
أ.د. هناء نظري و د. امحد ابو                                              احملددات البيئية حلصاد املطر ونقطة الندى 
 ريه

)65( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 إقليم جنوب شرق مصر  في المحددات البيئية لحصاد المطر ونقطة الندى  

 عن بعد االستشعارباستخدام تقنيات 
 

 * .د. هناء نظير علىأ
 ** د. احمد محمد ابو ريه 

  
 :  مقدمةال

 هاا   خمزماامخمشاا، و دااااخ هي  أزماام مهااي  ماا   يعااي ح ااا خمح سكاا  لاالي  خمعاايم  
مو ماا خ د  دخإلرهااي   ااح رأر س اا،خة ملصكاام خملااحم خمعيمكهاا اهاد خمبش،يم أكث، م  خمحاا، 

 اا   خمبحاا  لاا  اواا ئ دماا  اهمهاام موكداايهكم  ااح خمحااا ماا  اواا  خم اااخ هي  يعااا  كثي اام 
داكثاا   ط ق خملجية مكاليي  م  خمبش، خم ي  يعااي    ماا  لااا خمكهااي  د اااراهي أد او  هااي 

دخمبحااا  خمااااخم  لااا    يئاااموك يااا،ة  اااح مجااايئ خم خم قلهاااي  خمكع،دبااام لهااا   خمارخلااام أهكهااام
  قص خمكهي  سيصم  يمكليطق خمليمهم م  مل، او ئ مكشلوه 

 ااااااااااااااا
    (.جامعة الفيوم)كلية اآلداب    ،استاذ التغريات البيئية ورئيس قسم اجلغرافيا  *
 (.جامعة الفيوم)كلية اآلداب   ،استاذ مساعد اجليومورفولوجي بقسم اجلغرافيا **
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د خمكاااا، لواااع خ اااه لكوهااام اجكهااال داااااهي  مهاااي  خمج،ياااي  يعااا،ص ملااااوا الاااي
خمداحح خملياجم ل  لق ط خالماير مالل فيدة ملهي  ح أغ،خض خمهرخلم دخ اا،خة خمااااية 

 خملبياح داا يم خماهخ  خمج  ح دا  ي، مهي  خمش،  مإل دي  دخمحي خ  
 

 كاايد خمكااية ماا  خمهاا خة  ياللدااااهي   اجكهل لكوهم  ه  خملاى اليد ملاواخمي 
ددرااام خمحاا،خرة  ااح خمجاا و اياا  أ  خمعال اام  (RHخملداا هم خم،ط باام )لوااع خمعال اام لااي  

،خم جليلهكي اؤدر موحل ئ لوع خم،ط بم خمكاوقمو خم ااح هااح  باايرة لاا  ككهاام خمكااية  اايم
موهاايرخ  ااايم    شاال   3.1  خمهاا خة يح اا ر لوااع خ ااح خمك اا، خمكلعاال ماا  خمهاا خةو    

  م ، ملعل مهي   موهير 11.73 كي يعيدئ  مد ك،
 

 خل ااخمهيمل،  ا ا   ا،  ح فهه أ  خمكلشآ  خمدمع محليد خمك   ال ل دمكي 
 خمشكيمح قلهي  لوع  ايق دخلل  ح خمديا  ه   خمخل اامت  خمدلي  اي  مل  آالص 
خم،دمي   دكشف س ،خة خآل ير أ  خمث،دة    مي    دلكيئ ليلية ا ع  ح لل ر  خما،بح

كي ت اع كا لوع  "خم،دمي هم  مإلم ،خط ريمخم ي عم  خمكل،يما مايز  خمقك " خم ح اقق هي 
اك يلي  خمحج،   ح سهخ ي  ا فهه القل   ح اجكل  خم ح خمهرخلم خمك،ديم  كهي  خمج،يي  

دميزخئ لاد خمكلاقم يد اام  هي ا ع خم  مدقع و ل، ت  يل  خآل ير خم،دمي هم خمجي،ر 
مل ش،ة لوع  ايق دخلل   ه   خم قلهمع،بهم   أمي  ح خمكلاقم خم دخمهرخلم خمل  دخمغليم 

اهخئ اقلهي  لاياة محليد  ك  م  خمرد  دخمع،خق دخمهك  دخمكا،  دا   و  ال  ح 
كع،د م  يل  خم  ص  اليد خمكهي   ي خم،خه و مله خمكهي  اد اام  ح خمكلاقم ا ع خم  ت 

خمكلحارخ  اد اام  ي و كك (mgoud)  و دخمكا د ( jesour)  و دخمجد ر ( meskat)  خمكدقية 
  خمع،بح  لالد خمكا،    ح دخمجارخ  م جكهل خمكهي  خمكلحارة م  خمك،افعي   

 
م  أا  خمحل ئ )اكل  قاه خملاى( أ حيث اكثهف خمباير م  خمه خة ل   مي 

ك  أدخم  خمبح ث خم ح  جاياةو  يممهدت  هح لوع مية  قح  ا،يقم خ  ليديم دلهوم 
 ح خالاحيد  1947 ب ع مي ا   ش،   ح ليم ا  خمحل ئ لويهي دخمك عوقم له خ خمك
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خمد  ي ح خمديلق  ح ص رة ل،خةة خس ،خع موحل ئ لوع خمكية م  خمه خة خمج رو د ح 
د ا  (مشلوم خمحل ئ لوع خمكية م  خمه خة خمج ر ) ش،  ح   عل خ   1961ليم 

يج خمل،د   حايمعم  يرر دا خمت  عاهي خال حيث     أا،ر ه خ خمبح   ح  يايمهي م  
زخد م  خاله كيم  مك  لا خمكهي  خم ر يشها  خمعيم  ايمهي   دخم اليي  خمك حاة دخمكي هي 
دأصبحت مح  للييم دخمجيمعي و ملي هي  ح م،خكه خمبح ث  ل و  خال حيث دداا 

مل  مي ي،ب  لوع لش،ي  ليمي  اي   خمكه كي   شؤ  خم يئم  ح ما وف أ حية خمعيم 
 اأس  م بل خم لفي وخمفلهم دخم جير  لاأ  خمارخلي  دخمكحيدال  

http://www.qataratalnada.ae/about.php?lang=ar   
 

خم ااح احققهاايو  ااا،و د قاااه خملاااى دخمهاااخصاعاا،ض هاا   خم ر اام مكياهاام الاايد خمك
  وااه    ااحخمكحاااددة  خمكيمهاام  اايمك خرد يم خاله كاا  باا،درة   مااع خال  بااي   مفاات  يإلبااي م  مااع

 خاللااا فيدة لهااااص خمكاااا، د قااااه خملااااى الااايد  اقلهاااي  دخلااا ااخم الااا   لااا،ق ملااا، 
خمكدااا اخمم  خم لكهاااملكوهاااي   اااح دخمكحااااددة خمهيمااام  خمكيمهااام خمكااا خردخمقلااا ى مااا  هااا   

   اات؛ دباالف  خمدخاللاا هاي  ماللاا ثكير اي  اام خمداالي م   خمايمهم خمكليطق او  م لبا
ي وااات م  لاااا خم داااي ا خمكاااا،ر خمدااال ر لواااع كيمااا  خمداااي ئ     محكهااام مااا  أسااااير 

مكااي   3موهااير م  1.8  ااح ااااددخمكاايمح و دخمد،يي  3موهير م  8خمرخبح خمكل،يم ا خمح 
لااايلية دخمدااايا  خمشاااكيمح  كااا  مااا  لواااع خلااا قاي  دالااايد مهاااي  خممااااير  اااح يدااايلا

 صااا،خ  مااااا ئ لااالم  د /3   م مويااا  300-200 دلوداااوم ابااايئ خمبحااا، خماكااا،  ااااح ااااادد
مكلاااايطق  واااا  خاله كاااايم  يم لكهاااام خمكداااا اخمم مدخخماكاااا،و خمبحاااا، لاااا خا  ملاااا، لوااااع 

 ه م خردهي دخل اخممملهي يعا بكي ي   مهيخمدياوهمو     ا  ي، م خرد ميمهم 
 

دلااهل   خم ،كيااه  ااح هاا   خم ر اام لوااع الاايد مهااي  خمماااير خمجيرياام  ااح خم ديااي  
خما هعهاام اياا  ملاايطق اجكاال خمداالي  خمكحويااي و   ااال لاا    ااي مواهخخمجي اام خمكا ياام 

 مااا  خمكلااايطق خملاااا رط بااام لواااع خمدااا خا وخإلملي اااي  خمك ياااام محلااايد  قاااام خملااااى 

http://www.qataratalnada.ae/about.php?lang=ar
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اياا  اداا اام أ صكاام خمحلاايد خمكاايمح  ااح خمكلاايطق خم ااح ي واات م  لااا لااق ط خمماااير 
 ل صم( لل يي  7.9م  ) 200لهي أكث، م  

 
 : منطقة الدراسة

خمارخلم خم،ك  خمجل بح خمش، ح مولح،خة خمش،قهم ا ح خمحادد  اقممل اكث 
و داك ا خمكلاقم لوح خمجي ل خما،بح مديا  °22خمكل،يم خمد دخ هم سا ل،ض 

 لي  فهكي كيال ا ح دخدر ديل رر ال بيواخماك، م  دخدر أل  غل   ل ح،اخم 
    15    35 ط ئ ساح دبي  كيالوال° 22    0    0 °و24    28    27 ،ضال احاس

ل، يو ديحا  م  خما،  ردخ ا دخديح )س،ياو خمعال ح( دم  ° 36    54    44°و 34
خمجل    ايق اقده  خمكهي  لي  ردخ ا خدديم ملاقم خمارخلم )ك،خصو مهديحو خا خرو 
ديل رر( دردخ ا خالدديم  ح خمرخبح خمد دخ همو داااح ملاقم خمارخلم  ح  

م   ٪93.47مرخبح خمكل،يم للدبم  ح خ 2ك  29215لكوت  2ك  31255
م  ملاقم خمارخلمو  ٪6.53ملاقم خمارخلمو ليلكي لوات  دبم خمرخبح خمد دخ هم 

  (1دهح اكث  خمكلي ل خمعوهي خمجل بهم مدديم )ك،خصو مهديحو خا خر( س،يام ر   )
 

 : منهج الدراسة واألساليب والتقنيات المستخدمة
 خم حا هقح خملفعح  ح اليدئ مشلوه خمارخلم ا  خالل كيد لوع ملهج خمبح  خم 

م  لا خمكهي و  اعي حددخم  مكلاقم   بي ح ميمحا  ي، م رد  كهفهم  حاكثوت 
و خم فدي،و خم قيه و خم شاهصو خم لفي و دأسي،خ   ح )خم صفدي واص ه خ خمكلهج 

   ل قيه  خم بل خمحيمحو داقاي  خم اخم و دأسي،خ ل،ض خمكق ،ح دخمك،دددخم،صا(
ملهو دابقع م،اوم خم،صا اي  أ هي لكوهم مد ك،ةو م ،دكم موكعليي   خم يئح

خمددخ  دا  خل ااخم مجك له   يمكلاقم م قيه  ماى  جيح أد  ش  خمكق ،اي  
 خمجا،خفهم ملهي:
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  خمك  ل خمعيم مكلاقم خمارخلم: خريطة )ا( 

 
 :  منها  (والرقمية  )الورقية الخرائط -أ

خصاخر خمهيئم خمعيمم  50000:  1فهم مقهيس رل  خما،خما خما  غ،خ -
خمح اي ل لاد م   و1994مدلم  موكديام خمكا هم )خمكش،دع خمفلولار(

خما،خما خمجي م اهم م عادة خمكقييه  خصاخر خمهيئم خمكل،يم خمعيمم 
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مدلم  4000000:  1موكديام خمجي م اهمو س،يام اللهف خم ،بم مكل، 
مدلم  500000:  1اردم اهم مكل،  يإلبي م موا،يام خمهي 1975
1997  

 دهح مو جكعي  خمعك،خ هم  كلاقم خمارخلم؛ خم، كهم  يمكاااي  خالل عي م ا   -
و Shapefile خمع اح يوهي ا   اي و CAD Auto (*.dwg) موفي  ل   بيرة 
 دخمكليسهم خالاليمهم خم هي ي  دخدسيئ موكلاقمو خمكليلل خمكدقا داحايا
 م،ل  لهي دخالل عي م م كيمومو س،خما لوع حل ئمو اجكهعهي ا   خم ح
 معام د م  وملاقم خمارخلم دخس  خمصيه،خ  داللهف وخمساير س،يام
  خمارخلم ايريخ ا ع خمكليطق م و  مدياهم س،خما ا  ،

 
 :  الصور الفضائية والبرامج المستخدمة فقد تم -ب

  غ،خفهم مكاي قم خما،يام خما ERDAS IMAGINE 9.2خل ااخم ل، يمج  -
 2015م مدل ETM خمل ع Land sat 7 مل خمك،مهم خمف يمهم 50000: 1

خمف يمهم دخما،يام  موك،مهم Georefernce خمربحدلك  خم،با 
  ككي ا  اللهف خمل ر UTMخما  غ،خفهمو  عا ا ايا  صيم خاللقيط خمح 

و دم     Unsupervised Classification خم للهف غي، خمك ام  يل ااخم 
 اللهف خمل ر خمع مجك لم طبقي    أمل

موكلاقمو دك م    كل  ريم معك  س،يام  Global Mapper 16خل ااخم ل، يمج  -
موكلاقم   خم، كح لك  خمقايلي  خما مهم مألدديم  ككي ا  لك   ك  ج خالرافيع 

دخس    مالل ااخم و STRMخمك،مهم خم،دخريم د   يالل عي م  يما،يام خمكل  ريم 
و  قا ا  لك  س،يام م حايا  ايق خا خض  Land Change Modeler ك  ج 

 داللهفهي مجيريهي خمع رال     يمكلاقمو خالدديم خمجي م  

 ح درخلم خماليمص  Arc GIS 10.3 (Arc Hydrology)خل ااخم ل، يمج  -
خمك ر  م ،يم ما خض خم ل،يفو درل  س،يام لبلي  خم ل،يفو خل كيدخ 

و دك م  لوع ك  Digital Elevation Model  ك  ج خالرافيع خم، كح لوع
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م  خما،خما خما  غ،خفهم دخمجي م اهم  كا وف خمكقييه و  عا  ا،خة لكوهم 
دالحها خإللقيطو مكي له  خل ا،خج خم هي ي   Digitizing دسيئ ر كح 

 خمكدياهم ما خض دلبلي  خم ل،يف 

 
 :  الدراسة الميدانية

،ة دخمكع، م خمكدبقم مكلاقم خس هير م ب ع خمارخلم للية لوع خما ا  مقا 
 2016و 2010 ح أل خم  ارخلم مياخ هم افليوهم موكلاقمخمقهيم لخمارخلمو  قا ا  
مكي كي  مهي قد  خمجا،خفهي ايمعم خمفي مو خمارخلم خمكياخ هم خمايصم   بك   ،يق لك 

لك  خمقايلي  خمع،بهم خ لية خمكياخ  و دا  مشلوه خمبح  كيم  خم ،  ح خس هير
دموئ خالل  هي  مو   ص  خمدديما مهم لوع خمدديم داكل خمعيلي  ددرخلم ردخلل دخم

درخلم خم خ ل م  خمكلاقمو مكي مل   أهيمحيعي ع ملهي  خم حلوع أه  خمكشلال  
و خمكلاقم ا ع،ض مهي خم حدخم   ص لوع كثي، م  خمكشلال  دخمكع  ي  دخمساير 

 ،ا  أ  اك    خم ح عض خمكق ،اي   دبل خمكياخ هم لال ل   ح ألهكت خمارخلم 
 خمكد ق   خمق،يل  أ   هللا   ح يلوه مو لفي  

 
 أهداف حصاد المياه 

 اداعا م  أ ج خمكد اخممواوعل اقلهي  اليد خمكهي  ددرخ  هيمي   ح خم لكهم 
 خمد    ح احقيق مجك لم م  خمهاخص ملهي:

 
 :  ألمن القومياف هداأ* 
اشجهل ل،خمج خم لكهم  يمكلاقمو د  ه خم  خاا خمبش،اأمي  خمحادد خمكل،يم ل عهي •

 لهي  خمكد اخمم دخالل ثكير

خمكديهكم  ح احقيق و د خالل ااخم خممث  مكليدر خمكهي  خمكحاددة    وه  خمارخلم •
اا ه    حكديهكم موكهي و دخم خم خاح احقيق خالك فيةخمم  خما خمح م  سالئ 

  أ يمه  خمادمم خمكا وفم خمم  خمكيمح 
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 : األهداف البيئية* 
 خمحكييم م  أساير خمدي ئ دخمجفيص  •

خمماير دخل عكيمهي  اجكهل مهي  و د ي هي  اا    ليدة  خمكهي  خمج فهم اعهيه مد  يي   •
  خملبياي  خما هعهم  يمكلاقمدا د   خما ،خةو داعهيهزييدة خمكدياي     ح 

زييدة  ارة أرخبح خمك،خلح و د الكهم خمك،خلح خما هعهم دخماي ي   كلاقم ا   لوبه •
و دمقيدمم خم لح، ل اه سيص ولوع أدخة ددرهي  ح صهي م خم يئم ل اه ليم 

 خم ،بم  خ ج،خصم  احدي  خمص،دص خم يئهم  يمحا د 

ا، ل م  دراي   خم ح خم حوهم قوهص محاي  ل خمدياوهمخمحا م  مو  ي  خمكهي   •
دم     ااي، م  سليملهي خما هعهم   لعل  لوبي  لوع غي ي   خمكهي وا،خرة 
 خمك،اي هم  ج،دص دخمشعي  يخمك

ع محفيظ لوو خخما هعهم سيصم م خرد خمكهي  دخمرض خممث  موك خرد خالل ااخم •
   خمحيمهم دخمقيدمم مألاهيئخمكلاقم محكهه ط هعهم 

 
 : االقتصاديةاألهداف * 
 خم شامم عهيه  موكو امو دخمكحبمزرخلم  عض خمكحيصي  خمكقيدمم موجفيص  •

   خمقيمكمو دسوق آ يق ااياة مالل ثكير خم يئح  يمكلاقم خال  ليديم

 وم  خإل  يج خمحي خ حزييدة  ارة أرخبح خمك،خلح  ح ا  ي، خا هياي  خمكج كل  •
خمس،ى كيمليا دخم له   دخماامي دخمقهيم لادر  يل   ح لوه خما خة خمكل،رو 

  دغي،هي
خمك جه ل ، خمكلاقم م  خمجل   خمع  خم جيريما  ي، خمكهي  خمالزمم موق خ    •

 خمج خر لي  ددئ  خال  ليدرم لشها آ يق خم بيدئ  وخمشكيئ دخمعل 

م هي خمكد ق    هي  اليد خمماير د قاه خملاى ح اقل خالل ثكيرخ اشجهل  •
 مح  مشلال   قص خمكهي   ح خمكليطق خمليمهم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 :  االجتماعيةاألهداف * 
  كليطقه     خالل ق،خر دسوق  ،ص لك   بيفهم اعهز  خمدلي و  اا ي، مليطق اجكل   •

 خم ا يم  يمكلاقم    ة دل  دخمحا م  ظيه،ة خمج ع    خمكعهشمو زييدة خماس  در ل مد  ى   •

    ل  خمدلي ح شجهل خملهدح م  خمكا  دخمك،خكه خمح ،يم خمكجيدرة م افهف خم اا ا  •
 دخمام ي    خم خدر 

دد   دك،خمم دخل اخمم  خمي مهم ل  ،ة  مالل ااخمي  ل   ي، خمكهي  خمحهيةو اهدي، ل    •
 للية  

 
 تقنيات حصاد المطر وتجميع نقطه الندى   استخدام أهمية ومزايا  

 ابيي  ااث  خمسي،ة   هجم مو قوبي  خمكليسهم مكي ال ل  فهه خ ه  ح خمدل خ
ابع هي م اي  مام،ة م  1997ليم لاأ   يمكلاقم م اي  خمجفيص   حدخبا 

ملاقم االيل   ح 2009له، يليي،   حاا ت  كيم حخمفجيمهم خمماير دخمدي ئ 
ليمبي   خ عل و مكي معا  أييم خمدياوح خملفو ح ال خما،يق   حدرأس ااربه داد  ت 

  ح ملاقم خمارخلم   خال  ليديمخالل ق،خر خمبش،ى دخم لكهم  وعل
 

 خمك خرد م لكهمالبا أاا خآلمهي  خمهيمم   ا خمكا،دم         اقلهم اليد 
خالل فيدة  م    كل  ا عخمكيمهم خمك لكهم خمك كثوم  ح مهي  خممايرو د قام خملاىو 

دخمحي خ   مإل دي هي  خمش،  ا  ي، م) خمكا وفمخمحهياهم  خالل ااخمي ملهكي  ح 
  خمكا وفم(دخمهرخلم دإ ،خة خمااية خملبياح دخالل ااخمي  خمكلهمهم 

 
اكيياااام خم جكعااااي      ااااح  هيمااااي  عاااال ددرخ   او هاااا   خم قلهااااي  يكلاااا  أ     خلاااا ااخم أ    ككااااي 

  دملشااأ   طاا،ق  ماا   خم ح هاام داحااي ع لوااع خم لهااي     دخمكااا و خمقاا،ى     ااح خمداالي هم دخلاا ق،خرهي  
ككااي أ  خمكلصكاام    خمحلاايدو زرخ هاام ليئهاام  يمكاام لوااع مهااي    مشاا،دلي     ااح   خم  لاال    ح داده   

