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 ارخفبػ هشخوى الهيبي األرظيج كخعر عتيؾي 
 في تؾط كرى وهدو هضر هو هىغور سيوهورفولوسي

 ؽمي هضعفي كبهل هرغىي. د*
 

 خحديد الهيبي األرظيج
خخّاسد اهييبٍ األرغيج خضح اهشػضيج فٓ ٌػبكيً ؤضدُيب ٌػبق اهييبٍ  

، Sub-soil water، ّاآلخر ٌػبق ييبٍ خضح اهخرتج Ground Waterاهسّفيج 
ؿوٓ اهييبٍ اهخـٓ   Ground waterّيػوق خـتير اهيـبء األرغٓ ؤّ اهسّفٓ 

خّسد فٓ اهٌػبق اهيضتؾ يً اهخنّيٌبح ؤّ اهػتلبح األرغيج، ّيـرف تبهييبٍ 
، ؿٌديب يؼِر فٓ اهػتلـبح خضـح   Under ground waterخضح اهشػضيج 

هضلّق اهشػضيج فٓ اهٌػبكبح غير اهيضتـج ضيد خنًّ اهفراغبح ّاهفسّاح ّا
ييوّءث تبهيبء ّاهِّاء، ّيً ذهم يينً اهلّل اً يشخّْ اهيـبء األرغـٓ   

Ground water table   اهيشخّْ اهذْ يفظل تيً ٌػبق اإلضتبؽ ٌّػـبق ُّ
اهخِّيج،ّفٓ تـع األضيبً يخضنل يشخّْ هويبء األرغٓ يـوق ؤّ يضظّر 

Perched water table ؾ فـٓ  ّذهم ٌخيسج هّسّد ػتلبح شوخيج ؤّ ػيٌيج خل
يشخّْ يـوّ يشخّْ اهييبٍ اهسّفيج خشخػيؾ ضيل نييبح يً اهييبٍ اهراضـضج  

 .يً ؤؿوٓ، ّخضنل  خزاٌب يبئيًب سّفيًب يضدّدًا
ّيّغص ؿويبء اهِيدرّهّسيب ؤً ٌُبم اضخيبالح نتيرث هخوػ اهييـبٍ   

خضح اهشػضيج فٓ ٌػبق ييبٍ خضح اهخرتج تييبٍ ٌػبق اهييبٍ اهسّفيج، ّيـزْ 
ث يـدالح خغذيج اهيشخّدؽ اهضر ّارخفبؽ يٌبشية اهييبٍ فيَ تبػراد ذهم هزيبد

ضخٓ يظل اهٓ يشخّْ شػص األرع، ّتبهخـبهٓ خخـخوػ ييـبٍ اهيشـخّدؽ     
 (.3، ط1998يغبّرْ ضضبخج ديبة، )تيشخّْ ييبٍ يب خضح اهخرتج 

ّؿوٓ ؤيج ضبل اذا يب ارخفؾ يشخّْ اهيبء خضح شػص األرع شّاء 
، ؤى ارخفبؽ يٌشّة اهيبء اهسـّفٓ، ؤى ارخفـبؽ   ؿً ػريق اهخبظج اهضـريج

يشخّْ اهييبٍ تبهخرتج فبً ؿيويبح اهخسّيج اهنيييبئيج ّاهفيزيليج شّف خٌضـػ  
يً ّسِج اهٌؼر اهسيّيّرفّهّسيج ييب يخرخة ؿوٓ ذهم خـإذيراح يتبضـرث   

 .ّغير يتبضرث ؿوٓ اهخرتج ّيب فّكِب
ث خـد يً األُييج ّيً ذى فبً اهدراشج اهسيّيّرفّهّسيج هخوم اهؼبُر

يً ضيد دراشج يٌبػق خّاسد اهييبٍ خضح اهشػضيج، ّاهلبء اهغـّء ؿوـٓ   
                                                           

 .افيب تنويج اآلداة تتٌِبيدرس اهسغرافيج اهػتيـيج تلشى اهسغر *
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يظدرُب، ٌّّؿيج اهييبٍ ّضرنخِب ّخػّر يٌشّتِب، ّخإذيراخِب اهيخخوفج، ُّٓ 
ؤّاًل ّآخر ؤُدف اهتضد اهيٌضّد، ضيد يـد ارخفبؽ يٌشّة اهييبٍ األرغـيج  

خئذر تّغّش ؿوٓ نذير يً  فٓ كرْ ّيدً يظر يً األخػبر اهػتيـيج اهخٓ
ؿٌبظر اهضيبث ييذوج فٓ اهييبٍ اهخـٓ يضـرتِب اإلٌشـبً، ّاهػـرق اهخـٓ      
يشخخديِب،ّاهيٌضأح اهخٓ يلػٌِب، ّاهضلّل اهخٓ يزرؿِب، ّظضخَ اهخٓ يضيب 

 .تِب
ّهـل ينيً اهخػّرث فٓ ؤٌَ خػر ػتيـٓ يظـة خختؾ كيبشَ، ّخّكؾ 

ً اهػرق اهضديذج هوخضنى فـٓ  ضدّد اغرارٍ ؿوٓ اهرغى يً خّافر اهـديد ي
 .يٌشّة اهييبٍ األرغيج
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 :هدف التحد 
 :يِدف اهتضد اهٓ 

اهلبء اهغّء ؿوٓ ؤذر ارخفبؽ يٌشّة اهييبٍ األرغيج فـٓ يٌػلـج    -1
 .ضرق اهدهخب، يؾ خّغيص نيف يينً يالضؼج ذهم سيّيّرفّهّسيب

يضبّهج اهخـرف ؿوٓ يظبدر ارخفبؽ يٌشّة اهييبٍ األرغـيج فـٓ    -2
اهدهخب يً يٌؼّر سيّيّرفّهّسٓ، ّيـدْ اهختـبيً ؤّ   يٌػلج ضرق 

اهخضبتَ فٓ اهـّايل اهيئذرث ؿوٓ ذهم، ّرشـى خريػـج هـدرسبح    
 .اهخػّرث فٓ خوم اهيّاكؾ

اهخّظل اهٓ خإذير ارخفبؽ اهيٌشّة ؿوٓ اهتيئج، ّظـضج اإلٌشـبً،    -3
ّاهػرق ّاهيٌضأح، ّيدْ اهخضبتَ ؤّ اهختبيً فٓ ُذا اهخإذير، ّذهـم  

 .بر ٌيبذر يً اهيدً ّاهلرْيً خالل اخخي
يِدف اهتضد اهٓ خّع خسرتج يينً خـيييِب ؿوٓ سييؾ األراغٓ  -4

اهيظريج هّغؾ كبؿدث تيبٌبح يينً يً خالهِب خويس يظبدر اهخػر 
 .ّختبيٌَ ّّغؾ ضوّل يشخلتويج هَ

 :أشموة وهىهز الدراشج 
اؿخيدح اهدراشج ؿوٓ خضديد ؤيبنً ارخفبؽ يٌشّة اهيبء األرغـٓ   -1

اهدراشبح اهِيدرّهّسيج ّاهٌِدشيج اهشبتلج هيظر ّهيٌػلج  يً خالل
اهدراشج تظفج خبظج، تبإلغبفج اهٓ اهدراشبح اهييداٌيـج أليـبنً   
ؿديدث داخل يظر، ؤينً يً خالهِب رظد اهؼبُرث ّاآلذبر اهٌبسيج 

 .ؿٌِب
رنزح اهدراشج ؿوٓ خضويل اهخرائػ اهِيدرّهّسيج تيليـبس رشـى        -2

هدراشج ّؿددُب ؤرتؾ خرائػ هوفخرث يً ؿبى هيٌػلج ا 111.111/  1
، اهٓ سبٌة خضويـل اهخـرائػ اهػتّغرافيـج    1998اهٓ ؿبى  1991

هيـرفج يٌبشية يٌـبػق اهدراشـج    5111/  1اهركييج تيليبس رشى 
 .ّاهـيٌبح ّػتّغرافيج اهيٌػلج

اشخرضدح اهدراشج تبهدراشبح اهسغرافيج ّاهسيّهّسيج ّاهِيدرّهّسيج  -3
ظبئط اهخرتج ّاهييبٍ تيٌػلج اهدراشـج، ّيخبتــج   اهشبتلج هيـرفج خ

اهخغيراح اهخٓ ضدذح ٌخيسج هرظد ُذا اهخػر، ّاهذْ كد يخدخل فيـَ  
 .خإذير اإلٌشبً فٓ تـع األضيبً

يً خالل اهدراشج خى خضويل ٌخبئز اهسشبح اهضلويج هتـع اهيٌـبػق   -4
تيٌػلج اهدراشج تبشخخداى ترايز اهضبشة اآلهٓ، ّاهخٓ توغـح ٌضـّ   
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هيضرّؿبح  2111ّ  1997ّ 1995سشج خيح خالل األؿّاى  121
تٌبء اهػرق ّّضداح اهنِرتبء ّاهيدارس تبهلرْ ّاهيدً اهيظـريج،  
ّذهم تِدف اهخـرف ؿوٓ ٌّؿيج اهخنّيٌبح اهسيّهّسيـج ّيشـخّْ   

 .اهيبء األرغٓ ّاهخغيراح اهخٓ ػرؤح ؿويَ
يج فٓ اؿخيدح اهدراشج ؿوٓ اهفضط تبهرئيج اهتظريج ّاهخسبرة اهضلو -5

يّاكؾ اهـيٌبح هخضديد األدهج ّاآلذبر ؿوٓ ارخفـبؽ يشـخّْ اهييـبٍ،    
 .ّاهـيويبح اهيّرفّهّسيج ّآذبرُب اهيخخوفج يً يّكؾ اهٓ آخر

 :ّيً ذى فلد كشى اهتضد اهٓ اهيتبضد اهفرؿيج اهخبهيج 
 .خّظيف اهخػر: ؤّاًل 
 .خضديد يٌػلج اهدراشج ّخظبئظِب: ذبٌيًب 
 .دّد ارخفبؽ هيشخّْ اهيبء األرغٓاألدهج ؿوٓ ض: ذبهذًب 

 .خلدير ارخفبؽ يٌشّة اهيبء األرغٓ: راتـًب 
 .اآلذبر اهٌبسيج ّاهـّايل اهيئذرث: خبيشًب 
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 :خوضــيف الخعــر : أواًل 
يخخوف اإلٌشبً ؿً اآلخر فٓ يـدْ ادرانـَ هطخػـبر اهػتيـيـج      

يب، ّؤيغًب فـٓ  ّخإذيرُب، ُّذا اهختبيً شتتَ االخخالف فٓ اهيـرفج ّاهخنٌّهّس
شوّم ّاشخخداى اٌشبً ؿً اٌشبً هويّاد األرغيج، ّؿوٓ اهرغى يً اهخلـدى  
اهِبئل هوخلٌيبح اهيخخوفج اهـوييج ّاهخنٌّهّسيج اال ؤٌَ تبح يً اهظـة ؿوـٓ  

 .اإلٌشبً اهخٌتئ تبألخػبر اهػتيـيج ّتخبظج اهسيّفيزيليج يٌِب
ٌَ يـً ُتـّػ   ّيٌدرر ارخفبؽ يشخّْ اهييبٍ األرغيج ّيب يٌخز ؿ 

