(  الدنيا بني  الن�صبية  الرطوبة 

يت�صح من ذلك ارتفاع متو�صط الرطوبة الن�صبية يف حمافظة 

احلرارة  درجات  وارتفاع  ال�صاحل  من  لقربها  نظرًا  م�صقط 

معظم �صهور ال�صنة مما يوفر البخار الالزم لرتفاع الرطوبة 

الن�صبية، ويعترب �صهري مار�ض ونوفمرب اأكرث ال�صهور رطوبة، 

بينما اأقلها �صهور مايو ويونيو ودي�صمرب. 

ال�صنوية.  الأمطار  من  قليلة  كمية  عمان  �صلطنة  ت�صتقبل   -

يف  الفي�صانات  فتحدث  فجائي  ب�صكل  الأمطار  فيها  وت�صقط 

الأودية اجلافة التي بدورها قد تدمر كل ما يعرت�ض طريقها 

والأمثلة كثرية يف ال�صلطنة �صوف ن�صري اإليها يف جزء لحق. 

هذه الأمطار التي تتحول لفي�صانات لها تاأثري وا�صح على �صكل 

بالن�صبة  وكذلك  عام،  ب�صكل  ال�صلطنة  العمراين يف  المتداد 

لو�صائل احلماية من اأخطارها وجتنبها. ويبلغ متو�صط املطر 

واأكرث  48.1مم،  قابو�ض  ال�صلطان  ميناء  حمطة  يف  ال�صنوي 

ويبلغ  ابريل،  حتى  دي�صمرب  من  ال�صهور  هي  مطرًا  ال�صهور 

واأكرث  78.6مم،  ال�صيب  حمطة  يف  ال�صنوي  املطر  متو�صط 

ال�صهور مطرًا هي ال�صهور من دي�صمرب حتى مار�ض.

   

تهب على عمان رياح متعددة الجتاهات خالل ف�صول ال�صنة، 

ففي ال�صيف تهب الرياح اجلنوبية الغربية من املحيط الهندي 

وبحر العرب خالل الفرتة من مايو حتى �صبتمرب، وتت�صبب هذه 

الرياح يف �صقوط الأمطار يف املنطقة اجلنوبية وارتفاع ن�صبة 

الرطوبة وانخفا�ض درجات احلرارة على ال�صواحل الو�صطى، 

ال�صرقية خالل  ال�صمالية  ال�صتاء تهب الرياح  بينما يف ف�صل 

الأمطار  �صقوط  وتت�صبب يف  فرباير  نوفمرب حتى  من  الفرتة 

برياح  فتعرف  الغربية  ال�صمالية  الرياح  اأما  يف جبال عمان. 

�صقوط  يف  تت�صبب  وقد  و�صريعة  باردة  رياح  وهى  ال�صمال 

الأمطار يف �صمال عمان. اأي�صًا تهب رياح تعرف برياح الغربي 

ال�صيف  ف�صل  يف  وتهب  غربية  و�صمالية  غربية  رياح  وهى 

حارة حمملة بالرمال وت�صبب اأ�صرارًا للمزروعات وم�صايقات 

لل�صكان.
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يوؤثر املناخ على معظم جوانب احلياة ب�صكل عام، وفى عمان 

يوؤثر على موارد املياه والنبات، اإ�صافة اإىل التاأثري على ال�صكان 

والعمران حيث يوؤثر على توزيع ال�صكان والهجرة من الداخل 

اإىل العا�صمة. وقد كان ملوارد املياه من الأمطار واملياه اجلوفية 

اأثر وا�صح ل�صتقرار ال�صكان واإقامة التجمعات العمرانية على 

املياه  توفرت  ما  اإذا  بعيدًا عنها  اأو  منها،  وبالقرب  ال�صواحل 

جهة  من  الأمطار  توزيع  بني  وثيقة  عالقة  وتوجد  اجلوفية. 

وال�صكان والعمران من جهة اأخرى )القالوى، 1996، �ض96(، 

كما يوؤثر املناخ اأي�صا على �صكل العمران القدمي واحلديث يف 

حمافظة م�صقط و�صوف نتناول ذلك يف جزء لحق. 

رابعًا: الخصائص الطبوغرافية للسطح والظاهرات 
الچيومورفولوجية

اأ- طبوغرافية ال�سطح:

الوحدات  اأكرث    Hajar Mountains احلجر  جبال  تعد 

اجلزيرة  �صبه  �صرق  وجنوب  عمان  يف  و�صوحًا  الت�صاري�صية 

العربية، وهى تنتمي كما �صبق وذكرنا يف ن�صاأتها اإىل احلركة 

خلط  موازى  قو�ض  هيئة  على  احلجر  جبال  ومتتد  الألبية. 

ويبلغ  700كم.  اإىل  ت�صل  مل�صافة  عمان  خليج  بطول  ال�صاحل 

اجلبل  قمم  اإحدى  �صم�ض  جبل  قمة  يف  لها  ارتفاع  اأق�صى 

الأخ�صر3009 مرت، وتنق�صم اإىل ق�صمني رئي�صني، الق�صم الأول  

هي جبال احلجر ال�صرقي وهى اأقل ارتفاعًا وامتدادًا وات�صاعًا 

املحطة

عنا�صر 

املناخ

123456789101112القيم

املتو�صط 

ال�صنوي

ميناء

ال�صلطان

قابو�ض

درجة 

�صيليزية

%

11.81417.818.923.526.424.523.523.622.42116.348.1اأدنى

35.334.536.54445.345.646.344.64240.736.432.546.3اأكرث

22.52325.729.934.134.932.930.731.230.827.324.428.9املتو�صط

الرطوبة 

الن�صبية

%

35.329.918.713.611.710.714.425.9232228369اأدنى

95969795969695919189.686.990.498اأكرث

65656253546271787364636865املتو�صط

0.22.25.648.1-0.60.21.2-11166.38.8املتو�صطاملطر)مم(

ال�صبب

درجة 

�صيليزية

%

13.714.116.220.134.227.12725.424.220.71715.113.1اأدنى

30.131.936.741.545.446.445.14341.539.634.630.747اأكرث

21.22224.929.63435.133.831.83129.425.522.628.4املتو�صط

الرطوبة 

الن�صبية

%

25211397812181612202815.7 اأدنى

94969796939495969693919494.5اأكرث

63635947415062696656616658املتو�صط

13.91715.514.730.53.51.600.84.915.478.6املتو�صطاملطر)مم(

 Annual Climate Summary، 2005 :امل�صدر

من �صابقتها، ومتثل معظم م�صاحة حمافظة م�صقط، 

والداخلية،  ال�صرقية  يف  منها  اجلنوبية  املناطق  اإىل  ومتتد 

اجلبال  هذه  طبوغرافية  حتليل  اإىل  الدرا�صة  ت�صري  و�صوف 

الأكرث  وهى  الغربي  احلجر  جبال  هى  الثاين  والق�صم  فقط. 

ارتفاعًا وات�صاعًا وامتدادًا وتبتعد عن ال�صاحل لت�صمح بتكون 

اكرب ال�صهول ال�صاحلية يف ال�صلطنة واملعروف ب�صهل الباطنة، 

ويعترب هذا الق�صم خارج حدود منطقة الدرا�صة. 

يو�صح ال�صكل )3( اأن معظم م�صاحة املحافظة جبلية، حيث 

تغطى اجلبال حواىل75% من م�صاحة املحافظة ، وتتمثل بقية 

بع�ض  ومن  الباطنة،  �صهل  من  ال�صرقي  اجلزء  يف  امل�صاحة 

اجليوب ال�صغرية من ال�صهول ال�صاحلية عندما ت�صمح اجلبال 

الأحوا�ض  اإىل  بالإ�صافة  قريات،  �صهل  اأكربها  ومن  بذلك 

اجلبلية يف و�صط جبال احلجر ال�صرقي واأهمها �صيح حطاط 

حيث حتيط به قمم اجلبال من جميع اجلهات ومتر به العديد 

من الأودية، ومن اأ�صهرها وادي عدى وميح وروافدهما. 

ا�صود  جبل  قمم  اإحدى  هي  م�صقط  يف  ارتفاعا  القمم  اأكرث 

ويبلغ ارتفاعها 2025مرت. حتيط قمم اجلبال الأكرث ارتفاعًا 

باحلدود اجلنوبية مل�صقط، وتتدرج بالنخفا�ض �صوب ال�صمال 

جدول )1( املتو�صط ال�صهرى وال�صنوى لعنا�صر املناخ فى حمطتى ال�صلطان قابو�ض وال�صيب

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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�صكل رقم )3( ت�صاري�ض حمافظة م�صقط واملناطق العمرانية بها

امل�صدر : قام بتنفيذها من املرئيات الف�صائية Landsat فنى نظم املعلومات اجلغرافية بالق�صم حممد الربوانى

من  بداية  اجلنوبية  احلدود  على  ومتتد  ال�صاحل.  اجتاه  يف 

ال�صرق بقمة جبل بني جابر وتبلغ قمته 2003مرت وهى خارج 

وابي�ض  وا�صود  اأ�صفر و�صيقه  ثم قمة جبل  املحافظة،  حدود 

وارتفاعاتها 1408، 1072، 2025، 1521مرتًا على الرتتيب. 

جبل  قمم  وهى  وبو�صر  العامرات  حدود  على  القمم  ومتتد 

 ،1467  ،1462  ،425 وارتفاعاتها  وفنجة  وم�صفاه  وتعني  نهد 

670مرتًا على الرتتيب. 

هذه القمم متتد يف اجته �صمايل غربي – جنوبي �صرقي مع 

تتعامد  القمم  من  اأخرى  جمموعة  وتوجد  املحافظة،  حدود 

– جنوبي غربي، وهى  عليها ومتتد يف اجتاه �صمايل �صرقي 

قمم جبال مرويح وبو�صر ومكيد وارتفاعاتها 500، 800، 932 

القمم  بني  اجلبال  قمم  �صكل  ويختلف  الرتتيب.  على  مرتًا 

املدببة يف جبال ولية م�صقط نظرًا لكونها جبال نارية، وقمم 

الر�صوبية،  لتكويناتها  نظرًا  منتظمة  وغري  م�صتوية  اأخرى 

مبدرجات  املحيط  على  ال�صرقية  اجلهة  يف  اجلبال  وتنحدر 

من الأر�صفة البحرية املرفوعة، بينما ال�صفوح ال�صمالية تبدو 

�صديدة  النحدار.

ب- الظاهرات اجليومورفولوجية:

 ، الدرا�صة  منطقة  يف  اجليومورفولوجية  الظاهرات  تتعدد 

هذه  وتنتمي  العمراين،  المتداد  على  وا�صحة  تاأثريات  ولها 

التكتونية  العمليات  مثل  متعددة،  عمليات  اإىل  الظاهرات 

اجلافة.  والأودية  الريحية  والتعرية  ال�صاحلية  والتعرية 

البحرية  الأر�صفة  من  جمموعة  يف  الظاهرات  هذه  وتتمثل 

اإىل  اإ�صافة  البحرية واجلزر،  والأقوا�ض  ال�صخرية  والروؤو�ض 

ال�صواطئ الرملية احلديثة والأخوار. كما تقطع جبال احلجر 

يف  تكونت  التي  اجلافة  الأودية  من  كبرية  جمموعة  ال�صرقي 

البلي�صتو�صني. 

ومن �صور الإر�صاب الريحى الكثبان الرملية الطولية يف ولية 

الظاهرات  هذه  خ�صائ�ض  نتناول  �صوف  يلي  وفيما  بو�صر. 

باإيجاز وكيفية تاأثريها على �صكل وطبيعة المتداد العمراين 

يف م�صقط.

