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اإلالسمت:
للض حعىص الاوؿان مىظ اللضم على الخىلل مً ميان ألزغ
جدلُلا ألهضاف معِكخه ،بال ّ
ؤن ظاهغة الخىلل هظه كض
جدىلذ بمغوع الؼمً وجُىعث الى ظاهغة اظخماعُت وزلافُت
وؾُاخُت ،وبعض ؤن وان الخىلل بهضف جدلُم الىؿب
واإلاىفعت اإلااصًت ،ازظ في اللغن العكغًٍ ابعاصا ازغي ومنها
البعض الؿُاحي ،والبدض عً الغاخت والاؾترزاء والاؾخمخاع
وخب الخُلع بهضف الخهىٌ على الكعىع بالغاخت ،حعخمض
خغهت الؿُاخت في ّ
ؤي اكلُم ظغغافي على ظملت مخغحراث
مدغهت لليكاٍ الؿُاحي ،ؤبغػها الخىىع الخًاعَس ي للمىاكع
الؿُاخُت وفاعلُت اصاعتها مً زالٌ الاهخمام بالبيُت الخدخُت
واإلايكأث الؿُاخُت ،فًال عً فاعلُت ؤلاعالم الؿُاحي،
وللىكىف على واكع الخغهت الؿُاخُت في كًاء ػازى جُلب
الامغ صعاؾت جهيُف اإلاىاكع الؿُاخُت الى زالر مؿخىٍاث
وفم مؿخىٍاث الخضمت.
ـ مكيلت الضعاؾت:
حعاوي اإلاىاكع الؿُاخُت في مىُلت الضعاؾت مً غُاب
الخسُُِ الؿُاحي وفم ألاؾـ العلمُت ،فًال عً عضم
اؾدشماع اإلادضصاث الاعيُت لخىمُت اإلايان ،وبػاء طلً هُغح
الدؿائالث الخالُت:
 ما هي ألاؾـ الخسُُُُت اإلاخبعت في وكاء اإلاىاكعالؿُاخُت وجىمُتها.
 ما مضي فاعلُت الخسُُِ في اإلاىاكع الؿُاخُت فيكًاء ػازى.
 ما هي مؿخىٍاث الخسُُُُت اإلاخبعت في اإلاىاكعالؿُاخُت.
ـ فغيُت الضعاؾت:
جفترى الضعاؾت ان معظم اإلاىاكع الؿُاخُت جفخلغ الى
ألاؾـ الخسُُُُت ،وفم مؿخىٍاتها الشالزت ،ومخُلباث
اإلاىاكع الؿُاخُت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* البدض مؿخل مً عؾالت اإلااظؿخحر( اإلالىماث الجغغافُت
للخىمُت الؿُاخُت في كًاء ػازى).2015 ،
ـ مىُلت الضعاؾت:
جخمشل مىُلت الضعاؾت (كًاء ػازى) بمؿاختها
الخًاعَؿُت البالغت ()1453.8هم ،2الغهً الكمالي الغغبي مً
ً
مدافظت صهىن ،وجخدضص ظغغافُا ،الخغٍُت ( )1بالخضوص
ؤلاصاعٍت للًاء العماصًت مً ظهت الكغق وبلًاء صهىن مً
الجىىب الكغقي والخضوص ؤلاصاعٍت للًاء ؾُمُل مً الجىىب
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وبالخضوص الترهُت مً الكماٌ والكماٌ الغغبي والخضوص
الؿىعٍت مً ظهت الغغب ،ووفم ما ؾبم جمخلً كًاء ػازى
بدىم اإلاىكع زهىنُت جخمشل بالخضوص الؿُاؾُت البرًت
لإلكلُم (وىعصؾخان العغاق) مع صولخحن هما (جغهُا – ؾىعٍا)
مً الجهت الكمالُت والكمالُت الغغبُت ،بدىم هظا اإلاىكع
ً
ً
ً
انبدذ مضًىت ػازى مغهؼا ججاعٍا مهما ؤيُفذ كُمت ؤزغي
لىاكعها الؿُاحي بةعخباعها بخضي البىاباث الغثِؿت والتي
جغبِ بكلُم وىعصؾخان بإوعوبا عبرجغهُا.
ً
اما اخضازُا فخخلع اإلاىُلت بحن صاثغحي عغى (ً 22 ً 50
ً
 ً 37و  )ً 37 ً 00 ًً 55قماال وبحن زُي َىٌ (ًً 55
ً
 43ً 10و ًً )42ً 21ً 03قغكا
الخغٍُت ( )1مىكع كًاء ػازى مً مدافظت صهىن وبكلُم
وىعصؾخان العغاق.

وػاعة الخسُُِ ،مضًغٍت اإلاعلىماث والخهامُم  -صهىن،
الخاعَت ؤلاصاعٍت للًاء ػازى ،بملُاؽ WGS ، 1:190000
.2008 ، EPSG 4326 84
ـ هسف السراضت:
تهسف السراضت الى جحليم آلاحي:
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 -1جهيُف اإلاىاكع الؿُاخُت وفم مؿخىٍاث الخضمت
وكىة الجظب الؿُاحي.
 -2جبُان ألاؾـ الخسُُُُت والخىمىٍت في اإلاىاكع
الؿُاخُت.
 -3ؤبغاػ صوع اإلاظهغ ألاعض ي في جسُُِ وجىمُت اإلاىكع
الؿُاحي.
ـ مىهج الضعاؾت:
جخُلب خُصُاث الضعاؾت اؾخسضام ول مً منهجي
ً
الاؾخلغاجي واإلالاعن ،فًال عً الضعاؾت اإلاُضاهُت في مجاٌ
بًًاح مؿخىٍاث الخضمت وجىمُتها وفم زهاثو ول مىكع.
ـ هُيلُت الضعاؾت:
ظاءث الضعاؾت في مبدشحن ،عهؼ ؤولهما على صعاؾت
اإلاىاكع الؿُاخُت في اإلاىُلت ،فُما اهخم الشاوي على جسُُِ
وجىمُت اإلاىاكع الؿُاخُت في اللًاء ،واهتهذ الضعاؾت بجملت
مً الاؾخيخاظاث والخىنُاث.
0ـ 1اإلاىاكع الؿُاخُت في اإلاىُلت:
مً اإلاعلىم ان الي مىُلت ظغغافُت ملىماث ؾُاخُت
(َبُعُت ـ بكغٍت) وحعخمض كىة ظظبها على فاعلُت جىظُفها في
زضمت الؿُاح ،وعلى مضي اإلاالثمت بحن اإلاظهغ ألاعض ي للمىكع
واإلايكإث الؿُاخُت ،فًال على ألاؾـ الخسُُُُت الؿلُمت
التي حؿدشمغ ملىماث اإلاىكع في مجاالث الخىمُت .وجبرػ في
كًاء ػازى العضًض مً اإلاىاكع الؿُاخُت ،الخغٍُت ( )2جم
جهيُفها وفم زالر مؿخىٍاث اعخماصا على:
ؤ -ملىماث اإلاىكع الُبُعُت.
ب -مؿخىي الخضماث.
ث -هشافت جغصص الؿُاح وعغباتهم.
ر -اإلاكاهضاث اإلاُضاهُت.
بُيذ الضعاؾت وظىص زالر مؿخىٍاث (وفم ماؾبم)
للمىاكع الؿُاخُت في كًاء ػازى ،مغهؼًٍ في هظا اإلابدض
على صعاؾت اإلاؿخىًٍ الشاوي والشالض ،فُما ؾِخم صعاؾت
اإلاؿخىي الاوٌ في اإلابدض الشاوي همىاكع مىخسبت لخُىٍغها
وفم اؾـ جسُُُُت ،وؤهمها (قالٌ قغاول ،ههف بهحري،
ظؿغ (بغا) صالٌ ،ومهُف هكان ،وقلحن وقُالن ،وقِىافا،
وبحزهى وبِخاس ى).
1ـ 1مىاكع اإلاؿخىي الشاوي:
وهي اإلاىاكع التي جإحي باإلاغجبت الشاهُت على مؿخىي
اإلاىاكع الؿُاخُت في اإلاىُلت ومً اإلامىً جُىٍغها مؿخلبال
وؤهمها الاحي(:)1
1ـ1ـ 1مهُف بُيىفت (بُيىفا) :
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ًلع اإلاهُف الى الكماٌ الكغقي مً هاخُت باجُفا على
نهغ الخابىع ،وٍبعض خىالي ( )38هم عً مغهؼ كًاء ػازى
وخىالي ( )95هم عً مضًىت صهىن ،و ًخدضص اإلاىكع بسِ
ً
َىٌ (ً )43 09 47قغكا وصاثغة العغى (ً)37 14 14
ً
قماال ،جلع اإلاىُلت عىض اعجفاع ( )762متر عً مؿخىي ؾُذ
البدغ.
ومً ممحزاث اإلاىكع ؾُاخُا (اللمم والؿفىح الجبلُت،
خافاث والخىاء مجغي نهغ الخابىع) ،الخاَتها بالجباٌ مً
ً
ظتهي الكماٌ والكماٌ الكغقي ،وبنهغ الخابىع ،فًال عً
هشافت ألاشجاع والغاباث التي حغُي مجغي النهغ ،مع جىفغ
مؿاخت ؤعيُت مىبؿُت الى الجىىب مً مجمع بُيىفا ،الا
ان اإلاىُلت جسلى مً وظىص ميكأث وزضماث ؾُاخُت،
عغم انها جمخلً بيُت جدخُت مىاؾبت ،منها َغٍم ظُض،
وقبىت ههغباء مع وظىص مكغوع لخىلُت اإلاُاه ،وٍمىً
الاؾخفاصة منها في مجاٌ جىمُت الؿُاخت البُئُت والُبُعُت
وجُىٍغها هإوكاء مخجزه ومضًىت العاب ومؿابذ والعاب نهغٍت
مع اوكاء البُىث الؿُاخُت وقاليهاث كغب مجغي النهغ.
1ـ1ـ 2مهُف صًغه بىن:
ًلع مهُف صًغه بىن باللغب مً اإلاشلض الخضوصي
بحن جغهُا وؾىعٍا والعغاق ،وٍبعض عً مضًىت ػازى ب ـ
()16هم ،وعً مضًىت صهىن ب ـ ()45هم ،وفُه عحن ماء طاث
َاكت جهغٍفُت هبحرة في الُغف الغغبي لجبل زابىع ،الهىعة
( )1وجخهف باؾخمغاع ظغٍانها على مضاع العام اؾخفاص منها
ؾيان اإلاىُلت في الجاهب الؼعاعي.
ًخمحز اإلاهُف بمىكعه الجُض لىكىعه اؾفل الُغف الغغبي
لجبل بُسحر واقغافه على مجغي نهغ صظلت ،وٍخدضص بسِ
ً
َىٌ (ً )42 26 03قغكا وصاثغة العغى (ً)37 05 31
ً
قماال.
ومما ًؼٍض مً كىة الجظب الؿُاحي (وبسانت للُاثفت
الاًؼٍضًت) وظىص مؼاع قُش (عبضي عف) ،ولؼٍاصة كىة ظظبه
الؿُاحي ازظث قغهت جغهُت بخُىٍغ مىُلت عحن ماء صًغبىن
بعمل خىاثِ حجغٍت خىٌ مىُلت ججمع مُاه العحن ،مع
َغٍم مبلِ ًهل الى اإلايان مع بوكاء ظؿغ للمكاة في اإلايان
ً
و كاعت للمىاؾباث ،فًال عً وظىص مؿاخاث مفخىخت
.
حؿاهم في اللُام بمىاؾباث والاخخفاالث في اإلاىكع
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الخغٍُت ( )2جهيُف(مؿخىٍاث) اإلاىاكع الؿُاخُت في كًاء ػازى.

