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أهـم   إلبرازهـا أهمية بالغة خاصة في المناطق الجافة  لدراسات الزراعيةإن ل     

المملكـة   وتـولي . العوامل التي تؤدي إلى تنمية أو تدهور الزراعة في منطقة مـا 
إلى  ألن زيادة إنتاج األرض سيؤديبالنشاط الزراعي العربية السعودية عناية كبيرة 

 يعـد و. مما يعزز األمن الغذائيسد جانب من المواد الغذائية المستوردة من الخارج 
حوض وادي نَعمان الواقع إلى الشرق من مدينة مكة المكرمة من المناطق الزراعية 
 المهمة بمنطقة مكة المكرمة اإلدارية لتميزه من حيث الموقع والظـروف الطبيعيـة  

حـظ   يلم ن النشاط الزراعي في هذا الحوض إال أ .اعيالمالئمة لتنمية القطاع الزر
هدف ي ذيالا البحث مما أدى إلى ظهور فكرة هذ ،في هذا المجالسابقة بأي دراسة 

مـن خـالل    في الوقت الـراهن  عمان إلى دراسة حالة الزراعة في حوض وادي نَ
حات المسـا مدى التغير فـي   تحديدوللزراعة، دراسة المقومات الطبيعية والبشرية 

م ٢٠٠٦ -م ١٩٧٠هـ الموافق ١٤٢٦-هـ ١٣٩٠خالل الفترة ما بين  المحصولية
ـ  التغير، وأسباب ذلك   اتثم تتبع المشكالت التي تواجه المزارعين ووضـع اقتراح

  ٠لتنمية الزراعة بالمنطقة 
  
مقدمة البحث والذي  تضمن الفصل األول :سمت الدراسة إلى أربعة فصولقُ       

ثـم  ومبرراتهـا ،  مشكلة الدراسـة وأهـدافها   اسة وأهميتها ، فتناول موضوع الدر
اإلطـار  ، وأخيرا التعريف بمنطقة الدراسةفمنهج الدراسة و ،الفرضياتوتساؤالت ال

لعوامـل  تفصـيل ل  على فقد اشتمللفصل الثاني اأما . النظري والدراسات السابقة 
الفصـل   وتضـمن  . المنطقةفي  يالزراع على النشاط ةؤثرالمالطبيعية والبشرية 

دراسة الوضع الزراعي الراهن في المنطقة من أنماط الزراعـة بـالحوض   الثالث 
، والتبـاين   هاكمياتو المحاصيل الزراعية أنواعوتأثير العوامل الجغرافية عليها، و 

المستثمرين في النشاط  المشاكل التي تواجه المزارعين،و في المساحات المحصولية
  ٠التوصياتأهم النتائج والرابع فقد اشتمل على أما الفصل  الزراعي ،
  

ن حوض وادي نَعمان يحتوي على أ: هامة منهاوقد توصلت الدراسة إلى نتائج      
مقومات طبيعية جيدة تتمثل في صالحية التربة وجودتها وتوفر درجـات الحـرارة   

عاملـة  ي الالمناسبة لنمو العديد من المحاصيل الزراعية ، كما اتضح سيطرة األيـد 
، وتبين ٪ ٩٦على مجموع النشاط الزراعي بالحوض إذ بلغت نسبتها قرابة  األجنبية

من خالل العمل الحقلي إن حجم االستثمارات المالية بالحوض قليل ألن كثيرا مـن  
المزارع تدار دون رؤوس أموال كافية إلدارتها،كما ظهر مـن هـذه الدراسـة أن    
المحاصيل الدائمة هي المسيطرة على نوعية المحاصيل بالحوض خاصـة النخيـل،   

  . يليها الخضراوات 
  



انات األقمار الصناعية وتحليلها لفترات زمنية متعددة باإلضـافة  ومن خالل بي      
لبيانات الخريطة الطبوغرافية والعمل الحقلي ، تبين للباحثة أن هنـاك تذبـذبا فـي    
المساحة المحصولية من فترة ألخرى، وأن أعظم النقص كـان مـا بـين عـامي      

م ٢٠٠١ - ١٩٩٥م، بينما كانت هناك زيادة طفيفة ما بين عـامي  ١٩٨٦ -١٩٧٠
كما اتضح مـن خـالل تصـنيف    . م ٢٠٠٦،وعاد الوضع بعده للنقصان حتى عام 

القابلة للزراعة بالحوض  األراضيأن مساحة   TMبيانات القمر الصناعي الندسات 
المزروعة فعالً بالمنطقة أكثر مـن   األراضي، بينما ال تتجاوز مساحة ٢كم٣١تبلغ  

٪ تقريبـا  ٥٣م إلـى  ١٩٧٠نسبة وصلت عام ٪ من تلك المساحة ، مع أن تلك ال١٢
  .     مما يدل على تدهور القطاع الزراعي بالحوض 

        
االتجاه بشكل جاد لتنمية القطـاع  : وقد خرجت الدراسة بتوصيات من أهمها        

الزراعي بالمنطقة لوجود إمكانات طبيعية جيدة لقيام زراعة نشطة بالوادي ، وذلـك  
المؤسسات الحكومية ومن القطاع الخاص الستغالل هذا النشاط من خالل الدعم من 

االقتصادي بالمنطقة ،كما توصي الباحثة بالعمل على تقليل انجـراف التربـة عـن    
طريق إبطاء الجريان السطحي للمياه ببناء سدود حجرية أو ترابية أو عمل خزانات 

في الحوض حتـى ال  بناء االستراحات  ةسطحية لحفظ المياه بها، منع انتشار ظاهر
 .الزراعية  األراضييزداد بيع 

وأخيراً تتمنى الباحثة أن يكون لهذه الدراسة دور فعال فـي تنميـة الزراعـة         
  .  بحوض وادي نَعمان

        
  

  االجتماعيةعميد كلية العلوم لبة                    المشرف على الرسالة       الطا        
  سليمان معتوقبن  خالد.د    الهاديعبد األمين عبدالصمد.د   شي بلوشاهينة بنت محمد ال

  :التوقيع   :                      ع التوقي  :                   يع التوق
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Abstract 
Agricultural studies are of great importance particularly in dry areas for the purpose of 

identifying the important factors that lead to development or decline of cultivation in a particular 
area. The Kingdom of Saudi Arabia shows more care about agricultural activity because increase of 
productivity of land will cater for the need of imported food stuffs which are supposed to be locally 
produced and thus support food security. Numan Valley situated to the east of Holy Makkah is 
considered to be one of the important agricultural areas in Makkah Region. It has a distinguished 
location besides natural favorable agricultural climate for cultivation. However, no previous study 
had been conducted on the agricultural activity of this valley, thence emerged the idea of this 
research which aims at studying the agricultural status of the valley in the present time through the 
agricultural and human recourses available. It also aims at discovering the extent of change in areas 
cultivated from 1970 to 2006, the reasons for such change, the problems that face farmers and 
making suggestions for the agricultural development of the area. 

 
         This study has been divided into four chapters: The first chapter is an introduction to the 
research dealing with the subject of the study, its importance, the problem of the study, its objectives, 
its questionnaires, hypotheses, methodology of the study, introducing the area of the study, the 
theoretical literature and the previous studies. The second chapter includes the details of natural and 
human factors that affect the agricultural activity in the area. The third chapter discusses the present 
agricultural status of the area by identifying the types of crops in the valley and the impact of 
geographical elements on them and the quantities of crops and the variances in the areas cultivated 
and the problems that face farmers. However, the fourth chapter demonstrates findings and 
recommendations of the study. 
 
           The researcher has come up with important findings of which are: Numan Valley is rich in 
water resources necessary for active agricultural development by virtue of its location at the foot of 
Al Hada heights where flood water runs down the valley to be stored there through the located coarse 
and fine sediments of the basin. Also the study shows that the valley contains tremendous natural 
elements represented in arable soil and suitable temperature degrees for cultivating many crops, 
besides the abundant sources of water. It is found that foreign manpower is dominant there where it 
reaches 96% whereas investments in the valley are very little as many farms are managed with 
inadequate money. It is discovered that the dominant constant crops are palms trees followed by 
vegetable crops. 
 
             Based on satellite images data collected during different periods in addition to the 
topographic maps and the field work, the researcher found that the cultivated area is fluctuated from 
time to time and the big decrease in the cultivated area occurred between 1970 and 1986 whereas 
there is little increase between 1995 and 2001 and then decrease is followed again up to 2006. Also 
based on the TM Land satellite data, it is found that the arable land area of the basin is 31 Km2 
whereas the actually cultivated area does not exceed 12% of this arable area, although it reached to 
53% in 1970. This indicates decline in cultivation of the valley. 
                                                   
            The researcher makes some recommendations the most important of which are: developing 
agriculture in the area as it is rich of its tremendous natural potentialities for active farming of the 
valley. The Government should support farming to exploit the economic activity of the area. It is 
recommended that soil erosion should be controlled by building dams or constructing surface water 
reservoirs to store water. Also picnic houses erection should be stopped in the valley so that land 
selling could be controlled. 
 
          Last, the researcher hopes that this study may contribute in developing agriculture in the 
Numan Valley.  
 

  



                    
   
  
  

وعظيم سلطانه يليق بجالل وجــهه  ، حمدايوافي نعمه  أحمد اهللا عز وجل حمدا        
   ٠ إتمام هذه الدراسة المتواضعة  ني علىبأن أعان

  

 كر الجزيل بعد شكر اهللا تعالىفي هذا المقام إال أن أتقدم بالش يوال يسعن
منها قسم  خصالعلوم االجتماعية واكلية عمادة بالقرى متمثلة  أمجامعة  إلى

  ٠ دراستي العليا  إلكمالالفرصة لي  إلتاحة الجغرافيا
  

  مكي  عبداهللا زهير/ الدكتورسعادة برئاسة والشكر موصول لقسم الجغرافيا 
وجميع منسوبي بن علي الشمراني صالح /الدكتور األستاذسعادة السابق  الرئيسو

  ٠ورعايتهم لطالب وطالبات الدراسات العليا  اهتمامهمقسم الجغرافيا على 
  

 اإلشرافتولى  الذيبن عبد الصمد  األمين/ سعادة الدكتور شكر كما أ
  .وساندني بتوجيهاته ومالحظاته القيمةعلى هذه الدراسة 

  

ة أعضاء لجنة المناقشة ، فجزيل أتقدم بالشكر والتقدير ألصحاب السعاد و
بدر  /الدكتوراألستاذ ولسعادة  صالح بن علي الشمراني/ الشـكر لألستاذ الدكتور 

  لتكرمهما قبول مناقشة هذه الرسالة  الدين يوسف أحمد
   

 سعيدسعد /  الدكتور سعادة ألستاذي الفاضــل  لجزيلوأوجه شكري ا
فجزاه اهللا كل خير عن العلم الكثير  منحني من علمه ووقته الشيء فقد الغامدي 

  ٠ وأهله 
احمد محمد بدر الدين يوسف / تقديري وامتناني لسعادة الدكتور  وأوجه
  ٠ث وبيانات مناخية دعمت دراستي ابحأالذي وفر لي 

الجابري يقظان نزهة / الفاضلة سعادة الدكتورة  أستاذتيفضل  ىأنس ولن
  .لفكرة موضوع الدراسة لتي وجهتنيقسم الجغرافيا ا وكيلة رئيس

  
  ج                                          



األستاذ كما يطيب لي أن أتقدم بشكري الجزيل وامتناني العظيم لسعادة 
   صاحب مكاتب الثبيتي لهندسة ودراسات المياهالثبيتي  حمود/ الدكتور 

المياه عمر سراج أبو رزيزة رئيس قسم أبحاث / وسعادة األستاذ الدكتور 
 أفادتالتي القيمة العلمية  ماوأبحاثه ماعلى دعمه بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

  ٠ هذه الدراسة كثيرا
  

 المساحة  ولهيئة والثروة المعدنية لوزارة البترول وتقديري شكري وأوجه
مداح صدقة سامي /  األستاذمتمثلة في سعادة حافظة جدة مب السعودية الجيولوجية

في نواحي عديدة ودعمني  عن حوض وادي نعمان األساسيةالخرائط  الذي وفر لي
   ٠ خيري الدنيا واآلخرةبعلمه وتوجيهاته فجزاه اهللا 

مشاط حسين بسام / كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور 
على دعمه وتوجيهاته بجامعة أم القرى الحج  بحاثخادم الحرمين الشريفين ألبمركز 
  ٠ القيمة

من وزارة  محمود غانم  جمال/ شكري وامتناني لسعادة المهندس  أقدم اكم
  ٠على دعمه وتوجيهاته بمكة المكرمة البلدية والقروية الشؤون 
  

عبيد اهللا /هممنالمنطقة و أبناءالمواطنين من  لإلخوةبالشكر الجزيل  أتقدمكما 
تي من وادي من وادي المجاريش و المواطن حاسن حسن النبا طرفيمالسعود 

   .لتعاونهموادي عرعر من خالد الدعدي  األستاذرهجان و 
  

ألشقائي األعزاء وزوجي وأبنائي على  واالمتنانبكل الشكر  أتقدم وأخيرا
  جهودهم ووقوفهم إلى جانبي ومساندتي بكل تفاني

منذ  ولم تسعفني الذاكرة لشكرهم  لي يد العون لكل من مد كما أتقدم بالشكر    
   ٠حقيقة بين وريقات هذه الرسالة  أصبحت أن إلىانت هذه الدراسة فكرة ك أن
  أنيوفقنا لما فيه الخير والصالح وآخر دعوانا  أنمن العلي القدير  وأتمنى   

                                                 .رب العالمين الحمد هللا 
  الباحثة                                                                                      
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  قائمة الموضوعات                               

 

  رقم الصفحة  املوضوع

                                      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠امللخص 
                                     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رشكر وتقدي

                                   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قائمة املوضوعات
                                     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قائمة اجلداول 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قائمة األشكال

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قائمة اللوحات 
  خطة الدراسة ومنهجها : الفصل األول 

                 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  املقدمة - ١
                                    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الدراسة وأمهيتها  مشكلة - ٢
   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أهداف الدراسة ومربراا    - ٣
    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠الدراسة التساؤالت  - ٤
                  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الفرضيات   - ٥
                    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الدراسة وأسلوب منهج  - ٦
                   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نطقة الدراسة التعريف مب - ٧
               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠النظري  اإلطار - ٨
            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الدراسات السابقة  - ٩

   وض وادي نعمانلى الزراعة حبالعوامل املؤثرة ع:  الفصل الثاين
               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠متهيد    - ٢
                           ٠٠ ٠٠٠العوامل الطبيعية املؤثرة على الزراعة باملنطقة  ١- ٢
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠املوقع الفلكي   - ١

  أ
  ب
  هـ
  ح
  ي
  ن
١  
٢  
٢  
٣  
٣  
٣  
٧  
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  قائمة املوضوعات                             
  رقم الصفحة  املوضوع

                ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جيولوجية املنطقة  -٢ 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) التضاريس(أشكال األرض - ٣
           ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠املناخ   - ٤
           ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ التربة  - ٥
              ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ املوارد املائية  - ٦
                ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الغطاء النبايت   - ٧
العوامل البشرية املؤثرة على الزراعة حبوض وادي نعمان              ٢- ٢
         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ السكان   - ١
              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ املستوطنات السكانية  - ٢
         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ النقل واملوصالت  - ٣
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  :املقدمة -١
من الترحال  فبدالً اإلنسان، أساس احلضارة اإلنسانية ألن نشأا مرتبطة باستقرار الزراعة تعد

يف ذلك اسـتقرت القبائـل    جنحوا بزراعة مناطق معينة وعندما األفراد الدائم من منطقة ألخرى قام
والسـكن ـا   لزراعتها السهلية اخلصبة  حول األودية واملناطقواألار على طول جماري والشعوب 

  .فتكونت بذلك القرى مث املدن
  

مازالت مـن   إال أن الزراعةيف العصر احلديث على الرغم من زيادة أمهية التعدين والصناعة و
ي والـدخل  بدرجة كبرية يف اإلنتاج العاملأهم األنشطة االقتصادية اليت يقوم ا اإلنسان ألا تسهم 

ذا املنطلق فإن اململكة العربية السعودية توليها عناية كربى من أجل القومي للعديد من الدول، ومن ه
حتقيق االكتفاء الذايت من الغذاء فضالً عن أا دعامة من دعائم االقتصاد وتساعد على تنوع مـوارد  

  .الدولة وبالتايل يقلل ذلك من االعتماد على االسترياد من اخلارج
  

مة التربة وخصوبتها ومدى توفر امليـاه  ى مدى مالءعل ن الزراعة تعتمد بشكل أساسيأومبا  
، فإا كثريا ما تقوم يف األودية اليت تسـقط  عية واحملافظة على رطوبة التربةلري احملاصيل الزرا ةالالزم

الصـاحلة  تربـة  ال تكـون حتمل معها مفتتات صخرية اليت و يف مواسم معينة من السنةعليها األمطار 
يف  هاتعرض عم قامت ا الزراعة منذ القدم،اليت عمان من األودية ي نحوض وادن إوحيث للزراعة، 

الدراسـة   لذا ستركزيف فصل الصيف  يف فصلي الشتاء واخلريف وللجفافسيول لكثري من األحيان ل
ملعرفـة  م ٢٠٠٦ -م ١٩٧٠هـ املوافق ١٤٢٦-هـ ١٣٩٠عام على الوضع الزراعي للمنطقة منذ 

ن اجلغرافيا الزراعية إوحيث  ،خالل هذه الفترة الزمنيةملزروعة احات ايف املسمدى التغري الذي حصل 
ببعـديها  االختالفـات  ودراسة بدراسة العوامل الطبيعية والبشرية اليت تؤثر يف اإلنتاج الزراعي تم 

ن هذه الدراسة سوف تبحث يف هذه اجلوانب مـن  إوالزماين لإلنتاج الزراعي يف منطقة ما، فاملكاين 
  .يق ذلك على منطقة حوض وادي نعمانخالل تطب
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  :االدراسة وأمهيته مشكلة-٢
وسهوهلا من أهم األراضي الزراعية يف اململكة العربية السعودية لتوفر املياه تعد أطراف األودية 

اهلدا عمان يقع أسفل مرتفعات لتربة اخلصبة، ومبا أن حوض وادي نباإلضافة لوجود ااجلوفية للري ا 
مما يـؤدي إىل  يف فصلي الربيع واخلريف  ايف بعض الفصول بكميات كبرية كماألمطار قط حيث تس

األراضـي   خصوبةوغرين واليت تساعد على وطمي ول اليت حتمل معها مفتتات صخرية حدوث السي
خاصة وإن هذا احلوض يعـد   ناطق الزراعية يف منطقة مكة املكرمة،أحد امل هالزراعية باحلوض مما جعل

ملدينة مكة املكرمة، ويزيد من أمهية حوض وادي نعمان أن وادي عرنـة   اًمائي اًومورد اًزراعي اًظهري
مؤخرا حيث كان يعتمد استهالك سكان مدينة مكة السكين حتولت أغلب أراضيه الزراعية لالستثمار 

ـ  وات عليه يف املاضي مما ضاعف من أمهية حوض وادي نعمان زراعيـا، اخاصة من اخلضر ن يف ولك
ا بشكل ملحوظ نظر تناقصأخذت املساحات الزراعية تتغريت الزراعة باملنطقة حيث  األعوام األخرية

ومترتهات وتكمن خطورة املوضوع إذا ما  يع املزارعني للكثري من أراضيهم وحتويلها إىل استراحاتلب
جفـاف التربـة   : نطقة مثليف البيئة الطبيعية للم يؤدي إىل مشاكل ممامت بيع معظم األراضي الزراعية 

د الغطـاء النبـايت   وجـو  خاصة مع عدمالسيول نتيجة جريان مياه اجنرافها إمكانية ووقلة خصوبتها 
أخرى للبحث عـن   ان إىل مدينة مكة املكرمة أو مدنالسك احملافظ عليها، وتزداد املشكلة إذا هاجر

  غري الزراعةأخرى أعمال 
  

  :أهداف الدراسة ومربراا -٣
  :لدراسة إىل اآليتدف ا       

الطبيعيـة والبشـرية    العواملدراسة من خالل ا اليحالة الزراعة يف حوض وادي نعمان ح معرفة -أ 
منـذ عـام    مدى التغري الذي حدث للقطاع الزراعـي  فباملنطقة وأهم احملاصيل الزراعية ، واكتشا

، ودراسة أسباب هذا  ةملزروعيف املساحات ا م ٢٠٠٦ -م ١٩٧٠هـ املوافق ١٤٢٦-هـ ١٣٩٠
 .التغري
 .املشكالت اليت تواجه النشاط الزراعي باحلوض التعرف على أهم – ب
  وتنميتها باحلوضتمرار الزراعة تساعد على اس وتوصيات من وجهة نظر جغرافية اقتراح حلول -ج 
  

     



 ٣

  : تساؤالت الدراسة -٤
  :ة على عدة تساؤالت منها ما يليتقوم هذه الدراس    

  ما طبيعة التوزيع اجلغرايف ملواقع املزارع يف الوادي؟ -١    
  املستخدمة يف الري؟ ما نوع املصادر املائية املعتمدة يف الري، واألساليب -٢    
  ؟املؤثرة على الزراعة باملنطقةوالبشرية الطبيعية العوامل اجلغرافية  هي ما  -٣    
 ؟خالل سنوات الدراسةصولية احمل املساحاتتغري يف  يوجدهل   -٤    

 

  : الفرضيات -٥
  : بالتحقق من الفرضيات التاليةتم هذه الدراسة          

  .التربة ةومالءم  حول ارى الرئيسي لوادي نعمان وروافده لوفرة املياهاألراضي الزراعية تتركز  - ١
 .على مياه اآلبار تعتمد الزراعة - ٢
 .شجعة على الزراعةامل طبيعيةالعوامل ال تسم منطقة الدراسة بتوفرت - ٣
الرتفـاع  املنطقة خالل األعوام األخـرية  مشال األراضي الزراعية يف مساحات يف تناقص يوجد  - ٤

سعرها وبيعها للمستثمرين، بينما منت قليالً يف اجلزء اجلنويب من احلوض لتوفر املقومات اجليـدة  
 .للزراعة

 

  : الدراسة  وأسلوب منهج -٦
جل استكمال بيانات هذا البحـث ،  أاحلصر الشامل من  لوبأساستخدم يف هذه الدراسة  

، حيث مجعت املعلومـات  مزرعة ٧٠جمتمع الدراسة  أفرادوعدد  املزرعةحيث كانت وحدة املعاينة 
مت تصنيف البيانات املأخوذة  من بطاقة العمل امليداين عن طريق املقابلة الشفوية مع العاملني باملزارع مث

: اين ومن املقابالت الشخصية مث حللت بربامج إحصائية باحلاسـب اآليل مثـل  من بطاقة العمل امليد
Spss استخدام مربع كاي : بأساليب كمية مثل)chi-square(  الذي يستخدم لقياس مدى التطابق

   )١٨٥، ص  ١٩٨٤ :أبو عياش(. بني توزيعني احدمها فعلي لقيم مت قياسها واآلخر توزيع نظري
  

الزراعي الذي يعد من أساليب التحليل الكمي الذي يهدف إىل عامل التوطن وأسلوب قياس م       
  .قياس الدرجة اليت حتدد نصيب وحدة مكانية معينة من النشاط الزراعي

  



 ٤

  :والستخراج معامل التوطن يف كل مزرعة نعتمد على املعادالت التالية        
  ١٠٠×١وات يف املزرعة رقم اإمجايل مساحة اخلضر    -أ
  يف نفس املزرعة املزروعةإمجايل املساحة           

   ١٠٠×وات يف احلوضاإمجايل مساحة اخلضر   -ب
  يف احلوض  املزروعةإمجايل املساحة            
على نتيجـة  ) أ(،مث يقسم نتيجة فقرة )٢-٣(يف جدول ) ب(وقد مت استخراج قيم فقرة      

  )٨٣،ص ١٤٢٠:ونهار(ليكون الناتج هو معامل التوطن) ب(فقرة 
وقد مت استخدام معامل التوطن يف معرفة نسبة مساحة احملاصيل الزراعية إىل إمجايل املساحة    

حولـت   احملصولية يف املنطقة، كذلك معرفة نسبة توطن احملاصيل الزراعية يف كل مزرعة باحلوض، مث
البحث يف شكله النهائي ومت األرقام اإلحصائية إىل رسوم وأشكال بيانية يف خرائط للمنطقة مث كتب 

  .استخالص النتائج منه
  

  :كاآليتبيانات وهي المصادر جلمع  وقد اعتمدت الدراسة على عدة
عملت  والبحوث اليت االستفادة من الكتبوذلك عن طريق :مصادر مكتبية وبرامج آلية -أ 

عن طريق زيارات للجهات  وأ العلمية،واالت االستعانة بالدوريات والنشرات  عيف جمال الزراعة، م
نية وهيئة املساحة ووزارة البترول والثروة املعد وزارة الزراعة ووزارة املياه والكهرباء: الرمسية متمثلة يف

خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج، باإلضافة إىل االطـالع   عهداألحباث كم زاجليولوجية، ومراك
 واملعامل اخلاصة اليت هلـا عالقـة بالزراعـة   شركات على التقارير والدراسات اليت عملت بواسطة ال

السـتخدام املرئيـات الفضـائية واخلـرائط      املياه، إضافة ثواجلوانب املائية كمكاتب الثبييت ألحبا
 ١/٥٠٠٠٠و مقيـاس   ١/٢٥٠٠٠٠الطبوغرافية مبقياس اخلرائط و١/٢٥٠٠٠٠اجليولوجية مبقياس 

مع استخدام بعض برامج احلاسـب اآليل مثـل نظـم     لتحديد منطقة الدراسة واملناطق الزراعية ا
م، كـذلك  ١٩٧٠املعلومات اجلغرافية يف قياس املساحات الزراعية من اخلريطة الطبوغرافيـة لعـام   

م ٢٠٠١و١٩٩٥و١٩٨٦تقنية االستشعار عن بعد يف حتليل املرئيات الفضائية لألعـوام  مت استخدام 
  . ل سنوات الدراسةملعرفة مدى التغري يف املساحات الزراعية خال

  
       



 ٥

وبالنسبة للمعاجلة األولية لبيانات املرئيات الفضائية وحىت تتم املقارنة بني عدد من املرئيات يف         
فترات زمنية متباينة فيجب أن يكون لكل مرئية إرجاعا جغرافيا لكي تقدر املساحات ، مث يتم اقتطاع 

الفضائية الثالثة وذلك عن طريق نظم املعلومات اجلغرافيـة   ما مياثل حدود حميط احلوض من املرئيات
GIS  بربنامجArc Map.  

   :ويتم دراسة التغري باستخدام معلومات األقمار الصناعية على ثالثة مستويات
 visualتسـتخدم املالحظـة البصـرية     امعرفة هل يوجد تغري أم ال، وهن األولاملستوى 

observation  موعة من املرئيات  ا ما تعرض هذه املرئيات جبانب بعضـهااملختلفة التواريخ وغالب
  .)٦٤ـ، صه١٤٢٢:الغامدي(.البعض ملقارنة ما إذا كان هناك تغري للظاهرة يف املرئيات من األقدم إىل األحدث

املستوى الثاين فهو معرفة نوع التغري هل هو بالزيادة أم بالنقصان عن طريق حتديد مواقع  اأم  
يت زادت أو نقصت يف املرئيات املعروضة، يف حني أن املستوى الثالث هو احتساب مقـدار  التغري ال

أساليب آلية للوصول إىل حساب مقدار التغري وهو مـا يسـمى    إتباعالتغري ويف هذه احلالة البد من 
   )٦٤هـ، ص١٤٢٢:الغامدي(. مبعاجلة األقمار الصناعية

 
  

 Arc Mapطريق اقتطاع حدود احلوض من املرئيات بربنامج يتم معاجلة املرئيات الفضائية عن      
  : وحيسب حسب املعادلة التالية  NDVIيستخدم مؤشر 

  )١٥هـ، ص  ١٤١٧: الغامدي(       . )احلمراء + احلمراء القريبة  حتت) /(احلمراء –القريبة ء حتت احلمرا(  
  .فيتم تصنيفهلتحفظ املرئية،  ERDASمث يتم اختيار عتبة معينة يف برنامج  
  

ومن بني األساليب اآللية الكتشاف التغري من خالل معلومات األقمار الصـناعية أسـلوب   
ني اخلاليا يف املرئية إىل جمموعات مستقلة ومتميزة يوهو ختصيص أو تع Classificationالتصنيف 

  )٧٢هـ ، ص ١٤٢٢: مديالغا(.                                           متثل يف الغالب غطاءات األرض
  

وتصنيف  Supervised classificationتصنيف موجه : وأسلوب التصنيف نوعان ومها
، فاألول يتطلب من حملل املرئيات أن يكون لديـه  Un supervised classificationغري موجه 

، وبناًء على هـذه  )٨٤هـ، ص١٤١٢: الصاحل( ) املزارع(معرفة أكيدة بأماكن الفئات املعلوماتية على الطبيعة 
بفحص القيم الرقمية لكل عنصر يف النطاقات املستخدمة حيـث   ERDASاملعلومات يقوم برنامج 

مث يتم تعميم الفئة املعلوماتية أو اخللية اليت مت اختيارها على املرئية كلها ليستخرج مجيـع   حيدد فئتها
  .اخلاليا اليت تتطابق مع تلك اخللية



 ٦

 ، مث١٠٠حيدد احمللل عدد الفئات، وعدد الدورات ونسبة الصحة من أما التصنيف غري املوجة 
يقوم الربنامج باختيار هذه الفئات بطرق حسابية معينة  النتخاب جمموعة من الفئات الطيفية اليت متثل 
 الظاهرة اليت يريد احمللل تصنيفها، فيقوم احمللل باستبعاد الفئات الطيفية اليت ال متثل الظاهرة اليت يريـد 

حىت تبقى  اتصنيفها بناًء على مالحظة أماكن انتشار هذه الظاهرة على املرئية األصلية للمنطقة، وهكذ
الفئات أو الفئة اليت متثل الظاهرة املراد تصنيفها، مث يأخذ احمللل اهلستوغرام وهو تكرار عـدد خاليـا   

، ]٩٠٠= ٣٠×٣٠[  TMالن مساحة اخللية يف بيانات الندسـات   ٩٠٠الفئة املصنفة فيضرا يف 
فتكون النتيجة هي مساحة الظاهرة اليت مت تصنيفها، وقد مت استخدام النوعني يف حساب املسـاحات  

وجة يف حساب مساحة املناطق الرسوبية حبوض امل غرياحملصولية، يف حني استخدمت الباحثة التصنيف 
  .وادي نعمان

 

وحماولة اسـتدالل  واملالحظة املشاهدة  إن طبيعة العمل اجلغرايف هي :الدراسة امليدانية -ب
يف هـذه   الدراسة امليدانيـة ضـرورية   تإبرازها لذا كان احلقائق والتفاصيل اليت ال تستطيع الكتب 

وملعرفة احلالة الزراعية الراهنة باحلوض خاصة لعدم  الدراسة للتحقق من املعلومات املكتوبة عن املنطقة
قامت الباحثة بزيارات استطالعية أوالً ملشـاهدة   امفيدة، لذ وجود بيانات كافية للوصول إىل نتائج

مراكز العمران واألراضي الزراعية وطرق النقل وحتديد نقطة االنطـالق  من املعامل اجلغرافية للمنطقة 
من املنبع جببل األدمي إىل نقطة املصب عند بداية وادي عرنة وذلك بعمل مقارنة بني ما يوجد علـى  

) زيـارة   ٣٥زادت عن (توالت الزيارات ملنطقة الدراسة  د باخلريطة الطبوغرافية، مثالطبيعة وما يوج
جلمع بيانات عديدة وملعرفة مسـاحات املـزارع حاليـا     )املالحق(مع استخدام بطاقة العمل امليداين

رع أم زاملقارنتها باملساحات الزراعية اليت مت حساا من املرئيات الفضائية ملعرفة هل زادت مساحة امل
  .نقصت مث دراسة أسباب ذلك 

  

التغلب عليها مبشيئة اهللا، فعنـد طلـب    تاستطاعوقد واجهت الباحثة العديد من العقبات 
مارة منطقة مكة املكرمة عن احلوض وسكانه مل حتصل على أي بيانات لعدم توفر أي إمعلومات من 

املنطقة من شرطة العزيزية اليت ومت توجيهها لالستفسار عن سكان ،إحصاءات خاصة بسكان املنطقة 
مل حتصل منها على أي معلومة خاصة بالسكان تفيد الزراعة عدا مشاكلهم على األراضي الزراعيـة  

املنطقة خـارج حـدود    لدية مل جتد الباحثة أي معلومات ألنومياه اآلبار، كذلك احلال يف وزارة الب
السـكان   دعلى الدراسة امليدانية يف حصـر عـد   األحياء التابعة لوزارة البلدية، لذا اعتمدت الباحثة



 ٧

تديل بأي معلومـات إال   وتوزيعهم اجلغرايف، كما أن الكثري من أصحاب املزارع واأليدي العاملة مل
   .بعد حماوالت عديدة بعضها ينقصها الدقة لعدم درايتهم بأمهية الدراسة، باإلضافة إىل وعورة الطريق

    

  :التعريف مبنطقة الدراسة -٧ 
العيش وغضارته وحسـنه  هو فعالن من نعمة  –نون الفتح أن نعمان ب: جاء يف معجم البلدان       

بلد غزاه النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بني مكة والطائف وقيل واد هلذيل علـى  وهو نعمان األراك 
  )٥٥ص م، ١٩٥٥ :احلموي(. ليلتني من عرفات

  

مرو بن احلارث بن متيم بن هذيل به جبل يقال لـه  عمان واد يسكنه بنو عن "األصمعي"وقال 
يف حـني أن    املدراء وجباهلا اإلصدار، وهى صدور الوادي اليت جيـيء منـها العسـل إىل مكـة،    

جبل عظيم سكانه يدعون  ذكر أن هلذيل جبل يقال له كبكب يقع مشال عرفات بشرق" األصفهاين"
و   وجبل املشـقر   دصداص جبل عسيب وأراك و: مثلأمساء لبعض اجلبال باملنطقة  ، مث أوردبالكواكبة

املربك الذي برك فيه الفيـل  وفوق كل ذلك جبل األعلى،  نباألسفل ولَ نبان وهو لَنبوجبل لََ الوتري
عمان واد عظـيم  كما ذكر املؤلف أن ن أدناه لكنانة وشقه اآلخر هلذيل،، وفوقه جبل الوصيق بعرنة

به واد يقال له  وب عرفات فيه مزارع ومياه كثرية نوجب مكة وهو حيف يقطعه القادم من الطائف إىل
وجبل يسمى مكا وآخر باسم الوتر وعليه الطريق من اليمن إىل  بنعمان به عسل كثري رهجان يصب

  ) ١٩ -١٧ص :األصفهاين( . مكة به ضيعة املظهر لقوم من كنانة يف بالد هذيل
  

ان واد فحل من أودية احلجاز التهامية ،وينحدر غربـا  فقد ذكر أن وادي نعم" البالدي"أما 
ساب وحبشي ق عليه عرنة، وهو مير بني جبلي كفيمر جنوب عرفات عن قرب مث جيتمع بعرنة فيطل

ويكون هناك حدود احلرم الشريف ، ويتسع الوادي بني كبكـب   كيلوحد عشر أجنوب مكة على 
  )٦٩،ص١٤٠٠:ديالبال(. والقرضة فيسمى خبت نعمان لفياحه وسعته

  

ة مـن طـود   عمان من اكرب األودية تأيت نواشغأن ن "أودية مكة املكرمة"كما قال يف كتابه 
ورهجان عن يسـاره، أمـا    عرعر: فتفان وغريها له روافد هيوعفار وتاحلجاز حيث جبال كرار 

، مث لن اليمني وبلم وقرضه مـن الشـما  كبكب م: فعن ميينه، وفيه جبال شوامخ مثلوبرم  الوصيق
الزراعة فيهـا  ة فإذا جتاوزها اجتمع بوادي عرنة، ه مستقيم فيمر جنوب عرفينحدر الوادي بشكل شب

بار كثرية عمان آمث حفرت بن عني زبيدة وعني مسار وعني العابدية،: منهاعثرية عدا بعض العيون اليت 



 ٨

كثر الشعراء العـرب  وجباله مشهورة جبودة العسل وقد أ أخذت تنتج زراعات طيبة، وصدور نعمان
  )٣٠٥ – ٢٢٧ص :١٤٠٣: ديالبال(  .من ذكرها

  

أن نعمان واد عظيم يقطعه القادم من الطائف إىل مكة املكرمة من طريق  "بن مخيسا"وذكر 
  .الكر إذا اقبل على عرفات ، وهو حيف عرفات من اجلنوب فيه مزارع ومياه كثرية

  )٢٨٧ص،  هـ١٣٩٠:مخيس(                                                                                                          

  : احلدود املكانية١-٧
  مشاالً  ٣٢َ ٢١ْو     ٠٦َ ٢١ْ عرضدائريت الدراسة بني  متتد منطقة :املوقع الفلكي

  . شرقاً ٢٠َ ٤٠ْو  ٣٢َ ٣٩ْطول وخطي  
يف املنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية بـني  يقع حوض وادي نعمان  :املوقع اجلغرايف

عن مدينة مكة املكرمـة حبـوايل    ديبعو وه األمحر يف الغرب، ر، وساحل البحف اهلدا يف الشرقجر
مشـاالً وادي   حيـده و )١-١لوحة( العابدية باجتاه الكرحي كم باجتاه اجلنوب الشرقي بعد اية ٢٥

القمم اجلبلية اليت متثل  هالشرقي فيحدا، أما من اجلنوب واجلنوب البجيدي، ومن الشرق مرتفعات اهلد
احلافات العليا الشمالية الشرقية لوادي ملكان وروافده املتجهة غربا لتنتهي حدود احلوض عند التقائه 

الباحثة بربنامج (.٢كم ٧٤٠.١ تبلغ مساحة حوض وادي نعمان حنو كبوادي عرنة يف الغرب، وبذل
(Arc Map.                                                                                                                                  

  :احلدود الزمانية ٢-٧
املرئيات الفضائية والدراسة امليدانية واخلريطة الطبوغرافيـة  سوف تعتمد الدراسة على حتليل 

هـ املوافـق  ١٤٢٦-هـ ١٣٩٠منذ عام باملنطقة  ملزروعةلتحديد املساحات ا ٥٠٠٠٠:١مقياس 
  . م ٢٠٠٦ -م ١٩٧٠
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 ١٠

  : حوض وادي نعمان أقسام ٣-٧
مت تقسيم حوض وادي نعمان إىل حوضني حوض أعلى وحوض أسفل كتقسيم لالسـتخدام  

، ويف حالة تقسيمه على أسـاس  "الزراعة حبوض وادي نعمان "ث أن موضوع الرسالة احلضري حي
التقسيمات اجليمورفولوجية أي إيل حوض أعلى وأوسط وأدىن أمكن ذلك إذا كان امتداد حـدود  
منطقة الدراسة من املنبع جببل األدمي إىل املصب يف البحر األمحر، بينما مصب احلوض يف هذه الدراسة 

حيث يتغري مسمى الوادي عند هذه النقطة وحىت يصـب   ية التقاء وادي نعمان بوادي عرنةعند بدا
، باإلضافة إىل انه إذا قُسم جيمورفولوجيا فـان  بالبحر األمحر يف اخلريطة الطبوغرافية إىل وادي عرنة 

احملاصيل يف  مساحة احلوض األدىن تصبح صغرية جدا مما يؤثر على توزيع املزارع ومعرفة نسبة توطن
  :أجزاء احلوض، لذا قُسم حوض وادي نعمان كالتايل

متر عـن  ٢٦٢٧يبدأ من منبع احلوض جببل األدمي الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من  :احلوض األعلى -أ 
جمموعة من الروافد تنحدر من مناطق اجلرف بارتفاعات تزيـد عـن    ممستوى سطح البحر، ويض

ل يف وادي ارييش وكل من وادي علـق ووادي الشـرا   متر عن مستوى سطح البحر تتمث٢٤٠٠
تبدو هذه الروافد على هيئة قنوات متعرجة يطرأ عليها بعض التدرج يف املنسـوب عنـد   وويعرج، 

سـطح  مستوى متر عن ١٦٠٠-١٠٠التقائها مبجري وادي نعمان الرئيسي بارتفاعات تتراوح بني 
جبال نعمان وجبل الكر وجبل تفتفان وجبل كبكب البحر، إضافة إىل عدد من اجلبال كجبل األدمي و

 .وجبل اهلضبة
يشتمل على الروافد املنحدرة من نطاقات جبلية أقل ارتفاعا مـن احلـوض    :احلوض األسفل -ب 

سطح البحر وتشمل وادي رهجـان  مستوى متر عن ٢٣٠٠-٥٠٠األعلى، بارتفاعات تتراوح بني 
لوادي نعمان إىل مصبه بوادي عرنة، إضافة إىل بعـض  ووادي عرعر وجزء كبري من ارى الرئيسي 

 ).٢-١شكل (وجبل سحار وجبل الضرعاءاجلبال كجبال الشبكة 
  :هي"صدوره " روافد وادي نعمان 

اليت تتصل جببل " عفار"وتسيل روافده الشرقية من جبال  يأيت من جنوب احلوض، :وادي الضيقة -
، ورغم كربه إال أنه قاحل لذلك يشرب أهله "بلم " ن جبال، وتسيل روافده الغربية مكرا من اجلنوب
  .من وادي علق

الكُر مشاال وجبل يسيل األول بني جبال عفار جنوبا مها شعبان كبريان  :وادي علق ووادي الكُر -
الطائف مث جيتمعان عند يقطعه الطريق املوصل إىل  الكُرمن رأس وادي الكُر فيسيل أما وبه ماء بامسه، 



 ١١

الكُر ماء امسه كان بوادي و، عمان بطرف جبل املدراء من الشمالان معا يف وادي ندفعفي لكُرمركز ا
 .نقطع اليوم لكثرة ما حفر من آبارألنه كان عذبا غري أنه ا" املعسل" 
 .الشرقية بني جبلي الكُر و تفتفان يةالشمال اجلهة من  عمانور ندمن صينحدر  :وادي يعرج -
  جبل كبكب غربا وجبل تفتفان شرقا،  يأيت من الشمال بني: "ادي الكباكبة و" وادي الشرا  -
  .ويف أعاليه رياض وزراعة ومياهسطح البحر مستوى عن  اًمتر١٧٥١حيث يرتفع األول    

 

  :هي" اجلوانب " روافد وادي نعمان 
  فجادت باملياهفرت ا آبار شداد اليت حن اجلنوب من جبال سحار عند قرية يأيت م :وادي عرعر -
      .أدى إىل زيادة املساحات املرترعة ا للزراعة والشرب مما   
  يفترق إىل حيث يأيت من اجلنوب من جبال سحار  وعمان وهو أكرب أودية ن :وادي رهجان -
  شعبتني شرقية تسمي رهجان األبيض نسبة جلبال سحار، وغربية تسمي رهجان األسود تسيل من    
 .للرتهةأهل مكة يف فصل الشتاء يأيت إليه " اخلرار" ماء يقال له  يبالواد و جبل القرضة  
  رهجان، وهو احلد الفاصل بني هذيل شرقا وقريشلوادي يأيت من الشمال مقابل  :وادي الوصيق -
 )٣٤-٣٠ص  هـ،١٤٠٥: البالدي( .غربا   
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  به أقسام حوض وادي نعمان واهم اجلبال) ٢-١( شكل رقم

  
  ٥٠.٠٠٠:١من بيانات اخلريطة الطبوغرافية  طالبةعمل ال:املصدر

  



 ١٣

  

  :النظري اإلطار -٨
مـا  وجغرافية املـوارد بفروعه  ات يف جمال اجلغرافيا االقتصاديةهناك العديد من النظري       

تعترب أجزاء وهي  جغرافية املياه،و صالتاالنقل واملوو  ةجغرافية الصناعو املختلفة كاجلغرافيا الزراعية
، ولكون الدراسة ستركز على دراسة تغـري املسـاحات   مكملة لبعضها عند دراسة ظاهرة جغرافية

 -م ١٩٧٠هـ املوافـق  ١٤٢٦-هـ ١٣٩٠( ادي نعمان خالل الفترة الزمنيةاحملصولية يف حوض و
صطلحات بالبحث يف العوامل الطبيعية والبشرية اليت أدت هلذا التغري، سيتم شرح بعض امل )م٢٠٠٦

  .يف البحث املستخدمة
  : التعريف باملصطلحات

  هو درجة ميل سطح األرض عن املستوى األفقي، والنسبة املئوية لالحندار هي ناتج قسمة: االحندار -
  ٪ يعين اخنفاضا أو٢٠وبذلك فان احندار بنسبة ١٠٠املسافة الرأسية على املسافة األفقية مضروبا يف    
 .ترم١٠٠يف مسافة أفقية قدرها  متر٢٠ارتفاعا قدره    
   النسبة املئوية            درجات االحندار       -
  ٪ ٣حىت       شبه مستوي              
   ٪ ٨ – ٣         خفيفة االحندار          
 ٪ ١٥ – ٨     شديدة االحندار            
   أو أكثر   ٪١٥ حندار             حادة اال   
رة عن حواجز من التراب واحلصى يعملها املزارعون حلفـظ املـزارع مـن التعريـة     عبا :ومقالع -

 .الرياح والسيول اجلارفة واحليوانات: واالجنراف بعوامل التعرية املختلفة مثل
املرتفعة متتد على جوانب جماري الوديان وموازيـة هلـا    األراضيهي سلسلة من  :شرفات الوديان -

ب مياه الوادي وهي متثل البقايا املمزقة للسهل الفيضي القدمي أو جمرى تقريبا وقد تكونت قرب منسو
 .الوادي أو ارض الوادي الذي تكون خالل مرحلة سابقة من مراحل التعرية أو الترسيب

هي مياه األمطار اليت تصرف يف جماري الوديان مبنطقة ما حيث ينساب على  :املياه السطحية اجلارية  -
  .يغوص داخلهاسطح التربة دون أن 

 



 ١٤

هي كمية املياه اليت تستطيع التربة حفظها يف املنطقة الـيت تتخللـها جـذور    : السعة املائية امليسرة -
أو عمق الطبقة غري املنفـذة   ترم١.٥النباتات وتقسم التربة إىل درجات تبعا لكمية املاء امليسر لعمق 

 :كما يلي
  سم  ٦منخفضة             أقل من    
  سم    ٨   -٦نسبيا      منخفضة    
  سم   ١٠ -٨متوسطة                
  سم  ١٥ – ١٠مرتفعة نسبيا          
  سم  ٢٢  – ١٥مرتفعة                
  سم أو١٥٠سم حىت عمق ٨هو اخنفاض قدرة حفظ التربة للماء امليسر إىل أقل من  :جفاف التربة -

