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راارةي ر  و دةرا امَط  
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راي رزام  

  زام ؤظن

اط  

  

 :  

 را ؤداامَرو ط و مط   َ نو دةرا  زؤري َ ن وة

َةدةر َر  ن، ش َ ا  رؤذ  رؤذ طو طم ة  دةرات 

اث رَم  دةرا طم   طرام وو وا و ون وام ط ون و و و

َ   .انومدوو زر    وة وةيودم  نمن و طو دةرا 

 ،راارةي ر مََر دمرو و دري طرة َ دمرَ ايرةر 

َ و  َرَ  مانطلَ زدوم ذرةى دا دةرا و  مودا  ر  َطَام

. ر دم  وىط دم رى رى   رةوَوم ر لَ و زى و

 َ       (اا) وةيمَ و دي وة  وة  وةَ

 وةي زامر و ري و داراورد  ونةرر وة وَ يوم مو تدةرا   

وةَ مر وط م وم ايرةر يو دةر ط وةَ ا  .

 ةرنر و ياط رودؤ ،نو دةرا  ط مو دةرا امَط 

 .وم 

  

:َ  

رداردة َامؤظ م َو دةرامذ رة ى وَ وم ى درو ى وة و َ و 

 امَت و طمرية وةوةى مَ َاوة ، دةراردا دذ  ،   و

 ملَ و  دةرا زى و  ؤظ م ؤظ و مذ رة َ وازةو

 ورى رزى و زةرام وةىر،  امذ مارة ر   و ىممو ط ى

 ت مدةوَم ن دة   ةوةمراك و م  ؤظ و روم و و ر

َر دة وةىَ ردةوا و َةدرَ من طزام،   وى دم ارى دا  ت

  اردموةو دا دم وى   َلَ و زى . 

وةَ  مط وةدا   ت ريو د دةرا امَط م مََولَ دةدات ر

ارةي رارا ش روومي وةدا  وم دراوَ (َان)  و درودم م  و 

 َت ز وم مرةوور  ر ووور ر انَاوم  ،وك  وو    و
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 رَ طم   وموةى  دةرا . رو موة دةرا و طرام ش و وا 

 َرَ ىو ط َ اَ مَروة َازَ  َ و ََةَ وةم  مط َ

ط زى و  مَ ر س و  ما َل  امرةى داموى و ذداوم 

. َ  

 َوةَ :ى

موم ارةدامَ زام درو و ذام  دةراوم ارةي رار  او   . أ

 َ امدام موَةرروة و وةَ.و اوَ وةىدم   

 زد ردم دةرا وي ذَ زةوي َ ا موي َوة دةومة  وي رزةوي.   . ب

ي مطري ر  َ ََدموةي وو  دووروم موي َوة  و  . ت

 َن رةر َدموةى طم  ردم    م  ران و زدة 

  .وى ذَ زةوى 

ممطوةَ  وةَ يَ  وةروةن ط :    

ار دةوة ةم ون   و َمي روورووي دةرا وم ارةي ر  . أ

 َارةدام ومم زام.وم مو دةرا  درو 

  دموةي ر  ى  موي َوة دةومة  دةرا و  . ب

 َاوم دامان دةت.

 دةرا ون  طَامر دةرن   و  طونم وم مو  . ت

راارةي ر . 

وةَ   وور   ور دوا راارةي ر مو وةي دةرادم و

 َ دمرَ دا ووم  وة دةرا موطط امَط  وةري طرة

  َر  داوم  و دةرا امرةى دامذ ومدلَ زطوم   َر َ و َ

َر وى  دم رط زى و لَ و ر ومَرةو،  ووىر روة

َط مرة م  نو و  م وةىدمدارط   و دةرا ام

 رى روودامن   داودا.َم ت  دةرا و  طو   وى 

وة وام دي اَ ط  مَ وة م دَ زام ر دي َوة: 

 (اا)  رَ    َ دا و روةي زام    وة و َموة

.وةَ مر ري وراورد  ونةرر وة وَ يوم مو تدةرا  

  مَ وة:

دا وةَ  اوةَ  .و دةر َ َلط وةر  وةري   ري ةيَار

  دا اوة روو.و  طَام دةرا وي  َوة ممم طاي موي َوة

وم مو دةرا اط وما داوةري دووةَ وةري .اون وةَ ي 
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ارة وةري ،و دةرا مَر دةرا موطط دم  اوةمر و   يوم

  دةرا وي دا اوة روو. مرَم را و رةَا َي رَوة، وة

١-  ري ةيَاروة  

  طاي موي َوة١ -١

راارةي ر َوري ،دةريم) مَ يطَر واي١ و وةؤم ووير  .(

ي   ((44.32.49 – 45.23.08)ر و َم درَي 36.30.42-36.00.27زمم م ( نمَا

 ر َرو َم ري َ ة موي َوة دة).٢ي (م تر

  ). ١ردن (مي 

واوة ورة طلَ رك  رري ارةي رار طلَ م موا و  ،ر و 

ؤذت و ري رؤذوة رك  زة م زام ن و ران  رَطي و ،َ ر

ي دةموة.  ري روا ورة  نم و اس و ت رةي دةَ و  وَ ا

ي ري طلَ زاي   رَطي و ،َزاي دوون  رَطي َم و دةري دوون ر

 يويمن (مري دةوة دَ٢.(  

َ ةر و امر مزا  كر  راارةي ر وةَرط وويروةممم ر  َ  

 دةط راارةي ر ريش رووةَ٢٢٩٦ ٢ .  

 وةَ يوم اط ََ  وةو امر ر دة دة م  وي و يوم

 ي دةطرة٨٠٠روو ان  ٢َم  يرز ٦٠٠-٥٠٠و رووي دةر   ١  اةر  دة .

 ي دةطرز  وة َ ي  ََ ش ١٢٠٠دوو      .وةَدة 

زة َ  ةرةش ماوة. ز َوك  دةدا َر دة َرَ دةرمي راموة  زة 

. َ ة دة دة َ دووش،  ٢ي َةرةش  زة ي س دةوة

  .٣و  رؤذواش َ دةويَ دةَ  رؤذَ  دةوَ دة ةر

). ط  ٤ دة رام مَ ةي دي طا  موي َوة دي دةَ (مي 

  رزي زة م  مَاني وي  َزدا وة  مورةي رار  رووي طاا

                                                
  رةذ َر مر  ارة  .وةممم ر وةَةر دةط و امزاي ر ردوو راارةي ر

ري ََم      ١٣/٣/٢٠١٢رواري   ٧٣٩ذرة  و رم رؤ وم وةزان      ١/٣/٢٠١٠رواري    ٥٧

  دةرو.
١  ، اد ، اد  ،   ، ( وا ا ا درا ) اق اك ، ا٣٧، ص ١٩٧٣.  

٢   ا ء، م ن وض دو  وة ادر ا، ر  ،  دابا ،ار ح ا ، 

  .٢٠ص  ، رة   ،٢٠٠٣

  .٥٢-٥١ص ،١٩٧٦،اد ، ا، ااب ا  ااق ،س  اي ٣
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٣٥٠٠- ١٥٠٠ رووي دةر   دا ةش، ٤ةرَ   وةَ يوم م ةز رد .

   .ََمَز ،م ،ط ،رة ،َ ، ،ةَردؤلَ، م ،ر ، ،ََ ،ك

  دؤ م ،ن ةز مدؤ   نرد  وةومَا درم ةو زم

امن، ن، من، مودة ،مَ ،ة ،رو ،َرةدوو، َ ،َ ،ؤ، ن، رازان، 

ي َوة مَ ة و ي . َ ة دةامَ َ مووريَ، دؤرة ،ن، ن

  طا وازي دا دي دة َوام دة و  و دؤلَ.

مو ر  وواي دةري موةرا  زم رد و   َ َرووي ووا،

 ووةر  رةت .و و رط و وي ورام رة  ةموة دةوَ يوم ،و

 ر و يطوةر ،نرةووو ر  ارَ ووةن، رمدار وام و ووةر موازة

 .ط 

   دنرةرؤدان و ذط َ  ،انرةي دامذ  رةتارةي٢٠٠٩ امرةي دامذ ، 

 رارس. 300154ط  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 َمري ا،     و ،  رزي و م رووي زةوي ر َردن، طاي ر َردمَ اق  ٤

  .٥٠ ، ١٩٩٨ ،و،  َمي وةزارة روةردة  -٣-

  :وام ري ززام   

، َي زامؤظن، زامي    )و ماوة  ( ،  وي ذَزةوي  زاي ةر، مي ر      .١

 ،مَ٢٠١١  ،٣٢-٢٥ . 

٢.          َ ر  امزاي ر مو م اطر مامدر، م  ) مGIS) و (RS  يم ،(

 ،مَ ين، زامؤظي زامَ ،(اوةوم) ر٢٠١٤  ،٥٤-٥١ .  
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  ) موي َوة  طَةي ر َردن و رَطي َم١مي (

 
 :  ر  Arc GIS 10.2  َروة: ري َةران  رَمرمي 

َر ،نن دام ن، وةزارةرد  ،مَ ري راةGIS ،٢٠١٥ . 
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  طَام دةرا و  ٢ -١

طَام دةرا و ن ذ و ميَ  و  زاراوة  ش مةى 

)   انَو طذ  نوةوة١٩٩٢م ازر ؤىم دىر  ( )وة  ا

م زدى طَان و  دواى  مةوة طم دان ، مة دوا  ى زةوى ما)

وة َ طمَ ام رَاوة زام و دةزط مَدةون . وة مةى ردمؤ َى  و د

 ذ َ  طَام و  طَاما دةرام ذَ ة  طَامد وةى

ن ردةَىَ و َ َاو موةمَ  و داو  رو ىَ و  رَو 

وةن ر َىَ، وةى  م مىَوةن و   دةرَن و رَم دةرا مىَ 

  .  َ ٥ة ودى  َىَ

  ن  دةرا و م دى و رطَى  دةرا وطَام دةرا و 

ذ َ َازَ َدة  ،ةَر  داَ  و ى و    ان ودام  ا

 و دةراذ  نمن طز َ نوةوى مدا اوَ دموةر  َى ن داور

  وم مَ ذَ  و داودا.

