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ملخص:
الدرا�سات  اأهم  من  بعد  عن  اال�ست�سعار  درا�سات  تعترب 

العلمية اجلغرافية التي متيز اجلغرافيا املعا�سرة اأو جغرافية 

وخا�سة  االأر�ض  بعلوم  املهتمني  كافة  وبداأ  اجليوماتك�ض، 

خمتلف  يف  الدخول  اجلغرافية  بالعلوم  املتخ�س�سني  منهم 

الف�سائية  املرئيات  به  تتمتع  ملا  بعد  عن  اال�ست�سعار  ميادين 

من خ�سائ�ض وامكانات ن�ستطيع مبوجبها نقل حقل الدرا�سة 

العلمية  املعاجلة  ونتمكن من خالل طرق  الباحث  اىل مكتب 

ا�ستخدام  االأر�ض.  �سطح  عنا�سر  دقائق  ت�سخي�ض  الرقمية 

معمقة  بدرا�سة  ي�سمح  كورونا  �سور  مثل  التاريخية  ال�سور 

ذلك  االأر�ض  �سطح  لعنا�سر  اجلغرافية  للتغريات  و�سحيحة 

لكون هذه ال�سور قادرة على حتديد احليزات املكانية بدقة 

التعرف  من  ميكن  مما  قدميا،  املدرو�سة  للعنا�سر  عالية 

وحتى  الزمن  عرب  انت�سارها  واأمناط  تطورها  حماور  على 

العام  يف  احلظر  فك  مت  اأن  منذ  ون�ستطيع  احلايل.  الوقت 

كان  الذي  كورونا  ال�سناعي  القمر  �سور  ا�ستخدام  1995م 

اال�ستخبارية  الوكاالت  قبل  من  م  العام1960  منذ  به  العمل 

االأمريكية الأغرا�ض ع�سكرية. وهذا يعني اأنه بالن�سبة الأجزاء 

هامة من �سطح االأر�ض ميكن احل�سول على مرئيات قدمية 

ت�سمح بدرا�سة تف�سيلية الأمناط التغري للمكونات الطبيعية اأو 

الب�سرية اأو االقت�سادية للمجال اجلغرايف.

�سور  ا�ستخدام  كيفية  عن  حي  مثال  البحث  هذا  ويقدم 

الديناميكية  التطور احل�سري الأحدى املدن  كورونا الأغرا�ض 

يف  م�سيط  خمي�ض  مدينة  وهي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

منطقة ع�سري وتقييم تو�سعها ب�سكل كمي عايل الدقة، ونهدف 

يف نف�ض الوقت وب�سكل عام تقدمي بحث منهجي حول اأهمية 

التطور  درا�سات  يف  القدمية  اال�ست�سعار  م�سادر  ا�ستخدام 

واالنت�سار والتو�سع، مما �سيمكن من حتديد هوية وتاريخ هذا 

الوظائف  متعددة  ملدن  خا�سة  كميا،  وتقييمه  للمدن  التو�سع 

العربية  اململكة  غرب  جنوب  يف  م�سيط  خمي�ض  كمدينة 

ال�سعودية.

نظم  اأ�سلوب  على  يعتمد  البحث  يف  امل�ستخدم  املنهج 

بوا�سطة  املختلفة  ال�سور  معاجلة  بعد  اجلغرافية  املعلومات 

الربامِج ArcGIS 10.6  و ERDAS IMAGINE واجراء 

وجداول  خرائط  هيئة  على  املكانية  البيانات  وعر�ض  حتليل 

ملقارنة بني معلومات ال�سنوات املختلفة .النتائج تربز  يالحظ 

احلجم العمراين خلمي�ض م�سيط الذي مل يكن يتعدى حجم 

قرية كبرية متار�ض دورا جتاريا يف منطقتها لت�سبح حمافظة 

تتو�سطها مدينة ذات اأبعاد عمرانية كبرية وتكون من عدد من 

العمرانية  امل�ساحات  تزايد  ن�سبة   . الهامة   االدارية  املراكز 

احل�سرية ل�سنة االأ�سا�ض 1965 م بلغت 1028 % يف 1980 م 

و4700 % يف 1995م لت�سل اىل 5983 % ل�سنة 2009 م. التو�سع 

اال�سا�سي كان على حمورين رئي�سيني، غربي باجتاه العا�سمة 

االدارية وجنوبي �سرقي باجتاه املدن الع�سكرية وعلى ح�ساب 

الداخلية  بالعوامل  البحث  واهتم  واالودية.  اجلبلية  املناطق 

للنمو العمراين املت�سارع خلمي�ض م�سيط 

كورونا،  ال�سور  بعد،  عن  ا�ست�سعار  املفتاحية:  الكلمات 

اململكة  ع�سري  منطقة  م�سيط،  خمي�ض  احل�سري  التو�سع 

العربية ال�سعودية.

)١(  اأ.د. جهاد حممد قربة، ع�سو هيئة تدري�ض، جامعة اأم القرى، كلية العلوم االجتماعية، ق�سم اجلغرافيا، دكتوراه يف العلوم اجلغرافية، ودكتوراه 

دولة يف االآداب  Doctorat d’Etat es Letters جامعة بوردو، فرن�سا، تخ�س�ض العلوم ااجلغرافية،  جامعة بوردو، فرن�سا، اأ�ستاذ اجلغرافيا من 

j.kerbe@live.fr:اجلامعات ال�سعودية. امييل
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Abstract
Remote sensing studies are considered to be 

among the most important that characterize 
contemporary geographic sciences. Remote 
sensing is becoming the focus of Earth scien-
tists, especially geographers who exploit the 
multiple potentialities of spatial imagery in 
their different fields of study via synoptic, di-
achronic and detailed surface vision of Earth's 
space. The use of historic images such those of 
the US spy satellite CORONA with their very 
high spatial resolution allows a diachronic, in-
depth and detailed study of all the changes and 
modifications that have affected the elements 
of the Earth's surface from 1965 to date. Prior 
to the availability of images from the Amer-
ican spy satellite CORONA, the only data 
available with good spatial resolution in the 
year 1965 were aerial photographs that cov-
ered only small portions of the Earth's surface 
and whose use was difficult because requiring 
a series of processing techniques including 
the use of stereoscopes and mosaics. Landsat 
satellite images acquired in the early 1970s 
did not allow for a detailed analysis because 
of their low spatial resolution. We can there-
fore measure the scope and importance of the 
decision of the US authorities in 1995 to de-
classify CORONA images, exploited by their 
intelligence services for military purposes 
since 1960, to make their use public. For large 
portions of the earth's surface, this means the 
possibility of acquiring very high-resolution 

images in the 1960s, thus promoting detailed 
studies of the physical, human and econom-
ic aspects of various geographical areas. The 
purpose of this research is to provide a con-
crete example of how to use Corona images 
for the purpose of monitoring and analyzing 
the urban development of one of the dynamic 
cities of the Kingdom of Saudi Arabia, the city 
of Khamis Mushayt located in the province of 
Asir. Beyond this objective we want to pres-
ent a research methodology that highlights the 
interest of CORONA satellite images for the 
study of urban expansion and growth. This 
will help to better understand and quantify 
this exponential urban growth, especially for 
multifunctional cities like Khamis Mushayt in 
southwestern Saudi Arabia.
The methodology used in the research is 

based on the GIS method : after processing the 
various images by ArcGIS 10.6 and ERDAS 
IMAGINE. The spatial data was analyzed 
and presented in the form of maps and tables 
to compare the urban growth of the different 
years. The results highlight the size of Khamis 
Mushayt, which did not exceed the size of a 
large village become a city with large archi-
tectural dimensions and an important admin-
istrative center. The percentage of urban areas 
for the base year 1965 reached 1028% in 1980 
and 4700% in 1995 to reach 5983% for the 
year 2009. The main expansion was on two 
main axes, west towards the administrative 
capital and south-east towards the military 
cities and at the expense of mountain areas 
and valleys. The research interested the inter-
nal factors of the rapid urban development of 
Khamis Mushait.

Keys words ; Remote sensing, Corona im-
ages, urban growth, khamis Mushayt, Saudi 
Arabia
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1 - مقدمة