  .إىل ري إضايف لتنمو منوا طبيعيانفذة فتحتاج احملاصيل املغري  حىت عمق الطبقة 
ملليمتر وتتراوح بني حـدود   ٢هي احلبيبات املعدنية اليت يقل قطرها املكافئ عن  :مكونات التربة -

  :حجميه حمددة فيما يلي املكونات املعروفة وأحجامها
  ملليمتر         ٢.٠ -١.٠خشن جدا                 رمل  
  "           ١.٠  -٠.٥  رمل خشن                     
   "         ٠.٥  -٠.٢٥رمل متوسط                     
  "       ٠.٢٥  -٠.١٠رمل ناعم                        
  "       ٠.١٠ -٠.٠٥رمل ناعم جدا                   
  "    ٠.٠٥  -٠.٠٠٢سلت                              
  "      ٠.٠٠٢أقل من       طني                        
يف املاء وتقاس ملوحـة التربـة بتقـدير    املذابة هي تركيز املواد الصلبة أو األمالح : EC امللوحة - 

ْم وتقسـم درجـات    ٢٥التوصيل االلكترولييت ملستخلص التشبع حمسوبا بامللليموز بالسنتيمتر عند 
  : ملوحة التربة كما يلي

  سم / ملليموز  ٤ –صفر    دا ري ملحية أو خفيفة امللوحة جغ
  "       ٨ – ٤خفيفة امللوحة                        
  "      ١٦ – ٨متوسطة امللوحة                      
  سم أو أكثر /ملليموز   ١٦شديدة امللوحة                       
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   .اتهي تربة حتتوي على أمالح ذائبة بكميات تفوق منو النب: تربة ملحية -
هي مواد مثل الرمل أو السلت أو الطني ترسبت على األرض بواسـطة امليـاه    :الرواسب الفيضية -

  )٥٣ – ٤٩ص م،١٩٨٥:  وزارة الزراعة(. اجلارية
  . قنوات حجرية تبىن حتت األرض جتري فيها املياه : الدبول -
   )١،ص هـ١٤١٩:مدين وآخرون( . هي عبارة عن غرف تفتيش ملتابعة جريان املياه عرب الدبول :اخلرزات -
األودية اجلبليـة حيـث    إرساباتهي اليت تتكون بفعل جتمع املسيالت املائية مع :  جمرى الوادي -

 أوتتحد لتكون جمرى حمدد وعميق ينحدر صوب االحندارات السفلى وقد يصب يف النهاية يف حبـرية  
  . حبر
بفعـل الروافـد   ه فيحدث اتساع لواديه يتكون عندما يشق جمرى الوادي جمرا :السهل الفيضي  -

اجلبلية السريعة اجلريان وتساقط الصخور وانزالق األرض على طول جانيب الوادي الشديدة االحندار 
فيتعرض جمرى الوادي لعمليات النحت الرأسي واجلانيب فيتكون يف اية هذه العمليات سهول واسعة 

   )٣٨٢-٣٨١م،ص١٩٨٩:العينني  أبو(   .تسمى بالسهل الفيضياالمتداد مستوية السطح 
 فجائياً إرساباًتترسب كل محولتها املرتفعات  أقدامعندما تنساب السيول عند  :املروحة الفيضية  -

  .منه الرواسب أتتاالجتاه الذي  ىلخمروطات أو مراوح حيث يشري رأس املروحة إ أشكالفتتخذ 
  )٦٥٤م،ص١٩٨٩:العينني  أبو(                                                        

هي ثقب أو ممر غالباً ما يكون عمودياً حتفر يف األرض لغاية جلب املياه اجلوفية إىل  :البئر العادي  -
ق قليل حيث ختتلف أعماقها حسب عمـق املسـتوى املـائي ،    مع إىلالسطح ، يتم حفرها يدوياً 

  )١٥٨-١٥٧صهـ ، ١٤٠٨:دراكة ( . متر  ٥٠١٥وتتراوح ما بني 
املستوى الدائم للميـاه   إىلهي اآلبار العميقة اليت حتفر يف الصخور للوصول :)١(االرتوازيالبئر  -

                يتـراوح عمقهـا   قـوة الضـغط ،   إىل أعلى طبيعيـاً بسـبب    أسفلاجلوفية وبذا تندفع املياه من 
  )٤٩٤-٤٩٣م،ص١٩٨٩:أبو العينني (. قدم حتت سطح األرض ١٠٠٠-٢٠٠ما بني 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مسيت بذلك تبعاً إلقليم ارتو يف مشال فرنسا  -)١(
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الطبقة السطحية اهلشة اليت تغطي صخور القشرة األرضية بسمك يتراوح ما بـني بضـع   :  التربة -
هلواء واملاء ، يثبت فيهـا  سنتيمترات إىل عدة أمتار ، وهي خليط معقد من املواد املعدنية والعضوية وا

  )١٣ص م ،١٩٨٥ :الشلش ( .  النبات  جذوره وميتص منها املاء والغذاء
من أكثر األساليب استخداماً يف الكشف عن النبات من خالل بيانات األقمار  :  NDVIمؤشر  -

احلمراء الصناعية ، ويعتمد هذا األسلوب على اخلصائص اإلنعكاسية لتفاعل النبات مع نطاقي األشعة 
  : وحيسب حسب املعادلة التالية القريبةوحتت احلمراء 

    )١٥هـ، ص  ١٤١٧: الغامدي(       ). احلمراء + حتت احلمراء القريبة ) /(احلمراء –حتت احلمراء القريبة (  
- TM  : هي اختصار ملسمى الالقط الراسم املوضوعيThematic Mapper  اجليل الثاين يف

  )٦، ص : الغامدي(        الندسات  أقمارمن 
  

  :الدراسات السابقة -٩
   :يلي منها ما خمتلفة درست مواضيع زراعية اليت العديد من الدراسات السابقة توجد           

ملنطقـة الدراسـة يف املنـاخ واخلصـائص      املشاة دراسات زراعية عن  الدول ااورة ١-٩
  :الصحراوية 

  :  التنمية الزراعية يف دولة قطر عن)هـ ١٤٠٠ (دراسة البحريي ) ١
ومـدى تنميـة الزراعـة     طرحث العوامل الطبيعية والبشرية لألراضي الزراعية بدولة قادرس الب    

  :من نتائج دراستهوبالدولة، 
 الدولة بعـد زيـادة   ن اإلنتاج الزراعي زاد مع زيادة الكثافة السكانية نتيجة موجات اهلجرة إىلإ -

  .من الدولة يف تنويع مصادر الدخل، ورغبة عائدات النفط
  .، ولكنها حتتاج للمخصباتقطر دولةطبيعة امللحية التربة الكلسية ذات ال تسود -
  .للزراعةمائي أهم مصدر  املياه اجلوفية تعد -
  ، األعالفوات، الفواكه، احلبوبأهم احملاصيل الزراعية اخلضرا -
الرتفاع درجات احلرارة وبالتايل قلـة  خر نتيجة أهم مشاكل الزراعة يف قطر زيادة معدالت التب -

 .تدهور التربة نتيجة األساليب البدائية للزراعةو، املياه اجلوفية
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  :   عن التنمية الزراعية يف منطقة الوفرة بالكويت) هـ ١٤٠٨(املطوع  دراسة ) ٢
الل هذه العوامل وكيفية استغ رة يف اإلنتاج الزراعي باملنطقةحيث درس العوامل اجلغرافية املؤث        

  :لعدد من النتائج منهاالباحث قد توصل لتنمية الزراعة ا، و
  .، وقلة خربم ةالزراعية الوطني  األيدي العاملةقلة  -
  .ارتفاع معدل األمالح ا مع خصوبة التربة اخنفاض -
رارة ارتفاع درجات احلو، األساليب القدمية يف الزراعة استخدام طقةمن مشكالت الزراعة يف املن -

  .قلة مصادر املياه يف املنطقة مع وبالتايل زيادة تبخر املياه
  :   عن التنمية الزراعية يف اململكة األردنية اهلامشية) هـ  ١٤١٦ (النمري دراسة ) ٣

ث عـن  ، مث حتدداف هذه التنميةوأه تاحة للتنمية الزراعية يف األردندرس الباحث اإلمكانات امل     
  :قد توصل إىل عدد من النتائج منها، و الدولةالسياسة الزراعية يف

والفيضـانات   لة منشآت التخزين ملياه األمطـار  ، مع قوارد املائية بشكل عام يف األردنحمدودية امل -
  .وصغر مساحة منشآت التخزين املوجودة

  .وطنية أيدي عاملةغلب العاملني بالقطاع الزراعي هم أ -
ـ  إن اإلمكانات املتاحة يف اململ -  تكة األردنية رغم حمدوديتها فقد حدث ا ضة زراعيـة حقق

للمجتمع األردين ما حيتاجه من املنتجات الزراعية ، وسامهت بشكل فعال يف الصادرات اخلارجية مع 
  .القطاعات االقتصادية األخرى

  

  :اململكة العربية السعودية دراسات زراعية عن ٢-٩
  : يف سراة عبيده عن الزراعة ) هـ١٤١٨ (دراسة خضر )  ١

شطة االقتصادية يف املنطقـة  حتدث الباحث عن الزراعة يف سراة عبيده باعتبارها من أهم األن
، وأن معظم األراضي الزراعية مارةمن إمجايل مساحة اإل٪٣.٦ايل وحوذكر أن املساحة املزروعة متثل 

عن املشكالت  دثكما حت، اضي الزراعية يف املنطقةمن مجلة األر٪٦٨.١موجودة يف الوديان بنسبة 
األيـدي  ، واالعتماد علـى  هجرة أصحاب املزارع للمدن: جه اإلنتاج الزراعي باملنطقة مثلاليت توا
ن املستقبل مث حتدث ع ،، عدم تنظيم الدورات الزراعيةاآلفات الزراعية، الرعي اجلائر الوافدة ،العاملة 

  .اع اخلاص للمشروعات الزراعية، ووضع اقتراحات مثل تشجيع القطالزراعي يف املنطقة
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  :إمكانية التنمية الزراعية يف وادي فاطمة مبكة املكرمةعن ) هـ ١٤١٠ (دراسة العتييب )  ٢
ذات الشهرة الزراعية منذ  من األودية تنمية الزراعية بالوادي باعتبارهدرست الباحثة إمكانية ال

، ودراسة العوامل اجلغرافية زراعي بالواديمقومات اإلنتاج ال وكان اهلدف من الدراسة دراسةالقدم 
  .اليت أدت إىل تدهور الزراعة فيه

  :قد توصلت الباحثة إىل نتائج منهاو
  .ن التنمية الزراعية بالوادي ممكنة لتوفر مقومات اإلنتاج الزراعي بهإ -
األسـاليب  و، املياه مثل نوعيةزراعة بالوادي عدد من العوامل اجلغرافية أثرت على تدهور ال وجود -

  .عوامل متعلقة بنوعية التربة ، املدنهجرة السكان إىل  الزراعة،الزراعية القدمية يف 
اجلـودة  اختيار املواقع الزراعية املثلى لزراعتها مع التركيز على املنتج عـايل  بوقد أوصت الباحثة  -

  .، احلد من تأثري العوامل اجلغرافية السالبةوالربح
عن العوامل اجلغرافية اليت ساعدت على التوسع الزراعي ) م ١٩٩١/هـ١٢١٤(  دراسة الشمراين) ٣

  :  يف وادي بيشة
        وأن  ،اقتصـادي بعـد البتـرول   حتدث الباحث عن أمهية قطاع الزراعة واعتباره ثاين قطاع     
          ة والسـفوح البسـيط   على أطراف األودية ويف الواحاتيف اململكة العربية السعودية تتركز  الزراعة

، مث حتدث عـن الزراعـة يف وادي   مقومات اإلنتاج الزراعي الطبيعيةحيث تتوفر  واملتوسطة االحندار
  : ، وقد توصل إىل عدة نتائج منهابيشة والعوامل اليت ساعدت على التوسع الزراعي فيه

   .العربية السعوديةيب من اململكة أطول أودية اإلقليم اجلنويب الغر و أهم وأكربأن وادي بيشة يعترب  -
  .حسب تضاريس الوادي) طينية، طينية رملية، رملية طينية رملية(ثة أنواع التربة بالوادي ثال -
  .أهم مصدر دخل لسكان الوادي الزراعةتعترب  -
  .والفواكهوات امث اخلضر أهم احملاصيل الزراعية النخيل -
  .ي بالغمرالر بيلاأسباستخدام  د على املياه اجلوفية يف الزراعةاالعتما -
  .الوافدةاأليدي العاملة الزراعية من األيدي العاملة  -
  .قلة املياهو ة ارتفاع نسبة امللوحة يف التربةمن مشاكل الزراع -

  :من التوصيات
  .، مع إقامة سدود ملياه األمطاررعة لعدم توفر املياه الكافيةد من اتساع الرقعة الزراعية املرتاحل -
  .الرش والتنقيطريقة الري ببطالغمر ب الري طريقة استبدال -
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العلمي  تشجيع البحثلوإنشاء مركز لألحباث الزراعية  ة زراعية لتسويق إنتاج املزارعنيإنشاء شرك -
  .وتقدمي العون للمزارعني

   :  عن التنمية الزراعية يف اململكة العربية السعودية) هـ ١٤١٦ (دراسة النمري ) ٤
كمـا  ،لتنمية الزراعية يف اململكة وأهداف التنمية الزراعية فيهاحة لدرس الباحث اإلمكانات املتا     

  .والتعاون الزراعي والتسويق زراعة يف اململكة مث عن اإلنتاجحتدث عن املوارد الطبيعية والبشرية لل
  :إىل عدة نتائج منها توصل الباحث

زراعية حقيقية جتعل القطاع مقومات أساسية تقوم عليها تنمية   اإلمكانات املتوفرة يف اململكة تعترب -
  .الزراعي يساهم بشكل فعال يف تنويع مصادر الدخل

ىل حتقيق فائض يف إنتاج بعض املنتجـات  إا فقد وصلت ا كبريخطط التنمية الزراعية جناح حققت -
وات رغم أن اململكة تقع ضمن اا يف البعض اآلخر كاخلضرذاتي كتفاءالوا، التمور عية كالقمح والزرا
 .اطق الصحراويةاملن
أشار إىل ضرورة االستفادة من مياه البحار ألغراض الشرب حىت يوفر ذلـك اسـتهالك امليـاه     -
  .إنتاج الطاقة الكهربائية الزراعي وزيادةزيادة اإلنتاج  وبالتايلالزراعة لسطحية واجلوفية ألغراض ا

باعدة مما يعرضـها لعقبـات   تمن مشاكل الزراعة يف الدولة تناثر األراضي الزراعية يف مساحات م -
   .وطبيعية كتحرك الكثبان الرمليةمناخية 

عن االستغالل الزراعي وضوابطه يف املنطقة اجلنوبية الغربيـة مـن   ) هـ١٣٩٨(دراسة الزوكة ) ٥
   :اململكة العربية السعودية

ط خمتلفة حسب ظروف وأمنا ي الزراعية يف املنطقة ذات أشكالذكر الباحث أن األراض
   .، كما حتدث عن حاجة التربة للمخصبات واألمسدة العضويةوالتربة ومصادر املياه السطح
هجرة الكثري من شباب املنطقة ووشدة تضرس السطح ة مصادر املياه من مشاكل الزراعة ذكر قلو

  .قلة خربة األيدي العاملة وعدم توفر وسائل نقل جيدة ومما أدى إىل إمهال األراضي الزراعية 
  :عن الزراعة وتنمية الريف يف اململكة العربية السعودية) هـ ١٤١٨ (القباين دراسة ) ٦

عن السياسات اخلاصة بتنمية الريف ودور الزراعة يف هـذه التنميـة باعتبـار    الباحث حتدث        
  .ومستقبل الريف يف اململكة ، كما حتدث عن املوارد الزراعيةة العمود الفقري لالقتصاد الريفيالزراع
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ضع عدة اقتراحات وو عملية تطوير القرى وتنمية الريف وقد توصل إىل أن دور الزراعة هام يف     
  :منها

ة املنطقة  وتوظيف مسامهة يف تنميللحلجم الكبري تنفيذ برامج تنموية على أصحاب املشاريع ذات ا -
   .والعمل على تأهيلهم من خالل دورات خاصة بالعمل الزراعيئها أبنا
  .اوخارجي امنتجام حملي ، وتسويقر املزارعني باحلوافز واملزايادعم صغا -
والتركيز على احملاصيل األقـل اسـتهالكا    ه اجلوفية عن طريق الري بالتنقيطترشيد استهالك امليا -

  .للمياه
  

  :تتعلق مبنطقة الدراسة دراسات  ٣-٩
لمياه باستعمال املعاجلة عن استخالص شبكة التصريف السطحي ل) هـ ١٤٢٥(دراسة الغامدي  -١

  : دراسة على منطقة جبال نعمان: اآللية لبيانات صور األقمار الصناعية
جماري شبكة التصريف بأسلوبني األول األسلوب التقليدي عـن   جحيث قام الباحث باستخرا      

الص ، واألسلوب اآلخر استخ) اخلط األزرق(ية للمنطقة وهو ما يعرف بطريقة طريق خرائط كنتور
  . ية عن طريق صور األقمار الصناعيةالشبكة املائ

وقد توصل الباحث إىل أن نتائج إجراءات املعاجلة اآللية كانت جيدة للغاية مقارنة بالطرق التقليديـة  
  .الستخالص شبكة التصريف السطحي

  :  عني زبيدة مبكة املكرمة أعمارمشروع إعادة عن ) بدون تاريخ(دراسة غازي مدين وآخرون -٢
والـيت   ، حتدثت الدراسة عن أن عني زبيدة تعترب من أشهر عيون املياه مبنطقة مكة املكرمـة          

هذه العني بنيت لنقل املياه مـن أعـايل    نتستمد مياهها من املياه اجلوفية بوادي نعمان وروافده، وا
االحندار الطبيعي  اعتمادا علىوادي نعمان إىل عرفة ومزدلفة ومنها إىل بقية أحناء مدينة مكة املكرمة 

  :وقد توصلت هذه الدراسة إىل نتائج عديدة من أمهها لسطح املنطقة،
ن كمية األمطار تزداد أوجود رواسب وديانية من العصر الرباعي هلا نفاذية عالية الختزان املياه، و -

ار الطبـوغرايف  بشكل ملحوظ على منحدرات الشفا واهلدا واليت تتخذ شكل سيول تسيل مع االحند
  .للوادي إىل اخلزان املائي حول العني

والباقي  ٣م١٤٤١٨إن كمية االستهالك اليومي للمزارع وما يضخ ملدينة مكة املكرمة تبلغ حوايل  -
  .يسيل باجتاه الغرب إىل البحر األمحر وجيب االستفادة منه
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مما جيعل املاء اجلويف ينحصـر  إن اخلزان املائي للوادي غري متجانس لوجود قواطع قد تشكل شبكة  -
  .يف جماري حتت سطح الوادي حمددة بالطبيعة البنائية لصخور القاعدة

 :  استرتاف مياه وادي نعمانعن ) هـ ١٤٢٥ (  دراسة الشمراين ومرزا - ١
ركزت الدراسة على مشكلة استرتاف املياه بوادي نعمان ألا مشكلة بيئية خطرية بالبيئة احليوية      

  .ن أساس هذه املشكلة هي حفر العديد من اآلبار اليدوية واألنبوبية أة ، وللمنطق
  :وقد توصلت الدراسة إىل نتائج عديدة منها

  .إن األمطار هي املصدر الرئيسي ملياه اجلريان السطحي واملياه اجلوفية  -
 .إن معظم استغالل املياه اجلوفية بالوادي هو ألغراض جتارية  -
 .احليوية يف املنطقة للخطر بسبب استرتاف مياه الوادي  تعرض املزارع والبيئة -

  :وقد أوصت الدراسة بااليت 
ن يقتصـر  أضرورة تدخل املؤسسات احلكومية ذات الشأن لوقف استرتاف املياه بـالوادي ، و  -

  .مع توعيتهم مبخاطر استرتاف املياه  ، استغالله على سكان املنطقة واألنشطة اخلاصة م
 ة لوادي نعمان للمحافظة على مصادره املائيةعمل موازنة مائي -
التخزين االستراتيجي للميـاه اجلوفيـة يف   عن ) م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( السعيد وآخرون دراسة - ٢

 : كة املكرمةمبوادي نعمان 
Strategic Ground Water storage in Wadi Namam , Makkah 
Region Saudi Arabia.                                                                    

  من امة  األوسطمهمة يف اجلزء  أوديةحد مخسة أنه أوادي نعمان و أمهيةذكرت الدراسة        
املياه اجلوفيـة ، ويف  على والري احملدود فان الزراعة تعتمد  األمطارندرة سقوط  باحلجاز وأنه بسب 

الوادي وطبقـا   أننضوا ، رغم  إىلان ذلك قد يؤدي حال استمرار استغالل املياه باملعدل احلايل ف
  .لديه القدرة الكافية على الزراعة ) م١٩٨٤(لتقديرات وزارة الزراعة عام 

لتفصيل منـاخ املنطقـة    باإلضافةلتجمع املياه بالوادي ،  اإلستراتيجيةمث ذكرت الدراسة املواقع      
ياه اجلوفية وكمياا ، كما ورد جزء خاص عن عـدد  والناحية اجليولوجية ا وتأثريها على ختزين امل

 إليضاحنتائج حتليل هذه اآلبار  إيراد، مث اًبئر ٢٢٧بار باملنطقة واليت بلغت طبقا هلذه الدراسة حنو اآل
  .ها لالستعماالت البشرية وللزراعةمدى جودا وصالحيت



 ٢٢

صناعيا  أو،  باألمطارطبيعيا  إماجلوفية نه البد من زيادة ترسيب املياه اأ إىلوقد توصلت الدراسة      
الضـخ املسـتمر    أن، كما استنتج من البحث  امللء إلعادةبواسطة تركيبات هيدروليكية مثل الربك 

  .ة يف قطاع عني زبيدة ووادي رهجانللمياه اجلوفية يسبب نقصا حادا يف مستوياته خاص
ملة للمياه اجلوفية يف وادي نعمـان  حتديد الطبقة احلاعن ) هـ ١٤٢٦ (دراسة خمتار وآخرون  -٣

 : باململكة العربية السعودية
                Determination of Ground Water Aquifers Along Wadi Numan  
 Saudi Arabia                                                                                               
الدراسة على أمهية املياه والبحث عن موارد مائية جديدة خاصة يف املناطق القاحلـة  ركزت          

الدراسة استخدمت الطرق اجليوفيزيائية ملعرفة املواقـع األفضـل    نأمثل اململكة العربية السعودية، و
  :توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها دلتجمعات املياه يف وادي نعمان ، وق تركيبياً

   
أشارت نتائج املسح املغناطيسي أن املنطقة بني وادي رهجان وجنوب عرفات منطقة مناسبة حلجز  -

 .املياه اجلوفية اليت تسيل بطول الوادي
يف جنوب الوادي واجتاه قمته إىل الشمال، باإلضافة إىل صدوع ) غرب-شرق(وجود صدع مائل  - 

الصدوع الشمالية اجلنوبية بيئـة طبيعيـة    يف وادي نعمان ورهجان وأن هذه) جنوب -مشال (مائلة 
  .مناسبة لتجمع املياه حتت هذا اجلزء من الوادي

  

مجيع الدراسات السابقة ركزت على دراسة املقومات الزراعية الطبيعية والبشرية يف املنطقة املعنية      
منيـة سـابقة    تدرس الزراعة خالل فترة زاليت واجهت الزراعة فيها ولكنها مل بالبحث واملشكالت

يف هذا البحث مـن   طالبةما درسته ال اوالوقت احلاضر ملعرفة الفرق بني الزراعة سابقًا وحاليا، وهذ
خـالل هـذه    ةاملساحات الزراعيللوقوف على حالة  سنة ٣٦راسة الزراعة باحلوض خالل خالل د

غرافية هلـا قـدر   باملنطقة لوضع حلول ج املساحاتهذه  الفترة وحبث املشكالت اليت أدت إىل نقص
اإلمكان، أما الدراسات املتعلقة مبنطقة الدراسة فقد درست الناحية املائية باحلوض من نواحي خمتلفـة  

 طالبـة  لذا اهتمـت ال  ، لكن مل توجد دراسة عن الزراعة حبوض وادي نعمان أو النواحي البشرية ا
  .بدراسة الناحية الزراعية باملنطقة

  
  



  
  

         
  
  
  

  
  اينـل الثـالفص

  الزراعة حبوض وادي نعمان يفالعوامل املؤثرة 
  الزراعة حبوض وادي نعمان يفالطبيعية املؤثرة  اجلغرافية العوامل -١      

  الزراعة حبوض وادي نعمان يفالبشرية املؤثرة اجلغرافية العوامل  -٢      
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  عمان   ؤثرة على الزراعة حبوض وادي ناملاجلغرافية العوامل 
 العوامـل  أوالضوابط عند دراسة الزراعة يف أي بقعة من األرض البد من التركيز على معرفة         

وكان هلـا اثـر يف    فةرحلطقة، واليت ساعدت على قيام هذه ايف تلك املنالطبيعية والبشرية  اجلغرافية 
  .مرور الزمنمع ة ا أو تناقصها يتنمية الزراعال
  :العوامل الطبيعية املؤثرة على الزراعة حبوض وادي نعمان ١-٢
  :املوقع الفلكي واجلغرايف  -١ 

      ا هلذا املوقع من اثـر  ل اهلامة يف التأثري على الزراعة يف أي منطقة زراعية ملعد املوقع أحد العوامي 
  ٠وعية النباتات اليت ميكن زراعتهايف كمية األمطار الساقطة عليها ونوعية التربة ومن مث ن

يعد املوقع الفلكي حلوض وادي نعمان ذا أمهية يف حتديد نوعية احملاصيل الزراعية باملنطقة ألنـه        
شـرقًا أي   ٢٠َ ٤٠ْو  ٥٣َ ٣٩ْمشاالً وخطي طول   ٣٢َ ٢١ْو  ٠٦َ ٢١ْميتد بني دائريت عرض  

وهذا يعين أن احلرارة العالية  ٢٥-٢٠ خطوط عرض يقع داخل األجزاء احلارة للصحاري املمتدة بني
الـذرة والربسـيم   : يف املنطقة تساعد على منو الكثري من احملاصيل اليت ال تنمو يف البيئات الباردة مثل

   .احلجازي ومعظم اخلضراوات والنخيل
مياه السـيول   وض وادي نعمان املميز أسفل مرتفعات اهلدا مما جيعلاملوقع اجلغرايف حلإن كما       

الالزمة لتنميـة   تنحدر منها إىل االرسابات اخلشنة والناعمة يف احلوض مما يؤدي الختزاا تلك املياه
       .زراعية نشطة فيه

  :جيولوجية املنطقة  -٢
تتسم بالتعقيد يف التركيب الصخري  اليتمنطقة الدرع العريب  يقع حوض وادي نعمان ضمن

االنكسار األخدودي للبحـر   زمنة اجليولوجية املختلفة واليت من أمههاإذ تعرضت لتغريات خالل األ
والذي نشأ عنه البحر األمحر وارتفاع جبال السروات اليت متثل أعايل حوض وادي نعمـان مث  األمحر 

   .   تشكلت شبكات التصريف النهري وهلذا تعترب التركيبة اجليولوجية للمنطقة معقدة ومتباينة

  )  ٣ -هـ، ص ١٤٠٦:  وزارة الشؤون البلدية والقروية(                                                                                            
 

  

  لمجموعات الصخرية واإلرسابات واالنكسارات لجيولوجية احلوض دراسة ول نتناوسوف 
  لة للماء ومساحة املزارع ومواقع انتشارهايف املنطقة ذات العالقة بعمق الطبقات احلام والقواطع 
  



 ٢٤

يتضح أن تكوينـات حـوض   ومنه جيولوجية منطقة الدراسة  )١-٢( رقم  الشكل يوضحو
وادي نعمان ترجع بصورة عامة إىل عصر ما قبل الكمربي وهي يف الغالب صخور نارية تتألف مـن  

تابعة للزمن الرابع السطحية الت رساباأما اإل ٪١٠٪وصخور طباقية بنسبة ٩٠الصخور اجلوفية بنسبة 
مث صخور رسوبية تابعة للزمن الثالث فصخور بركانيـة  ٪من إمجايل مساحة املنطقة،٤٥فتبلغ بنسبتها 

  )   Moore and Al Rehaili , 1989 . P 38 – 39(           ٠إما يف صورة قواطع أو سدود وتظهر مائلة
  : األحدث كاآليتميكن تتبع اموعات الصخرية من األقدم إىلو 
 :مربياجمموعات ما قبل الك  -أ

تظهر يف أجزاء حمدودة من احلوض نتيجة تغطيتها برواسب الزمن الرابع وصخور متـدخالت          
تييت وصخور بركانيـة ومتكـون   النعمان، وتتكون من صخور الشست واالمفبيواليت والنيس البيو

  :آلتيةاوبالتايل تتكون من الوحدات الصخرية مسران،
تتكون من تتابع صخري غري واضح الطبقات وتوجد يف مشـال شـرق    : وحدة صخور الشست -

ـ  ياحلوض يف وادي الصدر ووادي الشرا، وه ، تغنية بالكوارتز والفلسبار وكميات من االمفبيوالي
وهي من أقدم التكوينات يف اخلريطة اجليولوجية ملنطقة مكة املكرمة بسبب عدم وضـوح الوضـع   

  . قي هلا مقارنة بالصخور الطباقية األخرىالطبا
يف اجلزء األسفل من احلوض وحتتوي على معادن االلبيـدوت   توجد:  وحدة صخور االمفبيواليت -

 عوتقط٪باإلضافة إىل امليتاجابرو ، ١٠بة والكوارتز بنس  ٪٥٠الغين بالكالسيوم بنسبة  تواالمفبيوالي
 )  Moore and Al Rehaili , 1989 . p-9(   .د موعة عرفاتت التكتوين العائهذه اموعة باجلراني

رمادية إىل رمادية مائلة إىل اللون الزهري وتتألف من املرو والفلسـبار   : البيوتييتصخور النيس   -
  البوتاسي والبيوتايت وحيتوي النيس يف حوض وادي نعمان على طبقات خفيفة من االمفيبواليت،      

  .لصخر على زينواليت يف مواقع عديدة من املنطقة كما يف وادي رهجان األبيضكما حيتوي هذا ا
تظهر هذه اموعة من الصخور عند منابع وادي ااريش يف األجزاء العليـا مـن    : جمموعة مسـران  

يتكون من البـا   واحلوض ويوجد عند منطقة التقاء وادي ااريش بارى الرئيسي لوادي نعمان، 
 لسيه وصخور فتاتيه بركانية وبشكل اقل من الشست األخضر الغين بالكوارتز والفلسـبار متحولة ف

  ) ١٤٥ – ١٤٤ص هـ ،١٤١٩: مدين وآخرون(    .والرخام والكوارتز الغين بامليكا
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  عمان جيولوجية حوض وادي ن) ١-٢(رقم شكل                                

  
  )م١٩٨٩(من اخلريطة اجليولوجية ملور والرحيلي طالبة عمل ال:املصدر                          



 ٢٦

  
 :الصخور االندفاعية ما قبل الكمربي -ب

ا وذات عالقة متشابكة معها فهي عد الصخور االندفاعيت ا من الصخور احمليطةة أحدث عمر
وهي تنتشر يف معظم أجزاء احلوض ولكن ختتفي يف الثلث األخري من جنوب ،تتوافق أو تتقاطع معها

  : هذه الصخور ما يلي لاحلوض لتغطيتها برواسب الزمن الرابع، وتشم
   :االندفاعات التكتونية القدمية

مليون  ٩٠٠ -٧٠٠األسفل من حوض وادي نعمان، وميتد عمرها ما بني  توجد يف احلوض
سنة تقريبا، وهي ذات ألوان تتراوح بني األخضر املزرق واألسود، ويتدرج نسيجها من متوسـط إىل  

   : موتض ) ٧-٦، ١٩٩٣:  الشنطي( خشن التحبب 

عليا لوادي الصدر والشـرا  يغطي األحواض العليا لوادي نعمان وذلك يف السفوح ال : معقد شرقة - 
ويعرج، وقد اشتق امسه من وادي شرقة مشال اهلدا، ويتكون هذا املعقد من صخور قاعديـة كمـا   
حيتوي على قليل من اجلابروديورايت باإلضافة أللواح من امليتاجابرو نتيجـة لتعرضـها للتحـول،    

  .وصخور الشست االمفيبوالييت
جبل مـروا يف منـابع وادي اـاريش    : ابع العليا للحوض مثلميتد هذا املعقد يف املن:  معقد ملح -

واجلبل األسود وجبل الشبكة يف وادي رهجان ومناطق متفرقة من منابع وادي الصدر ووادي علـق  
ووادي عرعر وغريها حىت مشال جبال كساب، ويتكون من صخور اجلابروديورايـت والـديورايت   

      .ر ولكميات قليلة من اكاسيد احلديدوالباثوليث املتحول إىل رتبة الشست األخض
 :االندفاعات التكتونية املتوسطة

مليون سنة تقريباً وتتمثل  ٧٠٠ – ٦٢٠توجد على شكل كتل غري مشوهة ميتد عمرها ما بني
  : هذه املتدخالت يف احلوض باآليت

ال الكُر كمـا  جبل شعار وجبل أتربة وجب: ميتد هذا املعقد يف مناطق جبلية مثل :معقد جعرانه -  
يغطي أجزاء حمدودة من أحواض وادي يعرج ووادي علق حىت منطقة درب اجلمال، ومسي بـذلك  
نسبة إىل وادي جعرانه بالقرب من احلدود الشمالية للحوض و يتكون من جمموعة كميل والقليل من 

وكميات  اجلرانوديورايت، صخورها متحولة حتوال خفيفا وهي خشنة التحبب وحتتوي على الكوارتز
    )١٣١، ص ١٩٩٣: الشنطي (.قليلة من الفلسبار البوتاسي حيث يتميز تركيبها الكيميائي بالتجانس

  



 ٢٧

  
  :االندفاعات التكتونية املتأخرة

حتتل هذه احملقونات غالبا أجساما مستديرة أو بيضاوية أو حلقية على شكل قواطع، تتكـون  
    سنة مليون ٥٥٠ – ٦٢٠قونات بني من صخور جوفية غري متحولة، وميتد عمر هذه احمل

  )١٣١، ص١٩٩٣ :الشنطي(                                                                                                               
نعمان يف معظمه من معقد النعمان حيث مسي بـذلك نسـبة   يتألف حوض وادي : معقد نعمان -

 يفالصـغرية  ومن الصخور البلوتونيـة  عمان مونزوجرانيت النمان، ويتكون هذا املعقد من لوادي نع
إىل احتوائه علـى   ةوهو يف معظمه خشن التحبب محضي ذو لون وردي فاتح باإلضافوادي اخلانق، 

أعلـى  ( بلورات كبرية احلجم من الفلسبار البوتاسي وتؤلف التضاريس الوعرة واجلبال يف الشـرق  
عمان وادي ن (ا وحادا مع وحدات الصـخور  سطح هذا املعقد حيث يظهر حدود هذا املعقد واضح
البلـورات الفلسـبارية   ويغلب على هذا املعقد النسيج غري الـورقي و ، )١٤٥ص : مدين وآخرون(  األخرى

ي يعاين ا بشكل غري مورق يف املنطقة التركيبية للوادي مشال جبل الكسار الذوجودة حملياملللبوتاسيوم 
انكسار الدام حيث توجد فواصل مكثفة شديدة امليل باجتـاه الشـمال يف    من شم شديد يف منطقة

٪ يف معقـد   ٤.٨ -٤.١دلت التحاليل على ارتفاع نسبة اكاسيد البوتاسـيوم   داجلهة الغربية، ولق
 ٤٥٠لدام حبوايل النعمان، وقدر العمر الزمين لصخورها بتقدير عمر اجلرانيت املوجودة عند انكسار ا

  )Moore and Al Rehaili: 1989. P 38 – 39 ( .مليون سنة
  

من خالل دراسة الناحية اجليولوجية حلوض وادي نعمان اتضح أن غالبية صخور املنطقة هي 
ن القسم األكرب من التربة الالزمة إصخور نارية باإلضافة إىل الصخور الرسوبية، وكما هو معروف ف

 نمن تفكك وحتلل الصخور املختلفة بفعل التجويـة امليكانيكيـة والكيميائيـة، وإ    لنمو النبات تنتج
أي أن املواد اليت تتكون منها التربة  ،الصخور عبارة عن مركبات من معادن وعناصر كيميائية خمتلفة

هي نفسها اليت تدخل يف تركيب صخور القشرة األرضية حيث يطلق تعبري عناصر التربة احلرجة على 
وتستهلك النباتات منها كميات كبرية مما يؤدي إىل نقصها  ،العناصر اليت توجد بنسب صغريةبعض 

   )٢٤١، ص  ١٩٨٣: شرف ( .  يف التربة واليت من ضمنها البوتاسيوم والكالسيوم
  

ينشـأ   حيث ويف حوض وادي نعمان نرى أن غالبية الصخور تتكون من اجلرانيت والكوارتز
  يوم ـعض الصلصال وتكون حمتوية على نسبة عالية من كربونات البوتاسـمنهما رمال كوارتزية وب



 ٢٨

إىل الصخور الفتاتية الربكانية والالبا املتحولة الفلسية والصخور البلوتونية وامليكا  ةاملغنسيوم، باإلضافو
لنمـو النبـات    مهمـة والبلورات الفلسبارية اليت تنتج تربة جيدة للزراعة الحتوائها على عناصـر  

  . بوتاسيوم و املغنسيوم واحلديد مما يؤكد غين تربة املنطقة ذه العناصر اهلامة لنمو النباتكال
  : القواطع -٣

وهـي   ،توجد القواطع على هيئة كتل ذات أشكال خمتلفة أو بشكل سدود أفقية أو رأسـية         
وهي عبـارة عـن    ،وقد تصل إىل عدة أميال ،ختتلف يف السمك بني أقل من بوصة إىل مئات األقدام

أجسام متداخلة رأسيا أو مائلة قليال عن املستوى الرأسي يف صخور املنطقة، وهي تـتحكم بشـكل   
رئيس يف سريان املياه اجلوفية على طول مسار وادي نعمان وروافده الرئيسة وتشكل هذه القواطـع  

  : جمموعتني هي
  . جمموعة باجتاه الشمال وهي من االندزايت -
  )٢-٢شكل. (اه الغرب والشمال الغريب وهي من الريوليتجمموعة باجت -

  

وقد تستمر القواطع حتت الرواسب الرباعية الرملية يف احلوض وروافده مما جيعل شكل اخلزان  
كَو١٤٦ص :  مدين وآخرون(               .حملية حتت سطحه اًن سدوداهلندسي للمياه معقدا نسبيا وت(   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
     
  

                                            



 ٢٩

  القواطع حبوض وادي نعمان ) ٢-٢(رقم شكل                                           

  
 طالبةبتصرف من ال الثروة املعدنيةوزارة البترول و ٢٥٠٠٠٠: ١بيانات اخلريطة اجليولوجية :املصدر             



 ٣٠

  Faults: النكساراتا -٤
عرضت منطقة حوض وادي نعمان النكسارات أثرت يف حتديد مسارات جماري األودية ـا  ت        

وأكملت الصورة النهائية هلا خالل الـزمن   ،ومبساعدة عمليات التجوية والتعرية املائية شقت جماريها
  ) ٣-٢(رقم شكل  :اجليولوجي الرابع ومن هذه االنكسارات ما يلي

  : Dam Fault انكسار الدام  -
ميثل هذا االنكسار أحد املعامل البارزة يف غرب اململكة الذي ميتد يف جنوب شـرق حـوض          

وادي نعمان والقطاع الشرقي منه قرب اهلدا، وميتاز بنطاقات شديدة التهشم وحيتوي على جمموعـة  
اضـح  من املعادن التحويلية اليت تكون بيئة خصبة لنمو النباتات، ويظهر أثر هذا االنكسار بشكل و

   )Moore and Al Rehaili: 1989. p،51(                                                .بالقرب من جرف جبل شعار
  :وتأخذ اجتاهات متعددة كالتايل:  ما قبل الكمربي) صدوع(انكسارات  -

يف اجلزء اجلنويب الشرقي للحوض يف جنوب توجد هذه الصدوع : صدوع ذات اجتاه مشال شرقي •
ال نعمان وحتدد روافد وادي رهجان وعرعر، كما تظهر يف مشال ارى الرئيسـي لـوادي   جب

  .شرق احلوض جنوب حوض وادي الشامية لنعمان بالقرب من وادي يعرج ووادي الشرا، ومشا
هذه اموعة بواسـطة   ع، وتقطووسطه احلوضتتواجد يف شرق  :صدوع ذات اجتاه مشال غريب •

 .ب شرق احلوضانكسار الدام يف جنو
 .معظمها مملوءة بالقواطع الرئيسية: نوب غريبصدوع ذات اجتاه ج •

        )،وزارة البترول واملعادن ٢٥٠٠٠٠-١اخلريطة اجليولوجية(                                                               
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١

  سارات حبوض وادي نعماناالنك) ٣-٢(رقم  شكل 

 
  طالبةوزارة البترول واملعادن بتصرف من ال ٢٥٠٠٠٠: ١بيانات اخلريطة اجليولوجية :املصدر 



 ٣٢

  : ةرواسب احلقب الرباعي -٥
حيـث  الرابع اجليولوجي  لتغريات اليت حصلت يف الزمنمنطقة حوض وادي نعمان ل تعرضت

حيث الزمن  يف هذا املياه اجلارية بفعلتضاريسها أغلب  رى جافة فتكونتعرضت لفترات مطرية وأخ
استطاعت ااري املائية يف تلك الفترة تكوين املصاطب الرسوبية وشـبكات التصـريف النـهري    

تتكون من اليت تظهر آثار الزمن الرابع يف اإلرسابات الكثرية املوجودة بالوادي واملراوح الغرينية، كما 
 فشكلت تربة اللـوتس،  رمال وحصى خمتلفة احلجم ومفتتات صخرية كبرية احلجم باإلضافة للطني

 تبني مسـك اإلرسـابات  اليت عمان الدراسة اليت أجراها مسلم وآخرون يف وادي نوهذا ما حتقق يف 
وتراوحت ما بـني بضـعة أمتـار    ابتداء من صخر األساس للمجرى إىل السطح  املوجودة يف جمراها

لوحة رقـم   اهلدا – وجود مدرج بالوادي ميكن مشاهدته من طريق الطائفوهذا واضح ب اًمتر٥٠إىل
الرابـع  اجليولوجي تكونت أثناء الفترات املطرية يف الزمن اليت اطب النهرية وهو منوذج للمص )١-٢(

املواد الطينيـة والغرينيـة   جتلب اطب كبرية ومن هذه املصحني كانت كمية جريان املياه يف الوادي 
   )١٧٢ -١٢٢، ص ١٤٢٠:جنيم(  .دينة مكة املكرمةمبحدائق لل، وواملزارع داخل الواديللحدائق 
  

تغطي رواسب احلقبة الرباعية مجيع أحناء احلوض سواًء الوديان الرئيسية أو الشعاب الثانويـة   
  )٤-٢ (رقم  شكل :هذه الرواسب ما يلي ملتعكس نظم شبكة التصريف فيه، وتض

  وادي ااريشللمصاطب النهرية ب جمنوذ )١-٢(لوحة رقم                                    

  
  



 ٣٣

  
  :رواسب املدرجات النهرية -أ 

متثل املصاطب املوجودة على اجلانب الشرقي رى وادي ااريش منوذجا للمصاطب النهرية 
باحلوض حيث عمل تقدم جبل نصيب عند منطقة الضيقة على محاية املصطبة برواسبها من عمليـات  

) ٢-٢(لوحة رقم احلوض كما يف وادي رهجان  التعرية، وتوجد هذه املصاطب يف أحناء أخرى من
تتكون هذه املصاطب من إرسابات تتفاوت ما بني قطع جالميد كـبرية إىل صـغرية ومتوسـطة    و

االستدارة ورواسب رملية وحصوية خشنة ذات أحجام خمتلفة بعضها ذات حواف حادة واألخـرى  
  .اًمتر٥٠ – ٣٠تامة االستدارة، و ارتفاع هذه املصاطب يتراوح ما بني 

 مصطبة رية بوادي رهجان ) ٢-٢(لوحة رقم                                    

  
  : رواسب املراوح الغرينية -ب 

مروحة وادي : تنشأ هذه الرواسب عند التقاء األودية اهلابطة من اجلبال باملناطق السهلية مثل
سيالت اآلتية من املنابع اجلبليـة  تلقي امل ث، حي)٣-٢(ا لوحة رقم علق ومروحة وادي الكر وغريه

وهي تتكون من حصى  ،محولتها على هيئة حطام ورواسب خمتلفة األحجام تتراكم يف شكل مروحي
  .وجالميد حيث تزداد هذه الرواسب دقة ونعومة واستدارة كلما ابتعدنا عن املرتفعات

  
                                   

  
  
  



 ٣٤

  
  علق بوادي غرينيةرواسب  مزرعة يف منطقة )٣-٢(رقم  لوحة                     

  
   ):شرفات األودية( رواسب السهول الفيضية -ج 

توجد هذه الرواسب عندما يزداد اتساع جمرى الوادي الذي تترسب فوقه مواد ناعمة دقيقـة  
دي فيضية على جـانيب جمـرى وادي نعمـان ووا    على كال اجلانبني أثناء الفيضانات مكونة سهوالً

، وهي عبارة عن إرسابات دقيقة وناعمـة مـن الطـني    )٤-٢(لوحة رقم ااريش ووادي رهجان 
والطمي والغرين واحلصى صغرية احلجم مكلة تربة خصبة للزراعة تتوزع على جوانـب الـوادي   ش

  . وتكاد تنعدم حول ااري العليا لوادي نعمان
  بوادي ااريشرواسب فيضية ) ٤-٢(حة رقم لو                                          

  



 ٣٥

  
  : الرواسب املختلطة -د 

السهول الفيضية مع رواسب السفوح حيث تنتشر  إرسابات تكونت نتيجة تداخل رواسبهي 
 ،هذه الرواسب يف أودية احلوض الرئيسية وإرسابات املراوح الفيضية واملدرجات النهريـة القدميـة  

ب حادة الزوايا مشتقة من صخور ما قبل الكمربي الطباقية حتتوي وتتكون من رواسب خشنة التحب
   )٦٠ – ٥٤ صهـ، ٤٢٦:عواري (  .على احلصى و اجلرانيت باإلضافة للغرين ذي اللون البين

  بوادي ااريش رواسب خمتلطة )٥-٢(لوحة رقم                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٦