الأ�صــكال اجليومورفولوجية  ال�ساحليـــة: تتعدد  التعريـــــة   -1

الناجتة عن التعرية ال�صاحلية وهى:

- الأر�صفة البحرية : Marine Platforms هي جمموعة من 

ال�صاحل  على  ومتتد  دغمر  جنوب  من  بداية  تظهر  الأر�صفة 

م�صافة  اإىل  ي�صل  وامتدادها  الدرا�صة،  منطقة  نهاية  حتى 

9كم داخل املنطقة بينما متتد على معظم ال�صواحل العمانية 

بفعل  الأر�صفة  هذه  تكونت  .وقد  اجلنوب  �صوب  بالجتاه 

البحر  عنها  وانح�صر  القدمية،  الأزمنة  يف  البحري  النحت 

 ،2002 )احلرتو�صى،  البحر  �صطح  م�صتوى  انخفا�ض  نتيجة 

�ض197(. وي�صل ارتفاعها فوق م�صتوى �صطح البحر اإىل 126 
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مرت، وتتكون من خم�صة اأر�صفة على منا�صيب  126، 85 ، 51 ، 

20، 10 مرتًا على الرتتيب. ويتميز �صطحها بال�صتواء وينت�صر 

ويظهر  ال�صخرية  والكتل  احل�صوية  الروا�صب  �صطحها  على 

الإذابة.  وحفر  وتق�صر  تفلق  من  بنوعيها  التجوية  اآثار  عليها 

عليها  وتن�صط  النحدار  �صديدة  الأر�صفة  جروف  تظهر  كما 

عمليات الت�صاقط ال�صخري.

- اجلروف ال�سخرية ال�ساحلية: متتد على ال�صاحل ال�صرقي 

التي  بارتفاعاتها  اجلبال  وتظهر  قريات،  حتى  م�صقط  من 

متامًا  ال�صاحل  من  قريبة  1000مرت  من  اأكرث  اإىل  ت�صل  قد 

ول ت�صمح بتكون �صهول �صاحلية، ومعظمها يتكون من �صخور 

النحت  اأثر  عليها  ويظهر  اجلريية.  وال�صخور  الأفيوليت 

البحري بو�صوح حيث تتكون بها الكهوف البحرية والأقوا�ض 

والروؤو�ض ال�صخرية واجلزر خا�صة يف اجلزء املمتد من راأ�ض 

احلمراء حتى ال�صيفة. وتتكون بع�ض ال�صواحل يف هذه املنطقة 

مقدمات  عن  عبارة  متالحمة  ورمال  ح�صوية  جروف  من 

املراوح الفي�صية لأودية جافة قدمية.  

ال�صواطئ  متتد  احلديثة:  واحل�سوية  الرملية  ال�سواطئ   -

الرملية واحل�صوية يف املنطقة املح�صورة من راأ�ض احلمراء 

يف ال�صرق حتى احلدود الغربية ملنطقة الدرا�صة، وهى متثل 

اجلزء ال�صرقي من �صهل الباطنة، كما تتكون بع�ض ال�صواطئ 

خمارج  عند  ال�صرقي  ال�صاحل  على  �صغرية  جيوب  �صورة  يف 

الأودية التي ت�صب يف خليج عمان، كما يف قريات ودغمر.

الدرا�صة  منطقة  غرب  يف  تتكون  ال�ساحلية:  ال�سهول   -

‘ىل  ال�صرق  من  ميتد  ال�صاحلي،حيث  الباطنة  �صهل  واأكربها 

الغرب مل�صافة ت�صل حوايل 45كم، بات�صاع قد ي�صل اإىل 20كم، 

ويتكون �صطحه من روا�صب طمييه وح�صوية خمتلفة الأحجام 

، وتتكون هذه ال�صهول من جمموعة من املراوح الفي�صية لعدد 

وبو�صر  والبحائ�ض  اخلو�ض  وادي  مثل  اجلافة  الأودية  من 

ال�صاحل  على  جنوبي   – �صمايل  باجتاه  ميتد  كما  وعدى. 

ال�صرقي اأحد ال�صهول احل�صوية جنوب ال�صيفة مل�صافة 10كم 

بات�صاع ي�صل اإىل 1كم تقريبًا.

- الأخوار وال�سبخات: تكرث الأخوار على ال�صاحل بداية من 

ومعظمها  اأحجامها  وتختلف  قريات،  حتى  احلمراء  راأ�ض 

ال�صبخات  بها  وحتيط  اجلافة  الأودية  خمارج  يف  تتكون 

وكلبوه  والريام  ال�صطوفى  خور  الأخوار  هذه  ومن  ال�صاحلية، 

ومن  اخلريان.  وبندر  وينكت  ج�صة  وبندر  و�صداب  وم�صقط 

طولها  ويبلغ  ال�صيب  مطار  �صبخة  ال�صاحلية  ال�صبخات  اأكرب 

وادي  م�صب  عند  القرم  �صبخة  اإىل  بالإ�صافة  8كم،  حوايل 

وطفليه  رملية  روا�صب  من  ال�صبخات  هذه  وتتكون  عدى. 

وطميية وجب�صية.

من  كبري  بعدد  اجلبلية  الكتلة  تقطع  اجلافة:  الأودية   -2

هذه  واكرب  اخلليج،  يف  جميعها  وت�صب  وروافدها،  الأودية 

اأحيانًا  عليه  يطلق  ما  اأو  �صمائل  وادي  ورتبة  م�صاحة  الأودية 

وادي اخلو�ض وتبلغ م�صاحته 2674كم2 ثم وادي عدى ووادي 

الأودية  اأكرث  ويعد  1850كم2  م�صاحته  تبلغ  الذي  �صيقة 

احلد  �صمائل  وادي  .ويعد  �ض37(   ،1996 )�صامل،  ت�صريفًا 

الفا�صل بني جبال احلجر الغربي وال�صرقي كما ذكرنا من قبل 

، وي�صب بالقرب من مدينة ال�صيب وتظهر جمموعة الأودية 

عميقة ذات جوانب �صديدة النحدار. ومن الأودية اأي�صا وادي 

والر�صيل  وعيدن  والأن�صب  وميح  وعدى  وبو�صر  البحائ�ض 

مروحتني  و�صيقة  �صمائل  واديا  ويكون  واملعبيلة.  واحليل 

ال�صيب  مثل  العمرانية  املراكز  بع�ض  عليهما  وتقام  �صخمتني 

واملعبيلة وقريات )�صكل 4(.

يف  الأحوا�ض  هذه  تظهر   Bolson : اجلبلية  الأحوا�ش   -3

�صورة منخف�صات جبلية داخلية ذات �صكل �صبه دائري و�صطح 

�صبه م�صتوى ، تنت�صر علية الروا�صب الفي�صية وتنت�صر بها اجلزر 

حطاط  �صيح  اأكربها  الأحوا�ض.  تطور  عن  الناجتة  اجلبلية 

متفرقة  اأخرى  �صغرية  اأحوا�ض  اإىل  بالإ�صافة  الغاف،  وحيل 

اإليها  تن�صرف  الأحوا�ض  هذه  ال�صرقي.  احلجر  جبال  داخل 

الأودية اأو مير من خاللها مثل اأودية عدى وحتى وميح يف �صيح 

حطاط، ووادي �صيقة يف �صيح حيل الغاف. وترجع ن�صاأة هذه 

الأحوا�ض اإىل النك�صارات التي تعر�صت لها املنطقة ، وعملية 

تراجع املنحدرات بفعل الأودية )اأبو العينني، 2004، �ض64(.

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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�صكل )4( اأحوا�ض ت�صريف الأدوية مبحافظة م�صقط

خليج

عمان

بو�صراخلوير

�صمائل

�صيقة

جمال�ض

ميح

عدى

الوادى

الكبري

خامسًا:االمتداد العمراني لمحافظة مسقط
املدن  عليها  تتو�صع  اأن  املفرو�ض  املحاور  حتديد  يتم  لكي 

واملناطق العمرانية اأو حتى اختيار مو�صع ملدينة جديدة، يجب 

اأن ياأخذ يف العتبار العديد من ال�صوابط واملعايري اخلا�صة 

باملنطقة املراد التو�صع بها اأو اإقامة الإن�صاءات عليها، وتختلف 

هذه ال�صوابط من مكان لآخر، على �صبيل املثال يجب اأن يكون 

موقع املدينة خارج نطاق الأرا�صي الزراعية وخارج الأرا�صي 

واملعادن  البرتول  مثل  الطبيعية  الرثوات  على  حتتوى  التي 

عدة  اإىل  اإ�صافة  لل�صناعة،  الالزمة  اخلام  واملواد  واملناجم 

�صروط خا�صة بالدور الوظيفي للمدينة وا�صتخدامات الأر�ض 

وقد  �ض81(.   ،1977 رمي�صا،  )اناتوىل  املعماري  وال�صكل 

اأو�صح امبابى اأن العوامل التي حتدد املناطق اجلديدة للتو�صع 

الأرا�صي  وم�صاحة  الأر�ض  ا�صتخدام  نوع  يف  تتمثل  العمراين 

واخل�صائ�ض  اإليها  الو�صول  و�صهولة  ا�صتخدامها  املطلوب 

القرار  واأخريا  ا�صت�صالحها  وتكاليف  لالأرا�صي  الطبيعية 

العمراين  لالمتداد  جديدة  مناطق  بتخ�صي�ض  ال�صيا�صي 

)امبابى، 1995، �ض1(. كذلك اأو�صح اأبو العينني وجابر 

خ�صائ�ض  يف  تاأثرياتها  لها  القدمية  املناخية  الظروف  اأن 

الت�صريف وفى التجوية والتعرية وهى بدورها توؤثر على

 ،1987 وجابر،  العينيني  )اأبو  العمرانية  احلالت  موا�صع 

لعوامل  نتاج  العمراين  التطور  اأن  قا�صم  ويذكر  �ض15(، 

وا�صتخداماته  وم�صاحاته  اجتاهاته  حتدد  وب�صرية  طبيعية 

خا�صة يف املجتمعات التي لزمتها طفرات اقت�صادية )قا�صم، 

النفط  ظهور  بعد  عمان  �صلطنة  يف  كما  �ض11(،   ،2004

التنمية. وفى درا�صتنا احلالية �صوف  وا�صتخدام عائداته يف 

نناق�ض فقط ال�صوابط اخلا�صة بالظروف الطبيعية لالأر�ض 

مع الإ�صارة لبقية ال�صوابط كلما دعت احلاجة لذلك. و�صوف 

نتناول املو�صوع من خالل النقاط التالية:

1-  العمران وال�صكان يف املحافظة.

2-  ال�صوابط الطبيعية واأثرها على العمران.

3- حماور المتداد العمراين.

4- الإمكانات والتوقعات امل�صتقبلية لالمتداد العمراين.

5- امل�صكالت والأخطار الطبيعية الناجتة عن المتداد العمراين. 

1- العمران وال�صكان يف املحافظة: 

يف  متاما  متغايرتني  فرتتني  بني  فا�صل  حد   1970 عام  يعد 

�صلطنة عمان، حيث حتولت ال�صلطنة اإىل م�صرية تنمية �صاملة 

الأجهزة  اإن�صاء  مت   1970 يوليو  فمنذ  املجالت  خمتلف  يف 

لتوفري اخلدمات  والإدارات  املوؤ�ص�صات  وبناء  للدولة  احلديثة 
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ال�صرورية لل�صكان، وقد لزم لتنفيذ خطط التنمية ا�صتقدام 

عمالة وافدة كبرية. وقد ارتبط مب�صرية التنمية يف الفرتة من 

1970 – 2003 تزايد م�صطرد يف ال�صكان وتزايد يف الطلب 

على اخلدمات املختلفة، فقد تزايد عدد ال�صكان من 658 األف 

ن�صمة عام 1970 اإىل 2340815 ن�صمة يف عام 2003.

