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1 تعنى كلمة �صر رقعة من الأر�ص متلكها �صخ�ص بامراث ، اأو على امناطق ال�صخرية امرتفعة ، كما تطلق باللهجة الإماراتية امحلية على امكان الذى تتوافر به امياه العذبة 
)هيئة اأبحاث البيئة واحياة الفطرية وتنميتها ، بدون تاريخ �ص 1( .

شواهد  تغيرات مستوى سطح البحر خال الزمن 
الرابع على سواحل جزيرة صير بنى ياس

اأ.د. حمد جدى تراب
اأ�صتاذ اجغرافية الطبيعية بجامعة دمنهور
magdytorab@hotmail.com

مقدمة :
تقع جزيرة �صر بنى يا�ص1 فى مواجهة راأ�ص جبل الظنة 
لدولة  التابعة  اأبوظبى  اإمارة  �صاحل  من  الغربى  باجزء 
الإمارات العربية امتحدة ، عند تقاطع دائرة عر�ص 34َ  24˚ 
�صماًل  مع خط طول  40َ   52˚ �صرقًا ،  وتبعد عن ال�صاحل 
 230 حواى  م�صاحتها  وتبلغ   ، كيلومرات  ثمانية  بحواى 
كيلومر مربع ، واأ�صيفت اإليها جزيرة �صناعية م�صاحة 10 
كم2 ت�صتغل فى زراعة اخ�صروات والفاكهة  وحطة للتجارب 
الزراعية ، و بذلك  تتبواأ جزيرة �صر بنى يا�ص امركز الثالث 

بن جزر دولة الإمارات من حيث ام�صاحة )اأ�صكال 1، 2( .
اجاه  اإى  م�صحوب  بي�صاوى   �صكل  على  اجزيرة  وتبدو 
�صكل  على  اخرائط  على  تظهر  فهى  ولذلك   ، الياب�ص 
قطرة من اماء كاأنها تن�صاب نحو خط ال�صاحل عند منطقة 
حورها  عند  اجزيرة  طول  يبلغ  ذلك  وعلى   ، الظنة  جبل 
ال�صماى/ اجنوبى حواى  10كم ، اأما عر�صها  اممتد من 

ال�صرق للغرب فا يتعدى اأكر من 8 كم )�صكل 3 (.

تاريخ اإستيطان البشرى فى الجزيرة : 
اأنحاء  فى  اأجريت   التى  الأثرى  التنقيب  عمليات  تبوح 
اأنها كانت موطنُا لاإ�صتيطان الب�صرى  متفرقة من اجزيرة 
منذ حواى �صبعة اآلف �صنة ، اإذ مكنت بع�ص البعثات الأثرية 
ي�صتخدمها  كان  احجرية  الأدوات  بع�ص  على  العثور  من 
الع�صر  الأوائل فى ال�صيد والقن�ص  خال  �صكان اجزيرة 
ام�صعة  بالعنا�صر  عمرها  تاأريخ  نتائج  واأ�صارت   ، احجرى 
اأنها ترجع لفرة زمنية تراوح بن 5 و7 اآلف �صنة من الوقت 
احا�صر  ، واإ�صتمر اإ�صتقرار ال�صكان فى اجزيرة حتى نهاية 
اإى  اآثار لثاث قرى ترجع  اإذ اكت�صفت   ، الع�صر ال�صامى 
اأوائل القرن التا�صع ع�صر ، هى قرية »عوافى« على ال�صاحل 
الغربى للجزيرة ، وقريتى »ال�صهر«  و«الدنان« على �صاحلها 
وبع�ص  قدم  م�صجد  بقايا  على  التنقيب  م  كما   ، ال�صماى 
الآبار والقنوات امائية امحفورة  بغر�ص رى امزارع و�صجرات 
الزيتون ونخيل التمر، وكان يحرف �صكان هذه القرى �صيد 
الأ�صماك والغو�ص لإ�صتخراج حار اللوؤلوؤ  ، ولكن هجر �صكان 
اجزيرة قراهم العامرة ورحلوا عنها منذ حواى مائة عام ،  
بعد جفاف الآبار واإنقطاع الغيث بعد حـــول امناخ للجفاف 

.)Potts، D.T.، 1997()4 صورة1، �صكل� (
وم حويل اجزيرة اإى حمية طبيعية عام 1970  وجعلها 
امهددة  والطيور  احيوانات  بع�ص  حماية  وموئا  ماذا 
بالإنقرا�ص ، وهى ت�صم اأكر 60 األف راأ�ص تنتمى لنحو 22 نوع 
من احيوانات الرية خا�صة امها العربى والزراف والأيائل 
والكبا�ص الأغنام الرية وظباء اماء والبقر الوح�صى، وحواى 
وال�صمان  والنعام  احبارى  بينها  من  الطيور  من  نوعًا   86

