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19812007 

  
  سامي أحمد محب الدين. م

   اليمن–ن بعد ستشعار ع، المركز اليمني لال وتقنية المعلوماتوزارة االتصاالت
  
 

 إعالنها وتم اليمنية للجمهورية ةيتجاروال االقتصادية العاصمة عدن محافظة تعد
 المركز قام وقد مديريات، ثمان إلى مقسمة) 2كم727.3 (مساحة على تقع حرة، منطقة
 عن االستشعار تقنيات باستخدام عاماَ 26 مدى على للمحافظة العمراني التوسع بدراسة

 التي غيراتللت مستمرة مراقبة و واضحة رؤية إلعطاء الجغرافية المعلومات ونظم بعد
 التوسع عمليات إدارة في القرار ومتخذي المهتمين تساعدل ،هذه الفترة خالل تحدث

 ،2007و 1994 و 1981 لألعوام جوية صور على باالعتماد وذلك ومخطط، منظم بشكل
 غير األراضيو ،الزراعية األراضيو ،السكنية األبنية (من كل مساحات تحديد بغرض

  ).الصخرية التكشفاتو الرطبة األراضيو ،منشآتالو ،الطرقاتو ،المستثمرة
 بين ما الفترة في الضعفين بمعدل والطرق السكنية األبنية مساحة زيادة لنا وتبين

 أما المنشآت فزادت مديريات، خمس في متركزاَ التوسع توجه وكان  2007و 1981
 تتركز و قريبات % 1.5 بمعدل مساحتها زادت الزراعية واألراضي ،الضعف بمقدار مساحتها
 تشكل التي سعد دار مديرية خاصةبو لحج محافظة تحد التي المديريات فيالزراعة 

 أراضي لوجود كبيرة استثمارية بفرص موعودة ، وعدن %46 إلى تصل مساحة أكبر فيها
  .% 73.4 إلى مساحتها نسبة تصل مستثمرة غير

 تبلغ رطبة كأراضي قعموا بخمسة المتمثلة الطبيعية المحميات بوجود عدن وتتميز
 في البركانية الصخور تكشفات بوجود كذلك وتتميز المحافظة، مساحة من % 3.8

 من%  78 نسبته ما تمثل حيث صيرة مديرية في تظهر لها مساحة وأكبر مديريات خمس
  .المديرية مساحة

1 
ومات الجغرافية إلى أدى التطور الهائل الذي شهدته تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعل

إمكانية مراقبة التوسع العمراني وتحديد األماكن المثلى لزيادته والتقليل قدر اإلمكان 
مدينة صنعاء ( المركز بعضا من دراسات التوسع العمراني نفذلذلك  من األضرار المتوقعة،

ط  عن حجم النشاواضحة فكرة عطي، التي تةومن ضمنها هذه الدراس)  والمكالوالحديدة
وتوجيهها وضع الخطط االستثمارية المناسبة  وتسهل من وي البشري القائم والمستقبليالتنم

، ضوء على أهم مقومات هذه المحافظةسلط الت، وبما يتوافق مع أسلوب التنمية المستدامة
 يمكن هاكاملب محافظةللوخرائط بمقاييس مختلفة  وتوفر لنا قاعدة بيانات أساسية

 ،أي مشروع يهم المركز أو الجهات المختلفة والباحثين والمهتميناالستفادة منها في 
 التوسع معرفة إلى الدراسةهذه  وتهدف، وإمكانية تحديث قاعدة البيانات في المستقبل

خرائط   بغرض، وتقويمهعاماَ 26 مدى على عدن محافظة مديريات مستوى  علىالعمراني
 األراضيو ،المنشآتو، الطرقاتو، السكنية األبنية( من كلالتي تشمل  استعماالت األراضي



  سامي محب الدین. م...........................  ………ام تقنیات االستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافیة استخد

362 ............................................................................................ ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة  

 باالعتماد ،)الصخرية التكشفاتوالرطبة  األراضيو ،المستثمرة غير األراضيو ،الزراعية
  .مختلفةألعوام  جوية صور على
 العمراني التوسع فيها يظهر الرئيسية اليمنية المحافظات من كغيرها عدن محافظة و 

 من غيرها عن تتميز ولكنها التجارية، واألهمية صادياالقت والموقع الهجرة نتيجة الكبير
 أما منتظم بشكل تتوسع ومتباعدة مستقلة قليلة سكنية تجمعات بوجود الرئيسية المدن
 حتى مساحتها تزيد السكنية التجمعات من كبير عدد عن عبارة فهي األخرى المدن في

  .واحدة مدينة وتشكل تلتقي
ن أهمية موقع مينائها التجاري الذي يعد أهم المنافذ  شهرتها التاريخية م عدناكتسبتو