 يماااي  ل شااجهل    خمهرخ هم دغي،هي م  خمكلصكااي  دخمهيئااي  خمادمهاام أدم هااي خه كيمااي خمع،بهم مو لكهم  
 خمكهي  د قاه خملاى  خل ااخم اقلهي  اليد 
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ايوهي داشااا  ك يااا، دصاااهي  هي اوااال رأس مااايئ اال  هااا   خم قلهاااي  أ هااايدمااا  مكياااهخ  
 خم  لااال  يهااايككاااي يكلااا   خملاااهيريجو اوااال طي ااام ملقااا  خمكاااية  ماااع املوف اااي و دال  غيااا،

خمقااارة  يآ ااير لااو هم لوااع خم يئاامو دمهاا  يدمااه  مهاا  خمكاايئ كوكااي زخد رأس  دزياايدة    ياي هااي
 مليطق  يمهم يد حي  خل ق،خره   يهي م        حلوع ا طي  خمدلي  

 
كا، داكل  قاه خملاى لوع مجك له م   دا   ف خما،يق خمكد اامم محليد خم 

  خما  غ،خفهمو خمج،يي   )خمك  لو  دخال  ليديم دخمبش،يم  ملهي خما هعهم خم  خ ا خمجا،خفهم 
دسليملهيو خم  خ ا   خم ،بم  ط هعم  خمهياردم اهمو خمجي م اهمو  خمك ،دم اهمو و خمداحح 
  خمك   ،ةو دخم قلهي   م اهم خم كل  و  يإلبي م خمع خمليميل خم يئيام(  خال  ليديمو  خمدلي همو 

 افيصي  او  خم  خ ا    يوح خمكيمهم خمك يام  دفهكي    دخم كوفم  خمحليدو دخمهاص م  ل، يمج  
 
 DEM نموذج االرتفاع الرقميالطبوغرافية من خالل تحليل   ضوابطال
 
 :   درجة انحدار السطح *

 دم  خمجل   ،قو   ح  خمش ا،  لفم ليمم م  خم  ملاقم خمارخلم لاا  لحاري 
 /30.45)  خمكلاقم  خ حاخر د ا لوت خمك  لا خمعيم مارام خمش، ح  ح  خمشكيئ خما،بحو 

 بك  خمكلاقم  قل ا(و اي  °1.74سفهف يعيدئ  ح ) خ حاخرده  معائ  و م( 1000
ل م   دهع و( Young, 1972, p. 173)طبقي م للهف يلج  خمكد  يم  ه لب  خمرخبح ئم 

خال حاخرو  ماراي  مخم فليوهم  خمارخلم  خكا د  وموكلاقم غي، اقهقهماعاع   هجم 
دم  بها لوح ط ئ ملاقم خمارخلمو  آلس،م  ملي   خال حاخراا وف دراي   اي 
و ا  خل االص خمكلاقم أاهخةما وف   ح خال حاخرخ  ابيي  ل،خزإلد  خالس ال ي  ه   

دا  اح ي  ه    و(2) ر    س،يام خ حاخر خمداا م   ك  ج خالرافيع خم، كح س،يام
د ق اللهف يلج   ئي لاة   معاي   دكت ما،يام مقيلاة خم هي ي  خمجا،خفهمو خ

 دا  ال، مديام ه   خمفئي  د د هي خمكئ يم ككي يوح: مهدخيي خال حاخر
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 و  كي يعيدئ2ك   21625.24غات  ح   االنحدار: المستوية قليلة مناطقال -
يطق  ويوم خال حاخر خمكل ا زيل دي فق خمكوهم موكلاقمو كديامخم٪ م  69.19 ح  

خمجل بهم دخما،بهم  اهخةخغول خم  هي اشا لوع ألالدة  وخمهم  خم،خ ل مل اك يلي 
 خمكلي ل خمعوهي م خدر ا بي    ح  ايق

 م ٪ 13.55ا خمع  2ك   4235.45ا خمح  اشل : مناطق هينة االنحدار -
ك ا م  ولايق خمديلق دام يسكم مداصه،  ومكلاقم خمارخلم اكيمهمخمكديام خال

مألدديم خمكلاقم سالئ  خمكيمحدي،ال  م  معص  خم ل،يف و  ح  خما،  خمش،ق 
    ف خال حاخر داد يم خمدااولكوت لوع اافهض خم ح  خمف ،خ  خمكاي،ةو

داصه، لوع هيئم اهر ملعهمم  خمكلي ل خمعوهيوم   خالدديم او  هي خم حخم،دخلل 
يم دلوح كال ا خ  هي  ح ملبي  خالدد خمكد  يم  يمق،  م  دخس  خمكليطق
   ايلهي خمد ع

٪ م  اكوم 6.12  ح للوت فوق متوسطة االنحدار(:  -متوسطة ) مناطقال -
خمكليطق اكث  د  مألدديمو خم،مهدهم خمكجيرر دي فق ا زيعهي مل خمكلاقمو مديام 

بي م إل ي خال حاخرو لاياة خمكليطق يوهه  ايق خ  قيمح م  لام خال حاخر 
خمج وهمو داصه، ل ب ح  ح ال   ملاقم خمارخلم خمقك  هض م ا دهي لوح ا 
  خال حاخركليطق هيلم خمدد  دا د  مبيل،ة   ا ئ ا   لوبم 

 وخمكوهم خمكلاقم ٪ م  مديام6.09اكث  ا خمح  االنحدار:شديدة  مناطقال -
 ح خمكلي ل خمعوهي م خديح ملاقم خمارخلم  ال    حدا اا  ل رة دخبحم 

 ح   ل، يخمج وهم كوكي خاجهلي   خصيق  خ حاخر خمحاي   ا بي  دك،خصو
 عض خمبقل   حككي اصه،  خمكلبي  خالدديم لوح ليا  خمبح، خماك،و

 عض خمقك  خمج وهم دخم الئ   حدا كث   وخمارخلمغ،  ملاقم   حخمك لي ،ة 
 ح  اي ي  اقده  خمكهي  لي  ردخ ا خمكلاقم دردخ ا خالدديم سيرج ملاقم  خمك،افعم
ا،ابا  يملا ر  خم حلهم أخم،  لبم خمج،دصديصه، لهي خمعايا م  خلمو خمار 
 ليريم دخمك ح مم خم
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   ئي  خ حاخر خمداا ادل اللهف يلج ك  ج خالرافيع د : ( 2) خريطة
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 خإلاكيمهم٪ م  خمكديام 5.05: غات  ح  األشد انحدارًا والجروف مناطقال -
  ح خال حاخررهي  يمقك  خمج وهم لاياة دا اد لوع هيئم اهر ي،ابا ظه   موكلاقمو
سا ط اقده  خمكهي   ح خمجل   دخما، و ك م  اصه، لوع هيئم  قيع  ايق 

م لي ،ة ا ئ خمقك  خمج وهم  كلاقم خمارخلم )ا   ا،صو ا    ق،د  خمف  ي حو 
 خماك،ا   أل،ق( ك م  يصه،  ح  ايق خمحي م خمج وهم خمكاوم لوح خمبح، 

  كي لي  دخديح )مع، يرو محكح(لكيمح خمكلاقم فه
 

 : المالمح المورفولوجية* 
 يوح: ميلكوت درخلم خمكالما خمك ر  م اهم خمعيمم موكلاقم 

 
 : السهل الساحلينطاق  -

ي  سا ل  ااي  يك وخمحي م خم،مهدهم مبيل،ة اوح خم حخمكلاف م  خمرخبح يكث       
 كي  2ك   5213.40لايق ( دا وت مديام ه خ خمم100)كل  ر  ساخمديا  ا ع 

 م  اكوم مديام ملاقم خمارخلم  ٪16.68 يعيدئ
 

اي  ا ك   خمش،قو م  خما،   ح   خم اريجح  يال حاخره خ خملايق  دي كيه
م  لا  دي وتخمبح، خماك،و  يمق،  م  ليا   دخمكد لقعي ي  دخم ،ك با ه خمد
ياوح لكيئ ؛ اي  ي يق خمده  خمدك  13.78 ا خمح خمدهوحخملايق  خاديع

ك  ليلكي ي دل  ح خم لا  ح  ايق ملبي  خمدديم  8رخس لليس دال ي عاى 
ه خ خملايق اك يلي  خمهم   ديكث ك و  28خم،مهدهم م خدر ا بي  مكث، م  

  حا كث   خم ح خم يئهم خملص  م  خمعايا لوع ح  ر هو ديغوبأ   حدخمحاي   خم،خ ل
 ج،دص   ال  ل  يخمكغي ي  د  مربهخال سدخم،ؤد خمش خطئ خمدياوهم دخمجهر 

 يم خمبش،  خم شام م  خمعايا معهي ا اخس  دي فيل  خم حدم يدخ  خمدديم خمجي م 
 : جبليةالحافة المنحدرات أقدام نطاق   -
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 7958.70ه و دا وت مديا م(300و 100)ساح كل  ر ه خ خملايق لي   يك ا
  حخمشايا   يال حاخريق م  مديام خمكلاقمو دي كيه ه خ خملا ٪25.46للدبم  2ك  

ملحارخ  خ اخم  داك ا لهم أر لبم اي  اكيد اك   خمحي م خمشكيمح دخالدلاو  ه ايل
و دا د   يم قال ا، هيئم   س مقع،  ح  خم لوع جل   ح  خم كيئخمحي م م  خمش

  صا،يمم س خ ق يئدديم لوع هم فع  خم ع،يم خمكيمهمو اي  ا اد مايرج خ خمشايا
 

  
  خمكالما خمك ر  م اهم خمعيمم موكلاقم:  (3خريطة )

 : الجبليسطح النطاق  -
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و خمشايادي د   يم ع،ج  مج وحوموداا خ ، حخمحا خمش ،م  300كل  ر سا  يكث 
 ٪57.86للدبم  2ك   18082.9 دديمو ديشا  ه خ خملايقمخ مجيرر مل  الاي  ي ،خ

 م  خمكديام خمكوهم مكلاقم خمارخلم 
 

  يال حاخرو دي كيه خمشكيئم  خمجل    ح   ل رة ليمم  خمج وحداا خم يلحار
 خم ،  1600م  ح  ا،بهخم اهخةمخ خرافيعو اي  يل  ش،ق  ح  خم ا، م  خم خم اريجح
 خملاي ي كث، أه خ خملايق م  ا ديع  ش،ق  ح  خم  يالاجي   يم اريج  خالرافيعديق  
 يملادع م أ ،  م  ،س شاياة خم قال دخ  ي د   خمك ر  م اهم اي  هسليمل  ح ال لي  
  دديم ألخمك ر  م اع م و دخ عل   م  لوع خمكصه،ك ي،ة   ل رة 

  
   المترولوجية  ضوابطال

 ك بل ملاقم  داا،خفهي ؛  وكهي   خمعيم   ك  عهي خمارخلم ملاقم مليخ ي أ ،
خمارخلم خدى لهي خمع ظ،دص مليسهم محوهه اا وف ل  ليم، مليطق خمجكه ريمو 

 خمص،دص اأ ي،خ  احت خمكلاقم م   ع أدى خمش،ق  م  ،خماك خمبح،   ا د
 دخمشكيمهم خمشكيمهم  يم،ييح ي أ ، ككي خم،طبمو خماخ ئم   ق مهيهه خمديماة  خمكليسهم
 غهي،ة أماير اادث  مع خمك لكح خمد دخ  خم اخد ملافض يؤدر ك م  خما،بهمو
 يلق  م رخ دخمبح،و  ده  خم ، اأ ي، احت خمكلاقم اقل ك م  للهفمو دلي ئ
 ككي كي  دخمش يةو خملهف  ح م  يمهم ه خمهم اهيرخ  لل  لوع خمبح،يم خمكؤ ،خ 

 ملاقم لهئ   ح اأ ي،هي خمارخلم ملاقم غ،  خماك، خمبح، ابيئ لودوم الم اخد

 خمج وهم مودودوم خمشايا خالرافيع دأدى خمجكه ريمو مليطق  ي ح مليسهي  ل  خمارخلم

أماير  دلق ط خمك،افعم خمكليطق لوع ير خمكيةمبا اكثهف لكوهي  اادث  مع
 معاال   مع خرافيع خمج وهم خمدودوم دا د أدى ك م  خمكليطقواو   لوع ةغهي، 

خمكليسهم  خماليمص درخلم ي    دل ص خمارخلمو  كلاقم دخم با، خملد هم خم،ط بم
 ككي يوع: خم،مهدهم خمكليخ لليص، درخلم م  سالئ اليدئ

 : التبخر -
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خمارخلم بك  خمكليطق خمجي م خم ح اهيا لهي  دل خم با، ل   داال  اقل ملاقم
خساا،ى( داااهدخد  داال  - لاا،له خم،ياايح -خم دي او دي   ف  ماا  لوااع )دراااه خمعاا،ض 

 ااا   لاااه ر  خم باااا، خميااا مح كوكاااي خاجهلاااي ال باااي  الرافااايع درااااي  خمحااا،خرةو دبااايمابل
يالرافاايع خمشااايا اياا  و دلكوهي  خمبا،  ااح خمكلاقاام ا داا   خملهف هح خملوع  ا،خ  

  (48لله )خموجلم خم طلهم مو ،بهم دخمعو م دخمثقي مو ص م /  235ال  خمع 
 
 : الرطوبة -

ا،افااال  شااال  لااايم لواااع طااا ئ خمدااايا   كلاقااام خمارخلااامو داااالافض  اااح خممااايك  
 ال أ  باايق خمداايا  دخاداايله يعااا لاايمال  مااؤ ،خ   ااح  خماخسوهاامو دا،افاال  يالاجااي  ال بااي و

باامو اياا  أ  خمدااه  خمدااياوح خماا ى يق اا،  ماا  ا ااهض م،افعااي  خمبحاا،  داال خم،ط  
خماكااا، ياااؤدى خماااع خصاااااخم  داااه  خمبحااا،  يمحي ااام خم،ألاااهم مكاااي ي، ااال خم،ط بااام خملدااا هم 

و ٪50.5خملداا هم  يمكلاقاام يلاا  خمااع  دخمك  لا خمداال ر مو،ط باام و يمج  ل و  خمكليطق
  ك ، اياااا  لااااجوت دالااا   داااال خم،ط بااام  ااااح محاااام لااااالاي  خمااااع خ لااايهي  ااااح  ااا 

٪  ااح لااه، ديدااك ،و ليلكااي اقاا  خم،ط باام خملداا هم م لاا  خمااع خد يهااي  ااح ي  ياا  63.89
٪ 58٪  داا ل خم،ياايح خمجي اام  د ااع االياال الاا  خم،ط باام خلالهااي  ااح أك اا ب، 43.18

 ٪ 44يليا هي أك ، ككهه ما، دالافض م ل  خد يهي  ح ميي  للدبه 
 

 يمشااا ية  ااايم،غ  مااا  خ افااايض درااااي   ديالااااع خلااا ك،خر خرافااايع خم،ط بااام خملدااا هم
 ماا  اللاا ك،خر لكوهااي  خمبااا، دزياايدة خمدااحل مكااي يااؤدى خمااع خلاا ك،خر  خمحاا،خرةو دي،ااال

خم،ط باام  اايما خة  ككااي يالاااع خ افاايض خم،ط باام  ااح  لااوع خملااهف دخم،بهاال مه اا   
خم،ياايح خمشااكيمهمو دخمشااكيمهم خما،بهاام درياايح خماكيلااي  دخم ياالو دهااح رياايح اي اام ا اااد 

 خم،ط بم 
دمكااي هاا  ااااي،  يماا ك، خ ااه ا اااا م ماااخ  موكهااي  خملقهاام خم ااح اكاا ص خم،ط باام ماا  
خمه خة داق م ل كثهفهي ل  ط،يق سفض درام ااا،خرة اهيئااي   اااير خمكااية داح يوهااي خمااع 

م حقيااق خمدخة خممثاا  و لاااد   بااي م خمكواا رو ٪100 اى    مهااي  لاا،  مأم  اام د قهاام 
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معكاا  خمجهاايز ددرااام خمحاا،خرة خمكثيمهاام ، ٪40م،ط باام لاا  موجهاايز يجاال أال اقاا   داابم خ
مكاااي يعلاااع خملي هاااه خلااا ااخمهي  لفااايةة  وأد ألواااع م(°18.3) دراااام  ه، هييااات 65 هاااح

  ليمهااااااااااااام  اااااااااااااح ملاقااااااااااااام خمارخلااااااااااااام ككاااااااااااااي لاااااااااااااي،د لااااااااااااا،اه  يم فلاااااااااااااي  
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،   اا العام  اا،ص لااق ط خمماااير  يلاا ثلية  لااوع خما،يااف دخمشاا ية خم ااح ادااقا لهكااي أك 
و ككااي يالاااع خ ااه  ااا يحاااث ادااي ا   ( 4س،يااام  ) رغاا   و هااي  ملاقاام خمارخلاام  ككهم مااا، لوااع  

أمااااير ساااالئ  لااا  خملاااهف )مااايي ( مكااا،در خ افيباااي  ا ياااهو  ال أ  خم داااي ا خمكاااا،ر  
)عمتت   ض خملاا خم يعاايدئ مااي يدااقا لوااع خمكلاقاام  ااح لاااة ألاا خم م  يمهااه   يمكلاقاام  ااح  عاا 

(و دربكااي يدااقا هاا خ خمكااا،  ااح ياا م  2009حتتتى  1997حالتته جفتتاف نالمنطقتتة منتت  عتتام  
دخاااا  قاااو دغيمباااي  مااي يلاا   م،ابااااي   يمع خصااف خم،لايااام خم ااح اااؤدى خماااع خمج،يااي  خمدااايوح  

اجااي  ال بااي  مق،بهااي ماا  خمكلاف ااي  خمج ياام   أدديه خمكلاقمو اي  اهدخد ككهي  خمماير  يال 
و  خمك لاااكهم سيصااام خمكااالافض خمدااا دخ ح خمااا ى يوااا ح  أاهي اااي   ااايمكلافض خمهلاااار خمك لاااكح 
مكااي يااؤدى خمااع ااايال  لااام خلاا ق،خر ياالج  للهااي لااق ط ككهااي  ك ياا،ة ماا  خمماااير   هجاام  

رط ب هاااي  عاااا    مو،يااايح خمكاخريااام لااااياة خم،ط بااام خمقيدمااام مااا  خمكحاااها خمهلاااارو دخم اااح ااااهدخد 
م،درهي لوع خمبح، خماك،و   دااقا أماااير رلاياام لاااياةو ككااي أ  م،افعااي  خمبحاا، خماكاا،  
كي  مهي أ ، مبيل،  ح زييد  اكي ف  اااير خمكااية داكاا ي  خمدااحل خم،كيمهاام دخمكااه و دادااي ا  

مكاا  هاا خ يحاااث لوااع   اا،خ  زملهاام م بيلاااة  ااا  و  لوع م،افعي  ا اا  لوبااه   ة خمماير خمشايا 
لااقات أماااير لوااع خمكلاقاام  ااح لااه،  اا  ك ،    1994 فااح لاايم    ع لشاا، لاال خ   ال  خماا 
دهااااع ككهاااام ك ياااا،ة الاااا  خمااااع لشاااا،ة    ( 1995)امتتتتام عستتتتماعيل شتتتتاور،  ماااا     500لوااااات  

 أبعيص خمك  لا خمدل ر  
 يمكجك ع خمدل ر مككهااي  خمماااير خم ااح ادااقا لوااع ملاقاام االياال دصااوت خمااع 

  مكااا  لاااه،( دا دااا   يمفجيمهااام مكاااي مااا 16مااا  ا ،كاااه  اااح لاااه،ر لااا  ك ، دخك ااا ب، ) 43
و داااؤدى  وااه خمماااير سااالئ يلاايي، د  ،خياا، 1994كاايم ح اااا ت  ااح لاايم  يداا ل لااي ال  
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دميرس دخل،ي  خمع ل د  خم،لية خمع خمكليطق خمدياوهم  خمي ل  خمكليطق خماخسوهاام  هااح 
 ماا و ديااهدخد لهااي6 اي ي  لاياة خمجفيص اي  يق  خمكجك ع خمداال ر مألماااير لهااي لاا  
 معائ خم با، ل  معائ خم دي او مكي خدى خمع  ارة خمااية خملبياح لهي 

 

  
  معاال  لق ط خالماير لوع مل،: ( 4خريطة )

 :   الحرارة -
ماااا  ي  ياااا  خمااااح ا،افاااال دراااااي  خمحاااا،خرة  ااااح لااااه ر خملااااهف اياااا  ا واااات ألاااااهي 

م ساااالئ لاااه، °39.5ايااا  ا وااات م  لاااا درااااي  خمحااا،خرة خمعصكاااع  شاااالاي   لااا  ك ،و
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و (م °48.2م سالئ له، ي مياا  )ألوااع دراااه ااا،خرة لااجوت  ااح ي  ياا  °38.3غدا  دأ 
 وم °14.9 لااااجوت ليلكااااي الاااا  م  لاااااي  أد ااااح دراااااي  خمحاااا،خرة سااااالئ لااااه، يلاااايي،

دي،ااال  وم °8.7م سالئ له،   ،خي،و أد ح دراه ا،خرة لجوت  ح يليي، دكي اات 16.7°
لاايلم  12-10دح مااي لااي   ماا  خمااع زياايدة لاااد أياايم دلاايلي  لااا ع خمشااك  خم ااح ا اا،خ

 |ي مو   ال  ل  صفية خمدكية دخس فية خمدحل 
 

درااااه  34 اااح االيااال الااا  درااااه خمحااا،خرة ألالهاااي  اااح لاااه، ي ميااا   ك  لاااا د 
م )أد ااح دراااه °19م( دال  خد يهي  ح يلاايي،  ك  لااا °38)خمح،خرة خمعصكع  ح ي مي  

دااج  لاااد لاايلي  م(و داد د خمدحل سالئ أغول له ر خمش ية اياا  ا°15 ح يليي، 
 ليلي   9لا ع خمشك  ا خمح 