  عمانأنواع الرواسب حبوض وادي ن) ٤-٢( رقم شكل                                  

           
     وزارة البترول واملعادن ٢٥٠٠٠٠: ١بيانات اخلريطة اجليولوجية من طالبة عمل ال:املصدر



 ٣٧

 :)التضاريس ( أشكال األرض  -٣
ـ تتباين التضاريس يف حوض وادي ن ات عمان من مشاهلا جلنوا ومن شرقها لغرا من مرتفع

ه املظـاهر التضاريسـية يف   فيما يلي أهم هـذ و) ٥-٢(رقم  شكل جبلية إىل تالل وسهول مستوية
  :املنطقة

  :املرتفعات اجلبلية  -١
إىل  تشكل املرتفعات اجلبلية أحد املظاهر املميزة للحوض واليت تتدرج يف االرتفاع من الغرب

وميكـن تقسـيم   الوسطى والشرقية،  أجزائهاخاصة يف واملنطقة بشكل عام شديدة التضرس الشرق، 
  :املرتفعات اجلبلية باملنطقة كما يلي

  )أالنكسارياجلرف (خط تقسيم املياه  -أ 
يعد جرف الطائف الصخري يف الركن اجلنويب الشرقي من منطقة الدراسة من أهـم املعـامل   

 فـوق  ترام ٢٦٠٠إىل أكثر من ١٠٠٠، ويقع اجلرف على ارتفاع يتراوح بني ااهليكلية الطبيعية فيه
جبـل األدمي  سطح البحر، حيث تزيد االرتفاعات بشكل حاد كلما اجتهنا شرقًا فنجـد أن   مستوى

ومن هذا اجلبل تر م٢٦٢٧أعلى القمم ا حيث يبلغ ارتفاع قمته  ميثلالواقع يف شرق منطقة الدراسة 
ر سفوحها العلوية وشدة حلوض وادي نعمان، وتتميز واجهة اجلرف بشدة احنداتنحدر ااري العليا 
  . ألشعاعيالشكل ألودية تأخذ ا ثحي تقطع سفوحها السفلية

      

 جلرف الطائف الصخري من الناحية اهليكلية إال أن منط اويعد الركن الشمايل الشرقي امتداد  
  مطبب اعتراضه بنخري ذاته أقل وضوحا بسـ، فاجلرف الص شكل األرض خيتلف اختالفا ملحوظا

  وتزيد حنـو امتر١٦٠٠إىل  ٨٤٥، واالرتفاعات اقل حيث تتراوح بني  ة الواسعة واملنماةمن األودي
يتكون اجلرف من صخور نارية ومتحولة صلبة كاجلرانيت واجلابرو اليت عملـت علـى    والشرق، 

استمرار االرتفاع شبه املتماثل لقمم احلافة االنكسارية واليت تشكل يف كثري من األحيـان حـوائط   
هذه السـفوح   زمقطعة بعدد من املنخفضات واألغوار اليت تشكل املنابع العليا للحوض، وتتمي رأسية

  بشدة االحندار وعدم االستقرار نتيجة تعرضها للتغري التدرجيي من خالل عمليات الزحف وااليـار
على طول امتداد هذه السـفوح بيئـة مناسـبة     مناطق املنخفضات واألغـوار لكـالصخري وتش

خاصة يف األغوار املفتوحة أمام السـحب   و بعض النباتات الطبيعية الرتفاع احملتوى الرطويب امـلن
  )٤- ٣ -هـ ص ١٤٠٦:وزارة الشؤون البلدية والقروية(  .احململة باألمطار مما جعلها من مناطق رعى املاشية

  



 ٣٨

  :املناطق اجلبلية الداخلية -ب 
نتـوءات   وعرة شديدة التضرس ممتدة على شكلوتشكل احلافات اجلبلية كتلة صخرية بارزة 

يتراوح ارتفاعها العام مـا   ثحي رتفاع ومقطعة بشبكة تصريف الوادي،وحافات صخرية متباينة اال
أا حتوي عدد من املرتفعات اجلبلية اليت يزيـد   سطح البحر، إالمستوى  فوق اترم٨٤٥إىل ٣٠٠بني 

سطح البحـر  مستوى فوق  امتر١٧٤٩ لغ ارتفاعهبجبل كبكب الذي ي:مثل امتر٨٤٥ارتفاعها عن 
م٢٣٠٠إىل  ١٠٠٠ارتفاعها ما بني  عمان اليت تتراوحوجبال نحيـث  سطح البحر مستوى فوق  اتر

حني يقل ارتفاع اجلبال  تشكل قمم هذه اجلبال خط تقسيم املياه بني وادي نعمان ووادي ملكان، يف
فوق مستوى سطح البحـر   امتر٧١٢اوح ارتفاعه حنو جبل الشبكة الذي يتر: كلما اجتهنا غربا مثل

  )٧٢ – ٦٩ صهـ، ١٤٢٦:عواري( ).١٠-٢(املنتشرة يف احلوض كجبل الضرعاء لوحة رقم  وغريها من اجلبال
  

  جبل الضرعاء منوذج للجبال الداخلية باحلوض) ٦-٢ ( ملوحة رق                           

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٩

  :رسوبيةالسهول واملناطق ال -٢
متتد املناطق السهلية يف حوض وادي نعمان بني املناطق اجلبلية وتكون متسـعة يف الناحيـة   

يكون جزًءا منها خصبا ) ١١-٢شكل (اجلنوبية والوسطى من احلوض أكثر منها يف املناطق الشمالية 
ن الغـرين  صاحلًا للزراعة لقرا من مناطق اإلرسابات حول جماري األودية باحلوض حيث تتكون م

 لوالطني، بينما السهول البعيدة من جماري احلوض تتكون من احلصى والرمال بشكل كبري فال تشك
  .بيئة مناسبة لنمو النبات

  مناطق سهلية باحلوض صاحلة للزراعة) ٧-٢(لوحة رقم                      

  
     

  



 ٤٠

  عماندي نتضاريس حوض وا) ٥ -٢(رقم شكل                                

  
  وزارة البترول واملعادن٥٠٠٠٠: ١اعتمادا على بيانات اخلريطة الطبوغرافية لطالبةعمل ا:املصدر                 



 ٤١

  : املناخ -٤ 
سـيد   )Polunin( املناخ من أهم العوامل اليت تؤثر يف منو النبات حيث أطلق عليه بولون يعد 
أن املناخ ال يعمل وحده منفصال عـن العوامـل    ىعل ته،يت تتحكم يف توزيع النبات وحياالعوامل ال

رى ولكنه يفرض مؤثراته بشكل أكرب، إن املناخ الزراعي هو احد الفـروع التطبيقيـة لعلـم    األخ
يهتم املناخ الزراعي بالكشف عن العالقة بني عناصر املناخ املختلفة والنباتات الزراعية ومـا  ،واملناخ

  )٩م، ص ١٩٩٤: موسى(  .خ على اإلنتاج الزراعييترتب على ذلك من تأثري للمنا
  

املناخية الصادرة من الرئاسة العامـة لألرصـاد    اإلحصاءاتوقد اعتمدت هذه الدراسة على 
هـ وأحباث مكاتب الثبييت هلندسة ودراسـات  ١٤١٧:أمحد(  ومحاية البيئة واليت مت أخذها من حبث

   )م٢٠٠٤املياه عام 
  

هي درجة احلرارة والرياح والرطوبـة   الزراعةيف  مهمليت هلا دور إن عناصر املناخ الرئيسية ا
بأشكاهلا املختلفة وأشعة الشمس والتبخر، حيث يتطلب النبات لنموه حدودا مالئمة من هذه العناصر 

  .يف بيئته احمللية لينمو بشكل جيد
  :فيما يلي شرح لعناصر املناخ املؤثرة على الزراعة حبوض وادي نعمانو      

 :احلرارة -أ
منطقة ما من أهم العوامل احملددة لزراعة احملاصيل ألا تؤثر يف  درجات احلرارة السائدة يف تعد       

زادت قابلية النبات  االيت يقوم ا النبات كاالمتصاص والتمثيل الضوئي، فكلممعظم العمليات احليوية 
أن عامل احلرارة لـه   ايف مناطق أوسع، كمعلى حتمل التفاوت يف درجات احلرارة كلما زاد انتشاره 

وقد أدى هذا إىل ظاهرة التخصص الزراعـي   ،أمهية كربى يف حتديد طول فصل النمو ونوع احملاصيل
  .حسب درجة احلرارة

  

إن درجة احلرارة اليت حيتاج إليها النبات ختتلف حسب اختالف مراحل منوه واختالف نـوع  
ـ فدرجة احلرارة يف بداية من ،النبات أن درجـة   او النبات ختتلف عن درجة احلرارة أثناء النضج، كم

  ) ٤٩، ١٩٨٠:الربازي واملشهداين(    .احلرارة ال ينظر إليها على حده بل إن هلا عالقة ببقية عناصر املناخ
  

  
              



 ٤٢

    م٢٠٠٤عام عمان درجات احلرارة لبعض احملطات املناخية حبوض وادي ن) ١ -٢( رقم  جدول       
  احملطات

  
  الشهور

  وادي نعمان
  )م ( درجات احلرارة

  وادي الشرا
  )م ( درجات احلرارة

  الصغرى  العظمى  الصغرى  عظمىال
  ٢١  ٢٥  ٢٣  ٣٠  ديسمرب
  ١٩  ٢٣  ٢٣  ٢٩  يناير
  ١٩  ٢٤  ٢٣  ٢٩  فرباير
  ٢١  ٢٩  ٢٥  ٣٣  مارس
  ٢٥  ٢٩  ٢٧  ٣٤  ابريل
  ٢٥  ٣٣  ٢٩  ٣٦  مايو
  ٢٩  ٣٥  ٣٢  ٣٩  يونيو
  ٣٠  ٣٦  ٣٣  ٣٩  يوليو

  ٣١  ٣٥  ٣٣  ٣٩  أغسطس
  ٣٠  ٣٥  ٣٣  ٣٩  سبتمرب
  ٢٧  ٣١  ٣١  ٣٥  أكتوبر
  ٢٣  ٢٨  ٢٩  ٣٢  نوفمرب
  ٢٥.٠  ٣٠.٣  ٢٨.٢  ٣٤.٥  املعدل

  ٢٧.٦  ٣١.٣  املعدل العام
  م٢٠٠٤مكاتب الثبييت هلندسة ودراسات املياه : املصدر

  
   
    

  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣

  .عمانت درجات احلرارة حبوض وادي نمعدال) ٦-٢( رقم شكل                                 

  )١-٢جدول (اعتماداً على بيانات  طالبةعمل ال: املصدر                                     



 ٤٤

 :اجلدول السابق مت التوصل إىل ما يأيتدراسة معطيات من خالل 
 يف ٣٧.٨أعلى درجات احلـرارة مبعـدل   ) أغسطس  –يوليو  –يونيو ( الصيف  شهورسجلت  -

  . احملطات ثالث
 . م٣٤درجات حرارة متوسطة مبعدل ) نوفمرب  –أكتوبر  –سبتمرب ( اخلريف  سجلت شهور -
  .م٢٦حيث بلغ معدهلا ) فرباير  –يناير  –ديسمرب ( الشتاء  تنخفض احلرارة يف شهور -
 .م٣٣درجات حرارة متوسطة مبعدل ) مايو  –ابريل  –مارس ( الربيع  سجلت شهور -
أن حمطـة وادي  لعامة لدرجات احلرارة يف احملطـتني  للمعدالت ا) ٦-٢الشكل(ح من خالل يتض -

م وذلك ٣١.٣العام حنو  وادي نعمان بلغ معدله ةم، يف حني أن حمط٢٧.٦الشرا أقلها حرارة مبعدل 
ألن وادي الشرا يقع يف الشمال الشرقي حلوض وادي نعمان بالقرب من مرتفعات اهلدا ممـا جعـل   

ـ  يقع من درجات احلرارة يف وادي نعمان الذيات حرارا اقل نسبيا درج أن  اوسط احلوض، كم
للسـبب  اقل من مثيالا يف وادي نعمـان   درجات احلرارة الشهرية العظمى والصغرى بوادي الشرا

  .السابق ذكره

                 

السنوي لدرجة احلرارة يبلغ يف  فان املعدل) ١٩٩٧، ١٩٩٢أمحد، (بيانات اليت أوردها وفقا للو    
يف شرق منطقة وادي الضيقة غريب منطقة  ترم٢٠٠٠حيث يزيد االرتفاع عن ) م ١٩(أعايل املنطقة 

ونادرا ما يسبب ؤدي إىل سرعة عملية منو احملاصيل ارتفاع درجة احلرارة ي ومن املعروف أن ،الدراسة
كان التساقط يف شهور  نفرص منوها، وايل تزايد توفر ري احملاصوموا ألنه إذا زادت عملية النتح 

حاجة احملاصيل  تزايد ان طول النهار وارتفاع احلرارة يؤديان إىلفأكثر من الشتاء  ريفالربيع واخل
اف يسود فصل لذا فان نوعا من اجلف ،لكميات مياه تزيد عن معدل املاء املتساقط واملختزن يف التربة

هلا  هوفقدان امتصاصه للماء من التربة،: مهافان النبات يتأثر بعاملني  اوعموم الصيف وهو فصل النمو،
  . سب للنباتالعمليتني حتقق منو ان اتنيبالنتح فإذا حتقق التوازن املائي هل

     ) ٤٩، ١٩٨٠:الربازي واملشهداين(                                                                      
  
  
  
                      
  



 ٤٥

  بعض احملاصيل الزراعية يف احلوض احلرارة املناسبة لنمو  درجة) ٢-٢( رقم  جدول              
  )م(درجات احلرارة               احملصول    

  املفضلة  العظمى  الصغرى
  الذرة الرفيعة

  الربسيم احلجازي
  النخيل
  واتااخلضر

١٠      
٢ – ١  

١٠  
٨  

٤٤ -٤٠  
٤٥  
٤٨ – ٤٠  
٤٠  

  ٣٥-٣٢  
  ٣٥  
  ٤٠  
  ٣٨  

  ) ٩٠ص  – ١٤٢٠: هارون: (املصدر                                    
أن معظم هذه احملاصيل اليت تزرع بـاحلوض حتتـاج   السابق يالحظ من خالل بيانات اجلدول 

  .الدرجات متوفرة يف املنطقة كما مت توضيح ذلك هوهذ ،لدرجات حرارة مرتفعة لتنمو منوا صحيحا
 :الرياح -ب 

على الزراعـة يف أي  ة كبريعالقة اليت هلا  ملهمةدراسة حركة الرياح من العناصر املناخية اتعد 
غري مباشر وذلـك برفـع    راوأثسلباً وإجياباً،على احملاصيل مبفعوهلا الطبيعي  امباشر اأثرن هلا منطقة أل

  .سرعة التبخرمقدار الفاقد من الرطوبة نتيجة 
  

لعملية التركيـب   مرياح االجيايب فهو ميد النبات بغاز ثاين أكسيد الكربون الالزثر العن أ أما
لعملية التنفس والعمليات الكيماوية واحليوية يف التربة ، كما ميـد   موغاز األوكسجني الالز الضوئي

ـ  ار بعض النباتات البقولية بطريق غري مباشر بالنتروجني، وتقوم الرياح بنقل حبوب اللقاح بني األزه
املختلفة فينتج عنها جناح عملية التلقيح الطبيعي،كما تقوم بنقل بعض البذور خاصة تلك اليت حتتـوي  

  )  ٥٥ص  – ١٩٨٠:الربازي ( .على أهداب وشعريات مما ميكن اهلواء من محلها ونقلها من مكان آلخر

  

 ألشجار من أوراقهاقوا يف إتالف النبات ومتزيقه وجتريد ا فيكمن يف أما األثر السليب للرياح
كما تقوم بنقل جراثيم األمراض النباتية اليت ينتج عنها الضـرر  ،وأغصاا أو قد تقتلعها من األساس

  ) ٢٦٠ – ٢٥٤، ص ١٩٧٠: البنا(   .لمحاصيلالكبري ل
  
  

  
  



 ٤٦

  سرعة الرياح  -
آلخر داخل احلوض حيث سـجل   مكانبالتباين من  تتميز معدالت سرعة الرياح السطحية

يف الطائف،يرجع ذلك ألثر ) ساعة/عقدة ٧.٣(نسبيا  للسرعة بلغ  اعالي اسنوي األعلى معدالًاحلوض 
االرتفاع يف احلوض األعلى  املفتوح على اهلضاب الشرقية للطائف، أما احلوض األسفل فقد سـجل  

  .لوقوع احلوض داخل منطقة حممية باملرتفعات اجلبلية والتالل احمللية امنخفض معدالً
  

ساعة وهو املعدل /عقدة ٧.٩و ٣.٥موما فان معدل سرعة الرياح إذا كانت ما بني ع 
املوجود حبوض وادي نعمان فان األتربة واألوراق املتناثرة من األشجار ترتفع،كما تتحرك األفرع 

 وهذا يعين أن سرعة الرياح باحلوض تؤثر سلبا على احملاصيل ) ٨٢م ،ص ١٩٩٤:موسى (  الصغرية لألشجار
  )  ٩-٢و٨-٢(لوحة رقم الزراعية لذا يعمل املزارعون على استخدام مصدات الرياح حلماية مزارعهم 

  

  مصدات حجرية حلماية املزرعة من األثر السليب للرياح ) ٨-٢(لوحة رقم             

  
                        
                        

  
  
  
  



 ٤٧

  مصدات باألشجار حلماية احملاصيل الزراعية من الرياح ) ٩-٢(لوحة رقم                        

  
  معدالت سرعات الرياح الشهرية والفصلية والسنوية ) ٣- ٢(جدول رقم                            

  م٢٠٠١-١٩٨٥بالعقدة  حبوض وادي نعمان للفترة من السائدة                             
  ملكرمةمكة ا  الطائف  الفصول –الشهور 

  ٣.١  ٥.٧  ديسمرب
  ٣.٤  ٦.٣  يناير
  ٣.٨  ٦.٩  فرباير

  ٣.٤  ٦.٣  الشتاء

  ٣.٩  ٧.٩  مارس
  ٣.٧  ٧.٣  ابريل
  ٣.٧  ٦.٦  مايو

  ٣.٧  ٧.٢  الربيع

  ٣.٣  ٨.١  يونيو
  ٣.١  ١٠.٥  يوليو

  ٣.٣  ٩.٧  اغسطس

  ٣.٢  ٩.٤  الصيف

  ٣.٤  ٦.٦  سبتمرب
  ٢.٩  ٥.٧  أكتوبر
  ٣.١  ٥.٦  نوفمرب

  ٣.١  ٦  اخلريف

  ٣.٤  ٧.٣  عدل السنويامل

  )الرئاسة العامة ملصلحة األرصاد ومحاية البيئة: املصدر(                                  



 ٤٨

  )    م٢٠٠١-١٩٧٠(معدالت سرعات الرياح الفصلية حبوض وادي نعمان للفترة ) ٧-٢(رقم شكل      
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  ) ٣-٢(ت جدول من بياناطالبة عمل ال: املصدر                              

  
  :الرطوبة النسبية -ج 

 

ترتبط الرطوبة النسبية على اليابس ارتباطا عكسيا مع احلرارة فكلما زادت الرطوبة النسـبية  
قلت احلرارة حيث يقلل ذلك من قدرة اهلواء على محل خبار املاء، بينما إذا ارتفعت احلـرارة تقـل   

،لذا سنركز هنا علـى  ) Critchfield,1974(املاء تزداد الرطوبة النسبية ألن قدرة اهلواء على محل خبار 
  .مقارنة احلرارة والرطوبة النسبية يف مكة والطائف ملعرفة الرطوبة يف أجزاء احلوض األعلى واألسفل

               
  املعدالت الفصلية والسنوية للرطوبة النسبية) ٤ -٢(رقم جدول              

  )م٢٠٠٠-١٩٨٥(دي نعمان للفترة حبوض وا                     
  احملطات     

  الفصول
  الطائف                  مكة املكرمة              

  ٪معدل  ٪صغرى  ٪عظمى  ٪معدل  ٪صغرى  ٪عظمى
  ٥٩  ٣٦.٢  ٨٢.٧  ٥٦  ٣٦.٤  ٧٥.١  الشتاء       
  ٤٨.٢  ٢٧.٢  ٦٩.٢  ٤٣.٤  ٢٥.٤  ٦١.٥  الربيع       
  ٣١  ١٨.٤  ٤٣.٩  ٣٦.٩  ٢١.٧  ٥٢.١  الصيف      
  ٤٧.٣  ٢٥.٣  ٦٩.٤  ٥٠.٢  ٢٨.٧  ٧١.٧  اخلريف      

  ٤٦.٣  ٢٦.٧  ٥٦.٣  ٨٠.٧  ٢٨  ٦٥  املعدل السنوي 

  )الرئاسة العامة ملصلحة األرصاد ومحاية البيئة: املصدر(                           
  



 ٤٩

  معدالت درجات احلرارة والرطوبة النسبية خالل فصول السنة ) ٥-٢(رقم  جدول  

تالمعدال  
 الرطوبة النسبیة الحرارةدرجات  الفصول         

 ٤٨ ٣٤ الخریف
 ٣٣ ٣٧.٨ الصیف
 ٤٦ ٣٣ الربیع
 ٥٧.٥ ٢٦ الشتاء

  )٤-٢وجدول١-٢جدول(من بيانات  طالبةعمل ال: املصدر             
  

  العالقة بني درجات احلرارة والرطوبة النسبية ) ٨ -٢(رقم شكل                   
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  )٥-٢( جدول من بيانات طالبة عمل ال: املصدر                         

  
مبقارنة احلرارة والرطوبة النسبية خالل فصول السنة يف الشكل السابق فقد ظهرت قيم الرطوبـة   - 

النسبية عالية يف فصل الشتاء مث تدرجت قيمة الرطوبة النسبية هبوطًا عرب الربيع والصيف مث صـعودا  
الشتاء وهذا الوضع يقابل عكس منحىن درجات احلرارة حيث ظهـرت درجـات    عرب اخلريف حىت

احلرارة يف فصل الشتاء منخفضة مث تدرجت يف االرتفاع عرب الربيع والصيف لتنخفض مرة أخرى يف 
 .اخلريف حىت الشتاء

  
  
  



 ٥٠

  ) م٢٠٠٠-١٩٨٥( معدالت الرطوبة النسبية لفصول السنة حبوض وادي نعمان للفترة) ٩ -٢(رقم شكل       
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  )٤-٢ (من بيانات جدول طالبةعمل ال: املصدر                 

  :مت التوصل إىل التايل) ٩ -٢(رقم  الشكل و)٤ -٢(رقم جدول من خالل 
يف الطائف ومكة على  ٪٥٦و  ٪٩٥تزداد الرطوبة النسبية يف شهور الشتاء حيث تتراوح ما بني  -

  .التوايل ،بسبب اخنفاض درجات احلرارة
ويف ٪٣٦.٩حيـث بلـغ معـدهلا     تنخفض الرطوبة النسيبة يف شهور الصيف إىل حد ما يف مكة -

 .٪٣١الطائف 
الطـائف   يف ٪٥٠.٢و  ٪٤٧.٣للرطوبة النسبية حيث تبلغ  معدالت عاليةتسجل شهور اخلريف  -

  . ومكة على التوايل
طوبة النسـبية ممـا   الخنفاض الر خلريفلذا البد من زيادة عمليات الري يف فصول الصيف وا

  .يزيد من حاجة النباتات للمياه
  

  :التبخر -د
التبخر عامالً مهما يف التأثري على حياة النبات عن طريق تأثريه يف احملتوى املائي للنبـات  يعد 

فهو يعمل على استمرار فقد املياه من النبات والتربـة واملسـطحات املائيـة علـى حـد سـواء       
كاألمطار ودرجة احلـرارة   هلا اعد نتاج العديد من العوامل املناخية ومؤشروهو ي ،)١٧٥،ص٢٠٠٣:القاضـي (

  )٩٠،ص١٤١٧: أمحد(    وسرعة الرياح،وتتدخل فيه عوامل أخرى كالتربة واملياه اجلوفية واملسطحات املائية



 ٥١

يرتبط التبخر ارتباطا طرديا مع احلرارة فكلما ارتفعت درجات  احلرارة زاد معدل التبخر،لذا 
هنا على مقارنة احلرارة والتبخر حبوض وادي نعمان لتأثري ذلك على كمية مياه الري الدراسة ركز تس

  .املطلوبة حلياة النباتللمحاصيل الزراعية 
  م٢٠٠٢-١٩٨٥حبوض وادي نعمان من عام ) ملم (معدالت التبخر ) ٦- ٢(ل رقم جدو       

  السنة
اموع  الشـــهور

  ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  ابريل  رسما  فرباير  يناير  )ملم(

٣١٢١  ١٥٣  ١٦٢  ٢٧٣  ٢٩٥  ٣٩٥  ٤١١  ٣٦٨  ٢١٣  ٢١٨  ٢٦٩  ١٨٢  ١٨٢  ١٩٨٥  
٢٤٣٢  ١٤٢  ١٤٠  ٢٠٩  ١٤٥  ١٢٠  ٣٣٧  ٣١٢  ٣١٠  ٢٢٩  ٢١٧  ١٣٧  ١٣٤  ١٩٨٦  
٢٧٦٠  ١٣٣  ١٦٧  ٢٣١  ٢٦٩  ٣٢٠  ٣٧٠  ٣١١  ٢١٩  ٢٣٠  ١٩٧  ١٣٢  ١٥٤  ١٩٨٧  
١٩٨٨  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
١٩٨٩  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
٢٧٩٧  ١٢٤  ١٤٥  ٢٣٠  ٢٥٥  ٣٥٢  ٣٠١  ٢٩٠  ٢٩٩  ٣٤٥  ١٨٦  ١٥٢  ١١٨  ١٩٩٠  
٢٦١٦  ١٢١  ١٤٢  ١٩٤  ٢٧٦  ٣٢١  ٣١٩  ٢٥٧  ٢٤٨  ٢٤٨  ٢٢٢  ١٦٤  ١٠٤  ١٩٩١  
١٩٩٢  ١١٨  ١١٨  ١٩٣  ٢٢٥  ١٤٢  ١٤٨  ١٦٩  ٢٢٣  ٢٣٧  ٢٢٢  ٨٨  ١٠٩  ١٩٩٢  
٢٥٩٢  ٩٣  ٩٠  ٢٠٥  ٢٨٤  ٣٤٢  ٣٥٥  ٢٩٧  ٢٠٩  ١٩٥  ٢٢٦  ١٦٥  ١٣١  ١٩٩٣  
٢٧٧٣  ١٤٣  ١٥٩  ٢١٩  ٣٠٩  ٣٦٩  ٣٤٣  ٣٢٥  ٢٦٦  ٢٣٩  ١٦٤  ١٢٣  ١١٤  ١٩٩٤  
٢٦٨٩  ١١٦  ١٥٠  ٢٤٠  ٢٥٠  ٣٣٨  ٣٥٨  ٢٣٤  ٢٤١  ٢٢٧  ٢٢٠  ١٦٩  ١٤٦  ١٩٩٥  
٢٩٧٤  ٩٨  ١٣٩  ٢٥٥  ٢٨٥  ٣٦٥  ٣٨١  ٣٥٤  ٢٩٠  ٢٦٨  ٢٥٣  ١٥٧  ١٢٩  ١٩٩٦  
٢٥٢٦  ٦٩  ٨٢  ١٣٠  ٢٦٠  ٣٤٤  ٣٥٦  ٣٣٠  ٢٦٣  ٢٥٣  ٢٢١  ١١٥  ١٠٣  ١٩٩٧  
٢٢٨٧  ١٠٦  ١٢٩  ٢٥٢  ٢٢٠  ٢٥٠  ٢٨٩  ٣٠٠  ١٩٨  ١٨٤  ١٦٥  ١١٢  ٨٢  ١٩٩٨  
٢٠٨٦  ١٠٩  ١٢٨  ١٧٦  ٢١٢  ٣٠٧  ٢٨٤  ٢٢٩  ١٩٤  ٢٢٩  ١٣٨  ٠  ٨٠  ١٩٩٩  
٢١٥١  ٩٠  ٩١  ١٧٩  ٢٢٧  ٢٦٧  ٣٥٢  ٣٠٨  ١٨٢  ١٢٦  ١٠٩  ١١٤  ١٠٦  ٢٠٠٠  
٢٥٥٧  ٩٨  ١٤٦  ١٨٩  ٢٠٨  ٢٤٨  ٣٥٤  ٣٤٦  ٢٩٥  ٢٤٠  ١٩٢  ١٤٤  ٩٧  ٢٠٠١  
٢٦٥٠  ٠  ١١٠  ١٤١  ٢٣٣  ٣٢٨  ٣٩٠  ٣٣٦  ٣٣٦  ٣١٥  ٢٠٩  ١٤٨  ١٠٤  ٢٠٠٢  
  ٢٥٧١.٤  ١٠٧.٢  ١٣١.١  ٢٠٧.٣  ٢٤٨.٨  ٣٠٠.٥  ٣٣٤.٣  ٢٩٧.٩  ٢٤٩.١  ٢٣٦.٤  ٢٠٠.٦  ١٤٠.١  ١١٨.٣  املعدل

  ١٩م ،ص٢٠٠٤مكاتب الثبييت هلندسة ودراسات املياه : املصدر                                    
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   خالل فصول السنة والتبخرمعدالت درجات احلرارة  )٧-٢(رقم  جدول                             

  )م٢٠٠٠-١٩٨٥(للفترة                                                          

تالمعدال  
  التبخر  الحرارةدرجات  الفصول         

 ١٩٥.٧ ٣٤ الخریف
 ٣١٠.٩ ٣٧.٨ الصیف
 ٢٢٨.٧ ٣٣ الربیع
 ١٢١ ٢٦ الشتاء

  )٦-٢( وجدول) ١-٢( جدول ياناتمن ب طالبةعمل ال: املصدر                        
  

  العالقة بني درجات احلرارة والتبخر) ١٠-٢(رقم  شكل                             
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  )٧-٢( من بيانات جدول لطالبةعمل ا:املصدر                                   

  
ظهرت قـيم التبخـر   احلرارة والتبخر خالل فصول السنة يف الشكل السابق فقد معدالت مبقارنة  -

الربيع واخلريـف حـىت وصـلت ألدىن     خاللعالية يف فصل الصيف مث تدرجت قيم التبخر هبوطًا 
مستوياا يف فصل الشتاء وهذا الوضع يكون متوافقاً مع منحىن درجات احلرارة ملا للعنصـرين مـن   

 . الزدياد نشاط التبخر طردية فيكون ارتفاع احلرارة سبباعالقة 
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  معدالت التبخر خالل شهور السنة حبوض وادي نعمان) ١١-٢(رقم  شكل                           
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  )٦-٢( جدول من خالل بيانات طالبةعمل ال: املصدر                              

    )فربايـر  -ينـاير -ديسـمرب (أن الشهور) ٦-٢ (رقم  يتضح من خالل الشكل السابق وجدول -
الت التبخر قليلة مقارنة ببقية شهور السنة،وذلك يرجع إىل اخنفاض درجـة احلـرارة   تكون قيم معد

ية التبخر يف اهلواء،ومـع  خالل هذه الشهور والرتفاع الرطوبة النسبية يف اجلو مما يقلل من سرعة عمل
ملم يف مارس حىت ٢٠٠.٦ترتفع قيم معدالت التبخر إىل )مايو –ابريل  -مارس( الربيعشهور بداية 

ملم يف مايو الرتفاع درجات احلرارة،وتستمر قيم التبخر يف االرتفاع بشكل أوضح ٢٤٩.١صل إىل ت
حيث تنشط عملية التبخـر خالهلـا   ) سبتمرب -أغسطس –يوليو  –يونيو ( الصيف مع بداية شهور

ملم يف يوليو، ومـع بدايـة   ٣٣٤.٣بشكل كبري فتصل قيم معدالت التبخر إىل أقصى ارتفاع هلا حنو
ملم يف ١٣١.١حىت تصل قيمها إىل  تدرجيياتعود معدالت التبخر باالخنفاض )أكتوبر إىل نوفمرب(شهر

  .شهر نوفمرب آخر شهور فصل اخلريف
مما سبق يتضح ارتفاع معدالت التبخر حبوض وادي نعمان خالل شهور السنة خاصة يف شـهور   -

  . ال تتعرض للجفافعمليات الري للمحاصيل الزراعية حىت  ةالصيف مما يتطلب زياد
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     : األمطار   -هـ  
يف طبيعة األمطار وكميتها ومدة تساقطها ،و أن أكثـر   طبيعيةو تتدخل عوامل كثرية جغرافية                

األمطار يف منطقة الدراسة تكون نتيجة لتوغل املنخفضات اجلوية القادمة من البحر املتوسـط ومـا   
حتثها عوامل أخرى متعددة أمههـا مـنخفض    ،لشتاء والربيع واخلريفواليت تكثر يف فصول ا ءهورا

السودان والتيارات النفاثة شبه املدارية،كما طل أمطار صيفية ضئيلة تتسبب فيها الريـاح اجلنوبيـة   
  )٢٠-١٨م، ص ١٩٩٢ :محد أ( .  الغربية اليت ب على اململكة

قط على املناطق الصحراوية حيث تتسم بالتبـاين  لألمطار اليت تس جتتصف أمطار املنطقة بأا منوذ -
ئيـة يف  إىل الفجا ةالشديد يف كميتها وأوقات سقوطها من سنة ألخرى ومن شهر آلخـر باإلضـاف  

مما يؤدي إىل حدوث سيول جارفة كما حـدث عـام    سقوطها، فتكون أحيانا ذات كميات كبرية
على أرض الواقـع حيـث مل يـتم     طالبةحسب ما أدىل به سكان املنطقة وما شاهدته ال(م ٢٠٠٥

 ).احلصول على إحصاءات هلذه السنة
   األخـرى  العوامـل بعض للعوامل احمللية دور رئيسي يف هطول األمطار على احلوض باإلضافة إىل  -
التضاريس خاصة جرف الشفا حيث تسقط األمطار بكميات غزيرة على املنطقـة مـن خـالل    ك

اجلبال بالنسبة للرياح احململة بالرطوبة واالرتفاع عن سـطح   ووجهة(املنحدرات الشاهقة باجلرف  
 )٦٥م، ص ١٩٩٧  : محدأ(   ).البحر الذي له دور رئيسي يف كمية األمطار الساقطة

هناك العديد من احملطات املناخية باملنطقة سبق ذكرها مت اختيار سبعة منها كمحطات مطرية حبيث  -
 يالشفا ، الطائف ، الكُر السفل: سة، وهذه احملطات هيتكون شاملة جلميع نواحي منطقة الدرا

م إىل ١٩٧٠وادي الشرا ووادي رهجان،و البيانات لألعوام من  ةني ،وحمطع، الفر يوالكُر العلو
سنة، مع مالحظة أن هناك بعض السنوات ليس هلا إحصاءات كما سيظهر  ٣٢م أي خالل ٢٠٠٢

 .من خالل اجلدول اآليت
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  م٢٠٠٢-١٩٧٠معدالت األمطار يف احملطات املطرية من عام ) ٨-٢(رقم جدول                      
  األعوام  احملطات

  الطائف  الشفا  الشرا  الكر العلوي  الكر السفلي  الفرعني  رهجان
  
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
١٤٠.٧٠  
٢٧٢.٤٠  
٢٦٢.٤٠  
١٣١.٠٠  
٢٥٦.٤٠  
٣٢٩.٣٠  
١٥١.٠٠  
٨٣.٠٠  
١٤٨.٦٠  
٦٢.٠٠  
٣٤.٦٠  
٢٧٧.٤٠  
١١٨.٦٠  
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  

١٧٤.٤  
  
  

  
٢٣٨.٠٠  
١٦٤.٥٠  
  ــــ
٢٠٣.٢٠  
١٨٧.٥٠  
٣٣٣.٦٠  
٢٧٣.٤٠  
٧٥.٥٠  
٢٠١.٢٠  
٣٨٠.٢٠  
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
١٩٦.٧٠  
  ـــ
  ـــ
١٧٩.٨٠  
٢٣٥.١٠  
١٣٨.١٠  
١٥٧.١٠  
٨٠.٩٠  
٣٨٩.١٠  
١٥٤.٥٠  
٣١٠.٩٠  
١١٥.٩٠  
١٨٧.٩٠  
١٠٩.٩٠  
  ــــ

  
٢١٨.٢  

  
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ

٤٤٠.٤٠  
١٥٢.٤٠  
٤٢.٨٠  
١٤٤.٨٠  
٢٠٩.٠٠  
  ــــ
٩٥.٠٠  
١٢٥.٤٠  
١٢٨.٤٠  
٧٤.٦٠  
٢٣٦.٦٠  
١٨٥.٦٠  
  ــــ
  ــــ
  ــــ
٢٨.٤٠  
١٨٧.٨٠  
٢١٨.٨٠  
٣٠١.١٠  
١٠٥.٢٠  
١٢٠.٩٠  
٢٠٦.٧٠  
٢٢٤.٨٠  
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  
١٧٠  

  
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
١٦٤.٥٠  
٤٠٣.٨٠  
٢٣٧.٦٠  
١١٨.٠٠  
١٩٤.٦٠  
٢٦٢.٤٠  
١٠٨.٦٠  
١٥١.٦٠  
٢٠٠.٣٠  
١٦٦.٧٠  
  ـــ

٢٢١.٠٠  
١٧٠.٠٠  
  ــــ
  ـــ
  ـــ
٢٦.٢٠  
١٤٥.٨٠  
  ــــ
  ــــ
  ــــ
  ــــ
٢٤٧.٦٠  
٢٦٥.٤٠  
١٠٦.٥٠  
  ـــ
  ــــ
  ـــ
  ــــ

  
٢٠٠.٨  
  

  
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
٣٢٨.٩  
٣٨٦.٧  
١٧٥.٤  
٧١.٣  
١١.٨  
  ـــ
  ـــ
١٩٧.١  
١٣٢.٨  
  ـــ
  ـــ
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  ـــ
  ـــ
  

٢٠١.٩  

  
  ـــ
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  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  ـــ
٤٠٦.١  
٢٧٩.٣  
٣٥٨.٦  
٢٣٧.٤  
٣٣٧.٣  
١٩٤.٩  
٣٣٤.٣  
٤٢٣.٧  
٢٣٠.٨  
٢٦٣.٦  
٦٠٨.١  
٥٨٢.٤  
  ـــ
٦٤٤.٢  
٣٦٤.٩  
٤٥٢.٢  
٢٥٠.٢  
  ـــ
  
٣٧٣  

  
١٠٨.٧  
٢٦٠.٣  
٢١٣.٠  
١٠٤.٧  
٧٤.٨  
١٨٢.٩  
١٢٥.٧  
١٠٨.٢  
١٠٧.٠  
١٤٩.٠  
٨٠.٣  
٢٢١.١  
٢٢٠  
١٤٢.٧  
٨٧.٥  
٢٨٥.٠  
١٧٤.٤  
١٤١.٦  
٩٩.٠  
٢٣٨.٣  
  ـــ
  ـــ
٢٩٨.٠  
  ـــ
٢١٣.٢  
١٨٦.٢  
٢٥٨  

٢٧١.٩  
٢٨٢.٢  
  ـــ
  ـــ
١٤٥.٨  
١٧٨  
  

١٨٤.٤  

  
١٩٧٠  
١٩٧١  
١٩٧٢  
١٩٧٣  
١٩٧٤  
١٩٧٥  
١٩٧٦  
١٩٧٧  
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  م٢٠٠٢-١٩٧٠معدالت األمطار يف احملطات املطرية من عام ) ١٢-٢(رقم ٢شكل            
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  ) ٨-٢(رقم جدول  من بيانات طالبةعمل ال: املصدر                     

  :يتضح ما يلي) ١٣-٢(دراسة اجلدول السابق والشكل من     
يتخذ منط توزيع األمطار اجتاهات واضحة حيث تزداد كمية األمطار كلما اجتهنا ناحية اجلنوب الشرقي  -

هته للرياح احململة بالرطوبة،حيث بلغ معدل األمطار عمان نظرا الرتفاع جرف الشفا ومواجحلوض وادي ن
وهو معدل مرتفع إذا قورن باحملطات األخرى اليت بلغ معـدل األمطـار فيهـا     ،ملم ٣٧٣يف حمطة الشفا 

ملم وذلـك يف حمطـات   ١٧٠وملم  ١٧٤.٤ وملم  ٢٠٠.٨ملم  ٢٠١.٩ وملم  ٢١٨.٢ وملم ١٨٤.٤
 وي  ووادي رهجان و الكر السفلي على التوايل،الطائف و الفرعني ووادي الشرا و الكر العل

  و يالحظ أن توزيع معدالت األمطار تتصاعد من الغرب حنو الشرق بصورة متوافقة مع االرتفاع احلاد    
  .حنو قمة اهلدا وجرف الشفا

إىل ١٩٧٠ملم خـالل الفتـرة مـن     ٢١٧.٥٢بلغ معدل متوسط األمطار الساقطة على منطقة الدراسة -
 . يعترب معدل جيد للزراعة باملنطقة م وهو٢٠٠٢

ويتناقص هذا املعـدل  ملم،٣٥٠عايل املنطقة شرقا حوايل يبلغ املعدل السنوي لسقوط األمطار يف أ -
 وادي طة يفالساق كلما اجتهنا غربا لوقوع تلك املناطق يف ظل املطر حيث يبلغ معدل األمطار السنوية

  )٥ص ، هـ١٤٢٥:الغامدي ( . ملم ٢٣٦الضيقة حوايل 
  
  



 ٥٧

  على احلوض حيث أن جمموع كمية السنوية الساقطة زيادةً ونقصانا هناك تباين شديد يف الكمية -
  م متذبذبة من سنة ألخرى ومن حمطة ألخرى ،فقد سجلت حمطة٢٠٠٢إىل١٩٧٠األمطار من عام  

  م ١٩٩٥ملم يليها عام  ٦٤٤.١م مبقدار ١٩٩٨الساقطة وذلك عام الشفا أعلى كمية من األمطار 
م ١٩٦٩ملـم ، يليهـا حمطـة الفـرعني عـام       ٥٨٢.٤م مبقدار ١٩٩٦ملم ، مث عام ٦٠٨.١مبقدار  

ملـم   ٤٠٣.٨ –ملم  ٤٤٠.٤م مبقدار ١٩٧٥ملم، فمحطة الكر السفلي والعلوي عام  ٤٦٩.٦٠مبقدار
  . على التوايل

ـ  - وض يقـع يف  مقابل ذلك كانت هناك سنوات قلت فيها كمية األمطار بشكل كبري مما يوضح أن احل
منطقة ذات مناخ قاري صحراوي،فكانت حمطة الكر العلوي أقل احملطات تسجيال يف كمية األمطار مبقدار 

ملم يف نفس العام،فمحطة وادي رهجان مبقدار  ٢٨.٤م،يليها الكر السفلي حبوايل ١٩٩٠ملم عام  ٢٦.٢
م ١٩٩٣ألمطار فيها عام ملم كأقل كمية ل ٢٣٠.٨م،يف حني سجلت حمطة الشفا ١٩٨٤ملم عام  ٣٤.٦

سبقت احملطات األخرى نظرا الرتفاع املنطقة ومواجهتها للرياح الرطبة كما ب مقارنةوهي تعد كمية كبرية 
  .اإلشارة

األمطار يف احملطـات  باستخدام األساليب اإلحصائية مت حساب قيمة االحنراف املعياري ملعدالت سقوط  -
  :املعادلة التالية غري حسباملطرية السبع ، كم مت حساب معامل الت

  االحنراف املعياري                       
  )٨٢هـ، ص ٤١٧:امحد(                              ١٠٠× ــــــــــ ) = ٪(معامل التغري     

                       ) املتوسط( املعدل                            
  نتائج قياس معامل التغري لألمطار) ٩ -٢(رقم  جدول                                    

  ٪معامل التغري    االحنراف املعياري     املتوسط           احملطة          
  ٤٤.٧          ٨٤.٢         ١٨٨.٢         الكر العلوي      
  ٥٦.٧        ٩٥.٩       ١٦٩         الكر السفلي      
  ٤٨.٣        ١٠٥       ٢١٧         نيعفرال     
  ٥٨.٠٥       ١١٦.١      ٢٠٠        الشرا     
   ٦٤.٠٨       ٩٤.٢      ١٤٧         رهجان      
  ٣٧.٣       ٣٩.٤      ٣٧٣         الشفا     
  ٤٧.٥       ٧٨.٦      ١٨٤.٤        الطائف      

  )٨-٢ ( رقمت جدول طالبة من بياناحسابات ال: املصدر                               



 ٥٨

  
  

  نتائج معامل تغري سقوط األمطار باحملطات املطرية يف احلوض ) ١٣-٢(رقم شكل (                           
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  )٩-٢(عمل الطالبة من بيانات جدول رقم : املصدر                               

  
ـ  )١٤-٢(رقم والشكل السابق من خالل اجلدول يتضح  تغري يف احملطـات املطريـة   أن معامل ال

حيث يرى جرجيوري أن معامل التغري إذا جتاوز هذا العدد دل علـى التذبـذب    ٪٣٥باحلوض جتـاوز  
يف سقوط  تعترب الشفا أقل احملطات تذبذباو ) ٨٢هــ،ص ١٤١٧:امحد( الشديد يف معدالت سقوط األمطار باملنطقة 

كمية املطر ا أعلى من احملطات ن ٪ أل٣٥العدد  من بوهو قري ٪٣٧.٣األمطار حيث بلغ معامل تغريها 
مما يـدل   ٪٦٤.٠٨وادي رهجان  أكثر احملطات يف تذبذب املطر ألن معامل تغريها بلغ  داألخرى،بينما يع

 على أا أقل احملطات يف كمية املطر حسب موقعها يف غرب احلوض الذي يقل فيه سقوط املطـر عمومـاً  
باحلوض رغم أا تتسم بالتذبذب إال أا ال تبتعد كثريا عن النسبة القياسية  سقوط األمطار تغريلكن معامل 

جلرجيوري يف حمطة الشفا مما جيعل املنطقة حتظى بأمطار تسهم يف النشاط الزراعي باحلوض بقدر مقبول مع 
     .توفر املقومات الطبيعية املناسبة األخرى

  
  
  
  
  



 ٥٩

  على احلوض خالل فصول السنة األربعة            ) ملم(ساقطة كمية األمطار ال) ١٠-٢(رقم  جدول       
  شهور اخلريف  شهور الصيف  شهور الربيع  شهور الشتاء  احملطة