ً
 اعخماصا على :خيىمت اكلُم وىعصؾخان العغاق ،وػاعةالبلضًاث والؿُاخت ،الهُئت العامت للؿُاخت ،اإلاضًغٍت العامت
للؿُاخت في صهىن ،كؿم ؤلاعالم ،زغٍُت آلازاع والؿُاخت في
مدافظت صهىن ،بملُاؽ EPSG WGS 84 ، 1:1909847
 ،2012، 4326ومسغظاث بغهامج (.)Arc GIS 10.1
1ـ1ـ 3كغٍت فِشخابىع:
جلع كغٍت فِشخابىع عىض اعجفاع ( )374متر عً مؿخىي
ؾُذ البدغ على الًفت الُمجى لنهغ صظلت جبعض عً مضًىت
ػازى ب ـ ()20هم وعً مغهؼ مدافظت صهىن بـ ()70هم .غالبُت
ؾيانها مً اإلاؿُدُحن ،وجىؾُها هىِؿت ؤزغٍت كضًمت ًؼوعها
العضًض مً الؿىاح واإلاهُافحن ،وجىظض على الُغٍم بعٌ
الياػٍىىهاث ومُعم وعضص مً ألاهكان العامت اوكإث مً
كبل ألاهالي لخضمت الؿُاح واإلااعة ،وٍخدضص اإلاىكع بسِ
ً
الُىٌ ( ً )42 22 48قغكا وصاثغة العغى (ً)37 04 05
ً
قماال.
ومً زهاثو وممحزاث اإلاىكع التي ججظب الؿُاح في
اإلاىُلت نهغ صظلت وهىِؿت مغٍم العظعاء وههف ًلع جدذ
الىىِؿت وعلى مجغي نهغ صظلت ،وهىع الؿُاخت الىاعضة في
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اإلاىُلت ًيىن ؾُاخت بُئُت وَبُعُت  -ؾُاخت جغفيهُت -
ؾُاخت ماثُت وعٍايُتً ،مىً الاؾخفاصة في هظه اإلاىُلت في
مجاٌ الخىمُت الؿُاخُت وجُىٍغها مً زالٌ بوكاء فىضق،
ومالعب وخضاثم وجُىٍغ يفت نهغ صظلت وجيكُِ الىلل اإلااجي.
1ـ1ـ 4مهُف لُفى:
ًلع في كغٍت لُفى ظىىب غغب هاخُت باجُفا ،وظىىب
قغق مضًىت ػازى ب (7هم) وٍلع على َغٍم بِخاؽ وٍخدضص
ً
اإلاىكع بسِ َىٌ ( ً ) 42 56 30قغكا وصاثغة عغى ( 52
ً
 )37 08قماالً ،خممحز اإلاىكع بمىار هاصت مغٍذ نُفا لىكىع
اإلاىُلت بحن الجباٌ مع هثرة البؿاجحن والعُىن اإلااثُت ،فًال
عً الخىىع الخًاعَس ي ،اط جىثر فيها ظاهغة اليىَؿخا وبعٌ
اإلاًاثم واللمم الجبلُت ،ومً اإلامىً اؾدشماع اإلاىُلت
ً
ؾُاخُا ،مً زالٌ اوكاء مُعم و واػٍىىهاث ؾُاخُت وهظلً
بوكاء الخضماث الصخُت ،ممىً ان هىاة إلاىخجع ؾُاحي
نخي.
1ـ1ـ 5مهُف ؾىاعا ؾخىعا:
ًلع اإلاهُف ما بحن كغٍتي (باهً – هكان) في هاخُت
باجُفاً ،بعض هدى ( )35هم عً مغهؼ كًاء ػازى وخىالي ()85
هم عً مضًىت صهىن ،وٍخدضص بسِ َىٌ ( ً)43 00 03
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ً
ً
 )37 13قماال ،وجلع اإلاىُلت عىض
قغكا وصاثــغة عــغى (
اعجفاع ( )1250متر عً مؿخىي ؾُذ البدغ.
ومً ممحزاث اإلاىكع طاث الجظب الؿُاحي ،الجباٌ العالُت
وألاشجاع الىشُفت ،والعضًض مً العُىن والُىابُع ،فًال عً
اللمم الجبلُت والؿفىح اإلاىدضعة ،الا ان اإلاىُلت عغم هظه
اإلامحزاث حعاوي مً عضم وظىص ميكأث وزضماث ؾُاخُت ،اما
البيُت الخدخُت ففيها َغٍم ظُض وقبىت ههغباء ،ؤما هىع
الؿُاخت الىاعضة في اإلاىُلت فؿخيىن ؾُاخت بُئُت وَبُعُت
وؾُاخت ظبلُتً ،مىً الاؾخفاصة مً هظه اإلاىُلت في مجاٌ
الخىمُت الؿُاخُت وجُىٍغها هةوكاء ملاهي ومخجزهاث،
جلُفغًٍ مع جسهُو ؤماهً للخسُُم.
1ـ1ـ 6مىُلت ػعٍؼة :
جلع اإلاىُلت الى الكماٌ مً هاخُت باجُفا ،جبعض هدى
( )38هم عً مغهؼ كًاء ػازى وخىالي ( )88هم عً مضًىت
ً
صهىن ،وجخدضص بسِ َىٌ (ً )43 03 01قغكا وصاثغة
ً
العغى (ً )37 12 28قماال .واإلاىُلت جلع عىض اعجفاع
( )842متر عً مؿخىي ؾُذ البدغ ،ومً ممحزاث اإلاىكع التي
ججظب ّ
الؿُاح وظىص واصي هشحر ألاشجاع ملخىي بفعل ظغٍاهه
بحن الؿالؾل الجبلُت ؤهمها ظباٌ هحرافا قغكا و قباوي غغبا،
وظى
وٍمغ فيها مجغي مُاه هكان ،ومىاظغ َبُعُت ظمُلتٍ ،
ً
ً
قخاء ،الا ان اإلاىُلت حعاوي مً
مىعل وباعص نُفا ومشلج
عضم وظىص ؤًت ميكأث وزضماث في اإلاىكع ،باؾخصىاء َغٍم
ظُض وقبىت للىهغباء ،وهىع الؿُاخت الىاعضة في اإلاىُلت
ؾُيىن ؾُاخت بُئُت وَبُعُت وؾُاخت ظبلُتً ،مىً
الاؾخفاصة في هظه اإلاىُلت في مجاٌ الخىمُت الؿُاخت
وجُىٍغها بإوكاء كغٍت ؾُاخُت ،والخضماث الًغوعٍت .
1ـ 2مىاكع اإلاؿخىي الشالض:
وهي اإلاىاكع التي جدلم كُمت ؾُاخت للمىُلت ومً
ً
اإلامىً جُىٍغها مؿخلبال وؤهمها اإلاىاكع الخالُت(:)2
1ـ2ـ 1مىُلت كؿغون:
جلع اإلاىُلت الى الكماٌ مً مغهؼ هاخُت صعواع ،وجبعض
هدى ( )17هم عً مغهؼ كًاء ػازى و ()75هم عً مضًىت
ً
صهىن ،وٍخدضص اإلاىكع بسِ َىٌ ( ً )42 44 94قغكا
ً
وصاثغة عغى ( ً )37 18 53قماال ،وٍلع عىض اعجفاع ()660
متر عً مؿخىي ؾُذ البدغ ،ومً زهاثو وممحزاث اإلاىكع
التي ججظب الؿُاح في اإلاىُلت وظىص الجباٌ واللمم والؿفىح
ً
اإلاىدضعة والعُىن اإلااثُت ،فًال عً مجغي نهغ كؿغون
وهشافت الاشجاع الغابُتً ،مىً جُىٍغ الؿُاخت الى همِ
الؿُاخت البُئُت والجبلُت.
1ـ2ـ 2مىُلت ثافله هـى وبحربال:
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وجلع الى الكماٌ مً مغهؼ هاخُت باجُفا ،وٍبعض ()27هم
عً مغهؼ كًاء ػازى ،وٍخدضص اإلاىكع بسِ َىٌ ( ً56 83
ً
ً
 )42قغكا وصاثغة عغى ( ً )37 13 58قماال ،وٍلع عىض
اعجفاع ( )976متر عً مؿخىي ؾُذ البدغ ،ومً زهاثو
وممحزاث اإلاىكع التي ججظب الؿُاح في اإلاىُلت ،هي الىشافت
الغابُت  ،الجى اإلاىعل نُفا واإلاشلج قخاءا والجباٌ واللمم
العالُت ،نهغ ثافله وبحربال ،ومىاظغ َبُعُت ظمُلت ،وظىص
العضًض مً الىهىف الهىعة ( ،)2وٍخُلب الىنىٌ لبعًها
ظهضا ومكلت هبحرًً بؿبب اعجفاعاتها العالُت ،واإلاىُلت
حعاوي مً عضم وظىص ؤًت ميكأث وزضماث ؾُاخُت باؾخصىاء،
َغٍم ظُض وقبىت.للىهغباء..
الهىعة ( )2الىهىف في كغٍت ثافله هــى وبحربال.

