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 A/Biotic factor : ً   لققكي  يةيملقل   ي ققا تٔلقق١ ملكو٦اؼقكي ٗجققي  منُقل ظقـ  يؾِققكي م٦ًايقا ج ظئقق  ٟقكْ  ٍع

 .  وك 

 Afforestation  : قٕ ظقك ر٘قطغ ألاشقجكض  وت٠كض قل ظـ اؽـك  ٗكملل ظـ ألاشجكض فج ظؾ٠ٌل يغ ت٥ـ ٗكملل ٟب  أ  تشججي ظٟا

   .ظـ رٔو ك  يبٔى ملص ي الاضتٜكْ

 Agro-forestry   : ققسظ  ٛ  ققك ظؼقق ج  عققكنج يقؾِغ  ظعكضػققكي  ػقتذس ي ألاض تققمج فُقا ت 

ط ن  يبُئُل  الاٟتلكزًل  .ألاشجكض   يشججي ي ٓـ ٓعس ظٕ  ملنككُ  ٗجي  مخـبُل   )أ (  وكؿُل فج ؼٜؽ  وؾ٠ٌل يأٗل

 Biotic factor  : ألاهقط ض  ييققج تهن٠ ققك  ػقبُ   وئققك٨:  يتِلُق  ملكرشققجكض  ى منُقل )ٓ ققملُئقج يل٦كتؾققكي  أي تققؤرجي 

 . يؾ٠ُى ظـ  يتؤرجي ي  ييج تحسث ك  مجعكز ي ى وكؿُل( ٓ 

: Bole height    ٌ ملؤؼقم  وؼقكٛل ظقـ ٚ ٔقطا  ٌ ١   يقصي  ـقجي اىقى  ضتٜقكْ  يؼقكٞ  ي٠كملق  يل ؼقٍا

ققٞا  مجققصْ فُققا تحققس  ي ـققٔبكي /  ا ققك ٟكٓققسا  يشققجطا اىققى  يِ ققاض ألا ٨ رزؽقق  ؼ٠ٌققل ٓ ققى  يؼققكٞ  يطتِيققمج ٛ  أ  ُٓققاأ أدققط  ظققـ  الٓا

 .الاػتٜكزا ظؾم

ظةي ظـ ظؼتاي ػٌح ألاضن أ  ظـ ظط٣ع  ػٍ فج فك٨  1.3الاضتٜكْ ملعؼتا   يلسض ملع٠س ض   

س ظـ  يتٜؼجي ي   منكالي  مخككل فج  ي٠ؼغ رٔؾا ػ )تٔصض تحسًس ػٌح ألاضن   (.ُٟكػكي ٌٟط ألاشجكض ض  ٕ  وٍع

Dead tree  : ٔتبي  يشجطا ملعئكملل شجطا ظُتل اش  ٤كؼق  أٗلقكج ك يقغ تٔقس تؿقبى ملكمنُقكا
 
  ييقج ظقكأظقك ألاشقجكض . ت

تققع ٨ ٓ ققى ُٟققس  منُققكا ملِؾعققك من٠قق  د ققك أهققط ض ٛكزفققل ملكي٠ققسض  يققصي ال تع٥ا ققك ظققـ  يؾعققا دقق ٨ ظاػققغ  يؾعققا  ي٠ققكزي )ؿققؤج ك فققج شيقق٧ ؿققؤػ 

. أشجكض ظُتل ٛتٔتبي  (ألاشجكض  ييج  ٟتلٔت ك  ئا كٝ
ً
 أًوك

 : Edaphic ظٜقطزا تـقجي (edaphic) اىقى  ملجتعٔقكي  يؾبكتُقل  ييقج تتعجق   فقج ٓلقغ  يبِلقل

 ظـ  وؾكخ
ً
 .ملِطٚ   يةيملل ملسال

 Forked tree  : (ٛبػ  يشقجطا 1.3اش  ٤كؼ  ؼ٠ٌل  يتْٜط أػٜ  ظؼتا   يلسض )ًقتغ تجقجُل ك ملبٌٓقك   ظةي

غ ظعج   غ  يشجطا ٟض ٛٞا ظؼتا   يلقسض  ُٛقتغ تجقجُ  اش  ٤كؼ  ؼ٠ٌل  يتْٜط . مجصْ ٤  ْٛط فُا  عُٕ  مجصْ  تحل  ٓ ى ؼٜؽ ٟض

 . يشجطا ٣جصْ   فس



 9  
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  English  Arabic 

Asl Above Sea Level فىق معخىي ظطذ البدش 

 DBH 

 

Diameter at the Breast Height (1.3 m) 

 
 كُاط كطش الصجشة عىذ معخىي الصذس

 DM 

 

Digital Elevation Model 

 
 همىرج الاسجفاع الشكمي

 DGPS 

 

Differential GPS 

 
اكع العالمي الخفاطلي  هظام جدذًذ املى

 FAO 

 

Food and Agricultural Organization 

 
 مىظمت ألاغزًت والضساعت لألمم املخدذة )الفاو(

 FRA 

 

Forest Resources Assessment Program 

 
 الخلُُم العالمي لخالت مىاسد الغاباث 

 GHG 

 

Green House Gas 

 
 غاصاث الذفُئت )غاصاث الاخخباط الخشاسي(

 GIS 

 

Geographic Information Systems 

 
افُت  هظم املعلىماث الجغش

 GO 

 

Governmental Organization 

 
 مىظمت خىىمُت

 GPS 

 

Global Positioning System 

 
اكع العالمي )  ( GPSهظام جدذًذ املى

 ILUA 

 

Integrated Land Use Assessment 

 
 الخلُُم املخيامل الظخخذام ألاساض ي

 INA 

 

Information Needs Assessment 

 
 جلُُم اخخُاحاث املعلىماث

 NAFO

RMA 

 

National Forestry Resources Monitoring and 

Assessment 

 

 الشصذ والخلُُم اللىمي ملىاسد الغاباث

 
NFI 

 

National Forest Inventory 

 
 الخصش اللىمي للغاباث

 NGO 

 

Non-governmental Organization 

 
 مىظماث غير خىىمُت

 NWFP 

 

Non-wood Forest Product 

 
 مىخجاث الغاباث غير الخشبُت

 PDA 

 

Personal Digital Assistant, mobile device 

 
 ٌ  معاعذ سكمي شخص ي ، حهاص مدمى

 PSA 

 

Particle Size Analysis 

 
 جدلُل حجم الخبِباث

 REDD 

 

Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation 

 

مبادسة خفع الاهبعاثاث الىاحمت عً إصالت وجذهىس 

 الغاباث 

 SFM 

 

Sustainable Forest Management 

 
 إلاداسة املعخذامت للغاباث

 USDA 

 

United States Department of Agriculture 

 
 وصاسة الضساعت ألاميرهُت

 UTM 

 

Universal Transverse Mercator 

 
ت )إظلاغ  UTMهظام  العالمي لإلخذاثُاث املتًر

 ميرواجىس املعخعشض الشامل( 

 
PSP 

 

Permanent Sample Plot 

 
 مشبىع أخز عُىاث دائم

 H H 

 

House hold 

 
 ألاظش املعِشُت

 TSC 

 

Temporary Sample Cluster 

 
 مجمىعت أخز العُىاث املؤكخت
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٠ُقل ملعؼقكفل ا عكيُقل تبلقٙ فقا ىج ػٌٔتبي  يؼاز   ظـ أ٣بي ألاٌٟقكض ألاٍٛط
ً
حقسق ظقـ  يـقٞط  يبحقط ألافعقط  تحقٍُ  .ظلُقاػ ك٥تقكض 182  فس   ٍ