  الكر العلوي
  الكر السفلي

  نيعالفر
  رهجان
  الشرا
  الشفا
  الطائف

٦٨٠.٥  
٨٢٨.٧  
١٤١٧.٤  
٥٦٥.٨  
٢٣٥.٦  
١٢٦٨.١  

٢٤٢  

١٠٧٤.٩  
١١٢٣  
١٣٧٠.٨  
٦٣٩.٣  
٨٢٤.٦  
٢٠٩٦.٣  
٩٢٠.٧  

٢٥١.٥  
١٩٥.٢  
٣٩٢  
١١٥  
١٥٩.١  
٩٥٨.٤  
٥٣٦.٢  

١١٧٧.٤  
١٠٨٢.٤  
٢٢٧٣.٧  
٩٤٧.٣  
٢٩٠.٤  
١٤٣٠.٣  

٧٣٦  
  ١١٣٣.٩٢  ٣٦٨.٢  ١١٤٩.٩  ٧٤٨.٣  املعدل

  هـ١٤١٧م وأمحد ٢٠٠٤البيانات املناخية ملكاتب الثبييت هلندسة ودراسات املياه : املصدر            
  
  على احلوض خالل فصول السنة األربع) ملم(لساقطة معدل األمطار ا) ١٤-٢( رقم شكل              

 م٢٠٠٢-١٩٧٠للفترة من                                                
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  ) ١٠-٢( رقم من بيانات جدول طالبةعمل ال: املصدر                            

  :والشكل البياين نستنتج ما يأيت من خالل اجلدول السابق
ملم،يليها ١١٤٩.٩إن شهور الربيع هي أكثر الشهور يف كمية األمطار الساقطة على احلوض مبعدل -

،بينما سجلت شهور الصـيف  ٧٤٨.٣ملم، مث شهور الشتاء مبعدل ١١٣٣.٩٢مبعدل شهور اخلريف
ملم،لذا جيب ري احملاصيل الزراعية يف فصـل الصـيف   ٣٦٨.٢اقل كمية يف هطول األمطار مبعدل 

  .مياه أكثر من الفصول األخرى حىت ال تصاب باجلفافبكميات 



 ٦٠

  : التربة -٥
واحليـاة العضـوية     عوامل املناخ ضافرلنمو النبات وتتكون نتيجة ت ياألساساحليز التربة  دعت

  .قة استخدام اإلنسان هلاوبطريوعامل الزمن درجة االحندار ونوعية الصخور و
  

تغريت خصائصها بسبب التحـوالت القدميـة أو    وتتكون التربة من املفتتات الصخرية اليت
                               تعيش فيها، كانت احلديثة اليت طرأت على هذه الصخور نتيجة لتحلل بقايا النباتات واحليوانات اليت 

ويتوقف قدرة التربة على إمداد النبات مبا حيتاجه خالل منوه على اخلصائص الطبيعية هلـا كالنفاذيـة   
لذا مت دراسة اخلصائص السابقة على تربة  ٠٠٠مكوناا امليكانيكية والكيميائية واملواد العضوية ا و

وقد اعتمدت الدراسة علـى بيانـات   ا، منطقة الدراسة ملعرفة مدى صالحيتها الستمرار الزراعة 
يف معمل اهليدرولوجيا  اخلريطة العامة للتربة، واالستعانة بنتائج حتليل عينات من تربة احلوض مت عملها

واخلواص املائية بقسم املياه يف كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة جبامعة امللك عبـد العزيـز   
  .جبدة يف دراسة مدين وآخرون
عمان أنواع التربة حبوض وادي ن :  

عمان تبعا لظروف تكوينها إىل تصنف التربة بشكل عام يف حوض وادي ن :  
  :  مع تربة رملية)اللويس ( طمويةتربة  -

شبه املستوية وذات االحندار اخلفيـف كمنـاطق السـهول     األراضيتتواجد هذه التربة يف         
حيـث متتـد   ) ١٦-٢( رقم الشكل الساحلية املنبسطة أو احملدبة  ويف جماري األودية كما يتضح من

ـ    ي حلـوض وادي نعمـان   أراضي هذا النوع من التربة بشكل غري منتظم حـول اـرى الرئيس
إىل  خالية مـن امللوحـة   تتميز بلوا املائل إىل الصفرة وقوامها ناعم وهي وروافده،وهي تربة طموية

شديدة امللوحة متوسطة النفاذية وقدرا على حفظ املاء مرتفعة ، ويبلغ نسبة احندارها من صـفر إىل  
  .ة للنظر يف احلوض لسعة انتشارها ، وهي تربة خصبة تعد من أهم الظاهرات اجلغرافية امللفت٪٥

التـوري سـامنتس   ( رملية عميقـة تسـمى علميـا بتربـة     تربة تربة اللويسمع يتداخل 
Torripsamments  ( مل على مساحات صغرية توهي تش ،اليت توجد بالكثبان الصغرية والسهول

أو  الية من امللوحـة خ،وهي ت من الربوزات الصخرية املتباعدةمن التربة الشديدة احلصوية  ومساحا
منخفضة نسبيا، يتراوح نسبة احندارها مـن   خفيفة امللوحة جدا و نفاذيتها سريعة وقدرا حلفظ املاء



 ٦١

من أراضي هذا النوع صاحلة للزراعة املروية ذات املساحات الكبرية،كما  ٪ ٨٥،حنو  ٪ ٥صفر إىل 
  )١٢، ص١٤٠٦:وزارة الزراعة(  .ي جيدةأن صالحيتها للمراع

  : ات صخريةبروز -
راضي من مساحات من الربوزات الصخرية احلادة االحندار فوق اجلبـال الـوعرة   تتكون هذه األ

متتد من مشال احلوض إىل جنوبه ممثلة جببال كبكب وجبـال آل حسـن    يوعلى جوانب التالل، وه
راضي على املناطق الفيضية حـول  تشرف هذه األ اعمان وجبال كساب وجبل سحار، كموجبال ن

اري الوديان الكبرية حيث تعمل هذه ااري على قطع أجزاء أراضي الربوزات الصخرية حيث تبدأ جم
اري ا ةبداخلها ومتتد خارجها كوادي الشرا ووادي ارييش ووادي عرعر ورهجان وعلق، وشبك

  .عماناملة التكوين كما هو احلال يف حوض وادي نذه األودية متشعبة وك
التـوري اورثنـتس   (بتربـة   مع تربة طموية حصوية تسمى علميا الصخرية ختتلط الربوزات
Torrorthents  (ًة هلا يف مساحات ،اختالطا معقداوتوجد تربة التوري اورثنتس واألنواع املشا

صغرية باملنحدرات اخللفية والسفوح بني الربوزات الصخرية، و تشتمل على مساحات صغرية مـن  
املنحدرات الضيقة قرب جوانب الصخور املواجهة للرياح،وتربة متوسطة العمق التربة الرملية بأطراف 

أو عميقة فوق املهد الصخري باملواقع املقعرة من املنحدرات اجلانبية والسـفوح وقيعـان الوديـان    
الضيقة،وهي تربة ضحلة جدا إىل ضحلة،طموية حصوية غري ملحية إىل خفيفة امللوحة نفاذيتها سريعة 

غري صاحلة للزراعة املروية ذات املساحات الكبرية لضحالة  وهي.رة حفظها للماء منخفضةنسبيا و قد
العمق فوق الصخور ووجود الربوزات الصخرية وحدة االحندار وهي صفات دائمة غري قابلة للعالج، 

أن صالحيتها للمراعـي   امن أراضيها صاحلة للزراعة املروية ذات املساحات الصغرية، كم ٪ ٥وحنو 
   )١٦، ص ١٤٠٦:وزارة الزراعة( . عيفةض
  :تربة رملية صحراوية مع بروزات صخرية -

بـني   متتد هذه الترب فوق التالل شديدة االحندار وفوق السهول شبه املستوية خفيفة االحنـدار  
تظهر على شكل وحدات منفصلة تتوزع بشكل غري متصل على جـانيب   ثالربوزات الصخرية، حي
أن الربوزات الصـخرية تتـداخل    ظعمان على هيئة سهول وشعاب، ويالحنارى الرئيسي لوادي 

تداخالً معقدا مع التربة الرملية الصحراوية كما أا ختتلط يف مساحات حمددة بالرواسـب الفيضـية   
تربة ضحلة مما يساعد على جفافها واخنفاض قدرة حفظهـا   يعمان، وهحول جماري حوض وادي ن

  . ٪ ٨ دارها من صفر إىل نسبة احن حللماء، ويتراو



 ٦٢

  :بة رملية ملحية مع بروزات وجروف جبليةتر -
ختترق املنابع العليا حلـوض   ثمتتد هذه التربة فوق املرتفعات ذات اجلروف حادة االحندار، حي  

من هذا النوع من ٪٥٠التربة الصحراوية الرملية حنو لعمان يف منطقة خط تقسيم املياه، وتشغوادي ن
ألنواع ثانوية من التربة حيث تشتمل على مسـاحات   ٪٢٥من الربوزات الصخرية و ٪٢٥التربة و

صغرية من التربة الطموية العميقة يف املنابع العليا خاصة يف مناطق األخاديد واملنـاطق املقعـرة بـني    
السفوح اجلبلية، وتتداخل الربوزات الصخرية والتربة احلصوية مع التربة الرملية بشكل معقد فتتشكل 

  . منخفضة جداًتربة ضحلة، وهي ذات نفاذية متوسطة وقدرة حفظها للماء منخفضة إىل 
  )١٦٦ -١٥٣هـ، ص ١٤٢٥ :عواري(                                                                                                           
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  عمانأنواع التربة حبوض وادي ن) ١٥-٢ (شكل رقم                                           

  
  )١٩٩٤(وأطلس املوارد الطبيعية )١٩٨٦(من بيانات اخلريطة العامة للتربة  طالبةعمل ال:املصدر             
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   :قتها بالزراعة يف حوض وادي نعمانة وعالخصائص التربة الطبيعية والكيماوي
لكل تربة خصائص طبيعية وكيميائية متباينة تبعا الختالف العوامل املكونة هلا ممـا يـؤثر يف           

عمليات اإلنتاج الزراعي من حيث منو النبات ونوع احملاصيل وجودا ومـدى حاجتـها للمـواد    
 دراسـة مـدين  يماوية للتربة حبوض وادي نعمـان يف  مت إجراء حتاليل ميكانيكية وك دالعضوية، وق

مواقع خمتلفة مشلت مجيع أجزاء احلوض وعلى أعماق خمتلفة حيـث وصـلت بعـض    على  ينوآخر
  .سم١٧٠القطاعات إىل

- عمان أن التربة يف الغالب ذات قوام رملي أتضح من نتائج التحاليل امليكانيكية لتربة حوض وادي ن
ـ  أي انه من أنواع الترب ا ذات  الصاحلة للزراعة لغناها باملواد املعدنية وباهلواء وسهلة احلراثـة، وأل

مسام واسعة مما يقلل من قدرا على االحتفاظ باملياه الالزمة لنمو النبات ميكن معاجلة ذلك بإضـافة  
ة للزراعـة  تربة صاحل صبحاألمسدة الطبيعية العضوية هلا فيزداد قابليتها على االحتفاظ باملاء وبالتايل ت

وذات جودة عالية خاصة إلنتاج حماصيل اخلضروات اجلذرية بأنواعها كالبصل والثـوم والبطـاطس   
والـيت  ) طموية مع غرين(إىل وجود كميات من التربة اللومية ةأكثر من التربة الطينية، باإلضاف ٠٠٠

زراعة الن نسيجها عد من أفضل أنواع الترب للواليت ت) ٠.٠٠٢ – ٠.٠٥(يبلغ حجم ذراا ما بني 
أعداد مناسبة من املسامات اليت حتتفظ بنسب معتدلة من املاء واهلواء وهي سهلة احلراثة  امعتدل، و

ـاريش   لعدم متاسك نسيجها وهي تشبه التربة املوجودة يف جماري حوض وادي نعمـان يف وادي ا
  .يدل على صالحية تربة منطقة الدراسة للزراعة اوعرعر ورهجان، مم

         

عمان أن درجة احلموضة أظهرت نتائج التحاليل الكيماوية لتربة حوض وادي نPH) (  هـي
بعض املواقع كانت درجة احلموضة أعلـى   ، ويف٨.٤إىل  ٦.٨درجة متعادلة حيث تراوحت ما بني 

  .ولكنها درجة مقبولة للزراعة ٨.٣٨إىل  ٨قليال حيث تراوحت قيمها ما بني 
القـيم تعتـرب    هسم، وهذ/ملليموز ٠.٤٨إىل  ٠.٠٣فقد تراوحت ما بني  ECأما درجة امللوحة -

ـ   دصغرية جدا األمر الذي يظهر عدم وجود ترسيبات ملحية يف املواقع املختلفة من احلوض، ولتأكي
هذه النتيجة اتضح أن تركيز العناصر السالبة السابقة الذكر يف تربة احلوض كانت بنسـب صـغرية   

تراوحت  اجرام تربة، بينم ١٠٠/ملل مكافئ ٠.٦٤إىل ٠.١بيكربونات ما بني حيث تراوح تركيز ال
أما الكربيتات فتراوحت ما بـني   ،جرام تربة١٠٠/ملل مكافئ .٠٢إىل  ٠.٠٤الكلوريدات ما بني 

  .جرام تربة١٠٠/ملل مكافئ١.٢٨إىل  ٠.٠٩
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  ح تركيز عنصر الصوديوم تراو ثتركيزها يف التربة ضئيال، حي فقد كانأما العناصر املوجبة        
إىل  ٠.٠٢املاغنسيوم تراوح تركيزه مابني  رجرام تربة، وعنص١٠٠/ملل مكافئ٠.٩إىل٠.٠٧ما بني 
ملـل  ٠.٨١إىل  ٠.٠٤جرام تربة، أما الصـوديوم تـراوح وجـوده بـني      ١٠٠/ملل مكافئ١.٥
جرام  ١٠٠/افئملل مك٠.٢٤إىل ٠.٠٢كان تركيز البوتاسيوم ما بني  اجرام تربة، بينم ١٠٠/مكافئ
  .تربة

عمان للزراعة لتركز املواد ذات التـأثري  تدل النتائج السابقة على صالحية تربة حوض وادي ن
يف حالة قلة العناصر املوجبة ميكـن   االضار على الزراعة بنسب صغرية مناسبة لالستخدام الزراعي، أم
  .ةتعويض ذلك بإضافة األمسدة الكيماوية لزيادة جودة التربة للزراع

  :املوارد املائية -٦
  :يف اآليت حبوض وادي نعمان هامليا مصادرتتمثل 

  مياه العيون – د)    مياه اآلبار ( املياه اجلوفية  -جاملياه السطحية      - بمياه األمطار       -أ
  :مياه األمطار – أ

طبقات األرض    يف ختزينها يف فر األساسي جلميع املوارد املائية، وختتلتشكل األمطار املصد  
وتوزيعها حسب تركيب وطبوغرافية األرض مما ينتج اختالفا يف كمية  املوارد املائيـة السـطحية أو   

أن األمطار هي مصدر مجيع موارد املياه حبوض وادي نعمان إال أا تتصـف   ماجلوفية وأمهيتها، ورغ
الفور بعد عملية التساقط بسبب  بالتذبذب من سنة ألخرى، وأن قسطًا كبريا منها يضيع بالتبخر على

شدة احلرارة أما القسم الباقي فيجري على سطح األرض مث ينحدر يف جمـاري احلـوض الرئيسـية    
  .والروافد الثانوية حيث يتسرب قسم منها إىل باطن األرض

ملم من عام ٢٢٢.٨أن معدل متوسط سقوط األمطار على منطقة الدراسة بلغ سابقًا اتضح  
ملـم  ٣٥٠أن املعدل السنوي لسقوط األمطار يف أعايل املنطقة شرقا بلغ  اكم م،٢٠٠٢ – ١٩٦٧

  )٢٧هـ، ص١٤٢٥ :الشمراين ومرزا(  .ملم يف السنة٤٥٠، ويصل إىل )٥ص :الغامدي(
  .ويف هذا اجلزء سنركز على اجلريان السطحي واملياه اجلوفية ومياه العيون

  :املياه السطحية – ب
سطح األرض بعد سقوط األمطار وتنشأ عنها السـيول الـيت جتـري يف    هي املياه اليت تتواجد فوق 

الوديان بعضها ينتهي بأحواض داخلية ويدخل باطن األرض ليعوض ما أُخذ منها من خالل اآلبـار،  
  .وبعضها ينتهي بالبحر
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ونظرا الفتقار منطقة الدراسة إىل ظاهرة ااري املائية دائمة اجلريان لذا فان املياه السـطحية  
على سطح التربة ويف األودية العميقة عقب سقوط األمطـار حيـث تعـرف     ،تقتصر على اجلريان

ة حيث حتدث على فترات غـري  طبيعة املنطقة صحراوية فان التساقط يتصف بالفجائي نبالسيول، وأل
تفاوتت تقديرات كمية اجلريان السطحي للحوض بسبب عدم وجود حمطـات قيـاس   منتظمة، وقد 
  :تعد التقديرات التالية األهم يف هذا الصدد كحي به، لذلللجريان السط

مليون متر مكعـب   ١٣.٢كمية املياه السطحية باحلوض حبوايل ) م١٩٨٠(قدرت شركة سوغريا  -
  .من إمجايل كمية األمطار الساقطة على املنطقة ٪٧.١أي بنسبة 

مليون  ٢٣.٥ة باملنطقة حبوايل كمية املياه السطحي) م١٩٨٣(قدرت وزارة الشئون البلدية والقروية  –
  .متر مكعب

  .مليون متر مكعب ٤١.٦كمية املياه السطحية للحوض حبوايل ) م١٩٩٤(قدر مرزا  –
رغم التفاوت يف التقديرات السابقة إال أن دراسة مرزا األفضل حلداثتها والعتماده على سجل تارخيي 

  )٤٧-٤٦هـ ، ص ١٤٢٥: رزاالشمراين وم(  .املياه باملنطقة لدراسة) عاما ٢٠(أطول 
  :     املياه اجلوفية -ج

يوجد يف اململكة العربية السعودية نوعان من املياه اجلوفية، النوع األول عبارة عن مياه جوفيـة  
وهي املياه اليت ختتزن يف رواسب بطون األودية وتكون قريبـة   sub-surface waterحتت السطح 

النوع الثاين  اام على حسب كمية األمطار الساقطة، أممن سطح األرض حيث يتجدد خمزوا كل ع
اليت اختزنت يف الصخور الرسوبية على أعماق  Under-ground waterهو املياه اجلوفية العميقة 

  .بعيدة جدا من سطح األرض أثناء الزمن اجليولوجي الرابع املطري الذي شهدته اململكة

  ) ٣٨٢، ص ١٤٢٠:جنيم(                                                                         

تعد املياه اجلوفية املوجودة يف حوض وادي نعمان من النوع األول نتيجة لتسرب مياه األمطار و
  :اآلتية لألسبابذات قيمة عالية وفقاً  يوه ،والسيول

حاجة الستخدام مصـدر طاقـة   ن املياه اجلوفية تنساب حتت تأثري اجلاذبية لذلك فانه ال يوجد إ  -أ
  .خارجية لالستفادة منه إال إن كان على أعماق بعيدة

 .إن اخلسائر الناجتة عن التبخر تعد قليلة جداً الن انسياب املياه يتم يف أسطح حتتية  -ب
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تماد عليهـا لالسـتخدامات الزراعيـة    مع سقوط األمطار لذلك ميكن االع اجلوفية ياهاملتجدد ت -ج
كـبرية  مدينة مكة باملياه لفترات زمنية  فترات طويلة و على سبيل املثال زودت عني زبيدةواملرتلية ل

 .سنة ٨٠٠وايل لت حوص
  )-Saeed – 2004- p -11 Es(   .    تعد املياه اجلوفية من مصادر املياه احملمية من التلوث -د

  يف اجلزء األوسط من ومن اجلدير بالذكر أن وادي نعمان يعد واحد من مخسة أودية         
منطقة امة احلجاز اليت هلا أمهية وجهد كبري للتطوير االستراتيجي للمياه اجلوفية باململكـة العربيـة    
                                                 )-Saeed – 2004- p 7 Es( .لسعوديةا

  الكربى يف وسط غرب اململكة السعودية  األودية اخلمسة) ١٦-٢ (رقم  شكل                            

  
 ) -Saeed – 2004- p- 7 Es: (املصدر                                                 

السعودية هذه املنطقة األسبقية واألولوية باعتبارهـا  للمملكة العربية اجليولوجية  اخلريطةوقد أعطت 
ا امصدرًاورة له السبب يف نشوء األمطار اجلبلية للمياه اجلوفية باعتبار منح مهمدر احلجاز واجلبال ا

مبصاحبة النمط اإلعصاري لطقس البحر املتوسط أثناء فصل الشتاء وكذلك األمطار املومسية يف فصل 
الربيع، لذا يتكرر سقوط األمطار على امتداد منحدرات احلجاز حيث يتكون ا أهم مصادر امليـاه  

وادي نعمان من الدهر الرابع، لذا استخدم هذا الوادي لتزويـد مدينـة مكـة    اجلوفية يف رسوبيات 
                              )-Saeed – 2004- p 7 Es(. املكرمة وحجاجها باملاء خالل االثين عشر قرنا املاضية
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اونظراً ألمهية هذه املنطقة باعتبارها ظهري مت دراسـتها  ملدينة مكة املكرمة منذ القدم فقد  امائي
من قبل عدة جهات حكومية وشركات خاصة حيث مت دراسة احلوض بشكل تفصيلي منذ الستينات 

ة من القرن العشرين امليالدي من قبل وزارة الزراعة ومصلحة ااري واملياه بواسطة شركات عديـد 
د من اآلبار على حبفر العدي هواتسون، مث قامت وزارة الزراعة واملياايتال كونسلت وسوغريا و: أمثال

امتداد الوادي بناًء على هذه الدراسات لتغذية مدينة مكة املكرمة واليت ال تزال تضـخ مياههـا إىل   
  .)ذُكرت يف الفصل األول(خزانات املصلحة باليحموم باإلضافة لدراسات أخرى عن املياه باملنطقة 

   )م١٩٩٤ -مـرزا  (بلغ حجم الرواسـب يف اـرى الرئيسـي حسـب تقـديرات      دوق
 ٩٢بلغ حجم الرواسب املشبعة باملاء حسب نفس الدراسـة   امليون متر مكعب، بينم ٤٠٣٠حوايل

  .مليون متر مكعب
  

إن إعادة مليء املياه اجلوفية ليس فقط داخل وخالل الرواسب الطميه يف احلـوض ولكـن   
خلنادق، وطبقًـا  بواسطة التركيبات اجليولوجية للصخر مثل الصدوع الكبرية والطفيفة والتجاويف وا

Moor.and.Al-Rehaili1-1989) (  فان التشوهات اليت حدثت يف الفترات الزمنية املاضية قد أثـرت
يف الصخور الطبقية من العصر ما قبل الكامربي وجعلتها قابلة لتخزين املياه بشكل كبري لذلك تعـد  

وهـي   ،)ق وادي نعمـان كم مشال شر٥٥(العنصر التركييب األساسي يف مكان جتمع املياه باحلوض 
منطقة معروفة بتورق صخورها حيث يتحكم يف ارى املستقيم لقطاع عني زبيدة ويستمر يف وادي 

نه يف منطقة زهران حزام من الصخور البلوتونية تتحكم يف جمـرى وادي  أيعرج ووادي الشرا، كما 
واحدة من أعلى مناطق سقوط ، وحيث أن املنطقة اجلبلية للشفا تعد رهجان وأودية عرعر وااريش

  .األمطار يف اململكة لذلك فان منطقة جتمع األمطار يف احلوض تتلقى كمية أمطار أكثر من املناطق
  

ومن األمور اليت جيب دراستها أيضا التسريب، وهو عبارة عن االختالف بني كمية األمطـار  
بفقد مياه قليل بسـبب   ٣بليون م٣٩ويالساقطة واملياه املباشرة على السطح وقد بلغ إعادة امللء السن

بسبب استخدام املياه اجلوفية يف األغراض املختلفة استخرجت كمية مـن  و اجلريان على سطح التربة
املياه من احلوض جتاوزت متوسط إعادة املليء الصايف من مياه األمطار وهذا له تأثري ضار يف احملاصيل 

                                                 )-Saeed – 2004- p- 26 Es: (املصدر(  .الزراعية وزيادة امللوح
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ألـف   ١١٢فان إنتاج آبار املصلحة اليومي من احلوض يبلغ ،  عني زبيدة وطبقا لدراسة مشروع    
ـ  ٠.٩٨٥عمان هو معدل الضخ السنوي لوادي ن نمتر مكعب يوميا، وإ ـ بمليون متر مكع   ا، بينم

ادي اخلـرار ووادي رهجـان األسـود ووادي رهجـان األبـيض هـو       معدل الضخ السنوي لو
أي أن معـدل  . على التوايل) ٣مليون م٠.٠١١٣٩(و) ٣مليون م١٠.٠٩٦٤(و) ٣مليون م٠.٧٢٣(

                                 )١٥٤،ص١٤١٩:مدين وآخرون( . ٣مليون م ٥الضخ السنوي للحوض مبا فيها آبار املصلحة هو
  

  يف دراسـة )  ١٨-٢(شكل رقم ان ـعمبئر حبوض وادي ن ٢٢٧واقع ـديد مـحت وقد مت         
(Es-Saeed-2004-p-A1-A2)  توضح مستوى عمق املياه فيها،ومقدار السحب اليـومي،

   .باملالحق )١(جدول رقم  ر،باإلضافة للتحاليل الكيميائية لنوعية املياه يف هذه اآلبا
  

فيزيائية وكذلك العناصر الثقيلة لنوعيات املياه مـن اآلبـار   تشري نتائج التحاليل الكيميائية وال
ويقع )  ٧.٩ -٦.٩(والذي يشري إىل محضية املياه تراوح بني ) PH( املختلفة أن الرقم اهليدروجيين 

ماعدا ، ) ٢٠هـ،ص ١٤٢٤:العمري وآخرون(ضمن احلدود املسموح ا طبقًا للمواصفات العاملية السعودية 
،كما )٥٠٠ –١٤٢(فتقع بني  املياه (Hco3)  أما قلوية، ٨رقم اهليدروجيين إىل ث وصل الحي ينبئر

ومجيعها تقع يف حدود املسموح به  ) ٢٢٠ – ١٥٢(أشارت النتائج إىل أن الكربيتات تقع يف حدود 
  ماعدا بعض اآلبـار زادت عن هذا احلد ويعد اخنفاض قيم املاغنسيـوم والذي جاءت قيـمه بني

زادت عن هذا احلد اليت ال على صالحية مياه هذه اآلبار للشرب،ما عدا بعض اآلبار دلي) ٨٤ -٢١(
فمياهها ال تصلح للشرب ولكن ميكن استخدامها يف سقي املزروعات،كما أن قيم املواد الكلية الذائبة 

 )TDS  ( جاءت قيمها مطابقة يف الغالب للمواصفات،وبناًء على ذلك يتضح أن مياه اآلبار باحلوض
                                                                                                                             . جيدة املواصفات وتعترب من وجهة نظر التحاليل الكيميائية صاحلة للشرب ولسقي املزارع
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  مواقع اآلبار حبوض وادي نعمان )  ١٧-٢ (رقم  شكل                                         
  
  

  )    (Saeed – 2004- p – 55عمل الباحثة من بيانات: املصدر               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )-Saeed – 2004-p-A1-A1)  Esعمل الطالبة من بيانات : املصدر                      
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        عمان من واقع رصـد شـدة   مت تقدير املتوسط السنوي لتغذية املياه اجلوفية يف حوض وادي ن
ة من ،ومبا أن املعدل السنوي الكلي للمياه املستخرج٣مليون م ١٢نزول األمطار واستمرارها حبوايل 

،ولكـن قـد   ٣مليـون م  ٧فانه ميكن تقدير املاء املتوفر باحلوض حبوايل ) ٣مليون م ٥( احلوض قدر
يتسرب جزء كبري من هذا املاء عرب الصدوع يف قاع احلوض إىل األودية ااورة كوادي عرنة أو إىل 

      )١٥٥-١٥٤هـ،ص١٤١٩:مدين وآخرون(.مسافات بعيدة عن ارى الرئيسي ومن مث إىل البحر 
  :كما أن هناك دراسات أخرى حسبت املخزون املائي للحوض كما يف اجلدول التايل 

  

  عماناملخزون املائي حلوض وادي ن) ١١-٢(رقم  جدول    
  الكمية              التاريخ          املصدر               التسلسل 

  متر مكعبمليون  ١٢   )م ١٩٦٧(      شركة سوغريا   ١   
  متر مكعبمليون  ٨٠٦   )م ١٩٦٨(      شركة ايتال كونسالت   ٢   
  مليون متر مكعب ٣٠.٦  )م ١٩٩٤(      مرزا         ٣   
  مليون متر مكعب  ٧  ) م١٩٩٩(     مدين وآخرون     ٤   
  مليون متر مكعب  ٣.١  ) م٢٠٠٤(      الشمراين ومرزا    ٥   
  مكعبمليون متر  ١٠٠  ) م٢٠٠٦(      مدين وآخرون  ٦   

  )  هـ١٤٢٧مدين وآخرون ،١٤٢٠هـالشمراين ومرزا : ( املصدر                      
م ٢٠٠٦م إىل ١٩٦٧املخزون املائي للحوض خيتلف من سـنة   الحظ أنالسابق ي من خالل اجلدول 

بتقرير من الدكتور عمـر أبـو   (هـ ١٤٢٦بالزيادة والنقصان،فآخر خمزون مائي للحوض كان عام 
 ١٠٠به حـوايل   امتر١٦٠وعمق امتر٤٦٠مت اكتشاف سد جويف بوادي نعمان بعرض حيث) رزيزة

، مما يؤكد أن احلوض بأكمله فيه إمكانيـات مائيـة     )هـ١٤٢٧:مدين وآخرون( مليون متر مكعب من املياه
ر ،ولكن مع استمرار استغالل املياه اجلوفية باملعدل احلايل واإلسراف يف ذلك من قبل مالك اآلباجيدة

حيث تباع املياه بأسعار منخفضة فصهريج املاء (من احملتمل أن يؤدي إىل نضوا يف املستقبل القريب 
  ).رياال٢٠ً،بينما الصهريج الكبري يباع مببلغ رياال١٥ًالعادي يباع مببلغ 

   )٥٤،ص١٤٢٥:الشمراين ومرزا(                                                                                                                   
،وقد شجع اخنفـاض  جماناميلئ ) الدينه(هريج الصغري ومن خالل العمل امليداين  اتضح أن الص

  .سعر املاء أصحاب مكاتب بيع املاء على استغالل هذا املورد بشكل عشوائي



 ٧٢

ـ (املياه وكمياا واملنـاخ،  ونتيجة لدراسة املقومات الطبيعية باحلوض من تربة ونوعية ا وطبقً
  ).م فإن وادي نعمان لديه القدرة الكافية للزراعة١٩٨٤لوزارة الزراعة واملياه 

                                                                     )Saeed – 2004 -p- 8  Es-(  
  : مياه العيون -د

من املنـاطق  لتجميع املياه اجلوفية ونقلها  معظمها ئتعيون املياه أنظمة فريدة من نوعها أنش
البلدان اجلافة اليت ال خاصة يف لعيون املياه دورها وقدرها اليت ال حتتاجها إىل أخرى يف حاجة إليها،و

األار ، ومن هنا كان سداد فكرة السيدة زبيدة زوجة اخلليفة هارون الرشيد حني عنيت جيري فيها 
عرف بامسها،وذلك عندما شعرت أثناء حجها مبدى العنت الذي يعانيه احلجـاج  بإنشاء العني الذي 

عمـان إىل  م بإجراء عني زبيدة مـن وادي ن ٧٩١/هـ١٧٤واملعتمرون نتيجة شح املياه فأمرت سنة 
عرفة ومزدلفة مث إىل دقم الوبر ومنه إىل العزيزية حيث كان مصب املياه النهائي يف موضع عرف ببئر 

   .زبيدة

مرت على عني زبيدة وقناا ترميمات يف قرون عديدة إىل أن متكن امللك عبد العزيز من ضم  وقد
        )٧٤هــ،ص  ١٤١٠:غباشـي (هـ فأوىل العني اهتماما كبريا بصيانتها وعمارـا ١٣٤٣مكة إىل دولته عام 

رميم مساراته واإلفادة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا أمر بإعادة إعمار هذه العني وتمث يف عهد 
ن املشروع يشتمل على عمر ابورزيزة أ وقد ذكر املشرف على املشروع الدكتور ،من مياهها ما أمكن

من مياه الشرب يوميا ، وان منشآت عني زبيدة  ٣م الف٣٠وذكر أن املشروع سيضخ  ثالثة مراحل،
                                                                                                        .ات قيمة مجالية وتارخيية تتميز بنقوش فسيفسائية ذ يها وخزاناا تعد أثرا عاملياوجمار

من مسايل وادي نعمان لتنساب عرب قنوات العني اليت تتكون مـن جـزأين   يستمد العني مياهه       
  :رئيسني مها

ع للمياه وهو مبين حتت سطح األرض ويبدأ من نقطة األمية وهي نقطة جتمع مياه مجيع اجلزء ام -
روافد وادي نعمان املعروفة بعذوبته واليت من أشهرها وادي عرعر ووادي رهجـان ووادي الشـرا   
ووادي جماريش ووادي يعرج ووادي علق،خالل فتحات تسمح للمياه اجلوفية باالنسياب إىل داخـل  

إىل أماكن االستخدام،حيث بنيت قنوات العني عند  )بفعل اجلاذبية(قلها باالحندار الطبيعي القنوات ون
مناسيب معينة حبيث يبقى منسوب املاء أعلى أو مقارباً ملناسيب هذه القنوات فـال تسـترتف ميـاه    

  .الوادي مطلقا



 ٧٣

تلتف حول جبل الرمحة من حيث تنحدر املياه إىل عرفة لل للمياه ومهمته نقل املياه فقط،اجلزء الناق -
جهاته الشمالية واجلنوبية والغربية ،وقد مدت منها قنوات فرعية ليتزود احلجاج منها باملاء ، كما بين 
يف هذه القنوات حنفيات حجرية وجمار لتجميع مياه الوضوء وصرفها إىل املزارع ااورة اليت كانـت  

،مث تصـل امليـاه إىل   ) ه الوضوء يف سقي املـزارع  يعد هذا أول استخدام مليا(موجودة يف السابق ، 
 مزدلفة ومنها إىل منطقة العزيزية لتصب يف بئر زبيدة مبحبس اجلن  .  

    )www. Travel 4 Arab com: مدين (                                                                                    

  :الغطاء النبايت   -٧
يعد الغطاء النبايت من العوامل الطبيعية اليت هلا عالقة بالزراعة فإذا كانت العوامل الطبيعية هي         

اليت تؤدي إىل تفتيت الصخور وحتويلها إىل تربة متد فيها النباتات جذورها فان الغطاء النبايت واألحياء 
اتات الطبيعية التربة من التآكل كما  تقي النب، الدقيقة هي اليت حتول الفتات الصخري إىل تربة خصبة

إىل حفظها لكمية اكرب من الرطوبة يف التربة ، ويف الوقت نفسه تزيـد مـن    ةبسبب املياه ، باإلضاف
    )١٨٦-١٨٥م ،ص ٢٠٠٢: حسني (  .معدل االرتشاح خاصة خالل أشهر الصيف

اين واالختالف يف مقدار ويتميز حوض وادي نعمان بوجود جمموعة من األمناط النباتية ذات التب      
الكثافة وشكل التوزيع وهذا ما يعطي دالئل مكانية على أمناط التفاعل بني الغطاء النبـايت الطبيعـي   

  ٠٠٠وبقية العوامل اجلغرافية كأشكال التضاريس  والظروف املناخية  والتربة واإلنسان  واحليوان 
  : إىل نطاقني رئيسيني دراسة مكانياتصنف النباتات الطبيعية مبنطقة ال       

يضم بعض الفصائل النباتية من أشجار العرعر والسلم  :األعلىنطاق النباتات اجلبلية يف احلوض  – ١
  ٠والسمر والبشام والسدر واألعشاب الدائمة 

يضم فصائل نباتية شجرية وعشبية كالسدر واملرخ  : األسفل نطاق النباتات املختلطة يف احلوض – ٢
  العشر واألثل واألراك وبعض األعشاب اليت تنمو بكثافة عالية وقت سقوط األمطار وخنيل الدوم و

مث ميوت معظمها بعد شهرين أو ثالثة من منوها بسبب اجلفاف الشديد ، كما تنمو بعض النباتـات  
  )م٢٠٠٦الدراسة امليدانية (.األخرى كالعرفج واحلمض والربدي والسعد واللصاق
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   النبات الطبيعي حبوض وادي نعمان) ١٨-٢(رقم شكل                                            

  
  م٢٠٠٦عمل الطالبة من الدراسة امليدانية : املصدر                                          



 ٧٥

  
   نطاق النباتات اجلبلية يف احلوض األعلى) ١٠-٢ ( لوحة رقم                                      

 
                    

  األسفل يف احلوض املختلطةنطاق النباتات )  ١١-٢ (لوحة رقم                               
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  :املؤثرة على الزراعة باملنطقةالعوامل البشرية  ٢-٢
تهلك ، وحيث للعوامل البشرية أثر كبري يف اإلنتاج الزراعي ألن اإلنسان هو املنتج واملوزع واملس     

ن حاجات اإلنسان متغرية حسب الظروف اليت مير ا لذا تتصف العوامل البشرية بالتغري ولكـن يف  إ
  ٠حدود الظروف الطبيعية ، وطبيعة املوارد املتاحة 

  

واملستوطنات البشـرية يف املنطقـة ، مث    شرية يف السكان وتوزيعهم اجلغرايفتتمثل العوامل الب       
كما أن لتوفر رأس  ٠٠العاملة الزراعية  من حيث اخلربة واملهارة  والتركيب العمري  دراسة  األيدي

ااملال دور يف مساحة املزرعة واخلدمة الزراعية ألن ذلك يعين توفر البذور واألمسـدة اجليـدة     ارئيسي
أن وجود شبكة واستخدام اآلالت الزراعية واألساليب العلمية احلديثة يف طرق الزراعة ، باإلضافة إىل 

ولعامل السوق أثر كبري يف ، من الطرق املعبدة يساعد على تنمية الزراعة ونقل املنتجات إىل األسواق
يف تقدم الناحية الزراعية بالدولة من خالل اإلرشادات  اتصريف اإلنتاج ،كما أن للدور احلكومي أثر

على تنمية الناحية  مإعانات مادية تساعده الزراعية اليت تفيد املزارعني  وان ما تقدمة احلكومة هلم من
  ٠الزراعية وتطويرها ولتسويق حاصالم الزراعية

  

  :وفيما يلي توضيح للعوامل البشرية املؤثرة يف الزراعة حبوض وادي نعمان    
  السكان  -١

أمههـا  واليت من  ،بأي منطقة على عدد من العوامل البشريةأو ختلفه يعتمد تقدم القطاع الزراعي      
توزيع السكان وتركيبهم العمري ومستواهم املعيشي واحلضاري ، ومدى تـوفر األيـدي العاملـة    

عن طريق املقابلة الشخصـية  (واتضح من خالل الدراسة امليدانية  ،ونوعيتها ومستواها العلمي والفين
إىل عـدة  نسمة ، ينتمون  ١١٧٠٠أن عدد سكان املنطقة يبلغ حنو )مع بعض مشايخ القبائل باحلوض
  : اآليتقبائل كما هم موضح يف اجلدول 

  
  
  
  
  
  



 ٧٧

  
  يف حوض وادي نعمانوتركيبهم النوعي القبائل وعدد السكان ) ١٢ -٢(رقم  جدول                               

  املوقع
  املكاين

  إمجايل السكان  القبائل
  نسمة/ يف كل قبيلة 

  إلناث عدد  عدد الذكور
  

دي
وا

جان  
ره

  

  الدعود
  الكعوب

  تةاالنب

١٠٠٠  
٨٠٠  
٤٠٠  

٤٩٠  
٣٠٠  
٢٩٢  
  

٥١٠  
٥٠٠  
١٠٨  

    
   

يش
ار

ي ا
واد

  

  بين ياس
  آل زيد
  العلياين
  السواملة
  املطارفة
  ارييش

٧٠٠  
٧٠٠  
٧٠٠  
٦٠٠  
٦٠٠  
٦٠٠  

٣٠٠  
٣٢٠  
٣٠٠  
٣٠٠  
٣٢٠  
٣٠٠  

٤٠٠  
٣٨٠  
٤٠٠  
٣٠٠  
٢٨٠  
٣٠٠  

دي
وا

  
 

رج
يع

  

  ٣٢٠  ٢٨٠  ٦٠٠          احلساسنة
دي
وا

ان   
نعم مان
نع

  
  ٣١٠  ٢٩٠  ٦٠٠          زماحلوا

شرا
ي ال

واد
  

  الظهواين
  آل حسن
  املبلش
  املشعلي
  الكبكيب

        ٦٠٠  
        ٥٠٠  
        ٤٠٠  

        ٢٠٠  
       ٨٠٠  

٢٨٠  
٢٦٠  
٢٦٢  
١٠٠  
٢٧٠  

٣٢٠  
٢٤٠  
١٣٨  
١٠٠  
٥٣٠  

دي
وا

  
 

  علق

  ١٧٠  ١٣٠  ٣٠٠          العلوي

رعر
ي ع

واد
  

  اجلوابرة
  السرواين

        ٨٠٠  
        ٨٠٠   

٣٠٠  
٣٠٠  

٥٠٠  
٥٠٠  

  ٦٣٠٦  ٥٣٩٤  ١١٧٠٠          اموع
  م٢٠٠٦الدراسة امليدانية ، : املصدر                                                          
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  هاواتضح من خالل الدراسة امليدانية أيضا أن سكان املنطقة يعملون يف عدة أعمال كما يظهر        
  :  ل اجلدول اآليت خال      

  أعمال السكان حبوض وادي نعمان ) ١٣-٢(رقم  جدول                                
  ٪ التكرار النسيب   التكرار املطلق    أعمال السكان  

   ١٥.٧  ٤٩١  يف الدوائر احلكومية ونموظف
  ١٤.٤   ٤٤٧  قطاع التعليم

   ٣٥.٩  ١١١٥  مهنة الرعي و الزراعة
   ١١  ٣٤٢  ونمتقاعد
   ١٠  ٣١١  يف السلك العسكريون موظف

   ١٠  ٣١١  ليس هلم أعمال
   ٣  ٩٣  أعمال حرة

  ٪ ١٠٠  ٣١١٠  اموع
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، مما يدل على إمكانيـة تنميـة    ٪٣٥.٩حنو هي  والرعي نالحظ أن نسبة املشتغلني بالزراعة       
الزراعة باملنطقة لوجود العوامل الطبيعية اليت تساعد على ذلك مما أدى إىل وجود هذه النسـبة مـن   

  ٠املشتغلني يف الزراعة
  نسبة أعمال السكان حبوض وادي نعمان) ١٩-٢(رقم  شكل                                
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  توزيع القبائل حبوض وادي نعمان)  ٢٠ -٢ (رقم  شكل       
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  حوض وادي نعمانبأودية أعداد السكان يف )  ٢١-٢ (رقم  شكل 

  
  ) ١٢-٢( رقم من بيانات جدول  طالبةعمل ال: ملصدر ا                                   



 ٨١

  املستوطنات البشرية  -٢ 
       يف عـدد مـن القـرى ،    نسمة  ١١٧٠٠والبالغ عددهم عمان يسكن سكان حوض وادي ن

وتتوفر اخلدمات التعليمية والعامة ، باإلضافة إىل بعض املساكن املتناثرة يف املزارع والبعيدة عن القرى 
  :وهذه القرى هي قرى يف املنطقة  ست يف حنو

كم باجتاه جنوب شرق ،ويوجد ٥٣تبعد عن إمارة منطقة مكة املكرمة حبوايل  :قرية أبو حجارة  -
ا مركز رعاية صحية أولية بشداد ، وخدمات عامة للكهرباء والربيد ، باإلضافة إىل وجود جممـع  

يف  يدرسون اطالب ٣٠و امعلم ٤٠و اطالب ٤٢٩مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية للبنني، يدرس فيها 
  ٠معلمات ١٠طالبة و ٧٣مركز تعليم الكبار يف الفترة املسائية ،  ومدرسة ابتدائية للبنات ا 

رية خـدمات  كم يف اجتاه مشال شرق ،ويوجد بالق٤٥مارة حبوايل تبعد عن اإل:   قرية آل حسن -
طالب باإلضافة إىل  ١١٥ية ومتوسطة للبنني عدد طالما ابتدائ ان، وا مدرستعامة للكهرباء والربيد

طالبة باإلضـافة إىل   ٨٧معلم للمرحلتني ، ومدرستني ابتدائية ومتوسطة للبنات وعدد طالباما  ١٨
   ٠معلمة للمرحلتني  ١٥

مـارة  تسمى وردة نعمان ألا تتوسط جتمع وادي نعمان القروي ،وتبعد عـن اإل  :قرية عرعر  - 
كم باجتاه جنوب شرق ، ا خدمات عامة للكهرباء والربيد ، باإلضـافة إىل مدرسـتني   ٦٠حبوايل 

طالـب وسـبعة    ٣٧ابتدائية للبنني والبنات ، ومدرستني متوسطة وثانوية للبنات ، عدد الطالب ا 
هن يدرسون يف تعليم الكبار يف الفترة املسائية ،أما الطالبـات فعـدد   اًطالب ٣٠معلمني  باإلضافة إىل 

   ٠معلمة  ٢٦طالبة تدرسهن  ٣١٥
ا مركز رعاية صحية أولية وخدمات بلدية ومركز إداري ، باإلضافة خلدمات عامة :  نباتهقرية  -

  ٠للكهرباء واملياه  ومكتب للربيد
كم باجتاه جنوب شرق وتبعد عن قرية أبو حجـارة حبـوايل   ٥٠تبعد عن األمارة  :قرية الصرف  -
ـ  ١٦يدرسهم  اطالب٧٨ائية ومتوسطة للطالب وعدد الطالب فيهما ابتد انكم ا مدرست٦ امعلم   ،

  ٠معلمة  ١٥طالبة تدرسهن  ٥٩ابتدائية ومتوسطة للطالبات عدد الطالبات فيهما  انومدرست
                                                                                 )www. Makkah. gov. sa (  
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  النقل واملواصالت   -٣  
تعد طرق النقل املختلفة عامالً مهما يف تقدم الزراعة يف أي منطقة ، ألا تربط بـني منـاطق          

اإلنتاج واالستهالك خاصة وأن كثريا من احملاصيل الزراعية حتتاج إىل وسائل نقـل سـريعة لنقلـها    
طرق النقل اجليدة اخنفضت تكاليف النقل ، ، فإذا توفرت كمحصول الطماطملألسواق حىت ال تتلف 