 خاصة فيبو هاتملت المالمح األساسية ل اكو،  لليمن منذ أزمنة موغلة في القدمالبحرية
ن يأما في النصف األول من القرن العشر. ة القرن التاسع عشريتر و المعال و التواهي مع نهايكر
 فيو . ينات والثالثيناتد المطار في فترة العشر باستثناء تشييير حضري كبيريطرأ تغيفلم 
بدء في تنفيذ مصفاة عدن الصغرى  الشكلحيث  فترة مهمةكانت ن سنة التالية يالعشر
  فقطتم توظيف آالف العمال ليس في المصفاةودة للتطور العمراني ي انطالقة جد1952سنة 
 نسمة سنة 80.000السكان من وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد ،يمجال اإلدارالضاً في يلكن أ
ثم حصل بعد ذلك بطء في عملية التوسع العمراني،  .1963 نسمة سنة 225.000 إلى 1946

خ التطور ي في تار التي شكلت محطة مهمة1990إلى أن تحققت الوحدة اليمنية عام 
 مركزاً ها إلقامة منطقة حرة متكاملة تجعل منات قرارتوصدرة عدن، حافظالحضري لم

  .)1(نهض عليها االقتصاد الوطنيية الدولية وقاعدة للتجار
2 

 من الشمال هايحدو عدن في الجزء الجنوبي الغربي من الجمهورية اليمنية، حافظةتقع م
 والغرب محافظة لحج ومن الشمال الشرقي محافظة أبين ومن الشرق والجنوب خليج عدن

وشبه جزيرة عدن ) كريتر(ه جزيرة عدن وهي عبارة عن شبه جزيرتين شب). 1 الشكل(
ويصل بينهما شريط ساحلي، ومن عدن الصغرى يوجد امتداد ساحلي يصل ) البريقة(الصغرى 

 ،المعالو ،التواهيو ،صيرة(وتنقسم المحافظة إدارياً إلى ثمان مديريات . إلى رأس عمران وقعوة
  .)البريقةو، دار سعدو ،المنصورةو ،الشيخ عثمانو ،خور مكسرو

م  2004نتائج التعداد السكاني لعام  لوفقاًعلى ويبلغ عدد سكان محافظة عدن 
%) 3(، و يشكل سكانها ما نسبته %)3.77(، وينمو السكان سنوياً بمعدل ةنسم) 589419(

  . )2( من إجمالي سكان الجمهورية
ات  درجو%) 77 -%  65(تتراوح الرطوبة النسبية في محافظة عدن ما بين أما المناخ ف

انية بركصخور عبارة عن فأما التكوين الجيولوجي ، )32.5 – 26.5(الحرارة تتراوح بين 
 في الفترة الزمنية مابين عصر المايوسين والباليوسين تعلو جزء من صخور القاعدةظهرت 

  .)3( من النوع التطابقيوهي ،)الصفيحة العربية(
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  . التقسيم اإلداري لمحافظة عدناسة و لموقع منطقة الدرمخطط عام : 1الشكل 
3 

النزول "اعتمدنا في جمع المعلومات على الخرائط والدراسات السابقة والمسح الميداني 
ا إسقاط أهم المعالم الموجودة في المحافظة م تم فيهنتيلوال" الميداني خالل مرحلتين

، وكذلك زيارة  التصوير الفوتوغرافيلذلك معوتعبئة استمارات أُعدت   GPSبأجهزة الـ
والتخطيط  لمساحةلألراضي واالهيئة العامة (عدد من الجهات الحكومية في المحافظة 

  .بدوا تعاونهم الكاملأالذين ) مركز علوم البحارووزارة األشغال العامة والطرق، والعمراني، 
بمقياس أخذت  1981 عام في مأخوذة جوية تمت عمليات المسح الضوئي لصورو

  ببرنامجومعالجتها وإرجاعها ،1:22,000 أخذت بمقياس 1994 لعام جوية ، وصور1:10,000
Erdas IMAGINE 9.2 ًلخارطة مشروع ا على إحداثيات الصور الجوية المصححة لاعتمادا

 تم إنشاء قاعدة ، وبعد ذلك)m 1(مقدارها مكانية بدقة التي أخذت 2007لعام الرقمية 
 تم تصدير المساحات في النهاية، و)ArcGIS9.3(نتاج الخرائط ببرنامج وإمكانية بيانات 

 للقيام Microsoft Office Excelونسبها المئوية على شكل جداول للتعامل معها في برنامج 
 .بالعمليات الحسابية وإخراج المخططات