وال�صكور والبابل والبط وغرها )�صكل 5، �صورة 2( .
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�صكل )2 ( مامح اجزيرة اخ�صراء تك�صوها مزارع الفواكه  التى اأ�صيفت بردم 
الأجزاء اجنوبية من جزيرة �صر بنى يا�ص

Vine،P.،1999 p.41 : ام�صدر

�صكل )3( �صورة جوية مائلة تو�صح امامح اجغرافية للجزيرة

�صكل )1( اموقع اجغرافى جزيرة �صر بنى يا�ص
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�صكل )4( خريطة تاريخية كانت ت�صتخدم فى اماحة البحرية 
على �صواحل جزيرة �صر بنى يا�ص عام 1822 

ويظهر بها الل�صان البحرى اجنوبى الذى ي�صتخدم 
فى الوقت احاى كمرفاأ للقوارب

Vine،P.،1999 p.14 :ام�صدر

الهدف من الباحث وأساليبه ووسائله :
تعتمد الدرا�صة احالية على الرفع اميدانى لل�صواهد والأدلة 
امتبقية عن الذبذبات امناخية التى حدثت فى الزمن الرابع، 
اأو  الفوتوغرافى  �صواء  الرقمى  الت�صوير  اأ�صاليب  باإ�صتخدام 
ل�صواحل  ال�صامل  اح�صر  اأ�صلوب  باإتباع  الفيديو2،  باأ�صرطة 
هذه  ومت   ، الأخرى  الچيومورفولوچية  ووحداتها  اجزيرة 
مايو  �صهر  زيارتن ميدانيتن مت خال  العملية من خال 
تنقل   ، عمل  يومى  منهما  زيارة  كل  واإ�صتغرقت   ،3  2002

تفريغ  باإعادة  الباحث  وقام   . رباعى  دفع  ب�صيارة  خالها 
وفرز البيانات وتبويبها مكتبيًا قبل توقيع النتائج على مرئية 
ف�صائية ح�صل عليها من اإدارة امحمية الطبيعية باجزيرة.

الدراسات السابقة :
الدرا�صات  من  بحظها  يا�ص  بنى  �صر  جزيرة  تنل  م 
البحر،  �صطح  تذبذب  مظاهر  بتتبع  تعنى  التى  التف�صيلية 
تناولت  التى  الدرا�صات  من  للعديد  م�صرحُا  كانت  ولكنها 
اأعمال  �صمن  اجزيرة  ل�صواحل  الر�صيبية  اخ�صائ�ص 
تناولت �صواحل اإمارة اأبو ظبى و�صبخاتها ، اأو اهتمت ب�صواحل 
اأهمها  ، ومن  العربى ب�صفة عامة  اأو اخليج  الإمارات  دولة 
 )Purser، B.H.، et al،1973 الدرا�صة الرائدة التى قدمها
ر�صوبيات  خ�صائ�ص  يتناول  بحث   21 على  ت�صتمل  والتى 
امياه ال�صحلة ل�صواحل اخليج خال ع�صر الهولو�صن وهى 
درا�صات معمقة اإ�صتفاد الباحث منها كثرًا عند اإعداد هذه 
لليون�صكو  الإقليمى  امكتب  اأ�صدره  الذى  وامجلد   ، الدرا�صة 
فى اخليج بالتعاون مع هيئة اأبحاث البيئة واحياة الفطرية 
بحوثها  وحرير  بجمع   وقام   ، الإمارات  بدولة  وتنميتها 
وي�صم   ،  )Bath، H & Boer،B.، 2002( عليها  والتعليق 
هذا امجلد حواى 30 بحث تتناول خ�صائ�ص النظم احيوية 

فى �صبخات �صبه اجزيرة العربية والدول امتاخمة لها .

 Video Clip حواى 500 �صورة مق�صمة اإى 14 موقع ميدانى ، ويرتبط كل موقع منها  بفيلم فيديو ق�صر  Digital Photography 2 بلغ عدد ال�صور الفوتوغرافية الرقمية

مدته حواى 10 دقائق وهو ي�صتمل على مامح اأحد امواقع باجزيرة مع ت�صجيل اماحظات اميدانية �صوتيُا اأثناء الت�صوير ، مع حديد اموقع اميدانى وترميزه على خريطة اأ�صا�ص   
Base Map. م�صتمدة من مرئية ف�صائية Challenger( – NASA( ماأخوذة فى 24 اأكتوبر 2001مقيا�ص 1 : 10000 