-الخهىٍغ بخاعٍش .2013/11 /19
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1ـ2ـ 3مىُلت صًميا:
جلع اإلاىُلت في كغٍت صًميا قغق هاخُت باجُفاً ،بعض
اإلاىكع خىالي ( )32هم عً مغهؼ كًاء ػازى وخىالي ( )90هم
ً
عً مضًىت صهىن ،وٍخدضص بسِ الُىٌ (ً )43 04 41قغكا
ً
وصاثغة عغى ( ً )37 13 06قماال  ،وٍلع عىض اعجفاع ()917
متر عً مؿخىي ؾُذ البدغ.
1ـ2ـ 4مىُلت عحن الهفغاء ( واوى ػةعو ًى):
جلع هظه اإلاىُلت في هاخُت باجُفا ،وٍبعض اإلاىكع هدى
( )29هم عً مغهؼ كًاء ػازى وخىالي ( )83هم عً مضًىت
ً
صهىن ،وجخدضص بسِ َىٌ ( ً )43 00 69قغكا وصاثغة
ً
ً
عغى ( ً )37 10 24قماال ،وجلع عىض اعجفاع ( )862مترا
عً مؿخىي ؾُذ البدغ ،ومً ممحزاث اإلاىكع ؾُاخُا وكىعها
يمً كغٍت ظبلُت ،وفيها هبع إلاُاه معضهُت حؿخسضم لعالط
مغى الهفغاء ،واإلاىُلت جسلى مً ميكأث وزضماث
ؾُاخُت ،اما عً البيُت الخدخُت ففيها قبىت للىهغباء وَغٍم
بداظت لهُاهت ،وهىع الؿُاخت الىاعضة في اإلاىُلت ًيىن
ؾُاخت بُئُت وَبُعُت  -ؾُاخت عالظُتً ،مىً ؤلاؾخفاصة في
هظه اإلاىُلت في مجاٌ الخىمُت الؿُاخُت وجُىٍغها بكيل
ظُض وزانت جُىٍغ ميان الىبع ،ومعظم الؿُاح اللاصمحن الى
اإلاىُلت هم مً مدافظاث ؤلاكلُم بكيل عام ومً كًاء
ػازى بكيل زام.
1ـ2ـ 5صقذ جش (صة قختجتر)-:
جلع في كغٍت (صة قختجتر) غغب قماٌ هاخُت صعواع
بـدىالي ()22هم وما ًلاعب ()45هم عً مغهؼ كًاء ػازى
وهدى ()95هم عً مضًىت صهىن ،جلع اللغٍت عىض اعجفاع
( )593متر عً مؿخىي ؾُذ البدغ ،وعلى نهغ هحزٌ (الخضوص
العغاكُت – الترهُت)ً ،خدضص مىكعها بسِ َىٌ ( ً44 55
الهىعة ( )2يغٍذ قُش ػمبُل فغوف (هاخُت باجُفا).
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ً
ً
قماال .وٍمىً الىنىٌ
 )42قغكا وصاثغة عغى (ً)37 19 35
اليها عبر َغٍم قغاول ـ بهحري وهي مً اإلاىاَم الؿُاخُت
الجمُلت إلاا جمخلً مً ملىماث َبُعت وجًاعَؿُت مخىىعت،
ً
فًال عً هشافت ألاشجاع والعُىن اإلااثُت والتي حعىـ
َبُعت اإلاىار الجُضٌ ،ؿىً اللغٍت ؾيان الضًاهت
اإلاؿُدُت ،ومً ممحزاث الجظب الؿُاحي للمىكع وكىعها
يمً مىُلت ظبلُت خضوصًت هشُفت ألاشجاع ،وٍجغي فيها
مجغي نهغ هحزٌ ومىاظغ َبُعُت جمشل باللمم الجبلُت العالُت
التي ًؼٍض اعجفاعها عً ( )2000متر ،وفيها ؾفىح قضًضة
ً
الاهدضاع ،فًال عً اإلاًاًم الجبلُت واقهغها مًُم (هلي)
ؾىاٍ  ،الا ان اإلاىُلت جسلى مً ميكأث زضمُت  ،البيُت
الخدخُت فيها َغٍم بداظت لهُاهت ،وقبىت الىهغباء مخىفغة
اما اإلاُاه فُعخمض ؾيان اللغٍت على مُاه عحن هلي ؾىاٍ،
واإلاحزة الاهم في الجاهب الؿُاحي اقغافها على معظم اإلاىُلت،
فًال عً جىفغ مؿاخاث اعيُت مىبؿُت مىاؾبت في كُام
بعٌ اإلايكأث الؿُاخُت ،والؿُاخت الىاعضة هىا ؾُاخت
ً
ظبلُت مشل (التزخلم على الشلج ،وحؿلم الجباٌ) ،فًال عً
الؿُاخُت الُبُعُت بدىم الخىىع الخًاعَس ي.
1ـ2ـ 8مغكض ػمبُل فغوف:
ًلع اإلاغكض على الُغٍم الغثِس ي في هاخُت باجُفا ،وٍبعض
هدى ( )25هم عً مغهؼ كًاء ػازى وخىالي ( )75هم عً
ً
مضًىت صهىن ،وٍخدضص اإلاىكع فلىُا بسِ َىٌ ( ً58 95
ً
ً
 )42قغكا وصاثغة عغى ( ً )37 10 ً 71قماال .ومً ممحزاث
اإلاىكع طاث الجظب الؿُاحي الؿالؾل الجبلُت ،نهغ ؾغوىث
الظي ًجغي باللغب مً اإلايان ،فًال عً يغٍذ قُش ػمبُل
فغوف وهى مً اههاع الُغٍلت الهىفُت الهىعة ( ،)2هىع
الؿُاخت الىاعضة الؿُاخت الضًيُت.
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 الخطىيز بخارير .2014 /6 /51ـ2ـ 6بغهىٌ:
جلع في كغٍت بغهىٌ قغق مغهؼ هاخُت باجُفا بدىالي
()17هم ،وهي مً اإلاىاَم الجبلُت التي حكتهغ بإشجاع الخفاح
والخحن ،وٍجغي فيها واصي بغهىٌ (مىؾمي الجغٍان) وحؿدشمغ
ً
مُاهه في الجاهب الؼعاعي ،فًال عً العُىن اإلااثُت ،وٍخدضص
ً
اإلاىكع بسِ َىٌ (ً )43 05 43قغكا وصاثغة عغى (ً09 59
ً
 )37قماال ،ومً ممحزاث اإلاىكع ؾُاخُا اللمم الجبلُت
وخافاث قضًض ؤلاهدضاع ،الىهىف ،ومؿاخاث غابُت واؾعت
على ظاهبي النهغ ،ؤما هىع الؿُاخت الىاعضة فيها جيىن ؾُاخُت
ظبلُت ونُض الُُىع.
1ـ2ـ 7مهُف ههف بهىِىه:
ًلع الىهف وؾِ ظبل بهىِىه (هاخُت باجُفا) وٍبعض
عً مضًىت ػازى بـ ()25هم ،والىهف هبحر وفُه عحن صاثمت
الجغٍان ،اؾخسضم الىهف همؿدكفى للبِكمغهت ؤزىاء
هًالهم يض الخىم البعثي طلً في ؾىت (ً . )3()1973خدضص
ً
اإلاىكع بسِ َىٌ ( ً )42 43 41قغكا وصاثغة عغى ( ً51
ً
 )37 19قماال.
0ـ 2ؤؾـ ومؿخىٍاث جمىُت اإلاىاكع الؿُاخُت في مىُلت
الضعاؾت:
كبل الضزىٌ في اًًاح بعٌ ألاؾـ الخىمىٍت
والخسُُُُت للمىاكع الؿُاخُت ،علُىا بُان مفهىم الخسُُِ
وٍلهض به اؾخسضام وافت الىؾاثل الىفُلت وؤلامياهُاث
اإلاخاخت باالؾخغالٌ ألامشل للمىاعص وجىظيهها هدى ألاهضاف
Page 279