4 
 تمتد عدن لنا أن عدن، و تبين ةمديريات محافظ كل مستوى على الحالية الدراسة تمت

 التقسيم على باالعتماد المديريات حدود رسم تم  و،2كم 727.3 قدرها مساحة على
 لمشروع المصححة الجوية الصور إحداثيات على وضبطها المحلية اإلدارة من المعتمد
 استعماالت و المديريات هذه مساحات تم حساب ذلك بعد و ،2007 الرقمية الخارطة

 مساحة من األعظم القسم تشكل المستثمرة غير األراضي أنوتبين  فيها،  ضياألرا
 الزراعية األراضي وتأتي ،2007 في الكلية المساحة من% 73.4 إلى وصلت بنسبة المحافظة

 مديرية هما لمديريتين مثاالً هنا ، وسنعرض )1 (  الجدول.%6.47 بنسبة الثانية المرتبة في
  .المنصورة ومديرة صيرة
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1.4 
( تقع في شبه جزيرة عدن و تتمثل في مدينة كريتر، ويربطها بالبر برزخ رملي يعرف ببرزخ 

 تتسم شبه جزيرة عدن بتعرج سواحلها ما أدى إلى تكوين عدد من الرؤوس ، و)خور مكسر
صهاريج ( ومن أهم المواقع التاريخية واألثرية التي تشتهر بها، )2الشكل (الجبلية والخلجان 

باب ، ومسجد العيدروسو ،مسجد أبانو ،منارة عدن، وقلعة صيره، و"صهاريج الطويلة "عدن
  )." العقبة"عدن 

تحتل التكشفات الصخرية القسم األكبر  :ومن هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج اآلتية
لمنشآت و ا% 11.4 األبنية السكنية تشكل و% 78.43من مساحة المديرية بنسبة تصل إلى 

، ونتيجة لمقارنة  )1(  والجدول )3 الشكل(من هذه المديرية السياحية %  5.75تشكل 
تغيرات استعماالت األراضي فإننا نالحظ أن صيرة لم تشهد تغيرات كبيرة في الفترة ما بين 

 في نسبة األبنية السكنية ا طفيفعا ارتفات مديرية صيرةفبشكل عام شهد،  2007 و1981
بالطبع لم  ( من المساحة اإلجمالية للمديرية%  2 تكشفات الصخرية بمعدلعلى حساب ال

  .)نتطرق لمطابقة هذه األبنية مع المخططات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجموع   تكشفات صخريةأراضي رطبةأراضي غير مستثمرةأراضي زراعيةمنشآت  طرقات أبنية سكنية العام  المديرية
1389601332560543950033927501165776214263147المساحة م 2

%9.742.333.8102.38081.73100.00
1560076381166695408024722401150516814389042المساحة م 2

%10.842.654.8301.72079.96100.00
1659307404424838490023582701141135414549402المساحة م 2

%11.402.785.7601.62078.43100.00
92427228734213134530696437061392399360744المساحة م 2

%9.873.0714.0307.44065.58100.00
132698839352013430334714467509058288819364646المساحة م 2

%14.174.2014.340.054.99062.24100.00
144948540631414828677174412017056067909364646المساحة م 2

%15.484.3415.830.084.40059.87100.00
85660336419211240881991292571010766112639443المساحة م 2

%32.4513.8042.590.0811.08040.79100.00
88701937581613875586433281349010559452938176المساحة م 2

%30.1912.7947.230.229.58035.94100.00
9237013824871432807705746554009541893211591المساحة م 2

%28.7611.9144.610.2214.50029.71100.00
14849731724210811479288437657698339061280490748982558المساحة م 2

%3.033.5216.570.0076.886.921.64100.00
25012182130982850369588436042920339061280803749179699المساحة م 2

%5.094.3317.290.0073.296.891.64100.00
282934430497899989852128418532175575339048480789649328745المساحة م 2

%5.746.1820.252.6065.236.871.64100.00
90659456598811743341351808239794822126140027978206المساحة م 2

%3.242.024.204.8385.717.600100.00
2364238103349111852131626013217687402126140027977695المساحة م 2

%8.453.694.245.8177.817.600100.00
3293431259306332779252181040166282002117062027973659المساحة م 2

%11.779.2711.727.8059.447.570100.00
164080497931616022831208907219088237269976027340134المساحة م 2

%6.003.585.864.4280.1326.590100.00
2988913152079021789215102666149568577862448026748148المساحة م 2

%11.175.698.1519.0855.9229.390100.00
485117033175217736775360113889413227813704028447927المساحة م 2

%17.0511.6627.2012.6631.4327.470100.00
9505771089522157637026507808319620750062086352المساحة م 2

%1.531.752.5442.7051.4800100.00
21127391370879189238929077434276329370062086377المساحة م 2

%3.402.213.0546.8344.5100100.00
29102132374635286596628557862253751390062083815المساحة م 2

%4.693.824.6246.0040.8700100.00
20271551670341870175885166994598801051459399621892141517282196المساحة م 2