ؤراع، ؤّ ؿيويــبح خسّيــج نيييبئيــج ّفيزيليـــج خضـــح األخػـــبر 
ــًّ    ــيِب تيرخ ــٓ كش ــج ّاهخ ــج   Burtonاهسيّفيزيلي ــٓ سيّهّسي اه

 .(Burton, I and Kates, 1964 p 360)ّسيّيّرفّهّسيـج 
 
 :هخي يضتح ارخفبػ الهشخوى خعرًا عتيؾيًب  -1

يـبر اهـذْ   ؤّغضح اهدراشبح اهـديدث ؤٌَ يً اهظـة خضديـد اهيـ 
خخضّل ؿٌدٍ اهـيويبح اهيخخوفج اهٌبخسج ؿً ارخفبؽ يٌشّة اهييبٍ األرغيج اهٓ 

 .خػـر ػتيـٓ هيب يخشى تَ يً ٌليغيً ُيب اهفسبئيج ّاهخدرر
ّكد هّضؼ فٓ اهشٌّاح األخيرث اٌخضبر ؿدث ؼبُراح رئيشيج ؤُيِـب  

ح، خسيؾ اهييبٍ ؿوٓ شػص األرع فٓ اهلرْ ّاهيدً فٓ ضنل ترم ّيشخٌلـب
ّاٌخضبر األيراع ٌخيسج هضرة ييبٍ يظدرُب األشبشٓ اهخـزاً اهسـّفٓ،   
ّخإذر اآلذبر اهيظريج تـيويبح اهٌضح اهنييبئيج، ُّتّػ فٓ تـع اهيٌـبزل  
فٓ اهلرْ ّاهيدً، ّنبً التد يً خختؾ ُذٍ اآلذبر هيـرفج ؤشتبتِب اهضليليج يً 

اهخــرف ؿوـٓ   ّسِج اهٌؼر اهسيّيّرفّهّسيج، ّخضديد يّاكـِب فٓ يظر ّ
 .اهـّايل اهرئيشيج فٓ نل يّكؾ ؿوٓ ضدث

ّغٌٓ ؿً اهذنر ؤً ُذٍ اآلذبر اهيخخوفج خخفق فٓ ؤير ُبى ُّـّ ؤً  
اهيشتة اهرئيشٓ هِب ُّ االرخفبؽ فٓ يشخّْ اهييبٍ األرغيج، ّاهذْ ٌسى ؿً 
زيبدث يـدالح اشخِالم اهييبٍ اهيّييج شّاء نبٌـح هوـرْ ؤى االشـخخدايبح    

ل ؿدى ّسّد ضتنبح هوظرف اهظـضٓ خــبدل ػبكـج ُـذا     اآلدييج، فٓ ؼ
االشخِالم، ييب ؤدْ اهٓ ضرنج ييبٍ اهظرف فٓ اخسبٍ اٌضدار شػص األرع 
هخنًّ اهترم ّاهيشخٌلـبح، تبإلغبفج اهٓ اهضرنج اهرؤشيج هوييبٍ اهـٓ ؤشـفل   

 .هخخخوػ تييبٍ اهخزاً اهسّفٓ يشتتج خوّد ييبٍ
خضح اهشػضيج فٓ ٌػبق اهخرتج  ّيينً اهلّل اً اضخيبالح خوػ اهييبٍ

تبهييبٍ اهسّفيج فٓ تـع اهيٌبػق يضنل ٌشتج نتيرث، ّيـزْ ذهم اهٓ زيبدث 
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يـدالح خغذيج اهٌػبق اهضر يً اهييبٍ ييب يئدْ اهٓ ارخفبؽ يٌبشية اهييبٍ فيَ 
هيظل فٓ تـع اهيٌبػق اهٓ يشخّْ شػص األرع، ٌُّـب خخـخوػ اهييـبٍ    

اهخرتج ّاهخٓ خزداد ؤيغـًب تّاشـػج اهييـبٍ    اهسّفيج تبهييبٍ فٓ ٌػبق خضح 
اهيخشرتج يً ضتنبح اهظرف اهظضٓ، ؤّ اهرْ ّاهظـرف، ّال خشـخػيؾ   
اهخرتج ظرفِب اهٓ ؤشفل فخخسيؾ ّخخرانى ييب يئدْ اهٓ خرنيز اهـٌبظر تِـب  
يؾ زيبدث يـدالح اهتخر ّزيبدث يوّضج خوم اهييبٍ فخظتص ُذٍ اهييبٍ ٌضػج يً 

ؿالح اهنيييبئيج اهيخخوفج، ّتبهخـبهٓ خٌضـػ ؿيويـبح    ضيد خإذيرُب فٓ اهخفب
 .اهخسّيج اهنيييبئيج هخئذر ؿوٓ اهخرتج، ّاهػرق ّاهيٌضأح اهيضيدث ؿويِب

 
 :هىبعق الخعر  -2

ّاشخرضبدًا تبهخّظيف اهشبتق، ّاهدراشبح اهشبتلج هوييـبٍ اهسّفيـج   
ػج ّآذبرُب، ّاهدراشبح اهييداٌيج اهـديدث هطراغٓ اهيظريج يينً رشى خري

هِذا اهخػر اهػتيـٓ خّغص اهيٌبػق اهخٓ خإذرح تبهفـل يً ارخفبؽ يٌشـّة  
 :اهييبٍ األرغيج ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 

يٌػلـج   -ؤسزاء يً يديٌج اإلشـنٌدريج  : اهشبضل اهضيبهٓ اهغرتٓ  -1
 .يٌػلج يرشٓ يػرّش -يبريٌب 

 .ّاضج شيّث -ّاضج اهداخوج  -األكظر  -اشٌب : اهظضراء اهغرتيج  -2
 .اهنرييبح -اهظف : اهضركيج اهظضراء  -3
 .اهـيً اهشخٌج -ؤسزاء يً يديٌج اهشّيس : خويز اهشّيس  -4
 ( :اهيرانز اهضغريج)اهدهخب  -5

يرنـز   -يرنز ضتيً اهنّى  -( ضولبً ّاهريوج)يرنزا تٌِب ّكويّة 
يرنز  -يرنز اهزكبزيق  -يديٌج اهشبداح  -( كريج كيضب شويى)ػٌػب 

 .يرنز ػوخب -اهيٌظّرث 
 :هلبُرث ّاهسيزث يضبفؼج ا -6

 .يٌػلج ؤتّ اهِّل ّاألُرايبح تبهسيزث -ؤ 
 -ييداً اهخضريـر   -يٌبػق ؿبتديً  -اهيتخديبً  -اهيـظرث  -ة 

 .اهـتبشيج -ضترا 
 .يٌػلج يظر اهلدييج  -ضـ

 ًّّيٌػلج سبيؾ كال. 
 يٌػلج يشسد اهلبغٓ ؿتد اهتبشػ. 
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 يٌػلج يشسد اهؼبُر تيترس. 
 يٌػلج يشسد اهظبهص. 
 يبس هضبسةيٌػلج اه. 
 يٌػلج ٌفق اهيوم اهظبهص. 

 :يٌػلج يظر اهسديدث ّيديٌج ٌظر - د 
 ًيٌػلج ٌفق يظر ّاهشّدا. 
  (.يٌضيج اهظدر)يٌػلج ٌفق يخرّ يظر اهسديدث 
 ٓيٌػلج يشبنً اهػّة اهريو. 
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 :خضبئص هىعلج الدراشج : ذبىيًب 
 :هىعلج الدراشج  -1
يظريج خلؾ ضرق فرؽ خـختر يٌػلج اهدراشج سزءًا يً ضرق اهدهخب اه 

28دييبػ، ّخيخد فٓ اهيٌػلج تيً خػٓ ؿـرع  
/ 31 ° ّ5

ضـيباًل،  ° 31 /
27ّتيً خػٓ ػّل 

/ 31 °ّ31
ّيرسـؾ اخخيـبر   ( 1)ضركًب، ضـنل  ° 31 /

 :يٌػلج اهدراشج هطشتبة اهخبهيج 
ؤٌِب خغى يرنزيً ضغرييً كديييً ُيب اهزكـبزيق ّاهيٌظـّرث،    -1

ْ يغى يسيّؿج يً اهلـرْ  ٌّفس اهّكح خضيل يرنز اهزكبزيق اهذ
 .ّيديٌج اهزكبزيق ، ُّٓ خضلق تِذا اخخيبر ؤٌشة ٌيبذر اهخػتيق

خغى يٌػلج اهدراشج اهـديد يً اآلتبر اهخٓ خى رظد تيبٌبخِـب ؿوـٓ    -2
فخراح زيٌيج يخخوفج خى خضديدُب شبتلب، فغاًل ؿوٓ ؤً اهتبضد يخـبتؾ  

ٓ شـِّهج  خػّر ُذٍ اهيٌبػق يٌذ فخرث هيشح تبهلظيرث، تبإلغبفج اه
اسراء كيبشبح ّؤخذ ؿيٌبح ضلويج، ّاهضظّل ؿوٓ خظريص تـبسراء  
خسبرة ضلويج فٓ تـع اهيٌبػق تِب، ُّٓ يب هى خخّافر فٓ اهيٌبػق 

 .األخرْ
 :هورفولوسيج هىعلج الدراشج 

خخييز يٌػلج اهدراشج تبالشخّاء اهٌشتٓ هشػص األرع، ُّٓ ؿتـبرث  
غـرة يـٌخفع ّادْ    –ؿً شِّل غريٌيج، ّيضدُب فٓ االخسـبٍ ضـرق   

اهػييالح ّخرؿج اإلشيبؿيويج، ّفٓ اهضيبل اهضركٓ اهشِّل اهضبػئيج هوتضر 
 .اهيخّشػ ّتضيرث اهيٌزهج، ّفٓ اهضيبل ّاهغرة فرؽ دييبػ

ؤيخبر فّق يشخّْ شػص  7+ ّيلؾ ؤدٌٓ يٌشّة فٓ اهضيبل اهضركٓ  
ـ   9+اهتضر، ّؤؿوٓ يٌشّة فٓ اهسٌّة  ً ؤيخبر، ّاالٌضدار تظفج ؿبيـج ي

اهسٌّة اهٓ اهضيبل اهضركٓ، ّيزداد فٓ غرة يٌػلج اهدراشج فـٓ يرنـز   
 .اهزكبزيق، ّغرة يديٌج اهيٌظّرث

ٌُّبم اخسبُبً هيشبر اهخرؽ تيٌػلج اهدراشج ؤّهِيـب ُـّ االخسـبٍ     
اهسٌّتٓ اهغرتٓ ّخشير فٓ اخسبٍ اهضيبل اهضركٓ ّذهم فٓ يرنز اهزكـبزيق  

ٍ يً فرؽ دييبػ اهٓ اهسٌّة اهضـركٓ  ّيديٌج اهيٌظّرث، ّذبٌيِيب فٓ االخسب
 يً يٌػلج % 47ّتخضويل اهخريػج اهنٌخّريج ختيً ؤً . فٓ يديٌج اهيٌظّرث
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ؤيخبر، تيٌيب خظل يشبضج األراغٓ  8ّ  7اهدراشج خٌضظر تيً خػٓ نٌخّر 
 .يً يشبضج يٌػلج اهدراشج% 12ؤيخبر فإكل ضّاهٓ  7ذاح اهيٌشّة 