ان و طَدمةَر وام َ م  و دةراو دةرا دم دوى ، ز دم دا

، رَطرى دن  رو م َوى   َ ،رَم ؤظ و ارةم لَ و زى

طوةر ن ودار دم دو، ز و ار  وةدام ك و را ،ط   و مَر و 

  . ٦روور و دةر دةدةن وزَطزار و را ذةَ ى  موى 

٢ -  راارةي ر  و دةرا اط ومدا  

  ََر َازَ  َ ن وذ وم ردةوا  َ و مط و َودةرا

ام طم روةم دةرا و  موي ةم دامان ردةوا وة. دَاو

: شدا ةَ  وةَ 

١ - ٢ ردا 

دار  و َةموة (ران،  ،رزة)  طم روةي دةرا و دادةم َر وةي 

رزةو َرزةوي و ذ وي رة وةيدي ٧ ردا مةَ و وةداَ يوم  .

م دا ر  ران   و دوو َازةى ى دار داي َن ر ر ماوة ة ،َ د

 دةطَ و دة َر رَةى ران. َة طرمة ى ى ر زؤرت ى وةى وةر

  را دا  اوةري مواي دةرو  ر وةداَ يوم  ردا 

ران م او وةرزي  .َدة ردةوا  م وة ت وةَ دة   م و َر

َردا دة ن و وةرزيوةرزي ز ةي دووةم  ررةزؤري دا ،  ري دا زيز و دا

                                                
٥ وار اا ،اا ديء ا ، ء : ، سف. دو ،رات١٨-١٣، ص٢٠٠٠. 

٦ا ا ط ،ا م ردن،  رواء ذن ا ،اندار ز ،٤١، ص ٢٠١٠ا . 

  . ٤١، ص١٩٩٩ ا ر،  ، ا اار ا، دار اء  و از ،ن،   ٧
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وم  ري دا رد  ي ٨) ،١ دةرا ر دا  ري زؤرير ش (

 ،ش  .وةَ يوم  و َ  رةي داَ وازةو  ََ  وةَ ش ،

ي طاي مو   مو  و رزةن ي دار زؤرة و َة زَ  ةي 

 ةَ ت ودة  ري دا ؤ نو م دة ورة و م   ،دا .ران  َردةط  

  )٢٠١٣ -١٩٨٤) ي ران  وي  دوون  مَان م (١ي (

 ي ران   ()لَ ي ران  ()لَ ي ران  ()لَ

٨٧٦.٣ ٢٠٠٤ ٨٨٢ ١٩٩٤ ٣٤٩.٥ ١٩٨٤ 

٧٩٢.٥ ٢٠٠٥ ١١٣٩.١ ١٩٩٥ ٩٢٠.٦ ١٩٨٥ 

٦٦٢.٢ ٢٠٠٦ ٦٦١.٩ ١٩٩٦ ٦٦٤.٢ ١٩٨٦ 

٦٠٧ ٢٠٠٧ ٥٣٨.٩ ١٩٩٧ ٧٠٨.٢ ١٩٨٧ 

٤٩٧ ٢٠٠٨ ١٠٦٠ ١٩٩٨ ١٣٤٦.٢ ١٩٨٨ 

٢٨٣.٧ ٢٠٠٩ ٣٠٥ ١٩٩٩ ٥٥٢.٧ ١٩٨٩ 

٣٦٥.٦ ٢٠١٠ ٣٨٠.٤ ٢٠٠٠ ٧١٩.٥ ١٩٩٠ 

٥٠٠ ٢٠١١ ٤٦٢.٧ ٢٠٠١ ٦٧٠.٥ ١٩٩١ 

٥٠١ ٢٠١٢ ٧١٨.٨ ٢٠٠٢ ١١٠٦.٩ ١٩٩٢ 

٥٤٥ ٢٠١٣ ٧٩٤.٥ ٢٠٠٣ ٩٢٩.١ ١٩٩٣ 

وةزارة لَ، رَةر َماوي دوون،    ر َردن،  روة:

 داي وماوة.

ي موم ري رةطزةم وواي ت  موي َوة  وة دورودر  ،َ داي 

وةدا موةمي ي دار دةط  و). ٢٠١٣- ) ١٩٨٤ مَان م  وي  دوون اوة

داوة  ١٩٨٩- ١٩٨٨) دةردةوَ زؤر ي دار وةرزي   ١ا. روةك  ي ( ٦٨٤.٧

 دةط وةرزي  ١٣٤٦     ،٢٠١٠-٢٠٠٩  م  وة٢٨٣.٧ د  .وة  وة

 ٥٠٠وة   ٢٠١٣ -١٩٩٩لَ  مَان م  ٦طر  دة ي رام م  وةي 

  وة وةدا ن ي م واوي  وة ،ي  ٩٠٠وم  تدةردة او ر ش 

 ري ورَذ و وةَ ر دؤ يواري رر ر ش .

.وم  زةوي َرزةوي و ذ وي ي وةيوم  

  وي رزةوي 2-2 

وي رزةوي  و و وام دةو  َر زةوا ريَ دةن ن َ ةي دةر و دةر و 

 مو دةوم دادةم َرووي دةرا وي رزةووة  ةموي َو، طوةمان

  ) و  : ٤ي و وةرزن دةمَ (مي  ةن َ ةي روور

                                                
٨     ريم َ ، اقَ مرد َر ياط ،نرد َر واي ش و ،يم ا زاد  ا-

٣-  ، َو ، روةردة ي وةزارةم١٩٩٨ ،٧٧.  
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  ز َك ١- ٢- ٢

ري موي  م طمي ن  ري زاي ةر دَ مو ووري د دادةمَ   ،َ ر

 رَةوي رَدما مَ َ ةرذ َ دوا ن ، َوةوة، ماوي دووم ر درواوة

 ي دةططَر  وةوةر  ك َي زَدر .َةدةَش  ٤٠٠َدر  ر  ،

موي َوة. َاي مي ر رؤ و   وي   دةو َري ٨٠مي 

 م انَ اوةر ندوو رؤ٢٠٠٨-١٩٥٩ ١٨٩.٩، دةط ٣/٩.  

  رووري ذاراوة ٢- ٢- ٢

َ َ    اموة روة دةطَ، و روةي  دووموي وازةوة دروو دة

 .ََ ري ذاراوةن و  رووك دةط ني دوومط  ودوو م  مرةروو  .نر و 

وَة روورة  راي  ري رؤذوا دةروات ر  وةي ذَ ز َوك  رووري (ش ) ي 

 .َذةرَري ذارووى (اوة رى مَن. درمر يمط م  توك دةط َزى  ٤٠وةمم (

ؤر ر) ى دةطوة ١.٥٣/ رة دةطروو  َوز ري٢٤٧). روو٢ .  

   و وة ٣- ٢- ٢

واى دزيَ وة دةطت، م دا رؤذ َِاموة روة دةطَ و  وةرز    روورة

 دواى ءَرةَ  نةدزيَ درو وىم َ ،  ار ران وةرزي  

َدة ا وو وةرزي وات ور دةر ويؤذر ،وا َز َذدةر َى طموةى ط١٠و.  

   رازان ٤- ٢- ٢

،  درو دة َ دوو دؤ ك    دؤ رش و ل   وةرز   روورة

دةروات و  م طمي وة دةرذَ ز َةوة. دا روورة  طمةم ردَن و رازان و مؤلَ 

  .١١دةَ ٢ ١٥ و رووري وزَي مي  ١١دةط درَي  روورة 

  ن ٥- ٢- ٢

َ وك دوو دؤ  ىوةر َك د وزة ىمط م ،ةةر نء دؤ دؤ وام ،

َز  َوي يمواي طري رؤذ وة ،واتوا دةرؤذرةو ر ن نءي  دةطَت. درك دةط

 دةط رة٨روو  ريو روو و َ٣٠ز ٢ َى ١٢دة وةر م ط   .

                                                
٩           مرد َر  ك َري زوووي ر  ر ناوي دووم رير وةيدم ،  ان

مَ ين، زامؤظزام  ،(اوةوم) ر يا، ما ،٢٠١٠  ،٧١.  

 ططزار  رَطي َم ،مري َوةي       طَام وان  ر ،م طاي و و       ١٠

 ،مَ ،نرد ا٢٠٠٧  ،٢٢٦ .  

١١   ارد اا او ا ا اا ا ،ءا        ص ،ر ا ،ا و ا ما

٣٧.  

١٢ .ر م  
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) وةك، ، َ، ازان ،دةروومزاى  ،ر ر م ةاوةى ز ي رانء وى (رزم

  .١٣مطز َوك دة روةو موةم وى  ةرو دة دزيَء

٦- ٢- ٢ من دارة ََ   

  درو  ي وايرؤذ  دةوَري م ن .َدة ر دروروو  دوو

ي مو د دةروات،  ط َروو  َارو و طن و    َدة َ دوا رةو طمةم

َش   دووة دةطت َ  دةويَ ن  روةي ري طمي دارةم و دوا رةو 

دا و َش و ي رف دةروات.  ََ  م طمي و دةرذَ ز َك. درَي  روورة 

  .١٤ ٢ ٩٤زَي دةط ووري  و ر ١٦

٧-٢-٢ ودةرى موور  

دة َ روورة دةو َرى رواي طمى (َن)  دةوَ موةمى ردووى 

(م وزَمَ). روةي وَام رووري مودة رة  دؤ (َن)وة دةَةت، 

 ر ري ،َوة دةطر (م) ى رى د   َ ريروو ن دؤ

 .َردادةم ودةري مروو دؤ رة َ ريروو دؤ ،ودةري مروو َذدةر  َ يمط

) دةط َ ريروو ي دؤَن٤،٨١در .(   (نؤَو َ) ريروو مدؤ  كر

دؤ  وةىر ة) رزا  (م) ى د رى  رام٢٧٦٧روو َوة دةطر (

ةط ون ى م دةن و رى طمى (وان) دةرذَ مو روورى  مودة، درَى د

  .(رةراى مَ دؤ رووري وة  طمن دؤ رووري (رك)ة َ دةرمى  ٤،٥٥(

 ةَ  اروةرزى دا  م دن ن يرامروو دؤ  .ودةرى موور َذدةر (زةط)

  .١٥ن ر دةرواتوى ر وطذ دةرَ وو

٨- ٢- ٢ َ   

 موي موة روة دةطَ و مو َا دةروات. وي   وةرز و  وما 

  و دةت. 