نظرة تاريخية:
رفع الرئي�ض كلينتون يف الواليات املتحدة االأمريكية ال�سرية 

عن ال�سور التي مت احل�سول عليها بوا�سطة اجليل االأول من 

اأرغون، و  �سواتل اال�ستطالع الفوتوغرايف  واأنظمة كورونا، و 

النيارد، وهذا يعني اأنه مت رفع ال�سرية عن اأكرث من 000 800 

�سورة �ساتلية ل�سطح االأر�ض، مت التقاطها بني عامي 1960 و 

اأتيح  �سهرا،  ع�سر  ثمانية  مدتها  انتقالية  وبعد فرتة    .1980

ا�ستخدامها  ميكن  التي  ال�سور  هذه  اإىل  الو�سول  للجمهور 

ودرا�سات  والبيئية  اجلغرافية  الدرا�سات  يف  للم�ساعدة 

املدنية  التطبيقات  من  كبري  وعدد  املختلفة  االأر�ض  علوم 

واجلغرافية. وا�ستخدمت التغطية الت�سويرية يف جميع اأنحاء 

الدفاع  الأغرا�ض  البيانية  والر�سوم  اخلرائط  الإنتاج  العامل 

   3 االأمريكية  احلكومية  اخلرائط  ر�سم  برامج  من  وغريها 

الف�سائية يف  ال�سور  اأهمية هذه  يعك�ض  الوقت مما  ذاك  يف 

الك�سف  تقييم خطر  لقد مت  املا�سي.    القرن  ال�ستينات من 

عن مرئيات كورونا من قبل جلنة خا�سة تتاألف من امل�سوؤولني 

يف �سيا�سة االأمن يف جمال الت�سوير، وقيمت املخاطر االأمنية 

بعني  االأخذ  ومت  الباردة،  احلرب  بعد  ما  فرتة  يف  الوطنية 

االعتبار الفائدة الكبرية لل�سور ال�ساتلية للمجتمع العلمي يف 

الواليات املتحدة وللمهتمني يف باقي دول العامل من الباحثني 

هذه  حترير  يف  املنا�سب  القرار  اتخاذ  قبل  العلم  ورجال 

والتغري  التطور  اأعمال هامة يف  اأدى اىل تطوير  ال�سور مما 

مبختلف اأنواعه ل�سطح االأر�ض. لقد مت جمع اأول �سور االأقمار 

كامريا  با�ستخدام   1960 اأغ�سط�ض  يف  الناجحة  ال�سناعية 

بانورامية وتوفر هذه ال�سور التي مت ك�سف ت�سنيفها تغطية 

وا�سعة ل�سطح االأر�ض واأظهرت التخالف والتباين بني مكونات 

ا�ستخدامه  تطور  طرق  تخالف  عن  الناجتة  االأر�ض  �سطح 

اال�ستخدام االأمثل عما كان عليه على مر الزمن، مما ميكن 

للوقائع  �سحيفة  تعترب  الف�سائية  ال�سور  هذه  باأن  القول 

القدمية وللهند�سة املعمارية القدمية للمجال مما يبني روعة 

للتعرف على تطور  واأهمية تطويع هذه النظم املتقادمة االآن 

اجلغرافية املكانية. ومما ال �سك فيه اأن تغطية �سور كورونا 

للباحثني  �ست�سمح  املبكر  لال�ستطالع  قدميا  ا�ستخدمت  التي 

يف كافة علوم االأر�ض وعلى راأ�سها العلوم اجلغرافية اعتماد 

هذه ال�سور كمرجع قدمي  واأ�سا�سي يعود اىل ال�ستينيات من 

عنا�سر  مبختلف  اخلا�سة  التغريات  لتقييم  املا�سي  القرن 

با�ستخدام هذه  ويعتقد كل من قام  االأر�ض.  ومكونات �سطح 

ال�سور التي كانت �سرية باأنها �سوف ت�سهم اإ�سهاما كبريا يف 

واالنت�سار  بالتوزع  العمليات اجلغرافية اخلا�سة  حتليل وفهم 

والتو�سع  التطور  وتاريخية  الو�سول  �سرعة  وتطور  واالأمناط 

اجلغرافية  وا�سبابه  املكاين  االنتظام  ومراحل  العمرانيني 

باإنتاج  بداأ  الند�سات  نظام  اأن  وباعتبار  العاملية  والبيئية 

�سور لال�ستخدام العلمي منذ عام 1972، فقد اأدى هذا اىل 

ميتد  واملرئيات  ال�سور  من  اأر�سيف  ميتلكون  الباحثني  جعل 

من  عقد  من  الأكرث  وعودة  قدما  اأكرث  اأي   1972-1960 من 

الزمان. مل يكن باالمكان التعرف على اجلغرافية احلقيقية 

ل�سطح االأر�ض قبل مرئيات الند�سات الأجزاء وا�سعة من �سطح 

االأر�ض، وكانت الو�سيلة الوحيدة املتوفرة هي ال�سور اجلوية 

التي كان العمل عليها ب�سكل فردي يت�سم بال�سعوبة الناجتة 

عن  ناهيكم  اأنواعه  مبختلف  ال�سرتيو�سكوب  ا�ستخدام  عن 

ال�سورة  قبل  من  املمثلة  االأر�ض  �سطح  من  ال�سغرية  االأبعاد 

اجلوية . وتخربنا التقارير العلمية وم�سادر االنرتنت املختلفة 

اخلام�سة  ال�سنوية  بالذكرى  االحتفال  مت  باأنه  والكثرية 

الوطني  �سميث�سونيان  متحف  يف  كورونا  لربنامج  والثالثني 

للطريان والف�ساء يف 24 مايو 1995،

واملتحف  الوطني  اال�ستطالع  مكتب  االحتفال  يف  وا�سرتك 

الوطني للطريان والف�ساء، ونادي الف�ساء الوطني، والقوات 

الت�سويري،  للم�سح  االأمريكية  واجلمعية  االأمريكية،  اجلوية 

)٣(   هناك عدد كبري من املقاالت العلمية يف �سبكة النت حول مرئيات كورونا نخ�ض منها:

 Robert A. McDonald  CORONA: Success for Space Reconnaissance; A Look into the Cold War, and a
.Revolution for Intelligence Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol 61, No. 6, June 1995

)كورونا الربامج ال�سرية(: ا�ستخدم بني عامي 1960-1962، جمع كل من الذكاء ور�سم اخلرائط .

)مورال(: ا�ستخدم من 1961-1962، عرف تطورات لت�سمل اثنني من اأدلة العودة وفيلم خا�ض كان مبثابة الدعامة االأ�سا�سية لربنامج كورونا.

 )اأرجون(: ا�ستخدم من 1961-1964، اأول اإطالق ي�سبق النهائي واأول الرحالت، التي �سهدت م�ساكل تطويرية فقط خم�سة حماوالت من االطالق 

عرفت النجاح من جملة 12 حماولة.  

 )النيارد(: ا�ستخدم يف العام 1963 بنجاح يف 2 من 3 حماوالت اطالق ، النيارد ي�ستخدم كامريا معقدة تدور ب�سكل ي�سمن عدم املناورة. 
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)٤(   للح�سول على �سور كورونا للمنطقة العربية

http://corona.cast.uark.edu/atlas#zoom=6&center=5131454,4332389
)٥(  ميكن العودة اىل عدد كبري من املواقع على �سبكة النت ملزيد من املعلومات ونخ�ض بالذكر: 

 https://earthexplorer.usgs.gov./fgdc/4583/DZB00401600041H008001
وموقع ويكيبيديا ال�سهري الذي يقدم �سرح تف�سيلي عن كيفية ارجاع االأفالم باال�سقاط من القمر ال�ساتل لكورونا

https://earthexplorer.usgs.gov./fgdc/4583/DZB00401600041H008001  )٦(

يف  للعمليات  ا�ستطالع  م�سروع  اأول  كورونا  برنامج  وميثل 

 ،1960 اأغ�سط�ض   18 يف  ناجحة  مهمة  اأول  وكانت  اأمريكا. 

الباردة،   احلرب  خالل  تقريبا  عاما  ع�سر  اثني  ملدة  وعملت 

من  عالية  بدرجة  م�سنف  برنامج  اأنه  على  تطويره  مت  وقد 

ال�سرية يف اإطار وكالة الف�ساء االأمريكية، وهذا التنويه املتعلق 

باالطار التاريخي املب�سط لكورونا، وا�ستعرا�ض م�ساهماته يف 

امليادين  من  وغريها  التقليدية  املدنية  بعد  عن  اال�ست�سعار 

الهامة ال تغني عن مراجعة ودرا�سة �سبعة مالحق لهذا ال�ساتل 

كورونا  بعثات  عن  ملعلومات  مف�سلة  وجداول  املادة   تقدم 

واأنظمة الكامريات اخلا�سة بها.  4

1-1- بيانات الميتا  Corona Metadata  الخاصة بكورونا:
يطلق م�سمى كورونا على كامل الربنامج الف�سائي اخلا�ض 

 KH  اخت�سارا Keyhole  باأنظمة الت�سوير التي حتمل ا�سم

 KH-1,KH-2, التالية:  االأرقام  حتمل  والتي  القفل  ثقب 

الرتقيم  نف�ض  ا�ستخدام  ومت   KH-3, KH-4A, KH-4B
للربامج التي جاءت بعد كورونا وهي

.KH-7, KH-8, KH-9, KH-10, KH-11 

وجهزت النظم االأوللى بنظم فوتوجرافية بانورامية ب�سيطة 

النظم  جهزت  بينما   )KH-1, KH-2, KH-3, KH-6(

بزاوية  متخالفة  بانوراميني  فوتوجرافيني  بنظامني  الالحقة 

مقدارها 30 درجة. وا�ستخدمت حمالت كورونا اأفالم خا�سة 

70 ملم بطول 9.6م داخل عد�سة ب�سرية بقطر 0.6 م وكانت 

القمرة احلاملن لنظم الت�سوير ذات مدار قطبي على ارتفاع 

460 كم مما مكن من التقاط �سور ذات  165 و  يرتاوح بني 

عالية جدا  دقة  وهي  للبيك�سل  م   7.5 مقداره  اأر�سي  و�سوح 

  KH-4 البانورامية، وقد متكنت احلمالت  الب�سرية  لل�سور 

2.75م  اىل  لي�سل  االأر�سي  الو�سوح  حت�سني  من  باأنواعها 

واأحيانا 1.8م للبيك�سل با�ستخدام ارتفاع منخف�ض قريب من 

�سطح االأر�ض. العلب التي كانت حتمل ال�سور اال�ستطالعية 

الف�سائي  االأر�ض باال�سقاط  تعاد اىل  Buket  وكانت  تدعى 

فوق املحيط الهادي بالقرب من هاواي حيث كانت تنتظرها 

طائرات خا�سة لاللتقاط ال�سريع . 5

 اأما فيما يتعلق بال�سور اال�ستطالعية امل�ستخدمة يف هذا 

البحث فهي كما يلي : 6

�سورة كورونا 1965

�سورة كورونا 1980                      

1-2- الخصائص الحضرية لمدينة خميس مشيط:
خ�سائ�ض املنطقة االدارية احلا�سنة للعوامل التي اأدت اىل 

التو�سع الن�سط خلمي�ض م�سيط:

واالقت�سادية،  وال�سكانية  الطبيعية  اخل�سائ�ض  �ساهمت 

وال�سناعية واخلدمية ملنطقة ع�سري ككل يف تطور  الزراعية 

مدينة  منها  وخا�سة  االدارية  حدودها  داخل  الواقعة  املدن 

خمي�ض م�سيط التي نتيجة ملوقعها حتولت اىل مدينة متعددة 

تو�سع ن�سط ومت�سارع لرقعتها احل�سرية،  اأدت اىل  الوظائف 

ويف الواقع يجب اأن منيز بني العوامل واخل�سائ�ض اخلارجية 

واملرتبطة  الداخلية  والعوامل  ع�سري  منطقة  حدود  داخل 
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بديناميكية املدينة التي اأدت اىل ن�سوؤ االأمناط املختلفة للتو�سع 

العوامل  بايجاز  نبداأ  اأن  وقبل  بخمي�ض،  اخلا�ض  احل�سري 

التي تف�سر هذا التطور املت�سارع والن�سط الذي �سابق الزمن 

املرتبطة  اخلارجية  العوامل  تتحدد مبجموعة  والتي  للمدينة 

االأثر  كبري  له  كان  الذي  للمدينة  الب�سري  الطبيعي  بالظهري 

الداخلية  العوامل  جملة  وكذلك  املميز  احل�سري  تو�سعها  يف 

اخلا�سة بطبيعة االدارة احل�سرية البلدية وديناميكية �سكانها 

�ساهمت اي�سا يف هذا التو�سع الن�سط واملت�سارع للمدينة ح�سب 

بوجهية  التو�سع  هذا  ماهية  نبني  اأن  علينا  املحاور،  خمتلف 

النوعي والكمي مبا يكفل اظهار اأهمية العمل على �سور كورونا 

يف حماولة اعتماد هذا البحث كونه منهجي لبحوث جغرافية 

الحقة .

1-٣- المحيط الطبيعي للمدينة: 
 19.50 و   17.25 عر�ض  خطى  بني  ع�سري  منطقة  تقع 

منطقة  متتد  �سرقًا.   41.50 و   50.00 طول  وخطى  �سمااًل. 

ع�سري من حدود الدرب وال�سقيق وبي�ض من منطقة جازان يف 

اجلنوب الغربي اإىل حدود اليمن يف اجلنوب ال�سرقي وجنران 

يف ال�سرق، ومن حدود وادي الدوا�سر من منطقة الريا�ض يف 

ال�سمال اإىل رنية و القنفذة و�ساحل البحر االأحمر من منطقة 

مكة املكرمة اإىل منطقة الباحة يف الغرب، وتقع ع�سري جنوب 

اأكرب  ال�سعودية. وتعترب خمي�ض م�سيط  غربي اململكة العربية 

وعا�سمتها  كم²،   81،000 م�ساحتها  تبلغ  التي  املنطقة  مدن 

ومقر االإمارة فيها هي مدينة اأبها، وع�سري هي اأرا�سي تكرث 

تتخللها  االأطراف  مرتامية  االرتفاع،  �ساهقة  اجلبال  فيها 

اأودية و�سعاب وعرة امل�سالك، ويبلغ عدد �سكان منطقة ع�سري 

ح�سب تقديرات عام 2015م 

واملعلومات  العامة  االإح�ساءات  م�سلحة  بيانات  وح�سب 

2،337،392 ن�سمة منهم �سعوديون بن�سبة 83%. ون�سبة الذكور 

ال�سعوديون 49.9% بينما ن�سبة االإناث 50.1%. وي�سكل �سكان 

بنمو�سكاين مبعدل  اململكة  �سكان  من   %7.5 اإجمااًل  املنطقة 

يف  امل�ساكن  وعدد  ه،   1431 عام  بنهاية  وذلك  �سنويا   %3.8

ت�ساري�ض  وتتنوع   .  7 م�سكن    452،057 يبلغ  ع�سري  منطقة 

ال�سرقية  ال�سهول  اأرا�سي  من  مناخها،  ويتنوع  ع�سري  منطقة 

حيث  وتثليث،  بي�سه  وادي  ال�سرق  باجتاه  منها  ينحدر  التي  

وخ�سوبة  املياه  لتوفر  نظرا  الزراعة  �سفتيها  على  تزدهر 

االر�ض وتنتج املنطقة التمور واخل�سروات وبع�ض احلم�سيات، 

التي  ال�سروات  جبال  �سل�سلة  مرتفعات  الغرب  باإجتاه  تليها 

يزيد ارتفاعها 3000 م فوق �سطح البحر، وهي اأكرث املناطق 

م�سيط،  وخمي�ض  كاأبها  الرئي�سية  املدن  وفيها  �سكانيا  كثافة 

الغرب  باإجتاه  االنحدار  �سديدة  ال�سفوح  تكوينات  تظهر  ثم 

ال�سكل 1: منطقة الدرا�سة

�سكل اأ�سلي للموؤلف 

)٧(   م�سلحة االح�ساءات العامة
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اأ.د. جهاد حممد قربة     

د. عبد اجلليل انيانك

تقويم التوسع العمراني النشط لمدينة خميس مشيط باستخدام الصور الفضائية 
عالية الدقة المكانية 1965-2009 م.