زيق فٓ اهسٌّة اهضركٓ ّيخراّش ّخى رظد ؤؿوٓ يٌبػق يرنز اهزكب 
يخر فّق يشخّْ شػص اهتضر فٓ نـل يـً ضـيتج     9.6ّ  9يٌشّتِب تيً 

ّاهٌنبريج، ّاهزٌنوًّ، ّنفر ستراً، ّنفر يضيد ضبّيص، ُّذٍ اهيشـبضبح  
 .يً يشبضج يٌػلج اهدراشج% 11خضنل ٌضّ 

 :خرتج هىعلج الدراشج  -3
، ّاالخختبراح اهضلويج (2)يّغص خضويل كػبؿبح اهخرتج ضنل : الخكويو  -أ 

ألنذر يً ذالذيً يّكـًب تيٌػلج اهدراشج ؤً اهخرتج خخنًّ يـً خخـبتؾ يـً    
 :اهػتلبح يً شػص األرع ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 

    ػتلج يً اهػيً اهػييٓ اهتٌٓ اهيخيبشم خيخد يً اهشػص ضخـٓ ؿيـق
 .يخر ّيخخوف يً يّكؾ اهٓ آخر 6.9اهٓ  5,5يخراّش تيً 

 خنّيٌِب يً يٌػلج اهٓ ؤخرْ، فِٓ ايب ؤً خخنًّ  ػتلج اٌخلبهيج يخخوف
 6.8يً اهريل اهػيٓ تَ آذبر يً اهػيً ّخيخد ضخٓ ؿيق يخراّش تيً 

ؤيخبر، ؤّ ؤٌِب خخنًّ يً ػتلج يً اهػيً اهػيٓ اهريـبدْ   7يخر اهٓ 
 .يخر 9.5يخر اهٓ  9.2يخّشػ اهخيبشم، ّخيخد ضخٓ ؿيق يخراّش تيً 

 تج يخفبّخج يً اهػيـٓ خلـل تزيـبدث    ػتلج يً اهريل اهيخّشػ تَ ٌش
 .يخر 11.5اهـيق، ّخيخد ضخٓ ؿيق 

 :ىشيز الخرتج - ة 
ؿيٌـج   18هٌضّ  Stokeخى اهخضويل اهيينبٌينٓ تبشخخداى كبًٌّ شخّم  

شـى، يٌِيـب   151 -اهٓ 51شى، ّاهتبكٓ يً  31اهٓ  1خشؾ يٌِب يً ؿيق 
كرْ ضـيتج   ذيبٌٓ ؿيٌبح هيديٌخٓ اهزكبزيق ّاهيٌظّرث، ّؿضر ؿيٌبح يً
( 1)سـدّل  . ّاهٌنبريج ّاهزٌنوًّ ّاهػيتج ّنفر ؿػب اهلل شاليج، ّاهلٌبيبح

 (.3)ّضنل 
 :وكد أوظح الخحميل الىخبئز الخبليج 

، ّؤٌِب خزداد فٓ %3.7ّ  2ؤً ٌشتج نرتٌّبح اهنبهشيّى خخراّش تيً  -1
اهػتلبح خضح اهشػضيج ؿً اهػتلبح اهشػضيج، تبالغـبفج اهـٓ ؤً   

فٓ نفر ؿػب اهلل شاليج، ّاهػيتج ّاهزٌنوًّ ؿوٓ  ؤؿوٓ ٌشتج شسوح
 .اهخرخية، ّكد هّضؼ ؤً ُذٍ اهيٌبػق ؤيغًب خرخفؾ تِب ٌشتج اهيوّضج

 هىعلج الدراشجالخرتج تالخحميل الحسهي لؾيىبح ( 1)سدول 
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ىشتج 
كرتوىبح 
 الكبلشيون

  عهي ىشتج االحسبن
 شن الؾهق

 
 عيو الهوكؼ

 هن2..0.أكل هو 

.0.2-
 هن2..0.

 هل ىبؽنر
 هن0.2.-02.

 رهل خشو
 هن02.-2

 يديٌج اهيٌظّرث 1-31 8.32 21.51 31.38 41.81 2.5%

 (ؤ) 51-151 2.75 17.21 33.98 46.17 3.7%

 (ة) 1-31 12.25 22.16 24.41 41.18 2%

2.9% 45.86 32.51 19.14 2.51 51-151  

 يديٌج اهزكبزيق 1-31 9.61 21.16 32.99 37.25 2.8%

 (ؤ) 51-151 5.29 22.41 31.17 42.13 3%

 (ة) 1-31 4.11 23.25 26.11 46.75 2.5%

2% 46.93 34.67 15.51 2.91 51-151  

 جيرّاهٌنب ضيتج 1-31 13.19 21 34.75 31.16 2.8%

3.2% 39.17 33.17 24.37 2.86 51-151  

 اهلٌبيبح 1-31 9.4 33 23.98 33.62 2.4%

2.1% 42.35 14.91 37.23 5.52 51-151  

 اهزٌنوًّ 1-31 13.25 21.16 24.51 41.18 2.4%

2.4% 48.14 27.78 17.53 6.55 51-151  

 اهػيتج 1-31 7.57 21.29 38.78 33.27 2.5%

3.1% 49.65 31.62 16.25 3.48 51-151  

 اهللنفر ؿػب 1-31 8.32 21.52 31.36 41.81 3.2%

 جشالي 51-151 4.55 15.52 27.66 52.27 3.2%
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 ىهبذر للعبؽبح الخرتج تهىعلج الدراشج( 2)شكل 



 13 

ضيد خراّضح ( يى1.112ؤكل يً )شسل ؤؿوٓ ٌشتج فٓ سييؾ اهـيٌبح هوػيً 
يً ٌشتج ؤضسبى اهضتيتبح شّاء نبٌح اهشـػضيج ؤى  % 52.27ّ  33.62تيً 

 .خضح اهشػضيج
ـ ( يى1.112اهٓ  1.12)يوٓ اهػيً اهػيٓ  -2 تج ضيـد  يً ضيد اهٌش

 (.3)ضنل % 38.78ّ  24.5خراّضح تيً 
يـى  1119ّ  1.119خراّش يخّشػ ؤضسبى اهضتيتبح فٓ اهـيٌبح تيً  -3

 .ييب يينً ؤً يّظف اهٌشيز تإٌَ ػيٌٓ ػيٓ
ؤكل ٌشتج ضيد خراّضح تـيً  ( يى1.2اهٓ  2)شسوح اهريبل اهخضٌج  -4

 .يً يسيّؽ ٌشة ؤضسبى اهـيٌج% 13.19 - 2.9
 :ج لهىعلج الدراشج الخضبئص الهيدروكيهيبئي -4
ؤّغضح اهدراشبح اهيخخوفج اهِيدرّهّسيج ّاهِيدرّنيييبئيج هوييـبٍ   

األرغيج فٓ يٌػلج اهدراشج ّيٌػلج ضرق دهخب اهٌيـل تظـفج ؿبيـج اهـٓ     
 :اهخظبئط اهخبهيج 

خغى يٌػلج ضرق دهخب اهٌيل ٌػبكيً يفظل تيٌِيب خػ ُّيٓ ييخد يً - ؤ 
، ّيخييـز اهٌػـبق   (4)ضـنل   يديٌج اهيٌظّرث ضخٓ يديٌج اهلٌػرث

اهضيبهٓ تيوّضج ييبَُ األرغـيج ّاهسّفيـج، ّارخفـبؽ اهغـغّػ     
اهتيزّيخريج، ييب يئدْ اهٓ ؼِّر اهييبٍ ؿوٓ اهشػص، نيب يخيييز ُذا 

 .اهٌػبق تخدُّر خرتخَ ٌخيسج هشّء اهظرف
، (4)ؤيب اهٌػبق اهسٌّتٓ فخخييز يوّضج اهييبٍ فيَ تإٌِب يخّشػج ضنل  

هٓ ؤً يٌشّة اهييبٍ األرغيج ّاهسّفيج فيَ ؤكل يً اهييبٍ اهشػضيج تبإلغبفج ا
اهخٓ خضيػ تِب، ّكد خرخة ؿوٓ ذهم خغذيج اهييبٍ اهسّفيج تبهييـبٍ اهشـػضيج   

 .فيئدْ ذهم اهٓ خلويل اهيوّضج
ختيً يً خضويل اهخرائػ اهِيدرّسيّهّسيج ّاهدراشبح اهِيدرّنيييبئيج - ة 

هيٌظّرث ؤً ٌُبم اخخالف رؤشـيًب  هنل يً اهزكبزيق ّغّاضيِب، ّا
فٓ نل يً اهٌشيز ّاهشضٌج،  Aquifer Unitsفٓ اهّضداح اهرئيشيج 

 .Water qualityّيشخّْ اهيبء اهسّفٓ، ٌّّؿيج اهييبٍ 
ؤّغضح اهدراشبح اهيخخوفج ؤً ضرنج اهييبٍ اهسّفيج تيٌػلج اهدراشج - ضـ

يً اهرّاشة اهضظّيج فٓ اهسٌّة اهٓ اهظوظـبل اهتضـرْ فـٓ    
 .اهضيبل
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 :أشكبل الهبء األرظي تهىعلج الدراشج  -5
 :يخّاسد اهيبء األرغٓ تيٌػلج اهدراشج فٓ ؿدث ؤضنبل ُٓ  
 : Gravitational Waterهبء السذة األرظي  (أ ) 

ُّّ ؿتبرث ؿً اهيبء اهزائد ؿوٓ اهشـج اهضلويج، ّاهذْ ال خشـخػيؾ  
رم اهٓ ؤشفل ضتيتبح اهخرتج االضخفبؼ تَ، ّيشيٓ تبهيبء اهضر، ّيخض

تخإذير اهسبذتيج األرغيج، ّيرختػ تبهخرتج تلّث ضد غـيفج خخراّش يً 
 .تبر 1.5اهٓ  1.1

ّيٌخز ُذا اهٌّؽ فٓ يٌػلج اهدراشج ؿً ػريق اهرْ، ؤّ خسيؾ ييبٍ 
األيػبر اهخٓ خشلػ ؿوٓ يديٌج اهزكبزيق ّاهيٌظّرث، ّيً ذى فـبً  

ّاء ؤنبٌح يً رْ ؤى اهضيز اهينبٌٓ هَ يخخوف الخخالف نييج اهييبٍ ش
ّيخخوف شوّم ُـذا اهيـبء   . يػر، تبإلغبفج اهٓ كّاى ّتٌبء اهخرتج

ٌخيسج الخخالف ؤضسبى ضتيتبح اهخرتج، ؤّ اهيـّاد اهيشـخخديج فـٓ    
اهػرق، ضيد يخضرم اهيبء اهذْ يضغل اهيشبى اهنتيـرث ؤّاًل ألشـفل   
 خضح خإذير اهسبذتيج األرغيج، ؤيب فٓ اهيٌبػق رديئج اهظرف، ّذاح
يشبى غيلج ّدكيلج فيخسيؾ اهييبٍ فٓ خوم األيبنً ييب يئذر فٓ ٌضبػ 

 .ؿيويبح اهخسّيج اهيخخوفج
 : Capillarg Waterالهبء الشؾرى  (ة)

