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Hudhramout
Coast
is
characterized with its Karst cavities
and mineral hot fountains. This study
aimed to highlight these geomorphological characteristics. It first
discussed the geological and rock
constructions for the whole region in
general and the coast in particular.
Moreover, the study highlighted the
geological role and the topography of
the region, i.e., Hudhramout southern
plateau and its valleys and the
Sedimentary coast in constructing
these
geo-morphological
characteristics. Besides, the study
illustrated the positive effect of the dry
climate of the region in addition to
what the torrential rains carry to the
aquifer on constructing the karst
characteristics
and
fountains.

Further, the study introduced the
places where these characteristics
appear along the coast by presenting
a map for these characteristics and
where they appear, in addition to
their sources of water, forms, and
the
physical
and
chemical
characteristics for that water, as well
as its various usages by people.
The study comes up with some
conclusions
that
clarify
the
shortcomings in benefiting from these
sources and characteristics on the
part of those who use and care for
them and their positive and negative
characteristics. The recommendations
indicate the way of maintaining these
natural vital sources and how to use
them, as well as preserve them from
deterioration and fading.

: الملخص

طززززسبل لبحززززتل ل وززززوصَل ٕ ززززدلِززززرٓل
لٛل وتد ل لطوتنلوبٍٗولذلكلخبسٖطٜمل وِسلظم
لٔوؿززو زلوٗوِّززولٔ غززكو ول،وززوصَل ٕشظّززو
لٛٗززززٟـل لكٗىٗؤٟ ضززززبوول كٌّٕززززولٔ شبؿززززو
ل ل ضزززتدد وو ّولٛل قزززوف،لملٗوِّزززوٛٗزززٟٔ ل ٗصٖو
ل.لٚ ل ملتعدٖٛلبػس

متٗززززصلضززززوتنلتكززززسوٕ ل ٕ ززززٕ ل سب ززززسل
لِزر لٞلٔ و،ٚل سبوزٌٛٗلٔ لعُٕٗل ملعدٛٗلكوزضت
لِزززرٓل مل ززززوِسلٜلظمززززٕٞلبحزززتللتطززززمٗ ل لكززز
لٛلتٗززززززتل ززززززد ل لدز ضزززززز،ٛزبٕٗوٕزفٕلٕ ٗزززززز
لٙزززولتكَٕٖل زبٕٗلزززٕ ٘لٔ للصٗز ز ل لؿزززدس
ل،ل ػكنلظوًلٔ لطوتنل ػكنلخزوفٛلمىٍطق
لٛٔ ززززسش ل ٔزل زبٕٗلٕ ٗززززولٔ كزززلوزٖظل ملٍطقزززز
 لل ززب لٟل لظززد لوزَل لٍتززوٛخمؿزال لدز ضزز
لٔ ٔ ٖتّزول عززأل ٔ ززْل لقؿززٕزليفل ضززتؽ هلِززرٓل مل ززوِسلٛلتكزسوٕ ل زبٍٕ ٗزٛليفلِكزبٛملتىثم
لٛٔ لطزززوتنل لسضزززٕ ٘ليفلذّزززٕزلِزززرٓل غزززكوهل وززَللبززنل ملّززتى ل ػززبٌّولٔاٗص ّززول ىػبو ٗزز
ل لزززدٔزلٛلٔ ٔقزززحال لدز ضززز،ٛزبٕٗوٕزفٕلٕ ٗززز
ل ٍٗىززول غززوز ل ٕؾززٗو ل لبوتززتليفل،ٛٗٔ لطززمب
لٜلظمززٚٔ ل زبززوىلظززٛلٖمعبززْلوٍززوقل ملٍطقززٙلززر
لِرٓلٜل سب وذلظمٛٗ ٗل لصٛآخسلِرٓل لدز ض
لوززَلوٗززوٓل ل شبززص ُلٛٗووذبىمززْل وطززوزل لطززٗم
لٔ ضزتؽ ولٔؾزٗوٌتّولوزَلٛل ووزلٛملٕ ز ل لطبٗع
ل مل زززززوِسلٜزبززززٕيفليفل لتززززبي ل ىػبزززززو ٘لظمزززز
لل.لتدِٕزلٔ الٌديوزل
ل.لٔ لعُٕٗلٛٗلكوزضت
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المقذمت :
لللٖتىٗصلضوتنلتكسوٕ ل وىقوفٛل ل لػٕ ط١ل لبحسٖٛلٔزوو ول لطزوتسٚل ل زوِسل
لكوزضالٔ لعُٕٗل ملعدٌٗزٛل سبزوزٚللٔ عزدلوزَلل ِزيل مل زوِسل زبٕٗوٕزفٕلٕ ٗزٛليفلضزوتنل
تكسوٕ لٔخؿٕؾوليفل زبزصٞل لػزسل٘لوٍزْل ملىتزدلوزَلغزسبلودٍٖزٛل ملكز لل لودٍٖزٛل
لسٖززدٚل لػززسلٗٛلقوززَللسٖززٛل سبسغززٗو ل للسٖززٛل شبٗززز ل طززوفٛل ت ززؤشلق 150لصززي،ل
تٗتل كيلِرٓل ملٍطقزٛلظزد ل لوزَل لعٗزُٕل سبزوزٚلٔ سبزًٕل لكوزضزتٗٛل ملدتم زٛل لت زوًل
ٔ كتطز لِززرٓل مل ززوِسل ِىٗتّزوللٕلٕظّززولنززٕ زل ملززدُل لسٟٗطزٗٛل لٕ لعزلٛلظمززٜل لطززوتنل
ٖٔقؿدِول لطكوُلل ضتػز وٞللوزَل عزأل وزس ملل ملطتعؿزٗٛل،لصىزول ُل سبزًٕلز فزدل
وّيلملٗزوٓل لػزسولٔلمصز ظزٛل،لٔل ضزتدد وو ل خزس،ٝلخؿٕؾزول ُلِزرٓل ملٍطقزٛلٔ لعزٛل
ذبالذسٔىلوٍوخٗٛللوضٗٛل تىثنليفل زب وىلٔلمٛل وطوزلٔ ر زر ّو،لازول عزنل لعٗزُٕل
ثو ٛل ملٍقرلٔ حملٗ٘للألزمللٔ ىٌطوُلٔ كَٕٖل ز مللخكزس ٞلٔل زفزلٛليفلٔضز لؾزحس ٞل
لوتمٛل.لل
أٍددذ ال رذس شددُل ل ّززدىل لدز ضززٛل ل لتعسٖزززل لززدلٗول ٕ لززغلٔؾ ز و ل لعٗززُٕل سبززوزٚل
ٔ سب ززسل لكوزضززتٗ،ٛلٔ لطززع٘ل ل قززدٖيل لتٕؾززٗو لٔ فكززوزل لززيلوززَلغززبٌّول طززٕٖسل
ِرٓل ملٕ لغلتتٜل ؿ لمحووو لٔوٕ لغلضٗوتٗٛلٔوٍت عو للمع جل لطبٗع٘لذ لخدوو ل
وتطٕزٚلٔ ٕ ؾ و لظوملٗٛل وىقوفٛل لوعسفٛل ٕٗصٗىٗوٟٛٗل ملٗزولٓلٔ شبزٕ فل سبس زٖزٛل
ٌٔطبٛل دفقّول.
حذودلميطقُ ل رذس شُ لمتتد لوٍطق ٛل لدز ض ٛلوَ لمشوه لغسب لودٍٖ ٛل ملك لظٍد ل مدٚل
سبسغٗو ل

لوٍطقٛل لسٖدٚل لػسلٗٛلظمٜلضوتنل لبحسل لعس ٘ ،ل طوفٛلال ل بعدلظَل

لبحس ليف ل لؿ ٜلظسمل ل و لق 50لصي لٔ طوف ٛلطٕلٗ ٛلظم ٜل وتد ل لطوتن ل قدز ل زل
ق 165لصيل لخط٘لطٕهلق49.20ل– 50.45لغسلو.ل
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خريطُلسقهل()1ل لمىقعلميطقُل رذس شُلل

املصدر :عمل الباحث ،باالعتماد على ثحليل الصورة الرقمية بواسطة البرنامج لنظم املعلومات الجغرافية ()Arc GIS 10.0

البنيت الجيولوجيت والخركيب الصخري لساحل حضرموث :
مدذخد د ل لل عدل لبٍٗزٛل زبٕٗلٕ ٗزٛلٔ للصٗز ل لؿزدسٙلملٍطقزٛل لدز ضزٛلوزَل ِزيل ضزظل
ليل س كصلظمّٗول ز ضٛل سب سل لكوزضتٗٛلٔ لعُٕٗل سبوز.ٚل