٠ُل ظـ  مج كي  أض تمج  يؼاز ػ ظؾبؼٌل ملكػتثؾك  ٓسز ٟلُ  ظـ  مجبك٨ ملعقك فقج شيق٧ ػلؼقلل تق ٨  يبحقط ألافعقط اػ  .ألادط  د ك  يس ٨ ألاٍٛط

ل  يبقكضظا قاض  ملكةهقكٛل اىقى  ي٠لُق  ظقـ  يؾتقا  ي  ياقخٍط  ظقـ  مجؾقاأ  .فج  يـٞط   ب  ظقطا فقج ٗقطأ ز ٛض
ً
ٌـق١ فقان ج قط  يؾُق   يقب ز ظؿؼقكملك

جػ؛  يؾُقق  ألاملققُى  يققصي ًؿبققٕ ظققـ  يبحجققي ي الاػققتا تُل   يؾُقق  ألاظضٞ  يققصي ًؾحققسض ظققـ  وطتٜٔققكي  كققا ًتققؤيٝ ظققـ ض ٛققسًـ ضتِؼققُ اىققى  يـققعك٨

 فيقج ظلقبم فققج  يبحقط ألاملقُى  وتاػقٍ .مرُا ُقل
ً
 ج قط  يؾُق   يقصي ًؿؼقكأ ؿقعكال

ً
ك قاي ظ٠قطػ  يؾُلقجػ فُقا ٌـق٥ ػ ػققٍا ـقق٦   .تعئق   مخًط  َ

طا   وُكق ش ي ألاكعُل  مخككل ملكيؿؼبل يلؼاز ػملكرظٌكض  ج ط  يؾُ    مجبك٨ ظا ٟٕ ظعج ا  تعدط   . يٍ٘ع

 تـقق٦   يةيملققل . ظققـ ظؼققكفل  يؼققاز ػ فُققا تؼققاز مللققٜل ضتِؼققُل ؿققعك٨  ؿققعك٨ ٗققطأ  ؿققعك٨ ؿققٞط  يققب ز %60تٌ٘قق   يةيملققل  يطظلُققل ؼحققا 

ُل ؼحا   %.30 يٌُؿُل  و ـ٠٠ل وئلا  يؼ ا٨  يـٟط

ةي  ح ظٔس٨ كٌا٨ ألاظٌكض ملجػ كٜط ظلغ  ٍ/ 
ً
ك  ملكتجقكق  منقس ز  مجؾا ُقل يلقب ز 1000فج  يانكضي  يـقعكيُل  أ٣تقي ظقـ ػؾٍا

ً
ك   .ظلقغ ػقؾٍا

ً
٠قك  ٛ

ؼققاػ   ك٣ؼقققاػ    كؾققك٢ ػقققبٕ ظؾققك١ً ظحقققسزا تعتققس ظقققـ ؿققعك٨  يقققب ز اىققى  ؾاد قققك يققج  ييقققج ٓ ققى هقققا  ك  ققط  تلقققؿُٝ (1958)يتلققؿُٝ ككَض

   :أؼا ْ  ي٘كملكي ٓ ى  يؾحا  يتكىج

ل .أ   .صنط ٍ 

ل .أ  .ؿبم صنط ٍ 

 .ػكٛؾك ٠ٛجيا ٓ ى ًبُٔل أضن ًُؿُل ق. 

 .ػكٛؾك ٠ٛجيا ٓ ى ًبُٔل أضن ضظلُل .ز

 .ػكٛؾك ٗؾُل .كق

 . أؼا ْ  ي٘كملكي  مخككل . 

 . ي٘كملكي  مجبلُل .ظ

 الؼذٜكن ظٔسالي كٌا٨ ألاظٌكض   ضتٜكْ زض كي  منط ضا  ظك ًةيتق  ٓ قى شيق٧ ظقـ  ضتٜقكْ ظٔقس٨ ٠ٛقس ػ  وقك  ملٜٔق   يتبذقط   يؾقتح 
ً
ٛقبػ  ؼِط 

س تغ تلؿُٝ  ػتذس ي ألاض تمج ٓ ى  يؾحا  يتكىج  :ظِٔغ أ ع    يب ز تٔتبي ٟكفلل  ٟ 

  جي  وؾتجل  (.تـع   ي٘كملكي  وحجاظا)ظـ ظؼكفل  يب ز  %34.5تـ٦  ألاض تمج  ي٘كملُل  وؾتجل ٗ 
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  ل ؾِبكي  يانط ٍ   %.17.4تعئ   يشججي ي   مج 

  ل  %.7.1تعئ  ظحعُكي  منُكا  يبًي

  ل  %.6.75تعئ   وؾك١ً  وعضٓ 

   0.58 وؼ ؾ٠ٔكي   وُكق  يؼٌحُل تعئ.% 

  33.67ألاؼا ْ ألادط  ظـ  ػتذس ظكي ألاض تمج تعئ   يؿؼبل  وتب٠ُل.% 

  10تـ٦  ظؾك١ً  يُٜوكؼكي   وؾك١ً  مجبلُل.% 

جقققيكغ ظققـ ظجتعٔقققكي  يطنقققج ألادقققط   يطنقققج  وٜتققاح فقققج  عُقققٕ ألاض تقققمج  قققكا  يبقققس  ٗ  ط نقققى  ي٠ُقققاز  .ملكتبقققكْ أؼعققكي  يطنقققج  يت٠لُسًقققلًعققكضغ  يٓط ال ت 

ل ٠ا ٓس  ي  . من٦اظُل  وتٔل٠ل ملكيطنج اال ٓؾس زدا٨  ي٘كملكي  وحجاظا   وؾك١ً  وعضٓ 

قٕ ػق٦كػ  يؼقاز ػ ٓ قى . ي٠ٌكْ ٓلاي  أملحكث  ي٘كملكي ظؼككعكي ٣بجيا فج  يؼاز ػ ظـ  مجا ؼ  الا تعكُٓل  الاٟتلكزًل   يبُئُل ًةي٣قع تاَظ

 .ًا٨ ج ط  يؾُ   ض  ٛسق  فا٨  وؾك١ً  يعض ُٓل   ي٘كملكي

جيكك  يؼلٕ   مخسظكي  ييج تسٓغ ػقب  ٣ؼق   ئقِف  ظـ د ٨ تٛا
ً
 ككظك

ً
   ٟتلكزًك

ً
   تعكُٓك

ً
قٝ فقا ىج  .تئزي  ي٘كملكي ز ض  ٌـق٦  ػق٦كػ  يٍط

قاز يلٌاقج  ألا  66% جي فٌق   يٟا ملكةهقكٛل اىقى  .دـقكأ  وؼقتسًطا ٣عقا ز يلبؾقك ظـ  يؼ٦كػ فُا ٌٔتعس ػ ٓ ى  ي٘كملكي ٣عاضز أػكسقمج يتقٛا

صًقل ألادقط  ظئق   جي  يهنقاي ظقـ دق ٨  يلقُس  أؿق٦ك٨ ألٗا قط ن  يطنقج  ٣علقسض يتقٛا قٝ  ي٘كملقكي ٗر  وؾتجكي  مخـبُل  ٌؼقتذسي ػق٦كػ  يٍط

ققط ن  يةٛي  ُققل ألادققط  ٣عققك أج ققغ ٌؼققتُٜس ػ ظققـ ُقق ٨ ألاشققجكض فققج  وؾكػققبكي الا تعكٓ. أ ض ٞ ألاشققجكض   يٜا ٣ققم   ئؼقق    يققسضؼُكي ُققل  ألٗا

٠ُقققك) ًققتغ  عقققٕ  ئسًققس ظقققـ ظؾتجققكي  ي٘كملققكي ألادقققط  ٗجققي  مخـقققبُل ظققـ  ي٘كملقققكي .  FOSA, 2001) يسض ػققل الاػ ـققط ُٛل يل٘كملقققكي فققج أٍٛط