ُّ سزء يً يبء اهخرتج اهشبئل اهذْ ييـط اهيشـبيبح ّاهفراغـبح    
اهـٓ   1.1ّاهضلّق فٓ اهخنّيٌبح ّاهخرتج، ّييشم فٓ اهخرتج تلّث خخراش تيً 

بر، ّيخيييز تضرنخَ اهٓ ؤؿوٓ ضيً خخشبّْ كّث اهسبذتيج يـؾ كـّث   ت 1.31
 .اهخّخر اهشػضٓ هويبء

ّييذل ارخفبؽ اهييبٍ اهضـريج ؤضد اهـّايل اهرئيشيج اهخٓ خّغؾ فـٓ  
اهضشتبً ؿٌد دراشج ارخفبؽ يٌشّة اهييبٍ األرغـيج ّػـرق اهضـد يٌـَ،     

ؿـً ارخفـبؽ    تبإلغبفج اهٓ اهخضنى فٓ يوّضج األراغٓ اهزراؿيج اهٌبسيـج 
 .يٌشّة اهييبٍ األرغيج

ّيخّكف ارخفبؽ اهيبء اهضـرْ فٓ اهخنّيٌبح اهسيّهّسيج ّاهخرتج ؿوٓ 
اهخظبئط اهيينبٌينيج ّاهنيييبئيج هِب، ّتخبظج ضسى اهضتيتبح، ّكػر اهيشبى 
ضيد كدر اهـويبء نييج ارخفبؽ اهيبء تبهخبظج اهضـريج فٓ اهريبل اهخضٌج تيً 

شى، ّاهريبل اهٌبؿيج  51اهٓ  4هريبل اهيخّشػج تيً شى، ّفٓ ا 15اهٓ  12
شـى، ّاهػـيً    211اهٓ  175شى ّفٓ اهػفل اهريوٓ تيً 111اهٓ  91تيً 

شى، ٌّؼرا هخراّش يخّشػ ؤضسبى ضتيتبح اهخرتج 251اهٓ  225اهريوٓ تيً 
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شى، فٓ  151اهٓ  31شى ّخضح اهشػضيج  31اهٓ  1ّاهخنّيٌبح اهشػيضيج 
يى، فِذا يـٌٓ ؤً يخّشػ ارخفـبؽ  1.36يى اهٓ  1.14يٌػلج اهدراشج ّتيً 

 .شى 251اهٓ  181اهيبء اهضـرْ تيٌػلج اهدراشج يخراّش تيً 
 1997عبكج الهبء الشؾرى تهىبعق هخخبرث ؽبن ( 2)سدول 

 % الهىعلج % الهىعلج
 ضيتج ّاهٌنبريج

 اهلٌبيبح
 ُريج رزٌج

 اهلريً
 اهزٌنوًّ

45.24 
45.52 
31.89 
31.99 
45.44 

 بزيقاهزك
 ياليس

 ييح تضبر
 يضخّل اهشّق

47.62 
47.43 
49.14 
47.58 

 (Maged, M. 1998. Pp 84-87)تخظرف ؿً : اهيظدر
يّغص اهسدّل اهشبتق ؤً ؤؿوٓ ػبكج هويبء اهضـرْ شسل فٓ ؿـبى   

نبً فٓ يٌبػق ييح تضبر، ّاهزكبزيق، ّاهلٌبيـبح، ُّريـج رزٌـج     1997
ج ؤً اهيبء اهضـرْ تظفج ؿبيج يـً  ّاهزٌنوًّ، ّكد ختيً يً اهدراشج اهضلوي

اهٌّؽ اهيـوق، ُّّ ؿتبرث ؿً ييبٍ يّسّدث فٓ ٌػبق اهخِّيج، ّهـيس هـَ   
ارختبػ يؾ يشخّْ اهيبء اهسّفٓ، ّ يرختػ ؤشبشًب تخشرة ؤّ ارخضـبش ييـبٍ   
اهيػر، تبإلغبفج اهٓ اهظرف اهزراؿٓ ّاهظضٓ، ييب يٌـخز ؿٌـَ خضـتؾ    

ضح اهشػضيج فٓ ٌػبق اهخِّيج تبهيبء، سزئيبح اهخرتج اهػيٌيج، ّاهخنّيٌبح خ
ّتذهم خرخفؾ ييبٍ اهخبظج اهضـريج اهٓ ؤؿوٓ ضيد خرخفؾ فّق يشخّْ اهييبٍ 
اهيـولج، ّيٌخز ؿً ذهم ٌضبػ اهخسّيج اهيوضيج فٓ اهخرتـج تبإلغـبفج اهـٓ    
ؤشبشبح اهيٌضأح اهيضيدث فّق خوم اهخرتج، ُّّ يب خّغضَ اهظـّرث ركـى   

(1.) 
 : الهيبي السوفيج (حـ)

ُٓ اهييبٍ اهيخشرتج خالل اهػتلبح اهٌبفذث اهٓ تبػً األرع ضيـد  
خخسيؾ فّق ػتلج ظيبء ينٌّج اهخزاٌبح اهسّفيج، ّيـرف شـػضَ  
اهـوّْ تبشى اهيشخّْ اهيبئٓ األرغٓ، ّنويب ازداد خشرة اهييبٍ اهٓ 
 ُذا اهخزاً ارخفؾ شػضَ ّاهـنس ظضيص، ّكد يّسـد ؤنذـر يـً 
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اهينبً اهّاضد، ضيد يخّكف يٌشّة اهييـبٍ  يشخّْ يبء ؤرغٓ فٓ 
فٓ نل ضبهج ؿوٓ يظدر ّػتيـج اهخنّيً اهسيّهّسٓ هويٌػلج، فـبذا  
ؤٌضئ تئر شػضٓ ّآخر ؿييق تسّارٍ، ّنبٌح ٌُبم ػتلـج ػـيً   
يخيبشنج فبً يٌشّة اهييبٍ يخخوف فٓ نل يٌِيب ؿً اآلخـر ؿوـٓ   

 .ضشة يٌشّة اهييبٍ فٓ اهيظدر ّدرسج ٌفبذيج اهخرتج
ضدد اهخزاً اهسّفٓ تيٌػلج اهدراشج يً ؤشـفل تػتلـج ػيٌيـج    ّيخ

ظيبء، ؤيب يً ؤؿوٓ فخّسد ػتلبح ضتَ ظيبء، ّخـخيد خغذيج ُـذا  
اهخزاً تظفج ؤشبشيج ؿوٓ اهييبٍ اهشػضيج شّاء يً اهخرؽ ؤى ييـبٍ  
اهرْ اهزائدث اهخٓ خخشرة يً اهخنّيٌبح اهـويب، ّخإخذ ضرنج اهييـبٍ  

ّة اهٓ اهضيبل ّاهضيبل اهضركٓ يؾ اٌضدار اهسّفيج االخسبٍ يً اهسٌ
األراغٓ اهيظريج فٓ يٌػلج اهدراشج، ّخخييـز اهييـبٍ اهسّفيـج    
تـذّتخِب فٓ األسزاء اهغرتيج ّاهسٌّتيج اهغرتيج، ّخخضّل اهٓ يبهضـج  
ّضتَ يبهضج فٓ اهضيبل ّاهضيبل اهضركٓ، ّكد يـزْ ذهـم هلـرة   

ـ  رْ يـً تضيـرث   اهيٌبػق األّهٓ يً فرؽ دييبػ، ّاهيٌبػق األخ
يخـر،ّاً   511اهيٌزهج، ّيظل شيم اهلػبؽ اهيضتؾ تبهيبء اهٓ ٌضّ 

 .اخخوف يً يٌػلج اهٓ ؤخرْ
 :هىشوة الهيبي األرظيج تهىعلج الدراشج  (6)
ؤّغص خضويل ٌخبئز اهسشبح هطؿّاى اهيخخوفج ّاهخرائػ اهِيدرّهّسيج  

خلر ؼِّرٍ ، ؤً اهيبء األرغٓ يش(5)هيٌػلج اهدراشج ّاهشبتق خضديدُب ضنل 
يخر ؤشفل يٌشّة شـػص األرع   2.9يخر اهٓ  2.3ؿوٓ ؿيق يخراّش تيً 

 4اهػتيـيج، ّييخد ضخٓ ؿيق يخغبير يً يٌػلج اهٓ ؤخرْ ضيد يخراّش تيً 
 .ؤيخبر 5اهٓ 
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 :األدلج ؽمي حدود ارخفبػ لهشخوى الهبء األرظي : ذبلذًب 
ٌػلـج  ييب ال ضم فيَ ؤً االرخفبؽ فٓ يشخّْ اهيـبء األرغـٓ تي   

اهدراشج يينً االشخدالل ؿويَ تّاشػج ػرق سس ؿديدث ُّٓ خبظج تٌِدشج 
اهييبٍ ّؿوى اهِيدرّهّسيب، ٌّؼرًا هخٌبّل يضنوج ارخفبؽ اهيٌشّة يً ّسِـج  
ٌؼر سيّيّرّفّهسيج، فشيلخظر اهخضويـل ؿوـٓ األدهـج اهيّرفّهّسيـج،     

ـ   بر اهيخخوفـج  ّاالشخـبٌج تٌخبئز اهليبشبح اهسيّفيزيليج ّاهِيدرّهّسيـج هبت
 .هخضليق اهٌخبئز اهخٓ يينً اهّظّل اهيِب يً اهدراشج اهضلويج

 :األدلج الهوفولوسيج ؽمي ارخفبػ هىشوة الهيبي األرظيج  -1
هوخـرف ؿوٓ ضدّد ارخفبؽ ؤّ خذتذة هيٌشـّة اهييـبٍ األرغـيج    
تيٌػلج اهدراشج يً يٌؼّر سيّيّرفّهّسٓ نبً التد يً اشـخخداى  

ظفبح اهخضخيظـيج هّظـف يؼـبُر    تـع خّاط اهخرتج ذاح اه
يّرفّهّسيج يـيٌج تبهخرتج، ُّذٍ اهظفبح خـزْ فٓ اهيلبى األّل اهٓ 
ضدّد ارخفبؽ يشخّْ اهيبء األرغٓ تبهخرتج، ؤّ ضدّد خذتذة فـٓ  
يشخّْ اهيبء األرغٓ، ّخخيذل ُذٍ اهظفبح اهخٓ خـختر دهيال ؿوـٓ  

 :ضدّد خغير فٓ يشخّْ اهيبء األرغٓ، فييب يوٓ 
 : High Salintyموحج الؾبليج اله- أ 

 15يلظد تَ األراغٓ ذاح درسج اهخّظيل اهنِرتبئٓ ؤنتـر يـً   
شى  125فٓ تـع ؤّكبح اهشٌج خالل ؿيق ° 25شى ؿوٓ /يووييّس

شـى فـٓ ضبهـج     91يً اهشػص فٓ ضبهج األراغٓ خضٌج اهلّاى، ّ
 .شى فٓ ضبهج األراغٓ اهٌبؿيج75األراغٓ يخّشػج اهلّاى ّ

شى يً اهشػص فٓ ضبهج يب اذا نبٌح  25يّس خالل يووي 4ؤّ خنًّ 
 .8.5ؤنذر يً  1:  1يـوق يبئٓ  PHدرسج األس اهِيدرّسيٌٓ 