ٔميكزززَل لقزززٕهل ُل ملٍطقزززٛل زززدخنلقزززىَل للصٗبزززو ل زبٕٗلٕ ٗزززٛللمزززدزػل لعس ززز٘ل
زبٍززٕ ٘،لٔ ولتززول٘ل ززبيس ل كززنلوززوللتززدهلل ززر ل لززدزػلٔ لؿزز ٗحٛل لعس ٗززٛلٔ س تززنل
طٕزِو،لفىٍزرلٌّوٖزٛل لعؿزسل لكسٖتوضز٘لتتزٜلظؿزسل ملٕٗضز لٔتزدٔهلل الٌكطزوز ل
ٔ ل ٕ لوليفلِرٓل ل زلٚلٔ كزُٕلخمزٗ لظزدُلٔ لبحزسل محزسل ٌ ؿزماللتكزسوٕ لٔغزبْل
زبصٖززسٚل لعس ٗززٛلظززَل لكتمززٛل زصٗززٛل فسٖقٗزز،ٛل وززول لؿززدٕلزل لسضززٕ ٗٛلفتتززدزجليفل
ظىوزِززولوززَل لعؿززسل لكززوولٙلتتززٜل لعؿززسل سبززدٖتلٖٔطمززولظمّٗززولؾززدٕزل لؽطززو،ٞل
تٗززتل ؽطزز٘لؾزززدٕزل لقوظززد،ٚلٖٔزززص ل كّززولصمىززولل دبٍّزززول ل لػززسبلٔ لػزززىوهل
لػززسل٘ليفل دبززوٓل شبمززٗ ل لعس زز٘لق محززدل لػززٍط٘:ل،1993لؾززز 3ل.لٌٔتٗ ززٛلوىٕظززٛل
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سبسصو ل زقزٗٛل ملتعولبزٛلصزوُلل لزسىل لعس ز٘لٖس زغليزيلّٖزب لٔصوٌزالوٗزوٓل لبحزسل
ؽىسل ز ق٘لييل ٍحطزسلظٍزْلظٍزدل الز زوػلٔ زٕل ل كزُٕل لطبقزو ل لسضزٕ ٗٛل لسلٗقزٛل
تد ًٞلوَل لعؿسل ز ٔفٗػ٘ليفل لصوَل ٔهلتتٜل لصوَل لس غل.ل
فو غكوهليفلضوتنلتكسوٕ ل ٍتى٘ل لصبىٕظٛلوَل لعىمٗزو ل لبوطٍٗزٛل ملكٌٕزٛل
لمتك وزٖظل لكل،ٝلفٗىوللعبال لعىمٗزو ل شبوز ٗزٛلوثزنل لتعسٖزٛل ملوٟٗزٛلٔ ٕ ٟٗزٛل لزدٔزل
لسٟٗظليفل ػكٗنل لتكوزٖظل لؿؽس،ٝلوثنل ٔ ٖٛلٔ لت هلٔ لكثبوُل لسومٗٛلٔؼ ِول
قضبىدل َلؼٕهل:ل،1996لؾز. 11ل
ٔوززَلخ ز هل لدز ضززٛل ملٗد ٌٗ زٛللٔلززس ٚٞل شبززس  ٟل زبٕٗلٕ ٗززٛلٔ لبحززٕهلل زبٕٗلٕ ٗززٛل
مل تعد ٚللمىٍطقٛلميكَلمتٗٗزصلظزدٚل ٌزٕ ػلٔو زوِسلؾزدسٖٛليفلضزوتنلتكزسوٕ لضبزنل
لدز ض،ٛلظمٜل لٍحٕل آل ٘:ل
 1ؾدٕزل لقوظد:ٚلِٔ٘لؾدٕزلؾمبٛل وتد لملولٖطمولظمْٗل لدزػل لعس ٘،لٔ ٍتػسليفل
زببوهل حملٗطٛل وملك لٔؼس ّول.ل
 2ؾدٕز ل ل فو لق لتدفقو ل للصوٌٗ ٛل سبدٖث : ٛلٔلد ل ز بطا ل ولٍػوط ل للصوٌ٘ل
ملؿوت للتؿدظو لخمٗ لظدُ ،لٔ ّس لظم ٜلغكن ل دفقو ل سصوٌٗ ٛلٔ ٌبثوبل
ل فو،لٔميكَلزؤٖتّوليفل ملٍطقٛل ملىتدٚلوَلظطدل ل وٙلغسبل لػحسلتتٜللؿٗعسل
ٔٔ ٙل دؽل.ل
 3ؾدٕز ل لؽطو ٞل لسضٕ ٘ :لٔ ٍتى٘ لسبق ل سبٗو ٚل ٔض لٔ خ  ،لٌٔػب لظم ٜل يسل
تسصو

ل لسفغ ل لعوً ،لٔ كٌٕا لوٍد كو

صوز ٌٕو ٗ ٛل ٍتى٘ ل
ملٍد كو لحب

ل خمٗ ٛلتٗت ل سضبا لؾدٕزل

ل لعؿس ل زبٕٗلٕ ٘ ل لٕٗز ض٘ ل ظم ،ٜلٔ كٌٕا لوَ لِرٓل

لومحٗٛلوعصٔلٛل سضبالفّٗول و حلوَل ملتبدس لق ٕ دلتولٗوليفل

وٍطقٛلؼٗنل ؤشٖس ،لٔوَلؾدٕزلِر ل لؽطوٞلصبىٕظٛل لػحس،لٔ ّسلتٕ ولضمطمٛل
بمٗٛلوكٌٕٛلوَلؾدٕزل

ٖٛل ٔلٕوٗتٗٛلصوزضتٗٛلق كَٕٖل ًل لسقٕو ٛل.ل

 4لؿدٕزل زبٕفٗ:ٛل ٍتػسليفلوٍطقٛل لدز ضٛلصووتد للمدزػل لعس ٘لؾدٕزل ٕفٗٛل
سصٗبّولوَلفٕبل لقوظدٖٛل

ل لقوظدٖٛلربتمزليفل غكو ولٔ ت ووّو،لٔ ٍقطيل

لي هللصبىٕظو لحبط لظىسِول:لل
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ل

حملقٌٕو ل لقدميٛل:لٖٔل ٔحلظىسِول لق900ل–ل 700لومُٕٗلضٍٛل قسٖبول.ل

لو

حملقٌٕو ل لٕضطٜل:لٖٔل ٔحلظىسِول لق700ل–ل 620لومُٕٗلضٍٛل قسٖبول.ل

لج

حملقٌٕو ل سبدٖث :ٛلٖٔل ٔح لظىسِو ل

لق 620ل– ل 560لومُٕٗ لضٍ ٛل قسٖبول

ق محدل لػٍط٘:ل1993ل–لف 7ل
 5ؾدٕزل لسضٕ ٗو لٔوكٌٕو ل لعؿسل لس وظ٘:لٔ ٍتػسليفلؼولبٗٛلوٍطقٛل لدز ض،ٛل
ظم ٜل لطوتن لٔيف ل ٔ ٖ ٛلٔ تىثن ليف ل للضبو ل ل ٗكٗ ٛلٔ سبؿٕٖ ٛلٔ لكثبوُل
لسومٗ،ٛلظمٜل وتد ل لطوتنلوَلغسبل ملك ل لودٍٖٛل لدٖظل لػسلٗٛل.ل
خريطُلسقهل( )2لجًىرىجًُلشاح لحضرمىتل

املصد د د دددر :الشد د د ددعمل ،
امل د د د د د د د د د د ددوارد املا ي د د د د د د د د د د ددة
واس د د د د د ددت داما ا د د د د د د د
سد د د د دداحل حضد د د د ددرموت
املك د د – غيد ددل بد دداو ر
– الشحر 2014م.

حضاريس المنطقت :
طن لظم ٜل لطوتن لِكب ٛلتكسوٕ ل زبٍٕ ٗ ٛلِٔ٘ ل ضوع ل لتؽرٖ ٛل ملو ٟٛٗللمعُٕٗل
ٔ سب سل لكوزضتٗٛلٔ شبص ٌو ل ملوٟٛٗل لٕ لعٛليفل ملٍد كو ل حملوذٖٛل ولتتٜل لػسٖ ل
لطوتم٘ ،لٔ ٍحدز لوٍّو لصث لوَ ل ٔ ٖ ٛلق ٕٖؼ ،لتٕٖس ،ٚل ملعٍٗ ،ٛل سبدٔ ،لوسٖس،ل
ظسى،لخس ،ل دؽ،لمثٍُٕلٔؼ ِو لٔ ليلذبىنلوٗوٓل وطوزلٔ لطٕٗهلوَل كبٛل ل
لطوتنلقضبىدل َلؼٕهل:ل،ً1996لف، 17لٔ عدلِرٓل كبٛلوَل كوول الٌكطوزٖٛل
خؿٕؾو ليفل صّٟول زبٍٕ ٘ل لؽس ٘،لٔ ٌثٍوٟٛٗليفل صّٟول لػىول٘،لٔ تىٗصل ٕ ٕ للىيل
وس عٛل عدل ظمٜللىيليفلتكسوٕ لصقىٛلوٕ لوطسلق ً2070لٔصٕزضٗبوُلق ً2000ل
فٕبلوطتٕٝلضطحل لبحس،لٔوتٕض ل ز وػل كبٛل4000للدًليفل لؽسولٔ2000للدًليفل
لػسبلقضبىٕ ل ٕل لع :ٞل،1989ل زبصٞل لس غ،لؾزل. 24ل

للعلوم الخطبيقيت
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ٔ والدبوٓ لعبٕ ل لطوتن ل ٍٕ و لٍِوك لمنطوُ لوَ ل لطٕ تن ،ل بمٗ ٛلٔضّمٗ ٛلزضٕ ٗ.ٛل
تٗت ل عد ل لطٕ تن ل زببمٗ ٛل وتد للم بوه ل الٌتقولٗ ٛليف ل كب ٛلٔ ٕ د ليف ل ملٍطقٛل
ملىتدٚلوَلز عل لس ٗىٛلؼس ول لز علخمزلغسلو،ل وول لطوتنل لطّم٘ل لسضٕ ٘لٖبد ل
لوؿ لٔ  ٙل ملطٗم ٛلغسلو ،لٔ ٍتػس لفْٗ لظد لوَ ل مل وِسل

وَ لغسب لودٍٖ ٛل ملك

زبٕٗوٕزفٕلٕ ٗ ٛل لقوزٖ ٛلٔ لبحسٖ ٛل تىثن ل لقوزٖ ٛل ليف ل لكثبوُ ل لسومٗ ،ٛل لػٕ ط١ل
ملس ع،ٛل ملؿوط ل لبحسٖ،ٛل ال ل ٔ ٖ،ٛلتقٕهل ل فو،لو وِسل لكوزضا،ل لعُٕٗل
سبوز ،ٚلٔ لبحسٖ ٛليف ل لطبدو ل ملمحٗ ،ٛل زبسٔى ،ل لكّٕى ،ل لٕ ع لٔ ملط
لبح