3 وفرت اإدارة امحمية الطبيعية باجزيرة م�صكورة الإقامة والإعا�صة الكاملة اأثناء الزيارتن ، واأمدته ب�صيارة دفع رباعى مع مرافق من العاملن بامحمية ، كما �صمحت له بالتجول 
فى اأنحاء اجزيرة با قيود ، واأمدته ببع�ص البيانات الازمة لإجاز هذا البحث . كما قدم الباحث بدوره  لإدارة امحمية خريطة �صياحية قام باإن�صائها للمعام اجغرافية 

للجزيرة بن�صختن اإحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الإجليزية .
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�صورة )1( قناة مائية قدمة كانت ت�صتخدم فى رى امزارع
 فى الع�صر الإ�صامى

م�صدر ال�صورة :
http://www.adias-uae.com/adiasgallery.html

�صورة )2( قطيع من الغزال العربى مرح طليقة
 على �صفوح القبة املحية التى تتو�صط اجزيرة

الخصائص الطبيعية :
على  الفقرى  عمودها  ت�صكل  ملحية  قبة  اجزيرة  تتو�صط 
�صكل دائرة يبلغ قطرها حواى 4 كم ، وي�صل من�صوب قمتها 
اجبلية  ام�صيات  من  جموعة  حززها   ، مر   150 لنحو 
الإ�صعاعية ، و�صاركت هذه النظم الفي�صية فى بناء نطاق من 
الباهادا اأو الباجادا مكونة من امواد الر�صوبية امنقولة باماء 
اأو  الرابع  الزمن  من  امطرة  الفرات  خال  �صواء  اجارى 

اأثناء ال�صيول امت�صاقطة خال فرات اجفاف احالية .

به  تختلط  �صاحلى  ب�صهل  اجزيرة  �صواحل  تتحدد  كما 
حبيبات الطفل الفي�صى مع الر�صوبيات البحرية التى تتاألف 
من �صظايا الأ�صداف و امحاريات وال�صعاب امرجانية وهياكل 
واح�صى  الرمل  حبيبات  مع  امتكل�صة  البحرية  الكائنات 

واح�صباء والكتل احجرية امجواه )اأ�صكال 5 و6 ( .
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�صكل )5( ت�صنيف الروا�صب ال�صطحية على قاع اخليج فى امنطقة امح�صورة بن جزيرة �صر بنى يا�ص وجبل الظنة
)Purser، 1973 p.173( ام�صدر: بت�صرف عن 

�صكل )6( �صورة جوية مائلة oblique تو�صح مامح بع�ص الأل�صنة واحواجز البحرية  على ال�صواحل اجنوبية ال�صرقية للجزيرة 
 Vine،P.،1999 p. 109 : ام�صدر
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وتنت�صر على �صواحل اجزيرة ال�صرقية والغربية جموعة 
من احواجز البحرية  Marine Bars،  تبدو موازية خط 
كيلومرات،  ثاثة  من  لأكر  بع�صها  امتداد  وي�صل  ال�صاحل 
�صاحلية  بحرات  اجزيرة  ياب�ص  وبن  بينها  وح�صر 
حمية  اإى  اجزيرة  حويل  بعد  ت�صتغل  �صحلة   Lagoons

طبيعية فى تربية بع�ص الطيور امائية واإ�صتكثارها.

 ،marine Spits األ�صنة بحرية  ومتد من ياب�ص اجزيرة 
احاى  البحر  �صطح  م�صتوى  عن  من�صوبها  باإرتفاع  تتميز 
بحواى امرين ، و تتاألف من الرمل الدقيق احبيبات مندمج 
وال�صعاب  وامحاريات  الأ�صداف  و�صظايا  مك�صورات  مع 
والكتل  اح�صوات  بع�ص  بها  تختلط   ، والطحالب  امرجانية 
قد  اأنها  اإى  ي�صر  ، ما  لاإحمرار  األوانها  ال�صخرية ميل 
نقلت من القبة املحية مع اإندفاع  ال�صيول .  وت�صهم  تيارات 
تعديل  فى  البحرى   بالتيار  توجيهها  يعاد  التى  اجزر  امد 
امظهر امورفولوچى  لبع�ص الأل�صنة ،  حيث اإنثناء اأحد هذه 
الأل�صنة وحويله اإى خطاف بحرى Hook   يف�صله عن ياب�ص 
اجزيرة خليج دائرى  ي�صتغل كمر�صى للقوارب ) �صكل12(.