ختيً يً يالضؼبح اهدراشج اهضلويج فٓ يرنز اهزكبزيق فٓ نل يـً  
اهزٌنوًّ ّاهلٌبيبح ّسّد ؤضّاع تبهلرة يً اهيٌبػق اهشنٌيج خخرانى تِـب  

ٌشيّى ّاهتّخبشـيّى، ّيظـدر ُـذٍ    نتريخبح ّنوّريداح اهظّديّى ّاهيبغ
األيالش يـزْ الرخفبؽ يشخّْ اهيبء األرغٓ ّرداءث اهظرف، ّهّضؼ يً 

( 2)ظـّرث  . يخبتـج ُذٍ اهيٌبػق ؤً ؿيويج اهخنوس خضّهح اهٓ ؿيويج خيوص
ٌخيسج هخرانى األيالش ّختخر اهيضوّل األرغٓ اهذْ يظـد اهٓ شػص اهخرتج 

د غشيل تشيػ هِذٍ اهيٌـبػق فيٌخلـل   تبهخبظيج اهضـريج، ّشرؿبً يب يضد
  151اهٓ  31سزء يً األيالش اهشػضيج ّيخرشة تبهػتلبح خضح شػضيَ يً 
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شى ضيد يرخفؾ يخّشػ األس اهِيدرّسيٌٓ ؤّ يب يـرف تبأليًّ اهِيدرّسيٌٓ 
ّيؼِر ُذا فٓ نفر ؿػـب اهلل شـاليج، ّنفـر ؤتبؼـج،      8.2اهٓ  7.2يً 

 .ّاألسزاء اهضيبهيج يً اهزٌنوًّ
  Hydromorphicاالتخالل -  ة
االتخالل اظػالش هوخيييز تيً األراغٓ ضديدث اهخإذر تبهيبء األرغٓ،  

، ّاألراغٓ اهخٓ يخـرع Glegsolsؤّ يب يػوق ؿويِب األراغٓ اهيخخزهج 
سزء يً األفق اهشفوٓ فلػ هخإذير اهيبء األرغٓ، ؤّ خنًّ ذاح يشخّْ يبء 

 .يّاشى يـيٌج تلػبؽ اهخرتج فٓ Perchedؤرغٓ يضظّر 
ّاألراغٓ اهيخخزهج تيٌػلج اهدراشج، ُٓ خوم اهيّاكـؾ ذاح ٌؼـبى    

رػّتٓ يخخزل خبل يً األنشسيً اهذائة تشتة اهخضتؾ تبهيـبء األرغـٓ   
، ؤّ اهيـبء  (Hydrostatic Pressureٌخيسـج هوغـغػ اهِيدرّشـخبخينٓ    )

 (.Surface Tensionٌخيسج هوسذة اهشػضٓ )اهضـرْ 
ؼبُرث االتـخالل ؤّ ؿـدى ضـدّذِب تيٌػلـج      ّهخضديد يدْ ضدّد 

يرنز اهزكبزيق خى اهضظّل ؿوـٓ خظـريص   يّكـًب ت 25اهدراشج، خى اخخيبر 
تبسراء االخختبراح فٓ يّاكؾ اهترم ّخسيـبح اهييبٍ تيً اهيٌبػق اهشنٌيج فٓ 
كرْ يرنز اهزكبزيق، ّاهيديٌج ّتـع اهضلّل، ّخيذوـح االخختـبراح فـٓ    

ّيالضؼج اهٌخبئز اهخـٓ  ( 6)يً اهظتغج فٓ نل يّكؾ ضنل  3شى 25ّغؾ 
 :ٓ يينً خضويوِب ؿوٓ اهٌضّ اهخبه

  ختيً ؤً يٌبػق اهلٌبيبح، ّاهزٌنوًّ، ّنفر ؿػب اهلل شاليج ّترديً ؼل
يّكؾ ؤْ يـب يــبدل    6هًّ اهظتغج ذبتخًب هى يخغير، ّخيذل ذهم فٓ ٌضّ 

 .يً اهيّاكؾ اهيخخبرث% 24
ّيينً خفشير ذهم اهٓ ؤً ُذٍ اهيّاكؾ ذاح ٌؼبى رػـّتٓ يخخـزل    

األرغٓ، ضيد يظل اهيـبء   خبل يً األنشسيً اهذائة تشتة اهخضتؾ تبهيبء
اهضـرْ هشػص اهخرتج ّاهيبء األرغٓ فٓ ضبهج شنًّ فيؼل هـًّ اهظـتغج   

 .ذبتخًب
  ٓييب يضير اهٓ ؿـدى  % 76يّكـًب تٌشتج  19هّضؼ خغير هًّ اهظتغج ف

 .ضدّد ؼبُرث االتخالل فٓ خوم اهيّاكؾ
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 : Glegyingألواو االخخزال - حـ
ؽ يٌشّة اهييـبٍ األرغـيج   يخرخة ؿوٓ شّء اهظرف ٌخيسج الرخفب

اٌخفبع ٌشتج األنشسيً اهذائة تبهيبء األرغٓ، ييب يئدْ اهٓ ؤً يظـتص  
ّيخضّل هٌِّـب اهـٓ    Reducedاهضديد ّاهيٌسٌيز تبهخرتج فٓ ضبهج يخخزهج 

اهريبدْ اهيزرق ؤّ اهيشّد ينًٌّب يب يشيٓ تـإفق االخخـزال، ّاذا نبٌـح    
ٌبخسج ؿً خذتذة يشخّْ اهيـبء  اهؼرّف يذتذتج تيً األنشدث ّاالخخزال ّاه

األرغٓ، فيالضؼ ّسّد يؼبُر األنشدث ّاالخخزال يسخيـج فٓ ظّرث ختلؾ 
Mottling  ّفٓ ضبهج ارخفبؽ يشخّْ اهيبء األرغٓ فبً يؼبُر االخخـزال ،

ضيد خى رظد ُذٍ اهؼبُرث فـٓ  ( 4)خشيػر ؿوٓ كػبؽ اهخرتج ظّرث ركى 
بح ّاهزٌنوًّ ّنفر ؿػب شاليج ؿدث يّاكؾ تيرنز اهزكبزيق فٓ نل يً اهلٌبي

 .ّاٌضبط، ّضرق يديٌج اهيٌظّرث
 : Hydrationؽهميج الخأدرح - د 

ُٓ ؿيويج ارختبػ سزئيبح اهيبء ؤّ يسيّؿبح اهِيدرّنشيل تبهيـدً، 
ضيد يضدد اٌسذاة اهيبء ألشػص توّراح اهيـبدً ّاهظخّر ٌخيسج ّسـّد  

 .ضضٌبح شبهتج غيرٍ يضتـج ؿوٓ ؤشػضِب
خضويالح اهخرتج اهيخخوفج ّخبظج فٓ اهيٌبػق اهشـنٌيج   ّكد ختيً يً

فٓ كريج اهزٌنوًّ ّاهلٌبيبح، ؤً يـدً ػيً اهيٌّخيّريوّيح ييخط اهيبء تيً 
ؤٌسشخرّى، يشتتًب ضدّد غغػ ُبئل ° A 17اهٓ ° A 14ػتلبخَ ّيٌخفخ يً 

يئدْ اهٓ اٌِيبراح سزئيج هوػرق فٓ اهلرْ، ّسـدراً اهيتـبٌٓ اهيضـيدث    
خرختػ ُذٍ اهـيويج تبهذتبح اهٌشتٓ هويـبدً اهذْ يخإذر تـدث ؿّايـل  تبهػيً، ّ

 ُٓ: 
  َضيد يزداد اهذتبح اهٌشتٓ هويـبدً تلوج ٌشتج اهلّاؿد : اهلّاؿد اهيخإدرخ

ؤنذر ذتبخًب يً يـبدً اهػـيً   1:1اهيخإدرخج، ّؿوٓ ذهم يـد يـدً اهػيً 
 .تشتة غيبة اهلّاؿد اهلبتوج هوخإدريح 1:2

 ير يضغّهج فٓ تٌبء اهيـدً يخشتة فٓ ٌلـط اهلـّْ   ّسّد يّاغؾ غ
االهنخرّشخبخينيج اهخٓ خرتػ اهتٌبء، نيب خـيل ُذٍ اهيّاغـؾ اهضـبغرث   
نييراح هيرّر اهيبء يً ّاهٓ اهتٌبء اهتوّرْ، فيئدْ اهٓ زيبدث ٌضـبػ  

 .اهخسّيج
   يشبضج األشػص اهيـرغج هوخسّيج، فظغر ضتيتبح اهيـبدً تبهٌشتج هيـب

 .اهٓ زيبدث خـرع األشػص هوخسّيج اهنيييبئيجيسبّرُب يئدْ 
 :اخخالف ىوؽيج الهيبي األرظيج - 2
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ؿيٌج فٓ نل يـً يديٌـج    12خى خضديد يسيّؿج يً اهـيٌبح توغح  
اهزكبزيق، ّاهيٌظّرث، ّكرْ يرنز اهزكبزيق، ّكد رّؿٓ فـٓ اخخيبرُـب   

 1997، 1995اهيّكؾ ّؤيغًب خنرار ؤخذ ؿيٌج يً ٌفس اهيّاكؾ خالل ؤؿّاى 
تلدر اإلينبً ّخضويل اهٌخبئز تّاشػج اهضبشة اآلهٓ، ّكد ختيً يً اهخضويل يب 

 :يبخٓ 
  ؤً اهيضخّْ اهيوضٓ هوييبٍ األرغيج زاد زيبدث ػفيفج خالل اهخيشج ؤؿّاى

 (.2112اهٓ  1997)
     ٌُبم ضتَ ارختبػ ؼبُر ؤّغضَ خضويل اهيظـفّفج تّاشـػج اهضبشـة

زيبدث اهيضخّْ اهيوضٓ تـبهزيً  اآلهٓ، ّاً نبً غير كّْ، تيً ؼبُرث 
 (.7)ّخرنيز ؤيٌّبح اهتينرتٌّبح اهيرختػج تبألس اهِيدرّسيٌٓ ضنل 

   ً1251هّضؼ ؤً كيى اهخّظيل اهنِرتٓ خزايدح فٓ تـع اهـيٌبح يـ 
شى، ّؤً كيى اهزيبدث خراّضح فـٓ  /يينرّشيً 1751شى اهٓ /يينرّشيً

 .شى/يينرّشيً 451اهٓ  211اهـيٌبح تيً 
 تبػ تيً زيبدث اهيضخّْ اهيوضٓ ّكـيى اهخّظـيل اهنِرتـٓ    خضويل االرخ

يّغص ؤً ٌُبم زيبدث يوضّؼج فٓ خرنيز ؤيٌّبح اهنرتٌّبح فٓ تــع  
ركـى  )اهيّاكؾ، ؤدح ُذٍ اهزيبدث اهٓ ارخفبؽ كـيى األس اهِيـدرّسيٌٓ   

ؤّ ؤكل، ُّذا تبهػتؾ يـػـٓ   8هيظل فٓ تـع اهيّاكؾ اهٓ ( اهضيّغج
اهخسّيج فٓ خوم اهيٌبػق هويٌضأح ّاهػـرق،  يئضرًا هخفشير ٌضبػ ؿيويج 