،ل

ل لػوطٛٗ٠لٔؼ ِو..لق وزغٗد:ل،ً2005لؾزل 38ل.ل
خريطُلسقهلل()3ل للتضاسيضلميطقُل رذس شُل

املصدددر :عمددل الباحددث،
باالعتمد د دداد علد د ددى ثحليد د ددل
الص د د د د د د د د ددورة الرقمي د د د د د د د د ددة
بواسددطة البرنددامج لددنظم
املعلومد د د ددات الجغرافيد د د ددة
(.)Arc GIS 10.0

مياخلشاح لحضرمىتل ل
ٖمع ل ملٍوق ل ٔز ل ضوضٗو ليف ل كَٕٖ ل مل وِس ل زبٕٗوٕزفٕلٕ ٗ ٛل لقوزٖ ٛلٔ لبحسٖ،ٛل
ٔلألوطوز ل لطٗمٗ ٛلخؿٕؾو ل لقو و ٛلوَ ل كب ٛل ٔز لفعوه ليف ل ؽرٖ ٛل ملدصُٔ ل ملوٟ٘ل
ٔ ػكٗنل عألو وِسل لططحللمىٍطقٛل.ل
ٖتىٗصلضوتنلتكسوٕ ل ٍوقلغبْل وى،لتوزلؾٗ و لٔوعتدهلغتو ;ًٞل ذل ل ٔحل ز ٛل
سبس زٚلؾٗ و ل

لق 27ل– ل 39ل ز ٛلوٖٕٛ٠لٔغتوًٞل

لق 19ل– ل 26ل ز ٛلو،ٖٕٛ٠لٔ عدهل

لسطٕ ٛللمٗ ليفل بي ل وىلوٍوطول لطوتنل لػدٖدٚل سبس ز;ٚل ذلٖبمؾلوتٕض ل لسطٕ ٛل
لٍطبٗٛلق، %67.5لٔ ل ٔحلصىٗٛلِطٕهل وطوزلضٍٕٖو ل

لق 49ل– ل 80لوميلٖٔؿنل ل

صثس لوَ لق 100لومي لظم ٜل كب ٛلمشوه ل لطوتن لقضبىد لضٍكس ٙل :ل ،ً1983لؾززل

للعلوم الخطبيقيت
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، 103لٔ طق لخ هل شبسٖزلوَلٖٕلٕٗل لضبتىللٔ لس ٗغلوَلووزعل لووٖٕ،لِٔ٘ل
وطوزلوتر ر ٛلوَلظوًلآلخس،لٖٔؿنل لتبدسل لطٍٕٙلق 2569لومي/ضٍٛلل.ل
خريطُلسقهل()4ل للخطىطل ملطرلعلِلشاح لحضرمىتل

املصدر  :بن غوث ،دراسة ثوثيقية ألنظمة الري التقليدًة1991 ،م

العيون الحارة ومظاهر الكارسج في ساحل حضرموث :
عد ل لعُٕٗ ل ٔ لٍٖو ٗغ ل ملو ٞلوَ ل ل وِس
تكسوٕ لٖٔس ب لٔ ٕ ِو لؼولبو ل

ل زبٕٗوٕزفٕلٕ ٗ ٛل ملّى ٛليف لضبوف ٛل

وِس ل لكوزضا ليف ل ملٍطق ،ٛلٔ ّس ل ػكنل

ٔ قحلظمٜل وتد ل لطوتنل ل لػسبلوَلودٍٖٛل ملك لظوؾىٛل حملوف ،ٛل قوفٛل ل
ِرٓ ل لعُٕٗ لٖػتّس ل لطوتن ل وٌتػوز لو وِس ل لكوزضا لق سب س ل لؽوٟس ٚل ٔ لوو لٖطىٜل
ولبولٕظو ل لكوزضتٗٛلٔ ليلٖطمولظمّٗولضبمٗولق سبًٕ لٔو س ِولقتٕو ٛل.ل
أوالً  :العيون الحارة
للل ٍتػسليفلضوتنلتكسوٕ لظد لصب لوَل لعُٕٗل طىٜلضبمٗولقوعوٖ

لٔو س ِول

قوعٗوُ  ،ل ت ؤ ليف لصىٗ ٛل لتدفو لوَ لوٕلغ لآلخس ،لٔ طى ٜل ٖكو ل لٍٗو ٗغ ل ملعدٌٗ،ٛل
ِٔ٘ ل ملٗوٓ ل لي لربسج لوَ ل وطَ ل زمل ل

لضطحّو لٔذبىن لوعّو ل لكث لوَ ل ملعو ُل

ٔ لؽوش لٔ س ب لِرٓل لعُٕٗلؼولبول ٕ ٕ ل ل ٕ لول ملٕ شٖٛلل ولول لبحسل محسلقمشوهل–ل
ٍٕو  ،ل ٔ عد لِرٓ ل ل وِس ٚلوَ ل ل ٕ ِس ل ملىٗص ٚليف لتكسوٕ لخؿٕؾو لوغ ل ضتؽ هل
وٗوٓ لصث لوَ ل لٍٗو ٗغ ليف ل لع

و ل لطبٗ ،ٛلٔ ز بوطّو ل ؿدٕز ل لؽطو ٞل لسضٕ ٘ل

ق سب سل زب  ٙل ملٍتػسليفلضوتنلتكسوٕ ل.ل

للعلوم الخطبيقيت
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مياطقلتى جذل رعًىٌل حلاسَل للل
ٍتػسل لعُٕٗل ملعدٌٗٛل سبوزٚلذ ل لطو غل لكلٖيليفلوٍوطوللسٖبٛلوَل لبحسليفل
ضوتنلتكسوٕ ،لٔحبط لخسٖطٛلملٕ لغل ِيلِرٓل لعُٕٗ،لفإُل ٕ دِولصوآل ٘ل:ل
 .1سبسغٗو :ل ٔهلظ ل قغلظمٜل عدلق 5لصيلوَل ملك ،لمشوهلغسبل ملدٍٖٛل.
 .2بول:ٛل قغلظمٜلوس غل بم٘ق 7لصيلمشوهلودٍٖٛل لػزحسلظمزٜل عزدلق 60لصزيلوزَل
ملك ،لٔ ٕ دل ّول كعٛلٍٖو ٗغلتوزٚل ِىّولق لدٌٗو،ل وغّل،ل لط م،ٜلظٕمل
 .3سبوو٘:لظمٜل عدلق 22لصيلغسبلودٍٖٛل لػحسلٔ ّولق 25لظٍٗول.
 .4ؾٕٖلل–ليٕ وُ:لظمٜل عدلق 5لصيل ل لؽسولوَلودٍٖٛل لدٖظل لػسلٗٛل.
 .5لؿٗو:لٖقغليفل لدٖظل لػسلٗٛلٌ طّولظمٜل عدلق 95لصيلوَل ملك ل.
ضبدهل:لِٔ٘للسٖٛلؾؽ ٚل قغل ل لػىوهل لؽس ٘لوَل لسٖدٚل لػسلٗٛل.
قززوفٛل لظززد لوززَل ملعززوٖ ل خززسٝلق ومحٗززد،ل لسٔقزز،ٛلتطززَ،ل ززٕلضززو ،ل لقىٗززغ،ل
ظمٕ ٙلٔؼ ِولوَل لعُٕٗل ملىتدٚلظمٜلطٕهلضوتنلتكسوٕ ل لػسل٘ل.ل
خريطُلسقهل()5ل لتىزيعل رعًىٌلو حلفرل ركاسشتًُليفلشاح لحضرمىتل

املصدر :من عمل الباحث بواسطة برنامج نظم املعلومات الجغرافية ()Arc GIS 10.0

للعلوم الخطبيقيت
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جذوللسقهل( )1لمياطقلوأمساءلل رعًىٌل حلاسَلومعذللتذفقَال
ًل