ققل  ظققـ ملُا ققك  يلققعٙ  ئط قق    يققصي  ققط ن تجكٍض ققط ن  وث يُققل  ٣ققصي٧ ٗر ج  ؼتك ققم  أؼققا ْ ًحتقق ا  يؼققاز ػ  وطتبققل ألا ىققى ظققـ ز ٨  ئققكيغ فقق يأٗل

 . يبذاض أدط   ألاكبكٖ   وا ز  يس ر٘ل امخ

ِِ قط  منؼققكملكي  ي٠اظُققل  يطػقعُل ظؼققككعل ظحققس زا ظققـ ٌٟقكْ ٓلققاي  أملحققكث  ي٘كملقكي فققج  يؾققكت   ملن ققج م عقكىج
 تجققج  كققصق  منؼققكملكي .  ت 

 تبلققٙ 
ً
كظققك  من٦اظُقققل  وحجققاظا أ  وسض ققل فقققج  ي٠ُققاز  ملنكػقققبُل ظقققـ  وؼققككعكي  ييققج تؼقققك ي ُٟعققل ألادـققكأ  وؾتجقققل ظققـ  ي٘كملققكي  %2 – 1أٟض

ٔع  كص   يعجع ملنكػبج فج  و٠كي ألا ٨ اىى الاٛت٠كض اىى ملُكؼقكي ٓقـ ظذتلقٝ ظؾتجقكي  ي٘كملقكي  ييقج تقغ  منلقا٨ ٓل  قك ظقـ  .٣ٔا تس ظٜط هل  َ

 . عُٕ ظؾك١ً  ي٘كملكي ملكةهكٛل اىى كٔا ل ت٠ُُغ  وؾكٕٛ ٗجي  وبكؿطا يألشجكض   ي٘كملكي

ُٜققل  ٣قققصي٧ ظؼققككعل  ي٘كملققكي فقققج   ظقققـ ظؾتجققكي  ي٘كملققكي ٗجقققي  مخـققبُل  ييققج تقققسٓغ ؽؼققبل ٣بجققيا ظقققـ ألاػققط  يٍط
ً
 كققكت 

ً
ٓققكزا ظققك ًققتغ اٜٗقققك٨ ٟققسض 

جي  ئلقٝ يهنُا ؼقكي  دلقق١ . تؾعُقل ٌٟقكْ  يؼقُكفل  يبُئُقل ٣عققك أػ  منؼقكملكي  ي٠اظُقل الت٥ٔقؽ  وؾققكٕٛ ٗجقي  وبكؿقطا  ييقج تقسٓغ  يعض ٓققل  تقٛا
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ٝٛطق   ٚ  ي قص  . ئع  يؼ٦كػ  يٍط ىج اىقى ٓقسي اًق    كتعقكي ٤قك س أزي الاػت كؼل ملعؼككعل ٌٟكْ ٓلاي  أملحقكث  ي٘كملقكي فقج الاٟتلقكز  يقًا  ٟ

ل  تعذققى ٓؾقم ظقُ ز  ؼققغ  . ي٠ٌقكْ ُٛعقك ًتٔلقق١ ملعذللقكي  وج  ؼُقل   وبققكزض ي الاػق ئعكٍض
ً
اػ  يتٌققاض  وئػيقمج  يقصي ؿقق ستم  يقب ز ظقئدط 

ا ققك ظققـ  يتعتقٕ ملكالػققت٠ يُل فققج از ضا . ي ُلقل  ي٠اظُققل يل٘كملققكيف٦قاظ  تعئقق  فققج  
ا
قٝ ظ٥ ي٠قس أٛ ققمج تؤػققِؽ كقصق  ي ُلققل اىققى تحؼقـ ٣بجققي فققج  وٟا

 .فؼكملكت ك   يؼعج ؼحا  ػت٠ٌكأ  يسٓغ  وكىج ٓ ى  يلُٔسًـ  ملن ج   يس ىج

٥بجقققيا ي  لقققجػ ظقققـ  يبلقققس ػ  ملجقققك ضا   ييقققج ت٠قققسض  تتٔقققطن ظقققا ضز  ي٘كملقققكي يوققق٘اي ٣بجقققيا  رؼقققب   يؼقققاز ؼُجػ أؼٜؼققق غ  ٣قققصي٧  يتقققس٠ٛكي  ي

 ٓققـ كقئال   ي  لقجػ ؿقق سي  يقب ز ظا ققل ؼقع ح ٣بجقيا .أٓقس زكغ ملؾحقا   فققس ظلُقاػ ال ققس فُقا أػقت٠ط د ققغ  و٠قكي فققج  يؼقاز ػ
ً
رؼققب    ٛوق 

اض   ؾقاأ ٣طزٛقكػ   ؾقاأ  يؾُق  ألاظضٞ فُقا تقغ اًقا   غ فقج ظٔؼق٥ط ي تحقٍُ ملكي٘كملقكي   وط نقج ظعقك ؿق٦     يث  ٓكي  وؼهنل فج ز ٛض
ً
هقٌ٘ك

قققٝ اىقققى  وسًؾقققل . ٓل  قققك أػقققٜط ٓؾقققم تقققسكاض ٣بجقققي فقققج  وقققا ضز  يٌبُُٔقققل  تقققؤ ُ   وؾكٛؼقققل   يلقققط ٓكي ظقققٕ  ملجتعٔقققكي  ملنلُقققل اػ  يهجقققطا ظقققـ  يٍط

 إىققى  كؼقق   .اػ  يققس ض  يبُئققج يل٘كملققكي  ألاشققجكض   وط نققج فققج  يؼققاز ػ ال ٠ًققسض ملققئعـ. ٠  ملِ كققك  وققئرطا ٓ ققى  يٌلقق  ٓ ققج  وققا ضز  يٌبُُٔققلػققتل

جي  يِققققق    وقققققؤ     ٓقققققـ تقققققٛا
ً
قققققل  ٛوققققق  كتٜ قققققك الا تعكُٓقققققل  الاٟتلقققققكزًل  تؼققققق غ  ي٘كملقققققكي  ألاشقققققجكض   يشقققققججي ي فقققققج تحؼقققققجػ ألافقققققا ٨  مجٍا  ُ

 ظقٕ شيق٧  تـق س  يقب ز ت٘جقي ي ملُئُقل ؿقسًسا ؼ ُجقل ي٠ٌقٕ  .يملل اىى  كؼ  ز ض  منعكًل  يصي تئزًم فج  منٜقكَ ٓ قى ظلقكزض  وُقكق  ي ؼعُس يلة

جي  وؾوبٍ   .  يطنج  مجكتط  فط ت١  ي٘كملكي (دكض  ؼٌكٞ  ي٘كملكي  وحجاظا)ألاشجكض ٗجي  وؾِغ ٗ 

ققكي  ي٥ط ققاػ أفققس ألاز  ض م٦ًايا ُقق جي ملكيٓا ٔققس  تققٛا ققم اىققى أػ ٌٟققكْ  ي٘كملققكي ٟققس  .ل  ي كظققل يل٘كملققكيٌ 
 
ىج ٟققس دل ققط الاتلققك٨  يققًا ٗجققي أػ ت٠ٍط

كزا ظؼككعل ٣بجيا ظقـ ٟبق  . ظـ  ؼبٔكركي ركؽ  أ٣ؼُس  ي٥ط اػ ملكيب ز %75ػككغ ملؾحا  ٕ  دكض م ٓـ ٍظ فُا أػٜط فٞط ألادـكأ فج  وٟا