٩- ٢- ٢ َرو   

  .َوةدةطر م ي َدا  ري ذاراوة  وةرز   و َرو مةمط  كر

  ان و رةم و مة و دؤدا دةروات و  م طمي رة دةرذ َوي ز َك.

١٠-٢- ٢ َرري طوور  

دةرذَ  درَ دةَوة َ وة ر  رى موى- روورة َة را  راي ر

  (كر) ى ار  (نرؤو ودةم) رىوور ردوو    م ،وك َز

  رىوور  مط  َ  .ندة درو (َرط) رىوون وردةط وة(زةط) ىمدةر

                                                
  .٢٢٧ ططزار  رَطي َم ،روةي َو، طَاموان  ر ،م طاي و و  ١٣
١٤  ارد اا او ا ا اا ا ،ءا   ص ،ر ا ،ا و ا ما ٣٧.  
دطر  اا ،ري وزَ رووري م و رَمم، مي ر (و ماوة)، َي   ١٥

 ،دد يت، زامدة٢٠١٥ ،٤٤-٤٣ .  
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درَى روورى طر ، َ ز َوك ذر دةَ َام ى و ر َردمَ اق  رووى

)١٧،٨٥َدة(١٦ .  

  رووري ؤث ١١- ٢- ٢

 و رووري وزَي  ٣٢ روورة دةو  َري رواي موي َوة. درَي 

  ٤٢٧دةط ٢ . وة َن تدة ا و َم   ر  ىمط م ،

  .١٧دةري دون)، دةرذَ ٣روو دة زا رؤ دوورى (

  رووري ن ١٢- ٢- ٢

 .  ٣٧ روورة  م رؤذوا و ري رؤذواي موي َوة درَ دةَوة  وةي 

،  روورةش ٢  ٤٤٢ردوو  رووري روا و وا ََ. رووري ز ََ روورة 

٣١٨ دووري  ٢  و َدا رةت دةرةم يمط  رةوة. رووَ يوري م َو٤دة  

  .١٨دوون طمي ر دةرذَ دةري

١٣- ٢- ٢  ريوور   

 رة  َ   و َوة دةطر راارةي ر واير ر و م  رةوور 

 دةط رةووي رَزان. در  ،نَد ،ةرري دؤروو    ََرةو  ٣٧.٨ رةوور .

 و َرد وىم  اَو ر ،وا يورى م َد  و َدة رَ امر ىم

روورى   مو دةيَ ن راي رةو ري رؤذوا دةطرَ و دة َري مي 

ةري دوون. ، وةى  روورة دةوة    طمي طدن دةرذَ د٥اررمو  دووري 

  و َو دةم (نَد) رىوور  َة َ  ىوم  رةوور  وة  مرةوور

  رىوور َدةو َ ََ  ىَ١٩ .  

  ندةري دو ١٤-٢- ٢

اوى دوميوة (مَ يوري م واي ٤نرؤذ م ر  نرى دوم م ،(

 اوةم ،را  ةتء  ردوو انَم اوة وك َر ز َ دة

١٩٥٩ ) دةط اوةم وط يام ،اواو٦.٨ رو٣ (٢٠ ،اوةم دمدرو  .

 درَا دؤ رورة ردة ماوة وة دةرمى رام ٤٠دةرى دون دروو مى 

،  ٢١)٢٧٠٢واى داة، روورى دةر دةط ) مَ دؤ ؤب رؤذ٢طوةوةو مى 

 ي ط) رةوور ١٠٥وة٢َ يوري م َودة (.  

                                                
  ن روةي َو.  ١٦

 .٤٧، صر  ا، در اوة ا  ض دون و م ،ء١٧
١٨) مَ ر  امزاي ر مو م اطر مامدر، م  GIS) و (RS  ،وَ وةير ،(١١٣ .  
١٩  ،وةر ن١١٦.  

٢٠ إ ا ن،       دا ا  ات واموا د  ول ا ت    ارا ند  ،

 ، ما ، ا١٩١، ،ص٢٠٠٤ا.  

٢١،مَ،نرد ا وةىَ رم،نرد َر  و  ت ودا، ونرة٢٠٠١  ،٣٧.  



     د. ت رة ا    .ي رر  ر                                                                                       
 

  

 ١٧٧                                                                                       Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار  ى

 

  
  

  

  



راارةي ر  و دةرا امَط  
  

  

  Vol.3  No.6 (2016)ظرى زامى رار ى ط                                                                                  ١٧٨

  وي ذَ زةوي ٤- ٢

و و وام دةطَوة  ذَ زةوي و  وَةما من اردؤوة و َ ةي م و رَ و 

روةي وي اردموة دادةم َ . دةرا وي ذَزةوي  طم٢٢ ةما د َر زةوي

موي َوةدا،  رةراي دةومي مو  دةرا وي رزةوي   ي د 

 ودم  زةوي دةَوي ذ   راارةي ر ري مرؤرو يزؤر طةرمَ

 ن.َاوم

 زام دوو وةم وة وزةوَوي ذ ووي دةرار َدادةم مدةو وم  وةَ يوم

و ر و داوم وي  .)٢(ي  طورةي وي ذَزةو  رك  زام رام و ةر

 واووو رةدؤ  َدة زةوَن. ذدارم ادةين و رةَو يَ و رزي وم

ََوي طر رؤ وم  يَ نا ،وزةوي مَوي ذ ي دمرد  وة

وم ت و روا  ري ردرَوموةي زة م موي َوة  راي ري 

م دؤلَ و دة  مَان زة ما ومومي دووة   طي طورةي وموةي وي 

َي  و و و وةن م ر زؤروم وي ذَزةوي  ومذَزةوي.   ةوة 

وي  ن راي طاي مو  رةوة  داوة  مودا. را رؤ وي ذَزة

  . ٢٣رة

  وطةم ذَزةوى  ارةي رار مى) ٢ي (

وط  
/روور

٢  

 وى 

/زةوىَ٢ذ  

 ر

/دة  

  ى َى

/  
ممَر  

ام٢٥٠-١٧٠  ٩٠٠ -٢٧٠  ٣٠- ١٥  ٤٩٠  ر  َرد نو  

  ون ردَ  ٢٥٠-١٧٠  ٩٠٠ -٢٧٠ ٣٠- ١٥  ٣١٠  دزيَ

وان  ر ،م طاي و و طَام ططزار  رَطي َم ،مري روة:

 ،مَ ،نرد ا وةيَ٢٠٠٧  ،٢٣٨. 

  طم روةم وي ذَ زةوي موي َوة من: 

  موةن ١- ٤- ٢

موي َوة دةومة رووي وم موةموة  ردوو ري زطر و ماوة  ذرةن 

 351دةط  ن دةطر رؤ يوةمو، مم١٤.٦  ر وي ر ي شةَ ،/

 ن دةطوةمو  ٥١٢٤.٦  َ  وةَ  ري دا وازي ي   ،/

. ٢٤دا وةرزَوة  وةرز  َي ر موةن طرامري ردادَ و ردةوا  ز و داز

                                                
٢٢   ،مَ ،  ،ردة يم ،نو وةر دةرا ،م ل ة٢٠٠٨م  ،٦٣ .  

  .١٢٧، ص   ١٩٨٣اد،اد،، و  اب و أون، اارد ا  ااق ٢٣
٢٤ ا او ا ا اا ا ،ءا   ص ،ر ا ،ا و ا ما   ارد ا

٥٨.  
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  وةير وي م  .دن َل وة واردم  َةردةطَ نزؤر َد وامم  وي

 .امري ر امدام َوة دادةماردم وي رة وةير  شَ وة امر   

  

٢- ٤- ٢  َر  

وةدا مَ يوم  ٢٠٠ي  وة  مم ن ووةدمذةن مي م  وة نوم َر

  روةي َةوةي و زؤري رَةن دووري موون ون . 

  

 ةن  ٣- ٤- ٢

% وي   َ  ٩٥و رَم دةرَن و دوةرط  وي ذَزةوي دادةم  .َروي 

ةن  دموةي َاوم دامان  رورةم مولَ و ودَي و ذةارا 

%  ز ررةما ردة .ََ موي َوةدا دوو ر  دي ٥ردَ، مي 

   ي دة وام َدة  ت يَ َر  يَ ي ،ن دةرةو م داَ

 ن دةط ر َيم و َدةدر َ وةممزةوي.   ٢٥٠َي ذَ وي   تدةط وة 

 وة دةطَ يوم  نة رةي٢٣٦ذ  ن دةطر ي ١٥٥٩ . /  

َة ،ي ط دا و  ارةي رار  ردوو ري دةرا وي رزةوي و وي ذَزةوي 

 6089430010دةط ا ٣َ .  

  

 ) دا مي و  ارةي رار٣ي (

 /ل٣َدات   دةرا و

  210774009.6وي ذَزةوي

  5878656000وي رزةوي

 6089430010 

  

 :   ةرانَ ري :وةر  

١.  َر  ك َري زوووي ر  ر ناوي دووم رير وةيدم ،  ان

ا، ما مرديَ ،(اوةوم) ر ي ؤظزام ،مَ ين، زام٢٠١٠  ،٧١ .  

، َي زامؤظن، زامي )و ماوة( ،  وي ذَزةوي  زاي ةر، مي ر .٢

 ،مَ٢٠١١  ،١٠٨-٦٣. 

٣.  ر  امزاي ر مو م اطر مامدر، م  ) مَGIS) و (RS ر يم ،(

 ،مَ ين، زامؤظي زامَ ،(اوةوم)٢٠١٤  ،١٢١. 
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٣ - راارةي ر  و دةرا ممَر  

 ةَ وةَ يوم  نرةر   نو دةرا مَر:اوةَ  

 رَم مولَ ١- ٣

 )  اوة ةزةم رم َر (وم مَر ) ور وي ي٣٢٥ ٣ /

 )  ممط َ ن  و دمر ايَ اَ  ،(َل١٦٠ راوة. ٣َ (َل/

 روةك ةَ ) ياي ٣رو وةامن دام  ور وي ي َودةردة (

 لَ دةطو٧٠٥٤٦٠٦٠م لَ. ٣/  

  . َ ٢٠٠٩او ررةم مولَ    ٣) َاي ردم مي و ٤ ي (

ذ ومرةي دا داانمذ  ايَ  ك  و دمرل٣َ/  و اوَ يل٣َ/ 

  250238 250 62559500ر

م7986560 160 49916 ط 

 300154 410 70546060 

 :    ةرانَ ري :وةرا   ارد اا او ا ا اا ا ،ءا   م

 ،ما  ،مما ا  ،(رة ) راهد واط ،ا ٢٨١، ص٢٠١٢و ا.  