ملٍطقٛل

1ل

ؼٗنل ؤشٖسل

2ل

لػحسل

وعدهل لتدفوللل/يول

وٞل ملعوٖ ل
ووس ٔى،ل لطسٔز،ل ل س ،لغقٗ ل
شؼ ٛلق لب

،ل بولٛلق لت ،ل لٕ ض ل

قفسٖد ،ل لطوٟز،ل ملعٗوُلقتط ،لخس ل

9ل -ل55ل
4ل12 -ل

3ل

لقوزٚل

تسهل،ل غٕهل

27ل -ل63ل

4ل

لدٖظل لػسلٗٛل

ؾٍعو،ٞل لؿٗول

 -2ل39ل

5ل

سبوو٘ل

تطَ،ل لسٔق،ٛل ٕلضو ،ل ملقدلقظمٕٖ ٛل

4ل -ل20ل

6ل

غح ل

ؼبٗ،ٜل لكوٌٛل

2ل–ل2.5ل

7ل

ظسىل

8ل

ملك ل

لعسغ،ٛل سببوع،ل ى،ٛل ملعد،ٙل
شبس ،ٛل لسٔق،ٛلميعٕملل
سبسغٗو ل

7ل -ل13ل
 -ل

ً
املصدر  :من عمل الباحث اعتمادا على عدة بيانات م تلفة

أشد ددتاولتكد ددىٌل رعًد ددىٌلوأ د ددكا ال لل ٖس ززززغل ضززززبوول كززززُٕلِززززرٓل لعٗززززُٕل ل ل ززززسٔىل
زبٕٗلٕ ٗززٛلٔ زبٕٗوٕزفٕلٕ ٗ زٛللٔ ٗدزٔلٕ ٗززٛلملٍطقززٛل لدز ضززٛلٔٔلٕظّززول ززولقسولوززَل
ِكبٛلتكسوٕ ل زبٍٕ ٗ،ٛلٔٔ زٕ لضمطزٛل بزوهل ٌكطوزٖزلزٛلز فقزالذّزلزٕزلخمزٗ لظزدُل
غززكمالتٕقززولوٍوضززبولالضززتقبوهل ملٗززوٓل لقو وززٛلوززَل كززب،ٛلٔلززدلضززوظدل للصٗ ز ل
لؿزدسٙللمىٍطقززٛلذٔل لؿززدٕزل زب ٖززٛل زببطززٗٛللظمزٜلخززصُلصىٗززو لصززب ٚلوززَل ملٗززوٓل
ليل ٌبثقالفٗىول عدلظمٜلغكنلظُٕٗلٍٖٔو ٗغلوتدفقزٛل ز ل لػزقٕبلٔ لؿزدٕزل.لفعٍزدوول
ٖؿنل ملوٞل لٍو لظَلوٗوٓل ملطسل لوطتٕٝلطبقزٛل ملٗزوٓل زبٕفٗزٛل ٔل لطبقزٛلؼز لوٍ زرٚل
فإٌْلٖتدفول وٌبٗو،لٔ ٍبغل لعُٕٗلوَلوؿو زل ملٗوٓل زبٕفٗٛل ػكنلطبٗعزل٘لظٍزدوولٖقطزغل
وٍطٕول ملٗوٓل لطزطحل شبزوز ٘للزألزمل،لف ز٘ل ملٍزوطولذ ل لبٗ٠زٛل زبٕٗلٕ ٗزٛل ملكٌٕزٛل
وززَل سب ززسل زبز ٙل ّززسل لعٗززُٕلوزلزَلخ زز هل لتػززققو لٔ لكّززٕى،لصىززول ّززسلوزلزَل
خ هلتٕ  ٟل لٕ ٖوُل.ل
ٔ ؿٕزٚلظووٛل تطسول ملٗوٓل

ل وطَل زمللييل ذ لوو لٔؾمال

لوطتٕٝلوٍطٕول

ملٗوٓ ليف لٌطوب لوػبغ ل وملو ٞل ٔ لطبقز ٛلؼ لٌ وذ ٚلفإٌّو ل ٍطوو ل فقزٗو .لقضبىزد لوتزوؽ:ل
،1994لؾزل 28ل.لكَل ضتىس زل زب وىليفل لطٍٕ ل خ ٚل ٝل ل غب ومللوٍطٕول
للعلوم الخطبيقيت
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ِرٓ ل ملٗوٓ ،لف ز لظد لصث لوٍّو لاو لتر ل ولطكوُ ل

| د .محمد عوض أحمد بارشيد

ل لم ٕ ٞل

لت س لٔغول

لقٍٕ للتتبغلوؿو زلِرٓل لعُٕٗل ٔ.تبوَٖلِرٓل لعُٕٗليفل غكو ولحبط لو ّسلضطحل
زمل ،لفؽولبٗتّو ل ّس لظم ٜلغكن لف ٕ ل ض ن ل عأ ل سبوفو ل لؿدسٖ ٛلوبوغسٚل
وثنل عألظُٕٗل سبوو٘،لٔ عكّولظمٜلغكنل سكلذ ل عو لطبتم ٛلوثنلظُٕٗلؾٕٖلل
ٔيٕ وُل.ل
صىسَلسقهل()1ل لعنيلثىباٌل

التصو ر 2011/12/2 :م

ل
صىسَلسقهل()2ل لعنيلصىيربل

التصو ر 2011/12/2 :م

للعلوم الخطبيقيت
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مصادسلمًاهل رعًىٌل حلاسَل ل
ظمٜل لسؼيلوَل ُل ضتىس زِولاللٖس ب ل ٕ ضيل وطوزلٔ لطٕٗهل الل ٌّول تبيسلصىول
ٌٕٔظو ل ٕضي ل زب وى ،لفو وطوز ل لي ل طق لظم ٜلِكب ٛلتكسوٕ ل زبٍٕ ٗ ٛلفؿمٗول
ؤ ٙل

ل ؽرٖ ٛل شبص ُ ل ملو ٟ٘ل زبٕيف ،لظَ لطسٖو ل لتطسو ل ملبوغس لظل لوطوً ل لؿدسل

ٔفٕ ؾمْ لٔغقٕلْ ل ٔ لظَ لطسٖو ل لتطسو لوَ للٗعوُ ل ٔ ٖ ٛل ملٍتػس ٚليف ل ملٍطق ٛل يٍوٞل
سٖوُ ل لطٕٗه لفّٗو ،لفٗىكَ لو ت  ٛلذلك لوَ لخ ه لشٖو  ٚل لتدفو ل رٓ ل لعُٕٗ ل عدل
ِطٕهل وطوزلٔ سٖوُل لطٕٗه،لٔلمٛل لتدفوليفل ل ؿٕهل زبوف،ٛلٔوَل لعٕ ونل لسٟٗطٛل
ملطوظدٚليفل ٕ دلوٗوٓل لعُٕٗل لٍػوطل سبسووٟ٘لٔٔ ٕ لوكووَل ٕٗتس زٖٛلوَل لصوَل
لقدٖي ل  ٝل

ل كُٕ ل ملتد خ

لالضٗىو ل سبووكٗ ٛلوٍّو لق Tertiay Intrusionsل

ٔ ليل ز عال ٔ ٕقعاليفلوطتٕٖو لظمٗولوَل لقػس،ٚلحبٗتلٖطىحلذلكللمىٗوٓل زبٕفٗٛل
وَل الخل بل ل ظىوبلصب ٚلظلل ل ٕ لولٔ ٌ ىٛل لتػققو لقضبىد لوتوؽل:ل،ً1994ل
ؾزل. 29لل
ك لسقهل()1ل لسشهلختطًطٌلرتذفقلمًاهل رعًىٌل

املصدر  :من عمل الباحث اعتمادأ على شكل (متاش )1994

الخصائص الطبيعيت والكيميائيت لمياه العيون :
تىٗصلوٗوٓل لعُٕٗل سبوزٚليفلضوتنلتكسوٕ ل ٍقؤٚلوٗوِّولٔغ وفٗتْ،لٔ ٍبعتلوٍْل
زٔ ٟح لوعدٌٗ ٛلٔ ت ؤ ليف ل ز  ٛلتس ز ّو لحبط لظىو لوؿو زِو ،لٔ ِي لخؿوٟؿّول
لطبٗعٗٛل:لل
للعلوم الخطبيقيت
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 .1دسجدُل حلدر سَل لل تبززوَٖل ز زٛلتززس زٚل لعٗزُٕليفلوٍطقززٛل لدز ضزٛل بوٍٖزلول طزٗطلول طززب ل
وٍوضززٗبّولوززَلٌوتٗززٛلٔ ل ززلٚل لززيلدبززسٙلفّٗززول ملٗززوٓل خززنل لؿززدسلتتززٜلربززسجل ل
لططحلوَلٌوتٗٛل خس،ٝلفتصٖدل سبس زٚلصمىولصوٌال ملٗوٓللو وٛلوَلوٍوطولظىٗقٛل
ق

لضبىٕ :ل،ً1999لؾزل. 199ل
فتبمؾل ز ٛلتس زٚلظ لؾٕٖل لق 30ل ز ٛلو،ٖٕٛ٠ل ٍٗىول ل ٔحلتس زٚلٍٖو ٗغلوٍطقٛل

يٕ وُ ل لقسٖب ٛلوٍّو لق -50ل 65ل ز  ٛلو ،ٖٕٛ٠لتٗت ل ؿن ل ز  ٛلتس ز ٚلوٗوٓ لٌبغل
ق لؿن لق 80ل ز  ٛلو ،ٖٕٛ٠لٔتس ز ٚلٌبغ لق لع و ٞلق 50ل ز  ٛلو ،ٖٕٛ٠لٔ ػكن لظوًل
ل ٔحل ز ٛلتس زٚلوٗوٓل لعُٕٗليفلضوتنلتكسوٕ ل

لق -30ل 65ل ز ٛلو،ٖٕٛ٠ل

ٔ ز  ٛلتس ز ٚل ملو  ٚل لس ضٗ ٛل زبوف ٛلق 105ل ز  ٛلو ٖٕٛ٠لقٌوؾس ل لؽس ٘ :ل،ً2005ل
ف 2ل .ل
 .2ملىحددُل رعًددىٌل لل عززدلوؿززو زلٔ ضززبوول ملمٕتززٛليفلوٗززوٓل لعٗززُٕلوتعززد ،ٚلفؽولبززولو زولل
تعسملل ملٗوٓل زبٕفٗٛللمىٕ ل لر ٟبٛلوَل لطبقو ل زبٕٗلٕ ٗٛل ملت ٕٖٛلصٗىٗوٟٗولاول
ٖصٖززدلوززَل سصٗززصل و تّززولٔ ؽ ز ليفلٌٕظٗتّززو،لفتتززبيسل ملٗززوٓل زبٕفٗ زٛلل ٍٕظٗززٛل ملٗززوٓل
لططحٗٛل مللغحٛلٔ عو ُل لعُٕٗل سبوزٚلٔ بو حل ملٗوٓل ملقلٌٛلٔ ٗوٓل وطزوزلذ ل
ملمٕتٛل لقمٗمٛل ملىتؿٛلوَل لؽ ىل زبٕٙل.ل
ٔ ع زدل لؿززدٕزل لسضززٕ ٗٛل صثززسلوؿززدز للمىززٕ ل ملر ززٛليفل ملٗززوٓل زبٕفٗززٛلوقوزٌززٛل
ولؿدٕزل خس،ٝلِٔ٘ل ّر ل كٗزلصو ٌٕٗو ل لكولطًٕٗلٔ ملؽٍطزًٕٗلٔ لؿزٕ ًٖٕل
ٔ ٌٌٕٗو ل لبوٖكس ٌٕو لٔ لكس ٌٕزو لٔ لكلٖتزو ل.لٔلزدلخكزعالظزد لوزَل ملعزوٖ ل
يفلضوتنلتكسوٕ للمدز ضٛلٔ لتؿٍٗزل ملمح٘لٔ كحل آل ٘ل:لل
.1ل ملعوٖ ل لٕ لعٛليفلوٍطقٛل ملعدٙلٔخس لذ لٌٕظٗٛل ٗدٚلقخ ٗ ٛل ملمٕت ٛل.ل
.2ل ملعوٖ ل لٕ لعٛليفلوٍطقٛل بولٛلٔظسىلٔ لٕ ض لقلمٗمٛل ملمٕت ٛل.ل
.3ل ملعززوٖ ل لٕ لعززٛليفلؼٗززنل ززؤشٖسلٔوعٗززوُل ملطززو دٚلٔ سبززوو٘لٔ لززدٖظل لػززسلٗٛل
قوتٕضطٛل ملمٕت ٛل.ل
.4ل ملعوٖ ل لٕ لعٛليفل ملقدلٔشؼ ٛلٔغح لقوس عٛل ملمٕت. ٛ
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ٔ ّززر ل لتؿززٍٗزلميكززَل لقززٕهل ُلوٗززوٓل وىٕظززٛل ٔ لميلكززَل ضززتدد وّوللززسٙل
مجٗززغل حملوؾززٗنل لصز ظٗزز،ٛلٔ ُلوٗززوٓل وىٕظززٛل لثوٌٗززٛلميكززَل ضززتدد وّوللززسٙلمجٗززغل
حملوؾززٗنلظززد ل حملوؾززٗنل سبطوضززٛلوززَل ملمٕتزز،ٛلٔ ُلوٗززوٓل وىٕظززٛل لثولثززٛلميكززَل
ضتدد وّوللسٙل حملوؾٗنلوتٕضطٛلٔظولٗٛل لتحىنللمىمٕت،ٛل وزولوٗزوٓل وىٕظزٛل لس عزٛل
ميكزَل ضزتدد ولّوليفلزٙل حملوؾزٗنلظولٗزٛل لتحىزنللمىمٕتزٛلق محزدل ووٕضزز:ٜل،ً1997ل
ؾزل 13ل
ل ركًنًايًُلملًاهل رعًىٌل ل