ّتخبظج فٓ ػريق اهزكبزيق توتيس، ّاهػرق داخل كريـج اهزٌنوـًّ،   
ّؤسزاء يً اهػرق فٓ ضرق يديٌج اهيٌظّرث، ّاهيٌضـأح فـٓ كشـى    
اهظيبديً ّيّشف تم تيديٌـج اهزكـبزيق، ّاهيّاكـؾ اهلدييـج يديٌـج      

 .اهيٌظّرث
 ضبر يـرع اهتبراخيفّيـد ؤً   هّضؼ فٓ كريج اهزٌنوًّ ّترديً ؿلة اٌخ

ٌُبم خشرتًب هييبٍ اهظرف فٓ اآلتبر ّضتنج ييبٍ اهضرة، ّؿٌد اشختدال 
يّاشير ييبٍ اهضرة، هّضؼ زيبدث فٓ ّزً اهفبكد يً ظـوة اهيّاشـير   
رغى ؤً اهفخرث اهزيٌيج هيشح فخرث ػّيوج، ُّذا يـػٓ دالهج ؿوٓ زيـبدث  

 21خخراّش تيً ظفر اهٓ  اهيوّضج ّاهنوّريد ّؤيٌّبح اهشوفبح فٓ ؤؿيبق
 .يخر فٓ ٌػبق اهيتبٌٓ
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 :خلدير ارخفبػ هىشوة الهيبي األرظيج : راتؾًب 
غٌٓ ؿً اهذنر ؤً ٌُبم دراشبح ؿديدث ُيدرّهّسيج ّسيّفيزيليـج   

ٌُّدشيج خٌبّهح اهػرق اهيخخوفج هخلدير االرخفبؽ فٓ يٌشّة اهييبٍ األرغيج 
خػتيق خوم اهٌيبذر ؿوٓ تيبٌبح ؿـبى  تّاشػج اهٌيبذر اهريبغيج اهيخخوفج، ّت

هـدد شح ؿيٌبح فٓ نل يً ضرق يديٌج اهيٌظّرث  1997، 1995، 1991
، ّضيبل ضرق يديٌـج اهزكـبزيق   (ؿيٌخبً)ّضرق يديٌج اهزكبزيق ( ؿيٌخبً)
 :ختيً يب يإخٓ ( ؿيٌخبً)
ؤً يـدل اهزيبدث تبالرخفبؽ فٓ يشخّْ اهييبٍ األرغيج يخـراّش فـٓ   - ؤ 

يٌج اهيٌظّرث، ّضرق يديٌج اهزكبزيق تيً ظفر اهـٓ  يٌػلج ضرق يد
يووييخـر   31يووييخرًا فٓ اهشٌج، ّيزداد ُذا اهيـدل اهٓ ظفر اهٓ  15

 .فٓ اهشٌج فٓ ضيبل ضرق يرنز اهزكبزيق
تخػتيق ٌؼريج االضخيبالح ؿوٓ يشخّْ اهييبٍ األرغيج خالل األؿّاى - ة 

دير ؤٌَ فـٓ ضبهـج   اهشبتلج، يخغص ؤً ؤنذر االضخيبالح ظضج فٓ اهخل
3يخر 75.111زيبدث يلدارُب 

فٓ نييج اهييبٍ األرغيج ؤّ اهسّفيـج   (1)
هوشػص اهضر شيلبتوِب زيبدث فٓ اهيخّشـػ اهيـّيٓ هيشـخّْ اهييـبٍ     

 .اهشٌج/ شى81يووييخر، ُّّ يب يـبدل زيبدث يلدارُب  2.25األرغيج 
األرغـٓ  ٌشة اهليى االضخيبهيج هزيبدث يشخّْ اهيبء ( 8)يّغص ضنل - ضـ

 .ّخإذيرُب ؿوٓ األيالش اهذائتج ّاألس اهِيدرّسيٌٓ

                                                           
اشخخداى ُذٍ اهنييج الدرام يدْ اهزيبدث فٓ االرخفبؽ ألً اشخخداى نييج ؤكل ال يينً  (1)

 .تِب كيبس دكيق هيدْ اهزيبدث فٓ االرخفبؽ
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 :اآلذبر الىبسهج ؽو ارخفبػ هشخوى الهبء األرظي وهضبدري : خبهشًب 
 :اآلذبر الىبسهج ؽو ارخفبػ هشخوى الهيبي  (1)

هخضديد خوم اآلذبر ّدرسخِب نبً التد يً اهخـبيل يـِب تإشوّة ؿويٓ 
 :بح خيذوح فٓ اآلخٓ خضويوٓ اؿخيد ؿوٓ خّفير كبؿدث تيبٌ

شـرؿج اهييـبٍ خضـح     -اهخضويل اهنيييبئٓ هويبء : خظبئط اهيبء - ؤ 
درسج اهضرارث اهخٓ خئذر ؿوٓ اهوزّسج، ؤٌّاؽ األيـالش   -األرغيج 

ّاهيرنتبح تبهييبٍ اهسّفيج ّاهشػضيج، ّييبٍ اهيظـبرف، ّاهخـرؽ،   
 .ّاألس اهِيدرّسيٌٓ هِب

األس )يليبس اهلبؿديـج   -يسِب ينًّ اهخرتج ٌّش: خظبئط اهخرتج - ة 
 (.يلدار اهٌفبذيج -يليبس اهرػّتج  -اهِيدرّسيٌٓ 

 -ييل اهػتلـبح   -يٌبشية ؤؿيبق اهييبٍ  -يٌبشية يٌػلج اهدراشج - ضـ
 .ؿيق اهخرؽ ّاهيظبرف -يٌبشية اهخرؽ ّاهيظبرف 

 -ؿيـر اهيتـبٌٓ    -ػريلج اهخضـييد   -يبدث اهتٌبء  -نذبفج اهيتبٌٓ - د 
 .ضتنبح ييبٍ اهضرة -ف اهظضٓ ضتنبح اهظر

ّكد خى اهخـبيل يؾ ُذٍ اهتيبٌبح تبشخخداى يسيّؿج يـً يــبيالح    
االرختبػ اهيخخوفـج، ّخضويـل اهـّايـل ّاهـٌبظـر، ّيــبيالح اهليـبس       

( 1)نيـب يّغـضَ يوضـق    . ّاالضخيبالح اهيخخوفج تّاشػج اهضبشة اآلهٓ
 :ّسبءح ٌخبئز اهخضويالح ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 

بػ ؿيويج اهخسّيج تيؼبُرُب اهيخخوفج اآلذر األّل اهٌــبسى  يإخٓ ٌض -1
ؿً ارخفبؽ يشخّْ اهيبء األرغٓ، ّيخيذل ذهم فـٓ األدهـج اهخـٓ    
اشخخديح فٓ اهخـرف ؿوٓ ضدّد ارخفبؽ هيشخّْ اهيبء األرغـٓ،  

 :ّاهخٓ خيذوح فٓ 
 :الخحميل تبلهبء - أ 

ـ   ػ ُّ اضالل ؤيٌّبح اهيـبدً يضل ُيدرّنشيل اهظخر، ضيـد خٌض
ؿيويج االضالل يؾ ؿيويج اهخييئ ّيئدْ اهٓ خـإّيً ذراح اهػـيً،   

ؤيٌّـبح اهِيدرّنشـيل   + ؤيٌّبح اهِيدرّسيً + فبخضبد ؤّرذّنالز 
ؤيدرّنشيد اهتّخبشيّى، ّيـرف ُذا اهخضويل تبهييبٍ + خئدْ اهٓ ػيً 

نيييبئيًب تبهخفبؿل تيً اهيوص ّاهييبٍ ّاهذْ يٌخز ؿٌَ ؤضيبع كبؿديج، 
ؿدى خسدد اهييبٍ اهـذتج فبً ؤيٌّبح اهِيدرّنشيل هً خٌلـل  ّفٓ ضبهج 

 .اهٓ اهييبٍ اهسّفيج، ّخشخير اهييبٍ كوّيج فٓ اهخنّيٌبح اهشػضيج



 28 

 ( :الخهيؤ)االخحبد هؼ الهبء - ة 
ُّٓ ؿيويج ايخظبط نتريخبح اهنبهشيّى ال يبئيج هوييبٍ فخخضّل اهٓ 

يويج خزداد اضسبى ، ّتبشخيرار ُذٍ اهـ(ستس)نتريخبح نبهشيّى يبئيج 
ينٌّبح اهيـبدً تبهخنّيٌبح شّاء ؤنبٌح تبهخرتج ؤى تبهيتبٌٓ اهيضـيدث  

 .فّق اهخرتج، فخـيل ؿوٓ خنشيرُب
 :الكرتىج - حـ

 HOC3ؤّ ؤيًّ اهتينرتٌّبح  Co2ُّٓ اخضبد ذبٌٓ ؤنشيد اهنرتًّ 
يؾ اهيـبدً، ّتّسّد ذبٌٓ ؤنشيد اهنرتًّ فٓ اهخرتج فبٌَ يخضد يـؾ  

 .ًب ضبيع اهنرتٌّيماهيبء ينٌّ
 :األكشدث - د 

خخإذر اهـٌبظر اهيرنتج يً اهشيونب شريـًب تـيويج األنشـدث، ضيــد   
يضل األنشسيً يضل ؿٌبظر ؤخرْ، ّتخفبؿل نـل يـً األنشـدث    
ّاهخضول تبهيبء خخضّل اهيـبدً فٓ اهظخّر اهٓ ؤيدرّنشيد اهيغٌشيّى 

ـ     وة ّضبيع اهشوشويم ّؤنشيد اهضديدّز، ييـب يـئذر ؿوـٓ اهظ
اهيشخخدى فٓ اهخضييد فٓ اهيٌبزل، ؤّ ضتنبح اهرْ ّاهظرف ؤّ فٓ 

 .اهخرتج تظفج ؿبيج
ّخالظج اهلّل ؤً ٌضبػ ؿيويج اهخسّيج كد خرم ؿدث يؼبُر تيٌػلج 

 :اهدراشج ؤينً ضظرُب فييب يإخٓ 
   يؼبُر األنشدث ّاالخخزال، ّخيذوح فٓ ظّرث ختلؾ ّخضّل هًّ اهخرتـج

 .يشّد ينًٌّب يب يشيٓ تإفق االخخزالاهٓ اهريبدْ اهيزرق ؤّ اه
     خنًّ األضيبع اهلبؿديج ٌخيسج هوخضول تبهيبء، ييب يـئذر ؿوـٓ اهخرتـج

 .ّاهػرق ّاهٌتبح، ّؤيغًب ؿوٓ اهيتبٌٓ اهيضيدث ؿوىبهخرتج
  ،ًارختبػ ٌضبػ ؿيويج اهخسّيج تبهخرتج تخضلق ّخِدى اهيتبٌٓ اهيضيدث تبهػي

هيج، ضيد شسل فـٓ نـل يـً    ّتخبظج فٓ اهيٌبػق ذاح اهيوّضج اهـب
يً ؿدد يشـبنً  % 61اهزٌنوًّ، ّنفر ؿػب اهلل شاليج ٌشتج خزيد ؿوٓ 