�صكل )7( ت�صنيف الروا�صب ال�صطحية على قاع اخليج العربى فى امنطقة امح�صورة بن جزيرة �صر بنى يا�ص و�صبه جزيرة 
)Purser & Evans ، 1973، p.213(   قطرام�صدر: بت�صرف عن

التطور الچيومورفولوچى للجزيرة :
اأجزائها  اأقدم  اجزيرة  تتو�صط  التى  املحية  القبة  تعد 
تاريخها  خال  حوله  مت  الذى  الفقرى  عمودها  وت�صكل 
التطور  من  مراحل  لعدة  اجزيرة  تعر�صت   ، الچيولوچى 
 ، احاى  الوقت  حتى  تكوينها  بداية  منذ  الچيومورفولوچى 
و�صاركت فى تكوين اجزيرة وحديد مظهرها امورفولوچى 

العام جموعتن من العوامل :
 اأولهما : العوامل اجوفية اأو التكتونية:

برزت  حيث   ، الأوى  لبنتها  بروز  فى  �صاهمت  التى  وهى   
قبتها املحية بتاأثر تعر�ص بع�ص الطبقات التى حتوى على 
 Tectonic اجوفية  ال�صغط  لقوى  الأماح  من  تر�صبات 
الأر�ص   �صطح  نحو  ورفعها  بروزها  على  فتعمل   ،   Forces

)�صكل 8( .
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�صكل )8( مراحل تكوين القباب املحية

ثانيهما : العوامل اخارجية وهى تنق�سم بدورها اإى ثاث 
جموعات فرعية من العوامل اخارجية هما :

1-عوامل التعرية : 
القدمة  الأمطار  ت�صاقط  اأ�صا�صية فى  تتمثل ب�صورة  وهى 
على القبة ، و�صاهم جريان مياه امطر �صطحيًا فى حفر بع�ص 
القنوات امائية وام�صيات اجبلية Gullies الإ�صعاعية ، التى 
تنبع من القمة اجبلية للقبة وت�صب عند �صواحل اجزيرة، 
النطاق  بناء  فى  القدمة  الفي�صية  النظم  هذه  و�صاركت 
 Bahadaالباهادا( املحية  بالقبة  يحيط  الذى  الر�صوبى 
اجفاف  اإى  امناخ  حول  مع  ولكن    .)Bajad اأوالباجادا 
تغر نظام جريان هذه ال�صبكة اإى اجريان امو�صمى امتقطع 
اأما  احدوث.  النادرة  الفجائية  ال�صيول  بت�صاقط  امرتبط 
امظهر  تعديل  فى  كبرًا  تاأثرًا  لها  فكان  البحرية  التعرية 
من  ال�صاحلى  �صهلها  وبناء  اجزيرة  ل�صواحل  امورفولوچى 
التى  امرجانية  ال�صعاب  حواجز  من  نطاق  وتكوين  ناحية 
مع  ام�صدر  البحرية  الروا�صب  واختاط  ب�صواحله  حيط 
الروا�صب القارية امن�صاأ �صواء امجواه اأو الفي�صية اأو امنقولة 

بفعل الرياح ) �صكل 9(.  

�صكل )9( �صورة جوية راأ�صية جزيرة بنى يا�ص تو�صح
 ماحها الچيومورفولوچية خال الن�صف الثانى من القرن 

الع�صرين ، )غر حددة التاريخ( 
Purser،1973 p.18 :م�صدر ال�صورة

2-تغرات م�ستوى �سطح امياه فى اخليج العربى : 
هناك نوعان من الذبذبات فى م�ستوى �سطح امياه هما :

امد  تيارات  بتاأثر  يومية  ب�صورة  حدث  التى  التغرات 
واجزر والتى �صاهمت ولتزال ت�صارك - اإى جانب الأمواج 
والتيارات البحرية – فى اإعادة توجيه الروا�صب البحرية 
ونقلها �صواء من ام�صطح البحرى نحو اجزيرة مع تيار امد، 
اأو العك�ص اأى من ياب�ص اجزيرة نحو م�صطح اخليج مع تيار 
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اجزر ، ولذلك فى ت�صهم فى ت�صكيل امامح امورفولوچية 
امنت�صرة على  الظاهرات  وتكوين بع�ص  ل�صواحل اجزيرة 
�صواحل اجزيرة والقاع ال�صحل امتاخم لها  مثل الأل�صنة 
الرملية  البحرية  واحواجز    Marine Spit البحرية 
البارزة  �صواء   ،  Sand & Shingle Bars واح�صوية 
فوق �صطح البحر ب�صفة دائمة اأو التى تظهر اأثناء فرات 
اجزر فقط ، اأو امغمورة حت �صطح امياه ب�صفة دائمة ، 
وينت�صر هذا النوع من احواجز امغمورة على القاع ال�صحل 
الظنة  و�صاحل منطقة جبل  ياب�ص اجزيرة  بن  امح�صور 
 Sand واح�صوية  الرملية  ال�صاطئية  �صهول  )�صكل10(، 
 Lagoons ال�صاحلية  والبحرات   & Shingle Beaches

وال�صبخات ال�صاحلية Coastal Sebkha وغرها.