وبارق  وحمايل  املع  رجال  مثل  املحافظات  من  الكثري  وفيها 

ظهور  وترتبط  تهامة.  يف  ال�ساحلي  ال�سهل  اإىل  ت�سل  حتى 

اأبها  ع�سري  اقليم  عا�سمتي  فوقها  تطورت  التي  ال�سروات 

وخمي�ض، بهذه ال�سهول ال�ساحلية ب�سكل حمكم وعلى م�ستوى 

عال من التقنية بوا�سطة عقبات حممولة على ج�سور واأنفاق 

ال�ساحلية  ال�سول  على  املطلة  احلادة  ال�سفوح  جتعل  �سخمة 

ال�سيارات  من  العقبات  هذ  مل�ستخدمي  بالن�سبة  املنال  �سهلة 

وفك  والب�سائع  ال�سكان  �سهل حركة  الذي  االأمر  وال�ساحنات 

وبات  االأحمر  البحر  جنوب  �سهول  عن  اجلغرافية  العزلة 

�سكانها يتمكنون ب�سولة وي�سر االت�سال مع ظهريهم اجلبلي 

املرور  عن  عو�سا  اململكة  اأجزاء  خمتلف  اىل  االنت�سار  ومنه 

بجدة كما يف ال�سابق.

                     

2- بيانات الدراسة
تعترب تقنية اال�ست�سعار عن بعد من اأهم الو�سائل امل�ستخدمة 

يف املراقبة امل�ستمرة للتوزيع املكاين للظواهر االأر�سية يف اإطار 

وا�سع. كما متثل �سور االأقمار ال�سناعية ذات دقة عالية وثائق 

اأ�سا�سية لدرا�سة التطور التاريخي للظواهر �سريعة التغري من 

خالل توافر معلومات غزيرة على مدى فرتات زمنية متتالية. 

تربز اهمية الدرا�سة يف ا�ستخدام �سور اأقمار �سناعية بدقة 

بداية  و  ال�ستينات  يف  مرت   2 و  �سنتمرت  اىل60  ت�سل  مكانية 

الثمانينات و�سور اأخرى يف 1995و 2009 فيما يلي خ�سائ�ص 

ال�سكل 2:  العالقة بني العمران وهيدروجرافية الو�سط الطبيعي للمجال احل�سري خلمي�ض م�سيط

هذه البيانات:

كورنا  االمريكي   التج�س�سي  ال�سناعي  القمر  �سورة   -

CORONA     بانكروماتية  Panchromatic ملتقطة يف 
 60 املكانية  قدرة متيزيها  ال�سورة  1965م هذه  �سنة  مار�ض 

بني  تف�سيل  ميكن  حيث  بو�سوح  املعامل  فيها  تظهر  �ستنتمر 

اال�ستخدامات االأر�ض املختلفة خلمي�ض م�سيط ال�سورة تغطى 

كل املدينة.

- �سورة القمر ال�سناعي كورونا CORONA  بانكروماتية 

ملتقطة �سنة 1980 بدقة مكانية 6 مرت

 SPOT-XS ا�سبوٍت   ال�سناعي  للقمر  رقمية  �سورة   -

ٍدقتها املكانية 10 مرت التقطت عام 1995م 

- �سورة جوية رقمية ملونة قدرة متيزها املكانية 50 �سنتمرت 

ملتقطة يف �سنة 2009م

- منوذج ارتفاع رقمي DEM SRTM بدقة 30 مرت

هذه املعلومات متكنا من ر�سد التو�سع العمراين يف خمي�ض 

ت�سل  زمنية  فرتات  مدى  على   2009 اىل   1965 من  م�سيط 

اىل 15 �سنة.

٣- منهج الدراسة
يعتمد هذا البحث على ا�ستخدام تطبيقات اال�ست�سعار عن 

بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف درا�سة التو�سع العمراين. 

التو�سع  الدرا�سات  يف  بعد  عن  اال�ست�سعار  ا�ستخدام  اكت�سب 

�سكل اأ�سلي للموؤلف 
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االنفجار  ب�سبب  احلايل  وقتنا  يف  كبرية  اأهمية  العمراين 

ال�سكاين والتو�سع اال�ستيطاين على ح�ساب االأرا�سي الزراعية 

م�ستقبل  على  االأر�سية  االأ�سكال  طبيعة  دور  اإىل  باالإ�سافة 

التخطيط العمراين.

ايردا�ُض  الربنامج  بوا�سطة  املختلفة  املرئيات  معاجلة  مت 

ال�سناعي  القمر  ال�سور  �سجلت   حيث   Erdas Imagine
ا�سبوب  ال�سناعي  القمر  وال�سورة    CORONA كورونا 

التي   2009 ل�سنة  اجلوية  ال�سورة  احداثيات  اىل   SPOT
الهند�سي.  للت�سحيح  املرجع  لتكون  م�سبقا  م�سححة  كانت 

Geometric correction بعد الت�سحيح متكنا من اجراء 
مطابقة بني كل ال�سور امل�ستخدمة يف الدرا�سة. 

اأ�سلوب  بعد معاجلة ال�سور وتاأكد من تطابقها ا�ستخدمنا 

  ArcGIS10.6 نظم املعلومات اجلغرافية بوا�سطة البرنامج

قائدة  ان�ساء  مت  املجال  هذا  يف  الربامج  اقوى  من  يعد  التي 

اال�ستخدامات  و  العمرانية  املناطق  حدود  برتقيم  بيانات 

االأرا�سي املتعددة يف املدينة واجراء حتليل وعر�ض البيانات 

معلومات  بني  ملقارنة  وجداول  خرائط  هيئة  على  املكانية 

االرتفاع  النموذج  ا�ستخرجت من  االودية  املختلفة.  ال�سنوات 

الرقمي DEM  ومن �سورة كورونا 1965.   

٤- النتائج والمناقشة
4- 1-  املراحل التاريخية للتو�سع العمراين ملدينة 

خمي�س م�سيط:

يف  ذهبية  وثائق  الباحث  يدي  بني  كورونا  �سور  ت�سع 

املا�سي  يف  عليه  كانت  ما  يعلم  اجلميع  العلمية،  مدلوالتها 

الثورة  قبل  وخا�سة  ال�سعودية  العربية  اململكة  مدن  القريب 

النفطية االأوىل، وكان حلم الباحث اجلغرايف يكمن يف معرفة 

ال�سورة  املا�سي وخا�سة  املجال يف  عليها  كان  التي  ال�سورة 

التي تعك�ض كيفية تطور املجال وخا�سة احل�سري باعتبار اأن 

املدن يف اململكة العربية ال�سعودية عرفت منو عمراين مده�ض 

اي  االآن،  من  عاما  �ستون  قبل  بداأ  اأن  منذ  وكفائته  ب�سرعته 

ب�سكل  اململكة  بداأت  عندما  النفطية  الثورة  بدايات  ومع  قبل 

ا�ستخدامات  تطوير  يف  ال�سخمة  م�ساريعها  باعتماد  خا�ض 

ال�سخمة  الكتلية  امل�ساريع  هذه  جاءت  وقد  االأر�ض.  �سطح 

بعد درا�سات معمقة و�سعت من خاللها املخططات الرئي�سية 

للتطور Master Plan لكل مدينة من املدن التي مت اعتمادها 

ب�سكل دقيق وفاعل وناجح لتكون عن�سر من �سبكة املدن داخل 

املجال  لتطوير  التنفيذية  اخلطط  وبينت  الوطني.  املجال 

العمراين لعنا�سر �سبكة املدن املعتمدة الفل�سفة الكامنة وراء 

الرئي�سة  امل�ستوطنات  تطوير  وكيفية  االأرا�سي  ا�ستخدامات 

بعني  اأخذا  ذلك،  وراء  من  والغر�ض  املجال  �سمن  والتابعة 

بداياتها.  يف  املدينة  ن�سوؤ  اىل  اأدى  الذي  ال�سبب  االعتبار 

والبحث يف ال�سبب اخلا�ض الكامن وراء ن�ساأة مدينة خمي�ض 

م�سيط اأنها كانت �سوقا هاما،  يرد اليه �سكان وقبائل اجلنوب 

يوم اخلمي�ض من كل اأ�سبوع، اأي اأن قلب املدينة الذي تطورت 

منه خمي�ض م�سيط وحافظت عليه مع مرور الزمن هو كونها 

�سوق اأ�سبوعي ينعقد يوم اخلمي�ض لت�سريف وت�سويق منتجات 

املنطقة املحلية الزراعية وال�سناعية اليدوية. واحلفاظ على 

الذي  الرئي�ض  ال�سبب  هو  للمدينة  احل�سرية  الوظيفة  هذه 

وظائف  دخول  اىل  باالإ�سافة  التدريجي  تطويرها  اىل  اأدى 

اأخرى �ساهمت يف جعل املدينة هي العا�سمة التجارية ملنطقة 

مدينة  خمي�ض  مدينة  جعل  اىل  الوقت  نف�ض  يف  واأدت  ع�سري 

قادرة على فر�ض �سيطرتها احل�سرية التجارية. وي�ساف اىل 

تاأثريها  حقل  جعل  الذي  للمدينة  اال�ستقطابي  اجلذب  ذلك 

اأخذه  يجب  والذي  لها  التابعة  منطقة  حدود  اأحيانا  يتعدى 

بعني االعتبار، ناهيكم عن التطور الالحق للوظيفة الع�سكرية 

للمدينة واملتمثل بتو�سع قاعدتني هامتني متعددتي االأغرا�ض 

هما قاعدة امللك خالد وقاعدة امللك في�سل لتنعك�ض االأهمية 

االأخرى  وظائفها  اىل  ت�ساف  التي  للمدينة  اال�سرتاتيجية 

التجارية وال�سياحية، والتي تعترب القاعدة احلا�سنة الفاعلة 

والرئي�سة لهذا التطور احل�سري الن�سط واملت�سارع للمدينة. 