 .ٌٟكْ  ي٘كملكي ؼ ُجل يتحٍا   ي٘كملكي

ق١ فعكًقل ألاض تقمج  يعض ُٓقلتع ز  ي٘كملكي ٠ٛط    ٝ ظبكؿطا ملعؾتجكي ككمنل يأل٤  ٣علقسض يل٘قص     ـق٦  ٗجقي ظبكؿقط ٓقـ ًٍط  تؼق غ  . يٍط

 ملؾحققا 
ً
ع٥ققـ أػ تلقق  كققصق  منلققل اىققى % 30أشققجكض  ي٘كملققكي أًوققك  ٍ 

ً
ك  تـقق٦   .فققج ػققؾا ي  مجٜققكٚ  يـققسًس %70ظققـ ٓلققٝ  وكؿققُل ػققؾٍا

 يألٛققط ز   يققب ز ٦٣قق  وؾتجققكي  منُا ؼُققل ظلققسض  ي٘ققص    يطتِيققمج 
ً
 ٣بجققي 

ً
ققل  تققسض زدقق  ٗجققي أػ  وكؿققُل  .يلعجتعٔققكي  ملنلُققل  وؼققت٠طا   يبسٍ 

 .تٔٚط ملؤج ك ٓكظ  ظؼب  يتسكاض يل٘كملكي  ظلسض ي ؼبٔكركي  ي٥ط اؼُل

ٕ   منس ظقـ  يةيػقبكي  تذٜقُى شض ا   ١ تئبُ   يةيملل دكض   وٟا يُٜوقكؼكي ٓ قى ظجقكضي  تؼ غ  ي٘كملكي فج  ازا ظؼتجعٔكي  وُكق ٓـ ًٍط

ُققل   يؼققٌحُل ملكوُقكق ققس ظجقكضي  وُققك   مجٛا  فققج از ضا أؼِعققل  يٌكٟققل  .ألاج قكض  يلقق٘جيا  تعٍ 
ً
قكتٝ الاػققت٠ط ض  يبُئققج يل٘كملققكي أًوقك ٣عققك تؼقق غ ُ 

 . وكتُل   يطي 

 فققققج كققققؾكٓل  يؼققققٜط   يؼققققُكفل فققققج
ً
 ؽؼققققبُك

ً
 كقققق٘جي 

ً
 يؼققققاز ػ   ظققققٕ شيقققق٧ ٛ ؾققققك٢ رٔققققى   ال ًققققع ٨ ز ض  ي٘كملققققكي فققققج  يؼققققُكفل  يبُئُققققل ًعئقققق  ظ٦اؼققققك



 14  

 

 فققج   ؼقل ألادجققيا
ً
 ٣بجققي 

ً
تعدققط  عُققٕ ظحعُقكي  يلققُس  يٌبُُٔققل   ي٘كملققكي .  ملنلُقكي ٟققس أ يقق   يؼقُكفل  يبُئُققل فققج  ي٘كملققكي   وؾة كقكي  كتعكظققك

 فقج  يبؿُقكي  يتحتُقل  ي ظظقل يتؾ. ملبظ٦كؼكي ظ٠سضا ظـ ؿؤج ك دسظل  يؼُكفل  يبُئُل
ً
عُقل  يؼقُكفل ش ي  يلقلل ملكمنُقكا  ظٕ شيق٧  ٛ ؾقك٢ ؼ٠لقك

ل   ي٘كملكي  . يبًي

ظلُقاػ ًقـ ؼٜقٍ ظ٦قكفس   ييقج  ٤4,11كؼق   ي٘كملقكي تؼق غ ملعقك ٌٔقكز٨ ؼحقا . ٌٟكْ  ي٘كملكي ٣علقسض يلٌكٟقل ىٌٔتعس  يؼاز ػ فج  و٠كي ألا ٨ ٓ 

ققس  ظز ز (. 1995 ي ُلققل  ي٠اظُققل يل٘كملققكي)ظققـ اظققس ز ي  يٌكٟققل فققج  يققب ز  %80 - 70تعئقق   ققاز  مخـقق  فققج  يؼققؾا ي ألادجققيا  ى يٌلقق  ٓ ققٟ   ٟ

ٕ   يتاػققققٕ  ئعط ؽققق    يققققؾ٠م فقققج اظققققس ز ي ألاؿقققق٦ك٨ ألادقققط  ظققققـ  يٌكٟقققل  ٓعلُققققل  عقققٕ  مخـقققق   وُقققق  . رؼقققب   يؾعققققا  يؼققق٦كؽ   يؼققققَط
ً
ٓعاظققققك

 ٓ ققج  وققا ضز  يٌبُُٔققل   يبِلققل
ً
 هققئُ 

ً
لققكػ ال تـقق٦  اال هققطض  ققط ن تجكض .   يٜققطْ   ألٗا  يلعققا ضز ي٥ققـ  ػققت٘ ٨ شيقق٧ ٗر

ً
ٔققس ظققسظط   ٌ  .ٍققل  ٛبؼققم 

ٕ أػ ًئزي  از   كيتكىج ت٠لُ  تسكاض  ي٘كملكي ظـ  وتٟا تعكز ٓ ج دـ   يٟا  .الاػ ئعكض ألادجي فج  يؾٍٜ اىى ت٠لُ  الٓا

ط فقققا ىج تبقققجا ي٠قققس  قققاز ًقققٛا  يلقققؾكٓل  يت٠لُسًقققل ظئققق  ٣عقققكتـ كقققؾكٓل  يٌقققاأ   ملخقققكملع  ظٔككقققط  ظقققـ ا عقققكىج  ػقققت  ٢%69.3ػ أػ فٌققق   يٟا

قاي امقخ  ٓ ق  يٍع
ً
 يتقسكاض  ي٘كملقكي   ( مجقصْ) منٌق   ى ي٠قكتغ أػكػقك

ً
 ككظقك

ً
ظقـ ؿقؤػ اػقتج أ  ولقكؽٕ  منسًئقل   ػقتذس ي  . يقصي ٌـق٦  ػقببك

ٜ مج اىى دٜى ٣بجي   ي٘كظ   ً  .فج  ػتذس ي  يٌكٟل  مخـبُل فج كصق  يلؾكٓكي أػ 

قل  ألاؽـققٌل  ققل   مخسظُقل   ييققج تتعط٣قع فققج  وقسػ ملعققك فقج شيقق٧  وقس ضغ   وؼ ـققُٜكي   وٌقكٓغ   وئػؼققكي  يتجكٍض تؼقت ل٧  ي٠ٌكٓقكي  يتجكٍض

 .ظـ ا عكىج  يٌكٟل  وؼتذسظل %67فا ىج  (كؾٕ  يـكي   ي٥ؼطا امخ)ٗجي  يطػعُل 

غ ىٓ    زض ل °4 ًا٨  دٍ ظـ ًعتس  يتؾْا ػعتم  يصي  يؾبكت    يٌ٘ك   وؾكدكي ظـ ككتلل ملتي ا  يؼاز ػ تعتٕ ظـ  يٗط
ً
  ؿعكال

ً
 دقٍ ظتجك ظ 

  زض قل °22  يٌقا٨ 
ً
  ٌـق س يقغ أؼقم اال  ؿقعكال

ً
  ظجقنك

ً
  ٟاظُقك

ً
ق ٞ ٓ قى  ي٘كملقكي ظقـ وقا ضزق ف٠ُ٠ُقك  فقج تحتوقـ  يقب ز ٛقبػ يقصي٧   ؼ ُجقل. ًم

قل  ي٘كملقكي  مجؾقاأ بقل  وس ٍض قل  ي٘كملقكي  يـقعك٨  فقج  يًط    ملجكٓقكي   مجٜقكٚ   ي٠ٜقط  يتاقنط ُقا كط  يقب ز     ق   . منقكضا  مجكٛقل  وس ٍض