الطبيعية  الزيادة  بجانب  ال�صكانية  الزيادة  هذه  ترجع  وقد 

اإىل ظهور البرتول حيث ميثل عامل جذب اأدى اإىل ا�صتقطاب 

واإعادة ال�صكان املهاجرين بعد ظهوره، مما اأدى اإىل الطفرة 

عيانه،  )اأبو  اخلليجية  الدول  يف  ال�صكاين  النمو  يف  الكبرية 

 1970 عام  منذ  ال�صلطنة  اأن  العليم  عبد  ويذكر   .)1987

بارتفاع  تتميز  التي  ال�صكاين  للنمو  متر يف املرحلة النتقالية 

اإىل  اأدى  مما  الوفيات،  معدلت  وانخفا�ض  املواليد  معدلت 

الزيادة الطبيعية ال�صنوية )عبد العليم، 1998، �ض91(. 

وا�صح  عمراين  امتداد  الزيادة  هذه  �صاحب  وقد   

على  نركز  �صوف  اأننا  اإل  ال�صلطنة،  ووليات  مدن  معظم  يف 

التطور الذي حدث يف العا�صمة م�صقط فقط، حيث ت�صتقطب 

وحتتل   ،)%27( ال�صكان  من  كبرية  ن�صبة  وحدها  العا�صمة 

منطقة  بعد  ال�صلطنة  ومناطق  حمافظات  بني  الثاين  املركز 

م�صقط  �صكان  عدد  اإجمايل  ويبلغ   ،)%27.9( الباطنة 

632073 ن�صمة، وتعد حمافظة م�صقط اأكرث مناطق ال�صلطنة 

كثافة �صكانية حيث تبلغ كثافتها العامة 162.1 ن�صمة/كم2، 

بينما الكثافة العامة يف ال�صلطنة تبلغ 7.6 ن�صمة /كم2.

وتهيمن العا�صمة على جميع مدن ال�صلطنة كما �صبق   

وذكرنا مبا حتتويه من خدمات يف خمتلف الأنواع، ويذكر اأبو 

العينني اأن هيمنة العا�صمة ب�صفة خا�صة كما يف م�صقط تظهر 

 ،2006 العينني،  )اأبو  غريها  على  املدن  تهيمن  مدى  اأي  اإىل 

 Miniم�صغر مرتوبولتان  م�صقط  اعتبار  وميكن  �ض325(، 

Metropolitan  حيث تعد كل من م�صقط ومطرح النواة التي 
مثل  الأخرى  العمرانية  التجمعات  من  العديد  معها  التحمت 

بو�صر واخلوير وال�صيب والر�صيل )الطرزى، 2001(.

حمافظة  يف  الوليات  �صكان  بني  الن�صبي  التوزيع  ويختلف 

 2003 تعداد  ومن  ال�صكانية،  كثافاتها  تختلف  كما  م�صقط، 

اأكرث الوليات �صكانًا حيث ت�صتاأثر بن�صبة  ال�صيب  تعترب ولية 

35.4% من �صكان املحافظة، يليها ولية مطرح 24.3%، ثم 

اأما  املحافظة،  يف  الأكرب  الوليات  وهى   %23.8 بو�صر  ولية 

بقية الوليات الثالث وهى العامرات وقريات وم�صقط ن�صبتها 

على الرتتيب 6.5%، 6.1%، 3.9%، وقد اختلف هذا الرتتيب 

مطرح  ولية  تت�صدر  كانت  حيث   2003  ،1993 تعدادي  بني 

ثم  ال�صيب  ولية  تليها   ،%31.7 �صكان  بن�صبة  الوليات  بقية 

بعد  ال�صكانية  الزيادة  هذه  عالقة  يت�صح  و�صوف  العامرات، 

يف  امل�صتقبلية  وموؤ�صراته  العمراين  المتداد  حماور  يف  ذلك 

املحافظة.

وثيقا  ارتباطًا  مدينة  لأي  العمراين  النمو  يرتبط   

فكلما  �ض112(   ،1992 )العي�صوي،  ال�صكان  منو  مبعدلت 

تزايدت معدلت النمو ال�صكاين دل ذلك على التطور العمراين، 

لذلك اأ�صرنا اإىل النمو ال�صكاين الوا�صح ملحافظة م�صقط. ولقد 

واكب هذه الزيادة ال�صكانية ب�صفة عامة وفى حمافظة م�صقط 

م�صاحة  وتزايدت   ، ملحوظا  عمرانيا  تطورًا  خا�صة  ب�صفة 

بداية  يف  العمران  م�صاحة  اأن  حيث  م�صطرد،  ب�صكل  املدينة 

190كم2  اأكرث من  اإىل  25كم2 و�صلت  تتعدى  ال�صبعينيات ل 

عن  عبارة  ال�صتينيات  يف  العمران  كان  وقد   .2000 عام  يف 

جتمعات قليلة يف م�صقط ومطرح والعامرات وبو�صر وال�صيب 

من  قدمية  منازل  من  العمران  ويتكون   .)5 )�صكل  وقريات 

دور واحد ويغلب عليها الطابع القدمي للبيوت العربية، وميكن 

باأنه ن�صيج مبعرث،  اأن ن�صف �صكل ن�صيج العمران يف م�صقط 

العمراين  النمو  وات�صم  العمران  يتغري  مل  ال�صبعينيات  وحتى 

بالبطء ، بينما تزايد ب�صورة وا�صحة بعد ال�صبعينيات ب�صبب 

التحول الذي ا�صرنا اإليه قبل قليل. بداأ النمو العمراين يحيط 

الجتاهات  جميع  يف  العمران  اأمتد  حيث  القدمية  بالنويات 

التي  املناطق  يف  العمران  التحم  اأن  اإىل  النويات  هذه  حول 

ت�صمح بها الظروف الطبيعية لذلك، وتبعا للخطط املر�صومة 

من قبل الدولة )�صكل6(، وتقوم الدولة بتق�صيم وتر�صيم قطع 

الأرا�صي ومتليكها لالأفراد وم�صاعدتهم يف بنائها عن طريق 

القرو�ض.

خالل  العمراين  النمو  خرائط  درا�صة  خالل  ومن   

يف  العمراين  التطور  اأن  نالحظ   2003-1960 من  الفرتة 

وال�صرق  الغرب  اجتاه  يف  الأفقي  بالمتداد  يت�صم  م�صقط 

واجلنوب، بينما يف اجتاه ال�صمال يقل المتداد نظرًا للرتكز 

القدمي على ال�صاحل وعدم وجود املت�صع من الأرا�صي لت�صمح 

بذلك. ولذلك كان المتداد نحو الغرب وال�صرق على امتداد 

وقلة  اجلبال  حيث  الداخل  اإىل  المتداد  من  اأكرث  ال�صاحل 

ات�صاع ال�صاحل يف اجتاه اجلنوب. ومن الأ�صباب املهمة اأي�صا 

التي اأدت للتو�صع الأفقي للعمران يف م�صقط ات�صاع الأرا�صي 

الف�صاء يف هذه الفرتة وتوافر الإمكانيات املادية . 

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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وميكن اأن منيز بني فرتتني للنمو العمراين يف م�صقط، وهما:

- فرتة ما قبل ال�صبعينيات حيث يتميز العمران بالقدم   

والتناثر والع�صوائية وتاأثر فيه الظروف الطبيعية ب�صورة وا�صحة.

- فرتة ما بعد ال�صبعينيات حيث الزيادة امل�صطردة   

يف النمو العمراين يف خمتلف الجتاهات والتنمية املت�صارعة 

ومتليك  التنمية  يف  عائداته  وا�صتخدام  النفط  ظهور  بعد 

الأرا�صي واإقامة امل�صاريع اخلدمية املختلفة.

2- ال�صوابط الطبيعية واأثرها على العمران : 

من خالل درا�صة اخل�صائ�ض الطبيعية ملحافظة م�صقط ميكن 

حتديد اأهم تاأثرياتها على �صكل ومنط المتداد العمراين يف 

املنطقة. وتوجد نظريات ومناذج عديدة تو�صح منو املدن منها 

الأقت�صادى  اجلانب  على  يركز  ومعظمها  واحلديث،  القدمي 

املتعددة  والنويات  القطاعات  ومنوذج  املركزي  واجلذب 

)�صربي، 2003، �ض229(. وفى درا�صتنا احلالية لن نخو�ض 

م�صقط،  حمافظة  يف  العمراين  للنمو  النماذج  هذه  �صرح  يف 

�صكل  على  واجليومورفولوجى  الطبيعي  الأثر  �صنتناول  بينما 

اأو  الجتماعية  �صواء  الأخرى  للعوامل  التعر�ض  دون  العمران 

على  وا�صح  تاأثري  �صك  بال  لها  التي  الثقافية  اأو  القت�صادية 

المتداد العمراين.

العمراين  المتداد  تاأثر  لقد  والنحدارات:  الت�ساري�ش  اأ- 

حتيط  حيث  بو�صوح،  املدينة  مبو�صع  م�صقط  يف  وحماوره 

اجلبال بها من جهة ال�صرق واجلنوب، وتقرتب من ال�صاحل 

بع�ض  يف  لي�صل  كثرية  موا�صع  يف  ال�صاحلي  ال�صهل  ليتقل�ض 

اإىل تخلل اجلبال  املوا�صع لع�صرات الأمتار فقط ، بالإ�صافة 

واملرتفعات للمناطق العمرانية. وقد اأثرت بذلك طبوغرافية 

العمراين  المتداد  على  وانحدارات  ت�صاري�ض  من  ال�صطح 

الباطنة،  �صهل  اجتاه  وفى  لل�صاحل  موازيًا  فظهر  للمدينة 

بالإ�صافة اإىل المتداد داخل جمارى بع�ض الأودية اجلافة.

ويعد التحليل الطبوغرافى لت�صاري�ض اجلبال من اأهم   

الدرا�صات التي تبنى عليها مقرتحات املدن اجلبلية والقريبة 

اجلبال  مهمة عن متهيد  موؤ�صرات  تعطى  اجلبال، حيث  من 

وحتديد الأماكن التي ميكن ا�صت�صالحها من اجل البناء، وقد 

ا�صطلح على ت�صنيف الت�صاري�ض اجلبلية وتق�صيم انحداراتها 

اإقامته  ميكن  الذي  العمران  بنوع  وعالقتها  مئوية  ن�صب  اإىل 

املناطق اجلبلية  الباقي،1991، �ض130(. وتعد  عليها )عبد 

من اأكرث املناطق تكلفة يف البناء والإن�صاءات، فاملناطق التي 

ترتاوح ن�صبة انحداراتها بني 0 – 2% تعد اأرا�صى م�صتوية

�صكل )5( الإمتداد العمرانى والإنحدارات فى حمافظة م�صقط خالل ال�صتينات
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�صكل رقم )6( التطور العمرانى الأفقى حول النويات العمرانية القدمية وبداية تالحمها

امل�صدر : عمل الباحث من خرائط خمتلفة املقايي�ض

)اأطل�ض عمان الإجتماعى ، اخلرائط التف�صيلية مقيا�ض 20000/1(

بينما  وبقية اخلدمات،  ال�صكنى  البناء  ا�صتخدامها يف  ميكن 

فهي   %10 –  2 بني  انحداراتها  ن�صبة  ترتاوح  التي  الأرا�صي 

اأرا�صى معتدلة ومالئمة للبناء ال�صكنى  وت�صاعد على المتداد 

العمراين، واإن كانت الأرا�صي التي يقل فيها ن�صبة النحدار 

خا�صة  م�صاكل  وتخلق  النحدار  قليلة  تعترب   %0.5 عن 

اأما  الأمطار.  فرتات  يف  خا�صة  ال�صطحية  املياه  بت�صريف 

احلد  فتعترب   %20 اإىل  ت�صل  انحداراتها  ن�صبة  التي  املناطق 

�صروط  توفري  بعد  ال�صكنى  لال�صتغالل  به  امل�صموح  الأق�صى 

كما  �ض138(.   ،1991 الباقي،  )عبد  لتاأمينها  كثرية  فنية 

ميكن ا�صتخدام املناطق اجلبلية يف البناء حتى ن�صبة انحدار 

التي تالءم  ال�صروط  الأخذ يف العتبار بع�ض  اأي�صا مع   %30

هذه النحدارات.