�صكل )10( احواجز البحرية امغمورة على قاع اخليج 
فى امنطقة امح�صورة بن جزيرة بنى يا�ص  وجبل الظنة 

وال�صبخات ال�صاحلية التى تكونت فى ع�صر الهولو�صن 
 Loreau ، & Purser، 1973 p.288 :ام�صدر

اخليج  مياه  �صطح  م�صتوى  فى  حدثت  التى  التغرات 
خال الزمن الرابع بتاأثر التغرات امناخية  ، وهى التى 
�صركز عليها فى بحثنا هذا ، التى كان لها تاأثرًا وا�صحا 
وات�صالها  بل  �صواحلها  ور�صم  اجزيرة  مورفولوجية  فى 
�صطح  م�صتوى  انخفا�ص  فرات  بع�ص  خال  بالياب�ص 

بع�ص  فى  اخم�صة  الأمتار  اأو  امرين  مادون  اإى  اخليج 
الفرات ، وهو اأق�صى عمق للمنطقة التى تف�صل اجزيرة 
تنق�صم  ولذلك   . 11ب(  لها)�صكل  امتاخم  الياب�ص  عن 
م�صتوى  تذبذب  عن  الناجة  اجيومورفولوجية  ال�صواهد 
�صطح البحر اإى مطن هما : الأدلة الناجة عن التغرات 
اموجبة اأى اإرتفاع م�صتوى امياه الناجم عن الدفء واإرتفاع 
درجة حرارة الغاف اجوى وذوبان بع�ص الكتل اجليدية 
من امناطق القطبية و�صبه القطبية واإ�صافتها للم�صطحات 
ر�صدها  من  الباحث  مكن  التى  وهى  العام  فى  البحرية 
على �صواحل اجزيرة ، والنمط الثانى هو ال�صواهد الناجمة 
عن التغرات ال�صالبة اأى اإنخفا�ص م�صتوى امياه ام�صاحب 
للفرات امناخية الباردة ما ي�صهم فى اإنحبا�ص جزء من 
�صورة  فى  الباردة  العرو�ص  فى  اجبلية  القمم  على  امياه 
قلن�صوات وغطاءات Ice Caps & Ice Sheets من الثلج 
بينها اخليج  ومن  العامية  البحار  م�صتويات  فتخف�ص من 
البحر  �صطح  م�صتوى  مغمورة حت  فهى  ولذلك   ، العربى 
احاى ، وم يتمكن الباحث بالو�صائل التى اأتيحت له من 

ر�صدها ودرا�صتها .

3-التغرات الب�سرية :
�صواء  حدثت  التى  الب�صرية  التدخات  على  ت�صتمل  وهى   
عن  اأوالناجة  القدمة  الب�صرى  ال�صتيطان  مراحل  خال 
احيوانات  بع�ص  على  للمحافظة  طبيعية  محمية  حويلها 
لر�صو  امرا�صى  اإن�صاء  على  وت�صتمل   ، الندثار  من  والطيور 
القوارب وامنائر لإر�صادها اإثناء الإبحار ، اأو حفر اآبار امياه 
بطون  من  الفي�صية  الروا�صب  ونقل  ومهيد  الياب�ص  داخل 
الأودية و�صهل الباجادا نحو �صاحلها ال�صاحلى، وتعديل بع�ص 

مامح خط ال�صاحل )�صكل 12( . 
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 )Challenger( – NASA مرئية ف�صائية )صكل )11�
ماأخوذة فى 24 اأكتوبر 2001، تو�صح التغرات امورفولوچية التى حدثت 

للجزيرة بتاأثر التدخل الب�صرى واإ�صافة اأجزاء اإى �صهولها ال�صاحلية

شواهد تغيرات مستوى سطح البحر:
اأ�صفرت نتائج الدرا�صة اميدانية عن الك�صف على جموعة 
من ال�صواهد والأدلة ت�صر اإى م�صتويات �صطح اخليج العربى  
خال فرات الدفء من ع�صر الهولو�صن ، ومكن تق�صيم 
هذه النتائج اإى نوعن من ال�صواهد يتعلق النوع الأول منهما 
النوع  اأما   ،  Marine Terraces البحرية  امدرجات  ببقايا 
الثانى فيخت�ص بالأدلة امرتبطة بالأل�صنة واحواجز البحرية 
الهولو�صن  لع�صر  ترجع  التى   Marine Spits & Bars

)�صكل 12(  : 
1-بقايا المدرجات البحرية :

مبعرة  اأجزاء  على  بحرين  مدرجن  بقايا  وجود  لوحظ 
بالقرب من �صواحل اجزيرة احالية ، ويتميز هذين امدرجن 
اجيومورفولوجية  واخ�صائ�ص  ال�صمات  من  مجموعة 

والر�صوبية الآتية :
با  اجزيرة  اأنحاء  جميع  على  امدرجن  بقايا  تتوزع  
اإ�صتثناء، بعد اإ�صتبعاد ال�صهل ال�صاحلى الذى م ردمه بالتدخل 