كما وأن تقدم وسائل النقل أو ختلفها ميكن أن تنعكس آثارها على اإلنتـاج مـن حيـث الزيـادة     
والنقصان  ، باإلضافة إىل أن توفر وسائل النقل من شأا أن تزيد من قيمة األراضي الزراعية وارتفاع 

  )  ٣٤هـ ، ١٤٠٤: بدوي ( .إجياراا
  :عمانتوى الطرق حبوض وادي نمس - 

عمان يفتقـر للطـرق   اتضح أن حوض وادي ن )٢٢-٢(شكل رقم  من خالل الدراسة امليدانية    
املعبدة إال من مسافات قليلة بالقرب من اخلط الرئيسي الذي ميتد من مدينة مكة املكرمـة إىل اهلـدا   

كم ، وطريق معبد آخر  ٢٠ه حنو والطائف حيث ميتد طريق معبد حتت اإلنشاء يف وادي عرعر طول
داخل القرى فهناك ممهدة كم ، باإلضافة إىل طرق ترابية ١٨حتت اإلنشاء  يف وادي ااريش بطول 

كم داخـل قريـة   ١٠بطول  ممهدكم ، وطريق ترايب ٥داخل قرية آل حسن طوله ممهد طريق ترايب 
املنطقة الطرق ا وعرة وترابية داخل قرية الصرف ،وبقية كم  ١٠عرعر ، وطريق ترايب سهل بطول 

  ٠فتؤثر سالبا على تنمية القطاع الزراعي باحلوض 
  ةطرق ترابية سهلة باملنطق)  ١٢-٢(لوحة رقم                    
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  الطريق املعبد بوادي عرعر) ١٣-٢(لوحة رقم             

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
  بوادي ااريش ة وعرالق منوذج للطر)  ١٤-٢( لوحة رقم                               
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  القرى والطرق باملنطقة ) ٢٢-٢( رقمشكل                                   
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  :السوق  -٤  
وات مما يؤدي إىل تركيز زراعـة هـذه   اأكرب مستهلك للفاكهة واخلضراملدن الكربى تعد            

احملاصيل يف مناطق قريبة منها كما هو احلال يف منطقة الدراسة اليت تقع بالقرب من مدن مكة املكرمة 
علـى   ثري قرب األسواق يف املدن الـثالث تأعلى عرف الطالبة التحاول توجدة والطائف،ولذلك س
وجود والية منعزلة  تتلخصعمان وسنستدل على ذلك بنظرية فون ثنن اليت الزراعة يف حوض وادي ن

اليت جتر  ليس هلا اتصال باألقاليم ااورة ، يف وسط الوالية مدينة ا ر صغري ، وسيلة النقل العربات
األراضي الزراعية احمليطة باملدينة متجانسـة يف  و)القرن التاسع عشر النظرية كانت يف بداية ( باخليول
قام فون بدراسة اإلجيار االقتصادي على مسافات خمتلفة من املدينة اليت تتوسـط   ةائصها الطبيعيخص

وزع فون ثنن وقد  ) ٢١٧ - ٢١٣ - ١٩٨٤ : الزوكـة  (  ،لسوق الوحيد للمحاصيل يف الواليةالوالية باعتبارها ا
  :طاقات الزراعية احمليطة باملدينة كما يلي الن

   النطاقات الزراعية كما يف نظرية فون ثنن) ٢٣-٢(شكل رقم                                 

  

  عمل الطالبة: املصدر                                              

 

                         
  المدینة والنھر                         

  زراعة الخضراوات                      
  الغابات                      
  البطاطس  –البرسیم                      
  راحة األرض + حبوب                     
  فترة بور+ حبوب                     
         مراعي الطبیعیةال                     

 



 ٨٦

من هذه النظرية يف اجلغرافيا االقتصادية بشكل كبري ألـا مـن    ولكن رغم ذلك مت االستفادة       
دراسـة العوامـل   أوىل النظريات اليت اهتمت بتكاليف النقل  واملسافة ، كما وضعت يف االعتبـار  

   ٠عد األراضي الزراعية عن أسواق التصريف ودراسة مدى ب الطبيعية للمنطقة 
  

يل اليت تـزرع باملنطقـة   هذه النظرية ألن من أنواع احملاصويف هذه الدراسة مت االستفادة من        
عمان ويف أسواق مدينة مكة املكرمة ألا ، حيث تباع يف األسواق الداخلية حبوض وادي ناخلضراوات

سريعة التلف ويلزم نقلها ألسواق مدينيت جدة والطائف سيارات مربدة ال ميكن ألغلـب املـزارعني   
الربسيم احلجازي ومتر النخيل وحمصول قصب السكر يف هذه األسـواق  ، بينما يباع احلصول عليها

  ٠باإلضافة ألسواق مدينيت جدة والطائف 
  

من املنتجات الزراعية حبوض وادي نعمان تبـاع   ٪٦٠تبني من خالل الدراسة امليدانية أن حنو        
اع يف أسواق مدينيت جدة تب ٪٣٠يف سوق الكعكية للخضار والفاكهة مبدينة مكة املكرمة ، بينما حنو

  .عمان تباع يف األسواق الداخلية حبوض وادي ن ٪١٠والطائف ، وحنو
  عمان الزراعيةنسبة تصريف منتجات حوض وادي ن)٢٤-٢( رقمشكل                   

60%
30%

10%

مكة
جدة والطائف
وادي نعمان

  
  الدراسة امليدانية:املصدر                                                           

  ) :التقنية الزراعية (العلمي التقدم  -٥
ألنـه   ،يف زيادة وجودة اإلنتاج الزراعـي  ملهمةيعد التقدم العلمي يف جمال الزراعة من العوامل ا      

يعمل على رفع مستوى الكفاية اإلنتاجية للمحاصيل  وعلى حتسني السـالالت وإدخـال حماصـيل    
دي ااريش بدأ ا زراعة بعض أنـواع  جديدة يف بعض املناطق، وجتلى ذلك واضحا يف مزرعة بوا

، ومن املعروف  أن استخدام أساليب الري احلديثة كالتنقيط والري ألشوكيالفاكهة كالربتقال والتني 



 ٨٧

الذي يضـر غالبـا    ربالرش يساعد على احملافظة على املاء وجودة اإلنتاج عكس أسلوب الري بالغم
  .بالنبات وبالتربة

  

لوب العلمي يف الزراعة تثبيت الكثبان الرملية وبناء السدود للمحافظة علـى  كما أنه من األس       
مياه األمطار واستخدامها يف مواسم اجلفاف كما هو احلال يف املنطقة بعد االنتهاء من العمل يف سـد  

  .اللقيطة بوادي ااريش
  

        خدام األسـاليب  عمان تعتمد على اسـت ومع ذلك ما زالت معظم املزارع يف حوض وادي ن
الزراعية التقليدية بنسبة كبرية، مقابل نسبة قليلة يستخدمون أساليب حديثـة كامليكنـة الزراعيـة    

  .واستخدام أساليب الري احلديثة
   الدعم احلكومي  -٦

على الرغم من اهتمام حكومة خادم احلرمني الشريفني بتنمية القطاع الزراعي يف اململكة العربية        
عمان مل يستفيدوا من هذا الدعم حيث نفى مجيع أصـحاب  إال أن املزارعني حبوض وادي ن السعودية

من هذه الناحية، لذا فإن الزراعة تعتمد على اجلهود املتواضعة ملعظـم أصـحاب    ةاملزارع االستفاد
  املزارع مما ال يساعد على تنمية الزراعة ذه املنطقة 

  

عمان اتضـح أن  الطبيعية و البشرية للزراعة حبوض وادي ن ومن خالل دراسة كل من العوامل      
احلوض ميتاز بوجود بيئة جيدة للزراعة واليت تعد قاعدة أساسية لالهتمام بالقطاع الزراعي يف املنطقة 

الستفادة منه من هذه العوامل الطبيعية التربة اجليدة، ووجود املياه خاصة بعد افتتاح السد الذي سيتم ا
كما أن درجات احلرارة مناسبة لنمو احملاصيل خاصة النخيل وأنواع اخلضراوات اليت شاء اهللا،قريبا إن 

تزرع يف املنطقة ، كما أن من أهم العوامل البشرية اجليدة باملنطقة وجود األسواق القريبة من احلوض 
  .لتصريف اإلنتاج

  

عدم وجود أيدي عاملة وطنية  ونقـص  أما فيما يتعلق بالعوامل غري املتوفرة باحلوض فتتمثل يف       
من املزارع تدار باأليدي    ٪٥٠يف رؤوس األموال وانتشار طرق النقل غري متطورة كما أن أكثر من 

العاملة فقط مع عدم وجود دعم حكومي للزراعة باملنطقة مما يؤثر بشكل سليب على تقدم الزراعـة  
  .مبنطقة الدراسة

  



  
  

     
  الثـل الثـالفص

  هـ١٤٢٦-١٣٩٠ وادي نعمان من عامالزراعة حبوض 
  م٢٠٠٦-١٩٧٠املوافق  

  منط الزراعة حبوض وادي نعمان ١- ٣               
  العوامل البشرية املؤثرة على الزراعة باحلوض   ٢- ٣               

  )م٢٠٠٦الدراسة امليدانية (                              
  أنواع وكميات احملاصيل الزراعية  ٣- ٣               

    نسبة مساحات احملاصيل الزراعية باحلوض  ٤-٣              
  هـ١٤٢٦-١٣٩٠املساحات املزروعة باحلوض من عام   ٥-٣             

    املشاكل اليت تواجه املزارعني باملنطقة  ٦-٣             
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عمان الزراعة حبوض وادي ن 
  : هيدمت  

كانت منطقة حوض وادي نعمان قبل اإلسالم ممرا للقوافل القادمة من بالد اليمن وما جياورهـا        
ونظرا مللوحة مياهها يف ذلك الوقت فلم يكن ا سكان مستقرون   أو أي نوع من الزراعة، وعندما 

ذكر الزبري أن رسـول    مر الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم ا يف غزوة ذي قرد تغري احلال حيث
امسه يا رسول اهللا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر مباء يقال له بيسان يف غزوة ذي قرد فسأل عنه فقيل 

عمان  وهو طيب  فغري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل هو ن: بيسان وهو ملح فقال عليه السالم 
ما أنت : فأخرب رسول اهللا بذلك فقال مث تصدق به  ه طلحة بن عبيد اهللاملاء ، فاشترااهللا وغري  ،امسه 

الرسول الكرمي اسم املنطقة  ريوبتغي،  ) ٥٦م، ص  ١٩٤٥ :البكري (   يا طلحة إال فياض فسمي لذلك بالفياض
ت النباتات الطبيعية يف احلـوض  رثُإىل نعمان الذي هو على صيغة فعالن من نعمة العيش وغضارته كَ

مث استقر ا العديد مـن   ) ٥٥ص  ١٩٥٥: احلموي ( . األراكمسيت املنطقة بنعمان  حيث األراكومنه شجرة 
القبائل اليت مارست الزراعة فيها خلصوبة تربتها ووفرة املياه ا ، فأصبحت املنطقة مليئـة بـاملزارع   

ـ   ودة القائمة على الزراعة العثرية ومزارع أخرى قائمة على مياه اآلبار كما أن املنطقة اشـتهرت جب
   ) ٣٠٥هـ ، ص ١٤٠٣:  ألبالدي(  .     العسل الذي اشتهر به وادي رهجان منذ القدم

  

عـني  توصيل ميـاه  هـ حني أمرت السيدة زبيدة زوجة اخلليفة هارون الرشيد ب١٧٤ويف عام       
دي أصبح هذا الـوا  إىل املشاعر املقدسة ومنها إىل أحياء مدينة مكة املكرمة  عمانزبيدة من وادي ن

الظهري املائي ملدينة مكة املكرمة حيث زود سكان مدينة مكة املكرمة وحجاج بيت اهللا احلرام باملـاء  
، ومنذ الستينات من القرن العشرين قامت عـدة جهـات حكوميـة    عشر قرنا املاضية أالثينخالل 

د من اآلبار على وخاصة بدراسة املياه يف هذه املنطقة ، على اثر ذلك قامت وزارة الزراعة حبفر العدي
امتداد الوادي وروافده لتغذية سكان مدينة مكة املكرمة باملياه واليت ال تزال تضخ مياهها إىل خزانات 

  ٠املصلحة باليحموم باإلضافة إىل اآلبار اخلاصة اليت يبيع أصحاا مياهها لسكان املدينة املقدسة 
  

عمان كظهري مائي وزراعي ملدينـة مكـة   نلذا يظهر لنا جليا مدى أمهية منطقة حوض وادي       
  .املكرمة منذ القدم وإىل اآلن

  



 ٨٩

العوامل البشرية املؤثرة على الزراعة باحلوض واليت مجعت  إكمالويف هذا الفصل سنركز على        
احلالة الراهنة للزراعة باملنطقة مـن خـالل   م مث دراسة ٢٠٠٦بياناا من خالل الدراسة امليدانية لعام 

  مزرعة قائمة على الري وذلك بدراسة نـوع   ٧٠م واليت مشلت ٢٠٠٦ات الدراسة امليدانية لعام بيان
اليت مت حساا مـن خـالل    وعةزرذه املزارع ، فدراسة املساحات املمساحاا واحملاصيل الزراعية 

حساا مـن   م واليت مت١٩٧٠منذ عام  ملزروعةم ومقارنتها باملساحات ا٢٠٠٦الدراسة امليدانية لعام 
من خالل تصـنيف   ملزروعة،باإلضافة حلساب املساحات ا ١/٥٠٠٠٠اخلريطة الطبوغرافية مقياس 

م وذلك ملعرفة مدى التغري ٢٠٠١م و ١٩٩٥م و١٩٨٦الزراعية من املرئيات الفضائية لعام  األراضي
  .يف املساحات  الزراعية باملنطقة ، مث التعرض ملشاكل الزراعة باملنطقة دثالذي ح

  منط الزراعة حبوض وادي نعمان  ١-٣ 
عمان أن ا منطني من م ملنطقة حوض وادي ن٢٠٠٦الدراسة امليدانية لعام اتضح من خالل            
  :الزراعة 

ذات مساحات كبرية ) باملالحق٢جدول رقم (مزرعة  ٧٠مشلت :  الزراعة القائمة على نظام الري -
، وهي اليت مشلتها الدراسة امليدانية بالتفصـيل مـن    ٢م١.٥٠٠٠٠٠و  ٢م٤٠٠٠تراوحت ما بني 

  .فيها باإلضافة إىل العوامل البشرية املؤثرة على الزراعة فيها احملاصيلحيث مساحاا ونوع وكميات 
مزرعة ذات مساحات صغرية تراوحت مـا بـني    ٨٢مشلت :   الزراعة العثرية القائمة على املطر -

، بعضها يقوم على نظام يشبه املدرجات الزراعيـة  ) ملالحق با  ٣جدول رقم (  ٢م٧٠٠و ٢م٩٣٠
ومت االعتماد ) ١-٣(لوحة رقم وجد عدة مزارع فوق مرتفعات اخلشعة  ثكما يف وادي عرعر حي

م ، بسبب صـغر مسـاحاا    ٢٠٠٦على حساب مساحاا فقط مع مساحات املزارع الكبرية لعام 
وتترك ملوسم املطر  ويف السنوات اليت ال يوجـد ـا   دائمة ا بل تحرث  أيدي عاملةوعدم وجود 

أمطار ال تزرع لذا قررت الباحثة االقتصار على املزارع الكبرية نظرا النطباق معايري البطاقة امليدانيـة  
  ٠عليها دون املزارع العثرية الصغرية 

  

ـ  )  ٤-٣( ومن خالل شكل        وض وادي يتضح أن معظم اآلبار تقع يف األراضي الرسـوبية حب
رى الرئيسي وروافده ألن هذه األراضي الرسوبية تكون دلتا مروحية أو سهول فيضية نعمان حول ا

ومصاطب رية حتتوي على رواسب من الطمي والغرين واحلصى الناعمة مما جيعلها ختتزن املياه داخل 
، والشفا ااورة للمنطقـة  ت اهلداطبقات التربة بعد سقوط مياه األمطار ومياه الفيضانات من مرتفعا



 ٠

كما يالحظ أن اآلبار تتركز حول ارى الرئيسي وحول وادي رهجان ووادي ااريش أكثر مـن  
تركزها حول وادي يعرج والشرا وذلك ألن احندار وادي يعرج ووادي الشرا شديد لوقوعهمـا يف  

ى فيهما مياه السيول بشكل منطقة جروف شديدة االحندار فال تتكون ما تربة رسوبية عميقة وجتر
سريع وبالتايل ال ختتزن تربتها املياه لذا يقل حوهلما عدد اآلبار ، عكس وادي اـاريش ورهجـان   
وارى الرئيسي للحوض فإن هذه األودية تنحدر ببطء وبالتايل تكثر حوهلا االرسابات وتكون تربة 

 خلها لتختزن يف طبقاا مكونـة امليـاه  دا هذا ما يسمح بتسرب مياه األمطارو) ٢-٣( جيدة شكل 
، وهذا يؤدي بدوره إىل انتشار املزارع القائمة على الري حول هـذه  اجلوفية لذا تتركز اآلبار حوهلا

  .األودية لوجود اآلبار اليت تسقي منها احملاصيل الزراعية
                                    

  فوق مرتفعات اخلشعة بئر يف مزرعة )١- ٣(لوحة رقم                         
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                

  
  

  



 ٩١

  املناطق الرسوبية باحلوض  )١-٣( شكل رقم            
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م٢٠٠١بتصنيف مرئية  ERDAS عمل الباحثة بربنامج: املصدر                 

  



 ٩٢

  الرسوبية ومواقع اآلبار ومزارع الري باحلوض األراضيالعالقة بني )  ٢- ٣(  رقم شكل                     

  )-Saeed-2004-p-55) Esم و بيانات ٢٠٠٦من الدراسة امليدانية عام  عمل الطالبة: املصدر              



 ٩٣

       )م٢٠٠٦الدراسة امليدانية لعام (العوامل البشرية املؤثرة على الزراعة باحلوض  ٢-٣   
خالل أعدادها ونوعيتها األيدي العاملة الزراعية هلا دور فعال يف عملية اإلنتاج الزراعي  من           
والتركيب العمري هلا ، لكل ذلك عالقة بتقدم أو ختلف الزراعة يف أي منطقة ، كمـا أن   ومهاراا

     ٠ى شـؤوا  لصاحب املزرعة دور كبري يف تطوير العمليات الزراعية يف مزرعته من خالل إشرافه عل
حبوض وادي  الزراعية التعرف على مسات األيدي العاملة م  مت٢٠٠٦لعام من خالل الدراسة امليدانية 

فيما يأيت شرح لذلك وعمان  ومدى تأثريهم على الزراعة باملنطقة ، ن  
  مصادر األيدي العاملة  -  

دي نعمان تعتمد على األيدي العاملة اتضح من خالل الدراسة امليدانية أن الزراعة حبوض وا          
٪ وهى نسبة ضـئيلة  ٣.٣٪، بينما نسبة األيدي العاملة الوطنية٩٦.٧األجنبية حيث وصلت نسبتهم 

جدا ، وذلك نتيجة هلجرة العديد من األسر إىل املدن ااورة للحصول على مستوى معيشي أفضـل   
من الزراعة مما أدى إىل االعتمـاد علـى    وااللتحاق بأعمال ذات مردود اقتصادي واجتماعي أفضل

األيدي العاملة األجنبية اليت قد ال تعطي للعمل الزراعي جهدا وإخالصا كما لو كان صاحب العمل 
  ٠موجودا مما يؤثر سلبا على العمليات الزراعية باحلوض 

  الزراعيةأعداد ومصادر األيدي العاملة )   ١-٣( رقم جدول                              

  
  

  أعداد ومصادر األيدي العاملة الزراعية  )٣-٣(رقم شكل                      
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  م٢٠٠٦الطالبة من بيانات الدراسة امليدانية : املصدر                               

 التكرار النسيب التكرار املطلق      صدرامل
    ٣.٣       ٧          وطنيةأيدي عاملة 
   ٩٦.٧      ٢٠٥        جنبيةأيدي عاملة أ

 ٪١٠٠    ٢١٢        اموع



 ٩٤

أن هناك عدة جنسيات لأليدي العاملـة   )٤-٣(الشكل رقم يتضح من خالل اجلدول اآليت وو       
من دوليت اهلند وبنجالدش يليهم األيـدي  ) ٪ ٧٩(الزراعية باملنطقة ، فأكثر من ثالثة أرباع عددهم 

والسـودان  ) ٪٦ (، فاأليدي العاملة العربية من دولة مصر بنسـبة  ) ٪ ٩(ستانية بنسبة العاملة الباك
وهي نسبة ضئيلة ) ٪ ٢.٨( ويف املرتبة األخرية تأيت األيدي العاملة الوطنية بنسبة ) ٪  ٣.٢( بنسبة 
  .عامل فقط  ٢١٢ البالغ عددهممن إمجايل األيدي العاملة الزراعية باحلوض  جدا

  
  جنسيات العاملني بالزراعة يف حوض وادي نعمان       )٢-٣( رقم جدول                      

 التكرار النسيب التكرار املطلق اجلنسية
 ٧٩ ١٦٧ اهلندية والبنجالدشية

 ٩ ٢٠ الباكستانية
 ٦ ١٢ املصرية

 ٣.٢ ٧ السودانية
 ٢.٨ ٦ الوطنية
  ٪١٠٠ ٢١٢ اموع

               
  جنسيات األيدي العاملة الزراعية باملنطقة)٤-٣(م شكل رق         

79%

9%
6% 3% 3%

الھند وبنجالدش
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مصر
السودان
السعودیة

  
  م٢٠٠٦عمل الطالبة من بيانات بطاقة العمل امليداين لعام : املصدر            

  
  

  
  



 ٩٥

  
  :لأليدي العاملة الزراعية  املستوى الفين - 

ـ  ةلوحظ من خالل الدراسة امليداني        ار كـبري  أن األيدي العاملة الزراعية غري املدربة ذات انتش
، بينما كان نسبة األيدي العاملـة الفنيـة واملهندسـني    ) ٪  ٩٥.٧(باملنطقة حيث وصلت نسبتهم 

  ، مما ال تتيح تنمية الزراعة باحلوض لعدم تطبيق األساليب الزراعية احلديثة ) ٪  ٤.٢(الزراعيني حنو 
  لة الزراعيةاملستوى الفين لأليدي العام) ٣-٣(رقم جدول                           

 التكرار النسيب التكرار املطلق يدي العاملةاملستوى الفين لأل
 ٩٥.٧       ٢٠٣       عمال غري مدربني

 ٤.٣       ٩        ) سونومهند يونفن(  بونعمال مدر
 ٪١٠٠     ٢١٢      اموع

                           
  املستوى الفين لأليدي العاملة الزراعية       ) ٥-٣(شكل رقم                             
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  م٢٠٠٦عمل الطالبة من بيانات بطاقة العمل امليداين لعام : املصدر           
  
  :صفة األيدي العاملة   -

من حتليل استمارة االستبيان واملقابالت احلقلية وجد أن معظم العاملني يف القطـاع الزراعـي          
حيث يقوم أصحاب املزارع بعمـل  ) ٪  ٧٣( عاملة الدائمة وبلغت نسبتهم  باحلوض من األيدي ال

األيدي العاملة املؤقتة  ، بينما تشكلرضى باإلقامة الدائمة يف املزرعةعقود عمل لأليدي العاملة اليت ت
               )أو أكثر يف العام انمرت(يعملون فقط وقت موسم إعداد األرض للزراعة ووقت احلصاد ) ٪٢٧(حنو 

                         
                      



 ٩٦

  التركيب النوعي لأليدي العاملة الزراعية طبقاً لصفة العامل )٤-٣(جدول رقم                     
 لنسيبالتكرار ا املطلقالتكرار  صفة العامل

 ٧٣ ١٥٥ عمال بصفة دائمة
 ٢٧ ٥٧ عمال بصفة مؤقتة

 ٪ ١٠٠ ٢١٢ اموع
                         

  التركيب النوعي لأليدي العاملة الزراعية طبقاً لصفة العامل )٦-٣(شكل رقم                                

73%

27%

ایدي عاملة دائمة
ایدي عاملة مؤقتة

  
  م٢٠٠٦عمل الطالبة من بيانات بطاقة العمل امليداين لعام : املصدر        

  توزيع الدخل الشهري لأليدي العاملة  -

  خيتلف الدخل الشـهري للعاملني بالزراعـة يف املنطقة حسب املستوى الفين للعامل          
  العاديريال ، بينما العامل  ٥٠٠٠ -٢٠٠٠بني  للعامل الفينحيث يتراوح الدخل الشهري   
  ٠ريال  ١٢٠٠ – ٥٠٠يتراوح دخله ما بني   

  يدي العاملة الزراعية                   الدخل الشهري لأل )٥-٣(رقم جدول                       
 التكرار النسيب  التكرار املطلق  الدخل الشهري بالريال

١٣.٦ ٢٩ ٦٠٠ – ٥٠٠ 
٦٨.٣ ١٤٥ ٧٠٠ - ٦٠٠ 
١١.٣ ٢٤ ٩٠٠ – ٧٠٠ 
٢.٤ ٥ ١٢٠٠ – ٩٠٠ 
١ ٢ ٢٠٠٠ – ١٢٠٠ 
١.٤ ٣ ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠ 
٢ ٤ ٥٠٠٠ – ٣٠٠٠ 

 ٪١٠٠ ٢١٢ اموع



 ٩٧

  
  أليدي العاملة الزراعية باملنطقة ل) بالريال( الدخل الشهري  )٧-٣(شكل رقم                           
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  م٢٠٠٦عمل الطالبة من بيانات بطاقة العمل امليداين لعام : املصدر          

بالزراعة وأصحاب املـزارع اتضـح أن أجـور     من خالل الدراسة امليدانية ومقابلة العاملني        
الزراعة يف حوض وادي نعمان مناسبة إىل حد ما ، مما يساعد على احلصول على األعـداد  العاملني ب

  ٠الكافية من األيدي العاملة الزراعية 
  

  :إدارة املزرعة   -
٪من املزارع يديرها أصحاا حيث يسكنون يف باملنطقة    ٤٢.٩أوضحت الدراسة امليدانية أن         

٪ و  ٤١.٤زارع يف مدن مكة املكرمة والطائف وجدة بنسـب  ٪ من أصحاب امل ٥٧بينما يسكن 
٪ على التوايل ، وبالتايل يدير هذه املزارع عمال أكثرهم  غري مدربني مما يؤثر سلباً  ٧.١٪ و  ٨.٥

   ٠على الزراعة 
  سكن صاحب املزرعةموقع ) ٦-٣(جدول رقم                       

 ر النسيبالتكرا التكرار املطلق سكن صاحب املزرعة
 ٤٢.٩ ٣٠ حوض وادي نعمان

 ٤١.٥ ٢٩ مكة املكرمة
 ٨.٥ ٦ الطائف
 ٧.١ ٥ جدة
 ٪ ١٠٠ ٧٠ اموع



 ٩٨

  
        سكن صاحب املزرعة  ) ٨-٣(شكل رقم                                
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  م٢٠٠٦عمل الطالبة من بيانات بطاقة العمل امليداين لعام : املصدر        

  :ري للمشرفني على املزارع باحلوض التركيب العم -
أن املشـرفني علـى املـزارع    ) ٩-٣(وشكل رقـم  ) ٧-٣(يتضح من خالل جدول رقم         

 – ٤٠من " يةالعمر الفئةوأن "  سنة ٨٥سنة وأقل من  ٣٠أعلى من " ينحصرون يف الفئات العمرية 
بينما أقـل نسـبة عمريـة    )  ٪ ٣٥.٧(األغلب بني املشرفني على املزارع باملنطقة بنسبة  "سنة ٥٠

   ٠) ٢.٨(بنسبة " سنة  ٨٥ – ٨٠من  "هيللمشرفني على املزارع 
  

   للمشرفني على املزارع التركيب العمري   )٧-٣(رقم  جدول            
 التكرار النسيب التكرار املطلق التركيب العمري

٢١.٤ ١٥ ٤٠ – ٣٠ 
٣٥.٨ ٢٥ ٥٠ – ٤٠ 
٢٠ ١٤ ٦٠ – ٥٠ 
١١.٤ ٨ ٧٠ – ٦٠ 
٨.٥ ٦ ٨٠ – ٧٠ 
٢.٩ ٢ ٨٥ – ٨٠ 

 ٪١٠٠ ٧٠ اموع
  م٢٠٠٦عمل الطالبة من بيانات بطاقة العمل امليداين لعام : املصدر       
        

                 
  



 ٩٩

  التركيب العمري للمشرفني على املزارع ) ٩-٣(شكل رقم               
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  م٢٠٠٦قة العمل امليداين لعام عمل الطالبة من بيانات بطا: املصدر           

  
  املستوى التعليمي للمشرفني على إدارة املزارع  -

يتضح من دراسة اجلدول التايل أن أغلب املشرفني على إدارة املزارع حبوض وادي نعمان  من         
راعة من إمجايل عدد املشرفني ، مما يؤثر على تطور الز)٪  ٤٩(األميني و ممن يقرأ ويكتب فقط بنسبة 

  ٠باملنطقة 
  املستوى التعليمي للمشرفني على إدارة املزارع ) ٨-٣(جدول رقم         

  التكرار النسيب   التكرار املطلق  املستوى التعليمي 
  ٢٩       ٢٠      أمي 
  ٢٠       ١٤       يقرأ ويكتب 

  ١٤        ١٠       شهادة ابتدائية 
  ٧         ٥        شهادة متوسطة 

  ١٧        ١٢       ثانوية شهادة
  ١٣        ٩        جامعة فما فوق

  ٪ ١٠٠     ٧٠      اموع 
  م٢٠٠٦عمل الطالبة من بيانات بطاقة العمل امليداين لعام : املصدر         

    
                              



 ١٠٠

   
  فني على إدارة املزارع  املستوى التعليمي للمشر )١٠-٣(شكل رقم                               
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  :رأس املال  -

إن من أسس جناح العمليات الزراعية توفر رأس املال ، فالزراعة اجليدة ال تتحقق إال إذا توفرت       
تاج إىل رءوس األموال ، فاملزارع صاحب رأس املـال الصـغري ال   اآلالت واملعدات واألمسدة اليت حت

ميكنه استصالح األراضي  أو توفري املبيدات واألمسدة واستخدام التقنيات احلديثة يف العمليات الزراعية  
ومن خالل الدراسة امليدانية اتضح أن   ) ١١٠هـ ، ١٤٢٠ :هارون ( . يصبح هدفه االكتفاء الذايت فقطوبالتايل
٪  ١٤.٢٪من أصحاب املزارع ليس لديهم رأس مال لشراء مستلزمات املزرعة ، يف حني أن ٤٢.٨

٪ هلم دخـل   ٢٨.٥لديهم موارد أخرى إال أن دخلها حمدود فال تكفي مستلزمات الزراعة ، بينما 
٪ لديهم دخل كايف بل وفائض إلدارة وتطـوير   ١٤.٢يكفي إلدارة املزرعة ، وهناك نسبة تشكل 

٪لـيس لـديهم   ٥٧٪من املزارع لديهم رأس مال  يكفي إلدارة املزرعة ، بينما ٤٣م أي أن مزارعه
  .رأس مال إلدارة املزرعة

  
  
  
  
   



 ١٠١

  ادي نعمان                      مقدار رأس املال ملزارع حوض و ) ١١-٣( رقم شكل                       
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ال يكفي دخل مزارعهم تكاليف اإلنتـاج ، بينمـا   ٪ من املزارعني ٥٧أن  مما سبقاتضح  وقد       
٪ منهم دخل مزارعهم يكفي تكاليف اإلنتاج ومن خالل اجلدول التايل نالحظ أن املزارع الـيت  ٤٣

ألف ريال فإا ال تكفي تكاليف اإلنتاج ، بينما املزارع اليت دخلها  ٣٠اآلف إىل ١٠يبلغ دخلها من 
  ٠تكفي تكاليف اإلنتاج  ألف ريال فإا ١٠٠إىل  األفً ٣٠من 

  مستوى دخل املزارع    ) ٩-٣(رقم  جدول                                
  التكرار النسيب  التكرار املطلق  الدخل

  اآلالف ١٠
  األفً  ٢٠ – ١٠
  األفً  ٣٠ –  ٢٠

  
  األفً  ٤٠ – ٣٠
  األفً  ٥٠ – ٤٠
  األفً  ٦٠ – ٥٠
  األفً  ٧٠ – ٦٠
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  الفًأ  ٩٠ – ٨٠
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  ٪١٠٠  ٧٠  اموع

          م٢٠٠٦عمل الطالبة من بيانات بطاقة العمل امليداين لعام : املصدر                               
  

               



 ١٠٢

              ستوى دخل املزارع    م )١٢-٣(شكل رقم            

 

43% 57%

10اآلف-٣٠الف
30الف-١٠٠الف

  
                :وسائل النقل املستخدمة بالقطاع الزراعي يف املنطقة  -

بالنسبة لوسائل النقل فإا ختتلف من حيث حجمها حسب إمكانية ودخل املزرعة فحـوايل          
لشـاحنات الصـغرية   ٪ من املزارع يعتمدون يف نقل منتجام وشراء مستلزمات مزارعهم على ا٥٠

٪ يسـتخدمون   ٣٥.٧، يف حـني  محولتها من نصف طن إىل طـن واحـد    واليت يقدر) الوانيت(
جـام يف  ٪ ينقلـون منت ١٤.٣بينما ،طن٥طن إىل ٣يقدر محولتها من ) هالدين(الشاحنات املتوسطة 

  .طن ٩طن إىل ٧محولتها من تتراوح ) شاحنات أكرب (
    وسائل النقل املستخدمة بالقطاع الزراعي يف املنطقة) ١٠-٣(رقم  جدول                     

  التكرار النسيب  التكرار املطلق  نوع وسيلة النقل
  شاحنة صغرية
  شاحنة متوسطة
  شاحنة كبرية

٣٥  
٢٥  
١٠  

٥٠  
٣٥.٧  
١٤.٣  

  ٪ ١٠٠  ٧٠  اموع
  يف املنطقة أعداد وسائل النقل املستخدمة بالقطاع الزراعي نسبة) ١٣-٣(شكل رقم            
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 ١٠٣

  :اآلالت الزراعية  - 
كبري يف مزارع املنطقة حيث بلغ نسبة من يسـتخدموا يف  تستخدم اآلالت الزراعية بشكل        

٪من املزارع  لقلـة  ٤٢.٨٪ ، بينما عمليات الري ال تستخدم امليكنة إال حلوايل ٨٥.٧عملية احلراثة 
  .راء هذه اآلالت ، أو لصغر مساحة املزرعةرأس املال الذي ال يكفي التكاليف املرتفعة لش

  

  نسبة املزارع اليت تستخدم بعض اآلالت الزراعية يف املنطقة)١١-٣(رقم  جدول             
  ٪اموع   ٪استخدام وسائل تقليدية  ٪نسبة استخدامها   اآلالت الزراعية       
  ١٠٠  ١٤.٣  ٨٥.٧  احلراثة        

  ١٠٠  ٥٧.٢  ٤٢.٨  الري بامليكنة     
                      
   نسبة املزارع اليت تستخدم بعض اآلالت الزراعية يف املنطقة)١٤-٣(شكل رقم                      
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على استخدام أسلوب الـري  تعتمد أغلب املزارع يف حوض وادي نعمان ح مما سبق أن اتض        

٪وهلذا األسلوب تأثري سليب على املياه والتربة والنبات معا ألنه يتسبب يف فقدان  ٥٧.٢بالغمر بنسبة  
ت باملـاء  كميات كبرية من املياه زيادة عن حاجة النبات مما يؤدي إىل زيادة ملوحة التربة وتشبع النبا

٪ من املزارع  الري بالتنقيط وهو أسـلوب جيـد    ٣٨.٥مما يؤثر على جودته ، بينما يستخدم حنو 
وهـو   ،٪ من املزارع يعتمدون على الري بالرش ٤.٣حيافظ على املاء والنبات معا ، وهناك حوايل 

ن املـزارع  أسلوب جيد أيضا ولكنه قليل االستخدام ألن تكاليف شراء أجهزة الرش مرتفعـة أو أل 
  .صغرية املساحة ال ميكنها استخدام هذا األسلوب من الري



 ١٠٤

  أساليب الري املستخدمة يف احلوض )١٢-٣(رقم  جدول                             
  التكرار النسيب  التكرار املطلق  أساليب الري
  ٥٧.٢  ٤٠  الري بالغمر
  ٣٨.٥  ٢٧  الري بالتنقيط
  ٤.٣  ٣  الري بالرش
  ٪ ١٠٠  ٧٠  اموع

               
  أساليب الري حبوض وادي نعمان) ١٥-٣(شكل رقم                
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  ري بالتنقيط بإحدى مزارع وادي رهجان )٢-٣(لوحة رقم                                     

   



 ١٠٥

       
  ريشاري بالغمر بإحدى مزارع وادي ا)٣-٣(لوحة رقم          

  
  
    ةاملبيدات الزراعي -

مع التقدم الزراعي الذي خطته اململكة العربية السعودية إال أنه مازال يواجـه هـذا التطـور           
الزراعية وما تسببه من خسائر فادحة للمزارعني لذا كان  تنها اإلصابة باآلفامعوقات كثرية ومن ضم

للقضـاء علـى    )اليدوية( البد من استخدام املبيدات احلشرية أو طرق بديلة كاملكافحة امليكانيكية
  .مسببات هذه اآلفات

أو احلد من تأثري  هي عبارة عن خليط من املواد الكيماوية حضرت ملكافحة: املبيدات الزراعية        
  .أي نوع من أنواع الكائنات اليت ميكن أن تشكل آفة على احملاصيل الزراعية

أضرار اآلفات الزراعية إال  نورغم أن استخدام املبيدات الزراعية تعمل على التخلص أو  احلد م     
من هذا املبيـد،    أنه جيب على املزارعني معرفة نوع املبيد املستخدم حسب نوع اآلفة ، ومقدار الرش

استخدام املبيدات الزراعية على حيـاة   ةوميكن استخدام طرق بديلة ملكافحة اآلفات الزراعية خلطور
قات أو البـيض مـن أوراق   املكافحة امليكانيكية وذلك جبمع الري:  الكائنات احلية من هذه الطرق 

خبدمة األرض كتقليب التربة وإزالة  ، استخدام املصائد الضوئية جلذب احلشرات إليها  العنايةاحملاصيل
األفرع املصابة وتعريض عذارى احلشرات ويرقاا املوجودة بالتربة حلرارة الشمس وللطيور واألعداء 
احلية ، والتخلص من احلشائش اليت تلجأ إليها احلشرات، زراعة األصناف املبكرة النضج للمحصول، 



 ١٠٦

تفضلها اآلفة احلشرية الستعماهلا كمصائد للحشرات كما ميكن زراعة بعض خطوط من النباتات اليت 
  .لتقتصر املكافحة الكيماوية على هذه املصائد النباتية

٪ مـن املـزارع،   ٦٠بالنسبة للزراعة حبوض وادي نعمان تستخدم املبيدات احلشرية يف حنو         
 .ت احلشرية٪ ال تستخدمها وتلجأ لبعض الطرق البديلة السابقة الذكر ملكافحة اآلفا٤٠و

  ) ١٢-٨هـ ، ص١٤٢٦ :وزارة البلدية والقروية(                                                          

 :استخدام األمسدة  -
       مسـاد كيمـاوي   عمان إىل نوعني ينقسم السماد املستخدم يف عمليات الزراعة حبوض وادي ن

  .ومساد طبيعي
أي املعدة للبيع كاخلضروات (وية بكثرة يف تسميد النباتات التجارية وتستخدم األمسدة الكيما        

    ، وهي مركبات كيماوية حتتوي على عناصـر غذائيـة للنبـات    )والربسيم احلجازي وقصب السكر
وهي تضاف للنبات بعد الزراعة وعلى فترات حسب حاجة النبات حيث يكتب على العبوة املقـدار  

  .ألرض الزراعيةمن ا ٢م١٠٠٠الذي حيتاجه كل 
األمسدة العضوية الطبيعية هي اليت تضاف للنبات وتكون من أصل حيواين أو نبـايت ، وهـي           

تستخدم أكثر من األمسدة الكيماوية يف منطقة الدراسة للمحافظة على صحة اإلنسان والبيئة ، ولكنها 
 والفوسفور والبوتاسيوم ، ويف حالة تفتقر لبعض العناصر الغذائية اليت حيتاج إليها النبات كالنتروجني

  .عدم إعدادها بشكل جيد تسبب بعض األمراض للنبات
من فوائد األمسدة الطبيعية حتسني قوام التربة ألا تعمل على زيادة املـادة الغرويـة يف التربـة           

ادها ونظـرا  بصورة تدرجيية ، كما تساعد على امتصاص األمسدة الكيماوية الضارة هلذا ولسهولة إعد
٪ من املزارع يعتمدون على السـماد   ٥٠يالحظ أن حنو  كيماويلعدم وجود مال كايف لشراء مساد 

النـوعني   ممزرعة تستخد ٣٦٪ يستخدمون السماد الكيماوي، وحنو ١٤الطبيعي، بينما أن حوايل 
  .معاً

  باحلوض أنواع األمسدة املستخدمة يف الزراعة )١٣-٣(رقم  جدول                    
  التكرار النسيب  التكرار املطلق  نوع األمسدة
  ٥٠  ٣٥  طبيعية
  ١٤  ١٠  كيماوية

  ٣٦  ٢٥  طبيعية وكيماوية
  ٪ ١٠٠  ٧٠  اموع



 ١٠٧

                        
  نسبة وأنواع األمسدة املستخدمة يف الزراعة باملنطقة )١٦-٣(شكل رقم                         
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  مساد طبيعي بإحدى مزارع وادي رهجان  ) ٤-٣(لوحة رقم                                

    
  

              
  
  
  



 ١٠٨

  
                 مساد كيماوي بإحدى مزارع وادي جماريش )٥-٣(لوحة رقم             

  
  :الدورات الزراعية   - 

٪ من أصحاب املزارع نظام الدورات الزراعية وهو أسلوب يقوم علـى   ٢٤.٩يستخدم حنو        
زراعة نفس قطعة األرض مرتني يف العام ويف األغلب يزرع حمصول جمهد للتربة يف جزء من العام  مث 

من املزارع ال  ٧٥.١احة التربة ، بينما استبداله مبحصول آخر أقل جهدا للتربة كزراعة األعالف إلر
غلب هذه املزارع تزرع النخيل وبالتايل ال اب أمهها أن ايتبعون  هذا األسلوب يف الزراعة  لعدة أسب

  ٠تتبع أسلوب الدورات الزراعية 
  حلوضأعداد املزارع اليت تتبع أو ال تتبع نظام الدورات الزراعية با )١٧-٣(شكل رقم                      
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 ١٠٩

  :مساحااو أنواع احملاصيل الزراعية ٣-٣
احملاصيل الزراعيـة يف املـزارع    ساحاتمن خالل الدراسة امليدانية مت احلصول على بيانات مب       

وفيه مواقع املـزارع  ) ٢(ويتضح ذلك من ملحق م، ٢٠٠٦السبعني اليت مشلتها الدراسة امليدانية  عام 
  .إىل أنواع وكمية اإلنتاج الزراعي يف كل مزرعةومساحاا بالدومن باإلضافة 

تتنوع احملاصيل الزراعية حبوض وادي نعمان كما اتضح خالل الدراسة امليدانية للمنطقة عام  و       
من احملاصيل الزراعية تزرع باحلوض ميكن أن تقسـم طبقًـا    انوع ٢٥م ،حيث وجد حوايل ٢٠٠٦

إىل  نـوعي اصيل شتوية ،وحماصيل دائمة أو حسب تركيبها الملواسم زراعتها إىل حماصيل صيفية ،وحم
نخيل والفاكهة وحمصول قصب الو اخلضراوات وحماصيل األعالفوحماصيل  حماصيل احلبوب الغذائية

ثر من فصـل خاصـة   وحماصيل أخرى مثل احلناء ، وألن هناك عدد من احملاصيل تزرع يف أك السكر
 .نوعياحملاصيل يف حوض وادي نعمان حسب تركيبها اللذا يفضل أن تقسم ، حماصيل اخلضراوات

  :نوعياحملاصيل حسب تركيبها ال -
  احلبوب الغذائية : أوالً  

تؤلف احلبوب بأنواعها املختلفة املادة الغذائية األساسية لإلنسان حيث يصنع منها اخلبز ، كمـا        
سهولة إنتاجها ونقلـها  رجع أمهيتها إىل يستفاد من سيقاا وأوراقها يف توفري العلف للحيوانات ، وي

،وهي تضم أنواع خمتلفة كالقمح واألرز والذرة والشعري والشوفان والشيلم  ةولقيمتها الغذائيوختزينها 
حيث تستخدم حبوبه لغذاء ) احلبش ( الذرة الرفيعة  هو عمانوالصنف الذي يزرع يف حوض وادي ن

، وقد بلغت املساحة املزروعة باحلبوب يف حوض اء احليواناإلنسان أما أوراقه وسيقانه فيستخدم لغذ
  .دومن١٤٤وادي نعمان 

  

  :زراعة الذرةاملؤثرة يف  العوامل اجلغرافية
  تزرع الذرة يف التربة اليت ترتفع فيها مادة الرمل  : التربة

 بـاملواد  عمان أن قوام التربة غالباً قوام رملي غـين وكما اتضح من نتائج حتليل تربة حوض وادي ن 
  .املعدنية وسهلة احلراثة أي انه مالئم لزراعة الذرة

نمو كما لْم كدرجات مثلى ل ٣٥-ْم ٣٢حتتـاج الذرة لدرجة حرارة تتراوح بيـن  : درجة احلرارة
  .وهذه الدرجات احلرارية متوفرة باحلوض ،ْم ٤٠ميكنها احتمال درجة حرارة أكثر من 
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مياه املطر أو مياه الري وهي من النباتات اليت تتحمـل اجلفـاف،     تزرع الذرة اعتمادا على : املياه 
  )١٥٤م،ص ١٩٨٠: الربازي واملشهداين( .وتتراوح فترة نضجها بني ثالثة أشهر ونصف إىل سبعة أشهر ونصف

   
  وات ااخلضر: ثانياً

زًءا مهمـا يف  بعد حماصيل احلبوب الغذائية ، ألا تشكل ج يف األمهية اواتتأيت حماصيل اخلضر       
غذاء اإلنسان الحتوائها  على نسب كبرية من الكربوهيدرات والفيتامينات واألمالح املعدنيـة الـيت   

بأا سريعة النمو كما ميكن زراعتها عـدة   اواتحيتاج إليها اإلنسان يف غذائه اليومي، ومتتاز اخلضر
ا سريعة النمو فإنتج بكميـات تفـوق احملاصـيل    ا تمرات يف السنة فتسد حاجة املستهلك ، وأل