وبتطبيق هذه ال�صوابط يف منطقة الدرا�صة، وحتليل   

ميكن   )5 )�صكل  م�صقط  حمافظة  يف  النحدارات  خريطة 

التو�صل اإىل احلقائق التالية:

- املناطق التي انحداراتها اأكرث من 40ْ  هي املناطق �صديدة 

جنوب  يف  ترتكز  وهى  اجلبال،  قمم  عند  وتتوزع  النحدار 

املحافظة وعلى طول احلدود اجلنوبية لها وم�صاحتها قليلة. 

- املناطق التي ترتاوح درجات انحدارها بني 10 ْ – 40 ْ متثل 

ن�صبة كبرية من اأرا�صى املحافظة، وترتبط باملناطق اجلبلية 

التي ا�صرنا اإليها يف جبال اأبو داوود وجبل ابي�ض وم�صفاه ونهد 

وبو�صر وفنجه.

يف  تتوزع    ْ10 عن  انحدارها  درجات  تقل  التي  املناطق   -

)حوايل  الباطنة  ب�صهل  املعروفة  ال�صهلية  املنطقة  يف  الغرب 

700كم2(، وتتوزع اأي�صا يف احلو�ض اجلبلي املعروف ب�صيح

350كم2( وهو يقع يف و�صط جبال احلجر   حطاط )حوايل 

جبال  �صل�صلة  الباطنة  �صهل  وبني  بينها  ويف�صل  ال�صرقي، 

) حوايل  قريات  ولية  ال�صرق يف  التالية يف  واملنطقة  بو�صر. 

ال�صمال  من  اجلبال  حتدها  مت�صعة  منطقة  وهى  500كم2( 

والغرب واجلنوب، ويوجد بها جمموعة من احلالت العمرانية 

مثل قريات وقلهات وحيل الغافر ودغمر، ومير بها وادي �صيقة 

ومتتد هذه املنطقة على امتداد ال�صاحل اإىل اجلنوب ال�صرقي 

حتى نهاية املحافظة.

مما �صبق جند اأن الأرا�صي امل�صموح بها للبناء هي الأرا�صي 

 9 –  0 بني  انحدارها  درجات  ترتاوح  التي  النحدار  خفيفة 

ن�صبة  ت�صل  التي  اخلريطة  يف  الأوىل  الفئة  اأرا�صى  وهى   ْ

انحدارها اإىل 20% وهى احلد الأق�صى الذي ميكن ا�صتغالله 

�صكنيًا. وتو�صح خريطة النحدارات وجود عالقة كبرية بني 

العمران  يرتكز  حيث  العمراين،  والمتداد  النحدار  ن�صبة 

 .  ْ10 –  0 بني  انحدارها  درجات  ترتاوح  التي  الأرا�صي  يف 

ت�صمح  الدرجة  هذه  من  امل�صاحات  يف  وفرة  توجد  ومازالت 

بالمتداد العمراين، وهى الأرا�صي املتوقع للعمران المتداد 

الطبيعي عليها.

عاماًل  كذلك  اجليومورفولوجية  الظاهرات  وتعد   

انحدارات  حتدد  حيث  العمراين،  المتداد  حتديد  يف  هامًا 

ميكن  التي  احلرجة  القيم  اجليومورفولوجية  الأ�صكال 

كوك  حدد  وقد  �ض201(.   ،1999 )الرتكماين،  ا�صتغاللها 

درجة  اأن  اأو�صح  حيث  النحدار  درجات  بع�ض  ودورنكامب 

العمراين  لالمتداد  احلرجة  القيمة  هي    ْ11.3 النحدار 

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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الظاهرات  ومن   .   )Cooke & Dornkamp،1990(

الدرا�صة جند  اإليها يف منطقة  اأ�صرنا  التي  اجليومورفوجلية 

اأن معظمها درجات انحدارها اأقل من الزاوية احلرجة، مثل 

والأخوار،  اجلبلية  والأحوا�ض  واحل�صوية  ال�صاحلية  ال�صهول 

الأر�صفة  �صوى  احلرجة  النحدار  درجات  عن  يزيد  ول 

والكثبان  ال�صخرية  واجلروف  البحرية  والأقوا�ض  البحرية 

الطولية اإ�صافة اإىل بع�ض اجلزر.

على  قدمي  عمراين  منط  عمان  �صلطنة  يف  ويظهر   

�صفوح اجلبال يف بع�ض املناطق مثل م�صقط القدمية واجلبل 

اأ�صطح  على  امل�صاكن  تبنى  العربيني، حيث  وم�صفاة  الأخ�صر 

على  املت�صاقطة  ال�صخرية  الكتل  على  واأحيانا  املنحدرات 

البناء على املدرجات القدمية داخل  ال�صفوح، كذلك  جوانب 

 .)1 لوحة   ( للزراعة  الغالب  فى  وت�صتخدم  الأودية  جمارى 

حدود  خارج  كبري  ب�صكل  العمران  من  النمط  هذا  ويتمثل 

م�صقط  حمافظة  يف  قلياًل  يظهر  بينما  الدرا�صة،  منطقة 

نظرًا لإحالل العمران احلديث بدًل من هذا النمط وانتقال 

ال�صكان اإىل املباين احلديثة، وغالبًا تكون هذه املناطق  قريبة 

من املواقع القدمية كما يف وادي �صيقة ووادي عدى والوادي 

الأودية  داخل  املقامة يف  العمرانية  املراكز  وتتعر�ض  الكبري. 

وعلى �صفوح اجلبال لالأخطار الطبيعية مثل عمليات الت�صاقط 

ال�صخري واجلريان ال�صيلى اأثناء الفي�صانات، وتو�صح اللوحة 

الطرق  وتدمري  ال�صخري،  الت�صاقط  عمليات  بع�ض   )2(

واجل�صور واملن�صاآت يف كل من وادي عدى ووادي البحائ�ض، 

وقد بلغ قوة الفي�صانات حد بلغ  تدمري اأحد اجل�صور يف القرم 

اأثناء اجلريان ال�صيلى ال�صخم الذي تكون بعد الأمطار التي 

�صقطت ب�صبب اإع�صار جونو 2007.

العمران  ت�صتت  يف  بو�صوح  الت�صاري�ض  اثر  ويظهر   

م�صاحتها  تبلغ  القدمية  م�صقط  فمدينة  الدرا�صة،  منطقة  يف 

2كم2، وتوجد على ال�صاحل مبا�صرة ول يوجد لها اأي  حوايل 

فر�صة لالمتداد حيث حتيط بها مرتفعات ترتاوح بني 15 – 

200مرت من جميع اجلهات ما عدا اجلبهة البحرية ال�صغرية، 

ومتتد مدينة م�صقط داخل اأحد الأودية اجلافة وبع�ض روافده 

وهو الوادي ال�صغري. وميتد العمران اأي�صا على طول الطريق 

من مدينة م�صقط يف اجتاه ق�صر الب�صتان على جوانب الطريق 

يزيد  ول  �صداب،   – م�صقط  طريق  وهو   ، املرتفعات  عرب 

عر�ض العمران على جانبي الطريق باأكرث من 200مرت نتيجة 

مرتفعات جبل برودة التي ي�صل من�صوبها اإىل  322مرت.

بوا�صطة  م�صقط  عن  مطرح  مدينة  وتنف�صل   

ول  ال�صاحلي،  الطريق  عرب  الوحيد  والت�صال  املرتفعات، 

على  الت�صاري�ض  وتوؤثر  4كم2،  مطرح  مدينة  م�صاحة  تتعدى 

م�صاحة هاتني املدينتني ل�صغر م�صاحتيهما وامتدادهما داخل 

جمارى الأودية اجلافة. وقد ذكر اخلياط اأن م�صقط ومطرح 

فريدتني  خطتني  اأك�صبتهما  التي  الطبيعية  بالعوامل  تاأثرتا 

بني مدن اخلليج العربي )اخلياط، 1988، �ض314(، فتعرج 

ال�صاحل وامتدادات اجلبال باجتاهات موازية لل�صاحل اأحيانًا 

ومتعامدة علية اأحيان اأخرى قد جعل امتداد ال�صوارع والطرق 

والعمران يتخذ اأ�صكال غري متنا�صقة، ول تربز اأ�صكال هند�صية 

منتظمة ميكن اأن تطلق على اخلطط ال�صائعة للعمران.

اأكرث انتظامًا فخطتها اقرب  وتظهر مدينة م�صقط   

اإىل اخلطة الإ�صعاعية املعدلة التي تتجه �صرايني احلركة فيها 

نحو مركز املدينة الذي حتددت امتدادات عمرانه باملرتفعات 

احللقي  ال�صكل  تكامل  عدم  يف  كبريًا  تاأثريها  كان  التي 

على  ال�صاحل  وخط  الت�صاري�ض  تاأثريات  وتظهر  الدائري، 

مدينة مطرح حيث اتخذ العمران امتدادات على طول الوديان 

كما ذكرنا قبل قليل، كما اتخذ �صكل ال�صواحل املتعرجة حول 

خطة  اإيه  املدينة  تظهر  ل  ولهذا  قابو�ض،  ال�صلطان  ميناء 

وا�صحة املعامل فهي م�صو�صة ومتتد دون نظام اأو �صكل هند�صي 

)اخلياط، 1988، �ض316(. وتو�صح لوحة )3( اأثر املرتفعات 

اللوحة  تو�صح  كما  امليناء،  واأثر  م�صقط  مبدينة  حتيط  التي 

)4( امتداد مدينة مطرح داخل الوادي وال�صكل الطويل الذي 

يظهر على عمران املدينة. 

اأي�صا التي تاأثرت بالت�صاري�ض مدينة روى  من املدن   

التي متتد يف �صكل طويل ول تتعدى م�صاحتها 12كم2، وهى متتد 

على جوانب الوادي الكبري وهو اأحد الأودية الكبرية الذي ميتد 

الوادي على هيئة  ويظهر  من اجلبال حتى ي�صب يف اخلليج، 

1970 مل يكن  حو�ض مت�صع وي�صري �صولتز اأن هذا الوادي قبل 

�صوى قرية روى ال�صغرية وح�صن بيت الفلج واملطار)�صولتز، 

مع  املدينة  يف  الرئي�صية  الطرق  ومتتد  ج2،�ض33(،   ،1977

اجتاه الوادي ثم تتعامد عليها بقية الطرق يف �صكل �صبكي غري 

منتظم، وتت�صل املدينة مع املراكز العمرانية الأخرى بوا�صطة 

و�صارع  الب�صتان  �صارع  مثل  اجلافة،  الأودية  داخل  متتد  طرق 

دار �صيت و�صارع النه�صة، بينما طريق مرتفعات القرم ي�صل 

روى بالقرم عن طريق جبل لقاب الذي ميتد حتى خط ال�صاحل 

ويف�صل بني دار �صيت و�صركة نفط عمان حول ميناء الفحل. 
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من  لعدد  خليط  م�صقط  ملدينة  العمرانية  اخلطة  تعترب 

املعدلة،  الإ�صعاعية  اإىل اخلطة  اقرب  م�صقط  ففي  اخلطط، 

ومطرح ل تظهر لها اأي خطة. بينما يف بقية املناطق العمرانية 

جند اخلطة ال�صريطية نظرا لالمتداد مع الطريق الرئي�صي 

اخلطة  هذه  تتحول  اأن  املحتمل  ومن  الأودية.  ومع  وال�صاحل 

اإىل خطة اإ�صعاعية يف حالة المتداد امل�صتقبلي للعمران �صوب 

اجلنوب ال�صرقي واجلنوب الغربي. 