مرئيات  با�ستخدام  ت�سميمة  مت  الذي   ،3 ال�سكل  ويظهر 

كورونا حتى العام 1980م ومرئيات اخرى ملا بعد ذلك وبدقة 

العمران  الب�سرية تطور  املقارنة  لتمكني  متييز مكاين عالية 

داخل احلدود احل�سرية لعا�سمة حمافظة خمي�ض م�سيط منذ 

العام 1965م، حيث يالحظ احلجم العمراين خلمي�ض م�سيط 

الذي مل يكن يتعدى حجم قرية كبرية متار�ض دورا جتاريا يف 

منطقتها لت�سبح حمافظة تتو�سطها مدينة متعددة الوظائف 

ذات اأبعاد عمرانية كبرية وتكون من عدد من املراكز االدارية 

الهامة )اجلدول 1(. وخمي�ض منذ ذلك الوقت تعرف وتتابع 

تتحول  اأن يالحظ حقليا حيث  مت�سارع ميكن  تطور عمراين 

للمدينة  العمرانية  امل�سارع  بوا�سطة  االأرا�سي  ا�ستخدامات 

املمولة  اأو  باال�سكان  اخلا�ض  احلكومي  القطاع  من  واملمولة 

كا�ستثمارات خا�سة من القطاع اخلا�ض من قبل رجال اأعمال 



املجلد العا�شر )2( �أكتوبر 2018  1415

اأ.د. جهاد حممد قربة     

د. عبد اجلليل انيانك
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احل�سري  املجال  تغريات  يالحظ  حيث  املنطقة  يف  نا�سطني 

يف  ويهمنا  االن�سان.  حياة  ويف  املراقب  اأعني  اأمام  وتو�سعه 

هذا ال�سدد ذكر القيا�سات التي قمنا بها من خالل املرئيات 

�سرعة  على  للتعرف  البحث  هذا  يف  امل�ستخدمة  الف�سائية 

ديناميكية  تعك�ض  التي  العمرانية احل�سرية  امل�ساحات  تزايد 

العا�سمة  باجتاه  غربي  رئي�سيني،  حمورين  على  التو�سع 

االدارية وجنوبي �سرقي باجتاه املدن الع�سكرية.

ال�سكل 3: منط وحماور التو�سع املراقب واملحدد بدقة للمجال احل�سري خلمي�ض م�سيط با�ستخدام �سور 

كورونا 1965 و1980 وا�سبوت SPOT لعام 1995 و�سورة جوية رقمية 2009 م:

�سكل اأ�سلي للموؤلف 
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اجلدول 1: املراكز التابعة ملحافظة خمي�ض م�سيط

املوقع املطلق لقلب املركزاملراكز التابعة ملحافظة خمي�ص م�سيط

N 18° 19' 40" E 42° 45' 12"تندحة
N 18° 35' 53" E 42° 41' 17"وادي بن ه�سبل

N 18° 44' 54" E 43° 11' 35"يعرى
N 18° 47' 47" E 42° 53' 31"خبري اجلنوب

N 20° 18' 47" E 44° 19' 47"احلفاير
N 18° 6' 7" E 42° 55' 42"الرونه
N 18° 21' 45" E 42° 41' 38"العمارة
N 18° 41' 29" E 42° 51' 15"احليمه
N 19° 16' 29" E 43° 29' 41"ال�سفية
N 18° 21' 35" E 42° 35' 38"تندحة

N 18° 19' 40" E 42° 45' 12"وادي بن ه�سبل
N 18° 21' 35" E 42° 35' 38"عرقة اآل �سليمان

اجلدول 2: التحديد الكمي للتو�سع احل�سري ملدينة خمي�ض م�سيط 

ال�سنة
امل�ساحة العمرانية 

احل�سرية)هكتار(

ن�سبة التو�سع احل�سري 

ل�سنة االأ�سا�ص ١96٥

ن�سبة التو�سع احل�سري 

بني الفرتات

1965180%0%0

19801850%1028%1028

19958460%4700%458

200910770%5983%128

ال�سكل 4: مقارنة التو�سع احل�سري خلمي�ض م�سيط بني �سنوات الر�سد االأ�سا�سية.

�سكل اأ�سلي للموؤلف 
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تقويم التوسع العمراني النشط لمدينة خميس مشيط باستخدام الصور الفضائية 
عالية الدقة المكانية 1965-2009 م.

ال�سكل 5:  اأحياء مدينة خمي�ض م�سيط. �سكل ا�سلي للموؤلف

�سكل اأ�سلي للموؤلف 
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•حي الرونه•حي ال�سالم    •حي النظري•حي �سكر
•حي ال�سفا•حي ال�سعبه•حي اخلالدية•حي الن�سيم

•حي ن�سوان•حي الدرب•حي الرو�سة•حي ال مريط 
•حي تاره•حي قمرب•حي الوقبه•حي البوادي
•حي ظريان مهره•حي املعزاب•حي الر�سرا�ض•حي ال�سقور
•حي خمطط بن م�سيط•حي طيب اال�سم•حي ال�سفق•حي النخيل
•حي خمطط املبطي والربيدي•حي الواحه•حي المثناه•حي الشرفية
•حي خمطط هيف•حي الغرابه•حي البلد•حي اأم �سرار
•حي خمطط بن جار اهلل•حي �سباعة•حي احل�ساري•حي العزيزية
•حي خمطط املو�سى•حي اجلامعيني•حي املعار�ض•حي الراقي
•حي خمطط وادي بن ه�سبل من 1 اإىل 6•حي ح�سام•حي عتود•حي الفتح

•حي الهرير•حي ال�سد•حي م�سلوم•حي ال�سمده
•حي النظري•حي ذالله•حي العرق

•حي ذهبان•حي الهميلة

اجلدول 3: اأ�سماء اأحياء مدينة خمي�ض م�سيط

اجلدول 4: تطور ن�سبة احل�سر يف اململكة العربية ال�سعودية

امل�سدر: بت�سرف من عدد من بيانات م�سلحة االح�ساءات العامة

٢٠١٤م٢٠١٠م٢٠٠٠م١99٠م

232524335644452270766195198�سكان املدن الكبرية

25%23%21%19%ن�سبتهم اىل جمموع ال�سكان

�سكان املدن التي يزيد عدد �سكانها 

املليون ن�سمة

586198686773971223755114226609

47%44%41%36%ن�سبتهم اىل عدد ال�سكان الكلي

ن�سبة الزيادة ال�سنوية الطبيعية 

ل�سكان املدن

%4.3%2.8%2.7%2.5

381361431097150327205273569�سكان الريف

ن�سبة الزيادة ال�سنوية الطبيعية 

ل�سكان الريف

%0.7%1.5%1.3%1.0

ن�سبة �سكان الريف اىل عدد 

ال�سكان الكلي

%22%20%17%16

12530992170813022305792725612976�سكان احل�سر
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اجلدول 5: ن�سب الزيادة يف التو�سع العمراين لفروق امل�ساحات بني �سنوات الر�سد

4-2- التحديد ح�سب مراحل التو�سع الديناميكي 

للمدينة وحماوره

التي  م�سيط  خمي�ض  مدينة  اأحياء  يو�سح   :5 رقم  ال�سكل 

متتلك يف الوقت احلا�سر 53 حي عرفت تطورا متخالفا من 

مركز  من  احليوي  املراكز  وتطور  النتقال  تبعًا  الأخرى  فرتة 

املدينة باجتاه االأطراف ب�سكل عام. 

عرفت كافة املدن الكبرية يف اململكة العربية ال�سعودية منو 

عمراين اأدى اىل تو�سعها الفائق الذي يجب اأن يحقق ويدر�ض 

ملا يت�سم به هذا التو�سع من ديناميكية مل تعرفها اأية مدينة يف 

العامل، وتعترب هذه اخل�سائ�ض احل�سرية ح�سرية متيز مدن 

اخلليج قاطبة. ال �سك باأن الت�سخم ال�سكاين الناجت واملرتبط 

نحو  ال�سكان  بهجرة  خا�ض  وب�سكل  وكذلك  املواليد  مبعدالت 

املدينة الأ�سباب وظيفية مرتبطة بتعدد وظائف مدينة خمي�ض 

م�سيط اأو الأ�سباب غري وظيفة تتعلق ببقاء الريف يف حالة من 

العجز وعدم كفاية اخلدمات التي ميكن اأن تن�ساأ به لتطوير 

الآليات  ت�ستجيب  املدينة  جعل  الريفي،  الزراعي  االقت�ساد 

م   2009 والعام  1965م  العام  بني  واملت�سارع  الن�سط  التو�سع 

اأن فرتة  ب�سهولة  4، ونالحظ  وال�سكل   2 يبينه اجلدول  الذي 

التو�سع بداأت مع بداية الثورة النفطية االأوىل وبلغت م�ساحة 

ما  2009م  و   1965 بني  للمدينة  العمراين  التو�سع احل�سري 

يزيد عن خم�سون مرة م�ساحة املجال املعمور التي كان عليها  

باإعتماد 1965 م ك�سنة اأ�سا�ض اأي خالل 44 عام كان التو�سع 

العمراين ي�ساعف م�ساحة املجال املعمور مرة ون�سف �سنويا 

حيث بلغت ن�سبة الزيادة  5983%، ومن طرف اآخر وباعتبار 

البيانات الواردة يف اجلدول 2 ن�ستطيع ب�سهولة ح�ساب الن�سب 

الو�سطية يف زيادة امل�ساحة املعمورة كما يلي:

ن�سبة التو�سع الو�سطية يف العام الواحد بني 1965و 2009م هي %135 

ن�سبة التو�سع الو�سطية يف العام الواحد بني 1965و 1995م هي %156

ن�سبة التو�سع الو�سطية يف العام الواحد بني 1965و 1980م هي %68

ولتف�سيل هذا التو�سع مت تنظيم اجلدول رقم 5 الذي يظهر 

التو�سع الن�سبي من�سوبا اىل الفرق يف امل�ساحة املعمورة ح�سب 

�سنوات الر�سد املعتمدة:

لي�ض  االأهمية  من  كبري  قدر  على   5 اجلدول  نتائج  وتعترب 

الأنها توؤكد النمط الن�سط واملت�سارع ملدينة خمي�ض م�سيط بل 

التو�سع خا�سة  قيا�سية يف  اأرقام  الوقت تربز  نف�ض  والأنها يف 

ل�سنوات املدة الفا�سلة بني العام 1980 1995م، حيث اأ�سيف 

جديدة  معمورة  م�ساحة  للمدينة  املعمور  املجال  م�ساحة  اىل 

مقدارها 6610 هكتار االأمر الذي يعني ن�سبة يف زيادة املجال 

امل�ساحة  ون�سف  مرات  ثالثة  الأي   %358 مقدارها  املعمور 

املعمورة لعام 1980م، وهذا ميثل م�ساحة تو�سع و�سطية �سنوية 

مقدارها 441 هكتار، وندرك ب�سهولة اأن الفرتة املح�سورة بني 

1980 و 1995 ت�سكل فرتة الطفرة العمرانية للمدينة باعتبار 

 1995 العام  بعد  للمدينة  اأ�سيفت  التي  املعمورة  امل�ساحة  اأن 

هي فقط 2310 هكتار ما ميثل ن�سبة زيادة مقدارها %27.3 

زيادة  تعرف  كانت  املدينة  اأن  يعني  وهذا   2009 العام  حتى 

امل�ساحة  تقريبا  اأي  هكتار   165 مقداره  املعمور  جمالها  يف 

التي كانت عليها املدينة يف العام 1965م. يظهر ال�سكل رقم 

�سنوات  ح�سب  املعمور  املجال  لتو�سع  املجالية  التوزيعات   ،6

الو�سول اىل  ب�سهولة  ون�ستطيع  املدينة  اأحياء  الر�سد وح�سب 

نتائج هامة توؤكد ما يلي:

�سنوات 

الر�سد

الفرق 

الزمني

بال�سنوات

امل�ساحة 

العمرانية

بالهكتار

الفرق اخلام 

يف م�ساحة 

التو�سع 

بالهكتار

ن�سبة الزيادة 

اىل امل�ساحة 

العمرانية

م�ساحة 

التو�سع 

الو�سطي 

ال�سنوي 

بالهكتار

الن�سبة 

املئوية 

للم�ساحة 

الر�سطية 

ال�سنوية 

للتو�سع

الن�سبة 

ال�سنوية 

للتو�سع 

بني �سنوات 

الر�سد

1965----180---------------

19801518501670%17112%62.2%62.2

19951584606610%358441%245%393.7

200914107702310%27.3165%91%37.5
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جمالها  وتبلور  ن�ساأت  التي  للمدينة  القدمية  النواة  عدا 