من احملاصيل اليت تتعرض بسرعة للتلف الحتوائها على نسبة عالية مـن   اوات، كما أن اخلضراألخرى
لذا فهي حباجة لوجود أسواق قريبة لتصريف اإلنتـاج أو  ، ٪٩٠املادة السائلة قد يصل يف بعضها إىل 

                           .ورقية وخضراوات الثمارذرية وم اخلضراوات إىل خضراوات جحتويلها إىل معلبات ، وتقس

                       

  :زراعة اخلضراوات املؤثرة يف العوامل اجلغرافية 

وات اجلذرية إىل تربة رملية خفيفة تساعد على منو اجلذر الذي ميثل اإلنتـاج،    احتتاج اخلضر :التربة 
  تحتاج إىل تربة غنية باملواد العضوية ،وتعد حماصيـل البقولأما اخلضراوات الورقية وذات الثمار  ف

ة يف الدورة الزراعية  حيث تساعد الفاصوليا واللوبيا باإلضافة إىل الربسيم من العناصر األساسي: مثل 
على إعادة خصوبة التربة نتيجة تعمق جذور هذه النباتات يف طبقات األرض وتشعبها يف التربة جللب 

ـ غذائها وتبادهل يت ا املنفعة مع البكتريا اليت فوق جذورها اليت تتحلل بعد ذلك فتستفيد منه احملاصيل ال
، وقد بلغـت املسـاحة املزروعـة    )  ١٧٣-١٧٢م ، ص ١٩٨٠:الربازي واملشهداين(. تعقب زراعة احملصول البقويل

                                         .دومن١٣٧٥باخلضراوات يف حوض وادي نعمان 
ختتلف درجة احلرارة من نوع آلخر من أنواع اخلضراوات لذا فهي من احملاصـيل املومسيـة    :املناخ 

فتـزرع يف  ) ْم ٣٠(فبعض أنواعها كاخلضراوات الورقية واجلذرية  حتتاج لدرجات حرارة متوسطة 
حتتـاج   فصل الشتاء يف احلوض ، أما اخلضراوات ذات الثمار وبعض أنواع البقوليات كالفاصوليا  

وهذه الدرجات احلراريـة مالئمـة    )٩٠،ص ١٤٢٠:هارون ( )  ْم  ٣٨ –ْم  ٣٦( لدرجات حرارة مرتفعة 
  .لزراعة اخلضراوات يف حوض وادي نعمان
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حتتاج معظم اخلضراوات إىل كميات من املياه معتدلة ألن كثرة املياه يضر ا ، لذا فهي تأخذ  :املياه 
مياه الري ويصرف الباقي خاصة وأن التربة باحلوض رمليـة سـهلة    حاجتها من مياه األمطار أو من

  .التصريف مما يساعد على التوسع يف زراعة اخلضراوات
  

  احملاصيل الدائمة : ثالثاً 
تعد حماصيل الفاكهة ذات أمهية كبرية ملا حتتويه من مواد سكرية ونشوية تتفاعل كيميائيـا مـع        

يف غذائه مثل اللحوم واألمساك والبيض فتعمل على التخفيف من التفاعـل  املواد اليت يتناوهلا اإلنسان 
ليـة لـبعض   أشجار الفاكهـة مـادة أو   منتجات بينما تعد بعض ،احلامضي الذي تسببه هذه املواد

، وأشجار الفاكهة من النباتات املعمرة اعة املعلبات واحللوى واملشروبات، باإلضافة إىل صنالصناعات
وقد بلغـت   .هم جبزء كبري من الدخل القومي يف بعض الدولسطويلة،لذا فإا ت اليت تعيش سنوات

ومـن  )م٢٠٠٦الدراسـة امليدانيـة  (. دومن١٩٩٢املساحة املزروعة باحملاصيل الدائمة يف حوض وادي نعمـان  
عمـان أشـجار احلمضيــات والنخيـل وقصـب     احملاصيل الدائمة اليت تزرع يف حوض وادي ن

  .  كل منها على حدة ملعرفة الظروف اجلغرافية لزراعة كالً منها السكر،وسيتم تناول

  أشجار احلمضيات  •
تعد احلمضيات من أهم أنواع الفاكهة الحتوائها على فيتامينات حيتاج إليها جسـم اإلنسـان         

ن الربتقال والليمون يف مقدمة احلمضيات من حيث األمهية الغذائية ويزرعاويأيت ،  cالسيما فيتامني 
  .يف حوض وادي نعمان

  

  :زراعة احلمضيات املؤثرة يف العوامل اجلغرافية 
تنمو احلمضيات يف مجيع الترب العميقة اليت تسمح بامتداد جذورها خاصة الرسوبية على أن  :التربة 

تكون التربة خالية من األمالح و ذات صرف جيد، مع توفري اخلصوبة للتربة بإضافة األمسـدة هلـا ،   
يف زراعتها ، حيـث ميكـن زراعتـها يف السـهول       التربة وطبيعة السطح حمدود جداريولكن تأث

  .نحدرات وعلى التالل وسفوح اجلبالوامل
تعد درجة احلرارة أهم عنصر مناخي يؤثر على منو احلمضيات فأفضل درجات حرارة لنموها  : املناخ

مل درجات أعلى من احلرارة تصل وهي ال تتحمل درجة التجمد ولكنها تتح ْم ، ٣٥ْم و ٣٢ما بني 
ْم وأكثر  ولكنها تتضرر من الشمس احلارقة لذلك فإا تزرع يف ظالل أشجار النخيـل يف   ٣٩إىل 

٢٣٧-٢٣٦، ص ١٤٢٠ :هارون (. عماناملناطق ذات احلرارة العالية كما هو الوضع يف حوض وادي ن(.  
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 ةلى أن تكون جيدة الصرف ألن املياه الزائـد حتتاج أشجار احلمضيات إىل تربة رطبة دائما ع :املياه 
عن حاجتها تضر ا لذا يفضل أن تزرع يف املنحدرات يف املناطق اليت تغزر أمطارها ، ويف حـوض  

٠ياه الري أو مبياه األمطار عند سقوطها مبعمان تسقى احلمضيات وادي ن  
  :النخيل  •

جلسم اإلنسان ، حيث كانت املـادة الغذائيـة   مادة غذائية مهمة ) التمور( تعد مثار النخيل         
ريات ومـواد  اجلزيرة العربية وما حوهلا منذ القدم ملا حتتويه من فيتامينات وسكشبه األساسية لسكان 

 خضـعت وهي تزرع حبوض وادي نعمان بكميات كبرية نسبيا يف املزارع اليت مقوية ملناعة اجلسم ،
  ٠يدانية املدراسة لل
  

  :زراعة النخيل املؤثرة يف ة العوامل اجلغرافي
التربة الرسوبية املكونة من الطني والرمل وقليالً من الكلس أفضل أنواع التربـة لزراعـة    دتع :التربة 

النخيل ألنه يستطيع أن يعمق جذوره داخلها ليستفيد من املياه اجلوفية خاصة يف املناطق الصـحراوية   
ح إن وجدت يف التربة كما يف مناطق الواحات ، كذلك كما أن النخيل يتحمل نسبة عالية من األمال

ينمو النخيل يف أنواع أخرى من التربة كالتربة الكلسية والتربة الرملية ، كما ينمو لعدة سـنوات يف  
عمان الرمليـة وتربـة   أي أن تربة حوض وادي ن ) ٢٧٣م ، ص ١٩٨٠الربازي واملشهداين،(التربة شديدة اجلفاف 
  ٠رسوبية مناسبة لنمو النخيل املصاطب النهرية ال

ْم لينمو بشكل جيد حيث يتعرض للضرر إذا  ٢٥حيتاج النحيل لدرجات حرارة ال تقل عن  :املناخ 
  )٢٣٤هـ ، ص ١٤٢٠ :هارون(  .، باإلضافة إىل حاجته  ملناخ جافاخنفضت درجة احلرارة عن هذا املعدل 

الن جذوره تنمو جيدا بوجود املاء فتعطي حمصوالً  جتود زراعة النخيل إذا توفرت املياه بكثرة  :املياه 
كبريا ، ورغم ذلك فإن النخيل ينمو يف املناطق الصحراوية بشكل جيد عن طريق مـد اجلـذور إىل   

  .ه اجلوفية اليت تساعده على النموأعماق التربة للحصول على امليا
                                                                                      

 :قصب السكر  •
   ه أكثر من مـرة ميكث يف األرض فترة طويلة حيث ميكن إنتاج من فصيلة النباتات الطويلة اليت     

يستخرج السكر اخلام من عصري عيدان القصب واملنتج عـادة  و، خالل عدة سنوات من غرس واحد
  بيض اللون املستخدم يف األسواق،يكون أمسر اللون فيتم تكريره وتبييضه ليصبح السكر األ
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كما يستخرج منه عصري القصب املغذي جلسم اإلنسان ، أما املخلفات بعد العصر فتسـتخدم         
 ٠كعلف للحيوانات، أو جيفف ويستخدم كوقود ، كما يصنع منه الورق 

 

  :زراعة قصب السكر املؤثرة يف العوامل اجلغرافية  
اخلصبة خفيفة النسيج الغنية باملواد الغذائيـة واملعدنيـة     ةالتربة الطيني جتود زراعة القصب يف :التربة  

  .كما يزرع يف التربة الطموية الرملية  مع حاجته للتسميد إلعادة خصوبة التربة ألنه نبات جمهد للتربة
ْم لينمو بشـكل جيـد حيـث     ٢٥حيتاج نبات قصب السكر  لدرجات حرارة ال تقل عن  :املناخ 

ر إذا اخنفضت درجة احلرارة عن هذا املعدل ، كما حيتاج إىل جو مشمس طوال أيـام  يتعرض للضر
  ٠السنة 
بوصة أو ما يعادهلا من ميـاه   ٥٠-٤٠كمية األمطار اليت حيتاجها قصب السكر تتراوح بني  :املياه 

  ٠الري ، كما حيتاج النبات إىل فترة جفاف يف فصل النضج لتساعد على زيادة املادة السكرية 
  ) ١٩٢هـ ، ص ١٤٢٠ :هارون (                                                                                           

  ) الربسيم احلجازي ( األعالف : رابعاً 
أهم احملاصيل العلفية من  Medicago sativaيعد الربسيم احلجازي والذي يعرف علميا باسم        

عشر ميكث يف التربة فترة قد تصل إىل مخسة وهو ، ئية عالية جلميع أنواع احليواناتغذا ألنه ذو قيمة
عامني ليعاد ، مث يزرع بدالً منه حماصيل أخرى ملدة ببقائه مدة ال تزيد عن مخس سنوات، وينصح عاما

زراعته يف يضيف إىل التربة مواد عضوية تغري خواص التربة لألفضل لذا ينصح بزراعته مرة أخرى ألنه 
املزارع اليت تستخدم نظام الدورات الزراعية ،كما يصنع منه أدوية تعطى ملرضى سوء امتصاص الغذاء 

وقد بلغت املساحة املزروعة بـاألعالف يف حـوض وادي    ،ادر املعدنية والفيتاميناتألنه غين باملص
     )م٢٠٠٦الدراسة امليدانية(.  دومن١٣٢نعمان 

  

  : زراعة الربسيم احلجازي ثرة يف املؤالعوامل اجلغرافية 
يزرع يف التربة الرسوبية ألن جذوره وتدية تتعمق يف التربة ألكثر من عشرة أمتـار ، كمـا    :التربة 

  ٠ميكن زراعته يف التربة الرملية 
للربسيم احلجازي أنواع حسب نوع املناخ ، والذي يزرع يف حـوض وادي نعمـان مـن     :املناخ 

  م ٣٧ربودة املتوسطة ويزداد منوه يف الصيف حيث أن الدرجة املثالية لنموه يتحمل ال يتاألنواع ال
  ٠وهي متوفرة يف املنطقة  
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ختتلف االحتياجات املائية للربسيم احلجازي حسب فصول السنة وعمر النبات ، ففي الفتـرة   :الري 
ا يصل طوله مـن  األوىل من حياة النبات حيتاج إىل ري خفيف حىت يثبت جذوره يف التربة ، وعندم

سم تزداد كمية املياه لريه خاصة يف الصيف نظرا لسرعة منو النبات يف هذا الفصل وزيـادة  ٢٠-١٥
     ) www. Kenan on line . com(  .معدالت النتح والتبخر

  

  ) احلناء(حماصيل أخرى : خامساً 
فوائد عظيمة للشعر  هلاو ضرةمستدمية اخلوهي شجرية   اللغة العربية اسم نبات القينايطلق عليه يف    

وقد بلغت املساحة املزروعة باحلناء يف  ا ختلو من املواد الكيماوية ،ألوعالج بعض األمراض واجللد 
     دومن ١٧حوض وادي نعمان 

  

  :زراعة احلناءاملؤثرة يف العوامل اجلغرافية 
بنجـاح يف التربـة الرسـوبية     تزرع احلناء يف أنواع خمتلفة من التربات حيث ميكن زراعتها :التربة 

عمانوالرملية وهى متوفرة يف حوض وادي ن.  
تعد احلناء من نباتات البيئات احلارة لذا فإا تنمو يف منطقة الدراسة بسهولة لوجود درجـة   :املناخ

  .احلرارة الالزمة لنموه
يف التربة الرملية جيدة حيتاج حمصول احلناء إىل كمية متوسطة من مياه األمطار والباقي يصرف  :املياه

  .الصرف باحلوض ، أما بالنسبة ملياه الري فيسقى النبات كل يومني بكمية متوسطة من املياه
  )املنتدى الزراعي: الشبكة العربية(                                                                                                     
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   :)معامل توطن املساحات الزراعية ( عمانسبة مساحات احملاصيل الزراعية حبوض وادي نن ٤ -٣
      دومن  إىل ١٤٤عمان واليت بلغت مت استخراج نسبة املساحة املزروعة باحلبوب يف حوض وادي ن
  :الية دومن حسب املعادلة الت٣٦٦٠حملاصيل املختلفة باحلوض واليت بلغت ملزروعة بااملساحة ا إمجايل

  ٪٣.٩٣=  ١٠٠×١٤٤ =  ١٠٠× )دومن (املساحة املزروعة باحلبوب يف احلوض 
  ٣٦٦٠)           دومن (يف احلوض  ملزروعةإمجايل املساحة ا  
 ملزروعـة إمجايل املساحة اإىل وبنفس الطريقة مت استخراج بقية نسب احملاصيل الزراعية باحلوض       

نسب املساحات املزروعة باحملاصيل املختلفة مـع إمجـايل    يوضح  )١٤-٣(جدول رقم يف املنطقة 
  املساحة احملصولية باحلوض واليت مت استخراجها حسب املعادلة السابقة

  
  املساحة احملصولية إمجايلاحملاصيل الزراعية يف احلوض إىل مساحة نسبة   )١٤-٣(رقم  جدول     

  ٪ )دومن(املساحة احملصولية  إمجايل إىل نسبة مساحة احملاصيل  )دومن ( املساحة   الزراعية التركيب النوعي للمحاصيل
  ٥٤.٤  ١٩٩٢  احملاصيل الدائمة -١

  ٣٧.٦  ١٣٧٥  اخلضراوات -٢        
  ٣.٩  ١٤٤  احلبوب الغذائية - ٣        
  ٣.٦  ١٣٢  األعالف -٤        
  .٥  ١٧  )احلناء( أخرى  - ٥       

  ٪١٠٠  ٣٦٦٠  اموع           
 )هـ١٤٢٦(عمل الطالبة من بيانات بطاقة العمل الحقلي : المصدر                   

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       



 ١١٦

  نسبة احملاصيل الزراعية يف احلوض إىل نسبة املساحة احملصولية )١٨-٣(شكل رقم                    
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اخرىاألع  الفالحبوبالخضراواتالدائمة المحاصیل 

  
  

  :دول السابق والشكل البياين يالحظ ما يليمن خالل اجل
عمان احملاصيل حبوض وادي ن مساحة لزراعةاحملاصيل الدائمة هي أكرب نسبة مساحة إن نسبة         

يف املالحق  جند أن املساحة املزروعـة بالنخيـل   )٢(٪،ومبالحظة جدول رقم٥٤.٤حيث بلغت حنو 
 لقصب السكر،ويرجع السبب أن شجرة النخيل دومن٤٠دومن للفاكهة و٢٧دومن مقابل ١٩١٤بلغت 

تتحمل الظروف اجلغرافية املختلفة حيث تنمو يف درجة حرارة مرتفعة مع قلة املياه واستطاعتها  النمو 
وبالتايل العوامل اجلغرافية لزراعة النخيل باحلوض مناسبة، باإلضـافة إىل   يف التربة اجلافة لعدة سنوات
ة يف املنطقة وهي تزرع يف مزارع قليلة ومل حيدث توسع يف زراعتها حىت أن زراعة الفاكهة تعد حديث

التربة الرمليـة الغالبـة يف    حيث ٪٣٧.٥٦يلي ذلك مساحة اخلضراوات بنسبة ،)الدراسة امليدانية(اآلن 
زراعة اخلضراوات،كما أن بعض أنواع اخلضراوات تزرع معظم  يالئمانحوض وادي نعمان واملناخ 

وات أكرب اوهذا ما جيعل نسبة املساحات املزروعة باخلضر) امللوخية والدباء والباذجنان:(أيام السنة مثل
حيث يزرع نوع واحد من احلبوب باملنطقة وهو الذرة % ٣.٩٣من مساحة احلبوب اليت بلغت حنو 

اليت تزرع بشكل كبري يف املزارع الـيت ـا    ٪٣.٦٠الرفيعة ، يليها مساحة حماصيل األعالف بنسبة 
تربية املاشية مع نسبة قليلة تزرع لتباع يف األسواق،وتأيت املساحة املرترعة باحلناء يف املرتبة األخـرية  
حيث زرعت يف ثالث مزارع فقط ألن زراعتها حيتاج جلهد كبري لالستفادة من حمصوهلا بينما سعرها 

  .يف السوق قليل
ة من مزارع حوض وادي نعمان بالطريقـة  لمحاصيل الزراعية بكل مزرعل النسبة املئويةوقد مت      

  )١٥-٣(جدول رقم السابقة 
  



 ١١٧

         
  م٢٠٠٦عمان عام للمحاصيل الزراعية حبوض وادي ن النسبة املئوية )١٥-٣(رقم  جدول                 
  احلوض
املساحة   رقم املزرعة  

  بالدومن
املساحة 

  أنواع احملاصيل  املزروعة بالدومن

    
    

    
ض  

حلو
ا

 
على

األ
  

  أخرى  أعالف  حبوب  خضروات  دائمة      
٤.٧  ٤.٦    ١.٩  ٠.٠٨  ٤٢  ٧٥  ١  
٣.٤  ٢.٣    ٣٧  ٧٥  ٢      
٥.٥    ١.٤  ١.٣  ٢٠  ٣٠  ٣    
٢.٦    ٩.٤  ١٤  ٤        
٥.١    ١.٦  ٠.٣  ٥.٤  ٨  ٥    
١.٩  ٠.٤  ٤  ٨  ٦        
٣.٢  ١.٩    ٨  ٨  ٧      
٢.٦    ٤  ٨  ٨        
٢.٥  ١.٥    ١٠  ١٠  ٩      
٢.٦    ٥  ١٠  ١٠        
٢.٦    ٢١  ١٣٥  ١١        
٥.١  ١.٠٦  ٠.٧  ٢٥  ٥٠  ١٢      
٥.٠  ٣.٤  ٠.٧  ٠.٦  ١٥  ٢٠  ١٣    
٤.١  ٦.٤  ١.٥    ٢٠  ٢٠  ١٤    
٤٦.١  ٢.١  ١.٩  ١.٢  ٠.٢  ٢٦  ٧٥  ١٥  
١.٨  ١٦.٧  ٢٥  ١٦          
١١.١    ١.٥    ٥  ٥  ١٧    
١.٨  ٥  ١٠  ١٨          
٢.٦    ٥  ١٠  ١٩        
١.٨  ٣٠  ٩٠  ٢٠          
٢.٦    ٧.٥  ١٥  ٢١        
٢.٦    ٤.٥  ٩  ٢٢        
٢٣  
  ٢.٦    ٧  ٧        



 ١١٨

  احلوض
املساحة   رقم املزرعة  

  بالدومن
املساحة املزروعة 

  احملاصيل أنواع  بالدومن

  
على

 األ
ض
حلو
ا

  

  أخرى  أعالف  حبوب  واتاخضر  دائمة      
٧.٧  ٥.١  ٠.٧  ٠.٤  ٢٥  ٤٠  ٢٤    
٢.٦    ١٥  ٢٠  ٢٥        
٢.٦    ٤  ٤  ٢٦        

  ٥٠.٨  ٤٥.٢  ٣١  ٤٥.٥٦  ٨.٣٨  ٣٧٦.٥  دومن ٧٨١  اموع

ض
حلو
ا

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

 
سفل

األ
  

٢.٦    ١٠  ١٠  ٢٧        
٣.٦  ٢.٢    ٧٠  ٥٠٠  ٢٨      
٢.٧  ٤.٢  ١.٠٦  ٠.٦  ٣٠  ٤٥  ٢٩    
٢.٦    ١٠  ١٠  ٣٠        
١.٧  ٠.٦  ١٥  ٣٠  ٣١        
١.٣  ٠.٩  ٤  ٦  ٣٢        
١.٩  ٢.٤    ١٣٠  ٢٢٥  ٣٣      
١.١  ٢.٤  ٠.٠٤  ٩٠  ٢٥٠  ٣٤      
٠.٥  ١.٤  ١٢٥  ٢٠٠  ٣٥        
١٠.٢  ١.٥    ٥  ١٠  ٣٦      
٢.٦    ١٠  ١٠  ٣٧        
٢.٦    ١٥  ٢٥  ٣٨        
٢.٦    ١٥  ٣٠  ٣٩        
٢.٦    ٤  ٨  ٤٠        
٢.٦    ١٠  ١٠  ٤١        
٢.٢  ٢.٤    ١١٥  ٤٩٠  ٤٢      
١.٨  ١٨  ٢٠  ٤٣          
١.٨  ٣٠  ٥٠  ٤٤          
١٥.٣    ١.٠٦  ٥  ١٠  ٤٥      
٧.٦  ١.٨    ٥٠  ١٠٠  ٤٦      
٣.٢  ٢.٣    ١٤٠  ٧٠٠  ٤٧      
٠.٨  ٢.٥    ٦٠  ١٥٠  ٤٨      



 ١١٩

املساحة   رقم املزرعة
  بالدومن

املساحة املزروعة 
  أنواع احملاصيل  بالدومن

سفل
 األ

    
    

    
    

ض  
حلو
ا

  

  أخرى  أعالف  حبوب  خضروات  دائمة      
٣٣.٣    ١.٢  ٢.٠٨    ٦٠  ٥٠٠  ٤٩  
٢.٦    ١٥  ٢٠  ٥٠        
٢.٦    ١٦.٧  ٢٥  ٥١        
٥.٥  ٥.١  ١.٦  ٠.٣  ٩٠  ٢٠٠  ٥٢    
٢.٦    ١٥  ١١٠  ٥٣        
١.٩  ٠.٤  ٤  ٤  ٥٤        
٢.٦    ١٠  ١٠  ٥٥        
٢.٦    ٢٥  ٣٠  ٥٦        
٢.٦    ٢٠.٨  ٦٢.٥  ٥٧        
٠.١٩  ٠.٠٩  ١.٧  ١٣١٠  ١٥٠٠  ٥٨      
٢.٦    ٤٠  ٦٠  ٥٩        
٢.٦    ٤.٩  ٤.٩  ٦٠        
١.١  ١.٠  ١٥  ٢٠  ٦١        
٠.٩  ١.١  ٢.٤    ٩٠  ٢٥٠  ٦٢    
٣.٤  ١.٢  ١.٧  ٠.٢  ٤٠٠  ١٠٠٠  ٦٣    
٢.٦    ١٥  ٢٠  ٦٤        
١.٨  ٦٠  ٧٥  ٦٥          
٧.٥      ١.٤  ٥٥  ١٠٠.٤  ٦٦    
١.٨  ١٥  ٢٠  ٦٧          
٢٧.٧        ١٠  ٢٠  ٦٨    
١.٨  ٦  ١٠  ٦٩          
٢.٦    ٤٥  ١٠٠  ٧٠        

  ٣٣.٣  ٣٨.٢  ٥٨.٨٩  ٧٨.٦٣  ١٨.٢  ٣٢٨٣.٤  ٧٠٢٠.٨  اموع
اموع 
  ٨٤.١  ٩٢.٩  ٨٩.٨٩  ١٢٤.١٩  ٢٦.٥٨  ٣٦٦٠  ٧٨٠١.٨  الكلي

  )١٤-٣رقم (وجدول ) ٢( ملحق رقمعمل الباحثة من بيانات :املصدر                                



 ١٢٠

للمحاصيل الزراعية باملزارع السبعني اليت خضعت للدراسـة   النسبة املئويةمن خالل استخراج       
  :يلي عمان اتضح ماوض وادي نجزئي حامليدانية يف 

مزرعـة يف احلـوض   ٤٤مزرعة قائمة على نظام الري،مقابل ٢٦بلغ عدد املزارع باحلوض األعلى  -
  .وجودة التربة فيها األراضياألسفل مما يوضح زيادة املساحات املزروعة باحلوض األسفل التساع 

مما يدل على توطن احملاصيل الدائمـة  ) ١.٨( هلا حنو للمحاصيل الدائمة بلغت أعلى نسبة ةبالنسب  -
احملاصيل الدائمة يف مزارع احلوض األسـفل لوجـود    وض ولكن تزدادزارع يف أجزاء احليف بعض امل

  . التربة الرسوبية اليت يزداد فيها فرص منو أشجار احلمضيات وقصب السكر والنخيل
 ١٠ويف  مزرعة يف احلـوض األسـفل   ١٧يف ) ٢.٦( وات حنواحملاصيل اخلضر بلغت أعلى نسبة -

 .وات يف احلوض األسفلازراعة اخلضر كثرةمزارع يف احلوض األعلى  مما يدل على 
يف ) ١٠.٢(باحلوض األسفل مث نسبة  ٤٥يف مزرعة رقم ) ١٥.٣(لحبوب حنو بلغت أعلى نسبة ل -
 .زراعة احلبوب ذا اجلزء من احلوض كثرة مما يدل على  باحلوض األسفل أيضا ٣٦زرعة رقم م
باحلوض األسـفل،يليه  ٦٨رعة رقم يف مز) ٢٧.٧(صول األعالف حنو حملبلغت أعلى نسبة ملعامل  -

أيضا مما يـدل   ٢٤مبزرعة رقم ) ٧.٧(يف احلوض األعلى مث نسبة  ١٧يف مزرعة رقم ) ١١.١(نسبة 
 .زراعة األعالف يف احلوض األعلى كثرةعلى 

باحلوض األعلى، وهذا احملصـول  ١٥يف مزرعة رقم ) ٤٦.١(حملصول احلناء حنو  بلغت أعلى نسبة -
زراعته يف هذا اجلـزء مـن    زيادةفقط اثنان منها باحلوض األعلى مما أدى إىل  وجد يف ثالث مزارع
 .حوض وادي نعمان

              :اآليتكما يف اجلدول  للمحاصيل يف أجزاء احلوض النسبة املئويةمن خالل اجلدول السابق مت حساب 
               

  للمحاصيل الزراعية باحلوضني األعلى واألسفل ئويةالنسبة املجمموع  )١٦-٣(رقم  جدول                     
  أنواع احملـــاصيل                                   احلوض

  أخرى  أعالف  حبوب  خضروات  دائمة
  ٥٠.٨   ٤٥.٢   ٣١    ٤٥.٥٦    ٨.٣٨   احلوض األعلى

  ٣٣.٣   ٣٨.٢   ٥٨.٨٩   ٧٨.٦٣   ١٨.٢   سفلاحلوض األ
     )١٥-٣(جدول رقم من بيانات  طالبةالعمل :املصدر                  

  
                      



 ١٢١

  
  ألنواع احملاصيل يف أجزاء احلوض النسبة املئوية )١٩-٣(رقم شكل                     
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اخرىاعالف حبوبخضراوات دائمة

الحوض االعلى
الحوض االسفل

  
  

  :والشكل البياين السابق يالحظ ما يلي) ١٦-٣و ١٥ -٣(من خالل اجلدولني    
مزرعـة،    ٤٤عمان حيث بلغ عددها حنو وادي نن املزارع تتركز يف احلوض األسفل من حوض إ -

  .مزرعة ٧٠مزرعة من أصل ٢٦بينما بلغ عددها يف احلوض األعلى 
- رى الرئيسي لوادي نوهي  ،عمانيضم احلوض األسفل وادي  رهجان  ووادي عرعر وجزء من ا

ن أفضل الترب ا مساحات واسعة صاحلة للزراعة ألن تربتها مبا تضمها من مصاطب رية ممناطق 
الزراعية باحلوض باإلضافة إىل أن التربة الرسوبية يف هذا اجلزء تزيد من فرص جتمع املياه اجلوفية اليت 

 .هي من أهم متطلبات الزراعة لذا فهي تضم أغلب املزارع
- لـذا فـإن معامـل التـوطن      ،عمانمبا أن احلوض األسفل يضم أكثر املزارع يف حوض وادي ن

وحمصول األعالف،كما يالحظ أن ) حمصول احلناء( ية املختلفة به هي األعلى ما عدااعللمحاصيل الزر
حماصيل اخلضراوات رغم أن مساحتها أكثر يف احلوض األسفل إال أا تزرع بنسبة كبرية أيضـا يف  

  . وات يزرع بشكل كبري يف احلوضااحلوض األعلى ألن حمصول اخلضر
  
  
  
  
  
  



 ١٢٢

  عمانحملاصيل الزراعية حبوض وادي ننسبة ا)٢٠-٣(شكل رقم                                     

  
  )٣-٣رقم (من بيانات جدول طالبة عمل ال:املصدر                               



 ١٢٣

  : هـ١٤٢٦-١٣٩٠ حبوض وادي نعمان من  ملزروعةساحات اامل ٥-٣ 
عمان من  حبوض وادي ن صوليةت احملحساب التغري يف املساحا إىلدف الدراسة يف هذا اجلزء        

 ٥٠٠٠٠:١م ، حيث مت حساب املساحات املزروعة من اخلريطة الطبوغرافية ٢٠٠٦-م ١٩٧٠عام 
م ٢٠٠١و١٩٩٥و١٩٨٦لألعـوام   -Landsat TM، ومن مرئيات القمر الصـناعي   ١٩٧٠لعام 

  .امليدانية م من الدراسة٢٠٠٦لعام  صوليةومجيعها لشهر نوفمرب ،باإلضافة للمساحات احمل
  :واجلدول التايل يوضح ذلك

  
  م٢٠٠٦-١٩٧٠باحلوض مع نسبة التغري من عام  ملزروعةاملساحات ا )١٧-٣(رقم  جدول     
  املساحات  ٢املساحات م  األعوام

  )دومن(
معدل النما أو اخلسران   ) ٢م(نسبة التغري 

  سنويا)٢م(
١٦٥٥٦.٦  ١٦.٥٥٦٦٠٠  ١٩٧٠      
٩٠٢٧٢٢ -  ١٤٤٤٣٥٤٥-= ٧٠ - ٨٦  ٢١١٣.٠٥٥  ٢.١١٣٠٥٥  ١٩٨٦  
٤٨٥٢ -  ٤٣٦٦٨ -=٨٦- ٩٥  ٢٠٦٩.٣٨٧  ٢.٠٦٩٣٨٧  ١٩٩٥  
٢٩٦٨٤٥+   ١٧٨١٠٦٨=٩٥-٢٠٠١  ٣٨٥٠.٤٥٥  ٣.٨٥٠٤٥٥  ٢٠٠١  
٢٤٤٣١-  ١٢٢١٥٥-= ٢٠٠١-٢٠٠٦  ٣٧٢٨.٣  ٣.٧٢٨٣٠٠  ٢٠٠٦  

  ات املرئيات الفضائية م وبيان١٩٧٠عمل الطالبة من بيانات اخلريطة الطبوغرافية لعام : املصدر                       
  .م٢٠٠٦ومن الدراسة امليدانية لعام  ٢٠٠١-١٩٦٨من عام                                            

              
عمان نبدأ بأول مستويات دراسـة الـتغري يف   حبوض وادي ن ملزروعةمالحظة التغري يف املساحات ا -

حيث يتضح باملالحظـة  )٢٥-٣و  ٢٤-٣و ٢٣-٣و  ٢٢-٣(املرئيات الفضائية مبالحظة األشكال
لذا كان البد من معرفة نوع التغري هـل هـو    صوليةيف املساحات احمل االبصرية أن هناك فعالً تغري ،

بالزيادة أم النقصان وذلك بتحديد مواقع التغري وهو املستوى الثاين ملعرفـة الـتغري يف املسـاحات    
ابتداًء من اجلهة الشـمالية يف   ١٩٧٠عاميع أحناء احلوض حيث يظهر وجود مزارع يف مج صولية،احمل

وادي يعرج ووادي الشرا وشرقًا بوادي علق ووادي ااريش،كذلك بوادي رهجان ووادي عرعـر  
  .وحول ارى الرئيسي للوادي إىل مصبه يف الغرب بوادي عرنة

  



 ١٢٤

يف منطقة كبكـب وذلـك    كان هناك تركز للمزارع يف اجلهة الشمالية م١٩٨٦مرئية ويف         
بوجود البقع احلمراء اليت متثل املزارع يف املرئية ، باإلضافة إىل وجود مزارع يف جنوب وادي رهجان 

  .وجنوب وادي ااريش،كذلك هناك بعض املزارع يف ارى الرئيسي لوادي
  

بشكل كـبري   تظهر املرئية اضمحالل املزارع اليت كانت يف منطقة كبكب م١٩٩٥عام أما         
حىت أن بعض املزارع اندثرت متاما ومل تبق سوى ثالث بقع محراء تدل علـى املـزارع يف اجلهـة    
الشمالية من احلوض مع زيادة ملحوظة للمزارع يف ارى الرئيسي للوادي ، باإلضافة إىل منو املزارع 

عرعر ويف شـرق وادي   يف وادياليت يف جنوب أودية رهجان وااريش ، مع ظهور لبعض املزارع 
  .رهجان

  

زادت املزارع بشكل كبري يف وادي ااريش من مشاله إىل جنوبه ، كما  م٢٠٠١مرئية أما يف         
عند مصب وادي زادت املزارع يف جنوب وادي رهجان ، مع وجود مزارع حول ارى الرئيسي و

م مـع انـدثار   ١٩٩٥منذ عام ، ولكن يبقى الوضع كما هو يف وادي كبكب نعمان مع وادي عرنة
لوحظ وجود للمزارع يف مجيع  م٢٠٠٦لعام للمزارع يف وادي عرعر ، ومن خالل الدراسة امليدانية 

أحناء احلوض ولكن يزداد تركزها يف وادي ااريش ووادي رهجان ، مع وجود مـزارع يف وادي  
فعلي دل على وجود تغري  عرعر ووادي علق ووادي يعرج والشرا وحول ارى الرئيسي للحوض مما

  .يف التوطن الزراعي باملنطقة
        

من التعرض للمرحلة الثالثة من مستويات معرفة الـتغري وهـو    وعلى ضوء ما سبق كان البد       
مـن الدراسـة   معرفة حجم التغري عن طريق عملية التصنيف للمرئيات الفضائية وحساب املساحات 

أن   )٢١-٣(شـكل رقـم   و )١٧-٣(جدول رقـم  ح من خالل ، حيث اتضم٢٠٠٦امليدانية لعام 
املساحة املزروعة بشكل كبري  نقصت مث ٢م١٦٥٥٦٦٠٠كانت حنو  ١٩٧٠عام املساحات املزروعة 

وحبساب معدل التغري بني التارخيني يالحظ أنه خالل ٢م٢.١١٣٠٥٥م حيث بلغت حنو ١٩٨٦عام 
أي أن اخلسارة السـنوية يف مسـاحة    ٢م١٤٤٤٣٥٤٥سنة تناقصت املساحات املزروعة بنحو  ١٦

إىل ١٩٨٦، مث استمر احلال من عـام   ٢م٩٠٢٧٢٢بلغت حنو  ٨٦-٧٠األراضي الزراعية من عام 
 عـام  ٢م٢.٠٦٩٣٨٧حيث بلغت ملساحة املزروعة حنـو   م يف تناقص املساحات املزروعة ١٩٩٥
ناقصـت األراضـي   وحبساب معدل التغري بني التارخيني يالحظ أنه خالل تسع سنوات ت  م١٩٩٥

 ٩٥ -٨٦الزراعية من عـام   األراضيأي أن اخلسارة السنوية يف مساحة  ٢م٤٣٦٦٨الزراعية بنحو 



 ١٢٥

م حدث تغري فجائي يف املساحات املزروعـة حيـث زادت   ٢٠٠١مث يف عام سنويا،  ٢م٤٨٥٢حنو 
مث نقصـت   سـنويا ،  ٢ألـف م  ٣٠٠أي كان هناك كسب زراعي حـوايل  ٢م١٧٨١٠٦٨بنحو 
خالل مخـس   ٢م١٢٢١٥٥،أي مبعدل تغري  ٢م٣٧٢٨٣٠٠م بنحو٢٠٠٦ات الزراعية عام املساح

  ٠سنوياً ٢م٢٤٤٣١سنوات أي أن هناك خسارة يف املساحات املزروعة حنو 
- م ١٩٩٥م إىل عـام  ١٩٧٠عمان منذ عام يتضح مما سبق أنه حصل تناقص زراعي حبوض وادي ن

  )٢١-٣(شكل رقم وهذا واضح من خالل  زروعةملتناقص كبري جدا يف املساحة ا سنة٢٥أي خالل 
مث نزل  م١٩٧٠عام كانت كبرية  املزروعةأن املساحات ) ذا اللون األزرق( حيث يشري مؤشر االجتاه
م أي ٢٠٠١م إىل ١٩٩٥،مث فجأة حدث كسب زراعي بعد عـام  م ١٩٥٥املؤشر بشكل حاد عام 

مث بدأت تنقص مرة أخـرى عـام    بشكل ملحوظ  ملزروعةسنوات فقط زادت املساحات ا٦خالل 
  . م٢٠٠٦

  م٢٠٠٦-١٩٧٠من عام باحلوض صولية املساحات احمل )٢١-٣(شكل رقم                  
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  )١٧-٣(جدول رقم من بيانات  طالبةعمل ال:املصدر                                 

  
  
  
  



 ١٢٦

  
  م ١٩٧٠عام ي نعمان حبوض واداملزارع مساحات ) ٢٢-٣(شكل رقم                      

  
   م، وزارة البترول والثروة املعدنية، بتصرف من الطالبة١٩٧٥ عام إنتاجاخلريطة الطبوغرافية،:املصدر            



 ١٢٧

  م١٩٨٦ فضائية حلوض وادي نعمان عامصورة  )٢٣-٣(شكل رقم                             

  
                                  للعلوم والتقنية، الرياض زعار عن بعد،مدينة امللك عبدا لعزياملركز السعودي لالستش: املصدر                 

  



 ١٢٨

 م١٩٩٥ فضائية حلوض وادي نعمان عامصورة  )٢٤-٣(شكل رقم                              

  
للعلوم والتقنية، الرياض                                        ززياملركز السعودي لالستشعار عن بعد،مدينة امللك عبدا لع: املصدر               



 ١٢٩

 م٢٠٠١ فضائية حلوض وادي نعمان عامصورة  )٢٥-٣(شكل رقم                                 

  
نية، الرياض                                       للعلوم والتق زاملركز السعودي لالستشعار عن بعد،مدينة امللك عبدا لعزي: املصدر                 



 ١٣٠

يتضـح أنـه يف    )٢٨-٣و ٢٧-٣و  ٢٦-٣(األشكال للمرئيات الفضـائية   مبقارنة الصور املصنفة -
كان هناك تركز زراعي يف وادي كبكب، مع وجود ملزارع قليلة حول  م١٩٨٦لعام الصورة األوىل 

ارع اليت يف وسط وجنوب وادي ااريش ووادي رهجان،مع ارى الرئيسي للوادي،باإلضافة إىل املز
  .وجود مخسة مزارع فقط يف مصب احلوض

نقصت املزارع يف وادي الشرا بكبكب ومل يبق سـوى  ) ٢٧-٣( رقم شكل م١٩٩٥مث يف عام  -
عمان بوادي عرنة اختفـت  ثالث بقع محراء تدل على وجود مزارع بالوادي،أما عند مصب وادي ن

املنطقـة    م وحلّت باملنطقة مزارع جديدة تركزت يف وسط ١٩٦٨ليت كانت موجودة عام املزارع ا
بني بداية وادي رهجان ومصب احلوض مبساحات أكثر اتساعا مـن السـابقة،كما زادت   وجنوا 

املزارع حول ارى الرئيسي،مع ظهور مزارع جديدة يف وادي عرعر حنو مخس بقع محراء دلت على 
بالوادي،بينما انتشرت املزارع يف غرب وشرق وادي رهجان،باإلضـافة إىل املـزارع   وجود املزارع 

م،يف حني زادت املزارع يف وادي ااريش،وظهرت مزرعة جديدة يف ١٩٨٦املوجودة يف جنوبه عام 
 .بوادي علق مل تكن موجودة من قبل الشرق

زارع زادت يف مساحاا ويف أن امل) ٢٨-٣( رقم شكلم ٢٠٠١ويتضح يف الصورة املصنفة ملرئية  -
اريش عند التقائه بوادي نعمان مع تغري مواقعها أيضا حيث ظهرت مزارع جديدة يف أعلى وادي ا

مزرعة جديدة يف شـرق وادي   ٢٢زيادة أعداد املزارع يف وسط وجنوب الوادي،كما وجدت حنو 
املزارع به، كما ظهرت  ااريش،كذلك احلال يف جنوب وغرب وادي رهجان اليت زادت مساحات

مزارع جديدة بالوادي،يف حني تغريت أماكن املزارع عند مصب احلوض حيث اندثرت املزارع اليت 
كانت يف جنوب املنطقة وزادت املزارع اليت يف وسطه يف املساحة ويف العدد،بينما اختفت املـزارع  

ى الرئيسي يف وسط وادي نعمان اليت كانت بوادي عرعر ائيا،كما ظهرت مزارع جديدة حول ار
باجتاه اجلنوب،وقلت مساحة بعض املزارع يف مشاله،أما يف وادي الشرا بكبكب ظهرت حنـو سـبع   

 ٢١م،كما ظهرت أكثر مـن  ١٩٩٥مزارع جديدة جبانب املزارع الثالث اليت كانت موجودة عام 
ضح منو وزيادة املـزارع  مزرعة جديدة يف أقصى مشال وادي الشرا بكبكب ويف مشاله الشرقي مما يو

 .مرة أخرى بوادي الشرا 
مزرعـة   ٤١زاد عدد املزارع بوادي ااريش حيث بلغت حنو ) ٢٩-٣(شكل  م٢٠٠٦عام ويف  -

مزرعة،  ٥٠يف حني بلغ عدد املزارع بوادي رهجان حنوأعلى الوادي مشاالً حىت جنوبه، وهي ممتدة من
 ،كمـا زادت م٢٠٠١يكن ا أي مزرعة عـام    ملمزرعة يف حني ١٤ويف وادي  عرعر وجد حنو 



 ١٣١

م ، بينما بلغت املزارع ٢٠٠١مزارع عام ١٠مزرعة بعد أن كانت١٣دي الشرا فأصبحت املزارع بوا
رى حنو الغرب،كما مزرعة  ٢٣رى الرئيسي للحوض حنو حول احيث زاد تركزها حول وسط ا

 .يعرج وعلق يظهرت مزارع جديدة بكل من وادي
  

م لكن املساحات املزروعـة فعـالً   ٢٠٠٦ح مما سبق زيادة مساحة املزارع وأعدادها عام يتض       
  .تناقصت

  

أن اكرب تغري يف مواقع ومساحات املزارع كان بوادي الشرا بكبكب،حيث كانـت   ظكما يالح    
ظهرت ـا  م ، مث ١٩٩٥م مث اندثرت الزراعة ا حىت عام ١٩٨٦أكرب منطقة زراعية باحلوض عام 

م وبالبحث عـن  ٢٠٠٦عام تقل قليالً م،ل٢٠٠١م و١٩٩٥ما بني عامي ولكن بشكل قليل  زراعةال
مواقع من مدينة مكة املكرمة وبسبب ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية يف اتضح أنه ذه التغريات سبب ه

 أولية بدراسةهـ القسم املدين جبامعة امللك عبد العزيز جبدة ١٤١٠منطقة مكة املكرمة عام  أمريوجه 
املدينة ، حيث اتضح  أحناءعن العيون مبكة املكرمة ملعرفة سبب ارتفاع منسوب املياه اجلوفية يف بعض 

لظهور هذه  أدىمما  اإلزالةوأو الدفن السبب هو تعرض بعض دبول وخرزات عني زبيدة للكسر  أن
ـ ١٤١٩:مدين (املشكلة  ارعهم مما دعا الكثري مـن  على مز الذا اعتقد املزارعون أن هناك خطر ، )٤-١ص،هـ

املزارعني مبنطقة كبكب القريبة من عني زبيدة إىل بيع مزارعهم أو إمهاهلا واجتاههم إىل الزراعة بوادي 
، يف حني قام املستثمرون بشراء م ١٩٨٩منذ عام باملنطقة الزراعة  فاندثرتارييش ووادي رهجان 

ا منـهم مببـالغ كـبرية، مث بتـاريخ      املزارع اليت يف كبكـب لظنـهم أن احلكومـة ستشـتريه    
م بدأت املرحلة األوىل لدراسة إمكانية إعمار عني زبيدة عـن طريـق   ١٩٩٧/هـ١٠/١٠/١٤١٨

إرسال جمموعة من الباحثني إلجراء األعمال املساحية للمشروع، مث بدأ العمل بأعمال احلفر ومت أخذ 
مت استقدام أجهزة أخرى لتقدير كميـة امليـاه    عينات من التربة واملياه لتحليلها ، ويف املرحلة التالية

ـ مع مرور السنوات  ،)٦-٤ص :مدين (اجلوفية باملنطقة،والزال العمل مستمرا باملشروع  احثني اتضح أن الب
  .عمار عني زبيدة فعاد املزارعون مرة أخرى إىل الزراعة مبنطقة كبكبإيعملون على 

  
  

                     
  
    



 ١٣٢

  م١٩٨٦ عام ملرئيةحبوض وادي نعمان للمساحات الزراعية الصورة املصنفة  )٢٦-٣(رقم  شكل               

  
                                               ، بتصرف من الطالبةم١٩٨٦املرئية الفضائية لعام :املصدر                                



 ١٣٣

  م١٩٩٥ عام ملرئيةساحات الزراعية حبوض وادي نعمان للمالصورة املصنفة  )٢٧-٣(شكل رقم              

  
  ، بتصرف من الطالبة                                 م١٩٩٥املرئية الفضائية لعام :املصدر                          