  

  و م ذةلَ رَن  اري لَ ٢- ٣

 و  َروو ر َ ي ر ََا دة  ور وي ايَي /٣ .َل

 وة دةطَ يوم  َل ر  ور وي٢٣٥٤٧٤٧٠١ ي ٣) َل/ي ٥  ،(

 ذةلَ دةط م اري  ور وي١٢٩٣٢٦٣.٥ ي (٣ َل/٦.(  

  

  )٥ي (

) و اوَ٣مز  وروو  (َل/  و و و راارةي ر  نَ ٢٠١١. 

وروو ري راو/دؤَ ريروو   و دمر ايَ٣لَ/دؤ/  و اوَل٣َ/ 

 و 154297176 1254 123044 ط 

  8294 9787.5 81177525وزةو َن

 131338 11041.5 235474701 

ر:وة واط ،ا و ا ما   ارد اا او ا ا اا ا ،ءا  

 ،ما  ،مما ا  ،(رة ) راه٢٦٩،٢٧١، ص ٢٠١٢د .  
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  .٢٠١١ذةلَ  َري ذةلَ  ( ي وي رو اري م٦ ي (

 /لَ٣َاو و / ل٣َموةمي ردم و  رر َ  ذرة ري ذةلَ

ر 206072 2 412144 

  184771 2.5 461927.5ن

م 52399 8 419192 

 443242 12.5 1293263.5 

ا ا و اا اارد ا   ام و ا ا، اطو   ءا، ا اوة: 

 ،ما  ،مما ا  ،(رة ) راه٢٧٨، ص٢٠١٢د.  

  

ر َ وي ي دة راارةي ر  و اوَ ت ودا دم   ن دةطر

307314024.5 ٣ دةط ووي م ا داَ  ،َل/ 608943001٣ ةَ  .َل/

 م و اوَ٥ امرةزؤري دام     ،ََةَ ووي م ي دا %

  د م زةوي وَوي ذ  وم ر طدووة زؤررزةوي وا وي  روويوي روو

  دامام موي َوة َوة.  

  

٤- راارةي ر  و دةرا مَ  

  َو ن ١- ٤

و : وة دردة وووا ررى طورةى  ر دةرا و ر زةوى و  ١- ١- ٤

َذ م  م  وودةدات، وور َ كور م  ذ  ي زةوى 

)  ةىَر  ران وةىوم  ران وةىومران ٥٠ ىم ى طوةمى م  و ز (%

َر دةذ  وو  كور م. وةى ت و  .او مرد  وةى ووومرةدوو

ووواى دةظرى رار ووواَ ارة،  دردةى ووَ َ     درن

 مو ط  دةرا و درو دةت. 

َي وم ون ر وي   زام رادةي و مم  موي َوة، و

)  ر َوة وةن  دةردةو  َرام موي ٧ دوون  َ َد (ي 

 َودة ر ران ايَ وة، زؤرش ما دا مم ر كم ةَ  وةَ

  .(مَة وازي   ي       ، (٠.٤م ا ( ١٤٢(م ت 

                                                
     + (س) م ري ط ايَ /م رام ر = ن وري دو١٠  

                                         =684.7 ) /18.93 +٢٣.٦٦) = ١٠  

وواي م و،  ٩.٩٩ -٥ر ووا م و،  ٥رن طر  و َو  َ  وَي د

  زؤرَار.  َ٣٠ار، ز   ٢٩.٩٩-٢٠مَ ار،  ١٩.٩٩-١٠

  كوةَ) مَ  يَو ،ا  ن : وام ري ززام  ،(واي وردوور يم  ) و

  . ١٦٦-١٦٥،  ٢٠١١، ، َي زامؤظن، زامي َم)ماوة



راارةي ر  و دةرا امَط  
  

  

  Vol.3  No.6 (2016)ظرى زامى رار ى ط                                                                                  ١٨٢

 ومم م و ون ي  َر ا مم انَم  و ودةردام ون و

 ،(ري ش  ٢٧٧،٣٦م زة َ اي  ،( ) زؤر   َ  ٣،٢١اي (

دةطرَوة  وازاي م طر و َ رَةي مَان مم و و زما. زدةي وي ش 

 ،َدي دة (نزار، م ،ت ،دووة ومم ، ومم ،دووة  ) ام  وي 

.َدي دة (  ،ل ،ب ،ز ،ان ،) مم  كر  

 

 )٢٠١١- ١٩٨٤) وم وي/ش  وي  دوون (٧ي (

 
زامؤظن، زامي ، َي )و ماوة( ،  وي ذَزةوي  زاي ةر، مي ر: روة

 ،مَ٢٠١١  ،٤٧.  

 ز و دازي ران   َ رة رةم وموةي وي رزةوي و ذَ زةوي  ٢- ١- ٤

).  ١٣٤٦) وة ( ١٩٨٩-١٩٨٨دةردةوَ زؤر  ي دار  وةرزي ( )١دادةمَ. وةك  ي (

 ِ) روةرزي دا  ٢٠١٠- ٢٠٠٩ ) م  (وةي  ٣٨٣.٧  ري دا ،وة (٦   َل

 م انَ٢٠١٣ - ١٩٩٩م   وة٥٠٠   وة وةدا ن ي م واوي  وة ،٩٠٠  

و ذَرري و  و  رام .ش ش و را دةردةت  موي َوة 

.وم  زةوي َرزةوي و ذ وي ي وةيوم ر دؤ يواري رر ر 

٣- ١- ٤   َر ،رزو م   رارى ردةظ  و دةرا مَ  َ :رزى و م

م  روورةن و  و طم و  مو طاى زدا وة  َردةَ رو

رَم دةرا وى ر زةوى، م زةو ن رزن   وى روور و  و 

 موم  دةرا  ود وةرط  ،نط . ر َر رارى ردةظ ر ر و

.َدا  درو م و َرودة ط اوىم دمدرو  رزو م ةمر 

طرام ش و وا: طرام ش و وا  َم  و ررى  ر واوى   ٤-١-٤

وة ررى طورةى  ر دةرا وى   ن درودووة  دةرا و ن  ن 

 َرى دةى طرام ش و واى م ر  موةوةن موةمي ي طري زةوي 

)٠.٨٦وم  اوةوور ردا  ةوَر  ور امروة، طرز دي ي (  ام

واي دةرو اوةري م دمراورد  .(اوةرى مواى دةروو رارى رواى دةظوو)

) م انَم  رط م مةوةمان (١٩٧٤- ١٩٤٤مَوةي م َلط (ي ٢٠١٠-١٩٨١ يوةمم (
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 ر٠.٧ط َو  وةرز دي ي ن  (وةَ ىوم  َوو م ).ني دوو

- َ١٩٤٤ة طرام رو َ ام دار رووماوة  ر  َراورددمَ ام وةي مَان (

.   ٢٥دووة ٤٤.٦ ) دةردةوَ  َاي دار٢٠١٠- ١٩٨١) طلَ َام وةي مَان (١٩٧٤

  وةي َ ازةم دار طرامرن ردا وة َاز َ وو  زددووةو 

  و َرران دة زؤرى َ روةرزى دا ر وة  روة ،دووة ا رام ةىَر

 وةك ران مر َن ةى  دةت، وا دارَ ة ن ر وةرزى ن وةرزدا  

  ى َن دة و ر دةرا َدة رة رىر ش دووامرط  ،َش ما دارام

دووة روةى داوم ى و  ةوَوةى روم  وة  ران و زؤرى رى دار ى

را دة َى زد وم را و زدوم مم  مَ روورو ماوةن و  وموةى امى 

  زمدم و ماوةن.

  

  َؤن ٢- ٤

م دةرا و دادةم  ،َرةَ  م و َ و :*َى  وم و  ١- ٢- ٤

وم  رزةوي وي دةرا وم ةىَر  ا مردة  ى وورد و دروة دامر،  

وةى ردة و زاماوة رةرا طورةوم رةن و رط زى ن  راو وةى 

ر وى َ َن دةاوةم ر وووو ر  و ط  َلَ نو ش َ ررة وةى

َر وي و م  وةَ  .و دةرا موةر وم  رة 

 )٢ي (  دمَ  ةرة من) و راورد١وم وي ذَزةوي موي َوة (ي 

 :َودةردة  نارةوة يم نرةر مَر  وي و و ري  

 
١. ) رؤ مPH ( 

 ، دا )١٤ -١( )ى و َة ط مَان    pHى(  ،وا وموةى م رؤ  مو ودا 

) ش دادةمَ، وة طر ى     ٧- َ١وا وم و وم، وة (      )٧( ر و َىط

و وا و وة   (ي) دادةم َ .َو  دوو ر دةطرَوة َن  )١٤ -٧( مَان

 PHوةى ن وم ردى  و مودا، ي         وة  ،رزى م رؤ  وى دارا   

طم زؤري  ي   PHرري  ر  زةط و م مو و، َامدم ي 

                                                
٢٥  ، ن و   ا  راهد وأط، أر   راا ا  ت  وأ ات اا ،

ا ، ، اا  ، ر، ص٢٠١٣  ،١١٩ .  
   وم و  وم  روةم وة  رَى دة رةموة  دة َى طر  و ن و *

ََووةك مذةلَ و ر ؤظ و مَر   َر  وة ةمر،  وم  ؤظ و وةى ىَر  و

 زى وة َ لَ  وى ر زةوى دةَ درو دةَ. وة وى ذَ زةوى  رَى وم ارةوةى وى 

.َدة ا دروَ نردة وةىام و  زى و ن وةى  ،و  :وةر  ،ة 

 ،ر ،د ،١١٥-١٠٧، ص٢٠٠١دار ا . 
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ى دةو َم طو رؤ   (pH). زؤر ى٢٦ةمارومَ  م اردن و اردموة