خمي�ض  مدينة  اأحياء  معظم  فان  1965م  العام  يف  العمراين 

1995م، وعدد  و   1980 العام  واكتمل تطورها بني  ن�ساأت  قد 

االأحياء التي تكاملت ب�سكل نهائي يف داخل املجال احل�سري 

للمدينة حتى نهاية 1995م ي�سكل 80% من اأحياء املدينة الوارد 

الواحة،  حي  االأحياء  هذه  اأمثلة  ومن   ،3 اجلدول  يف  ذكرها 

الر�سرا�ض،  البوادي،  الرونه،  النزهة،  �سكر،  قارة،  الفتح، 

تارة، احل�ساري، املعار�ض، دالله، ذهبان،...الخ. ومع البدء 

القرن  من  ال�سبعينات  بداية  مع  الع�سكرية  القواعد  بان�ساء 

بداية  مع  انطلق  الذي  املت�سارع  التو�سع  بداية  ومع  املا�سي 

اجلنوب  باجتاه  عمرانيا  تو�سعا  املدينة  عرفت  الثمانينات 

الع�سكرية مع  للقواعد  ال�سكنية  االأحياء  ات�سال  ال�سرقي ومت 

االأحياء ال�سكنية الأحياء التو�سع املدين العمراين، ويف�سر هذا 

ال�سرقي   اجلنوبي  املحور  ح�سب  العمراين  بالنمو  االت�سال 

الع�سكرية  للمدن  الن�سط  اال�ستقطابي  الدور  عن  الناجت 

املتولد  واجلذب  املدن  هذه  �سكان  بت�سخم  بدوره  واملرتبط 

وللمرافق اخلدمية ومرافق االدارة  التجارة  عن ذلك ملراكز 

بنوعيها العام واخلا�ض، وهكذا ن�ساأت وتطورت اأحياء الزهور، 

�سفوان،  اخلليج،  الزيتون،  تانه�سة،  العزيزية،  اخلالدية، 

امل�سيف، الرونة، الر�سرا�ض، ال�ساحلية.

1995م  العام  اأعقبت  التي  الزمنية  الفرتة  و�سف  وميكن 

النمو  يف  ن�سبي  هدوء  فرتة  باأنها  احلا�سر  الوقت  وحتى 

اقت�ساد  النمو االعتيادي يف ظل  احل�سري يقرتب قليال من 

ومده�ض  ال�سنوي،  منوه  يف  قيا�سي  وطني  واقت�ساد  ح�سري 

يف نتائجه اجلغرافية ويف �سرعة تغري ا�ستخدامات االأرا�سي، 

1995م تطور  العام  وبالتايل فان خمي�ض م�سيط عرفت منذ 

باحلداثة  يت�سم   عمراين  حزام  لتكوين  البعيدة  لالأحياء 

لتلبية  اخلارجية  ال�سواحي  قطاعات  يف  املعروفة  العمرانية 

اأهداف اال�سكان الكتلي الناجت عن امل�سارع البنائية ال�سخمة 

تتوفر  التي  والتجهيزات  االأرا�سي  م�ساحات من  تتطلب  التي 

عادة يف االأرا�سي البعيدة عن املركز التي تت�سم بكونها �سبه 

ح�سرية يف واقع االأمر Suburban  بالرغم من كون عمرانها 

اخلارجي يوفر حياة ح�سرية تتمتع باأ�سا�سيات البنية التحتية 

اخلدمية  للمرافق  فاعل  جذب  اىل  بعد  فيما  �ستوؤدي  التي 

واملراكز التجارية املختلفة )انظر ال�سكل6(.

وخا�سة  التو�سع  حماور  باأن  اجلبلية  املناطق  يف  ويالحظ 

منه الن�سط واملت�سارع يعتمد دوما على طبيعة االأر�ض ودرجة 

ميولها، وهكذا فان خمي�ض م�سيط يف تو�سعها باجتاه املحور 

اجلنوبي ال�سرقي قد اعتمدت على وادي بي�سة وروافده وادي 

وادي  على  الغربي  اجلنوبي  وباجتاه  اجلوف،  ووادي  ذهبان 

عتود ، وباجتاه الغرب وادي تارة ووادي حجال، و�ساعد على 

منو حماور التو�سع العمراين هذه ان�ساء طرق �سريعة لت�سهيل 

دور  لعبت  اخلدمية،  بالتجهيزات  مدعمة  املوا�سالت  حركة 

اأنها حددت  اأي  للحدود احل�سرية،  وكاأطر  للتو�سع  حمددات 

ملجال  احل�سرية  للكتلة  البنيوي  الهيكل  مبا�سر  غري  ب�سكل 

مدينة خمي�ض م�سيط، وخا�سة عند النظر يف م�سارات الطرق 

وعقد ات�سالها  واملكونة من طريق امللك خالد وطريق امللك 

ال�سرقي  تطور احلزام  وبداية  امللك خالد،  وطريق  اهلل  عبد 

للمدينة الذي بداأ بتطوير م�سار طريق االأمري �سلطان. وتتخذ 

كطريق  االأودية  اأ�سرة  م�ساراتها  يف  ال�سريعة  الطرق  هذه 

امللك خالد، الذي ي�ساير وادي بي�سة وطرق اأخرى اأقل اأهمية 

الطريق  اأن  باعتبار  الداخلي  احل�سري  التو�سع  يف  �ساعدت 

خ�سائ�ض  باأن  القول  وميكن  للعمران.  االأول  اجلاذب  هو 

من  خالية  املدينة  تطور  يف  �ساهمت  التي  احل�سرية  البقعة 

التالل ال�سخرية الغرانيتية التي تلعب دورا يف اإعاقة التو�سع 

اىل  باالإ�سافة  احل�سرية  للمجزءات  الطويل  اأو  العر�سي 

الدور املحدد لبنى التو�سع واملكون من �سبكة الطرق العري�سة 

وال�سريعة وحماور بطون االأودية. 
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 ال�سكل 6: مراحل وحماور النمو العمراين خلمي�ض م�سيط بني الفرتات 1965 و1980و 1995 و2009م

�سكل اأ�سلي للموؤلف 
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  ال�سكل 7: التطور املت�سارع الأحياء اخلمي�ض بني 1965و2009م يف االأحياء القريبة من املركز.

نالحظ تو�سع العمراين يف املناطق اجلبلية واالودية مما يوؤدي اال زيادة خماطر ال�سيول

 �سكل ا�سلي للموؤلف

ال�سكل 8: التطور املت�سارع الأحياء اخلمي�ض بني 1965و2009م يف اأحياء ال�سواحي البعيدة للمحور اجلنوبي ال�سرقي.

 �سكل ا�سلي للموؤلف
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اأ.د. جهاد حممد قربة     

د. عبد اجلليل انيانك

تقويم التوسع العمراني النشط لمدينة خميس مشيط باستخدام الصور الفضائية 
عالية الدقة المكانية 1965-2009 م.

املت�سارع  العمراين  للنمو  الداخلية  العوامل   -3-4

خلمي�س م�سيط 

تتاأثر مدينة خمي�ض م�سيط مبا يحدث من تغريات جغرافية 

املحافظات  من  بنيتها  تتكون  التي  منطقتها  داخل  واإدارية 

التالية: خمي�ض م�سيط، ،النما�ض، اأبها، بي�سة، النما�ض، اأحد 

رفيدة، بارق، الربك، بلقرن، تثليث، تنومة، رجال اأملع، �سراة 

املجاردة،  ع�سري،  حمايل  اجلنوب،  ظهران  طريب،  عبيدة، 

وتتعامل هذه املحافظات ب�سكل ا�سا�ض مع عا�سمتي منطقتها 

منطقة  الأمارة  مركز  كونها  اأبها  املتمثلة يف  الكبرية  االدارية 

ع�سري وخمي�ض م�سيط التي تلعب حاليا دور العا�سمة التجارية 

لكافة املنطقة التابعة لها وهي منطقة ع�سري االدارية.

 

الشروط المناخية الجاذبة 
ف�سول  طوال  احلراري  باالعتدال  م�سيط  خمي�ض  تتميز 

تعرفها  التي  وال�سهرية  اليومية  التقلبات  عن  بعيدًا  ال�سنة 

يالحظه  ما  وهذا  اأبها،  وخا�سة  ال�سروات  مدن  باقي  اأجواء 

قورنت  ما  اذا  ال�سروات  ظهور  مدن  اأجواء  نعومة  يف  الزائر 

بق�ساوة التغريات املالحظة يف اأجواء مدن القريبة من حواف 

وقمم ال�سروات. وميكن من خالل البيانات التي مت احل�سول 

عليها من هيئة االأر�ساد وحماية البيئة التاأكد من اأن املتو�سط 

ال�سنوي لدرجات احلرارة العظمى ال يتعدى 28 م◦ ولل�سغرى 

14 م◦،  ويف الواقع فان اأعلى درجة حرارة �سجلت يف خمي�ض 

ال تتجاوز 35 م◦ واأدنى درجىة حرارة يف املدينة ال تقل عن 11 

م◦ االأ�سكال 9، 10، 11. للتعبري عن ف�سل ال�ستاء مت ت�سميم 

ال�سكل 11 اخلا�ض ب�سهر يناير وهو اأبرد �سهر يف ال�سنة ليمثل 

احلرارة  درجات  ترتيب  خالل  من  لنالحظ  ال�ستاء،  ف�سل 

االختالفات  باأن  وال�سغرى،  للعظمى  ال�سهرية  الو�سطية 

لو�سطيات  قيمة  اأكرب  الأن  تذكر  ال  تكاد  القيم  بني  احلرارية 

العظمى ال�سهرية ال تزيد عن 26 م◦ واأ�سغر قيمة لها 25 م◦، 

اأما و�سطيات احلرارة ال�سهرية لل�سغرى فانها ترتاوح بني 14 

و 11 م◦ للمدة من 1984- 2016م. ومتثل و�سطيات احلرارة 

يف  ال�سهلية  باملحطات  قورنت  ما  اذا  متدنية  قيم  ال�سغرى 

حميط اخلمي�ض وتكون احلرارة منخف�سة جًدا لدرجة تهطل 

ابها  مثل  العالية  واملناطق  اجلبال  على  اأحيانا  الثلوج  معها 

وال�سوده والنما�ض وغريها من املناطق وقد تنخف�ض احلرارة 

اأحيانا  ال�سفر  حتت   10 اإىل  اقل  واىل  ال�سفر  حتت   5 اإىل 

�سنة  من  لتحدث  �سعيف  احتمال  ذات  متطرفة  قيم  وهي 

الأخرى، ويوؤكد ذلك حتليل البيانات اليومية للحرارة ال�سغرى 

2014م والتي حققت بها  للمدة من يناير1977 اىل دي�سمرب 

اأقل من ال�سفر وال تتعدى -4 م◦  اأو  ال�سغرى درجة ت�ساوي 

خلمي�ض  الرائع  املناخي  للواقع  ي�سيف  وهذا  مرة.   24 فقط 

عادة  تعرفه  الذي  ال�سقيع  بعيدا عن مناذج  ويجعله  م�سيط 

اأ�سهر  خالل  الن�سبية  الرطوبة  وترتفع  ال�سروات.  جبال 

يف  اأما   ،%85 حوايل  اإىل  لت�سل  وفرباير،  يناير،  دي�سمرب، 

�سهر مار�ض، واأبريل، ونوفمرب، فت�سل الرطوبة من 60% اإىل 

اأهم �سروط هطول االأمطار الذي يت�سم  70%، والرطوبة من 

بكونه متقطع ولكنه م�ستمر على مدار العام وتعرب خمي�ض عن 

منط التهطال على ظهور ال�سروات لكون تو�سطها اجلغرايف، 

وال تزيد ن�سبة االأ�سهر التي مل تعرف هطول مطري يف خمي�ض 

للمدة املعتربة عن 31% اأي اأن ثلثي االأمطار يف ال�سنة تعرف 

هطول مطري الذي يتحقق يف ف�سلي الربيع وال�سيف. 
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اجلدول 6: التحليل االأ�سا�سي لالأمطار ال�سهرية يف خمي�ض 