%0.390.321.681.6588.902.824.23100.00
391530521922849685944121367564531305751439870721802298517261868المساحة م 2

%0.760.421.872.3587.602.784.21100.00
5199861441296010531886114205214496527731426457121786407517268978المساحة م 2

%1.010.852.042.2186.932.764.21100.00
10180579709679524067705375880975767164672738072441570660724601027المساحة م 2

%3.192.346.256.4972.693.815.60100.00
17656498939892826872160479549015545281102777790641000330725188833المساحة م 2

%2.431.303.716.6176.473.835.65

231268681694119345310025470589765267347302758582040566636727324247المساحة م 2

%3.182.336.236.4772.423.795.58100.00

البريقة

1981

1994

2007

المنصورة

1981

1994

2007

دار سعد 

1981

1994

2007

1994خور مكسر 

2007

الشيخ عثمان

1981

1994

2007

1981

المعال 

1981

1994

2007

1981

1994

1994

2007

التواهي

2007

1981

1994

صيرة  

2007

1981

المجموع 

 ".2م مقدرة بـ المساحة" عدنحافظة استعماالت األراضي في مديريات معيوضح توز: 1جدول
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  .2007مخطط موقع مديرية صيرة، وتوزع استعماالت األراضي فيها عام : 2الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2007 و1981في مديرية صيرة بين عامي استعماالت األراضي مساحات  لتطورة مخطط النسب المئوي: 3 الشكل
  
 الواضحة في العمراني في مجال المنشآت والطرق التطور  يظهر)4الشكل (تي اآل  المثال فيو

 مستشفى عدن العام إنشاء حيث نالحظ عمليات الردم والصور الجوية ألعوام الدراسة،
  . و مجمع عدن مول التجاري وشق شارع البراق)تيصيرة فان سي (ومدينة األلعاب

2.4   
تقع في المنطقة التي تربط بين شبه جزيرة عدن الصغرى وتتصل بالمنطقة الساحلية من 

 ديرياتأصبحت أكبر مو من المديريات الحديثة دتعو، )5الشكل (الجهة الجنوبية 
اد الحاجة إلى توفير مبان سكنية  بازديؤها بالسكان، ويرتبط نشومحافظة عدن ازدحاماً

.)4( ة شيدت المنطقة الصناعيةيريالستيعاب زيادة السكان، وفي القسم الغربي من هذه المد
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 .صور جوية توضح المناطق التي ردمت وحصل فيها تطور للمساحات والمنشآت والطرقات: 4الشكل 

قلعة صیرة و منطقة الخلیج األمامي 
 1981قبل عملیة الردم عام 

ظھور شارع البراق ومستشفى 
 1994عدن العام عام 

ظهور عدن مول وبعض 
 2007المنشأت عام 
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ية القسم األكبر من مساحة المدير - حالياً - تبلغ مستثمرةالاألراضي غير  حيث تبين أن
تتمثل  و%27تشكل في حين أن المنشآت  ،)1( والجدول )6الشكل (% 31بنسبة تصل إلى 

التي تخدم المنطقة (الصرف الصحي في العريش معالجة بالعديد من المصانع ومحطة 
 أما ،) الشيخ عثمان ودارسعد والمنصورة ومدينة الشعب-الشمالية الغربية من محافظة عدن 

إعالن موقع و في هذه المديرية تم  .من مساحة المديرية% 17لغ نسبة األبنية السكنية تب
كانت ونالحظ أن في هذه المديرية % 28محمية طبيعية و تشكل ) بحيرة عدن الممالح(

 ونتيجة للزيادة 1994عام % 19 فزادت إلى  1981عام % 4حوالي فيها نسبة األراضي الزراعية 
من % 13 إلى 2007 حيث وصلت عام  تدريجياًفي األبنية السكنية والطرق بدأت بالتناقص

 المنصورة  مديريةمقارنة تغيرات استعماالت األراضي فإننا نالحظ أنمن  و.مساحة المديرية
في ) أعلى معدل تغيير مقارنة مع بقية مديريات محافظة عدن(شهد تغيرات كبيرة ت أتبد

مخطط موقع مديرية المنصورة، وتوزع استعماالت : 5الشكل 
 .2007األراضي فيها عام 
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، ستثمرة واألراضي الزراعيةمال  وكانت على حساب األراضي غير 2007 و1981الفترة ما بين 
 والطرق زادت ،2007 و1981ار ثالثة أضعاف مابين األبنية السكنية زادت بمقدأن ونالحظ 

  . نفسهالفترةل  زادت بمقدار خمسة أضعاففقد المنشآت أما ،بمقدار أربعة أضعاف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الواضحة في المنشآت والطرق التطور العمراني في مجال يظهر )7الشكل  (تي اآل المثال فيو