)ة، َاى  ٦.٣)ة، وة   دةو َي طمي دةن   ي (     ١٠.٦( َؤ،  ى

)ة. ش وة دةطمَ َ   َةرة من و َةري ٧.٢٧( ى و م و ةنPHى  

  وةَ يوزةوي مَوي ذ اَ       مَر وة واردم  وة و مو ط ةَ

 م ةَ  .نرةروة.٣.٨اردم  َطم راارةي ر زةويَوي ذ ي %  

٢. ) رة ممطEC ( 

          رى ط رة زووى ممط  و ىَ م ك ىام )٢٥  َرَس)، وة دة

)وا(ز/)،    زؤر طورةَ  ام وى ك روة  mohs/cmى(

وة دةام ى طر و وموةى يَ  (EC)ى(ؤز/) رد  َوى ذَزةو .ى 

 و ى يَ اوةن  وَا زؤر ،وا طمم رةى  اوةن وَا ام  .ى طر

%)ى ى طممى زددةت، وة  وة     ٢س)ى طر ر وَ (١زددةت، رزوموةى(

َة ىرة ممى ط َ كى ٢٧ رز .(EC) مي ط وى َوى  دةة  ،اوةى م

ؤز/) وة م  دةو َوى م طو رؤى َؤ،  ةى            ٨٧٠(

س)ة. ١٥ؤز/)ة ى  آ اوةن و مدا، وة ى طر مو (  ١٧٧(

ؤز/ .(رةت  وى   ) ٤١٧.٦ر م و ةم موي َوة دةطَECاى

  مَر  وة  م و ا ةريَ  ممراورد و ور ذةلَ و ؤظ و وةىاردم

  .ررةن

  TDSددة رة اوةم مو و  .٣

ةو َوى م طمى ماوة،     ) دة زؤر ى آ اوةن د    ١دم ي ( 

)ي ٥٥٦  ة، وة(/TDS         ) ي  امري ر  دؤ ي َووة  ٢٨دة ،(/

)   م ر ايَ٢٦٤.٣٥    َ  وةَو ناوة َي ى ى .(/

 و .وازة           وى ى اَ َلط َر دة  ،وةى و ىَ  وةَرش دةطواز

       ،َدة  ماوة َي ى ى ،َ ز زةوَوى ذ ى اَ  كةَ ،زةوَذ

 ،ََ  وةََدة  ت دز اَ  م َلط وةَدة  و َر ارى وةش

) وى و ن و     ٢. َ َةرةم وى اردموةى ؤظ (ي     ٢٨دةورورى ا

.وةراممؤظ و ط وةىاردم  

                                                
٢٦ ا  ؤَ ،مر و  رىوور َوةز و ىاط ر يم ،(وةاوةوم)،  َ

  .١٠٤ل ،٢٠٠٨، زامى  ،زامن
 ،ا(، دن ااق، ر ) رة-رو و روض  ،أاح   اي ٢٧

ح ا  ،٩٧-٩٦ص، ٢٠٠٢ .  
٢٨ا أ  رىد، او ما   ه ا و درا، ) رةر (،  

ا، اد ،٥٥، ص٢٠٠٢ . 
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٤.  َTurbidity 

َ زةوَوى ذ  ن ام ددةى  َدة ََ وى  ،َ (و) ةوةرى وردىز

رزةو رةراى و دوو رة زؤر ري َ َ دةَ، وة وم ددة ااوةمَ و 

 ر و  ،ى وةوة ر َ ط  ر دةط  َ دراوى م و، 

وةش دة َى وةم دارى رؤَ  رووةم مو و و وموةى ر ن، 

َى م و َNephelometric Turbidity Units    ،َرَدة(NTU)َدة َ٢٩ .

 ٣مَ،  وة ى َن()مَةدة  ،وى و وموة اوةم موي 

%)ة، وي ي ك  َ١٠٠ م َوام وى م طراوى طمى ان  رَةى َى (

) ي دةطَ ةيَر رمار٥٢َ ةيَر  اَ يم  اوةي ممي ط وي ي %)، وة

و م و م  و اردموةى ؤظ و  ٣%)ة. روة   َوى و ٣٥(

.وةراممط 

  Total Hardnessمز و  .٥

و ى وم م ما  دوو وَم وة مم  و ط  ،اوموة 

           مط َر و زم .َز دةات مت و ممر ودطط وة م رط ردةط

 ومَ  م  ودا، ريَ   . ٣٠زام رى و و ارى رَم   ررةن

وة  رى دموة و  و َن و من دم ون دةطن، وة مام  َرة 

                ةقر ََ ي دواى  امم ن وَ رى  وة رة  مَر .ََر

        َة نوةام ىام مَ رة  وةى ر ،ََةَ  امَ مرة وة

وى    .THرةت ى   ٣١رزوموةى ى طر ،روة دة ى طران   و رةم راا

/)، وة  ٤٩٠ةى (طمي رن  ذَزةو مودا دة زؤر ى دةو َى

  َ ىرؤ وط م َودة  ،ؤ  )ة ٦٠(/،      اَ و م ا

/)ة.   َم وى ذَزةو موى َوة و رَم  اردموةى ٢٧٧.٣٩(

َ َ ةرة  راوم رز ى  وى ذَزةو مودا ة   ر، َ َؤظ و طموةران

  .م و َان

٦.  َAlkalinity 

رؤ َلط دمَر  وة ىام وا َ وة ىام د   و َ .ن دممو

دة امَ وة، وةَروةدا دةط و تمر ت ومر مم وم    مر مَو  َ

                                                
 .٣٥١ص ،٢٠٠٦، ن ،دارازوري ا  واز ،أت  ا واث ،  ي ٢٩
ح  ، اداب ،) )رة ر ،واراا طنرورض  ،مه ا ار ٣٠

أر/ا، ٩٦ص ،٢٠٠٨  .  
 مى ر ، موى َما زةو واز وم وى ذ َطادموةى  ،رؤذان رةون وةن٣١

  . ٧٧ل ،٢٠٠٨، زامى َمَ،  زام ؤظن (وماوة)،
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  مر  (/)  نر ت وةمر ت ومر م مَو رىر 

َة دةَ زارط ي (٣٢ وةىمَ .ى   ١مي ط َوى دة زؤر  ،دة (

)  ،ارو مد٣٦١ط       ،ى ذاراوةم  مرة ىمى ط َودة   ة، وة(/

)٠  ) م ر اىَ ،ة(/رج         ١٩٨.٨  َ اَ ةريَ َ  .ة (/

 َ   . ةوةرامؤظ و ز وةىاردم وى  اوةمدام م روم اويَةري رَ٤٦.٦ %

  وي ذَزةوي موي َوة و م  اردموة.

٧.   مCa++ 

  رام و() ىَو وة ر و َدادةم زةوَوى ذ وم مرة ددة َ

 م نمى دةوى. ٣٣ زؤر  م وى  ي ) ىماوةطى مم  دا(

اَ )١٢٨ppm ة(،          ددةى  َ و ىَو ىمى دةوموةش م،    وة

 َودة         ؤ يم  ةى طمط  وى  ) ٦ppm ة    ،)ةَ ن   وة وةش

 و   مَ  اى   .دةطم  ،َوَةم طمى (طة) ددةى   دةطن       

).رةت  و م موى َوة  اردموةى ؤظ ر     ٣٠ppm(دةط  ما

  اردموةن.  و م مو وَ َ ةرةن ما دةرؤ ى  مو

٨.  راCl- 

    َم َ ،م وى دةر و زةو َ ىمام وَو و ،ودا را رة وةىر

ا) و   ن وام رؤ وى وة  وةىر  زي رؤى ذةلَ و (

 ،و وى ودَى. وم رَة زؤر و م مو ودا دة َى دارام رى و دازراوة مان    

.  رز ى دةو َى م  مي اررم      ٣٤روة ردة ر لَ 

). َاي را٦ppm   ة.   دةو َم طمى ن، ١٣٩ppm (     ) ةى(

)ة. رةت و رَم  اردموةى ؤظ و ذةلَ و ور٣٠ppm   َ )دا (١٠٥و(

و زةوةر َرووى ى     ى وى ذَزةو موى َوة  مب دادةم  َاردموةى    

  راةوة.

  

  

  

                                                
٣٢  ، زو   ه اارت امر وا  ،مما   ،(رة)  ر ،

 ،م١٥٩ص، ٢٠٠٨ا.  
٣٣ س ، راوة وأوا  ا رةا )راهد وداب ،)، اطا، اد ،

  .١٥٢،ص١٩٨٩
٣٤ ن ان، ة ءت  إما م ا ار   ه ا ا  ا تم

ااGIS، ر) رة (،  ،ا  ،ا ٧٩، ص٢٠٠٨ .  
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٩.  دNa+ 

روةى رة زؤرى د مو وى و دارى رى وَةموة  و           

  ( اىم وة) اَ ند م رز ةَر  ىامَو٣٥     م  روة . َ

       رة وةىر (ر)  ،او َن دادةموة زؤر  ة

            ،َدادةم مَ و َ  ،د مر وة  َ م د.َدادةم

)اوكَ   ،د مر َ وة. وةَدة        ،َدة درو د ىدطط َ و(

          .َرددا دةم واى ش و   ،كةَ وةىمام ر  رىر رى ط

وة م ؤظ رر رى د  ودا ، وة رَم يَ و       

.  وة ممم      ٣٦و َم وى رؤن  ودَى      َاوم مولَ 

 د  زةوَوى ذ دممى دةو َش دةام   ،اَ ي() اىم ارة٣٧   .