اإلايكىصة لخدلم بظلً ؤفًل الىخاثج وبإكل اليلف اإلامىىت
وزالٌ فترة ػمىُت معُىت( . )4لظا ًجب ؤن ًيىن الخسُُِ
ً
ً
للخىمُت الؿُاخُت جسُُُا علمُا ختى ًخدلم الخيؿُم،
والخىاػن بحن اإلاُالب اإلاخىافؿت واإلاخعاعيت ،والخىمُت
الؿُاخُت ًمىً ؤن جخم في ظمُع اإلاىاَم الهالخت لها والتي
كض جخمخع بعىانغ ظظب ؾُاخُت َبُعُت ،ؤو خًاعٍت ،ؤو
جغوٍدُت ،ؤو صخُت ،ؤو صًيُت (. )5
يهضف الخسُُِ الؿُاحي الى خماًت ونُاهت آلازاع
والاعر الخًاعي والترار الشلافي وبقباع خاظاث وعغباث
ً
وصوافع واججاهاث الؿىاح ،فًال عً جىظُم وجُىٍغ
ّ
للؿُاح ،وصعم اليكاَاث
العالكاث الاظخماعُت اإلاخباصلت
والفعالُاث الفىُت والغٍايُت والشلافُت اإلاسخلفت ،هما
وحؿعى لخماًت البِئت الُبُعُت وجىمُتها( ، )6وجخُلب عملُت
الخسُُِ الؿُاحي بعضاص صعاؾت جسُُُُت للهضف ألاؾاؽ
لها واؾخعغاى ظمُع العىانغ اإلاخعللت بلُاع الؿُاخت
هضعاؾت اإلاىاعص واإلاغافم الؿُاخُت الخالُت واللُام بخجمُع
البُاهاث واإلاعلىماث وجدلُلها ،لغؾم نىعة نُاغت زُت
ّ
الؿُاح وخماًت
جُىٍغ اللُاع الؿُاحي ،على ان جغاعي عيا
البِئت واإلالىماث الؿُاخُت مع الخإهُض على البعض
الاكخهاصي(. )7
اما الخىمُت الؿُاخُت فخعغف وفم (صوظالؽ بحرؽ
 )Douglas Bearsبإنها مض ؤو جىؾُع كاعضة الدؿهُالث
والخضماث ليي جلخلي مع اخخُاظاث الؿاثذ ،وال قً ؤن
الخىمُت الؿُاخُت ؤخض ؤؾالُب الخىمُت الاكخهاصًت في الضولت
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ان الخىمُت الؿُاخُت في معظم صوٌ العالم اإلاخلضم حعخمض
على الجهىص الفغصًت والاؾدشماع الخام ،هما وان الخىمُت
الؿُاخُت بداظت الى عىانغ حؿاعضها على اهدؿاب كضعة
جىافؿُت عالُت ،ابغػها الترار والشلافت وظىصة مماعؾت
الاعماٌ والىظم واللُم والدكغَعاث ،وٍىضر الجضوٌ (.)1

عً َغٍم التزام الخجاوـ ،الخىافم ،الخيؿُم ،بحن مسخلف
اللُاعاث ؤلاهخاظُت( . )8ان جىمُت اإلالىماث الؿُاخُت جخم
مً زالٌ اهدكاف وخهغ هظه اإلاىاعص والعىاًت بها
واإلادافظت عليها وجىظُفها في اإلاعاصلت الؿُاخُت وزلم
عالكاث جياملُت جباصلُت بُنها والعمل على ججضًضها وصًمىمتها
واؾخمغاعٍتها واؾخسضامها الاؾخسضام ألامشل( . )9مً اإلاعلىم
الجسول ( )1عىاضز الخىميت الطياحيت.
هظام الليم
ممارضت هىعيت الحياة
جىزة
التراث والثلافت
ألاعمال
الحزيت الطياضيت
ألاكثرًت جحب العيش فيه
كىة العمل اإلااهزة
جمال الطبيعت

الطياحت
الليمت ملابل الخكلفت

الخارير

الخلىيت اإلاخلسمت

هظام الخعليم

الدطامح

اإلاىخجعاث وؤلاًىاء

الفً والثلافت

مىاخ الاضدثمار

هظام الزعاًت الصحيت

بيئت حشزيعيت مطخلزة

هلاط الجذب الطياحي

ألاضالت

البيئت الىاظمت

مطخىي اإلاعيشت

حزيت الخعبير

الطعام

الطالمت

محاباة البيئت

كافت الخسماث الطياحيت

الاضخلزار الطياس ي وألامني

ً
اعخماصا على :خيىمت اكلُم وىعصؾخان العغاق ،وػاعة البلضًاث
والؿُاخت ،الهُئت العامت للؿُاخت ،الخُت الاؾتراجُجُت
للؿُاخت في بكلُم وىعصؾخان.2013 ،
ومً الجضًغ بالظهغهىا الاقاعة الى ان جسُُِ وجىمُت
اإلاىكع الؿُاحي ًخُلب جىفحر الخضماث اإلاازغة في اقباع
ّ
الؿُاح ،الكيل هما ًخطر في الكيل()2
عغباث وخاظاث
()10
وآلازظ ببعٌ اإلالاًِـ واإلاعاًحر وؤبغػها آلاحي :
 -1اإلادافظت على اإلاىاظغ الُبُعُت وطلً بخلُُض
اعجفاعاث البىاء إلاؿخىٍاث اكل مً ( )10امخاع او ()4
َىابم ؤي ان ًيىن ؤكل مً ألاشجاع العالُت بكيل ال
جذجب اإلاىاظغ.
 -2الخجاوـ بحن اليؿُج العمغاوي واإلاىاظغ الُبُعُت في
اإلاىُلت.
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 -3ان ال جؼٍض مؿاخت البىاء في اإلاىخجع الؿُاحي عً (20
–  )%25خؿب الىىع ومؿخىي الخىمُت بهضف
اإلادافظت على مؿخىي الىظغ اإلالبىٌ إلبغاػ الخهاثو
الُبُعُت للمىُلت.
 -4مىاكف الؿُاعاث (هغاظاث) ًجب ان جيىن وافُت
بكيل ًدىاؾب مع ؤعضاص الؼواع والعاملحن وخافالث
اإلاجمىعاث الؿُاخُت.
 -5مض زُىٍ الخضماث جدذ ألاعى مشل جمضًضاث
الىهغباء والهاجف وقبىت اإلاُاه وغحرها ،ختى ال ًازغ
على اإلاظهغ العام للمىكع الؿُاحي .
الكيل ( )1الخضماث اإلاازغة في بقباع عغباث وخاظاث
الؿاثذ.
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ً
اعخماصا على :خمُض عبضالىبي الُاجي ،ؤنىٌ نىاعت
الؿُاخت ،2ٍ ،الىعاق لليكغ والخىػَع ،ظامعت الؼٍخىهت –
ألاعصهُت ،2006 ،م.99
هما ؤن ويع ؤي زُت للخُىٍغ الؿُاحي في كًاء ػازى
(مىُلت الضعاؾت) ًجب ان جىُلم مً الىلاٍ آلاجُت:
1ـ جُىٍغ الهُيلُت ؤلاصاعٍت للؿُاخت.
2ـ جىمُت اإلاىاكع الؿُاخُت طاث كىة الجظب الىبحرة والبدض
عً اإلاىاكع البضًلت.
3ـ جُىٍغ اإلاغافم والعغوى الؿُاخُت الؾخلُاب اعضاص اهبر
مً الؿُاح.
4ـ ببغاػ الُابع الخاعٍخي والتراسي والشلافي للمىُلت.
5ـ جدؿحن مؿخىي الجىصة للمغافم والخضماث الؿُاخُت في
اللًاء.
6ـ اؾخسضام ألاؾـ العلمُت للتروٍج الؿُاحي للمىاكع
واإلايكأث الؿُاخُت.
7ـ جُىٍغ البيُت الخدخُت في اللًاء بما ًخالثم مع مخُلباث
جىمُت كُاع الؿُاخت.
8ـ الخإهُض على ؤلاعالم اإلاغجي واإلاؿمىع واإلالغوء في جىمُت
الىعي الؿُاحي ،وٍخم طلً مً زالٌ البرامج الخانت ووؾاثل
ً
الضعاًت وؤلاعالهاث ،فًال عً وكغ ألاعكام والبُاهاث عً
الىاكع الؿُاحي وبكيل صوعي.
 1-2جسُُِ و جىمُت اإلاىاكع الؿُاخُت (اإلاؿخىي ألاوٌ) في
كًاء ػازى:
وهىا ؾجرهؼعلى بعٌ اإلاىاكع طاث اإلاؿخىي ألاوٌ (اإلاىاكع
طاث كىة الجظب العالُت) وفم اإلاعُحر الؿابلت الظهغ فًال
عً قهغتها واؾخلُابها الىبحر للؿُاح ،وقمىلها بالبرهامج
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الخيىمي لخىمُت اإلاىاكع الؿُاخُت وفم ؤؾـ جسُُُُت
خضًشت  ،وؤبغػها في كًاء ػازى الاحي(:)11
 1-1-2مىُلت قالٌ قغاول:
وحعض اخضي اإلاهاًف الخابعت لىاخُت صعواع وجلع على
بعض ()18هم الى الكماٌ الكغقي مً مغهؼ كًاء ػازى وجبعض
هدى( )69هم عً مضًىت صهىن ،الهىعة ( )3وجخدضص بسِ
ً
َـىٌ ( )42 50 ًً 46قغكا وصاثغة عغى ()37 13 ًً 56
ً
قماال ،وباعجفاع ( )1045م عً مؿخىي ؾُذ البدغ.
جخمحز اإلاىُلت بمىاظغها الُبُعُت ،وبضعظت خغاعتها
اإلاعخضلت ،وحكتهغ بكاللها الجمُل اإلاخضفلت مُاهه مً الؿفىح
الجبلُت اإلاكغفت على اإلاىُلت عليها لخخهل مع بعًها ميىهت
عُىن ماثُت ججغي عبر مًُم قغاول عىض اعجفاع ()1200
مترعً مؿخىي ؾُذ البدغ لخدؿاكِ الى ؤؾفل واصي
ً
قغاول ميىهت الكالٌ باعجفاع ( )22متر جلغٍبا ،فًال عً
اإلاظاهغ الياعؾدُت على ظاهبي الكالٌ وؤهمها الىهىف وؤبغػها
ههف قغاول في الغهً الكمالي الكغقي مً اإلاىكع ،طو اإلاىاظغ
الجمُلت واإلاىؿى ببِئت هباجُت عاجعت حغُي معظم ظضعاهه مع
حؿاكِ كُغاث اإلاُاه مً ؾلفه ،هما وجىؿى الجباٌ
اإلاكغفت على اإلاىكع غاباث َبُعُت هشُفت .اوظضث بِئت
ً
ؾُاخُت حؿخلُب آالف الؼواع ؾىىٍا مً مدافظاث العغاق
اإلاسخلفت.
ًخهف مىيع قالٌ قغاول بىظىص مؿاخت يُلت بىاكع
مىُلخحن الاولى نغحرة في الاؾفل كبل الهعىص الى الكالٌ،
مً زالٌ صعط خضًضي كضًم ًدخاط الى حغُحره لغصاءجه مً
ظهت وعضم مالثمت مع َبُعت اإلاىكع مً ظهت ؤزغي وهشحرا ما
ٌعغكل الخغهت الؿُاخُت في اإلاىكع وهي في طعوتها ،اما
اإلاىُلت الشاهُت في الاعلى (اؾفل الكالٌ) طاث مؿاخت صاثغٍت
الكيل جلغٍبا ،وهي بُىٌ ًهل الى هدى ()50م وبعغى
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ًتراوح ما بحن ()40-30م ،مع وظىص زىاًاث ظاهبُت ًفًل
ّ
الؿُاح الاؾتراخت فيها ،جىفى ول زيُت لعاثلت واخضة ،وجيكِ
على الجاهب الكغقي مً الكالٌ ظاهغة الخىهف وؤبغػها
الىهف الجاهبي اإلاغجبِ بالكالٌ مباقغة وهى بعغى ( )5متر
وبعمم ()7م وباعجفاع ()7-6م ،وحغُى الىباجاث الخًغاء
ظمُع الجىاهب ظضعان الىهف اإلاخيىن مً الصخىع الجحرًت
وطلً بفعل عامل الغَىبت ،وؤهم هباجاتها (هُا ػافانَ ،اون)
مع حؿاكِ كُغاث اإلاُاه على قيل كُغاث اإلاُغ مً الؿلف
والجىاهب ،اما مىُلت بًُ الىاصي فغىُت بإشجاع (الجىػ،
الؿماق ،البلىٍ  ،الجىاع ،العىب ،الخحن) .جخهف الؿُاخت
هىا بالعفىٍت وحعخمض على اًجاع اإلاىكع مً كبل الاهاليً ،مىً
الىنىٌ للمىكع عبر َغٍم ػعاعي يُم ال ًسضم الخغهت