 ١٣٤

  م٢٠٠١ عام ملرئيةللمساحات الزراعية حبوض وادي نعمان الصورة املصنفة  )٢٨-٣(شكل رقم            

  
  ، بتصرف من الطالبة                                 م٢٠٠١املرئية الفضائية لعام :املصدر                                       



 ١٣٥

  م ٢٠٠٦عام حبوض وادي نعمان مواقع املزارع  )٢٩-٣(شكل رقم                            

  
  )م٢٠٠٦(  من بيانات بطاقة العمل احلقليعمل الطالبة :املصدر                           



 ١٣٦

  : زروعةاملساحات املمقارنة  ١-٥-٣
عمان بشكل حبوض وادي ن ومواقعها املناطق املزروعةأجل إيضاح مدى التغري يف مساحات  من      

بأن جعلـت  واحدة م يف صورة ٢٠٠١و١٩٩٥و١٩٨٦لألعوام  آخر مت دمج صور املرئيات الثالث
م بلون أخضر،بينما جعلت املناطق املزروعة ١٩٩٥م بلون أمحر،ويف عام ١٩٨٦م املناطق املزروعة عا

مت احلصول على خريطة أو صورة مركبة جديدة فيها   م بلون أزرق،وبدمج الصور الثالث٢٠٠١عام 
  .ستة ألوان  ، هذه الصورة املركبة تضم املناطق الزراعية يف التواريخ الثالثة للمرئيات

  

مـع نفـس   )اللون األمحر(م ١٩٨٦ت مساحة منطقة مزروعة أو جزء منها  يف عام فإذا تطابق       
تظهر مساحة هذه املنطقـة املزروعـة بلـون    )اللون األزرق(م ٢٠٠١املساحة يف نفس املوقع  عام 

مع نفس املساحة )اللون األمحر(م ١٩٨٦عنايب،يف حني إذا تطابقت مساحة مزروعة أو جزء منها عام 
تصبح املساحة املزروعة الناجتة بلون أصفر،بينما إذا تطابقت مسـاحة  ) األخضراللون (م١٩٩٥عام 

اللـون  (م٢٠٠١مع نفس املساحة عام )اللون األخضر(م ١٩٩٥منطقة مزروعة أو جزء منها يف عام 
مع وجود مناطق ) ١٧-٣(ألصبحت املساحة الناجتة بلون مساوي،كما يظهر ذلك يف الشكل) األزرق

عـامي   تتطابق مع مساحات مزروعة م فقط ومل١٩٨٦مناطق كانت مزروعة عام محراء اللون ألا 
م ومل ١٩٩٥م،كما أن هناك مناطق خضراء اللون أي أا كانت مزروعـة عـام   ٢٠٠١م و١٩٩٥

مناطق  ام،كذلك توجد مناطق زرقاء اللون أل٢٠٠١م و١٩٨٦تتطابق مع مساحات مزروعة عامي 
م ، هـذه الصـورة   ٢٠٠١م و١٩٨٦ساحات مزروعة عامي م ومل تتطابق مع م٢٠٠١مزروعة عام 

  .م ٢٠٠١إىل  ١٩٨٦املركبة توضح بشكل جيد مدى زيادة أو نقص املساحات املزروعة منذ عام 
  

عمـان يف منطقـة   للمناطق  الزراعية يف أقصى مشال حوض وادي ن اًوذا يتضح أن هناك منو
، باإلضافة إىل وجود منو زراعي أيضا زرق أكبكب وهذا ما يوضحه الشكل بوجود مساحات بلون 

بوادي ااريش ووادي رهجان وعند مصب الوادي ويتمثل ذلك بوجود  مساحات زرقاء اللون يف 
  .تلك املناطق مما يدل على زيادة النمو الزراعي مرة أخرى يف املنطقة

  
  
  
  
  



 ١٣٧

  م ٢٠٠١و١٩٩٥و١٩٨٦لألعوام صورة مركبة للمساحات املزروعة باحلوض   )٣٠-٣(شكل رقم                 

  م٢٠٠١و١٩٩٥و١٩٨٦  بدمج الصور املصنفة للمرئيات الفضائية لألعوام عمل الباحثة:املصدر                      



 ١٣٨

  :خالل سنوات الدراسة ملزروعةا معامل التوطن للمساحات ٢-٥-٣
نـاطق  ما،جيب أن حتسب مساحة امل ةمبنطق ملزروعةمن أجل حساب مدى توطن املساحات ا

وقد مت حساب املسـاحات  الرسوبية الصاحلة للزراعة واملساحات املزروعة ومساحة احلوض الكلية، 
شكل  ٢م٣١٠٨٩٦٠٠وجه فبلغت املساحة حنو املم بطريقة التصنيف غري ١٩٨٦الرسوبية من مرئية 

م كانت حنـو  ١٩٧٠يالحظ أن املساحة املزروعة عام ) ١٧ -٣( رقم ، ومن جدول  ) ١-٣(رقم 
، وقد ٢م٧٤٠.١٠٠٠٠٠أي حنو  ٢كم٧٤٠.١، أما مساحة احلوض الكلية فهي ٢م١٦.٥٥٦٦٠٠

  :م كالتايل١٩٧٠مت تطبيق معادلة استخراج معامل التوطن لعام 
  ٥٣.٢٥٤=   ١٠٠× ١٦٥٥٦٦٠٠=     ١٠٠×١٩٧٠املساحات املزروعة عام    -أ

  ٣١٠٨٩٦٠٠املساحات الرسوبية                                     
  ٤.٢٠٠=   ١٠٠× ٣١٠٨٩٦٠٠ =  ١٠٠×املساحات الرسوبية  -ب 

  ٧٤٠١٠٠٠٠٠مساحة احلوض الكلية                   
  ١٢.٦=   ٥٣.٢٥٤=  ) أ  (   –ج 

   ٤.٢٠٠)      ب (       
يزداد التـوطن  ( وقاعدة التوطن تنص على أنه ، )١٢.٦( م حنو١٩٧٠بلغ معامل التوطن عام   

،    )٨٤هــ ،  ١٤٢٠:هـارون ( )واحد صحيح ، ويقل كلما اخنفضت عـن ذلـك    كلما ارتفعت نسبته عن
ويوضح هذا أنه كان هناك توطن مرتفع للمساحات املزروعة بالنسبة للمسـاحات الرسـوبية عـام    

)  ١.٥٨٤(م١٩٩٥واستمر يف النقصان حيث بلغ عام ) ١.٦١٨(م إىل ١٩٨٦م مث نقص عام ١٩٧٠
، لتتناقص املساحات املزروعـة مـرة   )٣(غ معامل التوطن حنو حيث بل ٢٠٠١مث بدأ باالزدياد عام 

، ومعىن هذا وبصورة عامة أن هناك توطن )٢.٨حنو ( م حيث بلغ معامل التوطن ٢٠٠٦أخرى عام 
  .للمساحات احملصولية حبوض وادي نعمان

ن واليت تتكو ٢م٣١٠٨٩٦٠٠من خالل معرفة مساحة املناطق الصاحلة للزراعة باحلوض واليت بلغت 
واليت تعد من أفضل أنـواع التـرب   ) طموية مع غرين(التربة اللومية فيضية تتكون من إرساباتمن 

حتتفظ بنسب معتدلة من املاء واهلواء وهي سهلة احلراثـة لعـدم    أان نسيجها معتدل أي للزراعة أل
ش وعرعر متاسك نسيجها ،كاملصاطب النهرية املوجودة يف جماري حوض وادي نعمان ووادي ااري

التربة ذات القوام الرملي اليت تعترب من أنواع الترب الصاحلة للزراعة لغناهـا   إىل باإلضافةورهجان، 
ن املناطق الرسوبية حتتوي على البيئة املناسبة خلزن املياه أباملواد املعدنية وباهلواء وسهلة احلراثة  ،كما 



 ١٣٩

عمان تلترب  الزراعية، رغم ذلك فانه اتضح أن هناك عد من أفضل أنواع الذا فان تربة حوض وادي ن
تدهور شديد للمساحات احملصولية باحلوض بالنسبة ملساحة املناطق الصاحلة للزراعة ، فقد تـبني أن  

٪ وهي نسبة كبرية ممـا دل  ٥٣.٣م بلغ حنو ١٩٧٠نسبة ما كان مزروعا من املناطق الرسوبية  عام 
املساحات احملصولية بشكل كبري حيث بلغت نقصت عام ، مث على اتساع املساحة احملصولية يف ذلك ال

م حيث بلغت حنـو  ١٩٩٥املساحة احملصولية يف االخنفاض عام  ، واستمرت٪ ٦.٧م حنو ١٩٨٦عام 
لتصـل   أخرىمث اخنفضت مرة ، ٪١٢.٣م فبلغت حنو ٢٠٠١٪، ولكنها عاودت االرتفاع عام ٦.٦
  ٠م ٢٠٠٦٪عام ١١.٩ إىل
النقص كان  أعظموان  ألخرىهناك تذبذب يف املساحة احملصولية من فترة  نأمما سبق يتضح         

 إىلسنة وصـلت   ١٦خسارة يف املساحة احملصولية خالل  تم حيث حدث١٩٨٦و١٩٧٠مابني عام 
لكنها زيادة قليلة  ٢٠٠١للمساحة احملصولية عام  أخرىنه حصل زيادة مرة أ٪ سنويا ، ورغم ٤٦.٦

م ، ٢٠٠٦م ، مث تراجعت املساحة احملصولية عـام  ١٩٧٠ة احملصولية عام جدا مقابل اتساع املساح
التنمية الزراعيـة   أن٪ مما يوضح ١١واملستغل فعليا هو  ٢كم٣١من  أكثرالقابلة للزراعة  فاألراضي

  .للزراعة  اجليدةقل مستوياا فاحلوض غري مستغل زراعيا رغم ظروفه الطبيعية أباحلوض يف 
ذلك النقص الكبري يف املساحة احملصـولية وتذبـذا    أسبابكان البد من حبث  جل ذلكأمن       

 إىل م١٩٧٠الفتـرة من بعـد عـام    يفتناقص للميـاه  إىلقد يرجع ذلك خالل سنوات الدراسة 
م ، ولكن مبراجعة سـجالت الرصد املنـاخي للمحطات املطرية حبوض وادي نعمان تـبني  ٢٠٠٦

  م ١٩٩٥عام  إىلم ١٩٧٠يف اجتاه طفيـف للزيادة  من عام  لألمطاري معدالت االجتاه السنـو أن
-١٩٧٠اكرب نقص للمساحة احملصولية كانت بني عامي  أنرغم ) ٣٢-٣و ٣١-٣(األشكال رقم  

حنو الزيادة وهذا يتناقض مع التناقص  أوكانت يف اجتاه شبه مستقيم  األمطارمعدالت  أن إالم ١٩٨٦
معدالت  أنيالحظ ) ٣٣-٣( رقم شكللوليـة يف تلك الفترة ، مث بالنظر ليف املساحات احملص الكبري
-١٩٩٥تزداد يف الفترة من  أخذتاملساحة احملصولية  نأيف اجتاه طفيف حنو النقصان ، رغم  األمطار
 األمطاريف الوقت الذي نقصت فيه معدالت تساقط ) ٣٤-٣ (رقم  م كما يتضح من شكل٢٠٠١

املياه ليس هلا عالقة بالنقص الكبري يف املسـاحات احملصولية خالل سـنوات   أنباملنطقة ، مما يؤكد 
نقص املساحة احملصولية يرجع لقلـة امليـاه ، لكـن     أنبعض املزارعني ذكر  أنالدراسـة ، رغم 
  تؤكد عكس ) ١١-٢جدول (واكتشـاف السد اجلويف للمياه باحلوض  لألمطارالسجالت املناخية 

    أدت لنقص املياه مثل عدم الترشيد يف استخدامها  أي أن هناك أسباب أخرى



 ١٤٠

  م١٩٨٦-١٩٧٠معدالت األمطار الساقطة على احلوض من عام   )٣١-٣(شكل رقم                

0
50
100
150
200
250
300

7071727374757677788980818283848586 السنوات

االمطار (ملم)

معدل االمطار 
خطي  (معدل االمطار )

  
  م١٩٩٥- ١٩٨٧معدالت األمطار الساقطة على احلوض من عام   )٣٢-٣(شكل رقم  

 

0
50
100
150
200
250
300

878889909192939495 الس  نوات

االمطار(ملم)

طار ل االم معد
طار) ي (معدل االم خط

  
  م٢٠٠١-١٩٩٦على احلوض من عام  معدالت األمطار الساقطة )٣٣-٣(شكل رقم                 

 

0
100
200

300
400

9697989920002001

االمطار(ملم)

السنوات
معدل االمطار
  خطي (معدل االمطار)

  )   ٨-٢جدول (عمل الباحثة من بيانات :املصدر                                             
  م٢٠٠٦ -١٩٧٠من عام  ملزروعةاملساحات ا  )٣٤-٣(شكل رقم                                

األعوام

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

  2006        2001       1995        1986        1970
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

المسـاحات  (م٢ )

االعوام
المساحات

   

  



 ١٤١

تم بشكل غري صحيـح إما بسحب امليـاه  أن استغالل هذا املورد احليوي ي  ذلك مما يوضـح      
، وإمـا   وجودابار تلك اآلمياه  وبيعها للشرب فيؤثر ذلك على كميةمن اآلبار القريبة من املزارع 

  .  بعدم معرفة املواقع الرسوبية اجليدة املخزنة للمياه يف املزرعة حلفر آبار فيها
  

توفرة يف احلوض ودرجات احلرارة املناسبة لزراعة كالتربة اجليدة امل األخرىالعوامل الطبيعية  نأكما  
 إىل أدىوهـذا   .تنمية القطاع الزراعي باملنطقـة  حماصيل خمتلفة وصالحية املياه كل ذلك يعمل على

يستند على  البشري، والعامل  تناقص املساحات الزراعيةاالفتراض بأن العامل البشري هو السبب يف 
جدا لنجاح العمليات الزراعية يف منطقة ما توفر رأس املـال   همةملا األسسأن من : عديدة منها أمور

الن ذلك يعين توفري املعدات واآلالت الزراعية واستخدام التقنيات احلديثة يف العمليات الزراعية ، وقد 
االستثمارات املالية حبوض وادي نعمان قليلة ، فمعظم املـزارع   أناتضح من خالل الدراسة امليدانية 

ثر على حجم العائد الزراعي من حماصـيل تلـك   أ، وهذا بالتايل  إلدارادون رأس مال كاف تدار 
  . اإلنتاج٪ من املزارعني ال يكفي دخل مزارعهم تكاليف ٥٧ أناملزارع حيث تبني 

  

اتضح أن الزراعة يف احلـوض   ية املؤثرة يف الزراعة باحلوض يفومن خالل دراسة العوامل البشر     
٪ ٩٦٪ تقريبا ، معظمهم من العمالة غري املدربة بنسبة ٩٧بنسبة  األجنبيةالعاملة  األيدي تعتمد على

الزراعية احلديثـة ،   األساليبيتيح تنمية للزراعة باحلوض لعدم تطبيق  مما المن إمجايل األيدي العاملة 
يف املـدن   أصـحاا العاملة غري املدربة لسكن  األيديغلب املزارع باملنطقة تدار من قبل هذه أوأن 

الزراعي ا، وللمستوى التعليمي للمشرفني  اإلنتاجثر سلبا على االهتمام باملزرعة وجبودة أااورة مما 
٪ لديهم شهادات جامعية ، ١٣، مقابل ٪ منهم أميون٤٩ن على املزارع اثر سليب على الزراعة ا أل

لشهادات العليا مبـزارعهم واسـتخدامهم   ا أصحابوقد لوحظ بالفعل خالل العمل احلقلي اهتمام 
  .متطورة لزيادة جودة حماصيلهم الزراعية  ألساليب

  

يستخدم فيها الري بالغمر لري احملاصيل الزراعية وهذا يـؤثر   املزارع٪ من ٥٧.٢ أنكما تبني      
مـن   بشكل سليب على املياه وعلى التربة والنبات معا ، حيث يتسبب ذلك يف فقدان كميات كبرية

ها باملياه، وبالتايل تقل جـودة  زيادة ملوحة التربة وتشبع إىلاملياه زائدة عن حاجة النبات ،مما يؤدي 
  . مما يؤثر على عملية بيعها  احملاصيل 

  



 ١٤٢

فوائد تغـين عـن    األمسدةهلذه  أنالطبيعية رغم  األمسدة٪ من املزارع تستخدم ٥٠ أنواتضح      
 األمسـدة هـذه   جتهيزاملزارع عملية  أحسن إذا إالذلك ال يكون  الكيماوية ، ولكن األمسدة أضرار
العاملة الزراعية باملنطقة غري مدربة ، فهي غري قادرة على  األيدي، والن معظم علمية صحيحة بطريقة

 إقبـال بشكل مناسب ، حيث ينثروا فوق احملاصيل وهي على طبيعتها ، فيقـل   األمسدةصنع هذه 
الزراعية وبالتايل  األرضزيادة خصوبة  يف ااجيابي اكما إن للدورات الزراعية اثر. على شرائها  األفراد
٪ فقط من أصحاب املزارع يعملون على نظام ٢٤، وقد اتضح خالل العمل احلقلي أن  اإلنتاججودة 

تلـك املـزارع بأمهيـة     أصحابجلهل  أومزروعة بالنخيل  إماالدورات الزراعية ، والنسبة املتبقية 
  .رات الزراعية الدو

  

احلـوض        أنثر كبري لتسهيل العمليات الزراعية ، وقد اتضـح  أوملستوى الطرق يف أي منطقة       
 إىلاشتراك حدود الكثري من املزارع مما يـؤدي   إىل باإلضافةملسافات قليلة ،  إاليفتقر للطرق املعبدة 

  .هتمام باملزرعة وجود الكثري من املشاكل بني املزارعني وبالتايل قلة اال
  

  إن موقع حوض وادي نعمان شرق مدينة مكة املكرمة جعلها مهزة وصل تربطها مبدينة الطائف       
هـذه املـدن ،    أسواق٪ من منتجاا الزراعية تباع يف ٩٠ أن إىلذلك  أدىواتصاهلا مبدينة جدة ، 

ظمهم عن وجود مشاكل تعيـق  مع أعرباملزارعني يف ورقة العمل امليداين  أجوبةولكن ومن خالل 
احتكار بعض السماسرة لسوق اخلضـار والفاكهـة ،    أمههاعملية بيع منتجام الزراعية ، واليت من 

قلة دخل  إىلذلك ، يؤدي تتلف حىت ال األسعارفيضطر املزارعون لبيع حماصيلهم الزراعية هلم بأخبس 
الزراعة ا، خاصـة   أساليبمبزرعته وتطوير  الرقيعلى العائد من املزرعة وبالتايل عدم قدرة املزارع 

عدم استفادم من الدعم احلكومي الذي تقدمه حكومة خـادم احلـرمني    أكدواوان مجيع املزارعني 
  .الشريفني لتنمية القطاع الزراعي بالبالد 

  
  
  
   
  

  



 ١٤٣

  :عمانتواجه املزارعني حبوض وادي ناملشاكل اليت   ٦-٣
م ٢٠٠٦وادي نعمان حسب ما توصلت إليه الدراسة امليدانية لعـام  تواجه املزارعني حبوض         

باع مزرعته بالفعل  ٪١٠من املزارعني يفكرون يف بيع مزارعهم،و ٪٢٠بعض املشكالت مما جعل حنو 
  :إىل مستثمرين عملوا على إنشاء استراحات بدالً من املزارع ، وفيما يلي عرض هلذه املشكالت

، وقد لوحظ حـدوث   الجنراف مبياه السيول القادمة من مرتفعات اهلداتعرض التربة الزراعية ل -١
يف وادي ارييش من منبع الوادي جببـل األدمي حيـث    هـ١٤٢٥اجنراف للتربة مبياه السيول عام 

الدراسـة  ( كـم تقريبـا  ٩تغطت املنطقة باالحنرافات الصخرية القادمة مع املياه وامتدت إىل مسافة 
عمـان  قد مت بناء سد اللقيطة يف أعايل وادي ارييش عند منبع حـوض وادي ن و. )م٢٠٠٦امليدانية،

وذلك من أجل حجز مياه السيول حيث مت بالفعل ومن خالل املشاهدة امليدانية حجز مياه األمطـار  
  ).٢٣-٣شكل(م ٢٠٠٦خالل سنة 

  باحلوض أمتار تقريبا٥سيلي بطول  اجنراف   )٦-٣(لوحة رقم                  

  
مما يعـرض   تعرض التربة للتعرية بالرياح خاصة يف فصل اخلريف حيث تشتد الرياح احلارة اجلافة -٢

احملاصيل الزراعية للتلف، وكنتيجة هلذه املشكلة عالوة على مشكلة اجنراف التربة أصـبحت تربـة   
  .املزارع يف  بعض أجزاء احلوض ضحلة صعبة احلراثة وبالتايل قليلة اخلصوبة

،رغم أنه وكما اتضـح يف  من املزارعني أكدوا أن أهم املشكالت لديهم قلة املياه ٪٦٠منأكثر  -٣
أن هناك وفرة للمياه يف املنطقة حيـث مت اكتشـاف سـد جـويف     ) ١١-٢جدول(الفصل السابق 



 ١٤٤

،مما يؤكد أن بـاحلوض   )هـ١٤٢٧،  مدين(مليون متر مكعب من املياه١٠٠به حوايل حيجز م ٤٦٠بعرض
 .هائلة ولكن مل يتم استغالهلا جيدا حىت اآلن إمكانيات مائية

 .من املزارعني٪٧٠، وأكد على هذا حنواحتكار بعض السماسرة تسويق احملاصيل الزراعية -٤
 .لنقل احلاصالت سريعة التلف للمدن ااورة  عدم وجود وسائل نقل جيدة -٥
مها يف أغراض أخرى كالبناء  لبيعها الستخدا يقوم بعض أصحاب املزارع بتجريف تربة مزارعهم -٦

 .أو صناعة الطوب
حشرة املن اليت تصـيب الـرباعم واألوراق   :مثل تعرض بعض احملاصيل الزراعية آلفات زراعية -٧

اخلضراء، وحشرة النمل األبيض اليت اجم النبات من خالل اجلذور، باإلضافة إىل الريقات والديدان 
  )م٢٠٠٦:دانية الدراسة املي(.    يف األوراق النباتية

   
  م٢٠٠٦مياه األمطار اليت حجزت يف السد عام   )٧-٣(لوحة رقم            

  
فال ط أغلب املزارع بعقوم ترابية حىت وإن كانت مرتفعة إال أا تنجرف غالبا بالسيول القوية حتا -٨

جيـب إحاطـة    تعطي نتائج مرضية للمحافظة على املزرعة واملزروعات ، لذا وملواجهة خطر السيول
جبانبها ملقاومة الرياح )كالبازروميا (باإلضافة إىل زراعة أشجار عالية وكبرية  ةاملزرعة بعقوم خراساني

،  أو بناء جدار إمسنيت حول املزرعة قاعدا أعمدة حديدية حىت تتسرب مياه السيول و املياه اجلوفية 
 .السطحية للتربة

عمان تعرض الفصل تبني أن القطاع الزراعي حبوض وادي نمن خالل استعراض ما سبق يف هذا       
م ، حبيث كانت التغريات يف املساحات الزراعية ٢٠٠٦وحىت عام م ١٩٧٠نذ عام لتغريات واضحة م



 ١٤٥

م ومن حتليل املرئيات الفضائية ،والدراسـة امليدانيـة لعـام    ١٩٧٠كما ظهر من خالل خريطة عام 
احملاصيل وكمياا حيث ذكر أهايل املنطقة أنه منذ أكثر مـن   باإلضافة إىل التغري يف نوعية م،٢٠٠٦

عمان ذات مياه كثرية،وأن املزارع كانت منتشـرة يف كـل   أربعني سنة كانت منطقة حوض وادي ن
أحنائها ومبساحات كبرية،كما أن كمية املنتجات الزراعية كانت كبرية حبيث يرسـل إىل األسـواق   

زرعة الواحدة يوميا وقت احلصاد ،ويف الوقت احلـايل أصـبح   سيارات من امل إىل ست محولة مخس
من املزرعة الواحدة يوميا محولة سيارة أو اثنتني ،كما أن احملاصيل الزراعيـة   اإلنتاج أقل حيث يرسل

  .يف السابق أكثر جودة ونضارة وأكرب حجما ، لالعتماد على األمسدة الطبيعية 
    

مان منطقة زراعية قدمية منذ أن ملس الرسول الكـرمي  عيستخلص من ذلك أن حوض وادي ن
عليه صلوات اهللا وسالمه بيده الكرمية على املياه اجلارية فيها لتتغري من مياه ماحلة إىل مياه عذبة ممـا  
أدى إىل انتشار املزارع ا ، أي أن التغري حدث يف املنطقة منذ ذلك التاريخ، والزالت منطقة حوض 

اعمان من أكوادي ن ثر املناطق القابلة للتنمية الزراعية مبنطقة مكة املكرمة جلودة تربتها ووفرة املياه .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

     
  

  
  

  
  

  عـل الرابـالفص              
  اخلامتة   ١- ٤                  
  النتائج  ٢-  ٤                 

 التوصيات  ٣-  ٤                    
 



 ١٤٦

  :اخلامتة   ١-٤ 
من خالل دراسة املقومات الطبيعيـة  عمان حبوض وادي ن الزراعةلقد تناولت هذه الدراسة          

منذ عـام   صوليةعلى مدى التغري يف املساحات احمل والبشرية املؤثرة على الزراعة باملنطقة ، مع التركيز
م عن طريق استخدام تقنية االستشعار عن بعد وذلك بتحليل صور القمـر  ٢٠٠٦م إىل عام ١٩٧٠

م ، وحساب املساحات ٢٠٠١و ١٩٩٥و ١٩٨٦عمان يف األعوام الصناعي الندسات حلوض وادي ن
ومن الدراسة امليدانيـة لعـام     ٥٠.٠٠٠:١ مقياس م١٩٧٠عام ل الطبوغرافية ريطةاخلمن  صولية احمل

م  مع توضيح مدى توطن املساحات الزراعية خالل سنوات الدراسة ،  كما مت دراسة أنواع ٢٠٠٦
 تواجـه القطـاع   م، مع التعرض ألهم املشاكل اليت٢٠٠٦باحلوض عام وكمياا احملاصيل الزراعية 
  .الزراعي باملنطقة

  

  :ى أربعة فصول مت من خالهلا استنباط النتائج التاليةوقد اشتملت هذه الدراسة عل    
  . :النتائج ٢-٤
، وذلك حبكـم موقعـه     إن حوض وادي نعمان يعد غنيا باملياه الالزمة لتنمية زراعية نشطة فيه  -١

االرسابات اخلشنة والناعمة  إىلمنها  اجلغرايف املميز أسفل مرتفعات اهلدا مما جيعل مياه السيول تنحدر
من املياه حمصورة يف  ٣مليون م١٠٠احلوض مما يؤدي الختزاا تلك املياه ، حيث وجد أكثر من  يف

  .جيدةم مما يؤكد أن احلوض بأكمله به إمكانيات مائية ٤٦منطقة عرضها 
يظهر ذلك من خـالل وجـود    عمان عالقة عظيمة بالزراعةحبوض وادي ن ةللناحية اجليولوجي -٢

ة مثل انكسار الدام، باإلضافة إىل القواطع اليت تتحكم يف سريان املياه اجلوفية انكسارات كبرية باملنطق
كما أن باحلوض إرسابات من احلقب الرباعي على شكل مصاطب رية . يف ارى الرئيسي وروافده

  .كما يف وادي ارييش ووادي رهجان مما جعلها من أفضل الترب للزراعة
٣- لغناها باملواد املعدنية وبـاهلواء   ة الرملية من أفضل أنواع الترب للزراعةعد التربة الطميه والتربت

  .جودة عالية ذا وهي سهلة احلراثة وحتتاج فقط لألمسدة واملياه لتعطي حمصوالً
اتضح اخنفاض معدل املاغنسيوم يف ميـاه   من خالل التحليل املعملي لعينات مياه اآلبار باحلوض -٤

جة احلموضة وقيم املواد الكلية الذائبة يف املياه بأا مطابقة للمواصـفات ،  أغلب اآلبار،كما تشري در
وتقع ضمن احلدود املسموح ا، أي أن املياه اجلوفية حبوض وادي نعمان جيدة يف أغلبها لالستخدام 

  .صاحلة لالستخدام الزراعي كلهاالبشري، بينما 



 ١٤٧

، بينما تشكل األيدي العاملة الوطنية ٪٩٦.٧سبة بن باحلوض أجنبيةالزراعية األيدي العاملة  كثرأ -٥
ويتـراوح دخلـهم   بون مدر ٪٤.٣من العمال غري مدربني مقابل ٪٩٥.٧، يف حني أن ٪٣.٣نسبة 

  . ريال حسب املستوى الفين للعامل٥٠٠٠-٥٠٠الشهري ما بني 
ة، سـن  ٨٥-٣٠ويقعون يف الفئات العمرية مـن  من املزارع يديرها أصحاا،٪٤٢.٨اتضح أن  -٦

  . لديهم شهادات جامعية فما فوق٪١٣منهم أميون يف حني أن  ٪٢٩
ن كثريا من املـزارع  أل ن حجم االستثمارات املالية باحلوض قليلأتبني من خالل العمل احلقلي  -٧

،كما ال يوجد دعم حكومي للزراعة أو مكتب زراعي لتوجيـه  تدار دون رأس مال كاف إلدارا 
  .ىل أن أغلب املزارعني يفتقرون للوسائل اجليدة لنقل منتجاماملزارعني ، باإلضافة إ

إال اخلط الرئيسي بني مدينة مكة املكرمة ومدينة الطائف مع وجود  افتقار املنطقة للطرق املعبدة -٨
  .    خطني حتت اإلنشاء يف وادي عرعر ووادي ارييش

وجدة والطـائف أدى إىل تـوفر    مكة املكرمة إن موقع حوض وادي نعمان بني املدن الثالث -٩
من املزارعني يبيعون منتجام يف هذه األسواق مقابل  ٪٩٠ن إاألسواق لبيع املنتجات الزراعية حيث 

  .يبيعوا يف أسواق املنطقة نفسها ٪١٠
ينتشر اسـتخدام   افنظام الري املستخدم هو أسلوب الغمر كم معظم عمليات الزراعة تقليدية -١٠

من أصـحاب املـزارع الـدورات    ٪٢٤.٩ إتباعالطبيعية والكيماوية، باإلضافة إىل  األمسدة بنوعيها
  .الزراعية حسب نوعية احملاصيل الزراعية

خاصـة   ظهر من هذه الدراسة أن احملاصيل الدائمة هي املسيطرة على نوعية احملاصيل باحلوض  -١١
  . وات االنخيل، يليها حمصول اخلضر

ر الصناعية وحتليلها لفترات زمنية متعددة باإلضافة لبيانات اخلريطـة  بيانات األقما ومن خالل -١٢ 
ن وأ ،من فترة ألخرى ملزروعةأن هناك تذبذبا يف املساحة ا طالبة، تبني للالطبوغرافية والعمل احلقلي 

ما بني عـامي  طفيفة زيادة كانت هناك ، بينما م١٩٨٦و  ١٩٧٠ عظم النقص كان ما بني عامي أ
من خالل تصـنيف  اتضح كما . م ٢٠٠٦،وعاد الوضع بعده للنقصان حىت عام  م٢٠٠١و  ١٩٥٥

، ٢كم٣١  بلغتالقابلة للزراعة باحلوض  األراضيأن مساحة   TMبيانات القمر الصناعي الندسات 
٪ من تلك املسـاحة ، مـع أن   ١٢املزروعة فعالً باملنطقة أكثر من  األراضيبينما ال تتجاوز مساحة 
     .  ٪ تقريبا مما يدل على تدهور القطاع الزراعي باحلوض ٥٣م إىل ١٩٧٠ام تلك النسبة وصلت ع

  



 ١٤٨

ا على ما تقدم يف دراسة التغري الزراعي حبوض وادي نا مـن   طالبة عمان تقترح الاستنادعدد
  .كما يليالتوصيات 

  :التوصيات ٣-٤
لقيام زراعـة   جيدةطبيعية  لوجود إمكانات االجتاه بشكل جاد لتنمية القطاع الزراعي باملنطقة -١ 

بالوادي ، وذلك من خالل الدعم من املؤسسات احلكومية ومن القطاع اخلاص الستغالل هذا  نشطة
      .  ملنطقةباالنشاط االقتصادي 

ببنـاء   بالعمل على تقليل اجنراف التربة عن طريق إبطاء اجلريان السطحي للمياه طالبةتوصي ال -٢
  .ا عمل خزانات سطحية حلفظ املياهسدود حجرية أو ترابية أو 

لتسـهيل   هـة كاالبلدية والقروية مع القائمني على سوق اخلضار والف نالتنسيق بني إدارة الشؤو -٣
من أصحاب املزارع دون االحتكار مـن بعـض السماسـرة    وشرائها عملية بيع املنتجات الزراعية 

  .والتحكم يف األسعار
نوعية املياه اجلوفيـة   ىحىت ال تؤثر عل من اآلبار ااورة للمزارعحتديد كميات املياه اليت تباع  -٤

 .اليت تغذي تربة تلك املزارع
 ٥- يئة ترب املزارع املنجرفة بنقل كميات من التربة الرسوبية املنتشرة حبوض وادي نعلـى   عمان

مـن أجـل    شكل مصاطب رية كما يف وادي ارييش ووادي رهجان وخلطها بتربة تلك املزارع
زيادة مسك التربة ا من ناحية وزيادة خصوبتها من ناحية أخرى ولتعطي نتـائج جيـدة يف إنتـاج    

 .احملصول
 وذلك بوضع عقوبات ملن خيالف ذلك  منع بيع التربة الزراعية الستخدامها يف أغراض أخرى -٦
ن قبل املهندس الزراعـي  جيب معرفة نوعية اآلفة م ملكافحة اآلفات اليت تصيب احملاصيل الزراعية -٧

  .ومن مث استخدام املبيدات احلشرية املناسبة للقضاء عليها
،مع إنشـاء طـرق   بإشراف فين حكومي تنسيق احلدود بني املزارع لتداخل الكثري من حدودها -٨

  .  معبدة بينها لتخدم العملية الزراعية ومتنع تداخل احلدود بني املزارع
حىت ال يزداد بيع األراضي الزراعية وتتغري الصفة  ستراحات يف املنطقةمنع انتشار ظاهرة بناء اال -٩

   .األساسية للحوض من بيئة زراعية إىل أغراض أخرى



 ١٤٩

١٠- خاصة وأنه ليس هناك تسجيل رمسي عمانعمل دراسات مستقبلية عن سكان حوض وادي ن،
مية هذه املنطقة سواء مـن  مارة منطقة مكة املكرمة وذلك لتوفري خطط جيدة لتنإلسكان املنطقة يف 

  .حيث الزراعة أو من حيث توفري كافة اخلدمات
عمل دراسات باستخدام تقنية االستشعار عن بعد، ونظم املعلومات اجلغرافية علـى طبيعـة    -١١

احلوض، والظروف املناخية الدقيقة واحمللية بشكل تفصيلي  ةكالبحث يف موضوع مورفو مترياملنطقة 
  .حية الزراعية واملائية ملدينة مكة املكرمةألمهية ذلك من النا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٠

  :املراجع 
  :املراجع العربية  

، سلسلة حبـوث العلـوم    مناخ مكة املكرمة ): م  ١٩٩٢( أمحد ، بدر الدين يوسف   - ١
االجتماعية ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، مكـة  

  ٠املكرمة 
، سلسـلة حبـوث العلـوم    مناخ الطـائف  ): م  ١٩٩٧( د ، بدر الدين يوسف  أمح - ٢

االجتماعية ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، مكـة  
 ٠املكرمة 

  .، دار اليمامة للنشر، الرياضبالد العرب  ):التاريخ بدون(األصفهاين ،احلسن بن عبداهللا  - ٣
، مكتبـة  جغرافية اململكة العربية السـعودية  ): هـ ١٣٩٧(  بندقجي ، حسني محزة  - ٤

 ٠االجنلو املصرية ،القاهرة
، جملة دراسات التنمية الزراعية يف قطر ): م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠( صالح الدين البحريي،  - ٥

 .هـ ١٤٠٠-صفر-٢١اخلليج واجلزيرة العربية ، العدد 
، اجلغرافيا الزراعية ) :م١٩٨٠(  الربازي ، نوري خليل و املشهداين ، إبراهيم عبد اجلبار - ٦

 ٠،دار املعرفة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالعراق
،  معجم ما استعجم من امساء البالد واملواضع):م١٩٤٥(البكري ،عبداهللا بن عبد العزيز  - ٧

 .دار عامل الكتب ، بريوت
 ،دار مكـة للنشـر   معجـم معـامل احلجـاز    ):هـ١٤٠٠(البالدي، عاتق بن غيث  - ٨

 والتوزيع،مكة املكرمة ، الطبعة األوىل، اجلزء التاسع
،دار مكـة للنشـر   معامل مكة التارخيية واألثرية  ):هـ١٤٠٣(البالدي، عاتق بن غيث  - ٩

 .والتوزيع، مكة املكرمة ، الطبعة الثانية 
، دار مكة للنشر والتوزيع ،  أودية مكة املكرمة): هـ١٤٠٥(البالدي ، عاتق بن غيث  -١٠

 .مكة املكرمة
 .، دار النهضة ، بريوت ، لبناناسس اجلغرافيا املناخية والنباتية):م١٩٧٠(البنا ،علي علي  -١١
مشروع دراسة وحفر آبار مبنطقة مكة املكرمـة  ): هـ١٤٢٥( الثبييت ، محود الثبييت    -١٢

 ٠إعداد مكاتب الثبييت هلندسة ودراسات املياه ، مقدم لوزارة املياه والكهرباء ، جدة
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، دار صادر للنشـر، بـريوت ،   معجم البلدان ): م١٩٥٥(وت بن عبداهللا احلموي ، ياق -١٣
 .الد اخلامس

النـدوة   ، الزراعة يف سراة عبيدة): م ١٩٩١/هـ١٤١٨( خضر ، فتوح فتحي خضر  -١٤
 الرابعة ألقسام اجلغرافيا املنعقدة جبامعة أم القرى ، مكة املكرمة

،دار اليمامة للنشـر ،   مامة واحلجازااز بني الي ):هـ١٣٩٠(مخيس ،عبداهللا بن حممد  -١٥
 .الرياض 

،مديريـة املكتبـات   هيدرولوجية املياه اجلوفية ): م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨(دراكة ، خليفة  -١٦
 .والوثائق ، عمان ، األردن

مصادر املياه مبنطقة الليث دراسـة يف جغرافيـة   ): هـ١٤١٩( الرحيلي ، خالد مسلم  -١٧
 ٠القرى ، مكة املكرمة مأ، معهد البحوث العلمية ، جامعة املوارد 

التنمية الزراعية باململكة العربية السـعودية يف  ): هـ١٤٢٣( الزهراين ، خضران محدان  -١٨
، وزارة التعليم العايل ، جامعة امللـك  هـ١٤٢٢-١٤٠٢عهد خادم احلرمني الشريفني 

 .سعود ،الرياض
الغربية مـن  الزراعي وضوابطه يف املنطقة  االستغالل):هـ١٣٩٨(الزوكة ، حممد مخيس  -١٩

  .٢ ، العدد االجتماعية، جملة كلية العلوم  اململكة العربية السعودية
،دار اجلامعـات   التخطيط اإلقليمي وأبعاده اجلغرافيـة ):م١٩٨٤(الزوكة ، حممد مخيس  -٢٠

 .املصرية للنشر، اإلسكندرية، الطبعة الثانية
ار اجلامعات املصـرية ،  ،د اجلغرافية املناخية والنباتية):م١٩٨٢(شرف، عبدالعزيز طريح  -٢١

 .اإلسكندرية
، دار املريخ ، جغرافية اململكة العربية السعودية): م١٩٧٧( الشريف ، عبدالرمحن صادق  -٢٢

 .الرياض
 .،جامعة البصرة ،العراق ، الطبعة الثانية جغرافية التربة: )١٩٨٥(الشلش ، علي حسني -٢٣
وتوزيعهـا املكـاين    أشكال املدرجات الزراعيـة ): هـ١٤١٦( الشمراين ، صاحل علي  -٢٤

سلسلة حبوث العلوم االجتماعية ، معهد وأمهيتها يف إقليم السراه جنوب غرب اململكة ، 
  ٠البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 
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 استرتاف مياه وادي نعمـان  ):هـ١٤٢٥(  ، صاحل علي ومرزا ، معراج نوابالشمراين -٢٥
 .جبامعة أم القرى ، مكة املكرمة ةألقسام اجلغرافيا املنعقد الندوة الثامنة

،مركز النشر العلمي  جيولوجية الدرع العريب): م١٩٩٣(الشنطي ، أمحد حممود سليمان  -٢٦
 .، جامعة امللك عبد العزيز ، جدة

، مرئية االستشعار عن بعد مجع بياناا وحتليلـها  ): هـ١٤١٢( الصاحل ، حممد عبداهللا  -٢٧
 .وث،  جامعة امللك سعود ، الرياضحمركز الب

ـ ١٣٩٩( الصاحل ، ناصر عبداهللا والسرياين ، حممد حممود   -٢٨ اجلغرافيـا الكميـة   ): هـ
 ٠، دار الفنون ، جدة واإلحصائية أسس وتطبيقات 

إمكانية التنمية الزراعية يف وادي فاطمة مبكة املكرمة ): هـ١٤١٠( العتييب ، زين مطلق  -٢٩
، جامعـة أم  غري منشورة ، رسالة ماجستري اإلنتاج الزراعي  دراسة تطبيقه على مقومات

 ٠القرى ، مكة املكرمة
 ٠، القاهرة املوارد االقتصادية ): م١٩٨٨( عجمية ، حممد عبد العزيز  -٣٠
ـ ١٤٠٥( العقاد ، أنور عبد الغين و احلمادي ، حممد عبـد احلميـد    -٣١ اجلغرافيـا  ): هـ

 ٠ار املريخ للنشر ، الرياض ، داالقتصادية املوارد الزراعية واحليوانية 
حتليل وتقييم العناصر الثقيلة يف املياه ): هـ١٤٢٤( العمري ، عبد اهلادي حممد وآخرون  -٣٢

، جامعة أم القرى ، كلية العلوم التطبيقيـة قسـم   اجلوفية يف املنطقة احمليطة مبكة املكرمة
 ٠الكيمياء 

ايت الطبيعي يف حوض وادي الغطاء النب): هـ١٤٢٥( عواري ، ابتسام حسن عبد الرمحن  -٣٣
، رسالة دكتوراه غري منشورة ، إدارة كليات نعمان مع التطبيق على رافده وادي ارييش 

 ٠األقسام األدبية –البنات جبدة 
حتليل االستجابة الطيفية لنباتات املناطق اجلافـة  ): هـ١٤١٧( الغامدي ، سعد أبو راس  -٣٤

 ٠اجلمعية اجلغرافية الكويتية ، سلسلة البحوث اجلغرافية ، وشبه اجلافة 
اكتشاف التغري باستخدام البيانـات الرقميـة   ): هـ١٤٢٢( الغامدي ، سعد أبو راس  -٣٥

، دراسة تطبيقية على مدينة مكة املكرمة وما حوهلا جملة جامعة أم القرى لألقمار الصناعية 
 ٠للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية ، مكة املكرمة 
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استخالص شبكة التصريف السـطحي للميـاه   ): هـ ١٢٥(أبو راس الغامدي ، سعد  -٣٦
 ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة باستعمال املعاجلة اآللية دراسة على منطقة جبال نعمان 

اثر املناخ يف الغطاء النبايت الطبيعي باملنطقة الشرقية من  ):م٢٠٠٢(القاضي ، إميان عبداهللا  -٣٧
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية )ة يف املناخ التطبيقيدراس(اململكة العربية السعودية 
  .اآلداب للبنات ، الدمام

الزراعة وتنمية الريف يف اململكة العربية ): م١٩٩١/هـ١٤١٢(القباين ، حممد عبد العزيز  -٣٨
 .، الندوة الرابعة ألقسام اجلغرافيا املنعقدة جبامعة أم القرى ، مكة املكرمةالسعودية 

املنشآت املائية خلدمة مكة املكرمـة واملشـاعر   ): هـ١٤١٠(ل حممد نور عاد غباشي ، -٣٩
، دراسة حضارية ،رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى، مكـة  املقدسة يف العصر  العثماين 

 .املكرمة
   اجلغرافيا الزراعية مضمون ومنهج وتطبيق، ): هـ١٤٠٤( ، نصر الدين  حممد -٤٠

 ٠مكة املكرمة ات مكتبة الفيصلية ،منشور          
، وتنميـة   إنتاجالزراعة يف اململكة العربية السعودية ): هـ١٤٠٥( ، نصر الدين  حممد  -٤١

 ٠مكتبة الفيصلية ، مكة املكرمة
مشروع إعادة اعمار عني زبيدة مبكة املكرمـة  ): التاريخ بدون (غازي بن عبيد  ، مدين -٤٢

 ٠، جدة  التقرير النهائي املرحلة األوىل، جامعة امللك عبد العزيز
مشروع إعادة اعمار عني زبيدة مبكة املكرمـة  ): التاريخ بدون (غازي بن عبيد  ، مدين -٤٣

 ٠التقرير النهائي املرحلة األخرية، جامعة امللك عبد العزيز ، جدة 
، املاء ومسرية التنمية يف اململكة العربية السعودية  ):هـ١٤٠٤(عثمان نوري  ، مصطفى -٤٤

 .ة امة للنشر والتوزيع ، جد
، اجلمعيـة   التنمية الزراعية يف منطقـة الـوفرة  ): هـ ١٤٠٨(، صبحي عبداهللا  املطوع -٤٥

 .اجلغرافية الكويتية ، شهر صفر 
 .، دار الفكر ، دمشق ، سورياالوجيز يف املناخ التطبيقي ): م١٩٩٤(، علي  موسى -٤٦
غرافيـا  ، دراسـة يف اجل البيئة الطبيعية ملكة املكرمـة  ): هـ١٤٢٠( جنيم ، رقية حسني  -٤٧

 ٠ة التراث اإلسالمي ، مكة املكرمةالطبيعية ملنطقة احلرم املكي الشريف ، مؤسس
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التنمية الزراعية يف ضوء الشريعة اإلسالمية ): هـ١٤١٦(النمري ، خلف سليمان صاحل  -٤٨
رسـالة   ،مع دراسة تطبيقية على اململكة العربية السعودية واململكة األردنيـة اهلامشيـة   

ة ،جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي   دكتوراه غري منشور
 ٠اجلزء الثاين

