
ةئيبلا ةيئاملا
ءاملا ساسأ ةايحلا هلوقل ىلاعت انلعجو)) نم ءاملا لك ءيش ((يح ذا نا ةبسن

ةبوطرلا ةيدايتعالا يف مسج نئاكلا يحلا حوارتت نيب 60-90% نم نزو مسجلا يلكلا
دقو لصت ىلإ رثكأ نم كلذ يف ماسجأ تايراقفاللا دنع باستحا نزولا .يلكلا امك نا
ءاملا فلؤي يلاوح 95% نم لصم مد ،نئابللا نكميو ءامل رحبلا نأ ضوعي نع مد مجن
رحبلا يف نايحأ .ةريثك
مسقي ءاملا بسح ةيمك حالمألا يتلا اهيوتحي ىلإ نيمسق نيساسأ ريغ نيئفاكتم :امه

1- ءاملا :بذعلا سرديو نم لبق ءاملع ملع ةسارد هايملا ةبذعلا Limnology.
2- ءاملا :حلاملا سرديو نم لبق ءاملع ملع ةسارد هايم تاطيحملا راحبلاو ناجلخلاو

Oceanography.
طيحملا Ocean: يهو ماسجألا ةيئاملا ةعساش ةحاسملا دعبت ًاريثك نع ةسبايلا طيحملاك
يسلطألا يداهلاو .يدنهلاو
:Seaرحبلا يهو ماسجأ ةيئام تاذ ةحاسم لقا نم تاطيحملا نوكت ةبيرق وأ ةيذاحم ةسبايلل
رحبلاك رمحألا طسوتملاو رحبو برعلا رحبلاو .دوسألا
جيلخلا Gulf: يهو تاحطسم ةيئام ةريغص ًايبسن ةنراقم راحبلاب ،تاطيحملاو اهطيحت
ةسبايلا نم ثالث تاهج اهطبري (ةداع) قيضم عم رحبلا جيلخلاك يبرعلا يذلاو وه ةرابع
نع ضوح قيض غلبي هلوط 985 مك دتمي ًالامش نم طخ ضرع 30 بونج طش برعلا
ًابونجو ىتح طخ ضرع 24 .ًالامش لغشي ةحاسم 23.900 ،2مك غلبيو طسوتم قمع ههايم 28
رتم الو ديزي نع رتم100 يف قمعأ ،قطانملا الو ديزي لوط لحاسلا يقارعلا لطملا ىلع
جيلخلا يبرعلا نع .مك48
ةجرد ةحولملا Salinity:

فرعتو ىلع اهنا ةيمكلا ةيلعفلا نم حالمألا ةردقم مارغلاب ةباذملاو يف رتل دحاو
نم ،ءاملا ريغتتو نم تقو رخآل نمو ناكم رخآل ًادامتعا ىلع ةرفو وأ ةلق هايملا ةبذعلا
يتلا لصت ىلإ .رحبلا يفف طيحملا ىلع ليبس لاثملا ناف لقا ةجرد ةحولم دجوت دنع
نيبطقلا اهالعأو دنع طخ .ءاوتسالا ةداعو ام حوارتت نيب 34-36 ءزج فلألاب ppt
(رتل/مارغ) يف ضرع رحبلا ضفخنتو دنع ئطاوشلا لحاوسلاو ةجيتن لوصول هايم
راهنألا وأ جولثلا .ةبئاذلا



هايملا ةبذعلا :(ةيلخادلا)
ردقت ةحاسم هايملا ةبذعلا ةيلخادلا سمخب ةحاسم ةسبايلا اهبلغاو ةبذع ،هايملا

فلتخي اهرمع يجولويجلا فالتخاب تاحطسملا لثم تاريحبلا ةيقيرفألا تاريحبلاو
ىربكلا يف تايالولا ةدحتملا دقتعيو ناب بابسأ ءوشن مظعم تاريحبلا دوعي :ىلإ

1. بيسرتلا وأ مدهلا لالخ تارتفلا .ةميدقلا
2. تازهلا ةيضرألا يتلا تببس لزع ماسجألا ةيئاملا لالخ تارتفلا ةيجولويجلا