ا ظق   ي٠كػقُل  يٌبُُٔقل  يِقطٚ  رؼقب   يٌبُُٔقل  وقا ضز ىٓ ق  ي٠بلُقل   يلقط ٓكي قس ٗجقي  الاػقتذس ي  ي٘كملقكي اظ يقل ظئق  أدقط   ٓ 
ا

  وطؿ

   ي٘كملقكي ٓ قى  ي٠كتعقل  يلق٘جيا  يلقؾكٓكي تـق٦ .  وكتقمج فقج  و تعقل ٗجقي  يعض ُٓقل   يؼُكػقكي يألض تقمج
ً
ك  أػكػقُل ض٣جق ا  ي٘كملقكي ظقٕ ػقٍا

ىج ي ٟتلقكز  . ئط ق   يلقعٙ اؼتقك  ٓ قى ظِٔـقت غ ٣ؼق  ػقب  فقج  ظقع ْض ظلُقاػ  5 ظقـ أ٣تقي ٌٔتعقس فُقا . ملنلُقل ي ٟتلقكز ي  ٣قصي٧  يقًا

 .  ئلقٝ ظقـ  ي٠اظُقل  وكؿقُل ٌٟٔقكػ  فتُك قكي ظقـ %30  ي٘كملقكي  تعئق 
ً
عاظقك ط ٓ  .  يقب ز فقج  ئعق  ٛقطق ظقـ %15  ي٘كملقكي  ٌٟقكْ ًقٛا

ٔقس   جي ٌ  قكي تقٛا قط أػ ٗجقي. يل٘كملقكي  ي كظقل م٦ًايا ُقل ألاز  ض أفقس  ي٥ط قاػ  ملكيٓا  يلبِلقل ألٓا قى  ملجلقؽ أٓقسق  يقصي  ي٠قاظ  الاتلقك٨ ت٠ٍط

  2003 ٓقكي فقج تؾُٜقصق تقغ  يقصي ( يسُٛلقل ٗقكظ ي)  منقط ي الافتبقكغ ي٘قكظ ي  ي٠قاظ   منلقط رـقؤػ  يٌبُُٔقل   وقا ضز
ً
 ملُكؼقكي ىٓ ق  ٓتعقكز 

م ٟس  1995ٓكي
 
س رقكؽ  ٗقكظ  ؼبٔكرقكي ظقـ% 75 ملل٘ق  ٟقس  ي٘كملكي ٌٟكْ ظؼككعل أػ اىى دل قس . ي٥ط قاػ  أ٣ؼُق ٞ  أٛ قمج ٟ   فقج ألادـقكأ فقط
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ٕ ق  ؼ ُجقل  ي٘كملقكي ٌٟقكْ ظـ ٣بجيا ظؼككعل اىى  دكض م  وٟا   وؾقكخ يت٘جقي  ي٠اظُقل  يتؾُٜقص الػقةي تُجُل  ئقكي  ي قسٚ ًتعئق .  ي٘كملقكي يتحٍا

قع فقج  يؼقاز ػ فقج  ٗقكظ ي  ؼبٔكرقكي تؾقكظ  ظقـ   منقس  يت٥ُقٝ ٓ قج  يؼقاز ػ ٟقسضا تحؼقجػ ؿقؤج ك ظقـ  ييقج  وؼقتس ظل  يتؾعُقل ظؼقكض ي تٍٔع

 . ي٠اظُل  يتؾعُل  دٌٍ  الاػةي تُجُكي  يؼُكػكي فج  وؾكخ ت٘جي  ؿا ٗ  ٟوكًك زظ  د ٨ ظـ  يسُٛلل

 يلعٔلاظققكي ظققـ أ قق    يقصي٧ ٛققبػ  يطكققس  ي٠ققاظ 
ً
 أػكػققُك

ً
ك يل٘كملققكي  ي٦كظقق    ي٠ققكتغ ٓ ققى أػققؽ فسًئقل ٥ً يققمج أكعُققل ٟلققا  ملاكققٜم ؿققًط

ُٜقل  تقس ملجي  يتذُٜقٝ ظقـ فقسا  ي٠ٜققط   ت٘جقي  وؾقكخ  دٜقى الاؼبٔكرقكي  يؾك عقل ٓقـ اظ يقل  تقسكاض  ي٘كملققكي   يتذٌقٍُ  وت٦كظق  يلتؾعُقل  يٍط

 . ت٠ُُغ ت٘جي  يٌ٘ك   يشجطي 

ققق  ٓققسا ظحقققك الي يت٠ُقققُغ ظققا ضز  ي٘كملقققكي  ألاشقققجكض٠ٛققس ؿققق س ٌٟقققكْ  ذقققم  يٌٍا  ت٥ـققٝ القققج ي  يقققب ز ٓقققـ .  ي٘كملققكي فقققج  يؼقققاز ػ دقق ٨ تكٍض

ُققل  ؤلاظقكي  وققا ضز  .تحؼقـ ٣بجققي فقج  و ققكض ي   قازا  ظارٟا
ً
 أ  فلقط 

ً
 ف٠ُ٠ُققك

ً
 ٟاظُقك

ً
 ظققٕ شيق٧  ٛققبػ  يؼقاز ػ يققغ ٌؼقب١ يققم أػ أ قط  ظجققنك

غ أؼم ًتعتٕ ملتي ا    .ملُئُل ككتلل ي٘كملكي ٗض
ً
عك٨  وؾجعا ػكمل٠ك ُعك ً ج د كل يأٓل  ٛ: 

1.   
 
قق  ٓقققسا زض ػقققكي فقققج أ  دققط ألاض ُٔؿُقققكي   مخعؼقققُؿُكي ظقققـ  ي٠قققطػ  وكتققمج ؿقققعلأ   (Andrews,1948)زض ػقققل ٤ققق  ظقققـ أؼققسض ظ    ٍط

ؼاػ   ك٣ؼاػ  ؽ   (Harrison and Jackson 1958) ككَض جي ؼاػ  (Lewis 1953)ملكةهكٛل اىى يَا  ٛ(1954 Ferguson)  . 

 

ققق١ 1982أ قققطي مز ضا  ي٠اظُقققل يلٌكٟقققل فقققج ٓقققكي  .2 قققاي  ظٔ قققس ٓلقققاي  أملحقققكث  ي٘كملقققكي   وٛط ملكيتٔقققك ػ ظقققٕ از ضا  ي٘كملقققكي   كظٔقققل  مخًط

فُققا تعقق  الاػقققتٔكؼل . مٟلُ ققج ي ػ ـققٔكض ٓققـ رٔقققس فققج ؼجي  قق   زض ػققل  ػت٠لقققكتُل وققا ضز  ي٘كملققكي يت٠ُقققُغ ظتٌلبققكي  يققب ز ظققـ  يٌكٟقققل

أػقٜط شيق٧  مج قس ٓققـ ، 1975 ي٘كًقل  1972 ٨  يٜةقيا ظقـ دقق  US Landsat 1 MSSمللقاض ألاٟعقكض الاكقٌؾكُٓل  وؾتجقل ظقـ ٟبق  

ُققل   فقسا  ب٠قل ٛٓط ٌقل ؼبكتُققل ظط٣بقل ظ٠ؼققعل اىقى ر رققل ٓـقط ًب٠ققل ً  ؼ ُجقل يققصي٧ . يلؼقؾا ي  وـققعايل ( ػقة ض ْ  ي٘كملققكي)تلقعُغ دٍط