الؿُاخُت اليكُت ،الن َبُعت الاعاض ي الؼعاعُت حعىص
ملىُتها لألهاليٌ ،عض طلً مً ؤهم العلباث التي جلف امام
جُىٍغ اإلاىُلت ؾُاخُا ،هما وجىظض مؿاخاث مىاؾبت كبل
الهعىص الى الكالٌ جسهو هىغ ٍاط للؿُاعاث جىفي لىدى
ً
( 30ـ  )50بام فًال عً الؿُاعاث الهغحرة ،واإلاىُلت
بكيل عام حعاوي مً الاهماٌ بعض اهتهاء اإلاىؾم الؿُاحي
بفعل بغوصة الجى الكضًضة ،وعضم وظىص مغافم ؾُاخُت
قخىٍت وصعم خيىمي او ماؾؿاحي للمىكع .

الطىرة ( )3شالل شزاوش شمال شزق مسًىت سادى.

 الخطىيز بخارير .2014/7/31هىع الؿُاخت الىاعضة في اإلاىُلت ًيىن ؾُاخت بُئُت وَبُعُت  -ؾُاخت ظبلُتً ،مىً ؤلاؾخفاصة مً وظىص مؿاخت ؤعيُت
ً
ً
مىاؾبت ؤؾفل الكالٌ في جىمُت اإلايان ؾُاخُا ،والن آالف الؼواع ًغجاصونها ؾىىٍا فان الخاظت جخُلب ويع زُت مخياملت بهضف بوعاف
ً
ً
اإلاىُلت ؾُاخُا وكض اكغث الهُئت العامت للؿُاخت في زُتها الاؾتراجُجُت جُىٍغها وظعلها مىكعا ؾُاخُا همىطظُا ،الجضوٌ ()2
والكيل ( )2وجغجىؼ الخُت على عمل بىابت (مضزل) ،ومُعم واهكان ،ومىُلت لالؾترزاء ،ومالعب لألَفاٌ ،وقاليهاث ومىاَم
مسههت للخجزه ،وعٍايت ظبلُت ،وكغٍت ؾُاخُت.
الجضوٌ ( )2مؿاخت اإلايكأث والخضماث الؿُاخُت وفم الخُت الاؾتراجُجُت لخىمُت مىُلتي قالٌ قغاول وههف بهحري.
اإلاىطلت
A
B
C

اإلايشآث والخسماث الطياحيت
الطاحت الزئيطيت
وشاطاث رياضيت
مىطلت اضخجمام
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2

اإلاطاحت م
11.000
28.000
36.000

%
3.65
9.30
11.96
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D
E
F
G
H
I
J
اإلاجمىع

33.000
15.000
3.000
38.000
48.000
52.000
37.000
301.000

مىاضالث بطياراث كهزبائيت
مىكف رئيس ي
دسماث عامت
حلبت زراجاث
شاليهاث
مطاعم وملاهي
ضاحت مزاكبت عىس الشالل

10.96
4.98
0.99
12.62
15.94
17.27
12.29
100

ً
 اعخمازا على :حكىمت اكليم كىرزضخان العزاق ،وسارة البلسًاث والطياحت ،الهيئت العامت للطياحت ،الخطت الاضتراجيجيتللطياحت ،مشاريع الخطىيز الطياحي ،ملحم ركم ( ،2013 ،)1ص.38
الشكل ( )2مذطط الخطىيز الطياحي إلاىطلتي شالل شزاوش وكهف بهيري.

-

ً
اعخمازا على  :حكىمت اكليم كىرزضخان العزاق ،وسارة البلسًاث والطياحت ،الهيئت العامت للطياحت ،الخطت
الاضتراجيجيت للطياحت ،مشاريع الخطىيز الطياحي ،ملحم ركم ( ،2013 ،)1ص.38

2-1-2
الىهىف (ههف بهحري):
ًلع الىهف في كغٍت (بهحري) الخابعت لىاخُت صعواع (كًاء
ػازى) في الؿفذ الجىىبي لجبل قغاولً ،مىً الىنىٌ اليها
عبر َغٍم ػازى ـ هاخُت صعواع ،زم ًمغ الُغٍم بحن ظبلي هحرة
ً
وصًغة وٍىدغف غغبا عىض ؾُُغة قغاول وٍمخض الُغٍم هىا
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مع واصي اؾدبالن الى ان ًهل الى ههف بهحري بعض هدى
( )2500متر مً الؿُُغة ،وٍمىً للؿُاعة ان جهل الى هدى
( )50متر مً مضزل الىهف.
وٍخدضص مىيع الىهف الىاكع عىض اعجفاع ( )959متر عً
ً
ؾُذ البدغ بسِ َىٌ (ً )42 49 25قغكا و صاثغة عغى
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ً
(ً )37 14 25قماال ،الهىعة ( ،)4للىهف مضزل ملىؽ
باعجفاع ( )8امخاع وعغى مً ألاؾفل ًهل الى ( )10امخاع
وبعمم ( )7امخاع ًيخهي الى مضزل مشلض الكيل باعجفاع ()1.80
متر ومً زم عبر ممغ بُىٌ ( )5امخاع وبعغى ًتراوح ما بحن (2
ـ  )3امخاعً ،مىً الىنىٌ الى كاعت الىهف الغثِؿت وهي
بُىٌ ()20م وبعغى ()14م وباعجفاع ()7م فُما جلضع
مؿاخخه اليلُت بدىالي ()280م ،2حغُي كاعه مُاه جسغط مً
الىهف على مضاع الؿىتٌ ،ؿخسضمها ؾيان اإلاىُلت إلعواء
بؿاجُنهم (.)12

للىهف كُمت ؾُاخُتٌ ،عض زاوي ؤهم مىكع ؾُاحي في
ّ
الؿُاح ًخىظهىن
اإلاىُلت بعض قالٌ قغاول ،اط ان معظم
ً
الى الىهف بعض قالٌ قغاول وٍلضع عضص ػاثغٍه ًىمُا في
اإلاىؾم الؿُاحي بحن ( )600 - 400ؾاثذً ،غجفع في ؤًام
ألاعُاص الى هدى ( )2000ؾاثذ معظمهم مً اإلاىنل وبغضاص
ووؾِ وظىىب العغاق وحؿخمغ فترة الؿُاخت لهظا اإلاىكع
ً
ؾىىٍا ما بحن ( 6/ 1ولغاًت َ )10 /1ىٌ فترة العُلت
(.)13
الهُفُت

الطىرة ( )4مىكع ومسدل كهف بهيري الطياحي ـ شزاوش (سادى).