 
 :  الرياح -

اقاال خمكلاقاام احاات اااأ ي، خم،ياايح خمشااكيمهم دخمشااكيمهم خما،بهاام طاا خئ خمعاايمو دالشااا 
 اااح  لااا  خم،بهاااال  دااا ل خمكلاف اااي  خمج ياااام خمك عاااادة خم اااح الاااايال ه ااا   رياااايح 

اهاام خمشااكيئ خم ياال خمكع،د اام  شاااة ا،خراهااي دهااح اهاال ماا  لاابه خمجهياا،ة خمع،بهاام ماا  
خمش، ح مد به  ب،خ ي  محوهه دل خصف رلايم لاااياة ملااح بم  أماااير لاايوهه ك واا  

 صااا   1995 ااا  ك ،  12د اااع  1992  ،خيااا، لااايم  4-1خم اااح ااااا ت  اااح خمف ااا،ة مااا  
خمكااا، يدااقا لاااد  ا  ااف ا ااع  يباات خمكثياا، ماا  خمددياام خمجي اام  يمكلاقاام )لااكي،ة 

لاااايلمو ككااااي لقاة/ 12خمااااع  حم خم،يااااي(  دالاااا  لاااا،ل38-37ص  اداااا  أاكاااااو ص
لقا /لاايلمو ككااي أ  م  لااا  8الاا  خمااع خد يهااي  ااح لااه ر ماايي  دي  ياا  دي مياا  خمااع 

م/ ثو د ااع لااه، يلاايي، يلاا  خمااع  3.05لاا،له خم،ياايح  ااح لااه، أك اا ب، يلاا  خمااع 
م/ث  ااح محاااام لاااالاي و ايااا  لاااجوت لااه ر خمشااا ية هاااادة   دااا هي   اااح لااا،له  3.95
 خم،ييح 

 
 جية  الضوابط الهيدرولو
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ي أمف خماهخ  خمج  ح  كلاقم خمارخلم م  لاد م  خماهخ ي  خم،ألهم ككي 
 ككي يوح: ( 5س،يام ر   ) خما،يام خمهياردم اهم مكلاقم خمارخلم هيا بح

صهااا،  اااح خمشاااكيئ خما،باااح يد  ختتت اي ميتتتاة جوتيتتتة مرتفتتتا التتتي متوستتتط ا نتتتتا : -1
ل مهيهاااه  اااح مكلاقااام خمارخلااام  اااح  اااايق صاااا ر خمحجااا، خم،مواااح خملااا بحو دا جكااا 

مديام صاي،ة أ لااع غاا،  دخدر ا بااي   ااح ملاق ااح ألاا،ق دخمجيهوهاام دمهيهااه 
 ٪4.77خمكوياا  و داااااح ااا خمح   ااحاااهة  600-450ل  ه ا اا،خدح مو ا هااي لااي  

 م  خمكلاقم 
سااهخ  ردخلاال خمااهم  يكثاا   ختت اي ميتتاة جوتيتتة متوستتطة التتي منخفضتتة ا نتتتا : -2

ماااير اياا  ا عاا،ض خمكلاقاام مألماااير خم،خ ل ديد كا مهيهااه ماا  مهااي  خمدااي ئ دخم
و دي اا ه خ خماااهخ  لوااع خ اااخم خمحي اام (351ص  ،اللطيف محمد )عبد خمك لكهم

خمج وهم ديشل  سهخ  محوح م جكهل مهي  خمدي ئو ديك ا  شل  ط مح ماا خزر ماااا 
ماا  ملاقااام خمارخلاامو ديعااا هااا خ خملااايق خ دااال  ٪9.75خمشاايطئو ديشااا  اااا خمح 
   اج،يم م جكهل مهي  خمدي ئ    خمك خبل إل شية سهخ ي

اصه،  ح  ايق خمده    خ اي مياة جوتية محلية عالية الي متوسطة ا نتا :  -3
خمدياوحو ده   خمكهي   ح خغو هي م،  اي  اا وا خمكهي  خمع  م  كهي  خمبح،و ديعهر  

ألوع   خمكو ام دمهيهه لاياة  ح خم اا خملك زر موكهي و  ص اا قهي  د ل خالس ال 
 م  ملاقم خمارخلم    ٪ 7.37و داكث   ح   خمكوي      ح اهة    9000م   

 ٪78.12اكثاا  هاا   خمفئاام خغواال ملاقاام خمارخلاام للداابم  خ اي مياة جوتية محلية: -4
ماا  خمكداايام خالاكيمهاام موكلاقاامو دا فااق ماال  ااايق خمرخبااح خملااا،يم دا جكاال 

دمهيهااه خمكهااي   ااح  ااايق خمشااق ق دخمف خصاا  خم ااح اك لااف م،كاال صااا ر خمقيلاااةو 
 540موشااا،  دلاااقييه خمحي خ اااي  دا ااا،خدح مو ا هاااي ماااي لاااي   اكفاااحمحااااددة  يمكااايد 

داع كاااا خغوااال   (351ص  ،اللطيتتتف محمتتتد )عبتتتد خمكويااا     اااحااااهة  (1)5100د
خال ير  ااح ملاقاام خمارخلاام لوااع هاا   خمكهااي  خمكحوهاام خم ااح ااا،ابا  يم دااي ا خمكااا،ر 

 خ   ويواام خمكااا،و مكااي لوع خمكلاقاام؛ ماا م  يقاا  معااائ خ  اايج هاا   خال ااير  ااح خمداال
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يشي، مهكهم خ شية خمدادد خم،كيمهاام دخم ،خلهاام دخساا  هاا خ خملااايقو مكااي يعكاا  لوااح 
 زييدة ككهي  خمكهي  خمكا يم مه   خال ير   

خمكل شااا،ة لواااع    ( )خمقوااا   مااا  أاااا خض صاااا،يه    خمجااا  ح ادااا ا،ج خمكهاااي  مااا  خمااااهخ   
  خم ااح دخميلاايلهل دخمعياا    و  اهياا، لاال خ  خمكااا، خم    ااح   اكااأل   خم ااح خمكلحارخ  دخمقك  خمج وهم  

   ااح دا جكاال معصاا  خمعياا    ألاا،ق     لااعفهو دلااي  ا ا ق ملهي خمكهي  اوقيمهي مث  لي  ألاا   
لئاااا،    47لواااات لااااادهي    خم ااااح  اااير  آل لاااا  خ   ا بااااي     ااااال    دخدر درد  خمدديااام مثاااا   
ألاا      ااح   د ال اام لااالاي  سكدااه آ اايرو     ااح دا اااا     م اا،   10-8دا اا،خدح ألكي هااي لااي   

   ااح دسكداام    خمجيهوهاامو    ااح آ ااير    د ال اام لوبااه داالياالو     ااح لشاا، لئاا،خ   دلاابعه    و رماايد 
   خمكليطق خمج وهم    ح لئ،  14خمع   يإلبي م أل،ق 

 
زخما  للدل  مو ام ير لوع أ  أغو هي  ه احيمي  مهي  خآل مقا أ   ت   هجم
ايمه زرخلم  بياي    ح ال  مو،ر دال  خمدمحو مالل ااخم  ام فيداهو دأغو هي ال يلو

ليمهم   قيومو د دلدا د معيد  مل  و عا  س يلهي موارخلم دخمبح  موكو ام محبه
خمكوع دمشيك    حباا خمام دمشيك    يرافيع خإلصي م  حم  خممالح مكي ي د ل 

 ل رة خمليمحم مالل ااخم خمبش،ر يد الع خم اس  خمد،يل م   ي، خمكهي   ياوايه  مك
اكيطم اياة اشي ه مهي    ح ير خمك ا دة أ  مهي  خآل معق مه   المل صكم دبلكهي  

 خمدمح  مالل ااخمدصيمحه  خمجكه ريمرب ع   ي ح  ح ير خمك ا دة خآل
 اااااااااااااا
هةي  مواصةفات اتةااق اقة   WHOمواصفات ملوحة مياه الشرب تبعا ملنظمة الصحة العامليةة  (1)

 900  600بولةة مةة  جةء    املليةو ، مق 600  300جةء    املليةو ، جيةدق مة   3مة  
 1200جةةء    املليةةو ، قةةري مقبولةةة  ك ةةر مةة   1200  900جةةء    املليةةو ، ردمئةةة مةة  

 جء    املليو .
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  خماليمص خمهياردم اهم مكلاقم خمارخلم: ( 5خريطة )

 
و   ال  لالاي  دخل  رميد دم،لع اكي،ة( ) ح خمكحالة هليك مهي  خمبح، ككي أ  

سهخ ي  أربهم داد اام   حاحفع  خملي  اي  دخدرهيرخ  م   يمد خمكلق ممخمكهي  ل  
-294ص ص  ،اللطيف محمد )عبدخمكلهمهم أغ،خض خمش،  دخالل ااخمي    ح

296). 
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ل،خمي  م   لي دأل خ  أد م    حخمكهي  داو هي   ح يم جيرة  خمهيمحديق م  عض 
لوع  لالل هلهمكي  ال خم ادككي ي ،ك  مو ،مي   اليهي   40: 35 مقيل خآل ير دبهعهي 

 خمع  مهي  يمكهي  خما،يق اي  اك، ل،به خمكجو  خمكحوع ك  أل  ع أد خل  لي  مكأل
مالل ااخمي  خمحهياهم  د ع االيل  دمكلهي غيمبي اك   ككهي  غي، كيفهممجي يو 

)سميرة حسن اجول خمكهي  ل  ط،يق خمك،خكل  ال خ هي ا   ف  ح  عض خماهي  
 (.225أحمد، ص 

 
 الجيولوجية  بطضوا ال

 –ا لااا ع خم اااااخ  خملاااا،يم  يمكلاقااام ماااي لاااي  صاااا ر ماااي   ااا  خمكك ااا،ى ) يريااام 
م ح ماام( فهكااي يعاا،ص  ك،كاال صااا ر خمقيلاااةو دخملااا ر خم،لاا بهم خم ااح اشااا  خمدااه  
خمداااياوح داقااال  ماااع خمشااا،ق مااا  م،كااال صاااا ر خمقيلااااة  دفهكاااي يواااح لااا،ض مو اااااخ  

ك لااي  صااا،يم م،اباام ماا  خال ااام مألااااث خمااح مج هيخملا،يم  يمكلاقم  يكلاا  اقدااهك
 كيم يمح:

٪ ماااا  16.26اااااااح خملااااا ر  كا وااااف أ  خلهااااي ااااا خمح المتحولتتتتة: الصتتتتخور  -1
و داصهاااا، كل اااا  م لااااي ،ة خلاااا ايلت 2كاااا  4749.31ملاقاااام خمارخلاااام  كااااي يعاااايدئ 

 خغو هيو داشك  خملا ر خمك ح مم كال م :  خمله،يم اقاهلخم ع،يم 
لااا ر  ااح  ااايق اقدااه  خمكهااي  لااي  خددياام اصهاا، هاا   خمالنيس والمجماتيت   -

مثاا   ا وهااموخمكلاقم دخالدديم خمكلحارة  ح  خما، و داصهاا، لوااع هيئاام ك اا  
  خياخ (  -خملي م  -  ق،د  خمف  ي ح –ابيئ )افي يت 

كااال اااي  ح دخديااح  لوااعاصهاا،  Meta sedimentary الرستوبيات المتحولتة: -
و )كوي  ااي ي ل خمعوهااي مألددياام )مهداامو خلاال(  ااح خمكلااي ل خمعوهاايو داشاال  خمكلاا 

 مع، ير( ك م  اصه، كلايق ط مح خمح خما،  م  ا   مع، ير

احها هاا   خملااا ر  ج اا  اكيطاامو  Meta volcanicsالبركانيات المتحولة:  -
داصهاا،  ااح خمكلااي ل خمعوهااي ماا خديح )محكااحو ساااخع( د ااح  ااايق اقدااه  خمكهااي  



الثاىن  لد اجمل                                                            جملة اجملمع العلمى املصرى                
 ون التسعو 

)88( 

يااام خمكلحاااارة  حااا  خمبحااا، لاااي  خم،دخ اااا خمشااا،قهم مااا خدر ا باااي  دردخ اااا خالدد
 خماك،    

ماا  ملاقاام خمارخلاام  كااي يعاايدئ  ٪2.23يااااح ااا خمح  Serpentinitesالستربنتين:  -2
خمكااااأي و )اكيااااه خهاااا  خمك اااا  خمج وهاااام  كلاقاااام خمارخلاااام كجباااايئ و دااااا  2كاااا  957.69

ااااا،صو دديااااتو كاااا،خ  كلدااااحو خم الااااايلو ألاااا  بااااه،و ألاااا  لااااي ي و خمعااااا،خي و 
 لوكهلايت( 

اح   ااا خمح    Met gabbro – Diorite Complexديوراي   –جابرو معقدة الميتا -3
دا ااا زع  ومااا  مدااايام ملاقاااه خمارخلااام ٪13.88 كاااي يعااايدئ  حااا   2كااا   4054.40

داشااال   اااح  واك اااا م خزيااام مااااا خمشااايطئهااا   خملاااا ر لواااع هيئااام  قااال م لاااي ،ة 
لوااع كااال اااي  ح دخدر  صهاا،اكاا م   الاا   ملاقاام خمارخلاام  ااايق اقدااه  خمكهااي و

ر  لثااا،ة خمف خصااا  دخمشاااق ق مشااالال  أرخباااح م،افعااامو دا كياااه هااا   خملاااا   خعساااا
 خال حاخر ا اد كح خص لاياة اي   يم اخسال  خمليريم  دباليهي

اشااك  كااال ماا  صااا ر خمج،خ ياات خمقاااي  دخمحاااي  داااااح يتتة: الجرانيت الصتتخور -4
٪ ماا  مداايام ملاقااه 26.66 كااي يعاايدئ  حاا  2كاا   7789.83هاا   خملااا ر  حاا  

خما،باااح مكلاقااام خمارخلااام شاااكيمح دااااااع هااا   خملاااا ر خغوااال خمجاااهة خمو رخلااامخما
يق ل، دا د هاا   خملااا ر  ااح الاا   خمكلاقاام لوااع  عااض خمك اا  خمج وهاام ك م  

  شا  اأ ،هي  يم ع،يم خمكيمهمخمك ف، م دمع   م  ي،ال م
 عاايدئ كااي ي 2كاا   90.87ااا خمح  اكثاا    Dukhan  volcanicsبركانيتات التدخاي :  -5

فهكاااي لاااي  دخدياااح  ديق لااا، دا دهاااي ٪  مااا  خمكدااايام خمكوهااام موكلاقااام 0.31   حااا 
 د ح خمقايع خمدلا م خدر ا بي  لوح خ اخم ا   سشل  ) وعي و ر جم(

  ايكاام  باايرة لاا  صااا ر رلاا بهم  Hammamat Groupمجموعتته الحمامتتات :  -6
٪  ماا  مداايام 0.03 كااي يعاايدئ ااا خمح  2كاا   8.71 حاا   داااااح غياا، م ح ماامو

 و داصه، لوح اي  ح دخدر خم، جم  ح  ايله خمدلا مكلاقمخ
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Geologic Map of Egypt 1981, Scale 1: 2000000 

  خماليمص خمجي م اهم مكلاقم خمارخلم: ( 6خريطة )
 
٪ 0.20 كااي يقااير   2كاا   57.04اااح مديام محاااددة ااا خمح  Gabbroالجابرو  -7

ر ساااخع  قايلااه خمدلااا د ااح داصهاا،  ااح ااا ض دخد م  مديام ملاقه خمارخلاام
 خمكلي ل خمعوهي م خدر محكح 
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 كااااي يكثاااا   2كاااا   69.86اشااااا  اااا خمح   Extrusive Rocksالطفتتتوح البركانيتتتة   -8
و ديق لااا، دا دهاااي لواااح  قااال م لاااي ،ة دخسااا  ٪ مااا  مدااايام ملاقاااه خمارخلااام0.24

خملااا ر خم،لاا بهم لوااح كااال اااي  ح دخدر ا بااي   ااح  ايلاام خمد ااعو ددخساا  
 ر ديل ا ض دخد

ماا  ملاقاام خمارخلاام  2كاا   11436.85اااااح  حاا  :  الحديثتتة الصتتخور الرستتوبية -9
خمك،اهيلااااح خملوااااع )خمحجاااا، خم،موااااح  اعااااا اك يلااااي و ٪39.15 كااااي يقااااير  ماااا  

خمارخلم داصهاا،  ااح غاا،  ملاقاام خمارخلاام أ ام خملا ر خم،ل بهم  كلاقم  خمل بح(
ا ر خمكي لااااايلهم  اااااح  اااااايق ساااااا اقداااااه  خمكهاااااي و  اااااح ااااااي  ي ،كاااااه داااااا د خملااااا 

دخمبيمي لااايلهم  اااح رخس للااايس دلاااكيئ ملاقااام خمارخلااامو  اااح ااااي  ااااااح ردخلااال 
ماا  ملاقااام  ٪33.23خمااهم  خم،خ اال خغواال خملااايق خملاااا ر خم،لاا بهم  كااي يعاايدئ 

 خمارخلم   
 

 طبيعة التربة وخصائصها

 :  ككي يوح كلاقم خمارخلم  خمرخبح ع( أ  خ 7)ر    س،يام ا با
 خ    خم ي اا،خدح لااي  خم،موااح  مااح خماكااح دخمحلاا ر دأاهي ااي  ا،بم أراضي الودياي: -

ا،باام اايثاام اكثاا  ردخلاال  اايع خماا خدر او  هااي خمددياام ماا  ملي عهااي  دهااحاي،ياام؛ 
يملفي يااام د وااام  ااااراكي لواااع خالا فااايظ   دا دااا  بقيياااي لكوهاااي  خم ج يااامو م  يإلباااي م

ماا  ملاقااام  ٪7.52ااا خمح دمثواات  Typic Haplotorrets  يمكهااي و دماا  أ  خلهااي
 خمارخلم    

أرخبااااح رموهاااام الاااا يم لوااااع خمشاااا خطئو اااااا وا أاهي ااااي لبقييااااي    أراضتتتتي الئتتتتواط :  -
 صااا،يم ا اااخس  ماال ردخلاال اي،ياام دكثبااي  رموهاام دردخلاال  ح،ياامو أاهي ااي موحهاامو 

  خم ،باام    دااهج    باايي  ي د داشااك  كاا م  خم،دخلاال خم ااح او  هااي خالددياام كاايمك،خدح خمفه ااهم  
  يداايلا   مكااي   خمحلااع   لهااي   قاا  دا خمايلااحو    ع كاا دخما   خم،موااح   اكااح م خ      ااح خمكاا،خدح مااي لااي 

 Typicلوااااااع خمهرخلااااااامو دماااااا  أ  خلهاااااااي   ادااااااايلا   م مالمكاااااا   ظااااااا،دص   ااااااا  ي،   وااااااع ل 

Torripsamments    م  خمكديام خمكوهم موكلاقم   ٪ 36.63داشا  ا خمح 
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Source: Hammad, M.A., 1975, Soil Association map of Egypt, Geol. Survey, paper 56.    