بع�ض  تتخلله  �صريطي  �صكل  يف  الغرب  �صوب  العمران  ميتد 

وال�صبخات،  الرملية  الكثبان  وجود  عن  الناجتة  الفراغات 

ويرجع هذا المتداد ال�صريطي اإىل المتداد داخل ال�صهل

يبلغ  حيث  الغرب  يف  ويت�صع  ال�صرق  يف  وي�صيق   ، ال�صاحلي   

3كم،  حوايل  قابو�ض  ال�صلطان  مدينة  يف  ال�صرق  يف  ات�صاعه 

بينما يبلغ ات�صاعه يف ال�صيب يف جهة الغرب 15كم تقريبًا.

من  يتكون  اأنه  اإل  الطويل  ال�صريطي  المتداد  هذا  ورغم 

جمموعة من احلالت العمرانية التي تظهر فيها الطرق ب�صكل 

واخلوير  قابو�ض  ال�صلطان  مدينة  مثل  منتظم  غري  �صبكي 

مرتفعات  منطقة  يف  القرم  مدينة  وتقام  والغربة،  والعذيبة 

القرم، وتقام املدينة على هذه املرتفعات التي ترتاوح منا�صيبها 

– 60 مرت، وهى عبارة عن راأ�ض بحري ميتد داخل   20 بني 

حوايل  م�صاحتها  وتبلغ  احلمراء  راأ�ض  عليها  يطلق  اخلليج 

لوحة )1( اأمناط العمران اجلبلى القدمي على �صفوح اجلبال

)اأ( اجلبل الأخ�صر    )ب( م�صفاة العربيني

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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7كم2، ويتاأثر العمران يف القرم بهذه املرتفعات حيث تتعرج 

بتعرج  اأي�صا  تتاأثر  كما  ال�صطح،  لطبيعة  تبعًا  وتتفرع  الطرق 

ال�صاحل وتكون  الأخوار ويطلق عليها غبة راأ�ض احلمراء

لوحة )2( اآثار ال�صيول والت�صاقط ال�صخرى الناجت عن اإع�صار جونو 2007

اأ - تدمري الطريق املمتد داخل

وادى عدى بوا�صطة ال�صيول .

ب - تدمري الطريق واجل�صر داخل

وادى البحائ�ض وتوغل مياه البحر

داخل الوادى .

ج - الت�صاقط ال�صخرى على

اجلرف بجوار الطريق من �صداب

اإىل الب�صتان وتدمري حواجز 

احلماية .

 ومر�صى املرجان ومر�صى الأبي�ض، ويف�صل بني مدينة القرم 

عدى  وادي  م�صب  الغرب  ناحية  ال�صهل  يف  العمران  وبقية 

م�صاحتها  وتبلغ  بالأخوار  �صبخيه حتيط   توجد منطقة  حيث 

حوايل 2كم2.
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 Ikonos لوحة )3( مرئية ف�صائية للقمر ال�صناعى

تو�صح عمران مدينة م�صقط وميناء ال�صلطان قابو�ض 

حماطة باجلبال، واإمتداد العمران فى الأودية . 

 Ikonos لوحة )4( مرئية ف�صائية للقمر ال�صناعى

تو�صح الإمتداد الطوىل ملدينة روى داخل الوادى 

الكبري واملرتفعات على جانبى املدينة . 

الوطيه  يف  العمراين  المتداد  يظهر  الغرب  �صوب  بالجتاه 

ترتاوح  منا�صيب  على  تقام  قابو�ض حيث  ال�صلطان  مدينة  يف 

القرم  ال�صرقي مبدينة  ويت�صابه جزوؤها  – 40 مرت،   20 بني 

�صوى  العمران  ا�صتمرار  يقطع  ول  ارتفاعًا،  الأكرث  لأنه  نظرا 

بع�ض الأودية اجلافة مثل وادي مدينة ال�صلطان قابو�ض ووادي 

والغربة  اخلوير  بني  العمراين  المتداد  ويف�صل  اخلوير. 

ب�صكل  وتوؤثر  الطولية،  بو�صر  كثبان  عليها  ترت�صب  م�صاحة 

ب�صورة  العمران  يظهر  حيث  بو�صر  يف  العمران  على  وا�صح 

مبعرثة حول هذه الكثبان، وقد امتد العمران فاقتطعت اأجزاء 

منها ل�صت�صالحها والبناء عليها.  

�صبخيه  منطقة  تظهر  العذيبة  من  الغرب  �صوب  وبالمتداد 

منب�صطة يقام عليها مطار ال�صيب الدويل، وميتد اإىل غربها 

العمران يف كل من احليل واملوالح واخلري�ض وال�صيب واملعبيلة 

الرئي�صي  الطريق  طول  على  العمران  هذا  وميتد  والر�صيل، 

كل  اأن  من  الرغم  وعلى  قابو�ض.  ال�صلطان  ب�صارع  املعروف 

جتمع عمراين من هذه التجمعات يظهر يف �صوارعها ال�صكل 

ال�صبكي اإل اأن توزيعها يظهر ب�صكل غري منتظم نظرًا لكثافة 

مثل  اخلليج  اإىل  لت�صل  ال�صاحلي  ال�صهل  تقطع  التي  الأودية 

املراكز  بع�ض  وتظهر  ورويكى.  واخلو�ض  الر�صيل  اأودية 

الر�صيل  مثل  م�صتوية  الأرا�صي  كانت  كلما  مبعرثة  العمرانية 

اجلبلية،  الأحوا�ض  اأحد  يف  تقام  التي  القدمية  واخلو�ض 

وجامعة ال�صلطان قابو�ض.

ال�سطح  طبوغرافية  اثر  حتديد  ميكن  �سبق  مما   

على �سكل المتداد العمراين يف حمافظة م�سقط يف النقاط 

التالية:

املراكز  عليها  تقام  التي  النحدارات  اختالف  يوؤدى    -      

املدن  باإمداد  املتعلقة  امل�صكالت  بع�ض  املختلفة  العمرانية 

باملرافق واخلدمات مثل خطوط املياه والغاز والكهرباء، وتت�صابه 

يف ذلك معظم املدن اجلبلية )حزين، 1988، �ض60(.

        -  اختالف املنا�صيب التي تقام عليها املراكز العمرانية 

مثل مطرح والقرم ومدينة ال�صلطان قابو�ض توؤدى اإىل ت�صويه 

يف ال�صكل العمراين وظهوره ب�صكل غري منتظم.

  Sporadic Growth ب�صكل مبعرث  العمران  ينمو    -         

وجمارى  ال�صبخات  لنت�صار  نتيجة  الغرب  جهة  يف  خا�صة 

الأودية والأخوار الطولية التي متتد يف �صكل طويل اإىل الداخل 

مثل خور القرم مما يوؤدى اإىل انقطاع المتداد العمراين.

       - ال�صكل الأ�صعاعى Radial  مل يكتمل يف مدينة م�صقط 
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ال�صكل  اعتبار  ولكن ميكن  ال�صاحل،  الت�صاري�ض وخط  نتيجة 

كتلة  م�صقط  حمافظة  اعتربت  ما  اإذا   متكون  الأ�صعاعى 

عمرانية واحدة وتخرج منها الطرق الرئي�صية لتت�صل ببقية 

ال�صلطان  وطريق  وقريات  �صداب  طرق  مثل  عمان  مناطق 

قابو�ض ونزوي.

العمرانية  املراكز  يف    Grid ال�صبكي  ال�صكل  يظهر   -       

منتظم،  غري  �صبكي  �صكل  يف  يظهر  بع�صها  ولكن  احلديثة، 

كل  مثل  ال�صطح  لطبوغرافية  تبعًا  الطرق  بع�ض  تتعدل  حيث 

من اخلوير واخلو�ض ومدينة ال�صلطان قابو�ض والعذيبة.

      - اأكرث الأ�صكال و�صوحًا يف حمافظة م�صقط هو المتداد 

ال�صريطي اأو الطويل Linear  ، حيث ميتد العمران مع طريق 

ال�صرق  من  ال�صاحل  خط  مع  موازيًا  املمتد  قابو�ض  ال�صلطان 

اإىل الغرب من مطرح حتى احلدود مع دولة الأمارات العربية، 

اأي�صا مع امتدادات الأودية مثل  كما يظهر ال�صكل ال�صريطي 

الكثبان  جوانب  على  بو�صر  وامتدادات  الكبري  والوادي  روى 

الرملية الطولية.

      - يظهر اثر الت�صاري�ض على كم الطرق املقامة فهي عوامل 

�صالبة بالن�صبة لإن�صاء الطرق، حيث يزداد تاأثريها اإذا زادت تكلفة 

اإن�صاء الطريق عن عائد ا�صتخدامه )عز الدين، 1989، �ض87(، 

الطرق  اإن�صاء  يف  القت�صادي  العائد  الدولة  تتجاهل  وقد 

حتدثه  الذي  الرتابط  خلق  اأهمها  اأخرى  اأهداف  لتحقيق 

الطرق بني اأجزاء الدولة.

حمافظة  جيولوجية  درا�صة  من  ات�صح  الچيولوچيا:   – ب 

هذه  وترتكز  �صالبتها،  ب�صدة  تتميز  �صخورها   اأن  م�صقط 

ال�صخور يف املنطقة املحيطة مبدينة م�صقط ومطرح. وحتدد 

الأر�ض  حالة  ال�صطحية  والروا�صب  اجليولوجية  اخل�صائ�ض 

ال�صاحلة للبناء عليها، وكذلك الأرا�صي التي يجب متهيدها 

وقد  ال�صبخية.  الأرا�صي  يف  كما  والعمران،  للبناء  لت�صلح 

ال�صيب  يف  الدرا�صة  منطقة  يف  ال�صبخات  اكرب  ا�صتخدمت 

لإقامة مطار ال�صيب عليها نظرًا ل�صدة ا�صتوائها وعدم وجود 

ق�صرات ملحية كبرية على �صطحها، كما يجرى الآن ا�صتخدام 

املنطقة على طول ال�صاحل يف م�صاريع �صكنية.

اجليولوجية  اخل�صائ�ض  درا�صة  خالل  من  لبد   

للمنطقة من و�صع حدود وا�صحة لالمتداد العمراين ، بحيث 

امل�صاكل  ي�صمح بعد ذلك يف خلق  يكون المتداد مدرو�صا ول 

امتد  التي  املناطق  نتيجة عدم مالئمة  تن�صاأ  التي قد  البيئية 

عليها العمران لذلك، وت�صبح احللول هنا اأكرث كلفة من ذي 

وكثريا  الإذابة  بعملية  دائما  تتاأثر  اجلريية  فال�صخور  قبل. 