الب�صرى ، راجع التوزيع اجغرافى لهذه البقايا )�صكل 12(.
تتميز اأ�صطح هذه البقايا بالإ�صتواء اأو الإنحدار الهن فى 
اإجاه  فى  مقدماتها  وتنحدر   ، احاى  ال�صاحل  خط  اإجاه 

ال�صاحل اإنحدارًا �صديدًا بل وجرفيًا فى معظم الأحيان .
من  قرباً  اأكر  ب�صورة  )الأحدث(ُ   ال�صفلى  امدرج  يظهر 
، وتتبعر خلفه بقايا امدرج الأعلى )الأقدم(  ال�صاحل  خط 

داخل ياب�ص اجزيرة .
فى  خا�صة  وب�صفة  )الأقدم(  العلوى   امدرج  بقايا  تتكون 
مدرج خ�صرة على ال�صاحل الغربى للجزيرة ، من حبيبات 
وامحاريات  ومك�صوراتها  كاملة  اأ�صداف  مع  مندجة  رملية 
رقيق  اأفق  مع  متتابعة  اآفاق  �صكل  على  امرجانية  وال�صعاب 
الطن  من  يتاألف  �صنتيمرات  ثاثة  عن  �صمكه  يزيد  ل 
من  فرة  حدوث  اإى  ي�صر  وهو  امت�صلب،  ال�صفائحى 
م  لكن  مطرة  لفرة  م�صاحبة  القدم   الفي�صى  اجريان 
يتمكن الباحث من حديد عمر هذه الفرة ب�صبب عدم توافر 
البقايا احيوية  اأو  الإ�صعاعى  بالتحلل  لتاأريخ عيناتها  و�صيلة 

امنطمرة بها ) �صور من 3 اإى 5( . 

�صكل )12( الوحدات امورفولوچية فى جزيرة بنى يا�ص من 
اإن�صاء الباحث بتوقيع نتائج الدرا�صة اميدانية على مرئية 

ف�صائية Challenger( – NASA( ماأخوذة فى 24 اأكتوبر2001
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�صورة )3( مدرج من�صوبه 8،20 مر فى منطقة خ�صرة على ال�صاحل الغربى 
للجزيرة ناظرًا فى اإجاه ال�صمال

�صورة )4( منظر تف�صيلى يو�صح انت�صار الأ�صداف البحرية ومك�صوراتها  فى مدرج خ�صرة
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�صورة )5( مقطع ت�صويرى فى روا�صب مدرج خ�صرة 
يو�صح تتابع الآفاق امتكونة من الرمل وطن ال�صفائحى 

والأ�صداف البحرية

نظرتها  مع  )الأحدث(  ال�صفلى  امدرج  مكونات  تت�صابه 
والكتل  اح�صى  بع�ص  بانت�صار  عنها  تتميز  لكنها  الأقدم 
 18 اإى  واحد  �صنتيمر  بن  اأقطارها  تراوح  ال�صخرية 
اإى  الفاح  الرمادى  اللون  بن  األوانها  وتختلف   ، �صنتيمر 
الكتل قد  اأن بع�ص هذه  ، ويرجح  الدرجات  امتباين  الأحمر 
ثم   ، ال�صطحى  اجريان  اندفاع  مع  املحية  القبة  من  نقلت 
اأعيد نقلها بالتدحرج اأو اجر Attrition، واإعادة تر�صيبها 
مع حركة الأمواج ، اإذ اأن اأ�صكالها تتميز بالتفلطح – اأى اأنها 
دائرية ال�صكل وقليلة ال�صمك، ما يدل على تاأثر هذه الكتل 

بالنحت البحرى  )�صورة 6 ( .

تندمج فى بقايا امدرجن البحرين قطع ومك�صورات من 
خا�صة  ب�صفة  وجودها  ولوحظ   ، اميتة   امرجانية  ال�صعاب 
فى   ، للجزيرة  ال�صمالية  ال�صواحل  على  امتمثلة  البقايا  فى 
اإى  ، ورما يرجع ذلك  النخيل  ووادى  املح   وادى  منطقتى 
فرات  اأثناء  اخليج  مياه  الطبيعية  اخ�صائ�ص  مائمة 
تكوين هذين امدرجن لنمو حيوان امرجان ، ما ي�صر اإى 

اأن حرارة مياه اخليج فى هذه الفرات كانت مرتفعة ب�صورة 
تت�صابه مع الوقت الراهن ، كما اأن مياه اخليج كانت خالية 
من ال�صوائب وامواد العالقة التى تعوق مو امرجان ، ما اأدى 
اإى تركز مو امرجان القدم على ال�صواحل ال�صمالية الأقرب 
من م�صطح اخليج امفتوح ، حيث تقلل التيارات البحرية من 
تعلق حبيبات الطمى مياه اخليج )اأ�صكال3 ،  11 ، 12و�صور 