ق   ظقكًا  . فقج كقصق  وؾقك١ً يلتح٠ق١ ظقـ صقنل تٜؼقجي كقاض ألاٟعقكض الاكققٌؾكُٓل (1982)٠ٛقس أ قطي ظجقر أضتقمج ظ٥ئقٝ دق ٨ ؿق طي أملٍط

ط  ي ف١  يلكزض فج ًايُا   1982أ ط   يبؾ٧  يس ىج فج ٓكي ٣عك  يل٠وكًك   مخُكض ي فج ٌٟكْ  يٌكٟل فج  يب ز   يت٠ٍط
ً
 .1983ت٠ُُعك

 

 ملعحقققكِٛيج  يؾُققق   1984 - 1983يقققل  ي٥ؾسًقققل يلتؾعُقققل دققق ٨  يٜةقققيا ظقققـ أ ققطي  يا٤ك .3
ً
 ٓـقققا تُك

ً
دتجقققيي  دتُقققكض 

 
 وط ملُقققٕ أ

ً
قققك   ٍا

ً
ط  تلقققٍا

ل أشجكض ظتجك ضا  ظتجكؽؼل ظـ فُا  يٌا٨   ئعط   محجغ  تطتِبكي  و٦كػ  .ألاظضٞ   حط  ي٘ع ٨ يتحسًس حجغ ظجعٓا

 

تقغ ت٠ققسًغ  ققس ٨ ملكػققتذس ي ألاض تققمج ظققـ دقق ٨  ػققتٔط ن ٌٟققكْ  ي٘كملقكي  يققصي أ ققط ق  يبؾقق٧  يققس ىج ملكيتٔققك ػ ظققٕ ٓققسز ظققـ  يـققط٤ك    .4

 .1984د ٨ ٓكي 
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قط  يبؾقق٧  يقس ىج يؼققؾل 1983يؼقؾل   "تلققؿُٝ ألاض تقمج ملحؼقق  مٟلققُغ"تقغ آققس ز  قس ٨  .5  اىققى ت٠ٍط
ً
ظقٕ ت٠ققسًط ي  يبٔئققل 1983  ػقق ؾكز 

قققط الاػقق ئعكض ظقققـ أ قق  الاػقققت٠ط ض الاٟتلققكزي   يتُ٘جقققي  ي ٥ُ ققج يؼقققؾل 1979 ظجققر  ي٠ٌققكْ  يعض نقققج يؼققؾل  قققط . 1982  ت٠ٍط ٣ـققٝ  يت٠ٍط

 .1983ٓـ ت٠سًط ظؼكفل  ي٘كملكي  ألاض تمج  ي٘كملُل ملؾكً  ٓ ى ػؾل ألاػكغ 1985 يا كث   يلكزض فج ػؾل 

 فقققققققج  .6
ً
صًقققققققل   يعض ٓقققققققل يألظقققققققغ  وتحقققققققسا  1987ٓقققققققكيأ قققققققطي  كظٔقققققققل ياؼقققققققس زض ػقققققققل ظجقققققققنك  ( يٜقققققققك )ملت٦لُقققققققٝ ظقققققققـ ظـقققققققطْ  ظؾِعقققققققل ألٗا

SUD036/NET  فج  ي٠وكٚض  ٣ؼ   ظؾك١ً أدط  فج  ػٍ  يؼاز ػ  580ٌٗى ظؼكفل ٟسضكك 
ً
 ظط ٔك

ً
 .أيٝ ٣ُلاظةي 

فقققج ظؼقققعى ظا قققك  (SRAAD)ظـقققطْ  آقققكزا  ي شقققججي  ظ٦كٛحقققل  يتاقققنط فقققج  يؼقققاز ػ 1987 ػقققت ل  ف٦اظقققل  يؼقققاز ػ فقققج أٗؼقققٌؽ .7

قس  هقٕ كقص   وـقطْ  يت٠قسًغ  وؼقكٓسا فقج ظ٦كٛحقل  (USAID)اليتعكغ  وؼكٓسا ظـ  ٤كيل  يتؾعُل  يس يُقل  يتكرٔقل يلاالًقكي  وتحقسا   ٟ

بُل ٟب  اج ك  ك رػبكأ ػُكػُل س تعئل  أكس ٚ  وـطْ  فج  هٕ ٟكتعل فلقط ػقلُعل  . يتانط  ي٥ؾم يغ ٌـع  ػا   وطفلل  يتجٍط  ٟ

ٍُ وقققا ضز  ي٘كملقققكي  ضػققققغ دط تٌ قققك  ضكقققسكك ظقققـ دقققق ٨ ضػقققغ دقققط تٍ  يٌ٘ققققك   يؾبقققكت   فلقققط  وقققا ضز فققققج ٗقققطأ  يؼقققاز ػ  إكقققق ح يلتذٌققق

ُٜقققل ت٠قققٕ فقققج  وؾقققك١ً م٦ًايا ُقققل  ملختلٜقققل  يا ٟٔقققل ملقققجػ ؿقققعك٨ ٣طزٛقققكػ   ؾقققاأ   إٓقققكزا تؤكُققق  ألاض تقققمج   ي٘كملقققكي فقققج دعؼقققل ظجقققكيؽ ٍض

 .٣طزٛكػ

ت٠ؾُقققكي  ٘ط ُٛقققل  دقققط تٍ ظبت٥قققطق تؼققق ؾس اىقققى كقققاض ألاٟعقققكض الاكقققٌؾكُٓل يؾٌكٟقققكي ضػقققغ  1990 فقققج ػقققتذسي ٓؾلقققط فلقققط  وقققا ضز  .8

ُٔل  قققققل ٓكيُققققل  مجقققققازا  وؾكػقققققبل يلٌ٘قققققك   ي٘قققققك     يتح٠ققققق١ ظقققققـ زٟقققققل  2؛ 4؛7 مخققققط تٍ  وا هققققُق ٓ قققققى  منلقققققط  الاػقققققتٌ نج   يلقققققاض  مجٍا

ٕ  ظجكالي  وا ضز  يؾبكتُل  ٤كؼ  فلُلل  وـطْ  يج اؼتك  دط تٍ أػكػُل . يبُكؼكي ٓ ى  يٌبُٔل  . دط تٍ يلٌ٘ك   يؾبكت  تبجػ تاَظ

 دقق ٨  يٜةققيا  .9
ً
ٔققس ألا ػققٕ ؼٌكٟققك

 
ققس أًل٠قق  ٓعلُققل فلققط ت . 1994رٔققس مؼت ققك  ظققـ ظجققر  ػققت  ٢  يٌكٟققل يؼققؾل  (1997 – 1995)ٟ 

100ظِٔققغ  وؾ٠ٌققل  يا ٟٔققل ؿققعك٨  دققٍ ٓققطن 1997 - ٠ٛ1995ققس ٌٗققى فلققط
N  ظؼققكفل  ٛاققج تٌ٘قق .  %10  ≤ ظققٕ ٌٗققك  تققك ج

 تٔكز٨   62,27
ً
 ٌ  . 1998ؽـطي  يؾتكت  فج ٓقكي ٟس    .ظـ  وؼكفل م عكيُل يلب ز %24ظلُاػ ك٥تكض 

ً
ٔقع   ي قسٚ ظقـ كقص   منلقط  عتُقك

ملكةهقكٛل اىقى شيق٧  ٤كؼق  كؾقك٢ فك قل .   (1995)ايُقم فقج زض ػقل  يٌلق  اىقى ت٠ُقُغ  ئقطن  وتقكح ظقـ  مخـق  ملكو٠كضؼقل ظقٕ  يٌلق   وـقكض 

رـؤػ  يبي ظ   وؼت٠بلُل يتؾعُقل  ي٘كملقكي  ي ظظقل يتح٠ُق١ اظقس ز ي ظؼقتس ظل ظقـ ألادـقكأ  ظؾتجقكي  ي٘كملقكي ألادقط  ظقٕ  اىى  تذكش ٟط ض 