.ةميدقلا
3. عافترا وأ ضافخنا ىوتسم حطس .ضرألا

لمتشتو هايملا ةيلخادلا يف قارعلا ىلع راهنألا هيمئاد) (ةتقؤمو ليلقو نم
تاريحبلا .ةيعيبطلا يوتحيو قارعلا ىلع تاحاسم ةعساش نم هايملا ةبذعلا تردق لالخ
تانينامث نرقلا يضاملا يلاوحب 4.296.000 منود نكمي اهرصح :ـب
1. راهنألا دفاورلاو The Rivers& There a Tributaries: غلبي لوط رهن ةلجد لخاد
يضارألا ةيقارعلا يلاوح مك1400 ىتحو هءاقتلا رهنب تارفلا نانوكيل طش .برعلا
بصيو يف رهن ةلجد ديدعلا نم دفاورلا يتلا عبنت نم لك نم ناريإ ايكرتو ذإ زاتمت هذه
دفاورلا رارمتساب نايرج اهءام ةفاضإ ىلإ ةعرس رايتلا كلذو ببسب ةعيبط ضرألا
ةردحنملا يتلا رمي اهيف يف نيئزجلا يلامشلا يلامشلاو يقرشلا نم قارعلا امم اهلعجي
ةئيب ةحلاص ةشيعمل عاونأ ةنيعم نم كامسألا يتلا تملقأت ةشيعملل يف هايم ةدراب
ةعيرس .نايرجلا

امأ ةبسنلاب رهنل تارفلا هناف رصقأ نم رهن ةلجد سيلو هل دفاور يف قارعلا امم
ينعي ضافخنا ةيمك ههايم نع هايم رهن ةلجد ةفاضإ ىلإ ضافخنا ةعرس ،هنايرج امك نإ
يضارألا يتلا رمي اهيف رثكأ ،ًءاوتسإ حلصيو يف هءزج ىلعألا نال نوكي ًاناكم ًابسانم
رثاكتل كامسألا ةيرهنلا ةيقارعلا يتلا رجاهت لالخ عيبرلا رثاكتلل يف قطانم برق
ةثيدح تيهو .مئاقلاو
2. تانازخلا The Reservoirs: يهو ماسجأ ةيئام اهعنص ناسنإلا رصحب ءزج نم ءام رهنلا

وأ دحأ هعورف ضارغأل ةرطيسلا ىلع تاناضيفلا وأ ضارغأل يرلا ديلوتو ةقاطلا
.ةيئابرهكلا رهشأو تانازخلا يه نازخ دس ناكود ناخدنبردو دسو نيرمح دسو لصوملا
دسو ةثيدح دقو تحبصأ تاريحب تاذ تاحاسم ةعساش تنوك ةئيب ةحلاص عمجتل
ومنو ةيبرتو كامسألا ريغ اهنإ تلزع كامسا ىلعأ دسلا نع اهتاليثم ةدوجوملا يف
هلفسأ امم ىدأ ىلا فعض تاعمجتلا ةيكمسلا رييغتو اهتئيب .ةيعيبطلا

3. تاريحبلا The Lakes: يهو ماسجأ ةيئام عيطتسي ناسنإلا نأ مكحتي بوسنمب هايملا
اهيف لثم ةريحب ةينابحلا يتلا ذخأت ءاملا نم رهن تارفلا يطعتو هايملا ةضئافلا
نع ةجاحلا ىلإ ةريحب ةزازرلا ةعقاولا ىلإ اهبونج كلذو يف ةلواحم ليلقتل ةحولم
،ةريخألا امأ ةريحب راثرثلا اهنإف ذخأت اههايم نم رهن ةلجد لصتتو رهنب تارفلا
صلختلل نم ءاملا دئازلا ًالضف نع ةدعاسملا يف ريفوت ءاملا رهنل تارفلا ةصاخو
يف لصف ،فيصلا دقو تدادزا ةيمهأ تاريحبلا دعب اهلوحت ىلإ نكامأ ةيبرتل
ريثكتو .كامسألا

4. راوهألا تاعقنتسملاو Marshes: يهو تاحاسم ةعساش فلتخي اهيف بوسنم ءاملا لاوط
ةنسلا ةصاخو يف مسوم ناضيفلا فافجلاو مهاو هذه راوهألا اهربكأو يف قارعلا وه روه
رامحلا يذلا تردق هتحاسم ًاقباس يلاوحب 2مك5000 يف نيح ال ديزت ةحاسم ةيقب



راوهألا نع فصن هتحاسم دقو تصقانت كلت تاحاسملا ًاريثك دعب فيفجتلا
ثحبلل نع طفنلا وأ ضارغألل ةيركسعلا ءانثأ برحلا ًالضف نع ءانب لودلا ةرواجملا
دودسلل تانازخلاو ىلع يرهن ةلجد .تارفلاو فعاضتتو ةحاسم راوهألا يف مسوم
ناضيفلا لكشتتل راوهأ ةتقؤم وأ تاعقنتسم اهنم ام لزعني ىلع ةئيه كرب عمجتت
اهيف .كامسألا راوهألاو ردصم قزر ديج ريثكلل نم ناكسلا كلذو نم لالخ ديص كامسألا
رويطلاو ةيئاملا وأ ةعارزلا ةدافتسالاو نم تاتابنلا ةيعيبطلا بصقلاك يدربلاو
يف تاعانصلا .ةفلتخملا