اهلريخيً كد خإذرح تبهفـل تبهخسّيج اهنيييبئيج ٌخيسج ؿيويج األنشدث ّاهخييئ 
ٌشتج خِدى اهيتـبٌٓ ؿـً ػريـق    % 3، نيب شسل (3)ّاهخضول ظّرث 

 .اهخضللبح اهٌبخسج ؿً فـل ٌضبػ ؿيويج اهخسّيج
 إذر ضتنبح اهييبٍ اهيشخخديج فٓ اهضرة ؿً ػريـق ضـدّد تــع    خ

اهذلّة تِب ٌخيسج ؿيويج األنشدث تبهخرتج، ّيً ذى خى اخخالػ ييبٍ اهضرة 
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تييبٍ اهظرف ييب ؤذر ؿوٓ اٌخضبر األيراع ّخبظج فٓ كريخٓ تـرديً  
 .ّاهزٌنوًّ

    ٌخيسج هٌضبػ ؿيويبح اهخسّيج خِديح سدراً ٌضّ خيس آتـبر تيٌػلـج
 .شجاهدرا

وارخفبػ ( PHدرسج الحهوظج )الؾالكج تيو األس الهيدروسيىي  (2)
 :هشخوى الهيبي 

يـرف ؤضيبًٌب تدرسج اهضيّغج تبهٌشتج هوييـبٍ ّاهخرتـج، ّيخـراّش    
ُٓ اهلييج اهّشػيج ؤّ يـب يػوـق    7، ّخـختر اهلييج 14ضدّدٍ تيً ظفر ّ

 - 2111يبُر سّرسٓ ٌشـيى،  )ؿويِب ٌلػج اهخـبدل تيً اهضيّغج ّاهلوّيج 
فيـٌٓ ُذا االخسبٍ ٌضّ اهلوّيج، ؤيـب اذا   7فبذا زادح اهلييج ؿوٓ ( 141ط 

 .فِذا يـٌبٍ ؤً اهضبيغيج ُٓ اهشبئدث 7كوح ؿً 
ارخفبؽ ٌشتج : ّتظفج ؿبيج يخدخل فٓ زيبدث اهلوّيج ؿدث ؿّايل يٌِب 

تبإلغبفج اهٓ زيـبدث يسيـّؽ اهنرتٌّـبح    % 15اهظّديّى اهيختبدل ؿوٓ 
 . هخر/يوويينبفٓء 2.3ؿً ّاهتينرتٌّبح 

ّكد ؤّغضح اهخضويالح اهيخخوفج هـيٌبح يٌػلـج اهدراشـج هوييـبٍ    
ّاهخرتج، ؤً اهظفج اهشبئدث تبهٌشتج هلرْ يرنز اهزكبزيق ُٓ اهخرتج اهلوّيـج،  

، ّكد شسوح يخّشػ ؤؿوٓ كييج هَ 7ضيد خرخفؾ كيى األس اهِيدرّسيٌٓ ؿوٓ 
ج، ّاهلـريً، ّاهلٌبيـبح،   ، ّسـبء نفـر ؿػـب اهلل شـالي    8.1فٓ اهػيتج 

ّنفردخٌُّّيب، ّاهـظوّسٓ، ّاهزٌنوًّ ؿوٓ اهخرخية يً ؤؿوٓ اهيٌبػق فٓ 
 .8.3ّ  7.5كيى األس اهِيدرّسيٌٓ ضيد خخراّش تيً 

ّيـزْ ارخفبؽ ُذٍ اهليى اهٓ ارخفبؽ يشخّْ اهيبء اهتـبػٌٓ ضيـد   
ل اهذْ شى، تبإلغبفج اهٓ زيبدث ٌشتج اهظّديّى اهيختبد151ّ 81يخراّش تيً 

 %.18شسل 
ؤيب تبكٓ يٌػلج اهدراشج فيينً ّظفِب تإٌِب كويوج اهلوّيج فٓ اهيٌبػق 
اهزراؿيج، ّؤيغًب فٓ ؤػراف اهيٌبػق اهشنٌيج، ّيرسؾ ذهم اهـٓ اٌخفـبع   

 %.13اهٓ % 3.9ٌشتج اهظّديّى اهيختبدل هيخراّش تيً 
ّخخخوف اهيٌبػق اهضغريج فٓ يديٌج اهزكبزيق يذل كشى اهظـيبديً  

شف تم، ّيرنز يديٌج اهيٌظّرث، ؤّ يب يػوق ؿويَ اهيٌػلـج اهلدييـج   ّيّ
ٌخيسج هخغذيج اهييبٍ األرغيج تبهيخشرتبح يً ضتنبح اهخغذيج، ّاهظرف ّرْ 
اهيشبضبح اهخغراء، ييب يشتة ارخفبؽ اهيٌشّة، ّخخوف تـع األضيـبع  

 .اهٌبخسج ؿً يخوفبح اهظرف
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ـ ( 2، 1)ّاهيوضق ( 9)ّيّغص ضنل  ج اهضيّغـج  ؤً يخّشػ درس
سزء فٓ اهيويًّ تّاكؾ اٌضـراف يـيـبرْ    7.3359تيٌػلج اهدراشج توغح 

فـٓ اهيويـًّ،    7.1511، ّؤً ؤدٌٓ درسج ضيّغج توغح 1.1149يلدارٍ 
سزء فٓ اهيويًّ، ّؤً ٌُـبم   7.2611ّؤؿوٓ درسج ضيّغج شسوح نبٌح 

ؿالكج ارختبػ تيً ارخفبؽ كيى األس اهِيدرّسيٌٓ ّارخفـبؽ يشـخّْ اهيـبء    
، ّؿالكج (1.47)ألرغٓ ُّٓ ؿالكج ؿنشيج ؤيغًب يؾ ؿيق اهييبٍ األرغيج ا

 .ػرديج تيً األس اهِيدرّسيٌٓ ّاأليالش اهذائتج
 خإذير ارخفبؽ يشخّْ اهييبٍ ؿوٓ اهخظبئط اهنيييبئيج هوييبٍ األرغيج (3)

خّغص اهيلبرٌج تيً ٌخبئز خضويل ؿيٌبح اهييـبٍ األرغـيج تيٌػلـج    
، ٌخبئز خضويل خيس ؿيٌبح تيٌٌػلج اهدراشج (2)اهدراشج اهيّغضج تبهيوضق 

ؤً ٌُـبم زيـبدث   ( 9)ّضـنل  ( 3)ّاهيّغضج تسدّل  2112ألّائل ؿبى 
اهـٓ  % 1.5يوضّؼج فٓ خرنيز ؤيٌّبح اهتينرتٌّبح ضيد زادح اهٌشتج يً 

، نيب هّضؼ زيبدث فـٓ ٌشـتج نبخيٌّـبح    %3اهٓ % 1.2ٌشتج خخراّش تيً 
تٌشـتج  % 77ّ % 58خخراّش تيً اهظّديّى ضيد شسوح فٓ سدّل ٌشتج 

، ؤيب نبخيٌّبح اهيبغٌشـيّى فلـد   %7اهٓ % 4,5زيبدث يخراّش يلبدرُب تيً 
ؿوٓ % 2+تزيبدث يلدراُب % 25اهٓ % 13تيً  2112خراّضح اهٌشتج ؿبى 

األؿّاى اهشبتلج، ّاً نبٌح ٌشتج نبخيٌّبح اهظّديّى شسوح ؤؿوٓ ٌشتج يويِب 
ٌشتج ؤٌيٌّبح اهنوّريداح ٌشـتج خغيـر    اهيبغٌشيّى، فٓ اهيلبتل ػرؤح ؿوٓ

 %.1+خيذوح فٓ 
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 الخحميل الكيهبئي لؾيىبح الهيبي تهىعلج الدراشج( 3)سدول 
 

األس الهيدروسيىي  كبخيوىبح همميهكبفيء في المخر اىيوىبح همميهكبفيء في المخر
 سزء في الهميوو

ركن 
 يونضود هبغىشيون كبلشيون كتريخبح كموريداح توىبحركيي الؾيىج

%  %  %  %  %  %  

3 5 96.2 618 3.1 19.8 13 78 16 95 71.5 435 7.9 1 

1.2 4 94 574 5 31 11 65 13 84 77 522 7.3 2 
1.5 7 93 295 5 17 24 75 25 78 52 165 7.2 3 
2.8 11 25 29 66 75 21 22 21 23 61 67 7.6 4 
1 9 54 119 41 87 18 41 24 51 58 24 8.2 5 

 

 :الؾالكج تيو حركج الهموذبح وارخفبػ هشخوى الهيبي - 4
خـختر ضرنج اهيوّذبح يً اهـّايل اهِبيج فٓ ٌضبػ ؿيويبح اهخسّيـج  
اهنيييبئيج هوخرتج ؤّ اهيٌضأح، ُّٓ ٌبخسج فٓ اهيلبى األّل ؿً خذتذة يشخّْ 
اهييبٍ األرغيج ّخشرة اهيوّذبح اهٓ اهػتلبح خضح اهشػضيج، ّخشِى ضرنج 

ؤيب فٓ زيبدث اهركـج اهيـرغج هـيويبح اهخسّيج، ؤّ ٌضبػ ّخرنيـز  اهيوّذبح 
ّاخخالف ؿيويبح اهخسّيج، ّيخّكف ُذا تبهػتؾ ٌخيسج هٌيػ اهضرنـج ضيـد   
يينً خضديد ؤٌيبػ ضرنج اهيوّذبح فٓ يرنزْ اهزكبزيق ّاهيٌظـّرث فـٓ   

 :األٌيبػ اهخبهيج 
 : Aduectionالحرث األفليج - أ 
ضرنج اهييبٍ ّشرؿخِب، ّكد ؤينً خضديد ُذا ُّٓ ضرنج اهيوّذبح يؾ  

اهٌيػ يً خالل خختؾ اهيٌبػق اهخٓ ؼِرح تِـب آذـبر هوخسّيـج اهنييبئيـج،     
ّيػبتلخِب يؾ ضرنج اهييبٍ فٓ نل يً يرنزْ اهزكبزيق ّاهيٌظّرث، ّكـد  
ّسد ؤً ذهم يٌػتق يؾ ضرنج اهييبٍ فٓ االخسبٍ اهسٌّتٓ اهضركٓ ّاهسٌـّتٓ  

، 1995اهخٓ نبٌح اهخسّيج غير ٌضـػج تِـب ؿـبى    اهغرتٓ، ُّٓ اهيٌبػق 
، تبإلغبفج اهٓ ؤً خوم اهيٌـبػق  2112ّزادح ٌشتج األيالش اهذائتج تِب ؿبى 

اهـٓ   1995ؿبى % 3ؤيغًب زادح ٌشتج خإذر اهيٌبزل تبهخسّيج اهنيييبئيج يً 
ُّٓ ٌشتج يرخفـج شّاء فٓ اهيٌبػق اهريفيج ؤّ اهيٌـبػق   2112ؿبى % 13

بفج اهٓ ّسّد ؼبُرث ارخفـبؽ ٌشـتج اإلظـبتج تيـرع     اهضغريج، تبإلغ
ّؿـبى   - 2111اهتبرخيفّيد فٓ كرْ يرنزْ اهزكبزيق ّاهيٌظـّرث ؿـبى   