   كلاقم خمارخلم ا،بمخمرخبح  عأ  خ : ( 7خريطة )
 

ا،اكااه لوااع صااا ر  ويواام خمعكااق ا،باام اايثاام خملشااأة الرمليتة الحصتوية:  راضياال -
 طبقاااي   جي ااال سشااا  رمواااح خم ،بااام داااهجد ي خمااا الئ خملاااا،يمو دي اووهااا خملااايس 
 داكثااا  ا،بااام "اااا رر لااايم   " خمحلاااع  مااا  م،افعااام دااال  لواااع اح ااا ر  رموهااام

Torripsamemts يملفي يم خمعيمهم موكهي و مكي يجع   اااراهي  كيها و خم ،بم خم،مهدهم 



الثاىن  لد اجمل                                                            جملة اجملمع العلمى املصرى                
 ون التسعو 

)92( 

لوااع خالا فاايظ  يمكهااي  ملاف اام؛ مكااي يدااكا ل  مااا ا،يااي  لاااحح لقاال اجكاال 
و دبيم اااايمح  ملي هاااام خ شااااية خمدااااادد دلكاااا  خمه،بااااي  م اااااهي  خمكهااااي   مهااااي  خمماااااير

 ٪ م  ملاقم خمارخلم    3.64 ا خمح داااح

ااا،ابا  لااا ر م،كاال خمقيلاااة  ااح ملاقاام خمارخلاامو دا داا  الصتتخرية:  األراضتتي -
 يم ل رة د وم خملفي يم موكهي  مكي يل ج لله ا،يي  لاحح لقل خم دااي او ديااااح 

٪ ماا  51.45 كداايام لوااات  حاا  مددياام خمكلاقاام  خ خملاا ع أغواال خمكلااي ل خمعوهااي هاا 
 خمكلاقم   

شاالوم اي اام  ي  ياام افلاا  لااي  رخس للاايس ما ،كااه  ااح  ااايق  الجروف الصخرية: -
د ااا خمد خا  خمشااكيمهم دخمجل بهاامو دهااح ملحااارخ  ليرياام ماا  خم،دخلاال دخمكف لااي و 

 ٪ م  ملاقم خمارخلم 0.77 مديا هيلوات 

 
 السطحيضوابط الجريان 

خمدديم خمجي م م  خمصيه،خ  خمجي م ر  م اهم خمهيمم خم ح ال يليد ياواا  ملهااي  ااع
 ي  ا اااا  ملاقاااام خمارخلاااام سكاااا  دسكداااا   ا باااا اياااا   موخمكلاقاااا  ماااا  خاااااهخةأر ااااهة 

س ااعت هاا   أو ا باايي   ااح مداايا هي دأ عيدهااي دسليملااهيو د ااا (1)موحااق   لاا،يفمو
خالااا خض عاايد دخلااليئ  ارخلاا ه خمعال اام لااي  خمخمااا خض معكوهاام خم حوياا  خمك ر اا م ،ر 

  درخلم سليمص لبلي  خم ل،يفد 
 

ه    خمج،يي و داده  دل،له  خرخال حا شاة  ح خغو هي  خا خض خم ل،يف ا د  
  ال ل  ك  هي مك،خ  دمديم   خممايرو كهي   خمج  حاا يه خماهخ    ح خمدديم

  خماك، دخم خدرموا،ق لي  خمبح، 
 

أر  و2ك   30825لوت  اكيمح مديام أا خض خم ل،يف  ح خمكلاقم ا خمح 
عيم مكديام لوت خمك  لا خمخمكلاقم  ٪ م   اكيمح مديام 98.63أ هي اشل   ح  
   ا وت  خمك  لاودا بيي  مديام خما خض ا ئ ه خ  و2ك   560.47خما خض  ح  
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 ح اي  ا وت مديام أك ،هي  و2ك   34 ح   داكهي مديام أصا،هي ا ض دخدر خ
يوهه  خم  وي،با لالاي   ده  ك م  خم ر و2ك   11667 ح   دخدر ا بي ا ض 
رافيع قه  ال م  خم بيي   (و ديؤيا2ك   2017)  ليل دخدر(    2ك   4681) ك،خص دخدر

خال ح،خص خمكعهيرر مكدياي  خما خض ل  م  لاهي اي  لوات  ح  
٪ 298.64دأي ي قهكم معيم  خالس الص خملد ح خم ح لوات  ح   (و1673.77)±
 خمعيم يشي،  مح ابعث، أد اش ت قه  مدياي  خما خض ا ئ م  لاهي  مكي
 

دا بيي  او  خمط خئ لي   ك و  32.17 خض  ح  لوت خمك  لا خمعيم مط خئ خما 
د ا لوات قهكم خ ح،خص قه   ا بي (و )دخدر  ك   143.64د ( ااربه  دخدر ك  )  10.27

 و٪ 76.56 و ككي لوات قهكم خالس الص خملد ح  ح  (24.63أط خئ خما خض  ح  )± 
 خس الص خمص،دص خم لي يم دخمجي م اهم دخمهياردم اهم دخس  أا خض يشي،  مع مكي 

  معمكي أدر  مو،دخ او لوع لكوهي  خملحت خم ،خاعح   يم يمح دخ عليلهي  خم ل،يفو 
ا اا لال م خرابيط ط،در  واك ي  أدديم ك ي،ة دم دعم دأس،ى صاي،ة د لي،ة خالم اخد 

ل  خمك  لا خمعيم  ح خما خض خملاي،ة  خمح بح يق  خما ئ ( 94م ال )+ 
   دخم،دخلل خمهماهمخمكف  ي   د   م،ل بهماك،   ق خملا ر خ دخمك  لام خمكديام خم ح 

 
ككي لوت أ ص  ك و 9.45لوت خمك  لا خمعيم مع،ض أا خض خم ل،يف  حا  

و ليلكي لوت أ   ل،ض مهي دخدر ا بي ك   ح ا ض  81.22ل،ض مألا خض 
لوات قهكم خ ح،خص قه  ل،ض  خداكهي و د ا دخدرك   ح ا ض  2.11 ح  

لوات قهكم معيم  خالس الص خملد ح  ككي و12خما خض ل  م  لاهي  ح  ±
دي،ال  آس،و  معل ا د ابيي  دافيد  لي  خمقه  م  ا ٍض  ي با كي  ٪و126.92

اي ل افيد    مع خما خضو لي خالس ال ي  خم لي يم دخمويث م اهم   معه خ خم بيي  
 ض آلس، خال حاخر دخمص،دص خمهياردم اهم م  ا  

 
ككي لوت م  لا  ك و 5076.90 ح  لوت  اكيمح أط خئ محهاي  خما خض 



الثاىن  لد اجمل                                                            جملة اجملمع العلمى املصرى                
 ون التسعو 

)94( 

ك   ح ا ض دخدر  637.54دا ،خدح خمط خئ لي   ك و 92.31ط ئ خمكحها  ح  
 بيي  قه  محهاي  شي، ممكي ي خديلو ك   ح ا ض دخدر 29.74 د ا بي 

اي  لوات قهكم خال ح،خص  خمعيموداش  هي ا ئ م  لاهي  ليلهيوخما خض فهكي 
لارخلم خمعال م لي  ٪و 102.56خالس الص خملد ح  دقهكم معيم  94.67خمكعهيرر ±

لال م ط،ديم م ابم لي  محهاي   خا ا دا دمحهاي  خما خض دأ عيدهي 
 (0.93  و0.99و 0.97) خما خض دمديا هي دأط خمهي دل،بهي  قه  خرابيطهه لوات

م    أ  خم فيد  لي  خما خض م  اي  خمكحها يق ،   ل مكي ي باو  ،ايللوح خم
ئ دخمع،ض دخمكديام  كوكي خزدخد  قه  ه   خمك اي،خ  خرافعت  اه  محهاي  خما  

 خما خض 
 

و دهح قهكم اق ،  0.59لوت م  لا معيم  خالل ايمم  ح أا خض خمكلاقم  ح  
أا خض خم ل،يف  ح  لوعم  خمقه  خم ح ا صوت  ميهي  عض خمارخلي  خم ح أا،يت 

و 1988 ا،خ ومجار  )محكا( 0.57ع )ككي ه  خمحيئ  ح دخدر لا خمجي موخمكليطق 
دا،كههي ا ئ  خملد حودا كيه قه  معيم  خالل ايمم  ح خما خض  يم جي   (و 8ص 

و ككي لوات قهكم معيم  0.12±    م  ا عا قه  خال ح،خص خمكعهيرر  خمعيموم  لاهي 
  ٪19.62خالس الص خملد ح

 
خض خمكلاقم ألوع قهكم مكعيم  خالل ايمم  ح أا   دخدر ااربهلج  ا ض 
ده  مي يعلح أ ه أكث، خما خض خل عيدخ  ل  خمشل   (و87 0دخم ح لوات  ح  )

مكي ي اح  خمكدياموخما خض م  اي   أ ه أصا،لوع خم،غ  م   خمكد اي و
ده خ مي اؤيا  قهكم معيم  خالرابيط ليلهكي  دخالل ايممو  عف خمعال م لي  خمكديام 

  معا أ  خرافيع قهكم خمكعيم  هلي ا،ال دم  خمك،ا (و0.21دخم ح لوات  ح  )
كث،ة خمشق ق دخمف خص  مكي ليه  مبعف خم  ،س د وم خال حاخرخ   ح خمح ض  ص،خ  
  خم ج يم  ح ل،لم اآكوهي  فع  ل خم  خم ع،يم دلكوهي  

دهح قهكم ملاف م اائ  و0.47م  لا معيم  خالل اخرة مألا خض  ح   لج 
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 مع خالل ايمم داشي، قه  خال ح،خص خمكعهيرر  لوح مي   دبم ك ي،ة م  خما خض
اجي   قه  معيم  خالل اخرة دخ  ،خلهي م    مع ٪27.58( دخالس الص خملد ح 0.13)

  د هي  م  لاهي خمعيم 
 

و دهااح قهكاام ملاف اام 0.28 ح أااا خض خمكلاقاام  حاا  خمشل  قه  معيم   لجوت
 خلاا ايمم معصاا    مااع  ي،ااال  ماا د  خمشاال وأ  أا خض خمكلاقاام غياا، مل صكاام   معاشي، 

  ياام لااي  معيماا  خمشاال  دكاا  ماا   ط،دياام سيصاام  دأ  هلاايك لال اام خمكلاقااموأااا خض 
لواااع خم اا خمحو داشااي، قاااه   (0.91و 0.99)معيماا  خاللاا ايمم دخاللااا اخرة لوااات قهك هااي 

 ماااح داااا د  عاااض  0.11خمكعهااايرر ± دخال حااا،خصو ٪ 40.35معيمااا  خالسااا الص خملدااا ح
 صااا،خ  م بااايي  معيمااا  خمشااال  مااا  اااا ٍض  م  لااااهيو  دباااي  خم فاايد  دخم شااا ت لاااي  خمقاااه

 آلس، 
 

(و  1)موحااق    مجاا،ى   238196  أااا خض خمكلاقاام  حاا      ااح   خمكجيرر لوت مجك ع ألاخد  
  عااااد خم ٪ ماا   89.54  كااي يعاايدئ مجاا،ى     213280لاااد مجاايرى خم،اباام خمدمااع  حاا     اشاال  
٪  6.58للداابم    مجاا،ى   15662خمااا خضو ليلكااي بااكت خم،اباام خمثي هاام  حاا     مكجاايرر   خمكوااح 
  داشاااي، خماااا خضو     اااح   خمكجااايرر ٪ مااا  اكوااام لااااد  96.12أ  خمااا،ا  ي  ي اااكي   حااا     أر 

دي،ااال  ماا   مااع    خمكلاايطق خمجي اامو   لهااي دااكم اكيااه  م خمدمااع دخمثي هاام    م زياايدة لاااد مجاايرى خم،اباا 
حاا،م ألاااا هاا   خمااا خض  ي أا خض خمكليطق خمجي مو مكااي     ح   خملبياح  وم أد خ عاخم خمااية  

أكثااا، اع،باااي  مولحااات داكااا ي  مجااايرى ميمهااام لايااااة مااا      هاااح   مااا م  خمالزمااامو    مااا  خمحكييااام 
  خالماااير   ا ،كااه   اياا  خم،اباام خمدمااع لقاال خمع خصااف خمكاياا،ة خمشاااياة أد لقاال كاا  لااي و  

 ص رة رسي  ل،يعم دمفيائم     ح 
 

  ااااح خمكجاااايرر ألاااااخد   اكاااايمحماااا   ٪44.22 حاااا   ااااا ض دخدر ا بااااي باااا  
دهاا خ يااائ لوااع أ  هلاايك  خمكدااياموماا  اياا  أك اا، أااا خض خمكلاقاام  دهاا خمااا خض 

 (0.96)خالرابيطهاام  لوات قهك هااي دخم ح خمكجيرر لال م ط،ديم   يم لي  خمكديام دلاد 
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دخمشااق ق دخماا الئ خمف خصاا   كثاا،ة  مع اي ل لاة اأ ، ه   خما خض  ح،كااي  خم لاااع د 
ألاااخد  م اايمحدبيمكي ليلا لوااع زياايدة  شاايط لكوهااي  خملحاات  لاخسوهيوخمثي  يم  دخمحي ي 
 خمكجيرر 

 
مقير اام   خالااا خض خم ااح الباال ماا  خملااا ر خم،لاا بهم  ااح د هي   خمكجيرر اق  ألاخد 
خمك ياااا،ة )ا بااااي و خلياااالو خم،اباااامو كاااا،خصو مهداااامو لااااعلو ساااااخعو ددياااام خم ااااأا خض 

دخم ااااح ي ،كااااه لهااااي  محكاااحو مهداااايحو خمكحااااها( خم ااااح الباااال ماااا  م،كااال صااااا ر خمقيلاااااة 
 ماا  الباال م،لاا بهم خم ااحب ة صااا، مداايام خملااا ر خ  حو دربكي يفد،  م  76.49٪

دخمكاايرئ دخمك بااا،خ و  خمجياا،ر دخمحجاا،  خم،موااحخمحي م خمج وهمو دخس ،خ ه ملااا ر خمحجاا، 
مجكوهي صا ر ليمهم خملفي يم  يمكقير م  يملا ر خمليريمو  مااع اي اال بااعف   حدهع 

ككااي اقاا  ألاااخد و افاا، داكاا ي  لاااد أك اا، ماا  خم،دخ ااا خ حاااخرخاهيو مكااي اااا ماا  لكوهاام
ااااا ض دخدى خمااااار و  صاااا،خ  الاداااايع خمكلاااايطق خمدااااهوهم خمكااااااية   ااااحأي ااااي   خمكجاااايرر 

اقوااا  مااا   دخم اااح يم،دخلااال خمكفكلااام خمكؤمفااام مااا  خمحلاااع دخم،مااايئ خماشااالم  ااايمح ض 
  خمداحح ،صم خمج،يي  

 
(و 0.70-قهكااه لااي  ) اخدهيو ا،خداااتادألاا لااي  خم،ااال يط للدااح اال م خرا اا اا لاا اا ااا 

 دي فاااااق  مااااا  مااااال  اااااي    ه،اااااا    خمكلاقااااام  اااااحلواااااع مدااااا  ى خماااااا خض  (0.78-د)
(Horton, 1945, p. 291) ، لوااع سااا خال حاااخر  خمكجاايرر اياا  ا ،كااه معصاا  ألاااخد

  يط،خد مل زييدة خم،ابم  خمكجيرر دا مهو مكي يشي،  مع الي ص ألاخد 
 

 ك  لااا طاا ئ  ك و 107676.38ا خمح خمكلاقم   ح خمكجيرر لوت مجك ع أط خئ 
مااا   ٪37.98اكثااا  مجااايرى خم،ابااام خمدماااع كااا  مكلاقااام خمارخلااامو  0.54يم لوااات  حااا  لااا 

اااااا خض  (  ااااااح٪66.54 و٪34.80)  داااااا  هي لااااااي ا،خدااااااات  ككااااااي اكاااااايمحخمااااااا ئ خإل أاا
٪ ماا  27.04 اااي  اكثاا  مجاايرى خم،اباام خمثي هاام  حاا   ااحخم ل،يف خمكا وفاام  يمكلاقاامو 
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( ٪31.91و ٪19.21) لااي  خمااا خض  ااحو ككااي ا،خدااات  داا  هي خمكجاايرر  خطاا خئاكوم 
خماا،ا  ي  خمدمااع   ااح خمكجاايرر  ،كااهخ  دخبااحي  مطاا خئ م مكااي يشااي،ماا   اكاايمح خمطاا خئو 

أاااااا خض   اااااح خمكجااااايرر ٪ مااااا   اكااااايمح أطااااا خئ 65.02 حااااا   ا ااااا  دخمثي هااااامو ايااااا  
ديعلاا   ماا  زياايدة ألاااخد خمكجاايرر  ااح خم،اباام خالدمااح دخمثي هاام دالااي ص هاا   خم لاا،يفو 

 ال خاللاخد  ح  ي ح خم، 
 

خماااااا خض خمك يااااا،ة خمكدااااايام   اااااح خمكجااااايرر ا ،كاااااه خملدااااابم خمك ااااا،ى مااااا  أطااااا خئ 
 دخم ااح ا بي و خليلو خم،ابمو ك،خصو مهدمو لعلو ساااخعو محكااحو مهداايحو خمكحااها()

دي،ااال  ماا   خمكلاقااموأااا خض   ااح خمكجاايرر أطاا خئ   اكاايمح٪ ماا  77.19بكت  ح  
 لال اام خراباايطاياا  ا اااا  يولهاا  خمكجاايرر اداايع مداايام هاا   خمااا خض دزياايدة ألاااخد ال

لواااات قهك هاااي  دخم ااح خمكجااايرر م اااال لااي  خمطااا ئ دمدااايام خمااا خض دألااااخد طاا،در 
 خم  خمح ( لوع 0.95( د)0.97)
 

  ماال زياايدة خم،اباام خمله،ياام لوااع مداا  ى أااا خض خمكلاقاام   خمكجاايرر أطاا خئ  م  لااا    يهيااا 
 ااام خرابيطهااام   كاااي يعلاااع أ  هلااايك لال دكااا م  لواااح مدااا  ر خمحااا ض خم خاااااو  و  ( 1  ااااادئ ) 

مكاااااي ي باااااا خ ااااا، خمالااااايمص  (و  0.86-للداااااهم لاااااي  خمك ايااااا،ي  لواااااات قهك هاااااي  حااااا  ) 
أد   خم ااح    دخمهياردم اهاام خم ااح اع،باات مهااي خمكلاقاام   م خمويث م اهم مولا ر دخمص،دص خم لي ي 

و اياا  اك ااا  خم،مهدااهم  عااض خمددياام     ح خم،مهدهم    خمكجيرر أد  خمعوهي   مع ط ئ مجيرى خم،ال  
  خم ااح ماا  خملااا ر خم،لاا بهم    ا كاا    ااح خغو هااي م خال حاااخرو  لاا ملاايطق هي    ااح   خمكجاايرر هاا    

مكااي    و خمااح اي اال  واام خ حاااخر خمداااا بعااض سااا ط خملااادع  د اكثاا، لهااي خمف خصاا  دخمشااق ق  
     زييدة أط خمهي  دبيم يمح أدى  مع زييدة اع،اهي 

 

  خماليمص خمك ر  م ،يم مشبلي  خم ل،يف  كلاقم خمارخلم: ( 1جدوم )
 

لي األو  الرتبة   الثامنة  السانعة  السادسة  الخامسة  الرانعة  الثالثة  الثانية  
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 1 4 19 418 2068 6744 15662 213280 خاللاخد

مجك ع 
خالط خئ  
 ك 

49054.4 34926.26 29471.28 10794.96 3933.38 611.99 255.64 96.97 

م  لا 
خالط خئ  
 ك 

0.23 2.23 4.37 5.22 9.41 32.21 63.91 96.97 

 
 و2كاا / كاا  3.55أااا خض ملاقاام خمارخلاام  حاا    ااحكثي م خم لاا،يف لوت م  لا 
ا،خداااات قاااه  كثي ااام خم لااا،يف لواااع مدااا  ى ملاف ااام  ااا ع مااايو داعاااا هااا   خمكثي ااام 
  اااح( 2كااا ك / 0.80و د)خد فهااا اااا ض دخدى   اااح( 2كااا / كااا  6.12خماااا خض لاااي  )
 ك  لاااخمدا كيااه قااه  كثي اام خم لاا،يف ل جي دااهي دا،كههااي ااا ئ  كاا،خصوااا ض دخدى 

ككااي لوااات قهكاام معيماا   (و0.99 حاا  )± خمكعهاايرر  ح،خص خالاي  لوات قهكم  خمعيمو
  لاا رة ليماام دي،ااال خ افاايض كثي اام خم لاا،يف قاااو ٪( 27.98) خملداا حخالساا الص 

اااااااع مداااااياي  دخلاااااعم مااااا  هااااا   ا خم اااااحا هعااااام خم،دخلااااال خمكفكلااااام ميما خض  ااااا 
ككهاااام خمج،يااااي   ح اااا و دهااااع ردخلاااال ليمهاااام خمكداااايمهم دخملفي ياااامو مكااااي أ اااا، خمااااا خض
خ حااااخر خمااااهخة  خماااح اي ااالد اااارة خمدديااام لواااع خملحااات دإطيمااام مجيريهااايو  خمدااااحح

زياايدة خمفي ااا  اايمبا، أد   ااحديه  يخما هي دخم لاع مكعص  لا ح ه   خما خضو مكي 
و دم     بعف  ارة او  خما خض لوااع اشاالي  خمداحح خم د،  م  مهي  خمج،يي 

  ااحا  م   ل، أط خئ خم،ال خما هي )خمدمع دخمثي هم( لبلي  ال،يف   يم لهيو ديؤي
خماااا خض خمكااا ك رةو ايااا  أ  م  لاااا أطااا خئ هااا   خم،اااال يعاااا أ ااا  م  لاااا طااا ئ 

 خم،ال لوع مد  ى أا خض خمكلاقم  مكجيرر 
 التصريف المائي ومعدالت الجرياي من خالم تحليل صور األقمار الصناعية

هاام خم ااح ا عاا،ض مهااي خمرخبااح خمكلاا،يم  يعااا خم دااي ا خمداايوح ماا  خمصاايه،خ  خما هع 
دبايصم خملح،خة خمش،قهمو داعي ح ملاقم خمارخلم  شل  لبه دخماا  ماا   ااارة خمكهااي و د واام  
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خمكاااا،و ديع كاااا خمااااهخ  خمجااا  ح خمكحواااح لواااع خالمااااير خمداااي ام م ا يااام خال اااير دبلااافم  
    سيصااام دخسااا  م،كااال صاااا ر خمقيلااااةو ديشااال  خم داااي ا خمدااايوح خم ا يااام خمقلااا ى مهااا 

خال يرو داشل  خمطاا،خص خمشاا،قهم دخمجل بهاام خمشاا،قهم أكثاا، خمماايك  خم ااح ااااخهكهي خمدااي ئو  
د اااع  طاااير ساااام خمادمااام خم  لاااعهم  داااا طي  خم ااااد دخال  قااايئ مااا  خمااا خدر خم ااايق دلكااا   
الكهاام لاايموم لهاايو  اا    ماا  ي اا،ز أهكهاام خمدااي ئ ككلااار ط هعااح موكهااي   ااح هاا   خم يئااي   

اد وهمه لكوهاام خم  لاال خمعك،خ ااح دخم لكهاام خمشاايموم ماا    شااية  اا،ى  خمدياوهم سيصم مل مي 
 لهياهم  دما و مكي يهيا خماول لوح خمكهي  خمع  م  

 
  ااح 2009لااه، يلاايي،   ااحخمدااي ئ خمفجيمهاام مقا اع،بت ملاقم خمارخلم خمع  ع  
معااا  أياايم  خمدااياوح خملاافو ح ااال خما،يااق   ااحملاقاام االياال درأس ااربااه داداا  ت 

و م قاااي، اجاا  خم لاا،ص خمكاايمح دمعاااال  1997لاايد خمكلاقاام ملاا   خماا رفاايص رغاا  خمج
)أاكاااا  (SCS)خالل كااايد لواااع  كااا  ج اكييااام خم ،بااام خمم،يلهااام اااا  خمج،ياااي   يمكلاقااام 
محدي  معاال  خم ا ق دخم داا،  خمدمااح  (195-192 صص  و2012محكا أل ريمو 

دخالل كاااايد لوااااح  م لاااا،يفودزملااااح خم باااايطؤ دخم ،كيااااه دخمكلحلااااح خمهياااااردا،خ ح مقكاااام خ
 50م  لاي  أك ، ككهم ما، لقات  ح ياا م دخاااا لوااح كاا  خاااهخة ملاقاام خمارخلاام )