 ٠، دار الفكر العريب ، القاهرةجغرافية الزراعة ): هـ١٤٢٠( هارون ، علي أمحد  -٤٩
 

 :التقارير واألطالس واخلرائط واملرئيات الفضائية
 ): هـ١٤٠٦( املدن وزارة الشؤون البلدية والقروية وكالة الوزارة لتخطيط      - ١

  ، التقرير النهائي ، دار اهلندسةخمطط التنمية الشامل ملنطقة مكة املكرمة          
  ٠للتصميم واالستشارات الفنية ، بريوت ، لبنان         

 اآلفات اليت تصيب النباتات ):  هـ١٤٢٦( وزارة الشؤون البلدية والقروية      - ٢
 ٠املزروعة داخل املدن          

  النشـرات املناخيـة حملطـة): م٢٠٠-١٩٧٠(وزارة الدفاع والطيـران      - ٣
  .، الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة ، جدة مكة املكرمة والطائف          

 ، اململكة العربية السعودية، أطلس التربة ،) م١٩٨٥(وزارة الزراعة واملياه      - ٤
  .الرياض            

 ، نبذة عن حالة املياه مبنطقة مكة املكرمة ):م٢٠٠٥(والكهرباء وزارة املياه      - ٥
 املديرية العامة للمياه مبنطقة مكة املكرمة ، جدة        

 ، وزارة٢٥٠.٠٠٠:١، مقياس ملكة املكرمة ): هـ١٤٠٢(خريطة طبوغرافية      - ٦
  .البترول والثروة املعدنية ،إدارة املساحة اجلوية ، الرياض        

  ، أرقـام  ٥٠.٠٠٠:١، مقياس  ملكة املكرمة ):م١٩٧٠(ة طبوغرافية خريط    - ٧
 ، ٤٠٢١-٣٣،   ٤٠٢١-٣٢،   ٤٠٢١-٣١،   ٣٩٢١-٢١(اللوحـات         
  .وزارة البترول والثروة املعدنية ،إدارة املساحة اجلوية ، الرياض ،) ٤٠٢١-٣٤       

  ، وزارة ٢٥٠.٠٠٠:١، مقياس  ملكة املكرمة): م١٩٨٥(خريطة طبوغرافية   -٨
  .الرحيلي مور وحممد.مجعت بواسطة ثوماس آىلبترول والثروة املعدنية،جدة،ا      
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  ، وزارة ٢٥٠.٠٠٠:١، مقياس  ملكة املكرمة): م١٩٨٩(خريطة جيولوجية   -٩
  .الرحيلي مور وحممد.مجعت بواسطة ثوماس آىالبترول والثروة املعدنية،جدة،      
  للقمر الصناعي الندسات ) ٢٠٠١-١٩٩٥-١٩٨٦( وام مرئيات فضائية لألع  -١٠

       )TM5 ( املسقط ،)UTM ( املركز السعودي لالستشعار عن بعد ، مدينة ،  
  .امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، الرياض       
  :مواقع من االنترنيت      

     )www. Travel 4 Arab com: مدين (       -١          
          ٢-        )www. Kenan on line . com (  

            ٣ -       )www. Makkah. gov. sa (  
                              املنتدى الزراعي: الشبكة العربية        -٤            
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احلــوض   رقم البئر
  اجلزئي

ــحب   م/ العمق   )UTM( اإلحداثيات      السـ
  )مشاالً (        )شرقاً (       يوم/٣م

١١٩  
١٢٠  
١٢١  
١٢٢  
١٢٣  
١٢٤  
١٢٥  
١٢٦  
١٢٧  
١٢٨  
١٢٩  
١٣٠  
١٣١  
١٣٢  
١٣٣  
١٣٤  
١٣٥  
١٣٦  
١٣٧  
١٣٨  
١٣٩  
١٤٠  
١٤١  
١٤٢  
١٤٣  
١٤٤  
١٤٥  
١٤٦  
١٤٧  
١٤٨  
١٤٩  

  وادي نعمان
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  ن وادي نعما

  وادي نعمان 
  وادي نعمان
  وادي نعمان
  وادي نعمان 
  وادي نعمان
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان
  وادي نعمان
  وادي نعمان 
  وادي نعمان
  وادي نعمان 
وادي نعمان 
  وادي نعمان
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  نوادي نعما
  وادي نعمان
  وادي عرعر 
  وادي عرعر
  وادي عرعر
  وادي عرعر

٦١٥٩٦٠.٨٩  
٦١٥٩٩٨.٦٧  
٦١٥٨٥٧.٦٨  
٦١٥٧١١.٥٢  
٦١٥٦٨٨.٣١  
٦١٣٣٢٠.٩٨  
٦١٢٥٢٠.٠٣  
٦١٢٣١٣.٢٠  
٦٠٨٧٢٤.٢٧  
٦٠٨٧٢٣.٦٥  
٦٠٨٧٢٣.٦٥  
٦٠٩٢٢٧.٧٩  
٦٠٩٣٩٣.٠٦  
٦٠٩٣٩٣.٠٦  
٦٠٩٦٦٦.٥٥  
٦١٠٠٧١.٩٤  
٦١٠٣٧١.١٥  
٦١٠٢٤٣.٩٨  
٦١١٠٣١.١٥  
٦١٢٦٢١.٠٩  
٦١٢٦٢٣.٩١  
٦١٤٤٦٣.٤٤  
٦١٥٦٢٤.٣٥  
٦١٤٧٧٠.٨٣  
٦١٤٩٢٠.٤٢  
٦١٤٩٢٠.٤٢  
٦١٥٦٢٣.٥٧  
٦١٥٤٧١.٠٣  
٦١٩٢٧٧.٥٦  
٦١٩٢٧٧.٥٦  
٦١٨٢٣٢.٠٦  

٢٣٦٢٠١٤.٤٧  
٢٣٦١٩٦٥.٥٩  
٢٣٦١٩٤٦.١٠  
٢٣٦١٨٣٤.٣٧  
٢٣٦١٨٦١.٨٨  
٢٣٦١٣٧٤.٨٢  
٢٣٦٠٩٧٥.٦٦  
٢٣٦٠٨٩١.٢١  
٢٣٥٨٦٦٢.٤٠  
٢٣٥٨٧٥٤.٦٠  
٢٣٥٨٧٥٤.٦٠  
٢٣٥٨٧٦١.٠٦  
٢٣٥٩٠٣٢.٧٠  
٢٣٥٩٠٣٢.٧٠  
٢٣٥٩٠٦٥.٣٠  
٢٣٥٩١٩٤.١١  
٢٣٥٩٢٥٧.٥٦  
٢٣٥٩٣٠٥.٩٦  
٢٣٥٩٦٣١.٠٨  
٢٣٥٨٨٤٨.٦٤  
٢٣٥٨٨٦٠.٩٤  
٢٣٦١١٣٠.٦٤  
٢٣٦١١٣٠.٦٤  
٢٣٦١١٢٦.٥٤  
٢٣٦١٢٤٦.٥٩  
٢٣٦١٢٨٤.٥٠  
٢٣٦١٢٨٤.٥٠  
٢٣٦١٢٣٧.٢٢  
٢٣٦١٢٢٠.٧٦  
٢٣٥٦٧٥٢.٥٠  
٢٣٥٧٨٥٢.٠٠  
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السحب   م/ العمق   )UTM( اإلحداثيات       احلوض اجلزئي  رقم البئر
  )مشاالً (  )شرقاً (   يوم/٣م

١٥١  
١٥٢  
١٥٣  
١٥٤  
١٥٥  
١٥٦  
١٥٧  
١٥٨  
١٥٩  
١٦٠  
١٦١  
١٦٢  
١٦٣  
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١٦٥  
١٦٦  
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١٦٩  
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١٧٤  
١٧٥  
١٧٦  
١٧٧  
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١٧٩  
١٨٠  
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  وادي عرعر 
  وادي عرعر 
  وادي عرعر
  وادي عرعر
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  وادي رهجان 
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  وادي رهجان 
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  وادي رهجان 
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  وادي رهجان
  وادي رهجان
  وادي رهجان
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٦١٨٢٣٢.٠٦  
٦١٨٢٣٢.٠٦  
٦١٧١٧٩.١٣  
٦١٧١٧٩.١٣  
٦١٦١٣٣.٩٤  
٦١٦١٤١.٨١  
٦١٦١٤١.٨١  
٦١٧٢٩٠.٠٠  
٦١٦٢٢٨.٢٥  
٦١٦٢٢٨.٢٥  
٦١٦٢٢٨.٢٥  
٦١٦٢٢٨.٢٥  
٦١٦٢٢٠.٣٨  
٦١٥١٠٤.٩٤  
٦١٦٢٢٠.٣٨  
٦١٥١٧٥.٠٠  
٦١٤١٣٧.٠٦  
٦١٤١٢٩.٣٨  
٦١٢٠٤٦.٨٨  
٦١٣٠٨٤.٢٥  
٦١٤١٦٠.١٩  
٦١٤١٥٢.٥٠  
٦١٣١٠٧.١٩  
٦١٣.٩٩.٥٦  
٦١٣٠٩٩.٥٦  
٦١٣٠٩٩.٥٦  
٦١٣.٩٩.٥٦  
٦١٣٠٩٩.٥٦  
٦١٣٠٩٩.٥٦  
٦١٣٠٩٩.٥٦  
٦١٣٠٩١.٩٤  

٢٣٥٧٨٥٢.٠٠  
٢٣٥٧٨٥٢.٠٠  
٢٣٦٠٠٥٨.٥٠  
٢٣٦٠٠٥٨.٥٠  
٢٣٦١١٥٧.٧٥  
٢٣٦٠٠٥٠.٠٠  
٢٣٦٠٠٥١.٠٠  
٢٣٤٤٥٦٢.٢٥  
٢٣٤٧٨٧٥.٥٠  
٢٣٤٧٨٧٥.٥٠  
٢٣٤٧٨٧٥.٥٠  
٢٣٤٧٨٧٥.٥٠  
٢٣٤٨٩٨٢.٢٥  
٢٣٦٠٠٤٣.٧٥  
٢٣٤٨٩٨٢.٢٥  
٢٣٥٠٠٨٢.٠٠  
٢٣٥٠٠٧٤.٧٥  
٢٣٥١١٨١.٥٠  
٢٣٥٢٢٧٤.٠٠  
٢٣٥٢٢٨١.٢٥  
٢٣٤٦٧٥٤.٠٠  
٢٣٤٧٨٦٠.٧٥  
٢٣٤٨٩٦٠.٥٠  
٢٣٥٠٠٦٧.٥٠  
٢٣٥٠٠٦٧.٥٠  
٢٣٥٠٠٦٧.٥٠  
٢٣٥٠٠٦٧.٥٠  
٢٣٥٠٠٦٧.٥٠  
٢٣٥٠٠٦٧.٥٠  
٢٣٥٠٠٦٧.٥٠  
٢٣٥١١٧٤.٢٥  
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٢١.٥٥  
٢٣.٧٥  
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٣٩.١٥  
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السحب   م/ العمق   )UTM( اإلحداثيات       احلوض اجلزئي  رقم البئر

  )مشاالً (  )شرقاً (   يوم/٣م
١٨٢  
١٨٣  
١٨٤  
١٨٥  
١٨٦  
١٨٧  
١٨٨  
١٨٩  
١٩٠  
١٩١  
١٩٢  
١٩٣  
١٩٤  
١٩٥  
١٩٦  
١٩٧  
١٩٨  
١٩٩  
٢٠٠  
٢٠١  
٢٠٢  
٢٠٣  
٢٠٤  
٢٠٥  
٢٠٦  
٢٠٧  
٢٠٨  
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٢١٠  
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  وادي رهجان 
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  وادي رهجان 
  وادي رهجان
  وادي رهجان 
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  وادي رهجان
  وادي رهجان
  وادي رهجان 
  وادي رهجان
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  وادي رهجان 
  وادي نعمان
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان
  وادي نعمان
  وادي نعمان
  ن وادي نعما

  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان
  وادي نعمان
  وادي نعمان

٦١٢٠٥٤.٤٤  
٦١٢٠٥٤.٤٤  
٦١٢٠٤٦.٨٨  
٦١٣٠٦١.٣٨  
٦١٢٠٢٤.١٩  
٦١٢٠٢٤.١٩  
٦١٣٠٦١.٣٨  
٦١٢٠٢٤.١٩  
٦١٢٠٢٤.١٩  
٦٠٩٩٤٩.٤٤  
٦٠٩٩٤٩.٤٤  
٦٠٩٩٤٢.٠٠  
٦٠٨٨٩٧.١٣  
٦٠٨٨٩٧.١٣  
٦٠٨٨٩٧.١٣  
٦٠٤٧٤٨.٢٥  
٦٠٤٧٤٨.٢٥  
٦٠٤٧٤٨.٢٥  
٦١١٩٩٣.٨١  
٦١١٩٩٣.٨١  
٦١١٩٩٣.٨١  
٦١٩٩٣.٨١  

٦٠٧٨٥٢.٨١  
٦٠٦٨١٥.٤٤  
٦٠٦٨١٥.٤٤  
٦٠٤٧٤٨.٢٥  
٦٠٤٧٤٨.٢٥  
٦٠٤٧٤٨.٢٥  
٦٠٤٧٤٨.٢٥  
٦٠٣٧١١.١٩  

٢٣٥١١٦٧.٠٠  
٢٣٥١١٦٧.٠٠  
٢٣٥٢٢٧٤.٠٠  
٢٣٥٥٦٠١.٥٠  
٢٣٥٥٥٩٤.٥٠  
٢٣٥٥٥٩٤.٥٠  
٢٣٥٥٦٠١.٥٠  
٢٣٥٥٥٩٤.٥٠  
٢٣٥٥٥٩٤.٥٠  
٢٣٥٥٥٨٠.٢٥  
٢٣٥٥٥٨٠.٢٥  
٢٣٥٦٦٨٧.٢٥  
٢٣٥٧٧٨٧.٢٥  
٢٣٥٧٧٨٧.٢٥  
٢٣٥٧٧٨٧.٢٥  
٢٣٥٧٧٦٠.٠٠  
٢٣٥٧٧٦٠.٠٠  
٢٣٥٧٧٦٠.٠٠  
٢٣٦٠٠٢٢.٠٠  
٢٣٦٠٠٢٢.٠٠  
٢٣٦٠٠٢٢.٠٠  
٢٣٥٨٨٨٧.٠٠  
٢٣٥٨٨٨٠.٢٥  
٢٣٥٨٨٨٠.٢٥  
٢٣٥٧٧٦٠.٠٠  
٢٣٥٧٧٦٠.٠٠  
٢٣٥٧٧٦٠.٠٠  
٢٣٥٧٧٦٠.٠٠  
٢٣٥٧٧٥٣.٥٠  
٢٣٥٧٧٥٣.٥٠  

٣٩.٢٣  
  

٤٦.٨٥  
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٣٦.١٢  
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٢٣.٥٢  
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٤٥.٦٢  
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ــوض    رقم البئر احلـ
  اجلزئي

ــحب   م/ العمق   )UTM( اإلحداثيات      السـ
  ) مشاالً(        )شرقاً (       يوم/٣م

٢١٢  
٢١٣  
٢١٤  
٢١٥  
٢١٦  
٢١٧  
٢١٨  
٢١٩  
٢٢٠  
٢٢١  
٢٢٢  
٢٢٣  
٢٢٤  
٢٢٥  
٢٢٦  
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  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
  وادي نعمان
  وادي نعمان
  وادي نعمان
  وادي نعمان 
  وادي نعمان 
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  وادي نعمان
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  وادي نعمان
  وادي نعمان

٦٠٣٧١١.١٩  
٦٠٤٧٤٨.٢٥  
٦٠٣٧١١.١٩  
٦٠٣٧١١.١٩  
٦٠٣٧١١.١٩  
٦٠٣٧١١.١٩  
٦٠٢٦٧٤.١٩  
٦٠٢٦٧٤.١٩  
٦٠١٦٣٦.٨١  
٦٠١٦٣٦.٨١  
٦٠١٦٣٦.٨١  
٦٠١٦٣٦.٨١  
٦٠٠٥٩٩.٧٥  
٦٠٠٥٩٩.٧٥  
٦٠٠٥٩٩.٧٥  
٦٠٠٥٩٩.٧٥  

٢٣٥٧٧٥٣.٥٠  
٢٣٥٧٧٦٠.٠٠  
٢٣٥٧٧٥٣.٥٠  
٢٣٥٧٧٥٣.٥٠  
٢٣٥٧٧٥٣.٥٠  
٢٣٥٧٧٥٣.٥٠  
٢٣٥٧٧٤٧.٠٠  
٢٣٥٧٧٤٧.٠٠  
٢٣٥٧٧٤٠.٥٠  
٢٣٥٧٧٤٠.٥٠  
٢٣٥٧٧٤٠.٥٠  
٢٣٥٧٧٤٣.٠٠  
٢٣٥٧٧٣٤.٠٠  
٢٣٥٧٧٣٤.٠٠  
٢٣٥٧٧٣٤.٠٠  
٢٣٥٧٧٣٤.٠٠  
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٦٣.٨  
٦٩.٩  
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٣٥.٨٤  
٤٤.٨٥  
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم                                 
  
  

  بطاقة العمل المیداني
  

  :التاریخ 
  

  :الوقت 
  

  :الموقع 
  

  :الموضع
  

  : الموقع الفلكي 
  
 

  :رقم العینة 
  

  :مساحة المزرعة 
  

  :أرقام الصور 
  

  :شرح  طبیعة الموقع 
  

  : النشاط البشري 
  

  : الطرق 
  
 

  
  اسم صاحب المزرعة  -
  الموطن األصلي لصاحب المزرعة  -
  عمر صاحب المزرعة  -
  مستواه التعلیمي  -
  مصادر الدخل األخرى لصاحب المزرعة -
   
  المشرف على أعمال المزرعة -
مصادر األیدي العاملة من األسرة أو من  -

  خارجھا 
  وطنیة أم أجنبیة  -
  عدد العمالة  -
  مواسم عملھم  -
  مستواھم الفني  -
  اجر كل مستوى  -
  
  مصادر میاه ري المزرعة  -
  عدد اآلبار في المزرعة وحالتھا  -
  قطر ماصورة السحب  -
  عدد ساعات الري یومیا  -
  نظام الري  -
  تأثیر میاه السیول على المزرعة  -
  تاریخ حدوث جرف سیلي بالمزرعة  -

 



  نوع التربة وسمكھا  -
  تعریة أسباب تعرض التربة لل -
  طرق حمایة التربة من التعریة واالنجراف  -
  تاریخ تقلیب التربة  -
  تاریخ بذر البذور  -
  تاریخ الحصاد   -
  
  حالة األرض الزراعیة حالیا  -
  حالة األرض بعد الحصاد  -
  المساحة الفعلیة التي تزرع باستمرار  -
  عدد مرات الزراعة بالسنة -
  أسلوب الزراعة  -
  تخدمة في عملیات الزراعة اآلالت المس -
  العملیات التي تستخدم فیھا ھذه اآلالت  -
  أسباب عدم استخدام اآلالت الحدیثة  -
  نوع األسمدة المستخدمة في المزرعة  -
  إذا لم تستخدم أسباب ذلك  -
  األنشطة المكملة بالمزرعة  -
  نوع المساعدات الحكومیة إن وجدت  -
  
   أنواع المحاصیل وفصول حصادھا -
  مكان تسویق المنتجات  -
نوع وسیلة النقل المستخدم في نقل منتجات  -

  المزرعة 
  مقدار دخل المزرعة  -
  

  أسباب بیع المزرعة إن فكرت بھ 
وجھة نظرك بین الزراعة في الوقت الحالي -

  :سنة من حیث  ٣٥وقبل 
  كمیة المیاه  -
 المساحات المزروعة  -
 عدد ساعات الري  -
 نوع المحاصیل وكمیتھا  -
 إن حصل فیھا تغیر ما أسباب ذلك  -

  المشاكل التي تعترض اإلنتاج الجید  -
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    ١    ١          ١  ١            ١  ١    ١      

٢١-٢٤- ٤٣  ٨  
٤٠-٩- ٠٧  

    ١  ١    ٢                                  

٢١-٢٤- ٣١  ٩  
٤٠-١٠- ٣٤  

    ١            ١    ١                ١  ٣      

٢١-٢١-٨  ١٠  
٢١-٢٢- ٢٤  

    ١  ٢  ١    ١                                

٢١-٢٢- ٤٨  ١١  
٤٠-١٠- ٠٦  

    ١  ١    ١    ١٠  ٢  ٢              ١  ١  ١    ١    



رعة
 املز

رقم
  

لويت   فواكه  خنيل  اإلحداثيات
  كمارا

جرجري   ملوخية  فلفل  باذجنان
  كزبرة

قصب   حس
  السكر

  كوسا      مرىب    بامية  فاصوليا    اءدب  نعناع  مطماط  خيار  ذرة  حناء  أعالف
  قرع     

  كوريرا  حسو

٢١-٢٠-٧  ١٢  
٤٠-٦-٧   
  

٥        ٢  ٢  ٣  ٣        ١٠                      

٢١-٢٠-٩  ١٣  
٤٠-٧- ٥٩  

٢                   ٢    ٣        ١  ١        ٥      

٢١-٢١-٩  ١٤  
٤٠- ١٠-٥٤  

    ١    ٢                ٥    ٣    ٢    ٢  ٢  ١  ٢  

٢١- ٢١-٢٥  ١٥  
٤٠- ١٠-٢٨  

      ٢                ١  ٢  ٦  ٢  ٤  ٣  ٢  ١  ٢  ١    

٢١- ٢٢-٥٤  ١٦  
٤٠- ١١-٥١  

٨                ٠.٦                            

٢١- ٢١-١٤  ١٧  
٤٠- ١١-٥٠  

          ٢      ١  ٢                          

٢١- ٢٠-٢٦  ١٨  
٤٠- ١٠-٠٩  

١                ٤                            

٢١-١٩-٨  ١٩  
٤٠-٨-٠٣  

    ١                  ١  ٢  ١                  

٢١- ١٩-٣٢  ٢٠  
٤٠-٨-٠٥  

٢٠                ١٠                            

٢١- ١٩-٣٩  ٢١  
٤٠-٨-٧  

    ١  ١      ١  ٠.٥                ١      ١  ١    ١  

 



رعة
 املز

رقم
  

لويت   فواكه  خنيل  اإلحداثيات
  كمارا

جرجري   ملوخية  فلفل  باذجنان
  كزبرة

قصب   سخ
  السكر

    اءدب  نعناع  طماطم  خيار  ذرة  حناء  أعالف
  فاصوليا

  كوسا      مرىب    بامية
  قرع     

  كوريرا  حسو

٢١-١٥-٨  ٤٥  
٤٠-٥- ٣٩  

        ٣           ١    ١                      

٢١-١٦-٧  ٤٦  
٤٠-٤-٩  

    ١  ١  ٥    ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  ١  ١٥        ١  ١  ٢  ٢  ٥  ٥  

٢١-١٨- ٥٦  ٤٧  
٤٠-٥-٩  

    ١٠    ٨  ٨  ١٠  ٥  ١٠  ٥  ١٨        ٥  ٦  ١٠  ١٥  ١٥  ١٥      

٢١-١٨- ١٤  ٤٨  
٤٠-٥-٦  

    ٥    ١٠    ٥  ٥      ٢  ٣  ٢        ٢  ١  ٥  ٨  ٨  ٤  

٢١-١٧- ١٥  ٤٩  
٤٠-٥- ١٢  

    ٢    ٤  ٤  ٥  ٢  ٢  ٢  ٣  ١٠      ٢  ٢  ٥  ٥  ٧  ٥      

٢١-١٧- ٢٣  ٥٠  
٤٠-٣-٧  

      ٢    ٢  ٢  ٢  ١  ١            ١  ١  ١  ١  ١      

٢١-١٧- ٣٦  ٥١  
٤٠-٣-٦  

    ١  ١  ٢    ١  ٢  ٢  ١  ١  ١          ٢    ١      ١.٧  

٢١-١٨- ٥١  ٥٢  
٤٠-٣- ٣٥  

١  ١  ٨    ٤  ٤  ٤  ٥  ٣  ٤  ١٢    ١٢    ٤  ٣  ٤  ٣  ٣  ٥    ١٠  

٢١-١٨- ٠٩  ٥٣  
٤٠-٣- ٤٨  

    ١  ١    ٣  ٢  ٢  ١                ١  ٢  ١    ١    

٢١-١٨- ٤٣  ٥٤  
٤٠-٢-٧  

        ١  ١    ١  ١                            

٢١-١٩-٧  ٥٥  
٤٠-١- ٤٥  

      ١  ١  ١            ١  ٢  ٢  ١  ١              

 



رعة
 املز

رقم
  

لويت   فواكه  خنيل  اإلحداثيات
  كمارا

جرجري   ملوخية  فلفل  باذجنان
  كزبرة

قصب   سخ
  السكر

طماط  خيار  ذرة  حناء  أعالف
  م

  كوسا      مرىب    بامية  فاصوليا   اءدب  نعناع
  قرع     

  كوريرا  حسو

٢١-١٤-٩  ٣٣  
٤٠-٧- ٠٩  

    ٥  ٥  ٨    ٨  ١٠  ٥  ٥  ١٠  ٥  ١٠        ١٠  ٥  ١٥  ١٠  ١٠  ١٠  

٢١-١٤- ٠٨  ٣٤  
٤٠-٦- ١٣  

    ٧  ٨  ٤    ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤      ٢  ٣  ٤  ٤  ٥  ١٠  ١٥  

٢١-١٤- ١٧  ٣٥  
٤٠-٦-٩  

٥                          ٢٠            ١٠٠      

٢١-١٥-٧  ٣٦  
٤٠-٦- ٢٣  

    ١  ١         ٢             ١  ١    ١             

٢١-١٤- ٥١  ٣٧  
٤٠-٦- ٣٣  

    ١  ١  ٣    ٢  ١                              

٢١-١٥-٧  ٣٨  
٤٠-٦- ٦٠  

    ٣    ١    ١  ١      ١  ١                ٣  ٢  ٢  

٢١-١٤-٧  ٣٩  
٤٠-٦- ٣٩  

      ٢  ٣  ٣  ٢  ١                    ٤          

٢١-١٤- ٥٠  ٤٠  
٤٠-٥- ٠٧  

      ٠.٥  ٢                ١        ٠.٥            

٢١-١٤- ٤٠  ٤١  
٤٠-٥- ٢٣  

          ١    ٢    ١  ١  ١  ١          ١  ١  ١      

٢١-١٤-٧  ٤٢  
٤٠-٥-٨  

    ١٥    ١٠  ١٠  ١٠  ٥  ٥     ١٠        ٥  ٥     ١٠  ١٠  ١٠      

٢١-١٥- ١٠  ٤٣  
٤٠-٦- ٢٣  

١٨                                            

٢١-١٥-٦  ٤٤  
٤٠-٥- ٣١  

٣٠                                            

 



رعة
 املز

رقم
  

لويت   فواكه  خنيل  اإلحداثيات
  كمارا

جرجري   ملوخية  فلفل  باذجنان
  كزبرة

قصب   سخ
  السكر

  كوسا      مرىب    بامية  فاصوليا   اءدب  نعناع  طماطم  خيار  ذرة  حناء  أعالف
  قرع     

  كوريرا  حسو

٢١-٢٠-٧  ٢٢  
٤٠-١١- ٢٤  

      ١  ١            ٠.٥                ١  ٠.٥  ٠.٥    

٢١-١٩- ٥٥  ٢٣  
٤٠-١٠- ٣٩  

              ٢      ٢  ٢          ١            

٢١-١٨- ٤٤  ٢٤  
٤٠-٨-٩  

١    ٢  ٢      ٥    ٧  ١  ١          ١    ٥          

٢١-٢٠-٩  ٢٥  
٤٠-١١- ٢١  

    ٢  ٢        ١    ٣  ٣          ١    ٢      ١    

٢١-١٩- ٤٦  ٢٦  
٤٠-١٢-٨  

      ١  ١  ١    ١                              

٢١-٢٠-٩  ٢٧  
٤٠-١٣- ٣٧  

      ١  ٢  ٣    ١  ١                          ٢  

٢١-١٩-٩  ٢٨  
٤٠-٢١- ٣٠  

        ٨    ١٠  ٨  ١٠    ٤    ١٠            ١٠  ١٠      

٢١-١٩-٨  ٢٩  
٤٠-١١- ٢٢  

١        ١          ٥    ٣    ٢  ١  ٢      ٥    ١٠    

٢١-١٨-٨  ٣٠  
٤٠-١٢- ٥٤  

    ١  ١  ١                        ٢  ١  ١    ١  ٢  

٢١-١٨-٩  ٣١  
٤٠-١٢-٧  

٣                    ٣    ٣    ١  ٥              

٢١-١٨- ٣٧  ٣٢  
٤٠-١٣- ٣٤  

١  ١          ٢                                  

 



رعة
 املز

رقم
  

لويت   فواكه  خنيل  اإلحداثيات
  كمارا

جرجري   ملوخية  فلفل  باذجنان
  كزبرة

قصب   حس
  السكر

طماط  خيار  ذرة  حناء  أعالف
  م

    اءدب  نعناع
  فاصوليا

  كوسا      مرىب    بامية
  قرع     

  كوريرا  حسو

٢١-١٩-٨  ٥٦  
٤٠-٢- ٥١  

    ٣    ٢  ٢  ١  ٢  ١            ١  ٢  ٣  ٣  ٤  ١      

٢١-١٩- ٠٤  ٥٧  
٤٠-٣- ٢٠  

    ٣    ٢  ٢  ١  ٢  ١  ١          ١  ٢  ١.٨  ١  ٢  ١      

٢١-١٩- ٢١  ٥٨  
٤٠-٢- ١٠  

١٠    ١٠        ١٠    ١٠          ٥  ١٠          ١٢٥٥      

٢١-١٩-٨  ٥٩  
٤٠-٢-٩  

    ١  ١  ٣  ١  ٣  ٣  ٣  ٣  ٢  ٢          ٣  ٥  ٥  ٢  ٢  ١  

٢١-١٩- ٣٦  ٦٠  
٤٠-٢- ٣٢  

      ١      ٠.٥                ٠.٥    ١.٩  ١          

٢١-٢٠- ٤٦  ٦١  
٤٠-٣-٦  

٢  ١    ٢  ٢        ٥                            

٢١-٢٠- ٤١  ٦٢  
٤٠-٤- ٦٠  

    ٣  ٤  ١٠  ٥  ١٥  ٤  ٣  ٤  ٣  ٤    ٣    ٤  ٤  ٨  ٤  ٤  ٨    

٢١-٢٠- ٠٨  ٦٣  
٤٠-٤- ١١  

١٠    ٢٥  ٢٠  ٢٠  ١٥  ٢٠  ١٥  ٢٠    ٥٠  ١٠  ٢٠  ٢٠  ١٠  ١٥  ٢٠  ١٠  ٥  ٥٠        

٢١-١٢-٦  ٦٤  
٤٠-٤-٨  

      ٢    ٢  ٢  ١  ١  ١            ١  ١  ٢  ١  ١      

٢١-٢٠- ٢٤  ٦٥  
٤٠-١- ١٤  

٦٠                                            

٢١-١٩- ٣٢  ٦٦  
٤٠-١-٧  

١٥                  ٤٠                          

 



رعة
 املز

رقم
  

لويت   فواكه  خنيل  اإلحداثيات
  كمارا

جرجري   ملوخية  فلفل  باذجنان
  كزبرة

قصب   سخ
  السكر

  كوسا      مرىب    بامية  فاصوليا   اءدب  نعناع  مطماط  خيار  ذرة  حناء  أعالف
  قرع     

  كوريرا  حسو

٢١-١٩-٩  ٦٧  
٤٠-١- ٤٨  

١٥                                            

٢١-١٩- ٣٨  ٦٨  
٣٩-٥٩-٨  

                  ١٠                          

٢١-١٩-٩  ٦٩  
٣٩-٥٩- ٤٦  

١                ٥                            

٢١-١٩- ١٧  ٧٠  
٣٩-٥٩- ٢٩  

    ١  ١  ١    ٥  ٤  ٥  ٢  ٤  ٣          ٤  ٢  ٥  ٣  ٢  ٣  

        ١١              ١٤٤  ١٧  ١٣٢  ٤٠  ١٣٧٥جمموع اخلضروات   ٢٧  ١٩١٤  اموع
 



  حسب خطوط الطول ودوائر العرضالسابقة مواقع اآلبار       
  بحوض وادي نعمان                          

  الموقع  الحوض  التسلسل  الموقع  الحوض  التسلسل
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ش
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٢١- ١٣- ٧  
٤٠-١٤-٥٢  

٢٠  

  
  

  
 

  
  

  
  

 
ش
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ي 
واد

  

٢١- ١٧- ٦  
٤٠-١٢-٥٦  

 ٢١-١٣-٤٧  ٢  
٤٠- ١٤- ٨  

٢١- ١٧- ٩  ٢١  
٤٠-١٢-١٩  

 ٢١- ١٣- ٩  ٣  
٤٠- ١٤- ٦  

٢١-١٩-١٨  ٢٢  
٤٠-١٢-٣١  

 ٢١-١٣-٥٧  ٤  
٤٠- ١٤- ٦  

٢١- ١٩- ٦  ٢٣  
٤٠- ١٢- ٨  

 ٢١-١٣-٢٣  ٥  
٤٠- ١٤- ٦  

٢١-١٩-٢٢  ٢٤  
٤٠-١١-٠٥  

 ٢١-١٣-٣٠  ٦  
٤٠- ١٣- ٨  

٢١- ٢٠- ٨  ٢٥  
٤٠-١٠-٢٧  

 ٢١- ١٣- ٦  ٧  
٤٠-١٣-٥٠  

٢١-٢٠-٤٢  ٢٦  
٤٠-١٠-٥٦  

 ٢١-١٣-٠٦  ٨  
٤٠-١٣-٠٣  

٢١-٢١-٤٩  ٢٧  
٤٠-١٠-٣٨  

 ٢١- ١٣- ٩  ٩  
٤٠-١٣-٢٥  

٢١-٢١-٥٦  ٢٨  
٤٠-١٠-٢٧  

٢١- ١٣- ٨  ١٠  
٤٠-١٣-٢٦  

٢١-٢١-٢٥  ٢٩  
٤٠-١٠-٤٧  

٢١-١٤-١٦  ١١  
٤٠- ١٣- ٩  

٢١-٢١-٤٠  ٣٠  
٤٠-١٠-٤٠  

٢١- ١٤- ٨  ١٢  
٤٠-١٣-١٩  

٢١- ٢١- ٩  ٣١  
٤٠- ١٠- ٨  

٢١-١٤-٠٧  ١٣  
٤٠- ١٣- ٩  

٢١-٢١-٢٩  ٣٢  
٤٠-١٠-٤٤  

٢١-١٤-٦٠  ١٤  
٤٠-١٣-٣٦  

٢١-٢١-٣٢  ٣٣  
٤٠- ٩-٣٣  

٢١-١٤-٤٨  ١٥  
٤٠-١٣-٣٣  

٢١- ٢١- ٧  ٣٤  
٤٠-٩- ٩  

٢١-١٥-١٧  ١٦  
٤٠-١٢-٣٦  

٢١-٢٢-٠٤  ٣٥  
٤٠- ٩-٥٨  

٢١- ١٥- ٦  ١٧  
٤٠-١٣-٠١  

٢١-٢١-٦٠  ٣٦  
٤٠- ٩-٠٥  

٢١-١٧-١٢  ١٨  
٤٠- ١٢- ٨  

٢١-٢٢-٠٥  ٣٧  
٤٠-١٠-٥٥  

٢١- ١٥- ٧  ١٩  
٤٠- ١٢- ٨  

٢١- ٢٢- ٢  ٣٨  
٤٠-١٠-٤٠  

 



  
  الموقع  الوادي   التسلسل  الموقع  الوادي  التسلسل
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٢١- ٢٢- ٩  
٤٠- ٩-٤٦  
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ي 
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٢١- ٢-٣٥  
٤٠-٦- ٧  

٢١-٢٢-٠٨  ٤٠  
٤٠- ٩-٤٧  

٢١- ٢٠- ٨  ٦٠  
٤٠- ٦-٢٤  

٢١- ٢١- ٦  ٤١  
٤٠- ٨-٠٢  

٢١-٢٠-٤٣  ٦١  
٤٠- ٥-٦٠  

٢١-٢١-٢٥  ٤٢  
٤٠- ٨-٥٦  

٢١- ٢٠- ٦  ٦٢  
٤٠- ٥-٠٩  

٢١- ٢١- ٧  ٤٣  
٤٠- ٨-٠٥  

٢١- ٢٠- ٨  ٦٣  
٤٠- ٤-٠١  

٢١-٢١-٠٥  ٤٥  
٤٠- ١١- ٨  

٢١- ٢٠- ٦  ٦٤  
٤٠- ٤-٣٤  

٢١-٢٠-٥١  ٤٦  
٤٠- ١١- ٨  

٢١- ٢٠- ٦  ٦٥  
٤٠- ٤-٤٤  

٤٧  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ي 
واد

  
  

  
  

  
  

 
ن 
ما
نع

  

٢١-٢١-٤٧  
٤٠- ٨-٢٢  

٢١-٢٠-٥١  ٦٦  
٤٠-٤- ٦  

٢١-٢١-٣١  ٤٨  
٤٠- ٨-٤٤  

٢١- ٢٠- ٦  ٦٧  
٤٠- ٤-٢٤  

٢١-٢١-٤٦  ٤٩  
٤٠- ٧-٢٩  

٢١-٢٠-٠٧  ٦٨  
٤٠-٤- ٩  

٢١-٢١-٤٣  ٥٠  
٤٠- ٧-٣٩  

٢١- ٢٠- ٦  ٦٩  
٤٠- ٣-٤٢  

٢١- ٢١- ٧  ٥١  
٤٠- ٧-٠٢  

٢١-١٩-٠٩  ٧٠  
٤٠- ٣-١٢  

٢١-٢١-٣٩  ٥٢  
٤٠- ٦-٤٧  

٢١- ١٩- ٨  ٧١  
٤٠- ٣-٥٨  

٢١-٢١-٠٣  ٥٣  
٤٠- ٧-٥٨  

٢١-١٩-٩٦  ٧٢  
٤٠- ٣-١٢  

٢١-٢١-٣٢  ٥٤  
٤٠- ٧-٢٥  

٢١-٢٠-٤٧  ٧٣  
٤٠- ٣-٥٤  

٢١-٢٢-٢٠  ٥٥  
٤٠- ٨-٣٠  

٢١- ٢٠- ٧  ٧٤  
٤٠- ٣-٣٨  

٢١-٢٢-٤٦  ٥٦  
٤٠- ٨-٠٧  

٢١-٢٠-٤٩  ٧٥  
٤٠- ٣-٢٥  

٢١-٢٢-٣٥  ٥٧  
٤٠- ٨-٠٤  

٢١- ٢٠- ٨  ٧٦  
٤٠- ٢-٥٢  

٢١-٢٠-٤٢  ٥٨  
٤٠- ٦-٥٥  

٢١-١٩-١١  ٧٧  
٤٠- ٢-٢٠  
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٢١- ٢٥- ٧  ٩٨  
٤٠-٨- ٨  

٢١-٢٠-٢٢  ٨٠  
٤٠-٣- ٧  

٢١- ٢٥- ٨  ٩٩  
٤٠-٩- ٨  

٢١- ٢٠- ٩  ٨١  
٤٠- ٣-٠٣  

٢١-٢٥-٣١  ١٠٠  
٤٠- ٩-٤٨  

٢١-٢١-٠٥  ٨٢  
٤٠-٣- ٧  

٢١-٢٥-٣٧  ١٠١  
٤٠- ٩-١٩  

٢١-٢١-١٢  ٨٣  
٤٠-٤- ٦  

٢١- ٢٥- ٦  ١٠٢  
٤٠-٨- ٨  

٢١- ٢٠- ٧  ٨٤  
٤٠- ٣-٢١  

٢١-٢٦-٥١  ١٠٣  
٤٠-٩- ٨  

٢١- ٢٠- ٧  ٨٥  
٤٠- ٤-١٤  

٢١- ٢٦- ٧  ١٠٤  
٤٠-٨- ٦  

٢١-٢١-٠٤  ٨٦  
٤٠- ٤-٥٩  

٢١-٢٧-٥٤  ١٠٥  
٤٠-٨- ٧  

٢١-٢١-١٩  ٨٧  
٤٠- ٥-٥٦  

٢١- ٢٨- ٩  ١٠٦  
٤٠- ٨-٠٢  

٢١-٢١-١٧  ٨٨  
٤٠- ٥-٥٨  

٢١-٢٨-٢٣  ١٠٧  
٤٠-٩- ٧  

٢١-٢١-٤٢  ٨٩  
٤٠- ٥-٣٥  

٢١- ٣٠- ٧  ١٠٨  
٤٠-٨- ٨  

٢١-٢١-٢٩  ٩٠  
٤٠- ٥-٣٧  

٢١- ٣٠- ٧  ١٠٩  
٤٠- ٩-٣١  

٢١-٢١-٣٢  ٩١  
٤٠- ٤-٣٣  

٢١- ٣٠- ٨  ١١٠  
٤٠- ٩-٣١  

٢١-٢١-٠٢  ٩٢  
٤٠-٦- ٦  

٢١- ٣١- ٧  ١١١  
٤٠- ١١- ٨  
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٢١-٢٠-٤٢  ١٣٧  
٤٠- ١-٠١  

٢١- ١٩- ٦  ١١٩  
٤٠-١- ٩  

٢١-٢١-٠١  ١٣٨  
٤٠- ٢-٤١  

٢١-٢٠-٤٧  ١٢٠  
٤٠-٠.٤٠- ٦  

٢١-٢٠-١٨  ١٣٩  
٤٠- ٢-١٩  

٢١-١٩-٤٩  ١٢١  
٤٠- ٠.٢٧-٠٩  

٢١-٢١-١٤  ١٤٠  
٤٠-٣- ٧  

٢١-١٩-٢٨  ١٢٢  
٤٠- ٠.٣٥-٠٤  

٢١-٢١-١١  ١٤١  
٤٠-٤- ٩  

٢١-١٨-١٠  ١٢٣  
٤٠-٠.١- ٩  

٢١- ٢١- ٧  ١٤٢  
٤٠-٤- ٨  

٢١-١٨-٣٢  ١٢٤  
٤٠-٥٩-٠٥  

٢١-٢١-٤٥  ١٤٣  
٤٠- ٥-٠٢  

٢١-١٨-٥٣  ١٢٥  
٤٠- ٥٨- ٩  

٢١- ١٩- ٨  ١٤٤  
٤٠- ٥-٠٦  

٢١- ٢٠- ٩  ١٢٦  
٣٩- ٥٨- ٨  

٢١-٢٠-٠٣  ١٤٥  
٥٠٤٠-٢٥  

٢١-٢١-١٠  ١٢٧  
٣٩- ٥٩- ٨  

٢١- ١٩- ٧  ١٤٦  
٤٠-٧- ٨  

٢١-١٨-١٠  ١٢٨  
٤٠-٠٥-٤٠  

٢١-١٩-٤٧  ١٤٧  
٤٠- ٦-٠٥  

٢١-١٨-١١  ١٢٩  
٣٩-٥٩-٠٠  

٢١-٢٠-١١  ١٤٨  
٤٠- ٧-٣٧  

٢١- ١٨- ٩  ١٣٠  
٣٩-٥٩-٤٩  

٢١- ١٩- ٨  ١٤٩  
٤٠-٨- ٩  

٢١- ٢٠- ٩  ١٣١  
٣٩-٥٨-٤٠  

٢١-١٩-٠٧  ١٥٠  
٤٠- ٨-٤٣  

٢١-٢٠-٥٠  ١٣٢  
٣٩-٥٩-٥٤  

٢١-١٨-٠١  ١٥١  
٤٠-٩- ٨  

٢١-١٨-٢٦  ١٣٣  
٤٠- ١-١٨  

٢١- ١٧- ٦  ١٥٢  
٤٠- ٨-٢٣  
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٤٠-٨- ٨  

٢١- ١٧- ٧  ١٧٨  
٤٠- ٧-٢٠  

٢١- ١٠- ٩  ١٦٠  
٤٠- ٩-١٠  

٢١- ١٧- ٩  ١٧٩  
٤٠-٣- ٧  

٢١-١٠-٣١  ١٦١  
٤٠-١٠-١١  

٢١-١٨-١٥  ١٨٠  
٤٠- ٤-٣٥  

٢١- ١٠- ٨  ١٦٢  
٤٠- ٨-١٨  

٢١-١٧-٢٠  ١٨١  
٤٠- ٣-٥٣  

٢١-١١-٢٤  ١٦٣  
٤٠-٨- ٦  

٢١- ١٨- ٧  ١٨٢  
٤٠-٣- ٩  

٢١-١٢-٤٩  ١٦٤  
٤٠- ٧-٤٩  

٢١-١٨-١٤  ١٨٣  
٤٠- ٤-٤٥  

٢١- ١٢- ٨  ١٦٥  
٤٠- ٥-٥٣  

٢١-١٨-٥٩  ١٨٤  
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٤٠- ٢-٥٦  

٢١- ١٠- ٨  ١٦٧  
٤٠- ٥-٥٧  

٢١- ١٧- ٦  ١٨٦  
٤٠- ٢-٤٢  

٢١-١٠-٦٠  ١٦٨  
٤٠- ٦-٢٧  

٢١- ١٦- ٦  ١٨٧  
٤٠-٢- ٦  

٢١- ١٠- ٧  ١٦٩  
٧٠٤٠-٠٢  

٢١-١٥-٢١  ١٨٨  
٤٠-٣- ٨  

٢١-١٥-١٢  ١٧٠  
٤٠- ٥-٢٤  

٢١-١٥-٣٨  ١٨٩  
٤٠-٤- ٧  

٢١-١٥-٣٥  ١٧١  
٤٠- ٥-٤٨  

٢١-١٥-٣٨  ١٩٠  
٤٠-٤- ٧  

٢١-١٤-٢٠  ١٧٢  
٤٠- ٤-١٢  

٢١-١٦-٠٧  ١٩١  
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٢١-١٩-٥٥  ١٩٨  
٣٩-٥٨-٣١  

٢١-١٩-٣٠  ٢١٦  
٣٩-٥٩-٢٥  

٢١-١٩-١٦  ١٩٩  
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٢١-١٩-٣١  ٢١٧  
٣٩- ٥٦- ٦  

٢١-١٨-٥٧  ٢٠٠  
٣٩- ٥٦- ٨  

٢١- ١٧- ٧  ٢١٨  
٣٩- ٥٩- ٦  

٢١-١٧-٥٩  ٢٠١  
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