خلى

ؼبتٕٙل للصٗ ل لكٗىٗوٟ٘ل لؽول لملٗوٓل لعُٕٗل سبوزٚليف لضوتنلتكسوٕ لظمٜل
صلٖتو ل لكولطًٕٗ; لذلك ل ُ ل ملٗوٓ ليف لِرٓ ل ملٍوطو لمتس لظل لطبقو ل زببظ ل يٍوٞل
ل لططح ل لٔذبتٕ ٙلظم ٜل سصٗص لوعدٌ٘ لخ ٗز لتٗت ل ُ لصبىٕظ ٛل ملٕ ل

ؾعٕ ِو ل

ملر  ٛلفّٗو ل ل ٔح ل

لق 1ل– ل 1.5ل ي/لل ليف لوٗوٓ ل لدٖظ ،لٔق 3.4ل ي/لل ليف لظُٕٗل

سبوو٘ ،لٔذلكل ُلظُٕٗلوٍطقٛل سبوو٘ل ٍبغلوَل لؾدٕزل سب سل زب ٙل ليل تىٗصل
وتتٕ ّٟولظمٜلصمٕزٖدل لؿٕ ًٖٕل.ل
ُ ل و ح ل لطوٟد ٚليف لوٗوٓ ل ملعوٖ لِ٘ ل و ح ل لكمٕزٖد ٕ لكلٖتو  ،لٔ ّسل
ص ُليفلوعٗوُلٖٔصٖدل لكمٕزٖدليفلآخسلٖٔعٕ لذلكللطبٗعٛلؾدٕزلصنلوٍطق،ٛلٔلدل
ذّس ل لتحولٗنل ليلمتاللمؿدٕزل ملكٌٕٛللمىٍطقٛلظَل تتٕ ّٟولظمٜل و حلضسٖعٛل
لرٔ وُ ،لوثن لومح٘ لصمٕزٖد لٔصلٖتو ل لؿٕ ًٖٕ ل ملٕ ٕ ُ ل لصٗص لوس ع ٛليفل
ؾدٕزل ملٍطق،ٛل قوفٛل

لصلٖتو ل لكولطًٕٗل ملٕ ٕ ليفل سب سل زب ٙل حملتٕٙل

ظمٜل زببظل.ل
جذوللسقهل()2ل ل ررتكًبل ركًنًايٌلرينارجلمًل رعًىٌليفل رشخرلو خريل
ضيل
ملعٗوُل

PHل

لكوٌٛل 7.30ل
شؼ ٛل

7.35ل

E.Cومٗىٕش
/ضيل
6.05ل
5ل

لكو ٌٕٗو لومم٘ل

ٌٌٕٗو لومم٘لوكوف/١للق -ل
وكوف/١لللق +ل
Co3ل Hco3ل Clل So4ل Caل Mgل Na+Kل
10ل
31ل 29.2ل 28.2ل 25ل
2.8ل
 ل3.3ل

ً
املصدر  :من عمل الباحث اعتمادا على بيانات باموس ى
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الشتغاللل رتشرٍلرلعًىٌل ل
ٌ س للٕلٕػلؼولبٗٛل لعُٕٗل ولقسولوَل لت ىعو ل لبػسٖٛليفلضوتنلتكزسوٕ ،لفقزدل
عززززد ل ضززززتدد وو ّول لبػززززسٖ،ٛلوتىثمزز زٛلليفلصبززززوال لق لػززززسو،ل لززززس،ٙل لطززززٗوت،ٛل
الضتدد ًل ملٍصل٘لٔضق٘ل سبٕٗ ٌو ل.لل
 .1شتغاللل رعًىٌلرلشرو ل طتددًلوٗوٓل لعُٕٗل سبزوزٚليفل لػزسوليفلظزد لوزَلوٍزوطول
ضززوتنلتكززسوٕ لظمززٜلٌطززوبلقززٗولٔذلززكللػززدٚلتس ز ّززولٔظطززسِول ززوملٕ ل ملعدٌٗززٛل
لززرٙلٖؽ ز لوززَلطعىّززو،لفصٖززو ٚل سصٗززصل ملؽٍٗطززًٕٗلظززَلقل 125لوم ي/لززلليفلوٗززوٓل
لػسولٖؤيسلظمٜلض وٛل وعوٞل ىٌطزوُلٖٔطزب للزْل ىلضزّوه،لٔٔ زٕ ل سبدٖزدل ٍلطز ل
ظولٗزززٛليفلوٗزززوٓل عزززأل لعٗزززُٕلٖطزززب لظكزززس لٔطعىزززوليفلوٗزززوٓل عزززأل لعٗزززُٕلٌتٗ زززٛل
لتبصطدٓلظٍدل عسقْللمّٕ ٞلٖٔؤيسلظمٜل ٌو ٗز ل لتٕؾزٗنل ملزو،ٟ٘لٔوػزوصنلؾزحٗٛل
وثزنلظطززسل كزيلٔ ىلوطززوك،لٔ ٕؾز٘لوٍ ىززٛل لؿزحٛل لعوملٗززٛل زبُلالللٖصٖززدل سصٗززصل
و حل لر ٟبٛليفلوٗوٓل لػسولظَلق 1000لوم ي/للل.ل
ٔوَلخ هل لدز ضو ل لطو قٛل ملتعد ٚل رٓل لٍطبٛلملعوٖ ل ملٍطق،ٛل ب ل ُ لوعوٖ ل
ملعدٙلٔخس لذ لوٕ ؾ و ل ٗدٚل مّٗولوعوٖ ل بولٛلٔظسىل.لل
جذوللسقهل()3ل لمى صفاتل ملاءل رصاحللرلشرول(لميظنُل رصخُل رعاملًُلWHOل)ل
ملٕ ل

لسوصل

ٔتدٚل لقٗوعل

سبدل ملطىٕحل ْل

لؿٜلتدل

عل ٗدزٔ ٗينل

PH

=ل

8.5 -7ل

=ل

ملٕ ل لؿمبٛل لكمٗٛل

TDS

Mg/L

500ل

1500ل

لكلٖتو ل

SO4

=ل

200ل

400ل

لكمٕزٖد ل

CL

=ل

200ل

600ل

=ل

=ل

100ل

500ل

لٍل ل

NO3

=ل

10ل

50ل

لكولطًٕٗل

CA

=ل

75ل

200ل

ملؽٍطًٕٗل

MG

=ل

30ل

150ل

NA

=ل

200ل

400ل

ملٕ ل ملطببٛللمعطسل لكم٘ل
دلٗنلصس ٌٕو ل لكولطًٕٗل

لؿٕ ًٖٕل
املصدر  :عل بن نسر  ،2001 :ص د 7
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 .2شتغالللمًاهل رعًىٌليفل ررٍل ل طتؽنلوٗوٓل عأل لعُٕٗليفلصبوهل لزسٙلخؿٕؾزوليفل
وٍطقٛلؼٗنل ؤشٖس،لتٗتل سبس زٚلوٍد كٛليفلوع يل لعُٕٗ،لٔلزدل لغزولظزد لوزَل
لقٍٕ ل ملوٟٛٗللتٕؾٗنلوٗوٓلِرٓل لعُٕٗل ل ملص زػل وؤزٚل ملٍتػسٚليفلضزّنل لؽٗزن،لل
ٔاللؽبمٕل ضتدد ًلوٗوٓل لعُٕٗليفل لسٙلوَل قزس زلظمزٜل لل زٛلٔمتمحّزولخؿٕؾزوليفل
ذزنلٔ زٕ ل ل زسٔىل ملٍوخٗزٛل لطزوٟدٚليفل ملٍطقز،ٛلوزَل ز زوػللدز زٛل سبزس زٚلٌٔززدزٚل
لألوطوزلازولٖزؤ ٙلل

