








دارية للواحات  ال�شت�شعار عن بعد حتديد احلدود الإ

قيد الدرا�شة وبالتايل فاإن القرى املتجاورة اأو تلك 

اعتبارها  ميكن  املزروعة  حدائقها  تتداخل  التي 

غرا�س حتليلنا وبنف�س القدر  كوحدة اإدارية واحدة لأ

تروى  التي  املزروعات  اأو  املتفرقة  احلدائق  فاإن 

بار تعترب كواحات منف�شلة، على اأن حتليلنا  من الآ

املتجاورة  املناطق  على  على  التعرف  على  قادر 

واملتال�شقة املزروعة باملحا�شيل ب�شمال عمان.

الع�شوائية  الطبيعية  بالنباتات  امل�شكونة  املناطق 

تنح�رص يف  اأنها  يبدو  كواحات  التي �شنفت خطاأ 

عدد قليل من جمموعات �شجر العرعر مبنطقة جبل 

�شجار  الأ متعددة  جماميع  اإىل  �شافة  بالإ �شم�س 

ببع�س الوديان.

و�صف الواحات
للواحات امل�شتك�شفة  للتحري عن املالمح املميزة 

واملائي  اجليولوجي  حميطها  بتحليل  قمنا 

خالل  من  وذلك  بالواحة  املحيطة  والت�شاري�س 

ا�شتخدام اأداة اإح�شائية لتحليل املجموعات.

غرا�س هذا التحليل وزعنا الواحات امل�شتك�شفة   لأ

اإىل �شت جمموعات وقمنا بالتعرف على الت�شاري�س 

متو�شط  ح�شاب  خالل  من  الواحات  هذه  مبواقع 

متو�شط  بني  ما  الرتفاع  يف  والفرق  الرتفاع 

الرتفاع واأعلى نقطة على حميط 2 كيلومرت حول 

من  املائي  املحيط  حجم  قدرنا  املعنية.  الواحة 

مطار  الأ املياه مبناطق جتمع  كمية  خالل ح�شاب 

اأخرياً  والوا�شعة.  ال�شيقة  الوديان  اإىل  وامل�شافات 

 X  184 م�شاحة  ال�شناعي  القمر  �شورة  تغطي 

 11 اأ�شبح املطلوب  172 كيلومرت مربع وبالتايل 

اأجل  من  عمان.  �شلطنة  �شمال  كل  لتغطية  �شورة 

ال�شور  مبختلف  ال�شوء  كثافة  يف  الفرق  تعوي�س 

خالل  للمنطقة  ال�شناعي  القمر  التقطها  التي 

ف�شول ال�شنة املختلفة وللتعامل مع كثافة ال�شوء 

بطرح  قمنا  املخ�رصة  اجلبلية  باملناطق  العالية 

 101 101x اأبعاده   تبلغ  قليمي ملربع  الإ املعدل 

بك�شل “عن�رص ال�شورة” حول كل وحدة من ال�شور 

التي ميكن التحكم يف لونها ودرجة نقائها بكيفية 

م�شتقلة.

واجهتنا م�شكلة اأخرية اأعاقت حتديد مواقع الواحات 

النباتية  احلياة  من  اأمناط  ظهور  وهي  العمانية 

الربية املختلفة. يتواجد الغطاء النباتي الربي يف 

الواحات  من  حجمًا  اأ�شغر  عادة  تكون  جمموعات 

املجموعات  هذه  اإق�شاء  مت  فلقد  عليه  املزروعة 

النباتية غري املنتجة من خالل ح�شاب متو�شط لقيم 

موؤ�رص ت�شوية فرق اخل�رصة بقيمة 3x3 بك�شل.

 ومن ثم ق�شمنا النتائج املتح�شل عليها اإىل خم�س 

الفئة التي  جمموعات وفقًا لكثافة ال�شوء وعرفنا 

مراكز  اأنها  على  خ�رصة  كثافة  اأعلى  على  حتتوي 

الواحات. حيث اأن م�شاحة معظم هذه الواحات اأكرب 

من م�شاحة مراكزها فلقد قمنا بتحري درجة كثافة 

اخل�رصة  فرق  ت�شوية  موؤ�رص  يف  ممثلة  اخل�رصة 

حول هذه املراكز ومن ثم قمنا بب�شط مدى الواحة 

النقطة وحتى نقطة تال�شي حدة  انطالقًا من هذه 

كثافة اخل�رصة.