( م قاي، خمحا خم لع موج،يي  خمديوح خم ر م  خمككلاا  أ  ا عاا،ض مااه خمكلاقاامو *م 
 ( معاد م  خمحقيمق ملهي:2ديشي، )خمكوحق ر   

صاا ئ خمكهااي   مااع خمكلاالو مكااي يعااا يقه  خمف ،ة خمهملهم خمالزماام م   : زمن التركي  -
مؤلاا، م حايااا م خباال محاااي  خإل اا خر خمكبلاا، مودااي ئ دأماايك  خمحكيياام كيمدااادد 

  أ  خلهي أد   شية ه،خ ي  
 اااااااااااااا
 .تقارمر قري منشورق ،1994، سيول نوفمرب 1994اهليئة العامة لألرصاد اجلومة، * 

لاايلمو اياا  ي اا،خدح زماا   4.86لواات م  لااا زماا  خم ،كيااه مااا خض خمكلاقاام 
ليلم  15.88و 2ليلم مح ض دخدر خمك،دم 0.98خم ،كيه مألا خض مي لي  

دمعيماااااااا  خساااااااا الص  3.35± محاااااااا ض دخدر ا بااااااااي    ااااااااي ح،خص معهاااااااايرر 
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٪و د ااا خرافاال زماا  خم ،كيااه  ااح خالااا خض ك ياا،ة خمكداايام خم ااح الباال 68.96
واااات  ايصاام ماا  صااا ر خمقيلاااة )لاااعلو خلياالو خدئ دياالو كاا،خص( اياا  ل

 ح اااي   و(1لل  ) ليلم( 13.66و 11.06و 10.24و 9.08لوع خم ،ايل )
خادااكت خالاااا خض صاااي،ة خمكدااايام  ااح خغو هاااي  ي افاايض زمااا  خم ،كيااه لااا  
خمك  لاااا خمعااايمو مااا م  اعاااا هااا   خماااا خض ليمهااام ساااا رة  صااا،خ  ملاااا، زمااا  

  خم ،كيه مكي خ عل  لوع  وم خمكاهد  خمج  ح لهي م  خمكهي  خمع  م
 

سااالئ خمارخلاام خمك ر  م ،ياام مااا خض دلاابلي  خم لاا،يف  يمكلاقاامو خا ااا ماا  
دااا د لال اام ط،دياام   ياام لااي  خال عاايد خمك ر  م ،ياام مألااا خض دخلااليمهي دبااي   ملي هاام 
الااايد خمكاااا،و ايااا  اق ااا،  خالاااا خض ك يااا،ة خمكدااايام مااا  خمشااال  خمااااخم،ر دبيم ااايمح 

د ااع مواا خدر دخمثي هاام  ااح خمقااايع اعاح  ك ي  مو ل،يف خمكاايمح؛ خالدمااح  ااح خمقااايع خم
خمدلاااو مكااي خ علاا  لوااع زماا  خم باايطؤ دزياايدة معاااال  خم لاا،يف خمثيلااتو مكااي يهيااا 
ماا   اا،ص اا ياام خماااهخ  خمجاا  ح خمكحوااح  ااح خمقااايع خمدلااا مألددياامو دإملي هاام ا،كااه 

 خمدلي   ح ه   خمكليطق ل  ط،يق   يمم خمدادد  كا وف أ  خلهي داف، خآل ير 
     
معااائ خم لاا،يف خمكؤلاا، خمفعوااح مككهااي  اااا ق  شاال ي( Q maxحجم التصتريف ) -

مااار سااا رة خمحاا ض؛ اياا  ي بااا مهااي  خمدااي ئ  اايمك ، خمكلعاال  ااح خمثي هاامو د 
 دخمعل  خمكيمح اهيا درام خماا رة كوكي زخد معائ خم ل،يف 

 ي هااااام /3م  4945.52خمعااااايم ماااااا خض خمكلاقااااام  لوااااات م  لاااااا معاااااائ خم لااااا،يف
مكي يشي، م بيي  معاال  خم لاا،يف لوااع   ي هم/3م  6709.22يرر ± ي ح،خص معه

 ٪ 135.66مد  ر خالا خضو اي  لوت معيم  خس الص  ارة 

 
قاااه  خم لااا،يف مألاااا خض  خ   خرافااايع ( ي  اااا 2لارخلااام خمشااال  ر ااا  )

 41483.91ايااا  لوااات )دخدر ا باااي  خمكداااياي  خمك يااا،ة ككاااي  اااح اااا ض 
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)كااا،خصو سااااخعو ألااا  غلااا  و خليااالو  ضخاااا  خ ي هااام(و يوهاااه لواااع خم ،ايااال /3م
و 12613.23و 12964.26و 21919.79) خم، جااامو خم،اباااامو مهداااامو محكااااح(

اااااي   ي هاااام(و  ااااح /3م  8678.25و 10113.54و 10445.39و 10750.81
خرافل معائ خم ل،يف مبعض خما خض خملاااي،ة دخمك  لااام خمكداايام  داا ل 

ج وهااام  خ  خمصااا  زيااايدة معاااائ خال حااااخر خملاااياج لااا  داااا د  عاااض خمقكااا  خم
  خمليرر 

 
خمكيهخ هاااام اجاااا  خم لاااا،يف خمكوااااح )افيااااا درخلاااام : (Qvحجتتتتم التصتتتتريف ال لتتتتي ) -

  اااحص لواااع صاااي ح خمكهاااي  خمك   ااال ا،يي هاااي     ااا خم  اااحمألاااا خض خمهياردم اهااام( 
و د ماا  ماا  سااالئ ادااي  ككهاام خمكهااي  خمك   اال لااق طهي لوااع خمحاا ض الااا خضخ

دط،ح ككهي  خمكهي  خمكفق دة ملهي ل خة كي ت  اايم با، أد خم داا،  دقهكاام خم داا،  
ماا  اياا  خا كيمهاام خمكهااي   ص لوااع الاالهف مألااا خض  اا خمثيلااتو دبهاا خ يكلاا  خم  

الااااا ر دبيم ااااايمح دبااااال دراااااام سا راهاااااي مااااا  خملياهااااام خمهياردم اهااااام د  خمج فهااااام
مالل االئ خممث  موك خرد خمكيمهم دك م  أميك  خم لكهم دا طي  خم اد  ااح خمكلاقاام 

  (2موحق )
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  زم  خم ،كيه ما خض ملاقم خمارخلم: ( 1شكل )
 

 

  معاال  خم ل،يف  يمك ، خمكلعل  ح خمثي هم ما خض ملاقم خمارخلم: ( 2شكل )
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خمك   عااااااام مااااااا خض خمكلاقااااااام مقااااااا لواااااات خمكجكااااااا ع خمكوااااااح مككهاااااااي  خم لاااااا،يف 
دهاااااح ككهاااااي  ك يااااا،ة اعلااااا   3مويااااا   م  25.52و  ك  لاااااا لااااايم 3مويااااا   م 1403.77

خا كيمهااام داااا د خمكهاااي  خمج فهااام مهااا   خماااا خضو ككاااي لواااات  دااابم ككهاااي  خمكهاااي   اااح 
٪و ليلكي لجوت خما خض خمك  لااام خمكداايام 52.72ا بح )ا بي و ك،خص(  ح  
٪ م  خمككهي  خمكوهاام مااا خض 24.84علو خمكحها( )خليلو خم،ابمو مهدمو محكحو ل

 (:8خمكلاقمو دا  اقده  خا خض ملاقم خمارخلم خمح لت  ئي  ككي يوح س،يام ر   )
لااكوت هاا   خمفئاام خغواال خااا خض ملاقاام خمارخلاامو : 3مليتوي م 5احواض اقل من  -

٪ مااا  خمعااااد خمكواااح 52.72اااا ضو  كاااي يعااايدئ  29دبوااات لااااد خالاااا خض  حااا  
كلاقااامو دا دااا   يمكدااايام خمح باااهم خملااااي،ةو اجااا،ر  ااا ق خملاااا ر ماااا خض خم

خم،لاا بهم دا داا   قواام خال حاااخر داشاال  ردخلاال خمدااه  خمدااياوح  ايلهااي خمد ااعو 
دهح خا خض غي، صيمحم محلا خمكااا،  داا ل اداا،  خغواال مهيههااي دخس الطهااي 

  يمكهي  خمكيمحم 

ال و  واااات لااااكوت هاااا   خمفئاااام خااااا خض )كااااال :3مليتتتتوي م 15: 5أحتتتواض متتتتن  -
و اياا،دو خ وهاا قو خااا خرو 3و لكاا،خدرو دليااتو دلياات2خمفقياا،و كوي  ااي و كوي  ااي 

خماشااي،(  كااي يعاايدئ سكاا  خااا خض خمكلاقاام دا داا  هاا   خالااا خض لهياايدة درااام 
سرعة الجرياي المائي علتى خال حاخر خمعيم رغ  صا، خمكديام مكي خ عل  لوع 

   حساب التسرب.

خااا خض )مهداايحو لااايلو لاافي،ةو  6لوت لادهي  :3موي   م  30 :16أحواض من  -
٪ دي،ااال زياايدة معااائ خم لاا،يف 10.90، جمو أل  غلاا  (  كااي يعاايدئ خم،لاةو خم

خمعيم مهييدة خمكديام ددااا د  عااض خمك اا  خمج وهاام مكااي خدر مهياايدة درااام خال حاااخر 
 وهي احواض متوسطة الصالحية لتجميا المياة.خمعيمو 

لكوت هاا   خمفئاام خالااا خض م  لااام خمكداايام : 3مليوي م 60: 31أحواض من  -
)مهداامو لااعلو خم،اباامو ساااخعو خمكحااهاو محكااح( دي،ااال خرافاايع معااائ خم لاا،يف 
خمح زييدة خمكديام خمح بااهم خمااح اي اال زياايدة  داابم م،كاال صااا ر خمقيلاااة خم ااح 

 لقلة التسريب وسرعة الجرياي السطحي.اااح لاا ه   خالا خض مكي خدر 
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مثاا  هاا   خمفئاام ااا ض دخدر خلياالو دي داا  : 3مليتتوي م 120: 61أحتتواض متتن  -
 ل اااا، خمكداااايام اياااا  يااااأاح  ااااح خمك،اباااام خمثيمثاااام ماااا  اياااا  خمكداااايامو داشاااال  
خملااا ر خمليرياام دخمك ح ماام خغواال مداايا ه خمح بااهم خمااح اي اال خ حاااخر لاااحه 
خم خباو اي  يح  ر لوااع خمعايااا ماا  خمقكاا  خمج وهاام دخم ااح اشاال   اي ااي  اقدااه  

ردخ ا دخدر كاا،خص  ااح خمجلاا   ددخدر ا بااي   ااح خمشااكيئ خمااح اي اال  خمكهي  لي 
ويتستتتم نامكانيتتتة كبيتتترة لحصتتتد ردخ اااا خالدديااام سااايرج ملاقااام خمارخلااام  اااح خماااا،  

 المطر في قطاعة األوسط.

ا كثاا  هااا   خمفئاام  اااح ا بااح )ا باااي و  :3مليتتوي م 121أحتتواض ارثتتر متتن  -
هاا   خالااا خض  يال حاااخر ك،خص( دهكي خك ، خالااا خض ماا  اياا  خمكداايام دا داا  

خمهااي   ااح خغواال خاهخمهااي مكااي خ علاا  لوااح زياايدة معاااال  خم داا،يل لوااح ادااي  
لاا،لم خم ااا قو مكاا  ا داا   لثاا،ة خمقكاا  خمج وهاام دبايصاام خمكلااي ل خمعوهااي د ااايق سااا 
اقدااه  خمكهااي و دا كيااه هاا   خالااا خض  لثاا،ة خال ااير خمج فهاام خمك لااكهم خم ااح اع كااا 

ويجب عقامتة الستدود وعمتل ا يم خماهخ  خمج  ح خمكحوحو لوح خمج،يي  خمديوح م 
الهرانتتات لالستتتفادة متتن هتت ة الميتتاة فتتي الئتترب وفتتي نمتتو المراعتتي الطبي يتتة 

، وهتي والمحليتة علتي نطتاق محتدودوعمليتات زراعتة مستتدامة للنباتتات الطبيتة 
احواض في مجملها عاليتة الصتالحية فتي حصتاد المطتر وبالتتالي حفتر و نئتاء 

 اآلنار.
 
 سكانية ال  ضوابطال

لالاي  دي   مايله لالاي  د ،يه  د   هكي:ا  زع خمكلاقم لي   دكي   دخريي  
 )ميلية اكي،ة دأل  رميد درأس ااربه خم ح اقل ص دخدر ا بي و دم،لع أل،ق 
خملاي،ة لوع  خم اديمااليل  قا دبعض خم جكعي    ،يم د  االيل ي    (ولي خ 

  مديا  خمبح، خماك، خمك خزر ط ئ خم اخد خما،يق 
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  ككهي  خم ل،يف خإلاكيمهم ما خض خم ل،يف: ( 8خريطة )

 
 قبيم ملاقم خمارخلم م  خمعبيلاة دخمبشيريه ده    حخمدلي هم  دا أمف خم ،كيبم

  يمف،ل  ح)معليهي خمكقيا (  را  يل ك    مع قبيم  خمبجي خمقايكم دخافيد قبيم  خمكيااي
  ح  أكث، م  أربعه آالص لله م ت دليلادخ  ،ل   ه   خمكليطق مل  حليل خ 

، والثقافةللتربية والعلوم  الوطنية اللجنة)ط،د خمهلد س داأمي  اادد خم الد خمجل بهم 
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٪ م  9.1 يمكلاقم مقيل   خمدلي ح٪ م  خمكج كل 90.9اي  يشل  خم اد  .(8ص 
  د لي دخمد دخ سيصم أل خ   خمجكه ريمما وف أ يمه  

 
٪ م  اكوه 7.6ديشلو    2006 دكم ليم  17478لي  خمكلاقم لوت لاد ل

 دكه  273م،ة م   64للي  محي صم خمبح، خماك،  مقا ا يلف للي  خمكلاقم 
  د ل خمهج،ة خم خ اة داديرع لكوهي  خم لكهم  يمكلاقم  2006خمع ليم  1966ليم 

أمف  دكمو  14.4 ح خل  رميد  2020دي   ل أ  ي وت لاد خمدلي   يمكلاقم  ح ليم 
)الجهاز المرك ي للتعبئة العامة  دكم  240خالص  دكمو درخس ااربه  7دااليل 
 .(2006، 1999 وا حصاء

 
للكا ا زيل خآل ير دخمعي   اي  أ  خمكهي   خمكيبح  حخرابا ا زيل خمدلي  ككي 

اي  يكي  خمدلي  خمع خم جكل خم بعث،و مه خ خم  زيل ده خ  خم،مهدحخم ي ا  هح
خمدلي ح أ  ه خ خم  زيل  خم خاا   ال  دلشيم، ل خ ل سكدم أل، ا ئ خم ئ، كبا  

 م ديرلمخم ى يشها لكوهي  الكهم  خمدياوحي ع،ض م اي،خ  اهريه مليما خملايق 
 خمج وحداكثهف مواامي  خمحل مهم مكي يشل  ليم  ا   هيم مدلي  خملايق 

للي  خمكلاقم دخل  رميد  ٪ م 56خمك بعث،و  كايله لالاي  اد قال مي ي،ب  لوع 
مي يعيدئ  أر 2668دا    ،يه االيل  و دكه 4126لهي  لف للي  لالاي  
ااربه   حخم جكعي  خمدللهم   ي ح  حدا كي   خلاخد خمدلي   و لف للي  خل  رميد

 خمك فيدامده   خماجيم و  دكه 500خمع  400دخل،ق دم،لع اكي،ة اي  ا ،خدح لي  
ل و  خمكليطق دمعاال   خمادممخمك فيد  م       اله كيم خمودلي  اعل  لادرهي 

خدى خمك  ل خمك ا،ص موكلاقم خمع لهم هي خماخمكم داهكهشهي     قالهي خمك فيدامخم لكهم 
  1992م  ك  ل،خمج خم لكهم ا ع ليم 

 
٪ م  59.3  دبم 60-15خمد    ئمخمكلاقم   ح خملص،يملوت اج    ة خمعك  

٪ 70.5 دبه م ا هم مقير ه  كحي صم خمبح، خماك،  هحد للي  خمكلاقم   اكيمح
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م   69 ،د يع ئ  100أ  ك   أر٪ 69 خإلليممدبوت للة ٪و 62.2 دبيمجكه ريم
 خم حلوع ادي  خمفئي   خمال بمده خ ي،ال الرافيع معاال   وصاير دكبير خمد 

لاقم دا  زع خملكيئ  يمك ٪ 36.3 خمدلي حل  خمعك  اي  خاديع  يلاة خمه،م   ح
مي لي  ا، م خم،لح خمديماةو مل ا، م خم جيرة سيصم  ح خمل و دبعض خملليلي  
خم قويايم م  مشا ال  ياديم اق م لهي خمك،أة خمع اي ل صليله خماليا، دخمدي ص 
دخماردعو دبعض خمدلي  يكيرل   ا، م خمليا خم ،ر دبألاخد بئيوم مواييم خمليا 

م ادرو   ال  ل  قهيمه   لليله خمفح  م  خمبح،ر؛ م هي ال ا ليلل دط هعم خ
 خملجير دخمشجي،خ  خمجي م دبهعهي 

 
 خمياديمودبعض خملكيئ  دخالم قيطدخمجكل  خم،لحمجيئ   حددر هيم  دموك،أة 

   يمكايلمدخمكلشأ  خماامهم  خإلدخريمخمعك   يم ااخ    ح  ال ل  مشيركه  ع ه  
  خمهرلحلام خإلقبيئ لوع خملشيط   حي دخمثقيفهم ددره خالا كي همداوعل خماليمص 

 
 دبه م،افعم مقير ه  يمكحي صم  دهح٪ 55.8خممهم اي  لوات   ا،افل معاال

 يح ئ دد  اوقع خم ر خموامداياه  خمكلعهمم خم اديم٪ ده خ ي،ال موا هعم 12.7
 وزم مالم حيق  يم عوه الاوقع خم شجهل خم خم عوهكهمو دلام د ل ر خماامي  و خمعو م 
 خماامهم خم ح همال ا   ،  يمكلاقم غي، خم لع ككي خما،اي     ايممل   ال    

دمديك  م  طي  خم اد دمع  ي  ليلهم د قايه اقام مو اد دا خ ه محاددة اقام مو خ اي  
  خم خدر م  
 

أك خخ   حدمكي اجل خإلليرة خمهه أ ه ال ي اا مو اد لل  مد ق،   كي يعهش   
 قال خمقكيش  خمكااية دخملفها د ال خملبد  س خمقايكم  م لهم م  أغلي  خملجير

اي  أ  ل،  عا خمبيمهه و ليلكي مش،دلي  ا طي  خم اد  يمكلاقم م  اؤاع  كيرهي 
خمل،ة ا هل خمع خمبيديه معام  دبي حخم  طي  لوع أاا أ ،خد خمل،ة م  خمشبي  

ككي أ  خمص،دص  مالمكم خمكديك  إل يمه خم اد و دبعف خماامي  خمكقامم مه  و
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و ككي   هي  خال  ليدرمه  داع ق  شيطه    يملدبم خمح،كمخمملهم احا م  ا،يه 
لكوهي  الكهه خمكلاقم   ح  يمكشيركم دخمادمهم خمهوهماح ئ دد  قهيم خمكؤلدي  

  حمكي اد ل و 2005او  خمكع  ي  مل  ليم  ت يل بير خمكلاقم مح   هخع  دافي ك
ك   م  دخ عل   خمبايممدخ  شير  خمعك واقم دبيق  ،ص كديد اجيرى ك ي،  يمكل
  لوبي لوع الكهه خمكلاقم

 
   ضوابط االقتصادية ال

خمديماة  يمكلاقم ا د   يم ل ع دااول لويهي خم شام  خال  ليديم خم شام
 أدالد)خمدياوح  يملايق  خمبح،ر دخم جيرة دخمليا  خماامهم خم شامدا ،كه خمدمهمو 
دخم عاي   خم،لح شاه أليلكي خمعيمومو ٪ م  خمق ى 74.7مد   به دا،يجي ( ل،كه 

  يم،لحلاد خمعيموي   2006 خمج وح دلج  ليم٪ دا ،كه  يملايق  25.3اد  لل 
خمكلاقم للح   داد أ ،االيل   حليمال  97ليمال د 1230  ح خمح لالاي   ح
 ٪ م 70لاقم  يمكككي ي اا مكحي صم خمبح، خماك،   خمحي خ ح٪ م  خال  يج 90

  يم،لحخمعبيلاة يعكو   ٪ م  17.5د دخملياودخم جيرة   يم،لحيعكو   م خمبشيري
دخم جيرة ديدلل    خم،لح،ليياة يكيرل   خم ه،يل خمع اي ل مخ٪ م  4د دخملياو

 عهمه  يمق،  م  رأس ااربه خمع خمجل   م  لالاي و   ال ل  خم خ اي  خمقاخمع 
مكلجليهو دخم خ اي  خمجاد م   لي دخل خ  خمليا    حموي  دأغو ه  م  خمد دخ  أد خمعي

 خم جهمم داجيرة  خإلدخريمخملكيئ   حيكثو   لش، خمدلي  ديعكو    1992 عا ليم 
 

 خم حخما هعهم  خمك،خلحاي  يع كا لوع  خم قويار خم اخمحا ك يمل خم،لحي د  
 ،ة م  أك  ب، خمع ميي  داعا خمف ودابيي  خمكليخ خمدلما بيي  سليملهي ل اي،  ل ئ 

ليلكي اعا خمف ،ة م   خمك،خلحم ل  خمح،كم مو،لية اي  ا فق دم ل  خمكا، دد ،ة  هح
ا ئ خآل ير اي  ا   ، خمكهي   خم،لية ي  ي  دل  ك ، م لكي موجفيص اي  يو ف 