ل زس صيل وز حل لر ٟبزٛليفل ملزوٞل ٕ ضزطٛل شبوؾزٗٛل لػزعسٖٛل

ملىٗصٚللمىٍوطول زبوف،ٛلٔ عدلومٕتزٛل لل زٛلوزَل ملعٕلزو ل ملّىزٛليفل غب زوملل ىلٌتزوجل
لصز ظ٘لٔ دِٕزل لل ٛلٔ ؿحسِول.لل
ٔزؼيلذلكلفوُل عأل حملوؾٗنل لصز ظٗٛل ؾبحال طتطٗغل لتبلميلوغلِرٓل ل سٔىل
لبٗٛٗ٠لٔوٍّولق لٍدٗن،ل للضٗي،ل لرز،ٚل لبؿن،ل زبٕ ف،ٛل ٕشل ٍد ل.لل
 .3الشتغاللل رصًاحٌلو رعالجل رطتًعدٌل لمتثنل ملٗوٓل سبوزٚليفلضوتنلتكزسوٕ ليزسٔٚل
ٔطٍٗٛلميكَل ضتؽ

ول ؿزٕزٚلظمىٗزٛلوٍ ىزٛل صثزسلازوللِز٘لظمٗزْل لٗزًٕليفلصبزوهل

لطززٗوتٛلٔ لعزز جل لطبٗعززز٘،لف زز٘ل لطززٗوتٛلميثزززنلٔ ززٕ ل ملززوٞلظٍؿزززسلِززوًلىلووزززٛل
ملتٍصِو لٔشز ظٛل غ وزلٔ لٍبو و ل ملتٍٕظٛلاولػبعنلِرٓل ملٍوطولوز ذ للمطزكوُل
ٔلو ل ظٗو لٔ ى وش ل لؿٗ ٗٛل ول ٕفسٓلوَلوٍزوذسلخ زٛلٔذزنلٔ زىلٔصّزٕىل
صوزضتٗٛلالفتٛللمٍ سلٔ تٕ ملللمطبوتٛلٔوٗوٓلوتدفقٛلوَل ل لؿزدٕزلٖطزتىتغل ّزول
لطوٟحُٕ.لل
ٔ ب ٘ ل ِىٗ ٛل ضتدد ً لوٗوٓ ل لعُٕٗ ل سبوز ٚليف ل لع ج ل لطبٗع٘ لوَ لخ ه ل شبٕ فل
ل ٗصٖوٟٛٗلٔ لكٗىٗوٟٛٗل ملىٗصٚلملٗوِّول.لٔ تٕفسلحبط لز ٙل عأل طبوٞل ز عٛلظٕ ونل
زٟٗطٗٛللمع جل لطبٗع٘لِ٘ل:لل
أوالً ل حلر سَل
تٗت ل عىن لظم ٜلشٖو  ٚلتس ز ٚل زبطي لٔ ٕضغ ل ٔظٗ ٛل لدوٕٖ ٛلٔ ولتول٘ ل الضلخوٞل
دٌٗولٔذٍِٗول.لل
ثاىًاًل ل خلى

ل ركًنًايًُل

مع ل لعٍوؾ س ل لكٗىٗو ٟٛٗل ملٕ ٕ  ٚليف لِرٓ ل ملٗوٓ ل ٔز ليف لظ ج ل عأ ل وس مل،ل
فولكلٖالٖطتددًللع جل وس ملل زبمدٖ،ٛلٔؼىسل زبطيل وملٗوٓل ملعدٌٗٛلٖعوجللتوال ل
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لعسٔب لٔ لدٔ ل٘ لٔ لتقسح ل لٕظو ،ٟ٘لٔ ملٗوٓ ل سبوز ٚل لكس ٌٕٗ ٛل طتددً للع ج ل ل تٕزل
زبٍط٘ ،ل وو لغسو ل ملٗوٓ ل ملعدٌٗ ٛل سبوز ٚلٖعوجل ل وس مل ل زبّوش ل كى٘ لٔ لكمٜل
ٔ زبّوش ل لتٍ ط٘ ،قوف ٛل

لذلك لفوُ لظىمٗ ٛل ملطوج لٔ لتدلٗك ل وملٗوٓ ل ملعدٌٗ ٛلٔ لط ٕل

فّٗولٖؤ ٙل لخ ألقؽ ل مل وؾنلٔ لعك

لٔ ىتطوع ل والضلخوٞلٔ طك لآالًل

زبطيل ملدتم ،ٛخؿٕؾول لتّو و ل مل وؾنل لسٔوو ٗصو٘قضبىدلوتوؽ،ً1994:فل 71ل
 .4الشد ددت ذ ول مليسرد ددٌلوشد ددقٌل حلًى ىد دداتل لل طززززتددًلوع ززززيلوٗززززوٓل لعٗززززُٕليفلضززززق٘ل
سبٕٗ ٌو ،لضٕ ًٞلصوُل لطزق٘لل ػزكنلوبوغزسلوزَل لزلكل مل تٕتزٛل ٔلوزَل زبزد ٔهل
ليلدبسٙلوَل لع ل ودبوٓل ملص زػل وؤزٚل عدل ُل ٍد ألتس ز ّولٔ ل ل.لل
لللٖٔطتددًل لطكوُل ملقٗى لٔ لقو و للمع جل لطبٗع٘لوٗوٓلِرٓل لعُٕٗللألؼس ملل
ملٍصلٗ ٛلخؿٕؾو لؼطن ل ٔ ٌ٘ لٔ لطّ٘ لٔ ٍ ٗز ل لثكٍو  ،لٖٔعوٌ٘ ل لطكوُ ليف ل مكل
ملٍوطولوَلآيوزلوٗوٓل لعُٕٗل سبوزٚلوَلخ هللمٛل ذ  ٛل لؿو ُٕلٔ خت و ٞلزؼٕ ْلٔ مٕهلل
شبكسٔ لظٍدلؼطمّول ٗوٓل لعُٕٗل قوفٛل ل مُٕل ٔ ٌ٘ل شبصفٗٛل.ل
ثانياً  :مظاهر الكارسج
ٍتػس لِرٓ ل مل وِس ليف لوٍطق ٛلضوتن لتكسوٕ ل طب ل ملٍوق لٔو وِس ل لتعسٖٛل
ملٍوضب ٛلل ّٕز ل سب س ل لكوزضتٗ ٛلٔ طى ٜلضبمٗو ل وسبًٕ ل ٍٗىو ل طى ٜلظمىٗو ل ٕ ،ل
سب سل لكوزضتٗ،ٛل لبولٕظو ل لكوزضتٗٛل ٔل سب سل لؽوٟسٚل.ل
ٔ عسى ل سبًٕ لٔو س ِو لقتٕو ، ٛل وملٍد كو ل ملق م ٛل لي ل تطٕز لفٕب ل لؿدٕزل
زب ٖٛل عنل ذ ٛل ملٗوٓل ملكس ٍ.ٛل
مياطقلتى جذٍال ل
ّس لٔ ػكن ل م٘ لٔوٍر لظػس

ل لطٍ ليف لوٍطق ٛلؼٗن ل ؤشٖس ل

ل لػىوهل

لػسل٘ لوَ لودٍٖ ٛل ملك لظم ٜل عد لق 45صي ،للسو ل مد ٚل لقوز ٚلظم ٜلِكب ٛل بطٗٛل
صوزضتٗ ٛل ز قوظّولق -110ل 125لول لفٕبلوطتٕٝلضطحل لبحس ٕ ٔ،دليفلؼٗنل ؤشٖسل
ظدٚلت سلِ٘لق سبسهل،ل لطسصوه،ل ل س ،ل ملّطٕض،ٛل لٍ ي،ل لكمؼ،ل ولػوؽ،ل
لعسٔع لٔؼ ِو لقضبىد ل َ لؼٕهل :ل ،ً1996لؾز ل ، 25لٔ عد ل سبسهل ل صلِو لٔ طىٜل
قتٕو ٛل لدٔل ، ٛلِٔ٘ لظبوز ٚلظَ لتٕمل لوو ٟ٘لطبٗع٘ ل ٟس ٙل لػكن لؼ لوٍت ي لٖبمؾل
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لطسِولتٕ ل٘لق 40لولً لٖ ّسل ملوٞلفّٗولذبال زمللظمٜل ظىوبل ل ٔحلق -15ل 20ل
ل ز ق٘ ل لصز ظٗ ٛل لػوضعٛل

ول ل قسٖبو ،لٔلد لعبتا لفّٗو للٍو وُ لىٖؿوه ل ملٗوٓ ل

وؤزٚل و،لٖٔؿنلظسملل لقٍوٚل لٕ تدٚل كعٛل لد ًلٖبمؾلطٕهل لقٍوٚل ٔ لق 5لصيل
ٔ لثوٌٗٛلق 2لصي.لقل محدل َل ٖٔظل:ل،2004لؾزل55ل ل.لل
ل ٕ دلظد لوَل سب سل لكوزضتٗٛليفلودٖسٖٛل لسٖدٚلٔلؿٗعسلٔ ِىّولقتٕزٖا لِٔ٘ل
ذ لوٗوٓلظر ٛلٔ قغلظمٜلٔ ٙل دؽلٔ طنلظمٜللسٖٛل شبٗزل ليل بعدلق 20لصيلمشوهل
ؼسو لودٍٖ ٛل لسٖد ٚل لػسلٗ ،ٛلٔ تؽر ٝلوَ ل ٔ ٖ ٛلوو ٟٛٗل ٕفٗ ٛلٔ ن لظووس ٚل وملٗوٓ لطٗمٛل
لعوً،لٔػبسٙليفل عأل ٕ ٌبّولغ ال لؾؽ ٚلٖطىّٗول ِنل ملٍطقٛل ولكسػ،لٔ ؿنل
وٗوٓ لِرٓ ل لبح  ٚل