، حيث نالحظ في المنطقة المجاورة لجولة كالتكس وحي كابوتا زيادة الصور الجوية
 المدن السكنية الصرف الصحي وعدد من المصانع ومعالجة عدد المنشآت وظهور محطة 

  .نماء العقارية وبعض الشوارع وتوسعة الطرق كطريق البريقةإمدينة ك

 .2007 و1981ضي في مديرية المنصورة بين عامي مخطط النسب المئوية لتطور مساحات استعماالت األرا: 6الشكل 

زیادة األبنیة السكنیة وظھور محطة 
  1994الصرف الصحي عام 

توسعة الطرق وظھور مدینة إنماء وزیادة 
   .2007أحواض محطة الصرف الصحي عام 
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  .ور جوية توضح مناطق تطور مساحات المنشآت والطرقات في مديرية المنصورةص: 7 الشكل
5 

 اعتماداًاألراضي،  استعماالت أنظمة من األول المستوى  وفق علىنجاز هذه الدراسةإ تم
عد  عن بستشعارفي المركز اليمني لال" بشكل نهائيليس "على التصنيف الذي تم اختياره 

  .في دراسة استعماالت األراضي
 بأنه ال يوجد Andersonيرى علماء تصنيف استعماالت األراضي ومنهم أندرسون حيث 

ن هذا يتعرض إ األرضية، حيث الغطاءاتتصنيف نموذجي واحد لتصنيف األراضي وأشكال 
ئم معظم ن كل تصنيف يصمم ليالأر أمام مقابلة الطلب على الموارد الطبيعية، ويللتغي

،  األراضيعماالتوط توافرها في نظام تصنيف استمتطلبات المستخدم وقد وضع أهم شر
التصنيف العالمي الستخدام األراضي الذي اقترح تسع (ولذلك تم إعداد عدة تصانيف منها 

، ) لالختالفات المحلية في كل دولةفئات رئيسية وكل منه له أقسام فرعية طبقاً
  "مريكي والتصنيف الكندي والتصنيف الواسعالتصنيف األوالتصنيف البريطاني و

ويشمل أربع فئات رئيسية، ونالحظ ) FAO( لمنظمة األغذية والزراعة "لالستخدام الزراعي
على العمران والصناعة  فهناك تصانيف تركز ،أن كل تصنيف يركز على جوانب معينة

ك تصنيف يركز على غفل االستخدامات الزراعية وهناك العكس وهناتوالخدمات و
  .)5 (االستخدامات الزراعية المختلفة إلى جانب العمران واألراضي غير المستغلة

  :يلي كمافي هذه الدراسة ) رئيسيةال صنافألا ( وكانت
1.5 

أعلى ، و2007 و1981فين في الفترة ما بين  الضع بمعدلحة األبنية السكنيةزيادة مسا
قة ألنها تضم عدة تجمعات  في مديرية البري خالل أعوام الدراسةلسكنيةمساحة لألبنية ا

 انتشار يتميز معظمو) س عمرانأفقم روصالح الدين ومهرام وبيرأحمد والحسوة (سكنية 
فقي وليس كبقية المديريات انتشار األبنية السكنية بشكل رأسي بالنمط األالبناء فيها 

في حين كانت أقل مساحة لألبنية السكنية ، لمنصورة، يليها مديرية ا)اًعمارة تحوي شقق(
  كان 1994 إلى 1981نالحظ أن توجه التوسع في األبنية السكنية من و ، في مديرية المعال

 2007 إلى 1994متركزاَ في مديرية البريقة والمنصورة وخور مكسر والشيخ عثمان، أما من 
 .و دارسعد والشيخ عثمان كان في مديرية  البريقة والمنصورة

عدم جولة كالتكس وجزء من حي كابوتا و
  1981 وجود محطة الصرف الصحي عام
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النسبة المئوية لمعدل التوسع في األبنية السكنية كان بشكل كبير في المنصورة 
% 17 وأصبحت 1981في % 5تمثل نسبة األبنية السكنية  في المنصورة حيث والشيخ عثمان 

 أما .2007في % 12 وأصبحت 1981في % 3ن  الشيخ عثمابينما من مساحة المديرية، 2007في 
كان معدل التوسع بشكل بسيط مقارنة ببقية ) المعالوالتواهي وصيرة (المديريات 
  . محصورة بتالل جبل شمسانألنهاالمديريات 

2.5 
تي تم تمييزها على الصور الجوية  ال كافة هي المنشآت الحكومية والخاصةهاالمقصود ب

، وقد الخ" ....لمقابرلمساجد واكا "التي يتم بها نشاط صناعي أو تجاري أو ثقافي أو ديني
، حيث نالحظ االرتفاع الواضح في  عاما26ً خالل  كبيراً عمرانياًشهدت محافظة عدن تطوراً