اي  ي   ،  بي   خمدياوحخمع خمش،يا  خم،ليةدي ح،ك لبي   خمجيصودخمعوف 
محق  خم رد ع خمثكي يلي  خدى خمجفيص  خمل  ما خة  اعي  دخمش رى  صخمكي ج،د 
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خمع خم جيرة  خم،لحدبع ه  هج،  خمدياوحخملايق خمح  خم،لية  يمكلاقم خمع هج،ة 
 كفييمخمدلي   يمكلاقم معام  خا هياي دااة مدا  ال يلفح خم،لحلشيط و  دخمليا

 خم ،ر م قيط دخمليا ا،ص أس،ى ملهي خمجكل دخال خم  اه خمعخمع ه  خمكهي  مكي ي ا، 
ككي يد فيد  جو د  عض  خمكأدىود ال خمسشي  معك  خمفح  دبهعه دبلية  دخمبح،ر 

صليله خمكدية دخماردع د ،  خمكهي  دخمكال   دخمددخ    ح خم ،يمخمحي خ ي  
  دخم ح ي يا،  ح  ع هي  خمك لهقهم خمايصم  يمكلاقم

 
خ   يمكلاقم ل ك ي  م   ا 2400ا  خل لالح خمي ل   شيط خمهرخلم  قا 

٪ م  اكوه 2  ا ي اكث  58ى غي، أ  مي ا  زرخل ه  يمفع  ال ي عا ومش،دع خمفيد
 دهح مع،بم  خم،فهعم دخم رة خمفيد  يماس اهرع  كع، م ملصكم  خمكد لوحمخمكديام 
دلام  قبيئ خم اد لوع  خم،رو ص،خ معام ا  ، مهي    د دلهيلهم دخملهم  دخريممكشلال  
 قل محاددة   ح اخ ي ا  زع  22ال ا عاىم      خم اد  خمكهردلم    خمكديام خمهرخلم 
 عا م ل  خم،لحو دم     ا مهي ل  ي ،ك  هي  مع أ  يع ددخ خميهي  خم،ليةال يد ق، 

 .(336)عبد اللطيف محمد ص له   دخالا كيكخآلس،ي   خم،لية مع،بم مقاعي    هح
 
 البيئية   ضوابطال

مل، دهع محكهم ا    ح  ط هعهم همحكه أه  دأك ،  كلاقم خمارخلمي اا 
ك  م،بلو د اح ى خمكحكهم خمعايا م  خمك خرد خما هعهم  35600لوبهو دا وت مديا هي 

مبش،يم دخمثقيفهم مي لي  اهية ل،يم د بياي  ط هم دخ  ليديم دقبيم  محوهم د قي ي  دخ
 ير  ،ل  هه درل مي   ايكم  يإلبي م  مع خمث،دخ  خمجي م اهم دخمكعا هم دخمك خرد آد 

ككي يث،يهي خمبح، خماك، لث،دخ   ح،يم ك ي،ة و خمكيمهم م  خ ير دلي   موكهي  خمع  م 
شيمش  ح،يم دكيملي   ح،يم  يدرة  يإلبي م  مع خمعايا م  م  لعي  م،اي هم دا

خمدالاف خمبح،يم دأ  خع لاياة م   اأدر اهر خمبح، خماك،  ح  ايق خمكحكهم خم ح 
دأ  خع م  خلجير خمكي ج،دص  خ  خمقهكم خم يئهم و خماي ر خمليدرة خمكقهكم دخمكهيا،ة 

  دخال  ليديم خمك ي،ة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ليئم خمده   خمدياوهمو خمدباي ليئم  مكيهة هح ي ليئ أربلالقد  خمكلاقم خمع 

م  أه   أل،ق داعا ملاقم و دبيئم خمكلحارخ  خمج وهم  خملح،خدر و ليئم خمده  خمدياوح
خمف،خللم    لل ر  مل خمكليطق دخس  خمكحكهم مكي ا كيه  ه م  أهكهم ايرياهم 

-خمع، م )ملهي دديي   خمثي  يملهي خمعايا خم ديي  خم،دمي  دخمحقبم خإللالمهم  دي اا 
خم ح اح ى خمعايا م  خملبياي  (  ك يت دأل  لعفم -خم،يت  - خمجيهوهم -  هقي 

ككي أ هي اكث  م طلي محي خ ي  ل،يم كثي،ة ملهي خماهخئ دخم ب، و خما هم  ح أغو هي 
خمكثي، م   أل،ق   ككي ي ،كه  كلاقم    دعفملخم ح ا  خاا  لث،ة  ح ملاقم أ دخم ي 

 دأل،ق خمكحويي  م  قبيم  خمعبيلاة دي جكل أغو ه   ح مليطق خمع، م خمدلي  
  اي   عض خمعي   دخآل ير خمع  م أل،ق  ج خر ابيئ  أل،ق دسل صي  ح  ،يم 

 
آ يرخ   يح ر م  خم ديي   خ  خمقهكم خم يرياهم  يمكحكهم اي   أل  لعفم  دخدر ككي أ  

  ،ل  هم  ايكم ا كث   ح ل خ م ملح ام  ح صا ر ابيئ أل  لعفم دادكع ل  خ م خمكية 

Aqua door  أل  لعفم لوع   دخدر  ديح  ر ،ل  هم خمقايكم  اع د ل يرياهي  مع خمعل ر خمف
خمكهي  م  ابيئ أل    مجيرر لفا ا   أل  لعفم مل خ  ثيق  عض  ألف  دخام  اي  ك ي،ة 

 خما هعهم    قهك ه   مو خدر اعاع    ط هعهم لعفم داك يلهي معي   مهي   
 

ك    100م  أكث، يل ده  مج،ى دخلل يك ا  ا ئ م د ملاقم خال ا اا  يمكحكهم 
خمد دخ هم  ح خمكلاقم خما،بهم مدالل   –خمد دخ  اي  يا ،ق خمحادد خمكل،يم م   ال بي  

  لام ي ليا  خمبح، خماك، ل، ي    ح ابيئ لوبم ديج،ى  ياجي  خمشكيئ خمش، ح ا ع يلل 
خمعشير دخالدميل  م  خملبياي  دسل صي   مي لثي م ك ي،ة   لي  خم خدر دي كيه م،داهمو 

  خماهخئ دخمكثي، م  خمح مهي  دخالكيلهي دخمش ش دخمدل،خ  دلج،
 بيرة ل  مجك لم م  خمدالل  خمج وهم خمك خاهم موديا    هحابيئ لوبم  خمي

 خاهم اهيرخ  خمه خة دخمدحل خمكحكوم  يم،ط بم خم ح ي   م  حخمش، ح مبح، خماك، 
  لي  بياهيو مل  م دخاي   350الك  لهي مي ي،ب  ل   خم حخصاهيدهي   ق خمقك  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
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خم ديي  خمكا ، م مه اي  الك   مجيرر ملحارخ   ك  ا   لوبم د ح  س ،خة   ق 
  ق  ك   الك دم  أه  خملبياي  خم ح و او  خم  خع مي لي   بياي  ا مهم دأس،ى دخمكم

دد  أر  خم ح ي كيه لهي ا   لوبم Dracaena ombet ابيئ لوبم خلجير خال با
هم س ،خة يل  ط ئ خمشج،ة ملاقم أس،ى  دهح لج،ة سش هم  خ  أدرخق ط يوم محك

  أم ير   ق خمقك  خملا،يم مج   لوبم 6-3ملهي م  
 

ا مهم اع كا  ح ددرة اهياهي  خمع  بياي  يمكلاقم  خما هعحخملبي  يكل  اقده  
 ككي يوح: يدرة لوع احك    ،خ  افيص  يلهم  خممايرو د بياي  دخمكملوع مهي  

 د هي لوع ط ئ  ليمهمال ش،  لثي م  حده موكو ام خمكحبم خمدياوهم بي  خمده ئ   1
 د بي و االم  خمل  دهحدخمك ،دك  صخمكي ج،د ل خا  خمكلاقمو دملهي ألجير 

 بياي   دخمد ياة دهحخما،دق دخمحجله ددي  خمقا دخمحشهشو دخمش رى دخمشيليق 
  مو،لح صيمحه 

ا وام م خم،موهم خم ،بم بياي  خمك،خدح خمفه هم  يمق،  م  ملبي  خمدديم اي    2
 كج،د ي  خمدي ئ فهلث، لهي  بي  خم،ط،يا خآلرخك دخمعشير خم   دخمولف 

يم دخمكيله للهي دا،ليهي خمغيدخمقل م دخما،يا دخما، م دخمدهيئ دخمبعث،خ  دخمك
   د ت خم،بهل خم،مهدحداعا خمك،لع 

داالم  رلع خمغليم دااول لويهي خملفم خمشج،يم  خم ديي  دخمك،افعي  بياي    3
خمدك،ة دخمع لج دخمكيم   دخمج،به دخمك،خ دخمش،ق دآ  و ملهي  بياي  كيلهدخم
م ،  2خمع  ألجير  ركبه دخمك،خ خم ى ال  دأل   دملهي خمح،ا  خمحلص وو خموي 

خم،بهل  كيرخ    حال ت  خم حو دلج،ة خمع اه دخمكم خما ،ة خم،لح  حديد اام 
ا ا ى لويهي  خم ح مكثهفمخاك،خة ا ا ى لوهه خماي رو دخمحجي   خ  خملجير 

 دخمكيلهي خع خمفح و  خماي ر دخمحي خ ي و دلج، خمديال خم ى يل ج مله أا د أ
دإ  يج خمفح  أي ي و دخما، م دخمديملع دخمحكي،ة دغي،هي  خم،لح  حخم ى يد اام 

م  ألجير خمادم د اي  خم وا دخمالم   خم ى يد اام معالج م،ض خمدل، 
 خمكيمحمم  خمكهي   خمع  مداد اوص ه   خملبياي  خمكهي    دلير خمج    دخما،يهة
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دخمبقية  )دزخرة لئ   خم يئمو  ايع خمكحكهي   يمكلاقم ا ع اد اهل خالل ك،خر 
 خما هعهمو محكهه لوبه(

 
   الندى  وجمع نقطه المطر  وأساليب حصادطرق 

اااا، داكااال  قااااه خملااااى ل لااا ع خمك بعااام  اااح الااايد خمكدخملااايميل  لااا ع خماااا،ق ا
خمكااا، ا ااأمف  الاايد ماالص   خمليلااهم خمكل  ااي سلاايمص ملاايطق خمحلاايدو اياا  أ  

هااح اااهة ماا  خمرض يدااه  لاابعض أد كيماا  الاا ه ماا  و د منطقتتة تجميتتا الميتتاةماا  
ديكلاا  أ  اكاا   ملاقاام خمجكاال صاااي،ة ال خمكداا ها مو مهااي  خمماااير ملاايما خمكلاقاام 

ديكلااا  أ   م،بعااامو ،خ  ا جااايدز   اااعم أم اااير م،بعااام أد ك يااا،ة الااا   ماااع لااااة كيوااا م
 دهاااح التختتت ين منطقتتتةملاااهئو  ااا  اكااا   أرباااي  صاااا،يمو أد هيمشاااهمو أد ا اااع لااااا 

أد  لاااححخمكلي  خم ر اح جه فهه خمكهااي  ا ااع خلاا ااخمهي  ديكلاا  أ  يلاا   خم اااهي  
دأسياا،خ   أد  ح خم ،بم  خاهااي ك،ط باام ا،باامو أد  ااح ملاايم  خمكهااي  خمج فهاام  خمرضواحت 
  ادل أهاخص خمحليدخم ح اد اام  يهي خمكهي   مستهدفةالمنطقة الاأاع 

 
األوديتتتة  مجتتتاري حصتتتاد الميتتتاة متتتن داختتتل  وممتتتا يجيتتتب ا شتتتارة عليتتته عمكانيتتتة

 التالية:نالطرق  األوديةأو توجيهها خار   الجافة،
هااح  باايرة لاا  ااا خاه ا،خلهاام اقاايم لوااع خمكجاايرر د  الستتدود الترابيتتة والمصتتدات: *

خمج،يااي (  ااا،ض اا ياام خمكهااي  خمج فهاام دإ اا،خة  داقوياا  ا،كاام  خمكهااي )م  اهااه خمكيمهم
خماااااية خملباااياح دخمحكييااام مااا  ساااا، خمداااي   اااح خمرخباااح خمداااهوهم دخم كلاااي  مااا  

   م ل لم  ألليئ دأاجيم  خم ،بم دالف ا،ليل 
خم،مهدااااهم  كا وااااف ألااااليمهي  خمدديااااممجاااايرر   ااااح الخ انتتتتات والحفتتتتر الستتتتطحية: *

   دأاجيمهي 
لااااف ح خمجباااايئ  لوااااعدالفاااا  : والمصتتتاطبالمتتتدرجات عمتتتل و  األرضتتتيةالخ انتتتات  *

 خمكلحارة دخمكليطق 
 خم يمهم:  الف   ح خمرخبح  خ  خمك خصفي  : الحجريةاألحواض  *
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 ٪ 15دا د مي  ي اأ م   -
 ا،بم لاحهم مل اي   ا،خلهم  -
دااا د  داابم ليمهاام ماا  خملااا ر خمداااحهمو دأاجااير  لكهااي  كيفهاام إل يماام  -

  خما خض
  بيرة ل    دهح :الحجريةالجدراي  *

 ل   100ل  دل،ض  25أليس يحف،  عكق  -
لااا  ادااال دراااام خمكيااا  ا لاااع مااا   75لااا  أد  50دخاهااام أميمهااام  يرافااايع  -

 هي خمحج، داعبأ خمف،خغي   يمحجيرة خملاي،ة مدا
خم خاهم خماوفهاام اكاا    شاال  ميماا   حياا  اأساا  لاال  مثواا   اايم  خمهخدياام ماال  -

داكااا   مااا  خمحجااايرة خمصاااا، اجكاااي  مااا  خم خاهااام خمميمهااام  خم ،بااامولااااا 
 اي     ه   خم خاهم اعا  و ،  يملدبم موجاخر 

إللااااية  ااا ة موجااااخر مااا  ساااالئ ا زيااال مهاااي  خممااااير  كل ااا رر يقااايم خمجااااخر  -
     شل  م ديدر 
دلااه مم خ  قاايئ  خم كوفاامود وااه  خم لفياا و دااه مم  خمجاااخرخ  ي كيااهده خ خمل ع ماا  

ككااي  معق مموماير م  خم خاهم خماوفهم  مع خم خاهم خمميمهم  د،لم مهي  خم
 خمجاخر ي   اجه خم،دخلل خمكحك مم مل مهي  خمماير سوف 

 -خم يمهم: خما خئ   حخما خض خم ،خلهم الف   : ه   الترابيةاألحواض  *
 دا،بم لكهقم  ليمحودا د مي   -
 لاحهم لام دا د صا ر  -
 إل يمم خما خض خمحج،يم  لام دا د خمحجيرة  -

 ط،يقم الفي هي  دهح  مع اا مي اشبه خما خض خمحج،يم  ح
 خم يمهم:اقيم  ح خمحيال   :الترابيةالمصاطب  *

٪  حياا  أ ااه ماال هاا خ خمكياا  الاابا أياام اقلهاام 45دا د مياا  لاايمح يهيااا لاا   -
 الفي هي أس،ى غي،  عيمم دم  خملعل 
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 لكهقم دا د ا،بم  -
 خمكليطل  حي  يدكا    يمم دا د مي  ط ي   -
)محمتتد نحتتر التتدين،  لااام دااا د خملااا ر خمداااحهم خد خمحجاايرة خمداااحهم -

 بدوي(

ملهااي داقاايم  ألااليئ ما وفاام  خمحيااامواللاا عكيمهي د اات  األمطتار:آنار تجميا مياة  *
و دخإللااكل هم( د ااح ااايئ   يماام خآل ااير خم قوياياام يشاا ،ط أ  اقاايم )خإلايصاام خم قويايم

دهاا خ خملاا ع ماا  خآل ااير يقاايم  ااح ملاقاام م،افعاام  الفياا هيويم مدااه مم  كلاقاام صااا، 
 حي  يكل  اكل أك ، ككهم ماا  خمكااية ماا  سالمهااي ديلاا   ا زياال خمكهااي   عااا  ماا  

  شل  خ دهيلح 

أماااي خم ااا،ك  دخم ااا،ك خمقايكااام  دي ااااا   لاااي  مااا  خم ااا،كو خملااالي همو بتتترل الميتتتاة: *
خم اااا،خ  دالاااافها خماااااخس  فاااا، اخملاااالي هم  هااااح خم ااااح ياااا     شاااايؤهي ماااا  سااااالئ 

أماااااي خم ااااا،ك خمقايكااااام  هاااااح ااااا زع  اااااح أ حاااااية ما وفااااام مااااا  خمكلااااايطق   يم اللاااا ه و
 م الل ه  خمواايةخ   خل ااخم خمكلاف م ديف   أ  اك   مليطق صا،يه دد  

 

  
  خلليئ م ل لم مودادد محليد مهي  خمدي ئ م   ا   خالدديم: ( 3) شكل

    مي يجل خإلليرة  حصاد نقطة الندى أما نالنسبة للطرق المستخدمة في
ي   لل يي  ابا، ا خمح  لف موي   م ، ملعل مهي  م  خمبحير دخم هيرو خمهه خ ه 

دبيم،غ  م  ل دة  ع هي مأل هير دخمكحهاي  ل  ط،يق لق ط خممايرو  ال أ  مي 
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يبقع  ح خماالص خمج ر يهيا ل  لش،ة أبعيص خمكهي  خم ح اج،ر  ح ك  خم هير 
  مبحي،خ   دا ع خمه خة خم ر يعو  خملح،خة يح ر لوع  دبم م  خم،ط بمدخ

 
داعا ليوح دبي،د دخمك خددر دكلاخ د يمي هي د يبيئ دخمكلده  م  خمادئ خم ح مهي 

ليمي و اي  خا،يت خمارخلي  دخمقهيلي  خمككهم  30خمد ق  ح ه خ خمكجيئ مكث، م  
 واخ   دصلفت خمكليطق خم ح ي    يهي ل  خم بي  دخملاى دكفيةة خم جكهل ل و  خم

خم جكهل لوع خ هي مليطق  ياوم أد لبه  ياومو أد خ هي مليطق  خ  مليخ صح،خدر 
ا اا لهي   ل مجيرر موكهي  خما هعهم دمك  م لكهم  د ص،خ م شي ه خمص،دص خمكليسهم 

مي يؤهوهي     ملاقم ليا  خمبح، خماك، )ملاقم خمارخلم( مهي م  خإلملي ي  خمجا،خفهم  
 ما ض خم ج،بم للجيح هح دمليطق أس،ى م  مل، 

 
(  ح أد فمقا أمل  مه   خمادئ اجكهل خم بي  دخملاى دباير خمكية )خمك كي 

لوع لاا خمرض ل كل م اهي ملاف م خم كوفمو دمعاخ   دهام د ،  مهي  ل  ه  ح 
  خرافيع مليطق اي م مالل عكيال  خمك عادة  ح خمكليطق خمج وهم  ش،ط أ  يل  

م  اكثوت ه   خم قلهم  ح "مقهيس 1200م_400اق،يبي م   Stratocumulusخمدحل 
" ده   بيرة ل  لبلم  دهام مد ايوم Full-Scale Fog collectorsايمل خم بي  

مال مم  ديريم دا،ال لك ديي  مل خاجي   Polypropyleneملبدام م  ميدة خملييو   
 ح اشيوح ا ك    Eitofoم ك ج،بم احاياخ  ح ملاقم خم،ييح خمديماة  خم ااة خمكد عكو

م( مداحم 24م * 2)  ام م،بل 516.67م ، م،بل أر  48م  دااة مديا هي 
دا ك،ر  مع مجك لي  م ،خ ام إللاية أك ، مديام مكللم اع كا لوع خم بل 
خما  غ،خ ح موكلاقم ك م   ا الاي،    هم خمك خد خمكد اامم للية  لوع ظ،دص 

  خمكلاقم
اي  ي   اكل خمقا،خ  لوع ه   خملااو دا جكل  فع  خمجي لهم داد،ر  ح 

( اي  اجكل  ح صه،يجو 4مهرخ   ح ألف  خم ااة ككي ه  م با  يمشل  )
 110ل مح كو ريا خمفيلي   قا،  PVCدخم يليل خمكدئ مم ل  خمجكل ملل لم م  
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خم ر اك   لع ه  جس،ط م الق  خمكهي   مع خمله،ي 25 -20مو  م،ابم لوع هيئم 
٪ م  ككهم 50أمف م ، ملعل احت خمرض ديجل أ  اك   ككهم خمكهي  أكث،  30

خالل هالك خمي مهم دي اول خل ااخم خمكو ر  ح ايئ خل ااخم خمكهي  مغ،خض خمش،  
م  خمشبلم/ي م(  ح  2م ،/م  2.5أد خمابخ  مقا لوت م  لا اج  خمكية خمدل ر )

   م  خمشبلم/ي م( 2م ،/م 3ح كي  م  لا خمكية )د ح ليو Antofagastaملاقم 
 

 
دمقال  ح  ك  ج ايمل ببي   Dew collector in Chile لبلم خم جكهل: ( 4شكل )

 مل   م  لبلم مد ايوم م  خملييو   اجكل خمكهي   ح خلا خ م
  م ،( 200ايم   ) 52.82لعم 

 
قلهااي  فااهكل  أ  ا فااايد  خم كوفاام ماا  م  اال آلسااا، أمااي لاا  اكوفاام اا ياااق اواا  خم 

م اااااا، م،باااااال  ااااااح  $ مكاااااا 90اياااااا  كي اااااات اكوفاااااام ا،كياااااال أدئ دااااااااة ك ج،باااااام هااااااح 
Antofagasta خمماااف م ااا،  $   كااا   اكوفااام600لااالم  دخم شااااي  مكااااة خملاااهي م  داكوفااام