فٓ خوم اهيٌبػق، ّيً خالل اهتضـد فـٓ شـسالح اهيشخضـفيبح      2111
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اهيرنزيج تبهزكبزيق ّاهيٌظّرث ختيً ؤً خفشير اٌخضبر ُذا اهيرع يرسـؾ  
يولٓ اهغّء ؿوٓ ؤُييج ضرنج اهيوّذـبح  اهٓ ضرة ييبٍ يوّذج، ُّّ تبهػتؾ 

 .فٓ اهخإذير اهغبر ؿوٓ اإلٌشبً ّظضخَ ّاهيٌضأح اهيخخوفج
 : Dispersionخشخح الهموذبح - ة 

ُّٓ ؿتبرث ؿً اٌخضبر اهيوّذبح ّخضخخِب تدًّ ضرنج ّؼِّرُب ؿوٓ  
اهشػص فٓ ظّرث يشخٌلـبح، ّهـل ؤنذر اهيٌبػق خإذرًا تِذٍ اهضرنـج ُـٓ   

ػٓ يً كريج اهزٌنوًّ ّاهضركيج يً اهلٌبيبح، ّيفشر اهـويـبء  اهيٌػلج اهّش
 .ذهم ٌخيسج هوضرنج اهِيدرّهينيج

 : Degradationخحمل الهموذبح - حـ
ُٓ ؿتبرث ؿً خضول اهيوّذبح تفـل نبئٌبح دكيلج ؤّ خضول نيييـبئٓ،   

، ؤّ اهتيـبراح،  (اهخرٌضبح)ّيؼِر ذهم فٓ اهيدً تظّرث ؿبيج فٓ ؤشبشبح 
ّاؿد اهخرشبٌيج فٓ نل يً كشى اهظيبديً، ّيّشف تم، ّاإلضبرث، ؤّ ؿوٓ اهل

ّاهيٌخزث فٓ يديٌج اهزكبزيق، ّفٓ األضيبء اهلدييج تيديٌج اهيٌظـّرث، فـٓ   
ػوخب ّيٌخز ؿً ُذا اهخضول ٌضبػ ؿيويبح اهخسّيج هنل يً يّاشـير اهييـبٍ   
اهظوة ؤّ اهظرف اهظضٓ، ييب يئدْ اهٓ اخالفِب ّزيـبدث خضوـل اهيـبدث    

يشخخديج فٓ اهخرشبٌج، تبالغبفج اهٓ ٌضبػ ؿيويبح اهخسّيج فـٓ تــع   اه
اهيٌبزل اهلدييج اهخٓ يرسؾ ؤشوّة اٌضبخِب اهٓ اشـخخداى اهضسـر ّؤؿيـدث    
اهظوة فٓ اهخضييد، يذل اهضٓ اهلديى تبهيٌظّرث ّكشى اهيٌخـزث تبهزكـبزيق،   

 .ُّّ يب ؤدْ اهٓ زيبدث ٌشتج خظدؽ اهيٌبزل فٓ اهلشييً
 
 :ألخعبر تهىعلج الدراشج خريعج ا- 5
ؤينً رشى خريػج خيذل درسج اهخػّرث يً ارخفبؽ يشخّْ اهيـبء   

، تّاشػج كبؿدث اهتيبٌبح اهشبتلج ّاهلـيى  (11)األرغٓ تيٌػلج اهدراشج ضنل 
 :االضخيبهيج هيشخّْ اهييبٍ األرغيج ّاأليالش اهذائتج ّاهيـبيير اهخبهيج

ٓ  7 - 7.1اهركى اهِيدرّسيٌٓ - ؤ  اهيويـًّ يٌـبػق ضـديدث     ؤسزاء فـ
 سزء فٓ اهيويًّ يٌبػق يخّشػج اهخػّرث  7.5 - 7.1اهخػّرث، يً 

 .يٌبػق هى خخإذر تـد ّذهم تبهٌشتج هوخرتج ّاهييبٍ يـًب 8 - 7.5ّيً 
سزء فٓ اهيويًّ يٌـبػق   1511اهٓ  1111يضخّْ اهنوّريداح يً - ة 

ج سزء فٓ اهيويـًّ يخّشـػ   1111اهٓ  511ضديدث اهخػّرث ، يً 
سزء فٓ اهيويًّ يٌبػق هى خخإذر تـد، ّذهم  511اهخػّرث ، ؤكل يً 

 .تبهٌشتج هوخرتج ّاهييبٍ يـًب
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سـزء فـٓ    1111اهـٓ   511يضخّْ اهنتريخبح هوييبٍ األرغج يً - ضـ
سزء فـٓ اهيويـًّ    511اهٓ  311اهيويًّ يٌبػق ضديدث اهخػّرث، 

بػق هى سزء فٓ اهيويًّ يٌ 311يٌبػق يخّشػج اهخػّرث، ّؤكل يً 
 خخإذر تـد

يخـر يٌـبػق ضـديدث     2ؿيق اهييبٍ األرغيج يً شػص األرع اهٓ - د 
يخر  3.5يخر يخّشػ اهخػّرث، ّؤنذر يً  3.5اهٓ  2اهخػّرث، ّيً 

 يٌبػق هى خخإذر تـد
ؤً ؤنذر اهيٌبػق خػّرث ُٓ األضيبء ( 11)ّخّغص اهخريػج ضنل  

خيذل يرنزْ اهيديٌخيً  اهلدييج فٓ نل يً يديٌج اهزكبزيق ّاهيٌظّرث، ُّٓ
ُّيب ؤنذر اهيٌبػق كديًب يً ضيد اهـيراً، ّتبإلغبفج اهـٓ ذهـم خيذوـح    
يٌبػق اهخػّرث فٓ نل يً اهزٌنوًّ ّنفر ؿػب اهلل شاليج، ّنفر ؤتبؼـج،  

 .ّاهلٌبيبح، ّترديً ؿوٓ اهخرخية
 
 :هضبدر ارخفبػ هشخوى الهيبي األرظي تهىعلج الدراشج  (2)
راح اهضلويج، ّخضويل اهخرائػ اهركييج، ّخضويل ؤينً يً خالل اهزيب 

كبؿدث اهتيبٌبح هيٌػلج اهدراشج ضظر يشتتبح ارخفبؽ يشخّْ اهيبء األرغٓ 
 :تيٌػلج اهدراشج فييب يوٓ

 :الىز والرشح هو اللىواح والهضبرف - أ 
خّغص اهدراشج ّخضويل اهخرائػ ؤً يرنز اهزكـبزيق كتـل خـيـيى     

ر تَ خرؽ خّزيؾ هويبء يذل تضر يـّيس،  يضرّؽ اهظرف اهيغػٓ نبٌح خي
ّخرؿج اهّادْ، ّتضر ؤتّ األخغر ّختيً يً اهخرائػ ؤً يٌشّة اهيبء فـٓ  
اهخرؽ يرخفؾ ؿوٓ األراغٓ اهخٓ يير تِب، ييب يسـوِب يظدرًا رئيشيًب هورضص 

 .ّاهٌز األير اهذْ هزى يـَ ضق يظبرف نيرضضبح
 :ؽهق الخرػ والهضبرف - ة 

اهييداٌيج ّخضويـل اهخـرائػ اهِيدرّهّسيـج ؤً     ختيً يً اهيضبُداح 
يشخّْ اهيبء األرغٓ فٓ اآلتبر اهلريتج يً اهيظبرف ّاهخرؽ اهـييلج ينًّ 
ؤنذر ؿيلًب، ّيلل يؾ ٌلط ؿيق اهخرؽ ّاهيظبرف، ّاً نبٌح اهيظفّفج كد 

تيً ؿيق يشـخّىبهيبء األرغـٓ    1.22+ ؤّغضح ّسّد ؿالكج ػرديج 
ج اهدراشج، اال ؤً ُذٍ اهـالكج غير كّيج، ّكد ّؿيق اهخرؽ ّاهيظبرف تيٌػل

 .يـزْ ذهم اهٓ اخخالف اهييّل اهِيدرّهينيج
 الرى الهفرع تبلغهر- حـ
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ييب ال ضم فيَ ؤً اهرْ اهيفرػ تبهغير يضنل يظدرًا ؤشبشيًب الرخفبؽ  
يٌشّة اهيبء األرغٓ، فٓ ضبهج خّافر ؼرّف ؤخرْ يذل اهيشبفبح اهتيٌيج 

ّيـبيل اهٌفبذيج، فلد هّضؼ فٓ ضبهج ارخفبؽ يشبييج اهػتلج تيً ضتيتبح اهخرتج 
اهشفوٓ هوظرف زيبدث يشخّْ اهيبء األرغٓ ؤشفل اهشـػص اهفبظـل تـيً    

 .اهػتلخيً اهشػضيج ّاهشفوٓ
 :كدن شتكج الضرف والخزاىبح اللديهج لمهىبزل - د 
هّضؼ ؤً يشخّْ اهيبء األرغٓ يزداد فٓ األضيبء اهلدييـج تيديٌـج    

، ّاهيرنز اهلديى تيديٌج اهيٌظّرث، ّكد ختيً ؤً األشتبة اهرئيشـيج  اهزكبزيق
فٓ ذهم خرسؾ اهٓ كدى ضتنج اهظرف، ّنذرث اهخشرة يٌِب فلد ختيً ؤً ٌضّ 

يً ؤػّال ُذٍ اهضتنبح هى يخى خػّيرُب يٌذ ؤنذر يً ؿضر شـٌّاح،  % 25
اهلديى  ّؤً خػج ُذٍ اهضتنبح خخغؾ هوخػج اهلدييج هويديٌج ّااليخداد اهرئيشٓ

 .ّهى يراؽ فيِب اهخػّر اهيشخلتوٓ
يً % 75ؿدى ّسّد ضتنج ظرف ظضٓ تبهلرْ، ّاؿخيبد ؤنذر يً - ُـ

اهيٌبزل كرْ يٌػلج اهدراشج ؿوٓ اهخرٌضبح فٓ خسييـؾ اهيخوفـبح   
اهظضيج، ّؿدى ٌزش ؤّ ضفػ اهيخوفبح يٌِب، ييب يئدْ اهـٓ خـفـً   

كريـج  يٌِب ّاهخٓ خغـح هودراشج فـٓ نـل يـً    % 45ؤنذر يً 
 .اهزٌنوًّ ّترديً

يً يّاشير ( اهخرٌضبح)ّكد هّضؼ فٓ اهلريخيً اهشبتلخيً كرة يّكؾ  
اهييبٍ اهيخظظج هوضرة، ّكد ؤدْ هم فٓ تـع اهيّاكؾ اهٓ خـرع ُـذٍ  

 .اهيّاشير هوخسّيج ّخشرة اهييبٍ يٌِب ّاٌخضبر األيراع تبهيٌػلج
تِب ييب يـئدْ   خـرع سدراً اآلتبر اهـييلج هوخسّيج ّاضداد خديير- ّ 

 .اهٓ خشرة اهييبٍ يً اآلتبر
شلّػ األيػبر ّخسييـِب فٓ يٌبػق ؤكل يٌشّتًب تبهيدً دًّ ظرفِب - ز 

فٓ ضتنج اهظرف ييب خشِى فٓ ارخفبؽ يشـٌّة اهيـبء األرغـٓ    
 .تيٌػلج اهدراشج
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