كل م�شاحة مت�شلة حت�شلنا عليها من واقع العملية 

بذاتها.  م�شتقلة  واحة  اأنها  على  عرفناها  اأعاله 

اتبعناها  التي  ال�شتك�شاف  اإجراءات  بتقييم  قمنا 

على  تظهر  التي  الواحات  عدد  ح�شاب  خالل  من 

لكرتوين على ع�رصة  �شور موقع “جوجل اإيرث” الإ

مربعات اختبارية اأبعاد كل منها 20x 20 كيلومرت 

هذه  من  عليها  املتح�شل  النتائج  وقارنا  مربع 

واقع  التي حت�شلنا عليها من  النتائج  العملية مع 

ت�شنيفنا ل�شور القمر ال�شناعي “لند�شات 7”.

اأ�شفر التحليل عن وجود 2663 واحة ب�شمال �شلطنة 

عمان. اأو�شحت اإجراءات التقييم اأن الواحات التي 

بو�شوح  ظهرت  قد  هكتار   0.4 م�شاحتها  تتجاوز 

يف حني اختفت اأحيانًا بع�س الواحات ال�شغرية.

مزروعة  م�شاحة  لديها  الواحات  هذه  من   2428

العدد  هو  هذا  كان  �شواء  املدى.  هذا  تتجاوز 

احلقيقي للواحات الكائنة ب�شمال عمان اأم ل فاإن 

مر يتوقف يف احلقيقة على تعريف الواحة. الأ

و�شائل  ا�شتخدام  عرب  لت�شنيفنا  ميكن  ل  بالطبع 

منوذج لواحة نزوى واملجمع الريا�ضي 

) ال�صورة من جوجل (
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خالل  من  للواحات  اجليولوجية  املالمح  حترينا 

جيولوجية  وحدات  اأربعة  من  قربها  مدى  تقييم 

هامة من حيث املحتوى املائي وهي:

احلجر  جبال  مبجموعة  اجلريية  حجار  الأ  .1

العظمى.

اإىل  املنتمية  كاور  ملجموعة  اجلريية  حجار  الأ  .2

�شل�شلة جبال احلوا�شنة.

ثرية املتبقية من قاع  5. اأحجار �شمائل املرقطة الأ

البحر القدمي.

جبال  ل�شل�شلة  ثرية  الأ الر�شوبية  حجار  الأ  .8

احلوا�شنة.

مر على ت�شنيف الواحات  اأ�شفر حتليلنا يف نهاية الأ

العمانية اإىل �شت جمموعات متميزة.

احلديثة  عمان  يف  �شيوعًا  الواحات  اأمناط  اأكرث 

 %48.5 ت�شكل  التي  املنب�شطة”  “الواحات  هو 

هذه  تنت�رص  العمانية.  الواحات  عدد  اإجمايل  من 

غرب  املنب�شطة  وال�شهول  الباطنة  الواحاتبمنطقة 

الري  نظم  على  حتتوي  وهي  اجلبلية  ال�شال�شل 

بار. احلديثة التي حت�شل على املياه من الآ

“واحات  هو  النت�شار  حيث  من  الثاين  النوع 

عدد  اإجمايل  من   %46.2 ت�شكل  وهي  ال�شفوح” 

�شفوح  عند  النوع  هذا  ينت�رص  العمانية.  الواحات 

�شمائل  حجارة  بوجود  يرتبط  واأحيانًا  اجلبال 

هذه  ت�شتمل  احلوا�شنة.  جبال  و�شال�شل  املرقطة 

تروى  التي  التقليدية  الواحات  من  عدد  على  الفئة 

عن طريق املياه املرت�شبة بالوديان. تقوم ال�شخور 

املنت�رصة بال�شفح بت�شكيل قناة باطنية انطالقًا من 

موقع جتمع املياه بالوديان وميكن �شحبها ب�شهولة 

لتن�شاب اإىل هذه الواحات.

خرى قليلة النت�شار حيث ت�شكل  ربعة الأ نواع الأ الأ

الواحات  اإجمايل عدد  “واحات اجلبال” 2.6% من 
على  وحت�شل  اجلبال  قمم  على  تقع  وهي  العمانية 

حجار  الأ بني  ما  تتفجر  التي  املنابع  من  املياه 

اجلريية ملجموعة احلجر وال�شخور القاعدية.