مساحة المنشآت، وذلك نتيجة إلعالن محافظة عدن منطقة حرة، وكونها من أهم المراكز 
من خالل تحليل و ، رية اليمنية بعد العاصمة صنعاءالحضرية واالقتصادية في الجمهو

   :تيةعليها تم التوصل إلى النتائج اآل لمنتجة والمساحات التي تم الحصولالمخططات ا
 ها عن2007ف في العام زيادة مساحة المنشآت في كل مديريات محافظة عدن، بمقدار الضع

تمثل مساحة المنشآت نسبة أعلى من نسبة مساحة كل من األبنية ، وم1994 و1981في 
من المساحة اإلجمالية للمحافظة وهي نسبة عالية % 6طرق، حيث تشكل  السكنية وال

في  المنشآت للمديرياتكان ترتيب مساحة ، و هده عدنتعكس التطور الحضري الذي تش
لوجود " البريقة و"لوجود مطار عدن"خورمكسر ( احة  من األكبر إلى األقل مس 1981عام 

 " وميناء المنطقة الحرةلعديد من المصانعلوجود ا"المنصورة و" مصافي النفط والميناء
المعال ويخ عثمان الشو"  الحكوميةالمنشآتوجود الميناء والعديد من "التواهي ودارسعد و
(  من األكبر إلى األقل مساحة  المنشآت كان ترتيب مساحة 2007في عام ، و)صيرةو

تشكل ، و)صيرةوعال الموالتواهي وسعد  داروالشيخ عثمان والمنصورة  وخورمكسروالبريقة 
المنشآت أعلى نسبة من مساحة األصناف األخرى في مديرية المعال نتيجة لوجود ميناء 

  .الحجيف ومواقع العديد من الشركات والمباني الحكومية
3.5 

جرى تمثيلها على شكل مساحة بهدف إظهار مدى التطور الكبير الذي تشهده المحافظة، 
للفترة من بمعدل الضعفين  مساحة الطرقات قد زادت الدراسة الحالية أنوتبين لنا من خالل 

التي والمنصورة  الشيخ عثمان مديريتيير بشكل واضح في يكان التغ، و2007 حتى 1981
 محافظة عدن دتع، و على التوالي%12إلى % 3من و% 9إلى % 2 بمقدار أربعة أضعاف من ازادت

من المساحة  % 2.3مساحة الطرقات ما نسبته بالطرقات بشكل جيد إذ تشكل مخدومة 
ومن الزيارات التي قمنا بها للجهات الحكومية ، لألبنية السكنية % 3.2  اإلجمالية، بمقابل

ط أطراف المحافظة المختلفة الحظنا وجود مخططات مستقبلية لشق طرق إستراتيجية ترب
) قة ـ المخاء ـ الحديدةالبري(ها، وعلى وجه الخصوص الطريق الدولي بوقد بدأ العمل 

وكذلك طريق اإلرسال اإلذاعي الخط ) البريقة ـ صالح الدين ـ لحج(وكذلك طريق 
  .التي تربط محافظتي عدن وأبين) نقطة العلم(الدائري إلى خط أبين 

4.5 
نطقة ضمن م) باتات البريةالمزروعة والن(يقصد باألراضي الزراعية كل المناطق الخضراء 

 من حيث إمداد ة أهمية كبيرة جداًحافظتشكل األراضي الزراعية المحيطة بالم، والدراسة
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 تبين لنا سلوك و، وكذلك من الناحية البيئيةة بالمنتجات الزراعية المختلفة، حافظالم
 في أما)  في المساحات الخضراء تدهور ونقص في المدنحالياً  يحدثهنإحيث (ي إيجاب

 إلى 1981عام % 5.2  من ةحافظة نسبة المساحات الزراعية المحيطة بالممحافظة عدن زياد
 أن تركز الزراعة في المديريات التي تحد ناالحظ، و2007من مساحة المحافظة عام % 6.5

خاصة مديرية دار سعد التي تشكل األراضي الزراعية أكبر مساحة فيها بمحافظة لحج و
 المديريات التي تركز فيها الغطاء الزراعي ، وستعماالت األراضي األخرىمن بين ا % 46

نسبة في زيادة خالل أعوام الدراسة، ما عدا مديرية المنصورة التي حصل فيها الكانت 
 من مساحة المديرية على حساب 2007في % 13 إلى 1994في %  19تراجع الغطاء الزراعي من 

لغطاء الزراعي في كل من اد جاتو قلة ووجدنا، كل من األبنية السكنية والمنشآت والطرق
  ).خور مكسرو ،التواهيو ،المعالو ،صيرة(مديريات 