.)8  ، 7

بن  يراوح  من�صوب  على  البحرين  امدرجن  بقايا  تظهر 
6،20 و 8،90 مر للمدرج الأعلى )الأقدم( ، وفيما بن 1،70 
اأن  اإى  ي�صر  الأحدث( ما  الأ�صفل )  للمدرج  و 2،20 مر 
امدرج الأقدم ينتمى لفرة  امدرج امون�صترى التابع لأواخر 
ع�صر الباي�صتو�صن  ،   وينتمى امدرج الأحدث لفرة امدرج 
وتقدير   ، الهولو�صن  لع�صر  التابع  احديث   الفاندرى 
اأعمارهما  بحواى 125 األف �صنة من الوقت احا�صر للمدرج 
العلوى  ، واألف �صنة للمدرج ال�صفلى ، وذلك مقارنة وربط 
درا�صتها  �صبق  التى  الأخرى  امدرجات  ببقايا  منا�صيبهما 
وفقًا  العربى  اخليج  و�صواحل  امتو�صط  البحر  �صواحل  على 

. Zeuner،1959 ) لدرا�صات ) زوير

اأعلى  م�صتويات  على  اجزيرة  �صواحل  على  تظهر  م 
اأن  اإى  ي�صر  ما   ، ماحظتهما  اأمكن  اللذين  امدرجن  من 
اجزيرة م تتاأثر بهذه الفرات ب�صبب �صابة تكوينات القبة 
املحية وعدم ا�صتجابتها لعوامل النحت البحرى خال هذه 

الفرات من ع�صر الباي�صتو�صن .   

�صورة )6( كتل مفلطحة تاأثرت بالنحت البحرى ، انتزعت 
بالأمواج احالية من بقايا امدرج ال�صفلى )الأحدث( امتكون 

فوق الل�صان البحرى اجنوبى على من�صوب مرين
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�صورة )7( مدرجان بحريان على من�صوب 7،60 و 2 مر يظهرا على ال�صاحل 
ال�صماى للجزيرة بالقرب من منطقة وادى النخيل ناظرًا للجنوب

2-األسنة البحرية القديمة :

تتفق   ، بحرية  األ�صنة  �صتة  اجزيرة  �صواحل  على  توجد 
جميعها فى اأنها مت�صلة بياب�ص اجزيرة من جهة ال�صمال ، 
وتتجه باأطرافها نحو اجنوب ، وتف�صلها عن ياب�ص اجزيرة 
الداخلية  �صطوطها  على  تنمو   ، �صحلة  �صاحلية  بحرات 
فى  ال�صجرات  هذه  كثافة  وتزداد   ، اماجروف  �صجرات 
ظل  فى  وقوعها  ب�صبب   ، وال�صرقية  ال�صمالية  البحرات 
التيار الغربى ، الذى يتهادى على ال�صواحل اجنوبية للخليج 
العربى من الغرب اإى ال�صرق ، اإل اأنه حينما ي�صطدم بكتلة 
اجزيرة ت�صعف قوته على جانبها ال�صرقى ، ما �صاهم فى 
زيادة معدلت الر�صيب على �صواحلها واأل�صنتها وحواجزها 

البحرية ، )اأ�صكال 3 ،11، 12( .
التى  ال�صتة  الأل�صنة  من  بثاثة  ال�صرقى  ال�صاحل  وي�صتاأثر 
منها،  اأثنن  الغربى  اجانب  ون�صيب   ، اجزيرة  ت�صمها 
  ، اجنوبى  طرفها  من  بالقرب  منها  واحد  ل�صان  ومتد 
بالأل�صنة  بامقارنة  اأطوالها  بزيادة  ال�صرقية  الأل�صنة  وتتميز 
 ، كيلومرات  وثاثة   900 بن  اأطوالها  تراوح  اإذ  الغربية، 
بينما ل يتعدى طول الأل�صنة الغربية اأكر من 450 مر ، اأما 
بالن�صبة لعرو�صها فا يتجاوز اأعر�صها 150 مر . اإى جانب 
ال�صماى  لل�صاحل  موازية  البحرية متد  احواجز  اأثنن من 

وال�صماى ال�صرقى .
وتتميز الأل�صنة ال�صتة للجزيرة بارتفاع من�صوبها بامقارنة 
وتخت�ص   ، امرين  بنحو  احاى  البحر  �صطح  م�صتوى 

نوجزها  امورفولوچية  وال�صمات  اخ�صائ�ص  من  مجموعة 
فى النقاط التالية )�صور من 9 اإى 12(:

1.يت�صابه من�صوب الأل�صنة ال�صتة مع م�صتويات امدرج البحرى 

ال�صفلى الذى �صبق مييز بقاياه على �صواحل اجزيرة .
2.تتاألف مكونات الأل�صنة من الرمال امندجة مع �صظايا 

الأ�صداف البحرية وال�صعاب امرجانية والرخويات والطحالب 
ب�صورة م�صابه مكونات امدرج ال�صفلى .