م�سيط للمدة من 1984-2016م

Mean 14.76
Median 4.00
Mode 0

Std. Deviation 25.683
Variance 659.630

Minimum 0
Maximum 194

Percentiles
25 .00
50 4.00
75 17.00

ويظهر اجلدول رقم 6، التحليل الربيعي لالأمطار ال�سهرية 

ملدة الدرا�سة ويالحظ باأن 50% من اأ�سهر املدة ال تزيد كمية 

االأمطار بها عن 4 ملم واأن 75% من االأ�سهر تتلقى اأمطار تقل 

120ملم  من   ال�سنوي  متو�سطها  ويرتاوح  وغالبًا  17ملم  عن 

لل�سنوات قليلة االأمطار اإىل 350 ملم ل�سنوات االأمطار الغزيرة، 

وهذه من �سفات وخ�سائ�ض مناخات ال�سروات اجلبلية التي 

جعلت من منطقة ع�سري قبلة ال�سياحة الداخلية مما اأدى اىل 

تطور املحميات الطبيعية التي ت�سكل يف نف�ض الوقت حا�سنة 

ملنتزهات طبيعية يرتادها ال�سكان وامل�سطافني يندر وجودها 

على م�ستوى اجلزيرة العربية.

التطوير المناسب للبنى التحتية وشبكات الطرق:
و�سبكة  املدينة  لبنية  املحددة  الطرق  �سبكة  تطوير  �ساهم 

الطرق اخلارجية اىل تطوير مت�سارع للمجال املعمور وميكن 

ت�سنيف �سبكة الطرق ح�سب الدرجة كما يلي:

بني  الوا�سل  املحور  يف  ومتثل  اإقليمية:  مزدوجة  طرق 

وهو  35كم  حوايل  طوله  ويبلغ  واأبها  م�سيط  خمي�ض  مدينتي 

عبارة عن طريق مر�سوف بحالة جيدة وذو اجتاهني.

خمي�ض  اإمارة  املحور  يف  وتتمثل  رئي�سة:  اإقليمية  طرق 

م�سيط - تثليث وامتداده حتى حدود منطقة الريا�ض واملحور 

ظهران   - م�سيط  خمي�ض  واملحور  بي�سة،   - م�سيط  خمي�ض 
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اأبها- واملحور  جنران  منطقة  حدود  حتى  وامتداده  اجلنوب 

الباحة،  منطقة  حدود  حتى  وامتداده  النما�ض-العاليا 

واملحور اأبها-عتود حتى حدود منطقة جازان. واملحور رجال 

اأملع- حمايل وامتداده �سمااًل، حتى حدود منطقة مكة املكرمة 

وامتداده جنوبًا حتى يتالقى مع طريق اأبها- الدرب واملحور 

وامتداده  القحمة  الربك-  العمق-ام  واملحور  اأبها-الدرب 

حتى حدود منطقة مكة املكرمة �سمااًل ومنطقة جازان جنوبًا، 

وهي طرق مر�سوفة بحالة جيدة وذات اجتاه واحد.

طرق حملية: و�سالت �سغرية مر�سوفة لربط التجمعات 

العمرانية مع الطرق االإقليمية.

الطرق الرتابية: وهي و�سالت معبدة اأو غري معبدة ومتباينة 

من حيث اأطوالها وعرو�سها وت�ستخدمها ال�سيارات يف حركتها 

االآلية وغالبًا ما ي�سعب الف�سل بني الرئي�سي والفرعي.

وان�ساء  تطوير  املختلفة  الطرق  �سبكة  تطوير  مع  ويرتافق 

واملاء  الكهرباء  �سبكات  مثل  الفنية  ال�سبكات  اأنواع  خمتلف 

والالت�ساالت وال�سرف...الخ، و�سعت البلديات يف خمي�ض يف 

اإعداد خمطط م�ستقبلي ل�سبكة الطرق خلمي�ض م�سيط لـ 50 

وت�سمن  والقروية،  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  من  واعتماده  �سنة 

البعيد،  املدى  املرورية على  مل�سكلة االختناقات  حلوال جذرية 

الو�سول، ومت  �سهولة  لتطوير  الفعلي  االنطالق  وكان هذا هو 

جدولة امل�ساريع ح�سب االإمكانات املتاحة واملتوقعة لفتح تلك 

من  االنتهاء  ومت  عليها،  رئي�سة  تقاطعات  واعتماد  الطرق، 

تنفيذ البع�ض منها وهي نفق املعار�ض ونفق النقل اجلماعي 

طريق  بني  الرابط  والطريق  )اخلما�سي(  ال�سجن  وتقاطع 

امللك عبداهلل وامللك خالد لربط اأبها واأحد رفيدة باخلمي�ض 

من جهة اجلنوب الغربي.

خالد  امللك  لطريق  اجلنوبي  الرديف  الطريق  تنفيذ  ومت 

االأمري  طريق  امتداد  وهو  م�سيط  وخمي�ض  اأبها  بني  الرابط 

وو�سع  عدة،  اأ�سهر  قبل  وتد�سينه  املطار  باجتاه  �سلطان 

وتقاطع  الفتح،  تقاطع  ت�سمل  اأخرى  مل�ساريع  االأ�سا�ض  حجر 

احلمالت، وتقاطع اخلمي�سني، وتقاطع الثمانني، وهناك عدد 

كبري من التقاطعات والطرق املجدولة التي �ست�ستكمل وتنفيذ 

وبتوظيف  احلالية  البلدية  االأول يف اخلطة  الدائري  الطريق 

االإمكانات املتاحة.

الطرق داخل  �سبكات  امل�سوؤولة عن تطوير  و�سعت اجلهات 

املجال احل�سري ملدينة خمي�ض م�سيط يف معاجلة االختناقات 

املرورية، ومتثل العمل على حمورين، االأول اإيجاد حلول �سريعة 

وعاجلة عن طريق تعديل امل�سارات وتوحيد اجتاهات ال�سري يف 

بع�ض املواقع، واملحور الثاين املتمثل باإلغاء االإ�سارات ال�سوئية 

يف و�سط البلد وطريقي امللك خالد وامللك فهد، وحتريرهما 

متاما من االإ�سارات وا�ستبدالها بحلول ذكية تعالج امل�سكلة يف 

البلدية جنبا  القريب، حيث عملت  وامل�ستقبل  الوقت احلايل 

اإىل جنب مع املجل�ض البلدي وجمل�ض التن�سيق املروري لتحقيق 

ذلك. 

توفير المياه:
القطاعات  خمتلف  معها  وتتطور  تقوم  اأن  للحياه  ميكن  ال 

االقت�سادية دون املياه وتعتمد املنطقة على عدد من امل�سادر 

يف توفري مياه ال�سرب ومنها املياه املحالة التي توفرها حمطة 

املنطقة  تعتمد  كما  جازان،  مبنطقة  ال�سقيق  يف  التحلية 

ا�ستهالك  اأما  االأهلية،  اأو  احلكومية  �سواًء  االآبار  مياه  على 

لعام  اليومي  اال�ستهالك  متو�سط  اأن  فتبني  املنطقة  يف  املياه 

ا�ستهالك  99000م3، حيث ي�سل معدل  بلغ  1420/1419هـ 

الفرد اليومي من املياه اإىل 224 لرتا. كما يعد اإن�ساء ال�سدود 

اأحد املهام التي تقوم بها وزارة املياه، حيث مت اإن�ساء 56 �سدًا 

يف منطقة ع�سري ب�سعة تخزينية تقدر بحوايل 373 مليون م3 

لتوفري املياه للزراعة وال�سرب باملنطقة.

توفير الطاقة الكهربائية:
القطاعات  اأحد  ع�سري  منطقة  يف  الكهرباء  قطاع  ميثل 

الفرتة  خالل  كبريين  وتو�سعًا  منوًا  �سهدت  التي  الرئي�سية 

املا�سية، وقد جاء ذلك متوازيًا مع االإجنازات التنموية التي 

حتققت يف خمتلف املجاالت باملنطقة. هذا وقد بلغ اإجمايل 

الطاقة الكهربائية املباعة يف املنطقة خالل عام 1419هـ قد 

ال�سكنية  القطاعات  ذلك  �سمل  �ض،  و.  ك.   3156203 بلغت 

املالحظ  ومن  والزراعية،  وال�سناعية  واحلكومية  والتجارية 

اإجمايل  من  االأكرب  بالن�سيب  حظي  قد  ال�سكني  القطاع  اأن 

القطاع  لهذا  املباعة  الطاقة  كمية  بلغت  حيث  الطاقة،  هذه 

2247700 ك. و. �ض )كيلو وات �ساعة( وهو ما ميثل %71.2 

القطاع  كان  املنطقة يف حني  املباعة يف  الطاقة  اإجمايل  من 

ا�ستهالكًا للطاقة، حيث بلغت قيمة  اأقل القطاعات  الزراعي 

ميثل  ما  وهو  �ض  و.  ك.   5169 القطاع  لهذا  املباعة  الطاقة 

0.2% فقط من اإجمايل الطاقة املباعة يف املنطقة.
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توفر الخدمات األساسية:
االآلية  الهاتفية  اخلطوط  عدد  يزيد  الهاتف  خدمات   .1

200000 خط واخلدمات اخلا�سة 5000 خط حتى عام 1425 

هـ، كما بلغ عدد امل�سرتكني يف خدمة الهاتف اجلوال وال�سيار 

الهاتف  خدمات  يف  واناث  ذكور  من  البالغني  ال�سكان  عدد 

اجلوال التي تقدمها ال�سركات الرئي�سة العاملة يف اململكة اأما 

الهواتف العمومية فقد زاد عددها خطوطها اإىل 4000 خط، 

خطا   6000 اخلطوط  عدد  يزيد  التلك�ض  خدمة  جمال  ويف 

لنف�ض الفرتة ال�سابقة.

منطقة  يف  الربيد  خدمات  تطورت  الربيدية  اخلدمات   .2

ع�سري خالل العقود املا�سية، حيث و�سل عدد مكاتب الربيد 

حتى عام 1425هـ اإىل 120 مكتبًا وبلغ عدد ال�ُسعب الربيدية 

)امل�سرتكني  الربيد  �سناديق  اأعداد  تزايدت  كما  �ُسعاب.   20

وال�سوارع( حتى و�سل عددها اإىل ما يقارب 30000 �سندوق 

لنف�ض الفرتة.