ان  مى َة،        ) دةردةو ،َ زؤر ى دةو َم طراوى طمى      ١ي (

، مورؤز، دؤ، وار،   ٢، رار  /١)ة.   دةو َم و ةم رار ٢٢٤ةى (

ر، زادي، َوا،  ،م طو طورة، ت، ك، ن، م ،م ،رن،         

َ .(/ اى   ٠، م طمى دةرو  ي (٢، رةم ١وو، طدم روو، رةم طدم ار

   ) ا دةطم  دو          ٥.٥٩  ،وة وةدموومدن و ر م وةى .(/

      َ  ََ  رةة دَ زؤرى رزى و م زةةطر     وةَردةط رة  َ

وازىَى  مو و وم و وَامى،  م د  دةطن. رةت     

و  وى اردموةى ؤظ   َرن طلَ َةرةن راورد دة ن            

م طراوى طمى ام ر  مى َة و اردموة م ،   دةردةو  ،َم وى

.َور ذةلَ و و ؤظ و  وةناردم و م   م و وى 

١٠.  K+ 

          م  َ ،َدة د م  ةداَزؤر   م     رومط مذ  نمط

. رةت  ٣٨رووةن،   اموةي وَةن ادةَ و امي موةي  ر رووي ك    

ى    وى ذََزةو مو، زؤر ى دةو َم طراوى طمى اموة  مى    

/)ة.   دةو َر  َمم طمى زوورم روو مى  َ ،) ٧.٨ة

ودةرد،     ،مم ىمط ،َى وةمة، طم ىمط ، ىم اران ىمداوة، ط ىمط

َؤ  مى َؤ، ةم ت،        م طمى  ،َردوو م طوت، ؤذةى م رؤى

   رةم ،روو مداروو، ط مدن، طر ،م ،م ، ن ،ك١  رةم ،٢ ،

                                                
  . ٨٠ص م ،ر٣٥
٣٦ا أ  رىد ،  ه ا و درا او ما،  ر، ٧١ص.  
٣٧ س ، راوة و أو ا   ا ا،  ر، ١٥٦ص.  
  . ١٠٨، روةي َو،  مة ل م، دةرا روة ون٣٨
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 ،ردة ،زادي ،رَ ،ان ،كاروو،  ٥ ةي ،زادي ،رَ ،اار ،نر ،زار ي

 نة  دة()نَ ر  ى،    داوم م و   اىَ وة

)٠.٨٤دة       مةرةَ َلط راورد دة ووى م  رى  َ .(/

 ى َدة اَ ةرىَ َ وة، دةاردم وى  َم وا ،َ () وةاردم وى  

 م وة ر ،َ اَ ٢٩.٥        ،وةاردم وي وةَ يوزةوي مَوي ذ %

)  ودا  د ي م روم اويَةري رَ َ٣ َ ،راوةَ َر (/ ٩٦ة %

 .وةاردم وي ووي م  
  

١١.  طMg++ 

)، ٩١ppm) دة زؤر ى ط دةو َى طمي رن  ي(َ ١وام  ي (

)م   م َودة   ٥وة ppmوي ذ ،)ة ط م اىَ زةوي وةَ

) دةط و٤١مppm  رة ، ى ة ىة او وى  ط .(

دةطرَوة  وموةى َا وَة دؤن و ووموةى اوام ن َ زةوا. 

  وةىر رى دؤر ط) :وة مط و  ام وة ، 

.   ٣٩وَة طراوةم ،دا، ، رم  (وَة طما، وة: ر، ن

 اَ ةرىَ َ  ةوةرامؤظ و ز وةىاردم  مَر و  رةتوي ٣٧ %

 ر م روم اويَةري رَ َ  ،ن مَر وي وةَ يزةوي مَذ

.مَر وة واردم وي ن  
  

 -NO3مات  .١٢

ؤى مور مةَ َ َات دادةمم، َ ؤم ةَ و َدادةم مط 

ورى وا،  ددة ماما ، طم روةى مات وى ذَزةوا 

وةرؤن و وم مؤ ما ،ك و رؤ زن و  رةن 

.َات دادةمم رة وةىر  ،َرزدة اَ اتةى مَر َا مَ ووةر  ىموو م

 وامَ امةوط  َلط ىةَوة ر ،َرم وةووةن ر اتو مووةك مر  م

 ام ا زؤرةومم ةوط  وا َر٤٠دةط وةر ، َدة ا زمم  ىة

ر َو م و ة مم م  و  ،ةن، وة  ة من ز دة َة ن

. ٤١زةو مى،  ددةى رى زؤر َا ردة ََد م   وةرؤى دامام زؤر

زؤر) ،ان ىماوى طرط م َوات دةى م ٤٨ppm ؤى  ،)ةوةر وو  دوورة م و

                                                
٣٩  ر  دار، فه ا رو و)  نل)-وا- ما ،  ر

) رة(، ا، اد ، ٥٦ص ،٢٠٠٠.  
  .٨٥درى  أ ا، درا  و ه ا   ام وا ،ر، ص٤٠
٤١  زةويَوي ذ ،  وَ وةير ،ةر زاي  ،١٢١ .  



     د. ت رة ا    .ي رر  ر                                                                                       
 

  

 ١٨٩                                                                                       Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار  ى

َردة اَ مرة ددة  ،وة و زةوم و  ،انى  ،دام وة

وةم مات و وةدا روو دةدات و ت دواى وةوى وةش ردةوا ر َو مَان ر

ت ى َم ز دة َوامش مات،   دةو َم طمى وة ،َمرد، 

 ،)ة ٠ppmم طو طورة، دوو ؤذةي و، ي طمي ةي اروو  ى ما رَن(

) دةط وزةوي مَوي ذ  اتاي مَ١١.٦٤ppm   ناوةوةرط  وى و ووىر .(

  ) وى و ن و رَم.٢اردموةى ؤظ  َةرةم ي (

َوي ذ م  َيم َون دةردة رةوة وةي      وي و ووير وةَ يوزةوي م

ووة دووري ون ن َ َ ةري َا و رَاوي مرو م و وي اردموة   

.ن مَر و 

ا وى زؤروم ردةوا ذرةى دامان  داو َى  دةر زؤروم ذرةى دامان: ٢-٢-٤

م  زدومَ  ا دةرا و   ى داو زد مت ى           ،َ دةوَوة

 زدوم دامان وا وموةى روى   ،موم ؤذةى اى  وةرَم و

   ،وم  و  سرةي ١٩٥٧وة  ذَ يوم ام٧١٤٥٢دام     ،وة س

   دنرةرؤدان و ذط َ٢٠٠٩ ط راارةي ر امرةي دامس. ٣٠١٥٤، ذ 

: ر َردن   رطَِى و م روةمَ       ى موم رطَى زام و ن ٣-٢-٤

وازة و        ،ودا ىَرط َم وةزارةت  دز َر  دمةَر ىَ ى داَرط ارى

 وم وةزارة لَ و روةم و و وةزارة رةوام و م ون و      ،دةت

ر م ى وَرط  مش طى ذدة روةو دةدةن دةرا دمةَ،    َر ش

           دنس مر  ؤدان و ىَ ومدو ز ىَرط  و رم وم َلَ 

.دةرا  دمةَر ما   

٤-٢-٤  :م ةَ  مم وطط  َ   داوم  َن دادةمورةط 

 وري رار رة  َمة م   يام و رةيذ ومي زؤر

 دة ر داز  وي ذَزةوي.

ةر دةدر  َي موم روة رؤذامَ  زؤر و د موم ري ي ون:  ٥-٢-٤

  وةدم َ  نم وةيدم و َ  وةك ََم رو َيم

 .مت طدةرا   و مط 
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٥ - راارةي ر  و دةرا را ان وَط مَر  

 امَو ط را اوةزام ة وةمر ،َدةو مَدر م رورة و موةر ت ودةرا

ةمَ و  َ  مون و  َوةن دزؤر  َرةزام  ارة م رت ن دا

ن دةَ و َا را و طَام دةرا و   م درَن و  ،دةموة

  َد و رى رةزا و ى رز و داى ت  و موَ ، ةدا 

  و دةرا امَط  َ  ووردة ازام وَو ر ط ةَ:راارةي ر  

م،  ماو طم رَى طَام دةرا و و را دادةمَ :درو دم ماو  ١- ٥

دة َر،  َماوةن  وةى دة َى دموةى وى روورةن و ران  ؤون

 دةظرة... ،   زددم ر  و رَم رة و زددم ر

 دم درو  ىاط و  وىو ط َ روى زؤر و دا وةىر وم اىرةر

 موم ماوى  َوة ى ؤوم  م و و رَم و و  ،ماو

  ىور زودا دةرا  س،   وةى طى دور َاو دةم دمدرو 

 وى و رزدموةى ر زةوى  و  َر زى.

رَةو  ،دةامىَ وى ران  م رَك َوةو دى  َ َدموةى وى ران:  ٢- ٥

 ى ووك و ر رى ران و و زؤرى  و َ رودؤ َ  َردةط رام اوةى وى

 اوة ز وى َى زؤرةَران و ر ى وة كةَ . ى زةوىَ و رزى وم و ووةر

َاو ،دة وى َ ى زةوى زَ ةَ نَدة ران ز ى  ،ةىَ ر و َ 

 رام ى َ مردة دارىم ى و َك ز   اوة رام ى ر ردة

َدة اوة ز، َ  و اوىم و ط دم ران درو وةىدم ىَر وة وم

ورى و رَم مو ودى دة  َوى ذَ زةوى . دموةى ران دةامَ دةرا و 

ر=   (١ران ر روورى (٥م ر ( ،زدت روى س  و رزوة

١٠٠٠٠وةى (٢دم ى َ٥٠٠٠٠)دة ( و٤٢  وةش طاط ران زؤرةو وةَ يوم  .

 م َىامو دة م َر ش ران وى وةىدموي زؤر َ  وةَ َر  ران

 َودى زؤرى دة وةى و َ َ ودى ارىذة ى وَود ارى زةوى و و َوى ذ 

 ذمموةى مو و ةن.