 الخطىيز بخارير . 2014/7/31 3-1-2ظؿغ صالٌ:
ًمخلً الىهف بمياهاث للخىمُت الؿُاخُت جخمشل بىظىص
ً
فًال عً مؿاخت ازغي
ًلع الجؿغ في مضًىت ػازى على نهغ الخابىع في الُغف الجىىبي
مؿاخت ؤعيُت مىاؾبت عىض مضزله،
الكغقي مً اإلاضًىت وَؿمى باللغت اليىعصًت (زغا صالٌ) واًًا
واؾعت باللغب مىه ًمىً اؾدشماعها في بوكاء ؾاخاث لىكىف
ٌ
ٌؿمى بالجؿغ الىبحر ،والجؿغ بُى ()114م ،وبعغى
اإلاغهباث ومالعب لألَفاٌ وخضاثم للخجزه ،فًال عً اؾدشماع
ً
()2.5امخاع ،وٍغجفع عً ؾُذ النهغ بـ ()18م ( )14ومكُض
اإلاُاه الضاثمت الجغٍان في الىهف والتي حؿخسضم خالُا لؼعاعت
بالدجاعة اإلاىدىجت ،وٍخإلف مً كىُغة واؾعت عالُت في
اإلاؿاخاث ألاعيُت ؤؾفل الىهفً ،مىً ؤلاؾخفاصة منها في
الىؾِ فيها ش يء مً الخدضب غحر مضببت وجلى كىؽ اللىُغة
بوكاء مؿابذ وجىمُت عٍايت الؿباخت ،وهظلً اإلاؿاخاث
14
ؤكىاؽ ازغي على ظاهبيها ،وعضص كىاَغها زمؿت ما ًؼاٌ
الغابُت التي جىفغ الظل اإلاىاؾب واللمم اإلاكغفت على اإلاىكع
ً
الجؿغ مدخفظا بهُيله الجمُل وبلىاَغه وَؿخلُب آلاف
ملىماث جىمي عٍايت حؿلم الجباٌ للهىاة ،اما الُغٍم التي
الؼواع مً الؿُاح اإلاترصصًً الى اإلاىاَم الؿُاخُت في كًاء
جسضم اإلايان طو مؿاع واخض مً الُغق الغٍفُت بداظت الى
ً
ػازى ،لظا ازظث الهُئت العامت للؿُاخت ويع مسُُا
الهُاهت والخُىٍغ ،وظضًغ بالظهغ هىا ان معظم هظه
ّ
لخُىٍغه لِؿخلُب اإلاؼٍض مً الؿُاح  ،مً زالٌ اكامت
اإلالىماث جمشلذ في الخُت الخُىٍغٍت إلاىُلت الىهف الكيل
الؿابم(.)2
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فىضق ومىُلت اؾخجمام ومىاكف للؿُاعاث وملاهي ومُاعم
وفم زُتها الخُىٍغٍت ،الكيل ( )3والجضوٌ (.)3

الكيل ( )3مسُِ اؾتراجُجي لخىمُت وجُىٍغ مىُلت ظؿغ
صالٌ.

الجسول ( )4مطاحت اإلايشآث والخسماث الطياحيت وفم الخطت

A

الطاحت الزئيطيت

5.500

5.41

B

فىسق  4هجىم

45.280

44.61

C
D
E
F
مجمىع

مىطلت اضخجمام واضترداء
مطعم وملاهي
مزكش الطزف الطحي واإلاهمالث
مىكف رئيس ي

29.000
15.000
1.700
5.000
101.480

28.57
14.78
1.67
4.92
100

ً
 اعخمازا على :حكىمت اكليم كىرزضخان العزاق ،وسارة البلسًاث والطياحت ،الهيئت العامت للطياحت ،الخطت الاضتراجيجيتللطياحت ،مشاريع الخطىيز الطياحي ،ملحم ركم ( ،2013 ،)1ص.38
2
الىنىٌ الُه عبر َغٍم ػازى قغاول ،وَغٍم (ػازىـ باجُفاـ
 4-1مهُف هكان:ػعٍؼةـ هكان) ،والُغٍلان ًخهفان بالجُضًً بكيل عام
ٌعخبر مً اإلاىاَم الؿُاخُت الغثِؿت في كًاء ػازى
وٍسضمان الخغهت الؿُاخُت والخضمُت للمىُلت.
وٍلع الى الكماٌ الغغبي مً مغهؼ هاخُت باجُفا بـ ()25هم وهدى
ًلع اإلاهُف في مىُلت ظبلُت وعغة طاث مىاظغ َبُعُت
( )39هم قماٌ غغب مضًىت ػازى ،وٍخدضص اإلاىكع بسِ (ً 45
ً
ً
ؾاخغة ملفخت لألهظاع وجىثر فيها الىصًان العمُلت واإلاًاثم
 )43 01قغكا وصاثغة عغى (ً  )37 15 ً 47قماال ،وٍلع
واإلاغجفعاث الجبلُت ،الغىُت باإلاُاه لىثرة العُىن اإلااثُت
عىض اعجفاع ( )1054متر عً مؿخىي ؾُذ البدغ ،وٍمىً
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( )46هم  ،الى الجىىب كلُال مً مهُف هكان ًخدضص
ً
بسِ َىٌ ( ً )43 02 12قغكا وصاثغة عغى ( ً)37 13 97
ً
قماال وعىض اعجفاع ( )967متر عً مؿخىي ؾُذ البدغ ،مً
زهاثهها وممحزاتها طاث الجظب الؿُاحي الاوصًت الجبلُت
وهشافت الاشجاع وبسانت على خافاث اإلاجغي اإلااجي وبُىن
ً
الاوصًت ،فًال عً الؿفىح الجبلُت اإلاكغفت على اإلاىكع منها
ً
ً
ؾفىح ظباٌ ؾاعوى قغكا وظبل وىوا عه ف غغبا فًال عً
مجغي مُاه هكان ،واإلاىار الجُض اإلاغٍذ نُفاٌ ،عاوي اإلاىكع
خاٌ بلُت اإلاىاكع الازغي مً عضم وظىص ميكأث وزضماث
ؾُاخُت باؾخصىاء الُغٍم الخضمي وقبىت الىهغباء ،اما عً
هىع الؿُاخت الىاعضة في اإلاىُلت مؿخلبال ،ان جيىن ؾُاخت
بُئُت وَبُعُت وؾُاخت ظبلُتً ،مىً ؤلاؾخفاصة مً هظه
اإلاىُلت في مجاٌ الخىمُت الؿُاخُت وجُىٍغها هةوكاء الفلل
الؿُاخُت التي جُل على مجغي النهغ بدىم جىفغ مؿاخاث
مىاؾبت ومً اإلامىً ان جسضم اليكاٍ الؿُاحي في مهُف
ً
هكان هظلً لخلاعبهما مىكعُا .الهىعة (.)5

لخلخلي مُاها ميىهت مجغا ماثُا صاثم الجغٍانٌ ،ؿخفاص مً
مُاهها في الؼعاعت وبسانت اشجاع الخفاح والخىر والىمثري
والغمان واإلاكمل والاظام ،ايافت ألشجاع الاؾبِىضاع و
الىغوم بإهىاعه واشجاع الجىػ واللىػ.
هىع الؿُاخت الىاعضة في اإلاىُلت خؿب زُت الهُئت
العامت للؿُاخت جيىن ؾُاخت بُئُت وَبُعُت وؾُاخت ظبلُت،
مً زالٌ جُىٍغ وجىمُت اإلاىُلت ،الجضوٌ ( )5والكيل (.)4
وبوكاء ملاهي ومخجزهاث وجسهُو ؤماهً للخسُُم ،ومً
اإلاامل بوكاء فىضق ؾُاحي ومُاعم واهكان ؾُاخُت لغغى
ّ
الؿُاح منها ،وخالُا ٌعاوي اإلاىكع مً عضم وظىص
اؾخفاصة
ميكأث وزضماث ؾُاخُت ،باؾخصىاء َغٍم ظُض ووظىص قبىت
الىهغباء ،مع تهُئت بعٌ الخضماث الًغوعٍت التي ًدخاظها
الؿُاح ًىفغها اصخاب الاعاض ي اإلاكغفت على النهغ(اإلاجغي
اإلااجي) للؿُاح اللاصمحن الى اإلاىُلت مً ؤلاكلُم ومً وؾِ
وظىىب العغاق.
 5-1-2مهُف قلحن وقُالن:
ًلع اإلاهُف الى الكماٌ مً هاخُت باجُفا بىدى()20
هم ،الى الكماٌ الكغقي عً مغهؼ كًاء ػازى وٍبعض عنها بـ
الجسول ( )5مطاحت اإلايشآث والخسماث الطياحيت وفم الخطت الاضتراجيجيت لخىميت وجطىيز مىطلت كشان.
2
%
اإلاطاحت م
اإلايشآث والخسماث الطياحيت
اإلاىطلت
5.74
35.775
فىسق
A
8.01
49.870
مطاعم
B
9.74
60.650
مىطلت لسراجاث رباعيت السفع
C
26.29
163.675
مجمع شاليهاث وحسائم
D
19.37
120.613
مىطلت اضخجمام واضترداء
E
9.11
56.717
مىطلت لدطلم الجبال
F
مكان لخحضير اإلاشاوي
5.06
31.530
G
9.45
58.845
مىطلت للمذيماث الترفيهيت
H
3.35
20.878
محالث ججاريت
I
1.27
7.940
الطاحت الزئيطيت
J
1.71
10.657
مىكف رئيس ي
K
0.85
5.307
مزكش الطزف الطحي واإلاهمالث
L
100
622.457
مجمىع

ً
 اعخماصا على :خيىمت اكلُم وىعصؾخان العغاق ،وػاعة البلضًاث والؿُاخت ،الهُئت العامت للؿُاخت ،الخُت الاؾتراجُجُت للؿُاخت،مكاعَع الخُىٍغ الؿُاحي ،ملخم عكم ( ،2013 ،)1م.38
الكيل ( )4مسُِ الخُىٍغ الؿُاحي إلاهُف هكان.
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ً
 اعخمازا على :اكليم كىرزضخان العزاق ،وسارة البلسًاث والطياحت ،الهيئت العامت للطياحت ،الخطت الاضتراجيجيت للطياحت،مشاريع الخطىيز الطياحي ،ملحم ركم ( ،2013 ،)1ص.38
الطىرة ( )5مطيف شلين وشيالن.