5.5 
أهم ما يميز ) األراضي المغمورة بالمياه والمسطحات الطينية والمالحات(األراضي الرطبة 

من % 3.8وتمثل  ،) 6( وهي تشكل أهمية كبرى في النظام البيئي الساحليمحافظة عدن، 
س و تم إعالن محميات األراضي الرطبة في محافظة عدن بموجب قرار مجلمساحة عدن، 

الشكل (ي تم فيه تحديد خمس محميات في محافظة عدن ذ وال2008 لعام 249الوزراء رقم 
لكبير  محمية الوادي ا- محمية الممالح- محمية بحيرات عدن-محمية كالتكس () 8
  . رطبة وطبيعتها بريةوهي أراضٍ )بير أحمد خور -) الحسوة (

 الدراسة نتيجة لعمليات خالل سني االختالف في نسب مساحات األراضي الرطبة ونالحظ
 من السكان وعدد من  وجدنا أننا إلى هنا، ونشير شق بعض الطرق داخل هذه المناطقالردم و

من بعض  وفا شديداًالجهات الحكومية وحتى الجمعيات المهتمة بالبيئة والمحميات تخ
  .اتعتداء والبناء في أجزاء من هذه المحميالمحاوالت التي تجري لال

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

  .في محافظة عدن) المحميات (  مخطط مواقع األراضي الرطبة  ):8( الشكل 
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6.5 
 منطقةالعة والجبال الموجودة في التكشفات الصخرية هي كل الكتل الصخرية المرتف

 يو ه، غير المستثمرة، وقد تم فصلها عن األراضي صعبة االستثماروذات انحدارات شديدة و
 وتحيط ، )7(  )مابين العصرين المايوسين والباليوسين(عبارة عن صخور بركانية ذات العمر 

 كما تحيط التالل ،وتسمى جبل شمسان) كريتر(ة عدن التالل البركانية بمدين
  .حسانإوتسمى جبل ) البريقة(الصغرى البركانية بعدن 

صيرة، التواهي، المعال، خور مكسر، (وتظهر التكشفات الصخرية في خمس مديريات  
وأكبر مساحة لها ضمن استعماالت األراضي تظهر في مديرية صيرة حيث تمثل ما ) البريقة
من نسبة %  60من نسبة مساحة المديرية، يليها التواهي حيث تمثل ما نسبته %  78نسبته 

ات لحساب األبنية السكنية مساحة المديرية، ونرى بداية تناقص مساحة هذه التكشف
ثمان أما مديريات الشيخ ع، )1( الجدول 1994 و1981الل األعوام ت والطرق خآوالمنش

  . فيها أي تكشفات صخريةظهروالمنصورة ودار سعد فال ت
7.5 

 ما تكون مهملة، وفي  غالباً، جرداء ال غطاء نباتي عليهاثمرة هي أراضٍاألراضي غير المست
الدراسة الحالية تم إعداد مخططات لألراضي غير المستثمرة نظراَ ألهميتها في تحديد 

  .األماكن الممكن التوسع بها
مستثمرة في محافظة عدن تمثل أعلى نسبة حيث وصلت ال ونالحظ أن مساحة األراضي غير 

وتعد مديرية ، وتعني هذه النسبة بأن المدينة موعودة بفرص استثمار كبيرة% 73.4إلى 
 نسبتها إلى تمستثمرة حيث وصلالغير بر المديريات مساحة في األراضي كأالبريقة من 

، ثم الشيخ عثمان  % 65من مساحة المديرية، ويليها خور مكسر التي تصل إلى  % 87حوالي 
العديد وقد قامت ،  %31ي المنصورة تصل إلى ، وف %41صل إلى ، ثم دار سعد ت %59تصل إلى 

  . لتوجيه االنتشار العمرانيوضع مخططات مستقبليةمن الجهات الحكومية ب
6 

  :تيةالنتائج اآل الدراسة إلى توصلت
 لدى  وفاعليتها االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيةتاين تقنيأهمية توط -1

يجاد  في إوسهولةفي المعلومات  لما تعطيه من دقة  والبحثيةفيذيةالتنالجهات 
 .الحلول والخروج بالقرارات الصحيحة

أهمية البيانات القديمة كالمخططات والخرائط والصور الجوية وإمكانية االستفادة  -2
 .منها

معرفة أهم مقومات محافظة عدن من الناحية االقتصادية المتمثلة في جانب  -3
 .ئية المتمثلة في األراضي الرطبةالبيقع، أو من الناحية امومنشآت أو الال

عاماً في مجال   26 الذي طرأ على محافظة عدن خالل ومقدارهيرمعرفة حجم التغي  -4
 .التطور العمراني من أبنية سكنية وطرق ومنشآت وذلك على مستوى المديريات