ل لقس ٝل وؤز ٚل و لق لع ٗب ،ٛلؾسؾس ،ل زبحو لٔ لسشو ٛلقضعٗدل

وتوجل:ل،ً2015لؾزل،87ل. 88ل
أشتاولتكىٌل حلىولوأ كا ال لل
ظبوز ٚلظَ لت س ل تدر ل غكوه لغبْ ل ٟسٖ ٛلؼ لوٍت ى ٛلٖ ّس لفّٗو ل ملو ٞلظم ٜلظىول
ٖل ٔحل لق15ل–ل، ً20لٔ تٕلزلٌػبٚل سبًٕلظمٜلي يٛلظٕ ونلزٟٗطٗٛل:لل
 .1ل للصٗ ل لؿدس ٙللمح س ل زب  :ٙلفكمىو لصثس ل ل ٕ ؾن لٔ لػقٕب لٖؤ  ٙل ل
ذّٕز ل سب س ،ل ٍٗىو لٖؤ  ٙلوٗن ل لطبقو ل

لذبدٖد لغكن ل سبٕو ٛلف ٘ ل لطبقو ل

ملوٟم ٛلٖ ّس ل سبٕو ٛلظم ٜلغكن لوطتطٗن ،لٔيف ل لطبقو ل ملطتٕٖ ٛل كُٕ ل لسو ل ل
لد ٟسٚلق ٗحلظٕ :ٚل،ً1984لؾزل. 13ل
.2ل ز ٛل العبد ز:ل ٍؿسىل ملٗوٓل طسظٛليفل ملٍوطول ملٍحدزٚليفلت ل ُل ٌبطوطلضطحل
زمللٖعط٘ل ملوٞلفسؾٛل صللىذ ٛل لؿدٕزل زب ٖٛل.لل
.3ل ل سٔىل ملٍوخٗٛل :ل ٍتػسلِرٓل سب سل ػكنلظوً ليفل ملٍوطول لسطبٛلذ ل وطوزل
لٕف ٚلوغلٔ ٕ ل لؿدٕزل زب ٖٛل.
لللٔلدلضوِيلٔلٕػلوٍطقٛلؼٗنل ؤشٖسلذ ل لؿدٕزل زببطٗٛلذبال ل سٔىل ملٍوخٗٛل
زبوفٛلٔغبْل زبوف،ٛل قوفٛل ل لكطٕزلٔ لػقٕبل ملٍتػسٚلفّٗول لتدٔهللفس ؼو ل
قصّٕى لذبال زمللٌودبٛلوَل الٌّٗوز لاو لضّنل طسول ملٗوٓل لططحٗٛلٔ زبٕفٗٛل
لتٗص ل ل س ؼو لق لكّٕى ل لي ل طعا لوغ لوسٔز ل لصوَ ،لٔضوظد لٔ ٕ ل لؿدسل
زببط٘ لؼ ل ملطوو٘ لٔؼ ل ملٍ ر للمىٗوٓ لظم ٜل ّٗ ٛ٠ل ل سٔى لغبْ ل لسطب ٛلٔتدٔهلل
للعلوم الخطبيقيت
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ىذ ،ٛلٔ تٕ ل٘لظىمٗو ل ىذ ٛل لططحٗٛلّٖب لضطحل زملل دزػبٗو ليفل

ص ٞل ليل

ٍػ ل ىذ  ٛلفّٗو لوكٌٕ ٛلوو لٖعسى ل ّٕ ل ىذ  ٛلق سبًٕ  ،للرلك لزؼي لٔ ٕ لِرٓل
لؿدٕزلٔٔ ٕ ل ملٗوٓل زبٕفٗٛليفلوٍطقٛلؼٗنل ؤشٖسلٖقنل ٌتػوزِولٖٔقتؿسلظمٜلظد ل
ضبدٔ ل طب للمٛل وطوزلٔ غب ومللوعدهل آصنلِرٓل لؿدٕزليفلذنل ل سٔىل زبوفٛل
صىسَلسقهل()3ل لحىمُل حلرثلغً لباوزيرل

التصو ر 2011/11/22 :م

خلصايصل ركًنًايًُلملًاهل حلىول ل
حبط ل زبدٔه لزلي لق 4ل ل قدٖس ل ز  ٛل لتٕؾٗن ل لكّس و ٟ٘للألو ح ل لر ٟبٛل
ل سبىٕق ٛلق P.Hلٔ لكمٕزٖد  ،ل لكلٖتو  ،ل لبٗكس ٌٕو ،ل

ق ، E.Cلٔلدز

لكس ٌٕو لوَ ل ٌٌٕٗو  ،لٔ لكولطًٕٗ لٔ ملؽٍطًٕٗ لٔ لؿٕ ًٖٕ ل +ل لبٕ وضًٕٗ لوَل
لكو ٌٕٗو ،ليف لصن لوَلتٕو ٛل سبسهللٔ لعسٔع،لٔ ٍٗال لتحولٗن ل ُلمجٗغ ل لعٍٗو ل
ٖطٕ ِول لعطسل ولكولطًٕٗللٔصوٌال لٍتٗ ٛلحبط ل زبدٔهل ٌوٓل:ل
جذوللسقهل(ل4ل)ل ل خلصايصل ركًنًايًُلرينىرجلمًل حلىول
سبٕوٛل

PHل

E.Cومٗىٕش
/ضيل

لكو ٌٕٗو لومم٘ل

ٌٌٕٗو لومم٘لوكوف/١للقل -ل

سبسهلل

6.8ل

3.17ل

Co3ل Hco3ل
3.4ل
 -ل

لعسٔعل

7.2ل

3.51ل

2.04ل

 -ل

وكوف/١للق +ل

Cl

So4

Ca

Mg

Na+K

18.6ل

12ل

20ل

10ل

4ل

16ل

39ل

3.1ل

27.6ل 18.5ل

املصدر  :من عمل الباحث اعتمادا على بيانات متعددة
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شت ذ ماتلمًاهل حلىول ل
طتددً لوٗوٓ ل سبًٕ ل ػكن لزٟٗط٘ ليف لز ٙل حملوؾٗن ل لصز ظٗ ٛلٔيف ل لطٗوتٛل
لد خمٗٛلٔ لبعألوٍّول طتددًلوٗوِّوليفل لػسو،لٔ لطب ليفللمٛل ضتدد وّوللمػسول
وطتٕٝل و حل لر ٟبٛلفّٗولٔ ليل صٖدلظَق 1000لومٗ س ً/لل،ل لرٙلٖؤيسلظمٜلطعيل
ملو ٞلٖٔقمن ل ٕ ْ لٖٔطب ل قطس و لوعٕٖ ٛلٔوعدٖ ،ٛللرلك ل ٔؾا لوٍ ى ٛل لؿحٛل
لعوملٗٛل عدًل ضتدد وْليفل لػسو.ل
ٖعىن ل زب وى لٔ سبس ز ٚل ملس ع ٛليف ل ملٍطق ٛلظم ٜلؾعٕ ل و ح ل لر ٟب ٛلوغ ل ملوٞل
ق شبوؾٗٛل لػعسٖ ٛلٔ س صىّوليفل لطبقٛل لططحٗٛلوطببٛلمتمحل لل ٛل عدل بدسل ملوٞل
اولٖقمنل ٖكولوَل ضتدد ًلِرٓل ملٗوٓليفل لصز ظٛل.لل
ٔ طتددًل عأل سب سل لكوزضتٗ ٛل لكب ٚليفل لطبوتٛلٔ الؼتطوهلوَللبنل ِول٘ل
ملٍطقٛلٔشٔ زِو.ل
جلذ ولل رصفلًُل لل
تىٗص لوٍطق ٛل سبًٕ ل ؽٗن ل ؤشٖس لٔ ملٍوطو ل وؤز ٚل و ل ٕ ٕ ل د ٔه لوو ٟٛٗلدبسٙل
ذبا لضطح ل زمل لذ ل ؿسٖز لخوف ل طى ٜلق ف ج  ،ل ّس ليف ل عأ ل ملٍوطو لوَل
خ هلفتحو ل لؿدٕزل لكوزضتٗٛل ملتآصمٛل ٔل طب لفتحو ل لووّول لطكوُلملس لبٛل
ض لِرٓل ووزٙل ملو،ٟٛٗلٔ تبغلوٗوٓلِرٓل زبد ٔهل العبد زل لعوًللمىٍطقٛلتتٜل ؿنل ل
وٍوطول الضتدد ًليفلوٍوطولوكػٕفٛلوَل زملل.ل
صىسَلسقهل(ل4ل) لأحذل ألفالجليفلغً لباوزيرل

التصو ر 2011/11/22 :م

للعلوم الخطبيقيت

27

العذد ( )7المجلذ ( )16يناير -يونيو 2017م

ISSN : 2410-7727

مظاهر الكارست والعيون الحارة يف ساحل حضرموت

| د .محمد عوض أحمد بارشيد

النخائج والخوصياث :
أوالًل ل ريتايجل
وَلخ هل ز ضٛلو وِسل لكوزضالٔ لعُٕٗل ملعدٌٗٛل سبوزٚليفلضوتنلتكسوٕ ل ب ل
لمبوتتلوولٖب ٘ل:لل
 .1تىٗصل ملٍطقٛل ليل قغلفّٗول لعُٕٗل تػو ْل كٍّٕٖول زبٕٗلٕ ٘ل.ل
 .2تىٗصل ملٍطقٛل ليل قغلفّٗولو وِسل لكوزضال تػو ْلؾدٕزِولقؾدٕزل بطٗ ٛل.
 .3تىٗصلمجٗغل لعُٕٗل تدفقّولطٕ هل لعوًلٔشٖو ٚل لتدفول عدلِطٕهل وطوزلٔ غب وقْل
يفلفؿٕهل زب وىل.ل
 .4تىٗصل لعُٕٗل تدزجلٌطبٛل ملمٕتٛليفلوٗوِّولفتص ل ملمٕتٛلصمىول تعدٌولظزَل كزبٛل
عبٕل لطوتنلٔ لعكظلؾحٗحل.ل
.5

ل طزززتؽنل لعٗزززُٕلٔ سب زززسل لكوزضزززتٗٛلل ػزززكنل ٗزززدليفل الضزززتدد وو ل لبػزززسٖٛل
ملدتم ٛل الليفلٌطوبلقٗول.ل