متفاوتة  حجرية  كتل  الأل�صنة  تكوينات  داخل  3.تنت�صر 

الأحجام ، مفلطحة ال�صكل ، ميل األوانها للحمرة ما ي�صر 
النقل  بعوامل  املحية  القبة  اإقليم  من  نقلت  قد  اأنها  اإى 
الفي�صى ثم اإعادة الر�صيب بالأمواج وتيارات امد واجزر ، 
ب�صورة م�صابه مامًا للمدرج ال�صفلى )�صور 9  ، 10  ، 12(.

ن�ستنتج ما �سبق : اأن جموعة الأل�صنة واحواجز البحرية 
امتكونة على �صواحل اجزيرة قد ت�صكلت خال فرة زمنية 
�صبق  الذى  ال�صفلى  البحرى  امدرج  تكوين  لفرة  معا�صرة 
امدرج  وتاأريخه بفرة   ، �صواحل اجزيرة  بقاياه على  مييز 
الفاندرى التابع لع�صر الهولو�صن ويرجع عمره حواى األف 
�صنة من الوقت احاى ، ويقت�صر دور عوامل التعرية البحرية 
احالية على جرد اإجراء بع�ص التعديات الچيومورفولوچية 
واإعادة  الدقيقة احبيبات  الرملية  الروا�صب  ونقل  امحدودة 
تر�صيبها على ال�صواحل الداخلية لهذه امجموعة من الأل�صنة 
وحويل  لاأل�صنة  اخارجية  الأطراف  اإنثناء  اأو  واحواجز، 

. Marine Hooks بع�صها اإى خطاطيف بحرية
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الخاتمة :
تاأثرت �صواحل جزيرة �صر بنى يا�ص  باإثنتن من فرات 
اإرتفاع م�صتوى �صطح اخليج العربى التى حدثت خال الزمن 
الرابع نتيجة اإرتفاع درجات حرارة الغاف اجوى فى هذه 
العرو�ص  جليد  من  ق�صم  ذوبان  نتيجته  من  وكان   ، الأثناء 
العربى  اخليج  منا�صيب  ارتفاع  فى  �صاهم  ما   ، الباردة 
م�صتواه  اأعلى من  اأمتار  وت�صعة  �صتة  م�صتوى يرواح بن  اإى 
احاى، وكان ذلك خال فرة تكوين امدرج امون�صترى منذ 
حواى 125 األف �صنة من الوقت احاى ، اأما ام�صتوى الثانى 
من�صوب  عن  امرين  بحواى  م�صتواه  يرتفع  فكان  الأحدث 
�صطح اخليج احاى ، ما يتفق مع فرة الطغيان الفاندرى 

الذى حدث منذ حواى األف �صنة من الوقت الراهن .

�صورة )8( مدرج بحرى يظهر على ال�صاحل ال�صماى للجزيرة على من�صوب 6،80 مر وتنت�صر به 
بقايا الأ�صداف البحرية وال�صعاب امرجانية �صرقى منطقة وادى النخيل  ناظرا للغرب

�صورة )9( مورفولوچية الل�صان البحرى الغربى الثالث ، لحظ اإرتفاع م�صتواه بحواى امرين عن من�صوب 
�صطح البحر احاى وتكونه من الأ�صداف البحرية امختلطة بتكوينات القبة املحية امائلة للحمرة
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�صورة )10( مورفولوچية الل�صان البحرى اجنوبى للجزيرة  الذى يظهر على اإرتفاع 
مرين اأي�صًا وهو يتكون من �صظايا الأ�صداف البحرية وال�صعاب والطحالب 

امختلطة بالروا�صب البحرية والقارية �صواء الفي�صية منها اأو امنقولة بالريح. 

�صورة )11( اجانب امواجه مياه اخليج امفتوحة لل�صان البحرى اجنوبى، 
لحظ اإرتفاع م�صتواه عن من�صوب البحر احاى بحواى امرين.

شواهد  تغيرات مستوى سطح البحر خال الزمن الرابع على سواحل جزيرة صير بنى ياس                                                                                   اأ.د. حمد جدى تراب
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�صورة )12( الأفق العلوى من الل�صان البحرى الذى يظهر فى ال�صكل ال�صابق 
وهو يركب من الأ�صداف البحرية امختلطة بالرمل واح�صى امندمج 
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