 الخطىيز بخارير .2013 /11 /19.6-1-2شيىافا
جلع اإلاىُلت عىض ؤكضام الؿفذ الكمالي لجبل بُسحر ظىىب
غغب مضًىت ػازى ،الكيل ( ،)6وجبعض عً كغٍت قِىافا بىدى
( )750متر الخابعت لىاخُت عػواعي وٍمىً الىنىٌ اليها عبر
َغٍم ػازى ـ ابغاهُم الخلُل ـ فِشخابىعً ،بعض قِىافا عً
مغهؼ الىاخُت بما ًلاعب ()9هم وعً مغهؼ اللًاء ب()14هم
Page 287

وبىدى ()65هم عً مضًىت صهىن ،وجدضص اإلاىكع بسِ َىٌ (ً
ً
ً
 )42 30 ً 42قغكا وصاثغة العغى (ً  )37 06 50قماال.
ومً ممحزاث اإلايان هظلً اعجفاعه اليؿبي بدىالي ()500
متر (همعضٌ عام ) عً مؿخىي ؾُذ البدغ ،واقغافه على
ؾهل (ؾلىبي) في جغهُا ونهغي هحزٌ والخابىع ،فًال عً
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اللمم الجبلُت العالُت التي جخهف بدافاث قضًضة الاهدضاع،
ً
ً
وغالبا ما حكيل ظغوفا صخغٍت جمشل مىاكع ظُضة الؾخمخاع
الؿاثذ باإلاظهغ ألاعض ي ،مع جىغاع ظاهغاث ػخف الصخىع

(الصخىع الغىمُت) في اإلاىُلت  . 15ايافت الى الهضوء ووؿُم
الهىاء اإلاغٍذ وبسانت في ؾاعاث الهباح ألاولى وكبُل غغوب
الكمـ.

الشكل ( )5مزئيت فضائيت للمىاكع الطياحيت جىىب غزب مسًىت سادى.

 Google earth 2004 .ـ
مخجزه ومضًىت العاب وملعب عٍاض ي مع جسهُو ؤماهً
اإلاىُلت جخهف بإشجاعها الىشُفت العالُت والطخمت واهمها
للخسُُم.
اشجاع البلىٍ طاث الاعجفاعاث العالُت واهدكاع اغهانها على
ً
 7-1-2مىُلت بحزهى – بِخاؽ:
مؿاخت واؾعت جىفغ ول شجغة ظال بمؿاخت جىفي لـ
ً
جلع في الجىىب الكغقي مً مضًىت ػازى بىدى ()20هم،
(1ـ)3عىاثل ،فًال عً امخالن اإلاىُلت لعُىن ماثُت ،والى
الكيل ( )6وحكتهغ اإلاىُلت بمىازها الجُض واإلاؿاخاث ألاعيُت
وكذ كغٍب وان ٌؿخفاص مىه الؿُاح مباقغة ،الا ان بوكاء
ً
اإلافخىخت وبؿاجُنها الغاجعت ،فًال عً كمم ظبل بُسحر
معمل جىلُت مُاه (قِىافا) على َغفه الغغبي ؤزغث في
اإلاكغفت على اإلاىكع ومًاًلها التي وىهتها ألاوصًت الجبلُت .
همُاجه ،وولها ملىماث بًجابُت في مجاٌ جىمُتها في الجاهب
وههىفها ،ولعل ؤقهغها ههف بِخاؽ الىبحر ،الهىعة (.)6
الؿُاحي واؾدشماعها ،فؿُذ اإلاىُلت طو اهدضاع مىبؿِ
والظي ًلع في الُغف الجىىبي الكغقي مً اللغٍت
ًمىً ؤلاؾخفاصة مىه إلكامت ميكأث ؾُاخُت في اإلاىكع
ً
بىدى()700متر ،وٍمىً الىنىٌ اليها مكُا على ألاكضام عبر
لخُىٍغه وجىمُخه .الا ان اإلاىكع خالُا ٌعاوي مً الاهماٌ وعضم
ي
َغٍم ملخى على بعض هدى ( )5صكاثم مً الُغٍم العام
وظىص اإلايكأث الخضمُت الؿُاخُت ،وؤبغػها البيُت الخدخُت
ً
والىهف بُىٌ ( )150مترا وبعغى ( )25 -15وباالعجفاع
والُغٍم ظُض ،وهظلً نعىبت الخهىٌ على اإلااء ،مع العلم
ّ
()10امخاع ،وجدىي كاعه على مُاه اؾخسضمذ لفترة َىٍلت
للؿُاح اللاصمحن مً
ان اإلاىُلت حعض مً اإلاىاكع الجاطبت
مً كبل ؾيان اإلاىُلت في الكغب وبعواء ألاعاض ي الؼعاعُت
مدافظاث ؤلاكلُم ومً مدافظاث وؾِ وظىىب العغاق،
ً
16
على ظاهبي مًُم بِخاؽ وؤؾفل الىاصي اإلاىُلت بكيل عام
فًال عً ؾيان اإلاىُلت وهىع الؿُاخت الىاعضة في اإلاىُلت
مخًغؾت هًبُت حعاوي مً حعغٍت قضًضة بفعل قضة
(بُئُت وَبُعُت)ً ،مىً ؤلاؾخفاصة منها في مجاٌ الخىمُت
ً
اهدضاع ألاوصًت الجبلُت وكهغها باججاه نهغ الخابىع ،فًال
الؿُاخت وجُىٍغها مً زالٌ جىفحر زضماث البىاء الخدتي مع
الخابىع
ًمىً اؾدشماعها
عً جىفغ مؿاخاث ؾهلُت كغب نهغ
عبِ اإلاىكع بُغٍم ػازى ابغاهُم زلُل ( )900جلغٍبا ،وبىاء
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في بوكاء بعٌ اإلاغافم الؿُاخُت ومالعب جؼٍض مً كىة
الجظب الؿُاحي للميان وظضًغ بالظهغ هىا ان اإلاىُلت هي

ً
مً ؤهثر ألاماهً اؾخلُابا للؼاثغًٍ في عُض الىىعوػ والؿفغاث
العاثلُت الغبُعُت.

الشكل ( )6مزئيت فضائيت إلاىطلت بيزهى و بيخاص.

Google earth 2004.
وكبل ان هىهي هظا اإلابدض هىص الاقاعة الى بعٌ
اإلاخُلباث العامت اإلاكترهت للمىاكع الؿُاخُت في اإلاىُلت مً
ؤظل جىمُتها وابغػها آلاحي:
1ـ حعمحر وجىؾُع الُغق وبوكاء َغق ظضًضة وبىىعُت ممخاػة
وباكهغ مؿافت جىنل الى اإلاىكع الؿُاحي ،مع اؾخسضام
وؾاثِ هلل خضًشت ومغٍدت جخالثم خؿب الىىع مع ول
اإلاؿخىٍاث ،وويع كىاهحن زانت جدض مً اؾخغالٌ ّ
الؿُاح،
وهظلً اوكاء مياجب للؿفغ والؿُاخت جدذ بقغاف هُئت
الؿُاخت.
ّ
الؿُاح مً زالٌ
2ـ وكغ الىعي الؿُاحي عً َغٍم جشلُف
وؾاثل ؤلاعالم واليكغاث والىخِباث والخغاثِ الؿُاخُت على
ان جيىن واضخت وصخُدت ،وجشلُف العاملحن بالؿُاخت مً
زالٌ صوعاث حعلُمُت وجشلُفُت وجضعٍبُت بغغى اهدؿاب
مهاعاث ؤواصًمُت وفىُت ،مع الاَالع على ججاعب الضوٌ ألازغي
لالؾخفاصة منها ،وهظلً جشلُف مىاَجي اإلاىُلت عً َغٍم
علض الىضواث والضعاؾاث لبُان ؤهمُت الؿُاخت في جُىٍغ
اإلاىُلت وطلً مً زالٌ وؾاثل ؤلاعالم اإلاسخلفت.
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الطىرة ( )6مسدل كهف بيخاص ـ سادى.

 الخطىيز بخارير .2013 /10/31يعف في مؿخىٍاث اإلايكأث الخضمُت  ،باؾخصىاء َغٍم
3ـ يغوعة الاهخمام باإلعالن والاعالم الؿُاحي مً زالٌ وكغ
ظُض وقبىت للىهغباء.
البُاهاث واإلاعلىماث عً اإلاىخىط الؿُاحي ،مً زالٌ
 -3هىع الؿُاخت الىاعضة في اإلاىُلت ؾُاخت بُئُت وَبُعُت
(اليكغاث والخغاثِ والبىؾتراث والضلُل الؿُاحي ...الخ).
وؾُاخت ظبلُتً ،مىً الاؾخفاصة منها في مجاٌ الخىمُت
4ـ يغوعة الاهخمام بسضماث البيُت الخدخُت وجُىٍغها وفم
الؿُاخت وجُىٍغها بإوكاء كغٍت ؾُاخُت ،وجىفحر
اؾـ جسُُُُت جخالثم مع َبُعت اإلاىكع الؿُاحي ،وجخمشل
الخضماث الًغوعٍت ،وظضًغ بالظهغ ان معظم الؿُاح
طلً بسضماث قبياث الُغق والاجهاالث واإلاُاه والُاكت
اإلاترصصًً للمىكع ،هم مً مدافظاث وؾِ وظىىب
واإلاعلىماث والاجهاالث ،وزضماث الجظب الؿُاحي ،والخض
العغاق ،فًال عً مدافظاث ؤلاكلُم.
على جفعُل الخُت الاؾختراجُجُت لخُىٍغ اإلاىاكع الؿُاخُت في
 -4حعاوي اإلاىُلت مً الًعف الىبحر في مجاٌ الاصاعة
ؤلاكلُم واإلاخىكفت مىظ عام .2010
والخسُُِ الؿُاحي ،لعضم وظىص ماؾؿاث خيىمُت
الاضخيخاجاث والخىضياث:
ً
ً
مخسههت في الاصاعة الؿُاخُت ،فًال عً يعف
ؤوال :الاؾخيخاظاث
الاهخمام اإلااؾؿاحي للمىخج الؿُاحي ،وٍمىً اللىٌ ان
ؤفغػث الضعاؾت العضًض مً الاؾخيخاظاث ؤبغػها آلاحي:
واكع الؿُاخت هىا هي ؾُاخت مىؾمُت ،جضاع مً كبل
 -1بغػث في كًاء ػازى العضًض مً اإلاىاكع الؿُاخُت
بعٌ الؿيان اإلادلُحن.
بشالر مؿخىٍاث ،اعخماصا على هشافت جغصص الؿُاح
 -5الىلو الىاضر للخضماث الؿُاخُت والترفيهُت في
وقهغة اإلاىكع واإلاكاهضاث اإلاُضاهُت ومؿخىي الخضماث.
اإلاىاكع الؿُاخُت ماقغ ًضٌ على عضم الاهخمام بمجاٌ
 -2معظم اإلاىاكع جمخلً ممحزاث كىة ظظب ؾُاحي
اليكاٍ الؿُاحي مً كبل الجهاث اإلاؿاولت في اإلاىُلت.
واإلاخمشل بىشافت الاشجاع واللمم والؿفىح الجبلُت
ثاهيا :الخىضياث:
والعُىن والُىابُع واإلاجاعي واإلاىاظغ الُبُعُت الجمُلت،
 -1جسُُِ وجىمُت اإلاىاكع الؿُاخُت وفم اؾـ علمُت ،مع
ظى مغٍذ نُفا ،الا ان معظم اإلاىاكع حعاوي مً
مع ٍ
مغاعاث عىانغ الجظب والغئٍت اإلاىاؾبت ،ويغوعة الاهخمام
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-2
-3