 .6الِتىوًل بووصَل ٕ دل سبزًٕلٔ لعٗزُٕلوزَللبزنل زبّزو ل ملطزٕ٠لٛليفل لدٔلزٛلٖكزو ل
ٖكُٕلوٍعدً
 .7عدل ؼم ل ملعوٖ ليفل ملٍطقٛلؼ لو ٟىٛللمػسولٔفول ملٕ ؾ و ل لعوملٗٛل.
 .8تطززب ل ضززتدد وو لوٗززوٓل لعٗززُٕلذ ل ملمٕتززٛل لعولٗززٛليفلمتمززحل س ززٛل ملٍلطقززٛلٔ ززدِٕزل
شز ظتّول.
 .9لكمٕزٖد لٔ لكلٖتو لِ٘ل و حل لطوٟدٚليفلوٗوٓل ملعوٖ ل.ل
 .10للصٗزز ل ملعززدٌ٘للؿززدٕزلل لتكززؤَٖل زبٕٗلٕ ٗززٛلِززٕل ملؿززدزل ضززوعلللصٗززصل
و حل ملر ٛليفل ملٗوٓل زبٕفٗٛل.ل
 .11ربتمزززل ز ززٛلتززس زٚل لعٗززُٕلوززَلظز ل لخززسٝلحبط ز ل للصٗ ز ل زبٕٗلززٕ ٘لٔظىززول
ٕ دل ملٗوٓ.ل
ثاىًاًل ل رتىصًاتل
وَلخ هلوول لظسقْليفلِرٓل لدز ضٛلٖٕؾ٘ل لبوتتل وآل ٘ل:لل
.1

س ٞل لدز ضو ل ملٗد ٌٗٛلشبص ٌو ل ملٗوٓل زبٕفٗٛلٔوٍوطول لعُٕٗل.ل
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 .2عبٗززدل لطززسبل ملٕؾزززمٛل لوٍززوطوللصززث لوزززَل لعٗززُٕل ملعدٌٗززٛلٔ ٌػزززوٞل ٍٗززٛلذبتٗزززٛل
قغبكٛلوٗوٓلٔ ؿوال لٔصّس و ٞلٔ لووٛل الضل تو لٔٔضوٟنل للفْٗلنٕ زِول.
 .3الِتىززوًل ززولتٍ ٗزل لززدٔزٙللقٍززٕ لٔوٍززو غل لعٗززُٕلٔؾززٗوٌتّولٔ وززد ِول وشبززدوو ل
لكسٔزٖ.ٛ
 .4الِتىززوًل ٍززوطول ؽرٖززٛل لعٗززُٕلوززَلغززقٕبلٔؾززدٔػلظٍززدل لززد ًل كززبٛل زبٍٕ ٗززٛل
ٔمحوٖتّولوَل لس ًلٔ ٕ ْلوٗوٓل لطٕٗهلعبِٕول.
 .5تتل ملٕ طٍ ليفلوٍطقٛل ل دز ضزٛل عزدًل ضزتدد ًلوٗزوٓل ملعزوٖ ل لقسٖبزٛلوزَل لطزوتنل
لؽسملل لػسو.
 .6لتٕظٗٛل بِىٗٛل مكل لعُٕٗلصىٍوطولضٗوتٗٛلٔ ضتػ وٟٛٗلظَلطسٖولٔضوٟنل ظ ً.
.7

خزززوهلو ّزززًٕل حملوف زززٛلظمزززٜل ملٗزززوٓلٔ سغزززٗدِوليفل ملٍزززوِ ل لدز ضزززٗٛليفلصوفزززٛل
ملطتٕٖو ل لتعمٗىٗ،ٛلٔوٍغل لتٕضغليفلت سل آل وزلنٕ زِولٔ ضتدد ًل لسٙل سبدٖتل.

 .8ذبدٖدلٔ ؿٍٗزلوٕ لغل لعُٕٗل سبوزٚل ٍوًٞلظمٜلخؿوٟؿّول ل ٗصٖوٟٛٗلٔ لكٗىٗوٟٛٗل.
 .9لعىززنلظمززٜل ؾززد زللززوٌُٕلٖززٍـلظمززٜل ؿززٍٗزلوٍززوطول لعٗززُٕلٔت ززسل لكوزضززال
ضبىٗو لطبٗعٗ.ٛ
ٔ .10قزززغللٕتزززو ل عسٖ ٗزززٛلٔ زغزززو ٖٛليفلوٍزززوطول ل زززوِس ل لكوزضزززتٗٛلصزززولكّٕىل
ٔ ٔ ٖٛل لط مٗٛلٔ سب سل لؽوٟسٚلٔؼ ِول.ل
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المراجع :
1

ٕل لع ،ٞلضبىٕ لطْلقل1989ل ل:ل ؽس فٗٛلغبْل زبصٖزسٚل لعس ٗز،ٛل زبزصٞل لس زغ،ل
لطبعٛل لثوٌٗ،ٛلوكتبٛل ظبمٕ ملؿسٖ،ٛل لقوِسٚل.ل

2

لػزززٍط٘،ل محزززدلضبىزززٕ لقل1993ل ل:ل ٕٗلٕ ٗزززٛل لزززدزػل لعس ززز٘،ل ووعزززٛل ملمزززكل
ظبد لعصٖص،ل دٚل.ل

3

لؽس ززز٘،لٌوؾزززسلضزززو لقل2005ل ل:ل لٍٗزززو ٗغل ملعدٌٗزززٛليفل لزززدٖظل لػزززسلٗ،ٛلصبمزززٛل
ؽس فٗٛلتكسوٕ ،ل لعد ل لس غ،ل ملك ل.ل

4

وتوج،لظبد هلللضعٗدلقل2015ل ل:لودُلضوتنلتكسوٕ ،ل زل ٔظَ،ل ملك ل.ل

5

ووٕضزز،ٜل محززدلضززبٗالق: 1997للٗززوعل ملمٕتززٛل ِززيل لعٗززُٕلق ملعززوٖ ليفلضززوتنل
تكزززسوٕ ،لحبززل تلوقزززدًللمٍزززدٔٚل لعمىٗزززٛلق ملزززوٞليفلً/تكزززسوٕ ل ز ضزززٛل ٗٗ٠زززٛل
ٔ لتؿو ٖ، ٛل ملك لل

6

وزغزززٗد،لضبىزززدلظزززٕمللقل: 2005ل ٕٗوٕزفٕلٕ ٗزززٛلضزززوتنلتكزززسوٕ ،لزضزززولٛل
وو طت لؼ لوٍػٕز،ٚل ووعٛل لٍٗم ،ل شبسطًٕل.ل

7

َل ٖٔظ،ل محزدلظبزد هلللقل: 2004لذبمٗزنل ؽزس يفلملقٕوزو ل لطزٗوتٛليفلضبوف زٛل
تكسوٕ ،لزضولٛلوو طت لؼ لوٍػٕز،ٚل ووعٛلظدُ،لظدُل.

8

َلؼٕهل،لضبىدلضزو لقل: 1996ل ز ضزٛل ٕيٗقٗزٛللٍىزوذجلوزَل ٌ ىزٛل لزسٙل لتقمٗدٖزٛل
ٔطسبل سبؿو ل ملوٟ٘ليفلضبوف يلتكزسوٕ لٔغزبٕ،ٚل قسٖزسلؼز لوٍػزٕز،لصمٗزٛل
لل ٗ،ٛل ملك ل.ل

9

ززَلٌطززس،لظمزز٘لفززسجلقل: 2006لوػززكمٛل زب ززوىليفلضبوف ززٛلتكززسوٕ ،ل ٗ ٠زلٛل
لعووٛللمبحٕهللٔ ىزغو ل لصز ظ٘،ل ملك ل.ل

 10ضٍكس،ٙلضبىدلٌرٖسلق: 1983ل ز ضٛلوطحٗٛللمكطزوٞل لٍبزو ٘لنىّٕزٖزٛل لزٗىَل
لدميقس طٗززٛل لػززعبٗ،ٛلصبمززٛل ز ضززو ل شبمززٗ لٔ زبصٖززسٚل لعس ٗزز،ٛل لعززد ل لثولززتل
ٔ لث يُٕ،ل ووعٛل لكٕٖال.ل
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 11لػزززعىم٘،لظزززٕمللظبزززدل هلللق 2014ل:ل ملزززٕ ز ل ملوٟٗزززٛلٔلضزززتدد وو ّوليفلضزززوتنل
تكسوٕ ل" ملك –لؼٗنل ؤشٖس–ل لػحس"لق ز ضٛليفل زبؽس فٗول لطبٗعٗ، ٛلزضولٛل
وو طت لؼ لوٍػٕز،ٚللطيل زبؽس فٗ،ٛلصمٗٛل ال و،ل ووعٛلتكسوٕ ل.ل
 12ظززٕ ،ٚل ززٗحل محززدلقل: 1984ل ٕٗوٕزفٕلٕ ٗززٛل ززٕ ليفل زببززنل خكززس،لصبمززٛل
ٔزٖٛلضبكى،ٛللطيل زبؽس فٗو،ل ووعٛل لكٕٖال.ل
 13وتوؽ،لضبىدلظم٘لٔآخسُٔلق: 1994ل لعُٕٗل ملوٟٗزٛل سبزوزٚليفل لزٗىَ،لٔش زٚل لزٍ

لل

ٔ ملعو ُ،لؾٍعوٞل.ل
 14ضبىزٕ ،ل ز لضززوو٘لقل: 1999ل ٕٗوٕزفٕلٕ ٗزٛل عززألظٗزُٕل ملززوٞل ٍطقزٛلؾز لٛل
ٍٕولظىوُ،ل ومٛل زبؽس فٗٛل لعس ٗ،ٛل لعد ل لس غلٔ لث يُٕ،ل لقوِسٚل.
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