الخدمات الصحية:
اأما  243 مركزًا،  بلغ عدد مراكز الرعاية االأولية باملنطقة 

عدد  م�ست�سفًا،   19 عددها  بلغ  فقد  احلكومية  امل�ست�سفيات 

اخلدمات  تلك  من  ا�ستفاد  وقد  �سريرًا.   2389 بها  االأ�سرة 

عدد  بلغ  حني  يف  مراجعًا،   6234200 املقدمة  ال�سحية 

املر�سى املنومني منهم 110642 منوماً. اأما فيما يتعلق باإعداد 

و�سيادلة  وهيئة متري�ض  اأطباء  ال�سحة من  بوزارة  العاملني 

و33  3073 ممر�سًا  1254 طبيبًا  بلغ  وم�ساعدين فنيني فقد 

�سيدليًا و1607 م�ساعدًا فنيًا. كما بلغ عدد م�ست�سفيات القطاع 

 195 اأ�سرتها  جمموع  م�ستو�سفًا  و33  م�ست�سفيات   4 اخلا�ض 

�سريرًا. ا�ستفاد من تلك اخلدمات ال�سحية املقدمة 424946 

يف  منومًا.   4537 املنومني  املر�سى  عدد  بلغ  بينما  مراجعًا، 

حني بلغ عدد العاملني بهذا القطاع 339 طبيبًا و359 م�ساعدًا 

فنيًا و273 ممر�سًا. وميكن اعتبار خمي�ض م�سيط اكرب مركز 

يف ع�سري يقوم بتقدمي خدمات �سحية وطبية، ونظرا لوجود 

ومن  وعامة   خا�سة  وم�ست�سفايات  امل�ستو�سفات  من  عدد 

ا�سهر هذه امل�ست�سفيات امل�ست�سفى ال�سعودي االملاين يف ع�سري 

اىل  باال�سافة  الدولية  االعتماد  ى�سهادة  على  ح�سل  الذي 

م�ست�سفيات خا�سة مثل م�ست�سفى احلياة الوطني وم�ست�سفى 

الدكتور غ�سان فرعون وم�ست�سفى االهلي، كما متتلك املدين 

في�سل  امللك  وم�سفى  ال�سهري  املدين  كامل�سفى  عامة  م�سايف 

الع�سكري ال�سهري . 8

التطور التدريجي لقطاع الصناعة والتعدين:
)وطني  املنتجة  امل�سانع  لعدد  الرتاكمي  االإجمايل  بلغ 

واأجنبي( مبنطقة ع�سري حتى نهاية عام 1422هـ 84 م�سنعًا 

بلغ اإجمايل راأ�ض املال امل�ستثمر فيها حوايل 1645.53 مليون 

البناء  مواد  �سناعة  وتعترب  عامال.   3831 بها  يعمل  ريال 

حيث  امل�سانع،  عدد  حيث  من  ال�سناعية  املجموعات  اأكرب 

امل�سانع  اإجمايل  من   %48.8 بن�سبة  م�سنعًا   41 عددها  بلغ 

التي  واملعدات  واملاكينات  املعدنية  املنتجات  تليها  املنتجة، 

الغذائية  املواد  تليها   ،%17.9 بن�سبة  15 م�سنعًا  بلغ عددها 

هذه  ومتثل   ،%14.3 بن�سبة  م�سنعًا   12 عددها  بلغ  التي 

ال�سناعات الثالث ما ن�سبته 81% من اإجمايل عدد امل�سانع، 

 %19 ن�سبته  ما  جمتمعة  االأخرى  ال�سناعات  متثل  بينما 

عليها  وافق  التي  ال�سناعية  القرو�ض  قيمة  بلغت  كما  فقط. 

حتى  ع�سري  مبنطقة  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق 

وذلك ح�سب  ريااًل  مليون   410 1420/4/30هـ حوايل  تاريخ 

االأن�سطة ال�سناعية املختلفة املعتمدة من قبل وزارة ال�سناعة 

من  لال�ستفادة  تعدينية  �سكوك  عدة  اإ�سدار  مت  والكهرباء. 

املعادن واخلامات املتوفرة باملنطقة ومواقع مواد البناء حتى 

واحد  تعديني  وامتياز  ك�سف  برخ�ستي  تتمثل  1420هـ  عام 

الذهب  ويعترب  بناء.  مواد  اأذون  و84  مناجم،  وترخي�سي 

من املعادن املكت�سفة يف املنطقة، حيث يوجد مكمن احلجار 

على بعد 65كم غرب مدينة بي�سه، ويحتوي على 5 مليون طنًا 

2.5 جرام للطن، وقد بداأت مرحلة  من خام الذهب بن�سبة 

من  اعتبارًا  طن  األف   500 م�ستوى  اإنتاج  مبعدل  ا�ستخدامه 

اأبريل عام 2001م، كما يوجد باملنطقة خام النيكل يف موقع 

حدبة 175كم �سرق مدينة اأبها، ويحتوي على 2.7 مليون طن 

0.92% نيكل، ومن املخطط ا�ستخراج الذهب  بن�سبة تركيز 

من موقع حم�سة باملنطقة على بعد 75كم جنوب تثليث خالل 

خطة التنمية ال�سابعة احلالية.

8 Cordesman, Anthony H. (1987), Western Strategic Interests in Saudi Arabia. Croom Helm. p. 170. ISBN 
978-0-7099-4823-0. Retrieved 27 August 2012.



املجلد العا�شر )2( �أكتوبر 2018  2627

اأ.د. جهاد حممد قربة     

د. عبد اجلليل انيانك

تقويم التوسع العمراني النشط لمدينة خميس مشيط باستخدام الصور الفضائية 
عالية الدقة المكانية 1965-2009 م.

توسع الرقعة الزراعية 
 16238 بنحو  املنطقة  املزروعة يف  االأرا�سي  م�ساحة  قدرت 

هكتار اأو ما يعادل 0.8% من اإجمايل م�ساحة االأرا�سي املزروعة 

يف اململكة، كما قدرت م�ساحة االأرا�سي ال�ساحلة للزراعة يف 

املنطقة بنحو 748643 هكتار متثل 2.4% من م�ساحة االأرا�سي 

املحلي  االإنتاج  خالل  ومن  اململكة.  يف  للزراعة  ال�ساحلة 

1422هـ  عام  املختارة  الزراعية  املنتجات  لبع�ض  باملنطقة 

االإنتاج  االأول من حيث كمية  املركز  الفواكة يف  جاء حم�سول 

اخل�سروات  وحم�سول  طنًا،  األف   78.7 حوايل  بلغ  والذي 

االإنتاج  التمور، حيث قدر  تبع ذلك حم�سول  األف طنًا   53.7

بحوايل 46.9 األف طنا، وقد جاء حم�سول االأعالف يف املركز 

الرابع، حيث قدر االإنتاج بحوايل 39.6 األف طنًا، واأخريًا جاء 

حم�سول احلبوب، حيث يقدر االإنتاج بحوايل 31.9 األف طنا. 

املنتجات  زيادة  اإىل  باملنطقة  الزراعي  االإنتاج  تطور  اأدى  كما 

الدجاج  من  االإنتاج  بلغ  حيث  1422هـ،  عام  خالل  احليوانية 

بحوايل 47 مليون فروج، وعدد البي�ض املنتج حوايل 65 مليون 

4 م�ساريع متخ�س�سة. كما بلغ عدد االأغنام  بي�سة من خالل 

حوايل 717.4 األف راأ�ض، كما بلغت كميات الع�سل املنتج حوايل 

22841كجم من خالل 274 مزرعة.

تطور االقتصاد السياحي: 
يف  لل�سكان  اجلاذبة  املناخية  اخل�سائ�ض  ا�ستعرا�ض  مت 

املناخية  بالنعومة  تتميز  التي  خا�سة  م�سيط  خمي�ض  منطقة 

اجلبلية التي يقل وجودها يف اأرا�سي اجلزيرة العربية،  وتعد 

املوارد  يف  وتنوعًا  جمااًل  اململكة  مناطق  اأكرث  من  املنطقة 

 29 باملنطقة  الفنادق  عدد  بلغ  وقد  والطبيعية،  االقت�سادية 

فندقًا، كما ت�ستهر بتوافر االإمكانات ال�سياحية، وقد حر�ست 

الوطنية حلماية  املنتزهات  اإن�ساء  الزراعة واملياه على  وزارة 

اخلالبة،  الطبيعية  واملناظر  والت�ساري�سية،  البيئية  املظاهر 

ولهذا جاء اإن�ساء اأول منتزه وطني للمملكة يف منطقة ع�سري، 

اإن�سائه  تكلفة  وبلغت  هكتارًا   45000 قدرها  م�ساحة  ويغطي 

من  للعديد  الوحيد  املكان  ويعترب  ريااًل،  مليون   60 حوايل 

اإال يف هذا اجلزء ف�سال عن ثالثمائة  النباتات التي ال تنمو 

البحر  �ساحل  من  ي�سعد  وهو  اجلارحة،  الطري  اأنواع  من 

يرتاوح  �سريط  �سكل  على  مرتًا   3048 ارتفاع  اإىل  االأحمر 

املنتزه  تزويد  مت  وقد  240كم  اإىل  160كم  بني  ما  عر�سه 

ببع�ض اخلدمات ال�سرورية كال�سفلتة واملواقف ودورات املياه 

والكرا�سي والكهرباء وال�سوايات.

أصالة وهوية المدينة: 
م�ساحة  ال�سعودية  جنوب  مدن  اكرب  هي  م�سيط  خمي�ض 

تراث  ولها  القدمية  التاريخية  املدن  من  وهي  �سكان،  وعدد 

هذا  ويعترب  الكبري   اخلمي�ض  جامع  بها  ويوجد  كبري   وارث 

اجلامع اكرب جامع يف املنطقة وهو اي�سا اول جامع مت بنائه 

الكبري كما  وي�سمى جامع اخلمي�ض  العثمانية  الدولة  يف عهد 

ي�سمى جامع احلوا�سي، ويوجد يف مدينة خمي�ض م�سيط ق�سر 

ابن م�سيط ويقع حتديدا يف قريد ال مريط امام امل�ست�سفى 

املدين اجلديد  وهو خلف ق�سر �سيخ ال�سمل اجلديد. والبناء 

الرتاثي يف مدينة خمي�ض م�سيط يحدد مبا ال يدع جمال لل�سك 

وبقوة الهوية التاريخية للمدينة وجمال وروعة البناء القدمي 

القدمي  املعمار  يتمتع بخ�سائ�ض فريدة هي مزيج من  الذي 

باملعمار  ت�سميته  ميكن  والذي  واليمني   ال�سحراوي  الطيني 

يف  وهو  القدمية  للمنازل  البناء  طريقة  يف  الفريد  الع�سريي 

نف�ض الوقت م�سابه للبناء يف بي�سة وامل�سقي وما حولها  وتتميز 

البناء  يف  وت�ستخدم  القدمي  الرتاثي  با�سلوبها  البناء  طريق 

مواد من البيئة املحيطة الطني والرمل والتنب  كما ي�ستخدم يف 

تكوين اال�سا�سات اال�سقف اخل�سبية  وتبنى على �سكل ح�سن 

قدمي كما يبدو من املنازل القدمية التي مت تطويرها لت�ستقبل 

الزائرين ويقدم بداخلها القهوة وال�ساي واملاأكوالت اجلنوبية 

كما يعر�ض بداخلها مناذج من االأ�سلحة القدمية  والتي كانت 

ت�ستخدمة يف مقاومة االتراك يف ذاك الوقت. ومما يزيد من 

البنى  تطور  للمدينة  وال�سياحية  التجارية  الوظائف  اأهمية 

التحتية وخمتلف اأنواع اخلدمات االأخرى ال�سحية والتعليمية 

قد  خمي�ض  مدينة  باأن  يالحظ  كما  والريا�سية،  والدينية 

ا�ستفادت من اخلدمات ال�سخمة التي اأن�سئت خلدمة منطقة 

اأبها احل�سرية التي ت�سم كل من مدينة خمي�ض م�سيط واأبها 

الكبرية  والقرى  ال�سغرية  املدن  من  وغريها  رفيدة  واأحد 

تطور  هنا  ويذكر  ال�سروات.  وظهور  �سفوح  على  املنت�سرة 

وم�ست�سفيات  ومباين  مرافق  ت�سم  التي  اجلامعية  املدينة 

وامل�سايف  املحالة،  يف  الريا�سية  واملدن  خالد،  امللك  جامعة 

اأما  العمالقة يف ع�سري، ومرافق النقل اجلوي الهامة...الخ. 