من % 71والي ، وتمثل مديرية البريقة ح)2 كم727.3(مساحة محافظة عدن تبلغ  -5
 . التوسع المستقبلي في المحافظةها يجعلها وج، ممحافظةالمساحة 

من المساحة اإلجمالية لمحافظة    2007في عام % 3.2ألبنية السكنية  تشكل ا -6
 زادت  أن المساحةحيثحو الضعفين خالل أعوام الدراسة، نوقد زادت مساحتها عدن، 
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 في  وكان توجه التوسع متركزاً 1994 و1981بمعدل الضعف في الفترة ما بين 
أما زيادة الضعف الثاني بين  البريقة والمنصورة وخور مكسر والشيخ عثمان، اتمديري
 والشيخ المنصورة  البريقة وات في مديريكانت متركزةويقابلها زيادة  2007 و 1994

  .عثمان و دارسعد
زيادة في انت ال وك،2007 حتى 1981بمعدل الضعف للفترة من المنشآت  ةزادت مساح -7

  . عدنكل مديريات محافظة
ير ي وظهر التغ،2007 حتى 1981الطرقات بمعدل الضعفين للفترة من  ةزادت مساح -8

 .بشكل واضح في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة والبريقة
الزراعة في المديريات التي تحد محافظة لحج وخاصة مديرية دار سعد التي تتركز  -9

من بين استعماالت األراضي  % 46 أكبر مساحة فيها تشكل األراضي الزراعية
األخرى، و كانت نسبة األراضي الزراعية في زيادة خالل أعوام الدراسة، ما عدا 

% 13 إلى 1994في % 19 الزراعي من اءمديرية المنصورة التي حصل فيها تراجع الغط
 . من مساحة المديرية2007في 

قد تم من مساحة عدن، و% 3.8دن، وتمثل أهم ما يميز محافظة ع األراضي الرطبة -10
 .محميات طبيعيةإعالن خمسة مواقع 

خور والمعال، والتواهي، وصيرة، ( في خمس مديريات التكشفات الصخريةتتمثل   -11
وأكبر مساحة لها ضمن استعماالت األراضي تظهر في مديرية ) البريقةومكسر، 

 . ليها التواهيتصيرة 
فظة عدن تمثل أعلى نسبة مساحة حيث وصلت إلى مستثمرة في محاالاألراضي غير  -12

ة موعودة بفرص استثمار كبيرة، وتعد حافظوتعني هذه النسبة بأن الم% 73.4
ر ليها خوتمستثمرة الكبر المديريات مساحة في األراضي غير أمديرية البريقة 

 .والمنصورة دار سعد وثم الشيخ عثمان مكسر
 ات، وخرائط استعماالت األراضي لمحافظة عدن من النتائج المهمة توفر قاعدة بيان -13

  .، تفيد في أي عمل مستقبليكلها
7 

 مشروع مستقبلي لمحافظة عدن يمثل المستوى الثاني والثالث لتحديد األنواع عمل -1
أبنية أفقية   ( أكثر مثل األبنية السكنيةالفرعية من استعماالت األراضي بتفصيل

األراضي الزراعية و) خاصة أو حكومية مع أسمائها(ت المنشآو) أو عمارات رأسية
 في التطوير المستقبلي ، تفيد)زراعة زينة أو غيرها من األنواعزراعة محاصيل أو (

  .العديد من الجهات الخدمية في المحافظةوتفيد  للمحافظة
عرض مثل هذه الدراسات على الجهات الحكومية التي لها عالقة بمجال الخدمات  -2

 .خطيط في المحافظة لإلستفادة من نتائج هذه الدراساتومجال الت
حات لمعالجة هذه وضع دراسة للمناطق العشوائية في محافظة عدن، للخروج بمقتر -3

  . )ويمكن اإلستفادة من هذه الدراسة(المشكلة الكبيرة، 
وضع مشروع بيئي مستقبلي يتعلق بمراقبة تغيرات خط الشاطئ، ووضع المقترحات  -4

مياه البحر عند حدوث كوارث طبيعية مثل خطر ن تعرضها للألماكن الممك
  .التسونامي وغيرها
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 محميات طبيعية التي تتميز بها محافظة عدن  بوصفهاالتعريف باألراضي الرطبة -5
ودورها في التوازن البيئي، والتحذير من محاولة االعتداءات التي تتعرض لها هذه 

 .المحميات
خاصة ب المستقبلية لتطوير محافظة عدن، وربط نتائج هذه الدراسة بالمخططات -6

وزارة الزراعة، ووزارة اإلدارة المحلية، (فيما يهم العديد من الجهات التنفيذية كـ
 ).ووزارة المياه وحماية البيئة

 . إجراء مثل هذه الدراسات للمدن والمحافظات األخرى -7
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