طق ألاٟقكيُغ . منٜقكَ ٓ قى ػُكػقل ػقلُعل ت٥ٜق  فعكًقل  يبِلقل ػ أؼقم ٌـقق٘  ٟقس تبقجا  ي٠قس أُ قطي ؼتقكت   منلقط أػ  يٌ٘ققك   ي٘قك    يقصي تقٛا

 
ً
 .ظـ  وؼكفل %12ظـ  أٟ  ٟلُ 

صًققل   يعض ٓققل يألظققغ  وتحققسا   .10 ٠ُققك  ( يٜققك )ملقسأي أؽـققٌل ظـققطْ  ظؾِعققل ألٗا  ؤىققج ملؾِققكي تلققؿُٝ  يٌ٘ققك  ألاضتققمج   يؾبققكت  فققج أٍٛط

٠ق  ) ط"ؿقب٥ل  يٌ٘قك  ألاٍٛط ٦قٛا قس  .شيق٧  يؼقاز ػظقـ مللقس ػ فقان  يؾُق  ملعقك فقج  10فُقا ؿقعل  1997ٓقكي ("AFRICOVER أٍٛط  ٟ

 
ً
ك  ٟتلقط  يتح٠ق١ ظقـ صقنل ألاضن فقج  يؼقاز ػ  . ػتذسي  وـطْ  يتٌُ٘ل ضػغ  مخط تٍ  وا هُُٔل  تقغ تٜؼقجي  مخقط تٍ  وؾتجقل مللقٍط
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ُؾققكي ظحققس زا ظتؾققكرطا فققج  ػققٍ  يؼققاز ػ ققاض   يبحققط ألافعققط ٓ    .ٓ ققج رٔققى  وؾققك١ً فققج  الًققكي ٗققطأ ٣طزٛققكػ   ؾققاأ ز ٛض
ً
ٔققس فكيُققك

 
اش ت

 فا٨ ؼٌكٞ  ي٘كملكي   يؾبكتكي  يـب  ل ملكي٘كملكيظٔلاظك
ً
 .ي أ٣تي ؿعاال

ملطؼقكظ  ظٔلاظقكي ألاظقـ  :  تغ تحسًا  يٌ٘ك  ألاضتمج يلؼاز ػ ظـ ٟبق  ملطؼقكظ  ملؾقك   ي٠قسض ي  وئػؼقُل فقج  يؼقاز ػ2010 فج ٓكي  .11

 . (SIFSIA ) ي٘ص ث  ظـ أ    ئع  

أ قق   يتذٌققٍُ  يؼققلُغ يققسز ضا  وؼققتس ظل يل٘كملققكي  ت٠ُققُغ فكيققل  وؼققككعل  منكيُققل  ظققـ  يا  ققر أؼققم ًؿباققج ا ققط   ت٠ُققُغ ٟققاظ  يل٘كملققكي ظققـ 

كيُقققل  .ي٠ٌقققكْ  ي٘كملقققكي فقققج  ؼبٔكرقققكي  ي٥ط قققاػ  ظقققـ ألاكعُقققل ملع٦قققكػ آقققس ز زيُققق  ف٠ قققج يتع٥قققجػ ٛقققٞط  منلقققط ظقققـ  عقققٕ  يبُكؼقققكي ش ي  يلقققلل ٓ 

ٜ   منلقط .  مجازا قس ظقُا  ( ملخط قكي)ملكؤلاظقكي  وتٔل٠قل ملؤػقكيُ   منلقط  ييقج ػقتئزي اىقى تح٠ُق١  يؾقا ت   ظـ ؿقؤػ  يقسيُ   من٠ قج تعٍ 

 . وٌلا ل

 :ًتؤيٝ  يسيُ   من٠ ج ظعك ً ج

 ئُؾكي أدص ٓعلُل تلعُغ  

 ي٠ُكغ ظعكضػكي  

 كتُل  ؤكًجي ل  يٜجً    منٍُا

  ( ؤِـُل ألاػط ظجر)  الاٟتلكزي الا تعكنج  و٦اػ 

  من٠ ج  ئع  ؼعكش  

صًقل ظؾِعقل ملقم ؼاقن   يقصي ألاض تقمج الػقتذس ي  وت٦كظق   يت٠ُقُغ دبقي ي اىقى  ي٘كملقكي فلقط  ؼِقكي  من٠ قج  يقسيُ  كقص  ظقـ ٤ق  ٌؼق ؾس  ألٗا

 الػقتذس ي  وت٦كظق   يت٠ُقُغ ؼهق  اىقى ملكةهقكٛل . ئقكيغ أؼحقك   عُقٕ فقج ٣ئجقيا مللقس ػ ملؾجقكح ؼٜصتقم   يقصي ( يٜقك )  وتحقسا يألظقغ   يعض ٓقل

 ملطؼقكظ  : يؼقاز ػ فقج  وئػؼقُل  ي٠قسض ي ملؾقك  ملطؼقكظ )  يؼقاز ػ فقج يل٘كملقكي  ي٠قاظ    يت٠ُقُغ  يطكقس ملطؼقكظ  كقُكٗل تعق  ٠ٛقس ألاض تقمج 

  تلق٧  يؼقاز ػ تجقكضأ ظقـ ملكالػقتٜكزا  يتا   ُقل   وبقكزة  ئُؾقكي أدقص  تلقعُغ ((SNFMA  ئعق  أ ق  ظقـ  ي٘قص ث  ألاظقـ ظٔلاظقكي

٠ُل  يبلس ػ رٔى ظـ  يا ضزا جيكك ألاٍٛط  ٗ. 

   1.2  

ىج يل٘كملقكي ػققُجطي  يتذٌققٍُ  وؾكػق  يتلققعُغ أدققص  ئُؾقكي ظققٕ ظط ٓققكا  يسٟقل  وٌلا ققل   ي ققس ز يلطكقس   يت٠ُققُغ  يققًا ت٦لٜققل فقج ظطفلققل ٓم

ل ق   وتقكح   وقا ضز  يبـقٍط صًققل   يعض ٓقل .  وكيُقل   يٟا قس أٓقسي ظؾِعقل ألاظقغ  وتحقسا يأٗل ظؾهجُقل ردقص  ئُؾقكي ًع٥قـ  ػققتذس ظ ك  ( يٜقك )ٟ 
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 الىلطت املشحعُت ملجمىعت أخز العُىاث

 (1مشبىع أخز العُىاث سكم ) 

ققٕ  فققس ي أدقص  ئُؾققكي)٣ئكٛقل أدققص  ئُؾققكي . ٣ؾعقاش  ياهققٕ ظؾهجُققكي ظؾكػققبل ردقص  ئُؾققكي ملختلققٝ  يبلققس ػ  º⅛ظققـ دققٍ  ئققطن  (تاَظ

ٔت٠س أػ ت٦اػ ظؾكػبل ؤِقغ أ قع    يؼقاز ػ  º⅛  يٌا٨   يسض قل  يٌ٘قك  . َ 
ً
ًع٥قـ أػ تتٜقك ي ٣ئكٛقل أدقص  ئُؾقكي ظقـ ًب٠قل اىقى أدقط  تبٔقك

ظجققققكضي  وُققققكق )تتعجقققق  ظؾققققك١ً  يعض ٓقققل   مجققققع   يـققققعكىج ظقققـ  يققققب ز ملعؾققققكخ صقققنط  ي فققققكض ز ػ أي ٌٗققققك  شقققجطي ٓققققس  ملٌققققاػ  يازًقققكػ .  ي٘قققك  