-4

-5

-6

بسضماث ؤلاكامت وألاَعمت والخضماث التروٍدُت وزضماث
ؤلاعقاصًت وزانت في اإلاىاكع الؿُاخُت.
يغوعة ألاؾغاع بدىفُظ الخُت الخمؿُت في جىمُت وجُىٍغ
اإلاىاكع الؿُاخُت اإلاىخسبت في اإلاىُلت.
جُىٍغ اللىي العاملت في اللُاع الؿُاحي والفىضقي مع تهُئت
مالواث طوي زبرة وهفاءة مً زالٌ الاهخمام باإلاعاهض
واليلُاث التي جضعؽ اإلاىاص الؿُاخُت والفىضكُت.
جُىٍغ كُاع الىلل الؿُاحي مً زالٌ الاهخمام بالىلل
الجىي بالدؿغَع في اوكاء مُاع صهىن و هظلً جُىٍغ الىلل
البري للباناث الؿُاخُت الىبحرة واإلاخىؾُت والهغحرة وتهُئت
الُغق اإلاىاؾبت واوكاء ألاهفاق التي حؿهل وحؿغع وكذ
الىنىٌ للمىاكع الؿُاخُت بإمان اهبر.
جشلُف العاملحن بالؿُاخت بةصزالهم في صوعاث جشلُفُت
وحعلُمُت وصوعاث زانت ،الى ظاهب جشلُف مىاَجي البلض عً
َغٍم ؤظهؼة ألاعالم التي جبحن للمىاَىحن ؤهمُت الؿُاخت
والؿُاح في جُىٍغ اكخهاص البلض وجيكُِ الخغهت الخجاعٍت مع
يغوعة الاهخمام باإلخهاء الؿُاحي.
جىفحر زغاثِ بةحجام وملاًِـ عؾم مسخلفت جىضر عليها
الُغق وؤعكامها وؤَىالها وجفغعاتها زانت جلً اإلااصًت الى
اإلاىاكع الؿُاخت في اإلاسخلفت.
الهىامش:
الضعاؾت اإلاُضاهُت ،بخاعٍش
( )1ؤعخماصا على-:
Google earth 2004 - .2013/10/31
( )2اإلاهضع هفؿه.
( )3هؼًٍ غاػي َاهغ ،اإلالىماث الجغغافُت للخىمُت الؿُاخُت
في كًاء ػازى ،عؾالت ماظؿخحر (غحر ميكىعة) ،ولُت العلىم
الاوؿاهُت ،ظامعت صهىن .2015 ،م.102
( )4بيُامحن ًىزىا صاهُاٌ ،اإلاغغٍاث الؿُاخُت ،1ٍ ،صاع ؤصي
.46
لليكغ وؤلاعالم ،ؤعبُل  -العغاق .2006 ،م
( )5وفاء ػوي ابغاهُم ،صوع الؿُاخت في الخىمُت الاظخماعُت
صعاؾت جلىٍمُت لللغي الؿُاخُت ،مىخب الجامعي الخضًض،
 ،.2006م.343
( )6بيُامحن ًىزىا صاهُاٌ ،مهضع ؾابم ،م.47
( )7ؾدُفً بُج ،جغظمت زالض العامغي ،بصاعة الؿُاخت ،صاع
- 528
الفاعوق لإلؾدشماعاث الشلافُت ،اللاهغة ،2008 ،م م
.530
341 -340
.
( )8وفاء ػوي ابغاهُم ،مهضع ؾابم ،م م
( )9بيُامحن ًىزىا صاهُاٌ ،اإلاغغٍاث الؿُاخُت ،مهضع ؾابم،
م.55
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( )10ععض مجُض العاوي ،الاؾدشماع والدؿىٍم الؿُاحي،1ٍ ،
صاع هىىػ اإلاعغفت العلمُت لليكغ والخىػَع ،2008 ،م م
.96
( )11ؤعخماصا على -:الضعاؾت اإلاُضاهُت ،بخاعٍش .2013/11/19
 Google earth 2004( )12الضعاؾت اإلاُضاهُت ،بخاعٍش .2014/7/31
( )13ؤخمض علي خؿً ،ظُىمىعفىمترًت خىى واصي
اؾدبالن قماٌ غغب ػازى ،مجلت ظامعت صهىن ،وكاجع
اإلااجمغ الجغغافي ألاوٌ ـ ظامعت صهىن6 ،ـ ،.2014/5/7اإلاجلض
 ،17العضص  -.2014 ،2ملابلت مع ناخب الىهف بخاعٍش
.2014/7/31
ً
ً
(ً )14ىؾف ،عبض الغكُب ،هلُظغٍىا هُُاع و هُما و
ً
هظِ ً
ؿِىحن زتهلتوي ٌ ؾتع زغا عتباس ى ٌ ػازى َ ،ىظاعا
صهىن هظماع  ،27جحرمتهــ .2005 ،م.33
كائمت اإلاطازر
ً
ؤوال :اإلاُبىعاث الخيىمُت:
ؤ -الخغاثِ:
- 94

-1

خيىمت اكلُم وىعصؾخان العغاق ،مدافظت صهىن،
كًاء ػازى ،مغهؼ اإلاعلىماث ؤلاوؿاهُت اإلاكترهت
( ،)JHICؤعبُل ،حكغًٍ الشاوي.2004 ،

-2

خيىمت اكلُم وىعصؾخان العغاق ،وػاعة الخسُُِ،
مضًغٍت اإلاعلىماث والخهامُم – صهىن ،الخاعَت
ؤلاصاعٍت للًاء ػازى بملُاؽ WGS 84 ، 1:190000
.2008 ، EPSG 4326
ب -الخلاعٍغ والبُاهاث:

-1

ظمهىعٍت العغاق ،وػاعة الخسُُِ والخعاون الاهماجي،
الجهاػ اإلاغهؼي لإلخهاء ،اإلاجمىعت ؤلاخهاثُت الؿىىٍت،
بغضاص.2006- 2005 ،

-2

خيىمت اكلُم وىعصؾخان العغاق ،وػاعة البلضًاث
والؿُاخت ،الهُئت العامت للؿُاخت ،الخُت
الاؾتراجُجُت للؿُاخت في بكلُم وىعصؾخان.2013 ،

 -3خيىمت اكلُم وىعصؾخان العغاق ،وػاعة البلضًاث
والؿُاخت ،الهُئت العامت للؿُاخت ،اإلاضًغٍت العامت
للؿُاخت في صهىن ،مضًغٍت صاثغة الؿُاخت في كًاء
ػازى ،بُاهاث (غحر ميكىعة) عً مؿاخاث لبعٌ
اإلايكأث واإلاسُِ الؿُاحي العام (غحر ميكىع) لؿىت
( )2013إلاىُلت (ظؿغ صالٌ و قالٌ قحراول ومهُف
هكان).
زاهُا :الغؾاثل الجامعُت:
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َ -1اهغ ،هظًً غاػي ،اإلالىماث الجغغافُت للخىمُت
الؿُاخُت في كًاء ػازى ،عؾالت ماظؿخحر (غحر
ميكىعة) ،ولُت العلىم الاوؿاهُت ،ظامعت صهىن،
.2015
ً
زالشا :الضوعٍاث:
 -1الببىاحي ،ؤخمض علي خؿً ،ظُىمىعفىمترًت
خىى واصي اؾدبالن قماٌ غغب ػازى ،مجلت
ظامعت صهىن ،وكاجع اإلااجمغ الجغغافي ألاوٌ ـ
ظامعت صهىن6 ،ـ ،.2014/5/7اإلاجلض  ،17العضص
.2014 ،2
ً
ً
ً -2ىؾف ،عبض الغكُب ،هلُظغٍىا هُُاع و هُما و
ً
هظِ ً
ؿِىحن زتهلتوي ٌ ؾتع زغا عتباس ى ٌ ػازى ،
َىظاعا صهىن هظماع  ،27جحرمتهــ.2005 ،
ً
عابعا :الىخب:
 -1ابغاهُم ،وفاء ػوي ،صوع الؿُاخت في الخىمُت الاظخماعُت
صعاؾت جلىٍمُت لللغي الؿُاخُت ،مىخب الجامعي
الخضًض.2006 ،
 -2بُج ،ؾدُفً ،جغظمت زالض العامغي ،بصاعة الؿُاخت ،صاع
الفاعووق لإلؾدشماعاث الشلافُت ،اللاهغة.2008 ،
 -3صاهُاٌ ،بيُامحن ًىزىا ،اإلاغغٍاث الؿُاخُت ،1ٍ ،صاع
ؤصي لليكغ وؤلاعالم ،ؤعبُل  -العغاق.2006 ،
زامؿا :الضعاؾاث اإلاُضاهُت:

-1
-2

الضعاؾت اإلاُضاهُت ،بخاعٍش .2013/10/31

الضعاؾت اإلاُضاهُت ،بخاعٍش .2013/11/19
 -3الضعاؾت اإلاُضاهُت ،بخاعٍش2014 /7/31
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