ما يحدث هبوط يف بع�ض الطرق وال�صوارع وكذلك يف بع�ض 

املنازل  حدائق  يف  املزروعات  لري  نتيجة  ال�صكنية  املباين 

مما  الن�صطة  ال�صفوح  بجوار  الطرق  �صق  كذلك  والطرق، 

الت�صاقط ال�صخري كما حدث يف الوطية،  يعر�صها لعمليات 

اأن  وتظهر هذه ال�صور بو�صوح يف كثري من املوا�صع، خا�صة 

تقطيع  بعد  م�صقط  يف  اإقامتها  الآن  يتم  املن�صاآت  من  كثري 

�صفوح اجلبال )عبد ال�صالم، 2000(.

يف  الطرق  مد  عند  اجليولوجية  التكوينات  اثر  يظهر        

املناطق اجلبلية واإقامة املناطق العمرانية، حيث اأن ال�صخور 

اأكرث  وتقطيعها  الر�صوبية  ال�صخور  من  �صالبة  اأكرث  النارية 

من  و�صوحا  اأقل  �صفوحها  على  املواد  حركة  اأن  اإل  تكلفة، 

زحف  عمليات  �صفوحها  على  يظهر  التي  الر�صوبية  ال�صخور 

املواد وت�صاقطها ب�صورة كبرية. ويظهر ذلك يف الطريق اإىل 

كل من قنتب وج�صة جنوب مدينة م�صقط، وكذلك الطريق 

من م�صقط اإىل قريات يظهر عليه الفرق بني الطريق املمتد 

من خالل �صخور ر�صوبية واأي�صا �صخور نارية.

اأحد  بناء  كمواد  اجليولوجية  التكوينات  ا�صتخدام  يعد        

اأهم الآثار اجليولوجية على العمران، اإل اأن منطقة الدرا�صة 

ل تتاأثر بذلك حيث ل ت�صتخدم اأي من التكوينات اجليولوجية 

الرمال  ا�صتخدام  با�صتثناء  بناء،  كمواد  الدرا�صة  منطقة  يف 

من كثبان بو�صر يف البناء والزراعة.

ملحافظة  العام  املناخ  خ�صائ�ض  اأو�صحنا  لقد  املناخ:   – ج 

وال�صيب،  قابو�ض  ال�صلطان  ميناء  م�صقط من خالل حمطتي 

ذاتها،  للمدينة  املحلى  املناخ  تاأثري  نناق�ض  �صوف  هنا  ولكن 

اإىل  نتيجة  امل�صتمر  بتغريه  العام  املناخ  عن  يختلف  حيث 

النقل  وو�صائل  وامل�صانع  الت�صجري  ون�صبة  البناء  وكثافة  �صكل 

وغريها. 

وتتميز خ�صائ�ض املناخ يف حمافظة م�صقط بارتفاع درجات 

ال�صنة با�صتثناء �صهور دي�صمرب ويناير  احلرارة معظم �صهور 

متو�صطات  ترتفع  كما  احلرارة.  تنخف�ض  حيث  وفرباير 

الرطوبة الن�صبية طوال العام باأكرث من 60% با�صتثناء �صهري 

ابريل ومايو، ولعل ارتفاع احلرارة والرطوبة معًا يولد �صعورًا 

بعدم الراحة لل�صكان. ويعترب مناخ م�صقط حار رطب معظم 

�صهور ال�صنة، وهو بذلك ي�صبح مناخًا مزعجًا لراحة الإن�صان، 
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ويقت�صر �صعور الإن�صان بالراحة على بع�ض ليايل ال�صتاء خالل 

�صهور دي�صمرب ويناير وفرباير. وبطبيعة احلال يزداد �صعور 

الإن�صان بعدم الراحة عندما ت�صجل درجات احلرارة نهاياتها 

العظمى، وقد تعمل الرياح على تعديل املناخ، وبالتايل ميكن 

اأن تعدل من �صعور الإن�صان بالراحة خالل بع�ض الفرتات التي 

تهب فيها الرياح ال�صمالية الغربية.

نظرًا  وا�صح  العمران يف م�صقط غري  الرياح على  واأثر        

وتعترب  الرياح،  اجتاهات  وتعدد  احلرارة  درجات  لرتفاع 

الرياح ال�صمالية الغربية هي الرياح الأكرث تاأثريًا على منطقة 

الدرا�صة نظرًا ل�صرعتها وبرودتها وت�صببها يف �صقوط الأمطار 

على  الرياح  تاأثري  ويقت�صر  عمان.  من  ال�صمايل  اجلزء  يف 

حتى  املباين  ونوافذ  اأبواب  وات�صاع  وارتفاع  املباين  واجهات 

تقلل من التاأثري الذي حتدثه الرياح الغربية املحملة بالأتربة 

والتي ت�صبب الأ�صرار لل�صكان والزراعة، بالإ�صافة اإىل توجيه 

الرياح،  نف�ض  من  للحماية  غربي  �صرقي  اجتاه  يف  املباين 

امللطفة  ال�صرقية  وال�صمالية  ال�صمالية  الرياح  وال�صتفادة من 

للجو. كذلك قد حددت الرياح ال�صائدة من ال�صمال ال�صرقي 

وال�صمال الغربي اختيار مو�صع املنطقة ال�صناعية يف الر�صيل 

م�صقط  ملحافظة  العمرانية  املنطقة  جنوب  يف  تقع  حيث 

وبالقرب من اجلبال حتى ل تتاأثر املدينة بامللوثات ال�صناعية 

ال�صادرة عنها.

من اجلدول )2( نالحظ اأن متو�صط �صطوع ال�صم�ض يرتاوح 

بني 8.9 – 12 �صاعة يوميًا، واأن اأطول فرتة �صطوع لل�صم�ض 

يف ال�صهور من مايو حتى اأكتوبر، وت�صري هذه القيم اإىل طول 

فرتات ال�صطوع ال�صم�صي يف عمان،

لها م�صقط  تتعر�ض  التي  ال�صم�صي  الإ�صعاع  ولعل طول فرتة   

حتتاج اإىل حماية املباين، وميكن اأن يتم ذلك بطرق خمتلفة 

املبنى  على  ال�صاقطة  املبا�صرة  الأ�صعة  من  الإقالل  منها 

 ،1985 و�صراج،  )�صفق  علية  ال�صاقطة  الأ�صعة  من  وحمايته 

�ض33(. وتتمثل عملية الإقالل من الأ�صعة املبا�صرة ال�صاقطة 

على املباين يف م�صقط القدمية حيث ال�صوارع ال�صيقة واملباين 

وي�صعب  الظالل.  من  لالإكثار  املغطاة  والأ�صواق  املتقاربة 

لذلك  املدينة،  بقية  يف  احلديث  العمران  يف  ذلك  تطبيق 

اجتاه  يف  املباين  حمور  يكون  اأن  العمران  ت�صميم  يف  روعي 

بجانب  ال�صمال،  اجتاه  يف  الواجهة  وتكون  – غربي،  �صرقي 

زراعة م�صاحات خ�صراء كثرية للتقليل من انعكا�ض احلرارة 

املباين يف  واإقامة  النافورات  الإكثار من  املباين، كذلك  على 

جتمعات متال�صقة.

يقل متو�صط كمية الأمطار حيث تعترب �صمن الأقاليم اجلافة 

و�صبه اجلافة، ول ت�صتقبل يف العام �صوى ن�صبة �صئيلة تغذى 

ال�صكان كم�صدر من م�صادر  بع�ض  عليها  يعتمد  التي  الآبار 

وتتميز  العا�صمة.  يف  املقامة  التحلية  حمطات  بجانب  املياه 

الأمطار يف عمان ب�صفة الفجائية وغزارتها، مما يوؤدى اإىل 

الالزمة  الحتياطات  اتخاذ  اإىل  ذلك  فيوؤدى  الأودية  جريان 

وبناء  العبارات  طريق  عن  الطرق  حلماية  الدولة  قبل  من 

تعمل  اأنها  اإل  جوفية،  تغذية  �صدود  كلها  كانت  واإن  ال�صدود، 

حمافظة  يف  ويوجد  اأحيانا،  العمرانية  املناطق  حماية  على 

و�صد  ال�صلطنة،  �صدود  اكرب  وهو  اخلو�ض  وادي  �صد  م�صقط 

م�صقط على الوادي ال�صغري.

ال�صطوعاملحطة

ال�صـــــــــهور 

123456789101112

ال�صيب

11.39.79.310.38.46.44.74.1-10.16.34.1اأكرث  

12.512.512.111.911.31110.410-7.210.611.2اأدنى

1211.811.511.310.610.298.9-9.5109.9املتو�صط

 Monthly Climatological Summary،2000 : امل�صدر   

جدول )2( املتو�صط ال�صهري ل�صطوع ال�صم�ض بال�صاعات يف حمطة ال�صيب

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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3-حماور المتداد العمراين:

يف  العمران  منط  اأن  ال�صابقة  التحليالت  خالل  من  ات�صح 

الطبيعية  للظروف  نتيجة  معينة  بخ�صائ�ض  يت�صم  م�صقط 

وفق  العمراين  التطور  يحدث  احلال  وبطبيعة  به،  املحيطة 

ال�صكل  ومن  �صبق  مما  الطبيعية.  الظروف  تراعى  �صوابط 

�صنوات  العمراين كل ع�صر  المتداد  يو�صح تطور  الذي   )7(

من 1960 – 2003 ميكن ا�صتنتاج حماور المتداد العمراين 

يف منطقة الدرا�صة ، وهى:

طول  على  ميتد  �صاحلي  حمور  وهو  الأول:  املحور   

ال�صاحل ال�صرقي للمحافظة وذلك من خالل اجليوب ال�صهلية 

التي ي�صمح بتكونها اجلبال وفى خمارج  ال�صاحلية ال�صغرية 

من  نوعني  بها  جند  امل�صاحات  هذه  ل�صغر  ونظرًا  الأودية، 

العمران، الأول وهو العمران القدمي لقرى ال�صيادين، والثاين 

ال�صياحي  الطابع  ذات  املن�صاآت  يف  ويتمثل  احلديث  العمران 

والرتفيهي نظرا لرتفاع تكاليف متهيد الطرق اجلبلية املمتدة 

اإىل هذه الأخوار، ومتهيد املنطقة ذاتها التي �صوف يتم البناء 

عليها، ومن اأمثلتها منتجع بر اجل�صة.

مدينة  من  ميتد  داخلي  حمور  وهو  الثاين:  املحور   

عدى،  وادي  عرب  العامرات  اإىل  الطريق  امتداد  على  نزوي 

 . ال�صاحل  على  قريات  اإىل  حطاط  �صيح  عرب  الطريق  ومير 

ويت�صح زيادة العمران ال�صكنى واخلدمي وال�صناعي على هذا 

املحور يف وادي عدى والعامرات.

لالمتداد  الرئي�صي  املحور  وهو  الثالث:  املحور   

العمراين يف حمافظة م�صقط، وهو اإىل جهة الغرب على طول 

الرئي�صي، ويرجع ذلك  ال�صلطان قابو�ض  ال�صاحل ومع طريق 

اإىل اأن الأرا�صي ال�صهلية ال�صاحلية املنب�صطة م�صاحتها اأكرب 

من مناطق املحاور الأخرى نظرا لبتعاد اجلبال تاركة جمال 

للتو�صع العمراين، بجانب �صهولة احلركة به وتوفر اخلدمات 

تركزًا  العمانية  املناطق  اأكرث  الباطنة  �صهل  مع  وات�صالها 

بال�صكان والزراعة ومراكز الرتويح.