): ك ك دموةى وى روى ن و مو زن (رةرم وى رو  ٣- ٥

 مط َن ررط ن وز ون و م وىر وى دمررة وة ودم

دةرا راوة ر دمدوى و ز ،  ك ىوو ومو م دةرا مط  َ

 موةر وم ى َش دة م ،مز ون و م وىر وى وةىدم

م رام و دزةو مرو و و وى ماوةن، راوَ وم وةى وى رو رؤ

ذاراوةو اررمو وا ماوى دون وة ى وم وى ماوة ت   وةرزى 

                                                
٤٢ ا وا اي، اا   ، ،ع ادار ا ،ه اا ١٦٥، ص ٢٠٠٨.  
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و و رة وةرزى    وى ماوة ةَوة رَةى وة ن َا زد 

رةم و  وى ماوة  واوى دةطر ،َ درو دم وى رةردم دةت ن و 

 دمدون و ز  ناوةم و و دةرا موةر را ى َو دةر وى

 ون و م وةى اوىررة وى َىامدة  و لَ دةرا ارى  نز

.ََر ة وزة و مَ ر ت 

وةى . ى رزوم دؤزوةى رَرة   دموةى ؤوم و ى ون وة ٤- ٥

 و وةرزى  رى طو موةر  و  زؤر َرزةوي ي  ون ى َؤ دة

 َ  ،ت  رةرى  َ م رَك َر، وام ك دموةى رَةوى 

َ وة َ ازة دردةى ون    ى لَ َ و م روورةنوى روورةن وة

 م وةَون، دة   دارى دماَ ون وزؤر  َر وى رىوور اوام و و 

روة ك دموةى ردةوا ماوي دوون دة َى  دموةى زم دوو زددم امى 

 طاوةى وى  و ماوةن  وت دم و  رَش دةرا و زد دةت. روة

 م ىط وةىاط  و َ وةم رى ىَر  ن  زةو

 َن ر ر وةى  ن   زةوى را . َََ اوة وازىر

م وةى   زةوى  ن دة َى  ،موةى ون ة   د

وموةى دارى ون   ر ك. روة دةامىَ َازى ودام زةو ن 

)  وةىامرى ط َدة  ىن و دةرزمد ودام  َدرىر٤٠% ()  و٧٠ر وى ى (%. 

دامم  ر  َرا دةرا و و  دامم   ر َرَم و: ٥- ٥

  ةكةرى زَ مو و دام مَر م دمدى زَر  َىامرة دة  ،امَط

 ن و  و مَرن َ  ت دامَ و  امَ دمدة ،(ن مر)

ي  مم  م و س و موم مَ  َن  وةو روةى وى ر زةوي ن ؤذة

 ودَن َطت.

٦- ٥   ىَر امَ رى و وةىدمو:و رامَر  َ َر رى وةىدمو

 را و، دة َون وة ر َوة   و مَ مم دارةو ةى درى 

ة ررى اوة  وموةو  وم  دةرا واَ وم ذن و داز  ورى، رو

 َوةى ردمو ،م ومى زؤر َو دة روم و  رودؤ ر َدة

 .دةررةى رَم و  ن رةر    َدموةى ؤوم وى ك

رة دموةى داو زامرى درو   درو دم دا و زامرى درو  دةرا و: ٧- ٥

دة َر ر و و م و امى ر روة وم مو ،روة درو دم ردى 

زامرى دةررةى داوم َ وى ر زةوى و ذَ زةوى و رَم وةرَن و را رَةى و 

َر  وةى م ،َو دادةم دةرا را ان وَى طؤ ى  ش ،دمدز م

ووى م رةى دةرادةر  َ و زؤر ووردم )  ور ى َ وةى  )٣ اوةوزامم

 .مم م  َ  
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٨- ٥  و راون    رىزةوى د َر زةوى ذ وى وم  موةر دم رىو د

 ش ر َش دة َ ر   َون و  ،دم رو ت و   ومن

  رو و َ ىَو وم َىاموة، دة  وةى و دمررة.َ رىون د 

دةررةى درى دمَ او و  داودا  رادم رم وَوةزامن  ٩- ٥

َةك طلَ زدوم دامان و زدوم روورى  طمم ر زى و 

.َ  

و طم ر َو رامى  دةى زدون و  َ وةرَم وى ذَ زةوى   ١٠- ٥

.َر زةوى َوى ذ َ نورةط رط  َت ر ،زةوى َوى ذ  وةىومرز 

  

 :دةر  

١.  ر ةموة دةوَ يوممرة و.دةرا  

٢. رةر وم مرؤرو يرزةوي، زؤر وي دةرا  راارةي ر يماي دةو

   وي ذَ زةوي دة  دموةي َاو ررةم دامان.

٣. م   وةيوم رةري دووط وة و  ري ووة دووَ يوم  .َر َل 

 رادةي ون  رةطزَوة  رةطزَ  َي وم و  مو دي دةَ و  .٤

 و ََ وة   ََ وازة.

٥.  وي مم وي اوَ ي َر داوم  و دا  زؤر دةي ٥ز %

 دا وة  مو .ي

موي َوة ط  وي م  ،دة ا ارةدام روةي ون و اث  .٦

ََوة دةممو ن  مَر. 

٧. م دمدرو  ََةار دةر وىَ يوي ماط يط ا وم  وةيدم

  و.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     د. ت رة ا    .ي رر  ر                                                                                       
 

  

 ١٩٣                                                                                       Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار  ى

  روةن:

 َ  . أ

 َمري    ،زاد ل  ،روةو دةرا و، طاي ر َردمَ اق       .١

 ا-روةردة  -٣ ي وةزارةم،  َو، ١٩٩٨.  

 ،ر َردمَ اق  زاد ا مي، ش و واي ر َردن، طاي .٢

 ا ريم َ-روةردة  -٣ ي وةزارةم،  َو، ١٩٩٨. 

  .١٩٩٩ ا ر،  ، ا اار ا، دار اء  و از ،ن،  .٣

  .٢٠٠٨ر اع ا  ، ، اي، اا او ا  اه ا، دا .٤

 .  ٢٠٠٦ي، أت  ا واث، دارازوري ا  واز ،ن،  .٥

 . ٢٠١٠رواء ذ م ا ،ط ا ا ا، دار زان، ن اردن،  .٦

٧. ،إ ا ن د  ول ا ا دا ا  ات واموا  ،

 ، ما ، ات ارا ند٢٠٠٤.  

 ك ، ااق ا ( درا ا ا وا ) ،   ،  اد ، اد ،  .٨

١٩٧٣.  

٩.     َو ط و ياط م ،ر  وان     ،مَ يطَر  زارطط ام

 ،مَ ،نرد ا وةيَ ريم٢٠٠٧.  

١٠.  ،و   ،ر ،د ،ة، دار ا ٢٠٠١.  

  .١٩٧٦،اد ، ا، ااب ا  ااق ،س  اي  .١١

 ،زي و م رووي زةوي ر َردن، طاي ر َردمَ اق و ،  ر .١٢

 ا ريم َ-روةردة  -٣ ي وةزارةم،  َو، ١٩٩٨.  

  .٢٠٠٠ف. دوس  : ،ء  ،ديء ا اا، اار او رات،   .١٣

١٤.  ونرة     ا وةىَ رم،نرد َر  و  ت ودا،

،مَ،نرد٢٠٠١.  

  .  ١٩٨٣اد،اد،، و  اب و أون، اارد ا  ااق  .١٥

  

 َ و من  . ب

ا، ر ( رة)، وارا  طنا اره م ،رور ض  .١

 ،أر/ح ا  ،دابا٢٠٠٨.  

ر،  دن ااق- رو و رو ض  ،أاح   اي .٢

  .  ٢٠٠٢ ، ح ا، ا، ( رة)
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٣. ر وةيدم ،  ان  ك َري زوووي ر  ر ناوي دووم ري

ر َردم اا، مي ر (وماوة)،  زامؤظن، زامي      

 ،مَ٢٠١٠.  

٤.   ،(رة)  ر ،رت امزور وا   ه اا ،  

 ،ما  ،مما ٢٠٠٨.  

٥.  ر ،او ما   ه ا و  درا ،ا أ  رىد

  . ٢٠٠٢( رة)،  ا  ،اد، 

از وم وى ذَزةو  رؤذان رةون وةن، دموةى طا  و .٦

 ،مَ ىن، زامؤظ زام َ ،(اوةوم) ر ىا، ممَ ىو٢٠٠٨م .  

 -ل)- دار  ر ،  رو ه اف وان )  و .٧

) ر ،ما .اد  ،ا ،(رة   

  ا ،رو ض م د  ااق، اطودراه( رة)،  اداب،    .٨

  . ١٩٨١اد، 

٩.    ا ء،         م ن وض دو  وة ادر ا،     )  ر

ا  ، (رة داب،ار ح ا ، ٢٠٠٣،  

١٠.  ار   ه ا ا  ا تم ة ءإم ، ن ان

 ات اا م اGIS ،ا  ،ا  ،(رة) ٢٠٠٨، ر. 

١١.   يَو ،ا  ن ،(واي وردوو  كوةَ) مَ ) ر يم

 ،مَ ين، زامؤظي زامَ ،(اوةو م٢٠١١. 

١٢.              و ا ما   ارد اا او ا ا اا ا ،ءا  

) راهد واط ،ا  ،ما  ،مما ا  ،(رة٢٠١٢ .  

، َي )و ماوة( ،  وي ذَزةوي  زاي ةر، مي ر   .١٣

 ،مَ ين، زامؤظ٢٠١١زام. 

١٤.  ، ن وراا ا  ت  وأ ات اا ، وأط، أر   

، اا  ، ا ،    ا  راهر.٢٠١٣د  ،  

١٥.       ) مَ ر  امزاي ر مو م اطر مامدر، م  GIS و (

)RSؤي زامَ ،(اوةوم) ر يم ،( ،مَ ين، زام٢٠١٤ظ .  

١٦.  ا  ؤَ، مر  و  رىوور َوةز و ىاط،  ر يم

  .٢٠٠٨ ،زامى َ،  زام ن ،(وماوةوة)

ري م و رَمم، مي ر (و     دطر  اا ،ري وزَ روو .١٧

 ،دد يت، زامدة يَ ،(اوة٢٠١٥م .  

 س ، ا ا   واوة وأرا، اطو دراه( رة)،  .١٨

  .١٩٨٩اداب،  اد، 
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  طظرةن  . ث

١.  زا ا وةىَ رىم رىظا، طاَ مرد َر و دا ،

 .٢٠٠٦-٣- ، ذرة50ردن

 دا و دةزط ن  . ت

١.   ،مَ ري راةَر ،نن دام ن، وةزارةرد َر GIS ،٢٠١٥.  