 $378م اا، م،باال  حاا خمح  48خما أمي  ح ليوح  كي ت خم كوفم أك ، اي  كوف  $و1.4
م اا،  3$  فقااي  طيرماام( أ اا ج الاايد خملصاايم خمسياا، 39$ ملاالعههو63خد و$ ماا  225)

مكاا  م ااا، م،باال مااا  خمشااابلم  ااح خميااا م دخمجاااادئ خم اايمح ي باااا للااا د خم كوفاام  اااح  صااايم 
 اليد خم بي :

   يمدلم دلك، خملصيم رأس خمكيئ  خل ثكير دبم : ( 2جدوم )
 

 العمر نالسنوات  ٪الت لفة  الت لفة نالدوالر  المكونات 
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 12 22.7 27680 هيز خم جكهلا
 20 35.9 43787 سا خمك خلي، خم،مهدح

 20 12.8 15632 3م 100خماهخ  خم،مهدح 
 10 1.7 2037 اهيز خمكعيمجم 
 20 26.9 32806 لبلم خم  زيل

 -- 100 121942 الجملة 
(Soto Alvarez, G.,) http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/techpublication 

 
اكيياام خملصاايم ماا   خمكلاقاامو كاا م ي اول ا،خلاام ماا  اي خ ااي   ه ا النظامأي  عال

 (. ,.Soto Alvarez, G) خملبياي  خمعش خمهم خم ح  ا ا د ل  ح ألايئ موشبلم

 
مواااااك  رخ   رلاااايمم "خاكااااا محكااااا ايمااااا" قااااا  ااااام  خمكلاااا،يمفهكااااي ي عوااااق  اااايمبح ث 

ردلهي خالاحيدياام ااا ئ  فاا   ح  1993دا ع  1989 ح خمف ،ة م   خمكلل رة(ايمعم )
محيدمااام خمحلااا ئ لواااع خملكااا  ج خممثااا  مو يئااام خمع،بهااام دكااا م   ملي هااام   اااحخمك بااا ع 

خل ااخم خماي م خمشكدهم موحل ئ لوع خمكية م  خمه خة خمجاا رو دااا  لاا،ض  كاا  اي  
ما وفي  أااهكي يع كا لوع اشاااي   صاايم ا ،يااا خم ليصااح  يلاا ااخم خماي اام خمشكدااهم 

د اااا أ   ااات درخلاااي   خمهااا خة اشااااي  داااااة اعكااا  لواااع ألااايس ا ،ياااا  دخلااا ااخمه  اااح
خمجااادى خم ااح  اايم لهااي خمبيااا   ااح هاا   خم،لاايمم أ  خم صكاام خم ااح اعكاا   يالم لاايص 

  أ    م  خملياهم خال  ليديم دك م  م   ياهم خالل ااخم خممث  مواي م
 

خمكللاا رة م ككي ا  اا ي، ه خ خملصيم م  سالئ رليمم مياداا ي، أساا،ى ماا  ايمعاا 
دكي اات   اايمج  2000ا ااع لاايم  1997لهااي  لاا،خاه  خمشاا، يدر سااالئ خمف اا،ة ماا  لاايم   اايم 

هاا   خمارخلااام مشاااجعمو ايااا  أملااا  خمحلااا ئ لوااع    ياهااام م،باااهم  اااح أاااا خة مايلااام 
 http://www.qataratalnada.ae/about.php?lang=arخمكلل رة 
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ا خمكهاااي  مااا  خمهااا خة لااا  اهااايز م  ميااا   يل كااايرمهلالاااي  ملااا،يي    ال ااامككاااي  ااايم 
ط،يااق اكثهااف خمباااير داح ياا  خم،ط باام خملداا هم خمك ااا دة فهااه  مااع مهااي   قهاام صاايمحم 

م ،خ  م  خمكهااي  ليمهاام خملقااية دماي قاام موشاا،دط دخمك خصاافي   70موش،  ميل ج ي مهي  ح  
داكوفااه الاالهعه ال ا جاايدز أكثاا،  خمكلاا،ر خمقهيلااهم خمدردبهاام دخمم،يلهاام دكاا د خمكهااي  

اياا  يعكاا    اعقااه (أمف الهه )ملثف ددخم،ة كه،بيمهم دمجك لاام  الااا، دمكباام  12 م 
مياا كل  ماا  ٪( 90:٪50)خمهاا خة لااي    ااحليئاام ا اا،خدح  يهااي  داابم خم،ط باام   ااحخمجهاايز 
  ااحلاايدى ادخ   يااهم ديكلاا  دبااعه  كه،باايمحديح اايج خمااع اهااير  م اا، ي مهااي 80   اايج 

ككااي                          أد ألوااع خمكلااهئخمكااابخ أد خمل خ اا  أد خمماايك  خمكف  ااام 
دخمجهاايز يعكاا   لفاايةة لوااع ماااخر و درااام مئ ياام 30درااام ااا،خرة الاا   مااع   ااحيعكاا  

صاايما أ ااه كااي يعلااع مم ،خ  ي مهي  70لل خ  ديل ج مهي  صيمحم ال  ملح   3خمي م مل  
-http://www.al .خمكلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،ر خمكلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايخ   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحموعكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

jazirah.com/magazine/29102002/mlf5.htm  
 

خمجهاااايز  حداااي ي   دااااهام ي  اااا أ   كاااا  م ااا، خمكهااااي  خمكلاااا ج  هااامأماااي لاااا     يا
 1م اا،خ ي مهااي ديداا هو   70و اياا  أ ااه يلاا ج  حاا  ( ،لااي 12 :10)ل خلااا ه ااا،خدح لااي  

لاال خ  دبيل بااير  كلااه يلاا   10خمداايلم دبااي  ،خض ماااة صااالاي ه  حاا    حكيو  دخ  
أمااف الهااه مقداا مي لوااع  12 كاا  خمجهاايز )  همأمف الهه البا ادااي ي  خلاا هالك 12

اليهااي   4الاابا خلاا هالكهم خمجهاايز  (لاال خ  ماااة خملااالاهم 10  ياا م لاال يي 300
 خملقااحالهااه ي مهااي قهكاام خلاا هالك خمكه،بااية      كاا  م اا، خمكااية  3.6ي مهااي  بااي م  مااع 

 10 اا، موش،  يديدى خم كوفم مقداا مم لوااع ككهاام خمكهااي  خمك ماااة ي مهااي فهلاابا لااع، خمو
 اا،دش يكلاا  اافه ااهي لهياايدة ككهااي  خمكهااي  خمك ماااة ماا  خمجهاايز ككااي أ  خمجهاايز يلاا ج 

  م ،خ ي مهي 130خمكليطق خمدياوهم  ح    ح
 3ديكلاا  أ  يااااع خا هياااي  ماا   خمكلهمااحاياا  أ  خمجهاايز ملاالل ماللاا هالك 

م  مااع م اا،خ مكاا  ألاا،ةو  بااي  20د 15أل، ماا  خمكهااي  ي مهااي  ك  لااا ي اا،خدح لااي   5 مع 
   اايج مااية لاايس   ل   ملي هاامأميك  خم جكعي  دخمكاخرس   ال    ح ملي هم خل ااخمه 



أ.د. هناء نظري و د. امحد ابو                                              احملددات البيئية حلصاد املطر ونقطة الندى 
 ريه

)119( 

ككاااي يكلااا  ماااا خمجهااايز  كلاااار مواي ااام خمكه،بيمهااام لااا  ط،ياااق و أد  ااايرد مااا  خمجهااايز
خمااليي خمشكدهم م  ميااا خمكه،بااية دهااع خم كل م اهااي خمك يااام ماااى خمهيئاام خمع،بهاام مو لاالهل 

يج خمح،باااع دم ااا  ،ة  يمشااا،كم خمع،بهااام خمعيمكهااام موبلااا،يي  خم ي عااام دخمهيئااام خمق مهااام مإل  ااا 
خمكليطق خمليمهم خمبعياة ل  ملار خمكه،بااية و ككااي   ح موق خ  خمكدوحمو مي   خل ااخمه

أمااف م اا، ي مهااي  يلاا ااخم خمكه،بااية  20د 3يكلاا  الااكه  خمجهاايز  دااعي  ا اا،خدح لااي  
-http://www.al  مفالااا، ماا  مل  ياااهدللاهي يكل   ماية خ خم،ر ا ال م  يهم مغ،خض 

jazirah.com/magazine/29102002/mlf5.htm  
 

اهاايز لوااح لاال   باايرة لاا  هاا  و د إل  اايج خمكااية ماا  خمهاا خة مئتتروه هتترم حلتتواي
ميصاام مو،ط باامو  يإلبااي م  ماايدة  هاا،م ا خ بااه خمربعاام ماا  خمفي اا،االس خمشاافيص لاخسوااه

اياا  يكلاا  خلاا ااخمه  ااح خمماايك   و خمكهاايأاهااهة خمقهاايس دمابااير مااارج م جكهاال   مااع
اياا   ال يلاا ج لاا  هاا   خم قلهاام أر مو  ااي  ليئهاامد  موشاا، وصاايمحم  خمليمهاام م اا  ي، مهااي  

دملاقااام خمارخلااام  .محااااددة  ب كوفااام خ  لااايديمد لفااايةة ك يااا،ة يدااا اام خماي ااام خمشكداااهم  
دهاااح غلهااام  يم،ط بااام دخماي ااام خمشكداااهم خملاااحيررو مداااياي  ليلاااعم مااا  ا ااا  ، لهاااي 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/229586.aspx زمم م لفي  ه خ خمكش،دع خمال
 

  
  ه،م او خ  إل  يج خمكية م  خمه خة: ( 5شكل )

أمااي لاا  خمكجهاا دخ  خإل وهكهاام دخمعيمكهاام خم ااح طبقاات مثاا  هاا   خم قلهااي   هااح ككااي 
 يوح:

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/229586.aspx
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كشاافت لاا،كم ا ااا،خ  خملاااىم د ماا الك خماي اام خمك جااادة الماام خإلماايرخ  دد  تلااع -
م ياااا   دخمكليااااال كهااااي  خاواااا ئ ملاااا  خم طلهاااام خمكعلهاااام     اااايج خمكااااية ماااا  خمهاااا خة 

اواا ئ خلاا ،خاهجهم لوااع مداا  ى خمشاا،كي  دخماا زخرخ   تماللاا هالك خمياا محو ددبااع
 10خمهاا خة  قااارة إل  اايج خمكااية  لكهااي  ك ياا،ة لاا  م مااا إل  اايج خمكااية ماا   مدخمادماا 
م ااا، ي مهاااي  موكااا،ة خمدماااع لواااع مدااا  ى خمعااايم و  يم عااايد  مااال لااا،كم  500آالص د

اخيلو بواا م خممي،كهاام  ااح مجاايئ خ  اايج خمكااية ماا  خمهاا خة  ككااي أ  خمشاا،كم يكللهااي 
 .اشااييا محااام إل  اايج ماليااي  خمو اا،خ  ماا  خمكااية ماا  خمهاا خة  ااألوع معااييي، موجاا دة 

 م  ما  ،خ    وهكهم دددمهم داصح خمكل ج   ليدة ك ي،ة 
 اااامي  ملاااككم م لاااابا  40ل،بااات خمشااا،كم ايديااام طاااا خر  م لقوااام  اااا ئ ككاااي  -

مللعي  م ح،كي  موكهي  م كيمال  مقدكي  خمع  ال م خاهخة  داا  مك مااا خ  اايج خمكااية ماا  
خمه خةو د د  خماي م خمالزماام م شاااي  خمك ماااو د داا  م عوياال خمكااية  اايمع  خ   اي اام 

مواا و داقاا م  250ل اا ة لااعم  4000م اا،  ااح خمياا مو  كعااائ  1000خ  ياهاام ا واات 
 يإلبااي م خمااع خ  اايج خمكااية ماا  خمهاا خة  عكوهاام القهاام دالاافهم خمكهااي و ماا م  خمشاا،كم 

اعكاا  مبيلاا،ة  عااا اث ي هااي اي  مثيمهم مكليطق خمك خرث دخمزمي و  ا ه   خم قلهماع
 500آالص د 10يج خمااع  ح خمكلي  خمك،خد خمعكاا  فهااه ماال خملي هاام ر اال لااعم خإل  اا 

 لااااااااااااه مم  قوهااااااااااااي ماااااااااااا  ملااااااااااااي  خمااااااااااااع آساااااااااااا، أكثاااااااااااا، ماااااااااااالم اااااااااااا، ي مهااااااااااااي  أد 
http://ieeo.net/ar/MachineView/906/779  

 
أماااي لااا  خم ا هقاااي  خم جيريااام خم اااح  ااايم لهاااي ما ،لااا   د فااا هي مدااا ثك،د   هاااح 

هل الاا،هي  ااح هاا خ خمبحاا  دمكاا  خمكهاا   يداا اهل م ي ع هااي اا هقااي  ما وفاامو ال  داا ا
 يمت مجك له م  خمشاا،كي  دخمهيئااي  دخم اا،خد  ل ، لبلم خال  ، ت  لوع ل ي  خمكثيئ

إليجاايد  دباااير خمكاايةدخم بي    Dew Harvestingخملاى دمحاي  محليد عك  أاههة 
   موكهي  خمع  م  د ع،ض  ع هي فهكي يوع: دم جادة م خرد ااياة 

داااااكع خمكلااااا،كم "دداااااا، ااااااي "  هط راااااا خمهااااا خة خمااااا ر اهااااايز ا مياااااا خمكهاااااي  مااااا   -
و باايدئ خمحاا،خرر م  ،يااا خمهاا خة داكثهااف خمباااير  اهيز ملا"ايلي سو" ده   بيرة ل  

http://ieeo.net/ar/MachineView/906/779


أ.د. هناء نظري و د. امحد ابو                                              احملددات البيئية حلصاد املطر ونقطة الندى 
 ريه

)121( 

م اا، ماا  خمكهااي  خملاايمحم موشاا،  ي مهااي و خل كاايدخ  800 د 250ديلاا ج خملصاايم لااي  
 لوع درام خمح،خرة دخم،ط بم   

اهاايز م لقهاام خمكهااي    باايرة لاا   هاا   خي ااي  د "ددااا، اااي "    ه ط رااا " خماا ر  "لاا ،يلت اهاايز   -
  م ااا،   180يعكااا   يمبايرياااي  دي ك ااال  يمقاااارة لواااع الااافهم  د   موشااا، و صااايمحم  م لااابا  

خمكهااي   شاال  مداا ك، اياا     م لقهاام  خمصهاا،و ماا  خمكهااي و ديكلاا  اكوااه  ااح اقيباام لوااع  
خمكهااي  م لاابا  أد أر ملااي  مواا ث دالقهاام   هاا،و  "يكلاا  خماا هي   مااع أر  حياا،ةو أد أر  

    صيمحم موش،   أ    خمكعييي، 

http://arabic.cnn.com/scitech/2014/04/27/machine-makes-drinking-water-air 
خ ااه للااامي ادااا    ااح ا واص اه ك، " ه ب،  هيم "خمكهلاس خممكي ح    ط ر اهيز  -

خمكهي  دا با، ا،افل  مع ألوع    ي كثف خمكااية خمك بااا، لوااع لاااا خمكاا،آة مهلااي، 
ماااية  مااا،ة أسااا،ى  دبااالف  خمشااال  يشااافا خمجهااايز خم،ط بااام مااا  خمهااا خةو ديااا    مااا  
 دحل ككهم ك ياا،ة ملااه دا ،ياااهي  مااع درااام خماا دبي  مياا   اكثهفهااي  ااح دلااية ك ياا،  

ثاااف لواااع م،لاااا  دد قاااي  محجااا    حاااي  لااابل ه يكلااا   ااا  يكااا،ر اهاااير خمهااا خة خمكل
م اا،  ااح خمياا م  دبعااا  بااي م  6000 مااع  24خمحل ئ لوع ككهم مهي  ا اا،خدح ماا  

خممااالح خمكعا هاام ياا   خمحلاا ئ لوااع مهااي  لاا،   قهاام ماي قاام مك خصاافي  ملصكاام 
  خملحم خمعيمكهم

ل ايمعااام ككاااي اااا  الفيااا  هااا   خم قلهاااي  أي اااي  اااح لاااكيئ ددمااام خ ي بهاااي  يم عااايد  مااا  -
  طبقاات  ااح خمرخبااح خمجي اام ياا ا ا  اااخرو دموهلااا  اايع ط ياا   ااح هاا   خم قلهااي و

دطبقاات خمعايااا ماا   2002خم خ عاام لوااح خمداايا  خمشااكيمح خما،بااح ماا  خمهلااا ملاا  
خم جااااير  دخم قلهااااي  لوااااح الاااايد  قااااام خملااااار ماااا  خلاااااا خما يئاااام "خم اللاااا ه " 

م اا،  1200ياا م  كجكاا ع  /م اا، 4د ار  ككهي  خمكهي  خمكجكعم م  هاا   خاللاااا 
مهي  مدا خا هياي  او  خمكليطق  ح خد ي  خمجفيص خم ااح اداا د ماا  لااه، خك اا ب، 
خمااح ماايي و دخكااا  خمارخلااي  خم ااح خا،ياات هلاايك خ  لكوهااي  خم جكهاال احقااق خك اا، 

و ٪85ككهاام مهااي   ااح خمف اا،ة ماا  مل لااف خملهااير ا ااح صاابيح خمياا م خم اايمح لهياايدة 

http://arabic.cnn.com/scitech/2014/04/27/machine-makes-drinking-water-air
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ح مدااياي  صاااي،ة  اا ق ملاايزئ " كاا زخرخ"   يمداايا  دا  للية محاي  مو جكهاال لواا 
خمشااااكيمح خما،بااااح موهلاااااو ككااااي دبااااعت أاهااااه  موحلاااايد  اااا ق خمكاااااخرس مو ع،يااااف 

  (Sharan, 2011دخم   هم له   خم قلهم )
 

 مناطق مقترحة لحصاد المطر ونقطة الندى باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد 

اا يهي  خما هعهم خم حخمكلاف ي   دا كث   ح مليطق الستيطايمناطق جاذنه  .1
  و  خمكليطق يكل  اعهيه  خمكحويي وخم ديي  خمجي م اي  مليطق اجكل خمدلي  

  اي  اد ا،ج خمكهي  م  خماهخ  اا ي هي   ليدةلهي  خمكهي  خمج فهممد  يي  
 خم حخمكل ش،ة لوع خمكلحارخ  دخمقك  خمج وهم  ملا،يخما خض خمم   خمج  ح
ا ا ق ملهي خمكهي  اوقيمهي  خم حلل خ  خمكا، خماهي،و دخميليلهل دخمعي     ح اكأل

 دخدردديم مث  درد  خم  حدا جكل أل،قو  لعفهو دلي مث  لي  أل  
  ا بي 

  لئ،  يمكلاقمو م 47لوت لادهي  خم ح ير يكل  خل ااخم اهيز م لقهم مهي  خآلد 
 خمدمح مالل ااخم  اال يلودأغو هي م فيدامو زخما  للدل  مو امأغو هي  ه 
م ، م  خمكهي و  180يعك   يمبايريي  دي ك ل  يمقارة لوع الفهم دخمجهيز 

خمكهي   شل  مد ك، م لبا صيمحم  م لقهم خمصه،و ديكل  اكوه  ح اقيبم لوع
 موش،   أ    خمكعييي، 

  مليطقااه( يكلاا   د ا،باام طيلهاام رموهاام موحهاام  ااح أغواال    )خماا خدر   ملاقاام خمدخمياال   د ااع 
مداااه مم    صاااا،يم م،افعااام  شااا،ط أ  اقااايم  كلاقااام    آنتتار لتجميتتتا ميتتاة األمطتتار عمتتل  

ككااي    مكهااي   عااا  ماا   شاال  خ دااهيلح  ا زيل خ   دإملي  الفي هي داكل أك ، ككهم م  خمكية  
مااا  ساااالئ افااا، خم ااا،خ  دالااافها    دخم قويايااام( و  )خملااالي هم الميتتتاة  بتتترل  يكلااا  لكااا   

   خم خدر    زع  ح أ حية ما وفم م    خم قويايم خماخس   يم الل ه و أمي خم ،ك 
 )المناطق في تقنيات حصاد األمطار ونقطه الندى لالستثمارات عهئجممناطق  .2

 خم حخمدالل  خمج وهم خمك خاهم موديا  د ابيئ لوبم ملهي ملاقم : رطوبة(األشد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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دخاهم اهيرخ  خمه خة دخمدحل خمكحكوم  يم،ط بم   ق خمقك  دخمكلحارخ    حاقل 
باير خمكية دخملاى د خم ديي  خمكا ، م مهي فهكل  اجكل خم بي   دمجيرر  خمج وهم

صيمحه موش،   ح  مهي   قهه خمكليطقو ككي يكل  اليداو    ح)خمك كي ف( 
دال   ٪و50.5خملد هم  مو،ط بم خمدل ر  او  خم يئي  اي  ا ،خدح  يهي خمك  لا

٪ 63.89   ك ، اي  لجوت   حمحام لالاي  خمع خ ليهي   ح خم،ط بم دل 
٪ يليا هي 58أك  ب،   حخلالهي  خم،ط بمله، ديدك ،  د ع االيل ال    ح

له ر خملهف   حا،افل كلاقم  و ككي أ  دراي  خمح،خرة  يمأك ، ككهه ما،
اي  ا وت م  لا دراي  خمح،خرة خمعصكع  9-6له ر   حاي  ا وت خلاهي 

سالئ له، ي مي  )ألوع °م 38.3سالئ له، أغدا  د  °م 39.5 شالاي  
د ع االيل ال  دراه خمح،خرة   °م 48.2ي  ي  دكي ت   حدراه ا،خرة لجوت 