�صكل رقم )7( التطور العمرانى فى م�صقط خالل الفرتة من 1960 - 2003

Land sat للقمر ال�صناعى TM امل�صدر: املرئيات الف�صائية
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املحور الرابع: وهو المتداد يف اأكرث من اجتاه حيث   

خليج  يف  ت�صب  التي  الأودية  جمموعة  داخل  العمران  ميتد 

عمان، وقد اأدت احلاجة اإىل هذا التو�صع رغم املخاطر التي 

حتف بهذا التو�صع نتيجة لآثار الفي�صانات، وهذا المتداد يف 

اأودية عدى والوادي الكبري وبو�صر والر�صيل واخلو�ض.

املحور اخلام�ش: يتمثل يف بع�ض املواقع املبعرثة بني   

املرتفعات كلما توفرت امل�صاحة املنب�صطة واملقومات الالزمة 

لإقامة العمران، اإ�صافة اإىل املراكز العمرانية اجلديدة التي 

تخطط لها الدولة.

بقوة  مر�صحة  املحاور  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى   

الدولة  اأن  اإل   ، العا�صمة  يف  خاللها  من  العمراين  لالمتداد 

تتوجه �صوب املناطق اخلارجية بعيدًا عن العا�صمة من اأجل 

على  ال�صغط  يقل  حتى  الو�صطى  املنطقة  يف  خا�صة  التنمية 

م�صقط، ولي�ض اأدل على ذلك من اأن ن�صيب م�صقط العا�صمة 

اخلطة  يف   %56.1 من  قل  قد  الإمنائية  امل�صروفات  من 

1985/81 اإىل 12.7% يف خطة 1995/91 )الديب، 1992، 

�ض54(، حيث حتاول الدولة اأن ت�صتحدث مدن جديدة بعيدة 

عن تاأثري العا�صمة لكي ت�صتقطب �صكان املناطق الأخرى لتقلل 

من هيمنة العا�صمة وا�صتقطابها ملختلف الأن�صطة.

4 – الإمكانات والتوقعات امل�ستقبلية لالمتداد العمراين:

ت�صلح  حمدودة  اإمكانيات  على  م�صقط  حمافظة  حتتوى 

على  الإمكانات  هذه  وتتوقف  العمراين،  والتو�صع  لالمتداد 

لالمتداد  �صاحلة  اأرا�صى  من  الطبيعية  الظروف  توفره  ما 

العمراين، حيث اأن الأرا�صي ال�صاحلة للعمران نتاج التفاعل 

املياه  وموارد  املناخية  والظروف  اجليولوجية  التكوينات  بني 

فمنطقة  املنطقة.  يف  ال�صائدة  اجليومورفولوجية  والعمليات 

�صهل الباطنة نتاج لعمليات معقدة من تذبذب م�صتوى �صطح 

التي  اجلافة  لالأودية  الفي�صية  املراوح  روا�صب  ثم  البحر 

تنحدر من جبال احلجر اإ�صافة اإىل عمليات الإر�صاب الريحى 

امل�صتوية  الأحوا�ض اجلبلية وقيعانها  تتكون  والبحري، كذلك 

وروا�صبها التي وفرتها الأودية اأثناء في�صاناتها. 

وميكن القول اأن التكوينات اجليولوجية وطبوغرافية ال�صطح 

المتداد  يف  حتكما  الأكرث  هي  اجليومورفولوجية  والأ�صكال 

العمراين يف منطقة الدرا�صة اأكرث من عنا�صر املناخ. وتو�صح 

وميكن  امل�صتقبلي.  العمراين  المتداد  حماور   )5( اللوحة 

ثالثة  اإىل  العمراين  لالمتداد  ال�صاحلة  الأرا�صي  تق�صيم 

اأق�صام هي:

اأ - اأرا�سى �سهلة لالمتداد العمراين: وهى الأرا�صي الف�صاء 

اجلهة  يف  وترتكز  احلالية،  العمرانية  املناطق  تتخلل  التي 

الغربية من املحافظة، وبالتحديد يف كل من العذيبة واملوالح 

واحليل واخلو�ض واملعبيلة، وتتمثل �صهولة المتداد العمراين 

يف هذه الأرا�صي باأنها تقع بني املناطق العمرانية احلالية اأو 

قريبة منها، مما يوفر تكلفة اإن�صاء البنية الأ�صا�صية من طرق 

ومياه و�صرف �صحي وغريه من اخلدمات الالزمة للعمران.

الأرا�صي  وهى  العمراين:  لالمتداد  متو�سطة  اأرا�سى   - ب 

املوجودة يف الأحوا�ض اجلبلية ومراوح الأودية اجلافة، وهى 

اأرا�صى حتتاج اإىل ال�صت�صالح،  وقد تكون قريبة من مناطق 

عمرانية مبعرثة مثل �صيح حطاط، حيث يحتوى هذا احلو�ض 

ال�صتقرار  يف  ا�صتغاللها  ميكن  كبرية  اإمكانات  على  اجلبلي 

وتغطى  )�صكل7(،  منه  قليلة  ن�صبة  العمران  وميثل  الب�صرى، 

�صطحه روا�صب غرينية وح�صوية، ويت�صل بالعا�صمة بوا�صطة 

الثاين يف  اإىل احلو�ض اجلبلي  الرئي�صية وي�صل  اأحد الطرق 

ال�صرق، وتنت�صر به بع�ض احلالت العمرانية مثل قريات وحيل 

الغافر ودغمر وتتوفر فيه املياه والرتبة ال�صاحلة للزراعة يف 

كثري من اأرا�صيه.

الأرا�صي  وهى  العمراين:  لالمتداد  �سعبة  اأرا�سى   - ج 

تتخذ  اأن  ب�صرط  ولكن  عليها  العمراين  المتداد  ميكن  التي 

اأن  ميكن  التي  الأخطار  من  حلمايتها  الالزمة  الحتياطات 

ميكن  حيث  اجلبال  �صفوح  مثل  بها،  العمران  نتيجة  تن�صاأ 

العائد  ذات  امل�صروعات  بع�ض  لإقامة  منها  اأجزاء  متهيد 

الأقت�صادى مثل امل�صاريع ال�صناعية اأو التجارية اأو ال�صياحية، 

بها  الوطية وهى منطقة ترتكز  النوع يف منطقة  ويوجد هذا 

امل�صاريع التجارية وتقع مبا�صرة اأ�صفل �صفوح اجلبال. كذلك 

مبا�صرة  اجلبال  عليها  تطل  التي  اجلبلية  ال�صاحلية  املناطق 

ول ت�صمح بوجود مناطق �صهلية ت�صلح للعمران، ولكن ميكن 

متهيد اأجزاء منها للم�صاريع ال�صياحية مثل بر اجل�صة وبندر 

املحيطة  اجلزر  ا�صتغالل  ميكن  كذلك  وال�صيفة.  اخلريان 

مبحافظة م�صقط يف امل�صاريع ال�صياحية اأي�صا.

ومن الأرا�صي ال�صعبة اأي�صا على المتداد العمراين   

اأرا�صى الكثبان الرملية يف بو�صر والغربة، حيث متتد الكثبان 

ب�صكل اإ�صفني طويل بني العمران يف ال�صهل ال�صاحلي ، وقد بداأ 

فعاًل يف ا�صتغالل الأرا�صي التي ترت�صب عليها الكثبان الرملية 

عن طريق اقتطاع اأجزاء منها خا�صة اأطرافها واإقامة م�صاريع 

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني
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عمرانية عليها، وي�صاعد على ذلك اأن هذه الكثبان ترتكز على 

بعد  البناء  عليها يف  العتماد  وميكن  قدمية  متحجرة  كثبان 

اإزالة الرمال ال�صائبة ال�صطحية )لوحة 6 (.

العمراين  المتداد  مناطق  �صبق ميكن حتديد  مما   

املتوقعة م�صتقباًل فيما يلي:

الباطنه يف منطقة  - اجتاه �صوب الغرب يف اجتاه �صهل 

املروحة الفي�صية لوادي اخلو�ض والر�صيل ووادي رويكى، 

و�صوف يتجه العمران بطبيعة احلال �صوب اجلنوب لأت�صاع 

ال�صهل.

الأحوا�ض  منطقة  يف  اجلنوب  �صوب  الثاين  الجتاه   -

الغاف، وميكن  و�صيح حيل  �صيح حطاط  واأهمها  اجلبلية 

�صبغة  ذا  املناطق  هذه  يف  العمراين  المتداد  يكون  اأن 

زراعية حيث ت�صمح اأرا�صيها بذلك ووفره مياهها.

وال�صمايل  ال�صرقي  ال�صاحل  على  العمراين  المتداد   -

تكاليف  بارتفاع  تتميز  التي  القت�صادية  امل�صاريع  حيث 

اإن�صائها وكذلك عائداتها القت�صادية.

المتداد  عن  الناجتة  الطبيعية  والأخطار  امل�سكالت   –  5

العمراين:

اأ – الأخطار اجليومورفولوجية: فر�ض املو�صع الطبوغرافى 

للعمران يف حمافظة م�صقط، ووقوعها يف و�صط اجلبال وعلى 

معه  والتعاي�ض  الو�صع  هذا  مع  التاأقلم  وحماولة  �صفوحها 

اأهمها   ،)8( �صكل  مواقعها  يو�صح  امل�صكالت  من  جمموعة 

التي  ال�صفوح  املواد على  ال�صخري وزحف  الت�صاقط  عمليات 

تتعر�ض لها املناطق العمرانية القريبة منها، ويرجع ذلك اإىل 

اأن �صق الطرق ومتهيد املناطق اجلبلية لال�صتغالل العمراين 

يخرج ال�صفوح من درجة ا�صتقرارها اإىل الن�صاط مرة اأخرى 

فتحدث النهيارات ال�صخرية على الطرق واملناطق العمرانية 

املجاورة لل�صفوح.

والطرق  الإن�صاءات  تكلفة  رفع  اإىل  ذلك  اأدى  لقد   

نتيجة لأخذ الحتياطات الالزمة حلمايتها وم�صتخدميها من 

نالحظها  التي  الحتياطات  هذه  ومن  املواد،  حركة  عمليات 

هيئة  على  ال�صفوح  تقطيع  م�صقط  اأجزاء  كل  يف  بو�صوح 

مدرجات، وتثبيت مدرجات هرمية من ال�صبك اململوء بالكتل 

املعدين  ال�صبك  وا�صتعمال  الطرق،  جوانب  على  ال�صخرية 

ك�صتائر على ال�صفوح الن�صطة. وتالحظ هذه الحتياطات على 

طريق م�صقط - الب�صتان – ج�صة، وكذلك طريق م�صقط -  

العامرات – قريات. وقد حدثت بع�ض النهيارات يف الوطية 

التي  املدارية  العوا�صف  اأوقات  م�صقط خا�صة يف  وكذلك يف 

الطرق  على  املادية  الأ�صرار  بع�ض  وت�صبب  ال�صلطنة  ت�صيب 

واملن�صاآت.