فيما يتعلق بتطور خدمات مدينة اخلمي�ض نف�سها فقد جاءت 

تدريجيا وب�سكل مت�سارع مع التطور احل�سري الكبري للمدينة 

ال�سامل  التطوير  برامج  ح�سب  عامة  اجلنوب  وملدن  خا�سة 

ال�سبعينات  الفي�سل منذ بداية  االأمري خالد  بداأه �سمو  الذي 

من القرن املا�سي. وال �سك باأن تطور البنى التحتية هو العامل 
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�سبكة  تطور  وخا�سة  احل�سري  للتو�سع  املحرك  الديناميكي 

الطرق واملوا�سالت داخل املدينة) تطور نوعي( ويف �سواحي 

املدينة )تطور نوعي وكمي( خلدمة املدن العمالقة املرتبطة 

خالد  امللك  بقاعدة  واملتمثلة  م�سيط  خمي�ض  مبدينة  ع�سويا 

اىل  اأدى  ما  وهذا  الع�سكرية،  في�سل  امللك  ومبدينة  اجلوية 

تطوير وظيفة ا�سا�سية هامة ملدينة خمي�ض م�سيط باال�سافة 

الع�سكرية  الوظيفة  وهي  وال�سياحية  التجارية  وظيفتيها  اىل 

كما �سبق ذكره.

الخالصة
تبني هذه الدرا�سة ان اال�ست�سعار عن بعد من اأهم الو�سائل 

للظواهر  املكاين  للتوزيع  امل�ستمرة  املراقبة  يف  امل�ستخدمة 

االأر�سية يف اإطار وا�سع. كما متثل �سور االأقمار ال�سناعية ذات 

دقة عالية وثائق اأ�سا�سية لدرا�سة التطور التاريخي للظواهر 

مدى  على  غزيرة  معلومات  توافر  خالل  من  التغري  �سريعة 

ا�ستخدام اال�ست�سعار عن بعد  اكت�سب  فرتات زمنية متتالية. 

يف الدرا�سات التو�سع العمراين اأهمية كبرية يف وقتنا احلايل 

ملدينة خمي�ض م�سيط وذلك ب�سبب االنفجار ال�سكاين والتو�سع 

اال�ستيطاين على ح�ساب االأرا�سي الزراعية باالإ�سافة اإىل دور 

طبيعة االأ�سكال االأر�سية على م�ستقبل التخطيط العمراين.

�سناعية  اأقمار  �سور  ا�ستخدام  يف  الدرا�سة  اهمية  تربز   

و  ال�ستينات  نهاية  يف  مرت   2 و  �سنتمرت  اىل80   ت�سل  بدقة 

بداية ال�سبعينات. هذه ال�سور العالية الدقة اتخذتها االأقمار 

 CORONA كورونا   االأمريكية  التج�س�سيية  ال�سناعية 

م   1995 عام  يف  للجمهور  ن�سرتها  ومت  البارد  احلرب  اثناء 

.  من جانب اخر �ساعد تطور الدقة املكانية لل�سور الناجتة 

التو�سع  ر�سد  يف  احلايل،  وقتنا  يف  ال�سناعية  االأقمار  من 

ن�سبة  و�سلت  حيث  م�سيط  خمي�ض  ملدينة  الن�سيط  العمراين 

التو�سع الو�سطية يف العام الواحد بني 1965 و 2009 م %135 

و هذا التو�سع الذى كان �سببه بع�ض العوامل الداخلية ملحوظ 

يف مناطق جبلية و بدون االودية مما يوؤدي اىل زيادة خماطر 

خالل  املدينة  لها  تتعر�ض  التي  املختلفة  وا�سرارها  ال�سيول 

ال�سنوات االأخرية.

كورونا  ال�سور  با�ستخدام  نو�سى  الدرا�سة  هذه  خالل  من 

املكانية  الظاهرات  توريع  عن  دقيقة  معلومات  توفر  التي 

�سطح  على  ال�سريعة  التغريات  وتتبع  لر�سد  ال�ستينات  يف 

االأر�ض واتخاذ القرارات املنا�سبة يف ا�ستخدامات االأرا�سي.   

المراجع العربية:
مراجع ا�سافية التي �ساهمت يف تنوير البحث: 

• اأرباب، حممد اإبراهيم ، 2000 م، تطور النظام احل�سري 
جامعة  حتليلية،  درا�سة  املكاين   الرتكيب  ومنوذج  ال�سعودي 

العدد  العربية،  واجلزيرة  اخلليج  درا�سات  جملة   ، الكويت 

97، الكويت. 

• اأرباب، حممد اإبراهيم وعبد املنعم على اإبراهيم، 1994 
يف  احل�سري  احلي  من  الفرد  ون�سيب  ال�سكانية  الكثافة  م، 

منظومة املدن ال�سعودية، بحث مقدم اإىل الندوة اجلغرافية 

ذو  املنعقدة  اململكة  بجامعات  اجلغرافيا  الأق�سام  اخلام�سة 

القعدة بجامعة امللك �سعود، الريا�ض .

اأطل�ض  اأطل�ض منطقة ع�سري باململكة العربية ال�سعودية ،   •
احلر�ض  ال�سعودية  العربية  باململكة  الداخلية  بوزارة  من�سور 

الوطني، الريا�ض

ال�سعودية،  املدن  مواقع  1995م،   ، حممد   ، الثمايل   •
اجلمعية اجلغرافية الكويتية، العدد 186، الكويت.

اململكة  يف  التح�سر  2008م،  يقطان،  نزهة  اجلابري،   •
االن�سانية  للعلوم  القرى  اأم  جامعة  جملة  ال�سعودية،  العربية 

والرتبوية، جملد 20، العدد2، مكة املكرمة.

2012م، امناط ال�سكن الريفي  • اجلابري، نزهة يقطان، 
مبنطقة جازان بني الثوابت التاريخية واملتغريات اجلغرافية، 

جملة كلية االآداب، جامعة الزقازيق.

اأ�سكال  2013م، امكانية تعديل  • اجلابري، نزهة يقطان، 
النظرية لبع�ض مدن منطقة مكة املكرمة  الوظيفية  االقاليم 

االدارية، مركز البحوث واالحياء والرتاث بجامعة ام القرى، 

مكة املكرمة.

عوا�سم  مواقع  2013م،  يقطان،  نزهة  اجلابري،   •
والهام�سية،  املركزية  بني  املكرمة  مكة  مبنطقة  املحافظات 

من�سورات اجلمعية اجلغرافية الكويتية، الكويت.

• اجلابري، نزهة يقطان، 2015، العمران يف مكة املكرمة، 
مو�سوعة احلج واحلرمني ال�سريفني، دارة امللك عبدالعزيز، 

2015م، الريا�ض، اململكة العرلبة ال�سعودية.

التخطيطية  املعايري  يقطان،2011،   نزهة  اجلابري،   •
�سل�سلة  نقدية،  درا�سة  ال�سعودية.  العربية  باململكة  للخدمات 

ال�سابع  بحوث جغرافية اجلمعية اجلغرافية امل�سرية، العدد 

والثالثون، القاهرة.

احل�سري  النظام  حتليل  م،   1996 اأحمد  هلل،  اجلار   •
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اأ.د. جهاد حممد قربة     

د. عبد اجلليل انيانك

تقويم التوسع العمراني النشط لمدينة خميس مشيط باستخدام الصور الفضائية 
عالية الدقة المكانية 1965-2009 م.

الرتبة  لقاعدة  واملعدلة  التقليدية  ال�سيغة  بتطبيق  ال�سعودي 

الن�سر  جمل�ض  االإن�سانية،  للعلوم  العربية  املجلة   ، واحلجم 

العلمي، جامعة الكويت العدد 25 ال�سنة 14، الكويت. 

•  اجلار هلل، احمد، 2000م، نحو تعريف اإجرائي للمناطق 
احل�سرية يف اململكة العربية ال�سعودية ، من�سورات، اجلمعية 

اجلغرافية الكويتية ، العدد 238، الكويت.

•  ال�سريعي، اأحمد البدوي، 1992، التباعد وكيفية انت�سار 
مراكز اال�ستقرار باململكة العربية ال�سعودية ، ن�سرة البحوث 

اجلغرافية ، جامعة �سم�ض ، القاهرة.

1992، التوزيع احلجمي ملدن  •  ال�سريعي، اأحمد البدوي، 
ع�سري باململكة العربية ال�سعودية ، درا�سة اأ�سولية وتطبيقية، 

االإقليمي،  والتخطيط  اجلغرافيا  ندوة   ، االإ�سكندرية  جامعة 

اال�سكندرية

العمرانية  االأقاليم   ،1994 البدوي،  اأحمد  ال�سريعي،   •
�سل�سلة   ، ال�سعودية  العربية  باململكة  ع�سري  يف  الريفية 

العربية،  والدرا�سات  البحوث  معهد  اخلا�سة،  الدرا�سات 

العدد 4.

•  ال�سريعي، اأحمد البدوي، 1997، اأ�سكال القرى يف �سراه 
الدرا�سات  �سل�سلة   ، وال�سمات  االأمناط  يف  درا�سة  ع�سري، 

 ،65 العدد  العربية،  والدرا�سات  البحوث  معهد  اخلا�سة، 

القاهرة.

يف  الريفي  العمران   ،2002 اهلل،  عبد  �سلمى  الغرابي،    •
اأمارة ع�سري، ر�سالة ماج�ستري، ق�سم اجلغرافيا، كلية الرتبية 

لالأق�سام االأدبية، الريا�ض.

النطاق  خمطط   ،2010 جابر،  ح�سن  اأحمد  الفيفي،    •
ر�سالة  م�سيط،  خمي�ض  مدينة  منو  يف  ودوره  العمراين 

جامعة  االن�سانية،  العلوم  كلية  اجلغرافيا،  ق�سم  ماج�ستري، 

امللك خالد، اأبها.

•  القا�سي، حنان عبد الهادي،2005، االأ�سواق الدورية يف 
االقت�سادية،  اجلغرافيا  يف  درا�سة  احل�سرية،  اأبها  منطقة 

ر�سالة ماج�ستري، ق�سم اجلغرافيا، كلية الرتبية للبنات، جدة.

•  القا�سي، حنان عبد الهادي،2010، االأن�سطة االقت�سادية 
دكتوراه،  ر�سالة  م�سيط،  خمي�ض  مدينة  يف  املكانية  واأبعادها 

امللك  جامعة  اأبها،  للبنات،  الرتبية  كلية  اجلغرافيا،  ق�سم 

خالد.

منطقة  يف  العمران   ،2008 مفرح،  حممد  القحطاين،    •
ال�سابع،  الف�سل  ال�سعودية،  العربية  اململكة  مو�سوعة  ع�سري، 

مكتبة امللك عبد العزيز، الريا�ض. 

االأ�س�ض  ال�سياحة  مفرح،1997،  حممد  القحطاين،    •
واملفاهيم: درا�سة تطبيقية على منطقة ع�سري، اململكة العربية 

ال�سعودية، جامعة امللك خالد، اأبها.

•  القحطاين، حممد مفرح،2011، مراكز النمو يف منطقة 
البحوث  مركز  امل�ستقبلية،  والروؤية  الراهن  الواقع  ع�سري: 

والدرا�سات االجتماعية، جامعة امللك خالد، اأبها. 