مكي  (38ي مي    حخرة خمعصكع )خمح،  دراه 34له، ي مي   ك  لا   حألالهي 
 يل ااخم  يكل  م     يج د ي، موكهي  خملقهم ل قلهي  اليد خمكا، دخملاى 

اك ص خم،ط بم م  خمه خة داق م ل كثهفهي ل  ط،يق   خم ح موكهي  خملقهم  م ماخ  
سفض درام ا،خرة اهيئي   اير خمكية داح يوهي خمع  اى     مهي  ل،  مأم  م  

فح معص  خم الد خم ح يد د  يهي خمجفيص       منطقة الدراسة في عالية بكفاءة  ٪ 100د قهم 
درام مئ يم د دبم رط بم    20داق   يهي مهي  خمش،  ا د   يمح،خرة  ك  لا يهيا ل   

 يمكئم  د ح ه   خمص،دص     ك  كيو غ،خم م  خمه خة يح ر ا خمح   75ال   مع 
غ،خمي    8معش،ة دراي  اكل  غ،خم مهي   ديكل  موجهيز ل قوي  درام خمح،خرة  16

  1000م  خمكهي   د ح مث  ه   خمكليطق م  خمده  ال ئ خمجهيز خم خاا لوع 
   لاص اق،يبي    300م ، مهي  ي مهي و مكي يلفح خا هياي   

لااف ح خمجباايئ دخمكلاايطق    لوااع   يمكن عمتل الخ انتات األرضتية والمتدرجات والمصتاطب  .3
داعهيااااه دااااا د    ة خمكدااااياي  خما اااا،خةو زياااايد    ااااح دخلاااا عكيمهي    ( 9س،يااااام  )   خمكلحااااارة 

زرخلاااام  عااااض خمكحيصااااي  خمكقيدماااام موجفاااايص م عهيااااه  خملبياااااي  خما هعهاااام  يمكلاقاااامو د 
 ااياة  يمكلاقم    خ  ليديه خمقيمكم دسوق آ يق   خال  ليديم  خم شام 
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اي  أ  مي ا  زرخل ه  الفاو( )مئروهاست مام استصالح  في المضييمكن  .4
 2400خمكد لوحم )٪ م  اكوه خمكديام 2 اكث   ا ي 58 يمفع  ال ي عاى 

ال  خم حم      خم اد  خمكهردلمخمكدياي    حككي يكل  خم  لل  (فداي
 دخال  ليديم خما همدزرخله خملبياي   محاددة داجكهعهي قل   ح اخ ي  22ا عاى

 ا مهي  خم،لية  خل ق،  حلهي مكي يديه  
خا هياي   لوع ا  ي،مقيدرة خ( 9س،يام ر   ) أراضي المراعي التوسا في .5

خمكل،رو خما خة   ح لوهدخمقهيم لادر  يل  خمكج كل م  خإل  يج خمحي خ ح 
خم قويارو خمع خم،لح خمعوكح لال  م  م،خكه خمبح ث  خم اخمح دخم ح ئ م  خم،لح

 خم ي عم م زخرة خمهرخلم دخمكوهي  خمكعلهم له خ خملشيط 

المتجه عبر المنطقة من الجنوب الى  اريةالتجتوفير المياة الالزمة للقوافل  .6
سيصم ملاقم لي  ددئ خمج خر  خال  ليدرم لشها آ يق خم بيدئ  الئمام والعكس

رأس ااربهو دااليلو دلالاي  دميلية ل هي  اي  ي جكل خم جير  ح او  
خمك،خكه  يل ااخم اقلهي  اليد خملار لوع ملحارخ  خمكلاقم دل خطئهي  ح 

  مليطق اجكل خمدلي 
ديكلاا  اقاااي، ككهااي  خمكهااي  خمككلاا  اكعهااي ماا  ألاااا خمكبااي حو ل خلااام الاا، 

 2م 26888مداااا خمكدااياي  خمعك،خ هاام  كلاقاام خمارخلاام دداااا خ هااي ا واات ااا خمح 
م زلااام لواااع طااا ئ خمداااه  خمداااياوحو ااااية  مايلااام لاااالاي   اااح خمك،كاااه خمدئو 

ااو دلوااح ٪ م  خمكداايام خمكوهاام مأللاا  65اي  مثوت مدياي  خاللاا ا خمح 
 مو و  يل ااخم خمكعيدمم خم يمهم: 50خليس م  لا خم دي ا مكلاقم خمارخلم 

2م المبنى سطح مساحة   3سنويا م األمطار سقوط معدم
 = 

 3المتجمعة سنويًا م المياة رمية
 1.344 كي يعيدئ  3م 1344.4لوت مجك ع ككهي  خمكهي  خمككل  اكعهي ا خمح 

ي م م   /م ، 1.1 خمعخم خاا  يح يج خمشاصموي   م ، مهي  صيما موش، و د 
م ،  1.32  لبا خمل هجم  خمس،ىو مالا هياي ٪ 20خمكيةو  بي م خمع 
دلوع  وhttp://www.youm7.com/story/2014/3/1/3 ي مهيموشاص خم خاا 
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 16.974أليس ه   خملدبم  جا خ  خمككهم خمككل  اكعهي او ح خا هياي   ح  
 أمف لاص مكاة له،ي  

 

  
  مق ،ح خ شية خمدادد دخا خض خم جكهل  كلاقم خمارخلم: ( 9خريطة )

مااا  ساااالئ درخلااام خاااا خض خم لااا،يف خا اااا داااا د لال ااام ط،ديااام م اااال لاااي  
معائ خم لاا،يف دلاا،ل ه دبااي  خمكداايام خمح بااهمو اياا  خادااكت خااا خض )ا بااي و 
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 كاا،خصو لااعلو خلياالو محكااح(  كعااائ سااا رة م،افاال  صاا،خ الرافاايع معاااال  خم لاا،يف
خمااااح اي ااااال داااااا د ا،كاااااه مو جكعاااااي  خمعك،خ هااااام لواااااع ملااااابي  هااااا   خالاااااا خض مثااااا  

مااا م   ق ااا،ح   شاااية مجك لااام مااا   )لاااالاي و االيااالو خم،مااايدو اارباااهو ألااا  غلااا  (  
خمدااادد لوااع خمكجاايرر خم،مهدااهم مألددياام موحااا ماا  سااا، خمدااي ئ دخاللاا فيدة ماا  خمكهااي  

  ح الكهم خمكلاقم 
 

 منطقة الدراسة   فيالمطر  تقنيات حصاد  استخدام معوقات 

لاا  هاا   خم قلهااي  دكهفهاام اا هقهااي دماااى أهكي هااي  ملااام مع، اام خمجهااي  خمكدااؤدم •
 دكهفهم خالل فيدة ملهي 

لكوهاااامو  ويواااام خمكوفاااامو اواااا ئ إليجاااايد خم ا هقهاااام  ااااح هاااا خ خمكجاااايئ خمبحاااا ث  ااااارة  •
 خما،ض دصايقم مو يئم يكل  خل ااخمهي مه خ 

و م اااه ر ماا  مع  ااي  خملهاام ادااها، لوااع خمكلاقااما خاه خمبااياثي   خم حخم حايي   •
 خمدبيع خمدهيلهم لي  مل، دخمد دخ  

خمداااادد دخماهخ اااي  دلااابلي  كوفااام خإل شاااية دخملاااهي م خمايصااام    يمااام لاااام اااا  ،  •
 اجكهل خملاى  يمكلاقم 

لام  ارة خمجهي  خمكي حم لوااع خمعكاا   يمكلاقاام داقاااي  خمااال  مهااي ماالف  خملاابي   •
  خمملهم خمدي قم

مكااي ي اواال الصهااف  خلاا هعي  خم،دخلاالخمكحاااددة مواهخ ااي  خالربااهم لوااع خمقااارة  •
  دخم  مهي لقل ك  لي 

    (  خ  معاال  خالراشيح خمك،افعمال يم -رموهم أ  خع خم ،بم خمافهفم )لهيدة  •
 المردود البيئي  

خالماااير ق،ة ا ئ مليطق مداا جكعي  مهااي   للي هم مد ا طي  خم اد  ح اجكعي  •
و زرخلااه  بياااي  يادياام )ااا،صأ شام ااياة مه   خملاى م قوي  خم كوفم دإايامد قاه 
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دخمحااا ماا   خم داا يق دخم لاااي،( م ااكي  خلاا ك،خر خلاا ق،خره    ااحط هااهو خمكداايلاة 
 خم  ا،خ  خمملهم  يمكلاقم 

اشجهل لكوهي  خالل هاي  دخالل ق،خر م  خم خدر دخمام ي ل   ي، مهي  خمش،   •
د   هي  صيمحه مالل ااخم خمبش،ى  يل ااخم او   خملقهم ل  ،ة دخل اخمم

 خم قلهي  

اكييم خم جكعي  خمدلي هم   ح هيمي  ه   خم قلهي  يكل  أ  يوعل ددرخ   خل ااخم  •
و خمك ا دة  يمكلاقمخمق،ى دخمكا   دخس خل ق،خرهي خمقيمكم  يمفع  ديحي ع لوع 

  دملشأ  ط،ق  م  خم ح همحي ع لوع خم لهي  يد 
زرخ هم ليئهم  يمكم لوع  مش،دلي   حخم  لل   حاده  م قلهي   ا اده  ه   خ •

 يمكلاقم دخمق ية لوع خما هعهم  خمك،خلح لكهم خمحليدو د  ا آ يق ااياة ممهي  
 خم لح،

اده  ه   خم قلهي   ح لكوهي  خم لكهم خمكد اخمم موكلاقمو داحي ع لوع ليئ هي  •
ك ص خم،ط بم م  خمه خة ااكل م اهي صايقم مو يئم م  خم و ث  اي  اد اام 

 ح لوع خمبل ي،يي دخمفي،دلي  اقق م ل كثهفهي داح يوهي  مع مهي  ل،   قهمو د اد 
  خمك ا دة  ح خمه خة     اح يوه خمع مية

   خمقارة لوع لحل ككهي  ك ي،ة م  خم،ط بم ل كوفم م ا هم داح يوهي خمع مهي   •
خمحل ئ لوع خمكهي  دا زيعهي  قهم لهحاث   رة هيموم داايي،خ  اهريي  ح أليميل 

  يمكلاقم 

دخلاا ااخمهي معاااال  خم،ط باام  ااح خمجاا و  احداا خل ااخم هاا   خم قلهااي  يكلاا  ماا   •
 مكي يحد  خملحم ل اه ليم دخمكاخرس يديلا لوع القهم خمه خة   يمكليزئ

 ا،يقم آملم دمد ك،ة دكوفم م  ،ة  يملدبم مأللايص دخمش،كي   ا  ي، خمكهي   •
  خما هعمم   خمالم لياهمكلا خمعيم  أ    مليدر خمكهي  مكي ي  دخمادمم

 والنتائج  التوصياتأهم  

خمج ياام مو،صااا خمااادرر خم فلاايوح  ااأاههة دخمرصاايد  خم يئااحو  يماام محااام مو،صااا  •
اقوهاام لوااح  ااايق خال وااه  مكاا  لاايلم موعليصاا، )خمحاا،خرةو لاا،لم خم،ياايحو خم،ط باام 
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و مواا كل  ماا   ااا،خة خمارخلااي  خم ل ؤيااه خم يئهاامموبحاا ث دخمارخلااي   خملد هم(و دمعهااا
خم خفهااام لواااع مللااايخ خمكلاقااام دبيئ هااايو اكااا    اااح م لااايدئ خمباااياثي  داهاااي  خم لفيااا  

  يل اخمم   هيالكيد خمكلاقم دخم يمه  خمكجيدرة  هساممالل كيد لويهي  ح 

مل،  خمدي قم  حدخم جير  دخما ،خ   خمكلاقمو أهيمحخالل فيدة م  اجير   •
 خمكلاقم داا ي،هي  كي ي كيلع مل ظ،دص دمعاهي   دددئ خمج خر

ا  أزمه خم  ا، خمدهيلح لي  خمشقهق ي  )مل، دخمد دخ ( د  ا آ يق خم كيم   •
خمكعاوم لي  خمادم ي  ال  ه خ يلل  ح ملوحه خمادم ي و ديال  لكوهي  

 خم لكهم خمكد اخمم لوع اي  ح خمحادد 

مكلاقم داكل  قاه خملاىو  يمجيئ اليد خمماير   ح خالل ثكيراشجهل  •
  م ا ي، خمكلاقم دالكي هي  يل اخمم خمكي حمدخم عيد  مل خمجهي  

 مهخم خمكد ثك،ي  خمجاد  يمكلاقم  يل ااخم اقلهي  اليد خمكا، د قام خملاى  •
دا  ي، اهة م  خمكهي  خملقهم موكج كل خمكحوع خمكحها له  كجهة ال ي جهأ م  

ليكو موح،ص لوع خم،دخ ا خال دي هم لي  ل،دط خمك خ قم لوع خالل ثكير ه
 خمكج كعي  داا ه  خدخص  خمش،خكم ليله  

ماير د قاه خملاىو مد جكعي  خماشجهل خمارخلي  خمحقوهم الس هير م خبل  •
مل محهاهي  ديلدج  هي دالكهكهي  شل  يالم  ليئم خمكلاقم طخ كي دخس هير
 خمحي ر 

دراه ا،خرة خمكهي   زييدةل ج للهي يخمكهي  م هي محاي  احوهه   حخم  لل  لام  •
 لوع  ك  خمشعي  خمك،اي هم  لوبي  اؤ ، د   ح مليطقهيخمشيطئهم 

س،يام للية أا خض سه  لاحهم صاي،ة محليد خمكهي   ح خمكليطق خمج وهم  •
   ص  خمكعو مي  خمجا،خفهماقلهي  يل ااخم هي  داقهك( 9ر   )

ساا  خماهخ ااي  خمربااهم  لاا رة ماا  سوااف خمدااادد دماا  دخ زخماام خم،دخلاال دخمحااايم  •
 ددريه م كي  لع ه خم اهيلهم 
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خل ااخم خمحلع  كا وف اج مه مو اوص ماا  خمشاا خمل خمعيمقاام دا،كهااي مداايلي   •
  ضخما خا ع ا ،لل خمكو  ي   ح  يع 

دخماا اوص  دخماا،دخماودخزخماام خمااايزخ  خمك ااا طم م  خماهخ ي  خم،بهم اه يم خمكهي   •
  خم فيل  مل خمكدجي  (oxidation)اخم لكوهم خئم  خمك،كبي  خالي  هم  يل ا

خلاا ااخم م،كبااي  خمكواا ر مواا اوص ماا   موشاا،  يكلاا وكهي  خماي، صاايمحه  يملدبم م •
أد خلاااا ااخم غاااايز خمدزد  مكداااااة خمبل ،يااااي دخمفي،دلااااي   لهاااايوخمكو  ااااي  خمعيمقاااام 

  ozinationلهي  خمعيمقم
حا م  خم با،و دخم و ث د ك  مكلل اكي ، خمبع ض دخمخمكهي  ااهي  أميك  اااهم  •

  ملش  ي مجكل خمكية   خماهخ ي خماحيملو لوع أ  يل   اهة م  ه 
 

ملااارخ   ال  هااحلوع أ  لكوهي  اليد خمكا، د قام خملاااى مااي   ح خملهييم  ؤكا
د ااا اكاا   ملااارخ   خمارخلااموملهااي ملاقاام  اعااي ح خم ااحمواالقص  ااح خمكاا خرد خمكيمهاام  ملكااال  

  ااحمحاااددة خمعاااد خمك لااي ،ة  خم ادياامخم جكعااي    ااحسيصاام  ماللاا ق،خر دخمكي موكهي  ددخ عي  
 خمليمهم  خمج وهمخمكليطق 

 
مل خم أكيا لوع أ  اج  خمبح ث خم ح أا،يت مكعيمجه مشلال   قااص خمكهااي  
ماايزخئ م  خباااعي  مقير اااه  يإلملي ااي  دخمحياااام دخمعيماااا خمكح كاا  مااا  اوااا  خمكلااايدر 

،هااي ماا  خم اايمه  خمكلاا،يمو سيصاام   خ مااي خلاا ااملي خمجاياااة دخماا  ي،ة  يمكلاقاام دغي
خماي ااام خمشكداااهم أد غي،هاااي مااا  خماي اااي  خمجايااااة دخمك جاااادةو  يمحياااام ميلااام خماااع 
افعيااا  اوااا  خم قلهاااي  غيااا، خم قويايااام م هاااي  اااا الااابا خماااااى دخمد ااا، دملااا،ع  اااح 

 خم ا يق 
 

 خم  اا ص لوااع دأسي،خ      ه خ خمبح  م  يد ال اااهااه اكهاال ا خ اال خمك باال دال
كيماا  خمكلجااهخ  خم ااح اكاات لهاا خ خمشااأ و دمكاا  كااي  خمهاااص ملااه دباال هاا خ خمك باا ع 
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خمحي ر  ااح دخماا،ة خه كاايم خمجااا،خ يي  دغياا،ه  ماا  خمبااياثي  مااا عه  خمااع مهيااا ماا  خمبحاا  
دخاله كاايم لاالف  خمك باا ع داقاااي  خمكهيااا ماا  خمارخلااي  دخمحواا ئ دخمكق ،اااي  خم ااح  اااا 

 م  ح خ يمهكلي خمليمهم احد  خالدبيع خمكيمه
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 ع ــالمراج

 
خاكا خاكا خم ادر محكاو خملص  خم يئهم خما هعهم م  خما،د م ا ع رأس لليسو دلال  هي  •

 يملشيط خمدهياح ل ا هقي   ص  خمكعو ماي  خمجا،خفهام دخالل شاعير لا   عااو ميادا ي،و 
  2011آدخ  ايمعم للع ل يفو لله 

رديااا،و خمدااي ئ  ااح ملااا، ملشااأهي دط هع هااي دمايط،هااايو مجواام ألاااي ط أاكااا لاايطف د •
   1995يليي،و  8موارخلي  خم يئهمو م،كه خمارخلي  خم يئهمو خمعاد 

خاكا محكا أل ريمو اقيه    ايمج خملكاي ج خم،ييباهم  اح اقااي، خمج،ياي  خمدايوح دماايط،ةو  •
  2012و 87مجوم خمكجكل خمعوكح خمكل،رو خمكجوا 

ي خمشاايمحو خماا حل   ااح خمدااي ئو خاللاا فيدة ماا  مهيههااي ددرة أسايرهاايو  ااادة خمكهااي    لاا،خاه  زك،ياا  •
   1995خمقيه،ةو   - ح خم ط  خمع،بحو خمجكعهم خمجا،خفهم خمع،بهمو خمكجوا خمدئ  

خم ج،بم خم شيوهم إليجيد م خرد ااياة موكهي  ل  ط،يق " اليد  ا،خ  خملاى دخم بي "  •
  لاد  

    2006خمعيمم دخإلاليةو اعاخد للي  محي صم خمبح، خماك، خمجهيز خمك،كهر مو ع ئم  •
خمهيئم خمعيمم مألرصيد خمج يمو خمكعاال  خمكليسهام مكحااي  خمرصايد خمج يام موف ا،ة ما   •

  2013و لهي ي  غي، ملش رة خمقيه،ة 2005-2011
 آميئ  لكيلي  ليدرو خم ااها خمههلوح مكايلم االيلو خمجهة خمدئو خمقيه،ة  •
داا  خاكااا خدمو اي م ر  م اهاام خماا،ك  خمجلاا بح خمشاا، ح مكلاا، درخلاام موكلاقاام لااكي،ة ا •

لااي  دخدر ا بااي  دخمحااادد خمكلاا،يم خمداا دخ همو مياداا ي،و معهااا خمبحاا ث دخمارخلااي  
  2003خال ،يقهم ايمعم خمقيه،ةو لله 

ل اااا خمواهاااف محكاااا أاكاااا اداااي و ملاقااام االيااال درخلااام  اااح خ  لااايديي  خملاااح،خة  •
و ي ميا  31خإل دي هي و كوهاه آدخ  دملها رو ايمعام خإللاللاريمو خمعااد  خمدياوهمو ددريه

2009  
  حاح ل ااا خمعهيااه ألا  رخبااحو خملاايميل خمككهاام  اح خمجا،خفهاامو دخر خمكع، اام خمجيمعهاامو  •

  1983خإللللاريمو 
 و لاد  اليد خمكهي   ح خمد دخ هللاو محكا  ح، خماي  ل ا  •
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ماااير دخمدااي ئ لوااع خمبحاا، خماكاا، دلاايليةو محكااا ل ااا خماا،اك  لوااع دخددو احوياا  خم •
خمكااؤاك، خمداايدس مألرصاايد خمج ياام دخم لكهاام خمكداا اخممو هيئاام خمرصاايد خمج ياامو خمقاايه،ة 

2001  
محك د محكا س ،و خمساير خمجي م ر  م اهام خم،مهداهم  اح ملا،و مال خم ،كياه لواع  •

هااام خآلدخ و خمداااي ئ  اااح  عاااض ملااايطق دخدر خمليااا و رلااايمم ميادااا ي، غيااا، ملشااا رةو كو
  1997ايمعم لي  لك و

 ااادة مثواا  االياالو رؤياام الك ياام م كيمواام معهااا خمبحاا ث دخمارخلااي  خال ،يقهاامو ألكاايئ  •
 و خمقيه،ة 2008و خصاخر للم 1997ميي  

  2016دزخرة لئ   خم يئمو  ايع خمكحكهي  خما هعهمو محكهه ا   لوبه  •
خيدهدال (و -خمهدال -وا م دخمثقي م)ي  دال دزخرة خم عوه  خمعيمح دخموجلم خم طلهم مو ،بهم دخمع •

خم قيااه  خم يئااح مداايا  خمبحاا، خماكاا، لااي  دخدى خمجكاايئ داالياالو لاااد ساايصو خمقاايه،ة 
2009  
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