  

  ي و وي م  َ و موةم موي َوة) مي و١ي (

   ََ ذ
ري 

َ 
PH EC 

TDS 
(ppm) 

TURBIDITY 
T.H 

(ppm) 
ALK 

Ca++ 
(ppm) 

Cl- 
(ppm) 

Na+ 
mg/l 

K+ 
mg/l 

Mg+ 
(ppm) 

NO3- 
(ppm) 

 ٢٤ ٢٢ ٠.٢ ١.٩ ١٤ ٤٤ ١٧١ ٢٤٠ ٠ ١٨٦ ٢٩١ ٧.٥  )ى مر١ى( 1

 ٦ ٢٥ ٠.٢ ١.٤ ١٥ ٤٢ ١٨٢ ٢٤٠ ٠ ١٨٧ ٢٩٣ ٧.٦  طرة زادى 2

 ٨ ٢٥ ٠.٦ ١.٤ ٢١ ٤٧ ١٧٦ ٢٦٠ ٠ ١٨٤ ٢٨٨ ٧.٧  . دراوا 3

 ١٤ ٢٥ ٠.٤ ٢ ١٥ ٣٠ ١٤٥ ١٩٠ ٠ ١٥٧ ٢٤٦ ٧.٧  .زورم اروو 4

 ١٣ ١٩ ٠.٧ ١ ٢٢ ٤١ ١٣٥ ٢٢٠ ٠ ١٤٠ ٢١٩ ٧.٩  . روو 5

6 .اروو   ١٢ ١٩ ٠.٧ ١.٣ ١٥ ٣٦ ١٢٨ ٢٠٠ ٠ ١٥٤ ٢٤٢ ٨ 

 ٨ ٢٥ ٠.٦ ٢ ١٧ ٣٥ ١٣٣ ٢١٠ ٠ 15٧ ٢٤٦ ٧.٩ . م دَ ميَ 7

 ١٨ ٢٢ ٠.٤ ١.٨ ١٧ ٤٢ ١٣٩ ٢٣٠ ٠ ١٧٣ ٢٧١ ٧.٨  ردووطى وةوران 8

 ٢١ ٢٢ ٠ ١.٦ ٢٤ ٢٧ ١١٠ ١٧٠ ٠ ١٣٨ ٢١٦ ٨ م .زورم روو 9

 ١٦ ٣٢ ٠.٦ ٠.٩ ١٨ ٣٨ ١٧٩ ٢٤٠ ٠ ١٩٩ ٣١٢ ٧.٩ م .دووطن 10

11 مرة .  ٢٩ ٤١ ١ ١.١ ١٥ ٤٢ ٠ ٢٨٠ ٠ ٢١٢ ٣٣٢ ٧ 

 ١٤ ٢٨ ٠.٦ ٠.٩ ١٢ ٣٨ ١٦٤ ٢٣٠ ٠ ١٧١ ٢٦٨ ٧  طمى دؤة 12

 ٦ ٢٥ ١ ١ ٢٦ ٢٨ ١٣٨ ١٨٠ ٠ ١٣٦ ٢١٤ ٧  )ى ذاراوة٤( 13

 ١ ٢٢ ١.٣ ١.٥ ١٧ ٣٩ ١٧٠ ٢٢٠ ٠ ١٥١ ٢٣٦ ٧  . زودام زة 14

 ١٢ ٣٢ ١.٢ ١.٨ ١٩ ٣٨ ١٧٥ ٢٤٠ ٠ ١٩٣ ٣٠٢ ٧  طمى ذاة 15

 ١٣ ٢٨ ١ ١.١ ١٩ ٣٥ ١٤٧ ٢٢٠ ٠ ١٧٠ ٢٦٧ ٧  وووةرؤى ذاراوة 16

 ١٠ ١٩ ١ ١.٢ ٢٠ ٣٩ ١٥٠ ٢١٠ ٠ ١٨٤ ٢٣٢ ٧  )ى ذاراوة٣( 17

 ١٠ ٣٢ ١ ١.٣ ١٧ ٢٩ ١٥٣ ٢٠٠ ٠ ١٦٤ ٢٥٧ ٨  طمى اوا 18

 ١٧ ٣٢ ٠.٨ ٠.٨ ١٧ ٤٣ ١٦٤ ٢٦٠ ٠ ١٨٢ ٢٨٥ ٧ م. مد َن 19

20 َرو ىمط م ٩ ٢٢ ٠.٥ ١ ٢١ ٤٢ ١٨٢ ٢٣٠ ٠ ١٧٥ ٢٧٤ ٨ 
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43 .ؤَؤذة م ١ ٣٢ ٠ ٣.٥ ١٥ ٤٦ ٢٢٣ ٢٧٠ ٠ ٢٥٨ ٤٠٤ ٧.٦ 
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 ٤٨ ٦ ٧.٨ ٢٢٤ ٢٠ ١٥ ١٥ ٨٠ ١٠٠ ٤٢٨ ٦٧٠ ٩ م طراوى .ان 54
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59 م. م ٩ ٩ ٠.٩ ٤.٢ ١٥ ٥٢ ١٥٥ ٢٤٠ ٠ ١٩٩ ٣١٢ ٨ 

60 .(نذم)ان م ١٣ ٣٢ ٠.٧ ٥ ١٥ ٥٣ ٢٦٨ ٣٠٠ ٠ ٢٩٥ ٤٦٢ ٨ 

61 ررا  6.8 532 340 ٠ 320 241 18 35 0 3.8 73 24 

62 ررا  6.7 510 326 ٠ 302 242 19 39 0 1.8 68 14 

 312 247 19 34 0 2.7 71 16 ٠  6.9 494 316 مورؤز 63

 276 231 23 35 0 1.7 61 13 ٠   6.8 438 28دؤ 64

 276 287 11 26 0 2.2 64 11 ٠   6.9 449 287وار 65

 288 220 16 48 14.7 0.3 66 32 ٠  6.9 638 408 رزطري 66

 266 242 13 33 0 3.4 61 6 ٠   6.7 437 279ر 67

 292 244 27 38 0 1.6 64 9 ٠   6.6 458 293زادي 68

 312 261 12 40 0 3 7.2 19 ٠ َ  7 504 322وا 69

70  م 6.9 428 273 ٠ 218 264 9 24 0 2.9 5 5 

 260 267 96 40 1.3 0.1 39 0 ٠  6.4 514 328م م طو طورة 71

 266 175 44 65 0 0 53 14 ٠   6.7 398 254ت 72

 252 150 24 36 0 0 55 22 ٠   6.9 391 250ك 73

 238 253 40 33 0 0 48 20 ٠   6.7 393 251ن 74

75 م  6.6 404 258 ٠ 268 223 50 139 0 0 52 35 

76 م  6.8 397 254 ٠ 252 302 39 36 0 0 51 14 

 278 188 19 29 0 0 62 14 ٠   6.7 380 243رن 77

 368 361 20 39 1.4 0 84 45 ٠  6.6 702 449 طدي اروو 78

 380 254 28 37 0 0 85 11 ٠  6.4 700 448 طدم روو 79

80 رةم  6.5 498 318 ٠ 272 316 36 26 0 0 57 12 

81  رم٢  6.5 550 352 ٠ 300 181 37 33 0 0 63 14 

 400 193 104 50 4.1 0 71 16 ٥٢   6.5 604 386ك 82

 380 264 96 58 1.6 0 69 4 ٠   6.6 472 302ان 83

 400 217 96 56 0.8 0 73 6 ٠ َ  6.7 468 299ر 84

 410 300 112 48 3.9 0 72 22 ٠   6.6 633 405زادي 85

86 ردة  6.7 472 302 ٠ 390 292 104 36 2.9 0 69 7 
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 480 200 112 50 1.8 0 89 7 ٠  6.6 641 410 ي زار٥ 87
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 280 301 80 63 5.4 1.1 48 15 ٠  6.8 474 303 د.لَ 94
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99 َ  6.5 654 416 ٠ 400 241 72 40 4.7 1.7 82 9 
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  روة:

١.  ،  ر يةر، م زاي  زةويَوي ذ)اوةو م( ين، زامؤظي زامَ ،

 ،مَ٢٠١١ ،١٠٨-١٠٧. 

٢.  ) مَ ر  امزاي ر مو م اطر مامدر، م  GIS) و (RS ر يم ،(

 ،(اوةوم) ،مَ ين، زامؤظي زامَ٢٠١٤ ،١٤٧. 

  
  

  ) َةرةم وي اردموة (َا و رَاوي مرو ن)٢ي (
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 روة: 

١.    ،مما   ،(رة)  ر ،رت امزور وا   ه اا ،

 ،ما ٢٣١، ص ٢٠٠٨. 

) مَ ر  امزاي ر مو م اطر مامدر، م  GIS) و (RS ر يم ،(

 ،مَ ين، زامؤظي زامَ ،(اوةوم)٢٠١٤ ،١٢٧.  
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ا  

 اا  ارد اا   ،ا ا  دول ا    وا ل اوم وا ا

 اء إه ،وث ا :ه ا زه وأا     ا  ك ا  ا ، ا

  فا . ات اف  واا و،   ةا  ارد اوإدارة ا  راه ا

 ل اد اه واا  اضإ ذ  ، ر إدارة را  ارد اا  دض أو

 ا  ارد اا  ق اد اإ ذ   ، وإدار ارد اا  م يا 

دة د ان ا وا و ا ا   ع ارا وا و ا   ز

 ذ  ار ادي  ا ،ا ه ارا  ا ا واا   وض 

ادر ا ا ارد ا   ا  ،   ذ  إا   امت و

 وو ا ارد اا  دي ا ت ات واا   ا  يا راا

 إ   ما  ا ر إدارة را   دارة ا ت اان . ارد  

 
 

Abstract  
In today’s world, water resources conservation and development have become 
one of the most critical topics, and received significant attention. Moreover, 
the water resources related issues such as pollution, drought, climatic changes, 
and mismanagements are constantly increasing. The aim of this paper is to 
address and analyze water resources issues in Raparin. Furthermore, the paper 
suggest a set of mechanisms for water resources development in the area in 
order to address future needs in different sectors such as agriculture, industry, 
and the needs of the growing population in the study area. The study adopted 
inductive and disruptive method in order to address the research questions. In 
addition to that, primary and secondary data resources were used for further 
analysis. The study concludes that although water resources in Raparin District 
suffer from various issues, the geographical potentials of the area can facilitate 
in developing plans for water resources development.  

 
 