ب – الأخطار الهيدرولوجية: من امل�صاكل اأي�صا التي تتعر�ض 

لها م�صقط نتيجة لالمتداد العمراين خطر الفي�صان وال�صيول 

التي تتعر�ض له من الأودية القادمة من اجلبال مثل الوادي 

تخرتق  وجميعها  واخلو�ض،  وبو�صر  وعدى  وال�صغري  الكبري 

اأن  اإىل اخلليج. وتتمثل خطورتها يف  العمرانية لت�صل  الكتلة 

العمران كثريًا ما ميتد يف جمارى الأودية وفى خمارجها مما 

والتدمري وقد  اإىل خطر الجنراف  املن�صاآت والطرق  يعر�ض 

ت�صل اإىل حد الوفيات. ولي�ض اأدل على ذلك ما حدث يف عام 

2007 وما ا�صرنا اإليه من قبل من في�صانات �صاحبت اإع�صار 

جونو املدارى الذي �صرب ال�صلطنة    بعنف ، ففا�صت الأودية 

يف  اخلو�ض  وادي  �صد  حجز  فقد  املياه،  من  كبرية  بكميات 

�صد   13 وحجز  مكعب،  مرت  مليون   12 حوايل  فقط  �صاعتني 

مرت  44مليون  حوايل  لالإع�صار  الأوىل  اأيام  الثالثة  خالل 

ال�صدود  تنهار هذه  اأن  املياه، وكانت املخاوف من  مكعب من 

نظرا لكونها من نوع �صدود التغذية اجلوفية ولي�صت احلماية 

املن�صاآت  الأودية  دمرت  وقد  املحددة.  �صعتها  عن  لمتالئها 

املقامة بها مثل وادي عدى فقد دمر الطريق الرئي�صي الذي 

ي�صل م�صقط بالعامرات وقريات ودمر ج�صر القرم، كما كانت 

كبرية  واحليل  ال�صيب  على  اخلو�ض  وادي  خلفها  التي  الآثار 

على املن�صاآت واملمتلكات، وقد دمر طريق املعبيلة متامًا. وفى 

على  وميح  وجمال�ض  �صيقة  وادي  اآثار  كانت  م�صقط  جنوب 

قريات والقرى املحيطة بهاو حيل الغاف كبرية . 

ومما ل�صك فيه اأن هذه الأخطار التي ا�صرنا اإليها   

يف  المتداد  تفر�ض  امل�صتقبلة  التوقعات  لأن  نظرا  تنتهي  لن 

املناطق التي تتعر�ض خلطر الفي�صانات وعلى املراوح الفي�صية 

ر�صم  يحتم  مما  اجلبلية،  الأحوا�ض  وداخل  ال�صفوح  وبجوار 

م�صقط  يف  العمراين  لالمتداد  ومدرو�صة   وا�صحة  �صيا�صة 

خالل امل�صتقبل.
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لوحة )5( حماور الإمتداد العمرانى امل�صتقبلية  .

) Landsat  مرئية ف�صائية للقمر ال�صناعى(

لوحة )6( اإ�صتخدام الكثبان الرملية ببو�صر فى البناء .

العوامل الطبيعية وأثرها على االمتداد العمراني في محافظة مسقط – سلطنة عمان      دكتور اأحمد عبد ال�صالم على ح�صنني

3031



العـدد الثانى        2010

�صكل )8( املناطق املعر�صة لالأخطار الطبيعية فى م�صقط .
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سادسًا: الخاتمة
اأو�صحت الدرا�صة اأن العوامل الطبيعية لها اأهمية بالغة واأثر 

وا�صح على المتداد والتطور العمراين يف املدن، ولها تاأثريات 

املراكز  يف  العمراين  التطور  وطبيعة  �صكل  على  وا�صحة 

العمرانية، وتر�صم الت�صاري�ض �صكل المتداد العمراين. وقد 

– 2003 تزايد   1970 ارتبط مب�صرية التنمية يف الفرتة من 

امتداد عمراين  الزيادة  ال�صكان. و�صاحب هذه  م�صطرد يف 

م�صقط  والعا�صمة  ال�صلطنة،  ووليات  مدن  معظم  يف  وا�صح 

ب�صكل خا�ض.

بالمتداد  يت�صم  م�صقط  يف  العمراين  التطور  اإن   

اجتاه  يف  بينما  واجلنوب،  وال�صرق  الغرب  اجتاه  يف  الأفقي 

ال�صمال يقل المتداد نظرًا للرتكز القدمي على ال�صاحل وعدم 

وجود املت�صع من الأرا�صي لت�صمح بذلك. ولذلك كان المتداد 

نحو الغرب وال�صرق على امتداد ال�صاحل اأكرث من المتداد اإىل 

الداخل حيث اجلبال وقلة ات�صاع ال�صاحل يف اجتاه اجلنوب. 

ومن الأ�صباب الهامة اأي�صا التي اأدت للتو�صع الأفقي للعمران 

وتوافر  الفرتة  هذه  يف  الف�صاء  الأرا�صي  ات�صاع  م�صقط  يف 

الإمكانيات املادية.

املناطق ذات النحدارات اأكرث من 40ْ  هي املناطق   

يف  ترتكز  وهى  اجلبال،  قمم  عند  وتتوزع  النحدار  �صديدة 

جنوب املحافظة وعلى طول احلدود اجلنوبية لها وم�صاحتها 

ترتاوح  التي  واملناطق  بها.  العمران  امتداد  ميكن  ول  قليلة 

من  كبرية  ن�صبة  متثل    ْ40  –   ْ10 بني  انحدارها  درجات 

اأرا�صى املحافظة، وترتبط باملناطق اجلبلية التي ا�صرنا اإليها 

يف جبال اأبو داوود وجبل ابي�ض وم�صفاه ونهد وبو�صر وفنجه. 

واملناطق التي تقل درجات انحدارها عن 10ْ  تتوزع يف الغرب 

يف املنطقة ال�صهلية املعروفة ب�صهل الباطنة، وتتوزع اأي�صا يف 

و�صط  يف  يقع  حطاط،وهو  ب�صيح  املعروف  اجلبلي  احلو�ض 

الباطنة  �صهل  وبني  بينها  ويف�صل  ال�صرقي،  احلجر  جبال 

ولية  يف  ال�صرق  يف  التالية  واملنطقة  بو�صر.  جبال  �صل�صلة 

قريات.

العمران  ت�صتيت  يف  بو�صوح  الت�صاري�ض  اثر  ويظهر   

بالعوامل  تاأثرتا  ومطرح  م�صقط  واأن  الدرا�صة،  منطقة  يف 

اخلليج  مدن  بني  فريدتني  خطتني  اأك�صبتهما  التي  الطبيعية 

العربي، فتعرج ال�صاحل وامتدادات اجلبال باجتاهات موازية 

لل�صاحل اأحيانًا ومتعامدة علية اأحيان اأخرى قد جعل امتداد 

ول  متنا�صقة،  غري  اأ�صكال  يتخذ  والعمران  والطرق  ال�صوارع 

اخلطط  على  تطلق  اأن  ميكن  منتظمة  هند�صية  اأ�صكال  تربز 

ال�صائعة للعمران. تعترب اخلطة العمرانية ملدينة م�صقط خليط 

لعدد من اخلطط، ففي م�صقط اقرب اإىل اخلطة الإ�صعاعية 

املعدلة، ومطرح ل تظهر لها اأي خطة. بينما يف بقية املناطق 

العمرانية جند اخلطة ال�صريطية نظرا لالمتداد مع الطريق 

الرئي�صي وال�صاحل ومع الأودية. ومن املحتمل اأن تتحول هذه 

اخلطة اإىل خطة اإ�صعاعية يف حالة المتداد امل�صتقبلي للعمران 

�صوب اجلنوب ال�صرقي واجلنوب الغربي

وقد اأو�صحت الدرا�صة اثر طبوغرافية ال�صطح على   

النحدارات  اختالف  اأن  فنالحظ  العمراين   المتداد  �صكل 

التي تقام عليها املراكز العمرانية قد تظهر بع�ض امل�صكالت 

املياه  خطوط  مثل  واخلدمات  باملرافق  املدن  باإمداد  املتعلقة 

اجلبلية.  املدن  معظم  ذلك  يف  وتت�صابه  والكهرباء،  والغاز 

العمرانية  املراكز  تقام عليها  التي  املنا�صيب  كذلك اختالف 

مثل مطرح والقرم ومدينة ال�صلطان قابو�ض توؤدى اإىل ت�صويه 

يف ال�صكل العمراين وظهوره ب�صكل غري منتظم. وينمو العمران 

ب�صكل مبعرث Sporadic Growth  خا�صة يف جهة الغرب 

الطولية  والأخوار  الأودية  وجمارى  ال�صبخات  لنت�صار  نتيجة 

مما يوؤدى اإىل انقطاع المتداد العمراين. ومل يكتمل  ال�صكل 

الت�صاري�ض  نتيجة  م�صقط  مدينة  يف    Radial الإ�صعاعي 

املراكز  يف    Grid ال�صبكي  ال�صكل  ويظهر  ال�صاحل.  وخط 

العمرانية احلديثة، ولكن بع�صها يظهر يف �صكل �صبكي غري 

منتظم، حيث تتعدل بع�ض الطرق تبعًا لطبوغرافية ال�صطح. 

وقد ات�صح اأن اأكرث الأ�صكال و�صوحًا يف حمافظة م�صقط هو 

المتداد ال�صريطي اأو الطويل Linear  ، حيث ميتد العمران 

مع طريق ال�صلطان قابو�ض املمتد موازيًا مع خط ال�صاحل من 

العربية،  الأمارات  دولة  حتى  مطرح  من  الغرب  اإىل  ال�صرق 

وداخل الأودية ، وعلى جوانب الكثبان الرملية الطولية.

يف  العمراين  لالمتداد  الرئي�سة  املحاور  حتديد  مت  وقد 

م�سقط يف املحاور التالية:

املحور الأول:  حمور �صاحلي ميتد على طول ال�صاحل ال�صرقي 

ال�صاحلية  ال�صهلية  اجليوب  خالل  من  وذلك  للمحافظة 

ال�صغرية التي ي�صمح بتكونها اجلبال وفى خمارج الأودية.

على  نزوي  مدينة  من  ميتد  داخلي  حمور  الثاين:   املحور 

امتداد الطريق اإىل العامرات عرب وادي عدى، ومير الطريق 

عرب �صيح حطاط اإىل قريات على ال�صاحل.

يف  العمراين  لالمتداد  الرئي�صي  املحور  الثالث:  املحور 
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ال�صاحل  طول  على  الغرب  جهة  اإىل  وهو  م�صقط،  حمافظة 

اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  الرئي�صي،  قابو�ض  ال�صلطان  طريق  ومع 

من  اأكرب  م�صاحتها  املنب�صطة  ال�صاحلية  ال�صهلية  الأرا�صي 

جمال  تاركة  اجلبال  لبتعاد  نظرا  الأخرى  املحاور  مناطق 

للتو�صع العمراين.

ميتد  حيث  اجتاه  من  اأكرث  يف  المتداد  وهو  الرابع:  املحور 

العمران داخل جمموعة الأودية التي ت�صب يف خليج عمان.

املحور اخلام�ض: يتمثل يف بع�ض املواقع املبعرثة بني املرتفعات 

لإقامة  الالزمة  واملقومات  املنب�صطة  امل�صاحة  توفرت  كلما 

العمران.

منطقة  اأرا�صى  تق�صيم  مت  والتحليل  الدرا�صة  خالل  ومن 

لالمتداد  قابليتها  لدرجة  تبعًا  اأنواع  ثالثة  اإىل  الدرا�صة 

العمراين، وهذه التق�صيمات هي:

- اأرا�صى �صهلة لالمتداد العمراين.

- اأرا�صى متو�صطة لالمتداد العمراين.

- اأرا�صى �صعبة لالمتداد العمراين.

ومن اأهم التو�صيات التي يجب اأن نو�صى بها هو اأن تتجه الدولة 

ال�صاحلة  املناطق  لأن  نظرًا  العمراين  الراأ�صي  التو�صع  نحو 

للتو�صع الأفقي �صوف تخلق م�صاكل للعمران، حيث ترتكز يف 

خمارج الأودية وعلى املراوح الفي�صية، وبجوار �صفوح اجلبال، 

اأن الزيادة ال�صكانية قد تقلل يف امل�صتقبل من م�صاحات  كما 

الأرا�صي الف�صاء املتاحة حاليًا.
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