عدد  اإجمايل  من   %0.5 الكور”  “واحات  ت�شكل 

مماثل  حميط  يف  تقع  وهي  العمانية  الواحات 

من  ينبع  املائي  احتياطيها  اأن  عدا  ل�شابقتها 

جمموعة الكور بدًل عن جمموعة احلجر العظمى.

املزروعة  الكربى  التقليدية  العمانية  الواحات 

تبلغ  ح�شن  بو  بني  جعالن  مبنطقة  باملحا�شيل 

الواحات  هذه  تعرف  هكتاراً.   436 م�شاحتها 

“بواحات الت�رصيف املائي” وهي ت�شكل ما ن�شبته 
0.3% من اإجمايل عدد الواحات العمانية. تقع هذه 

بني  ما  يف�شل  رئي�شي  وادي  �شفة  على  الواحات 

�شل�شلة جبال عمان والكثبان الرملية لرمال وهيبة.

مائي  منوذج  على  اعتماداً  الواحات  هذه  تن�شاأ   

يقوم على ال�شتفادة من املياه التي ي�رصفها هذا 

املنطقة  مياه  بت�رصيف  الوادي  هذا  يقوم  الوادي. 

الواقعة غرب اجلبال برمتها مبا يوؤدي يف النهاية 

اإىل جتمع كمية هائلة من املياه حتت ال�شطح.

خري من الواحات والذي اأ�شبح اأكرث �شيوعًا  النوع الأ

وهي  املدن”  “واحات  هو  خرية  الأ ال�شنوات  يف 

ت�شكل 1.7% من اإجمايل عدد الواحات العمانية.

العديد من  الواحات على  ال�شنف من  هذا  ي�شتمل   

�صورة جوية لواحة بركة املوز

902 0 0 8 -  2 0 0 7   



على  حت�شل  فاإنها  والكور”  اجلبال  “واحات  اأما 

تن�شاأ  التي  الطبيعية  املنابع  من  املائية  التغذية 

من ت�شكالت تخزين احلجر اجلريي. ميكن الو�شول 

فالج  اإىل هذه املنابع عن طريق ا�شتخدام تقنية الأ

التي  الري  قنوات  عرب  احلقول  اإىل  املياه  وتوجيه 

يبلغ طول بع�شها اأحيانًا عدداً من الكيلومرتات.

اأعاله على  الواحات املقرتح  رمبا ي�شاعد ت�شنيف 

عمان  ب�شمال  الكائنة  الواحات  جلذور  اأعمق  فهم 

وكذلك  ن�شاأتها  حفزت  التي  الطبيعية  والعوامل 

درا�شتها  ميكن  التي  الواحات  اأمناط  اختيار  على 

عوادي  من  عليها  احلفاظ  على  والعمل  م�شتقباًل 

جيال  لالأ اإرثًا خالداً  لتبقى  الدهر  الزمان وتقلبات 

القادمة ي�شهد على عظمة الن�شان العماين. 

انت�رص  احلديثة.  الريا�شية  واملن�شاآت  املتنزهات 

العمراين  التطور  نتيجة  الواحات  من  النوع  هذا 

والقت�شادي الذي ت�شهده ال�شلطنة.

ميكن اأي�شًا ت�شنيف هذه الواحات وفقًا ملحتواها 

املائي اإىل ثالث جمموعات رئي�شية:

“واحات املدن”: وهي ل تقع اأو تن�شاأ نتيجة وجود 
باأنظمة  مواقعها  تت�شل  بل  حمددة  مائية  م�شادر 

توزيع املياه احل�رصية وبالتايل ي�شبح توفر املياه 

الطبيعية اأمراً غري �رصوريًا لزدهار هذه الواحات.

ال�شفوح وواحات  تن�شاأ واحات املنب�شطة و واحات 

الت�رصيف املائي �شمن حميط مائي يتولد من جتمع 

مياه الوديان �رصق وغرب ال�شال�شل اجلبلية. ت�شبح 

اأو  فالج  الأ �شق  للري عن طريق  هذه املياه متاحة 

بار و�شخ املياه اإىل ال�شطح. عن طريق حفر الآ

يف بع�س احلالت كما هو احلال يف الر�شتاق ونخل 

فاإن املياه تندفع تلقائيًا اإىل ال�شطح.
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