 فُقا ػقِتغ  يتذٌقٍُ ي قك رٔقس ضػقغ  (  يا فقكي واػقعُل ٤كرج قكض 
ً
ٟقس تحتقاي تلق٧  وؾقك١ً ٓ قى ظط ملُقٕ أدقص ُٓؾقكي ٟلُلقل أ  تذلقا ظا قك تعكظقك

عُل   يت٠ؼُغ  يٌب٠   .ٟس ت٦اػ ظٌلا ل الاكتعكي   ٣ئكٛل أدص ُٓؾكي فج رٔى ظؾك١ً  ظٕ شي٧  أٓ ى   . مخط تٍ  يٟط

جيكققك ٣عققك كققا  منققك٨ فققج  عُققٕ  يبلقققس ػ  ييققج ؼٜققصي  يطكقق ىج يل٘كملقققكي ٣تث  ؼُققك  ظظبققكملاي   مجع تققط ٗ  ٠ٛققس  دةيؼققك  ػقققتذس ي  .س   يت٠ُققُغ  يققًا

ققل ظؾتِعققل ظققـ  رػققبكأ ٓعلُققل ظئقق  ٓققسي تققا ٛط  عُققٕ  يٌققٞط  واػققعُل   º⅛  يٌققا٨   º⅛دققٍ  ئققطنؿققب٥ل تط ُُٔققل ردققص ُٓؾققكي ظجعٓا

قل أدقط   قل أدقص ُٓؾقكي اىقى ظجعٓا ق   يتؾ٠ق  ظقـ ظجعٓا قل أدقصُٓؾكي ظئيٜقل ظقـٓؾقس ٤ق  .   منقس ظقـ ٟ   10اىقى  6ؼ٠ٌقل تؼقكظتُل ت٠قٕ ظجعٓا

ققل أدقصُٓؾكي ملا ػققٌل   قكظ تحسًققس  وا  قٕ  ئققكي ج . ظط قْا أدققص ُٓؾقكي قٕ ٤قق  ظجعٓا  يسفققس رُكي  و٠ققطضا  (GPS)فُققا ًقتغ تحسًققس ظٟا
ً
٠قك  ٛ

 
ً
ل أدص ُٓؾكي كا ؼٜؼم فج ٤  ًب٠ل ت٠ؼُعُل. ظؼب٠ك  (.1 أؼِط  يـ٦ )  إػ ٓسز ظط ملُٕ أدص  ئُؾكي ي٦  ظجعٓا

1
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2.2  

 15  10  5  2 يقس  تط ؼقم ٌٟطكقك  (.2 يـق٦  )   فسا أدقص  ئُؾقكي يقج 

ققكي أدققص ُٓؾققكي رػققبكأ ٓعلُققل تطظقق  وط ٓققكا ت٦ققكيُٝ  منلققط  ي٠ققاظ  ققتغ تجعُققٕ  وط ملُققٕ فققج ظجعٓا  ٍ 
ً
 وؼققكٛل  يٜككققلل ملققجػ ظط ملُققٕ أدققص  .ظةققي 

  250 ئُؾققكي يققج 
ً
بُققل ٟكمللققل . ظةققي  ققل أدققص  ئُؾققكي ملعئكملققل ٟكٓققسا تجٍط ؿباققج أػ ت٦ققاػ  فققسا  ي٠ُققكغ  ظجعٓا يل٠ُققكغ فققج ٗوققاػ ًققاي ٓعقق  ٍ 

ققكي أدقققص  ئُؾققكي  يلقققٔبل ٟققس تؼقققت٘ٞط أ٣تققي ظقققـ ًققاي   فقققس فيققج ً ؼقققىج يلٌققكٟغ  من٠ قققج  .  فققس يلٌقققكٟغ  من٠ ققج  ظقققٕ شيقق٧  ملكيؿؼقققبل ملجعٓا

 .اؼجكظ  ي٠ُكػكي

 ٓ ق 
ً
ققتغ تؾُٜقص  و فِققكي أًوققك ًققتغ  عققٕ ظٔلاظققكي .  وؾ٠ٌققل  ملنٌُققل ملقكوط ْا ىًقتغ  عققٕ ظٔلاظققكي ظط قْا  أدققص  ئُؾققكي فقج ظؾ٠ٌققل  وط ققْا ٍ 

٣عقك ًقتغ . ػبُ   وئك٨ فقا٨  ػقتذس ي ألاض تقمج  ؼقْا  يٌ٘قك   يؾبقكت    يةيملقل  ظؾتجقكي  ي٘كملقكي   مخقسظكي ىظط ْا  أدص  ئُؾكي  تججُل ك ٓ 

ٌقط     عقٕ ظٔلاظقكي ٓقـ  يشقججي ي   يتجسًقس   مخـق   وُق    مجقصْ    مخجق ض ػ مجقصْ ملعؼقتا   يلقسض ي٦ق  شقجطا ًقتغ تجقجُ   يؾقْا ٟ 

قس ظقـ  ؤقكًجي  .ز د  ظط ْا أدص  ئُؾكي ل أدقص ُٓؾقكي ٣شقجطا ُٓؾقل   ييقج ًقتغ تجقجُ   وٍع ًتغ  دتُكض ٤  شجطا تطتُب ك  مخكظؽ فج ظجعٓا

قط ن  ئقس .ٓا قك ( يبقكض ظةي ي) ٌق. ملِؾعقك ألاشقجكض ألادقط  تؼقتذسي ٗر ط   ضتٜقكْ  مجقصْ ًقتغ ُٟقكغ ٌٟقط شقجطا  ئُؾقل ٓؾقس ظؼقتا   يلقسض ٟ 

١ ٓؾقس ظؼقتا   يلقسض ٠ققكغ  ≥ 20   ي٠كملق  يل ؼقٍا  ً ٠قكغ  ي٠ٌقط ٠ٛقٍ رشقجكض  ئقس ٓؾقس ظؼقتا   يلقسض ٣عقك   ً ػقغ  الاضتٜقكْ  ي٥ قج  ملِؾعقك 

١  ضتٜكْ  صْ ألاشجكض  ي٠كمل  تٔقجػ تجقجُ   عُقٕ  ي٠ُكػقكي   و فِقكي فقج  يؾعقاش   من٠ قج ػقغ  ≥ 20  ظؼتا   يلقسض يل ؼٍا  ؼِقط )ٍ 

 ١  ٓ  15  10   5  2ػغ فج ز  تط  20ػغ   10ػغ   5ػغ   1     ≥ ًتغ ُٟكغ  عُٕ ألاشجكض  ييج ٌٟطكك (.1 وٛط
ً
 . يتا ىج ىظةي 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر 15 = هصف اللطش

 ظم ≥ 20 معخىي الصذس ذكطش ألاشجاس عى

 متر 10 = هصف اللطش

 ظم10 ≥  معخىي الصذس ذكطش ألاشجاس عى

 متر  5 = هصف اللطش

 ظم5 ≥   معخىي الصذس ذكطش ألاشجاس عى

 متر 2 = هصف اللطش

 ظم2 ≥   معخىي الصذس ذكطش ألاشجاس عى

 

 حمُع املعافاث حشير إلى معافاث أفلُت
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بٌانااااااجديـد اٌاااااةاديـمااااان    دمااااا دم بااااا  ٌ د

 مد د1ف  ٌٌ دأل  ديـعٌناجدنصفدقط هماد=د

اسدةةةاااااةم قااااارديـم بااااا  ديـم صااااا   دـ ٌ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيـد ب

  

عح سٚ  منلط اىى  ق  ي٠ُقكغ  زٟل تٍٔع  يلٟا
ً
قل  . ٣ئكٛقل أدقص  ئُؾقكي ظقـ ألاشقجكض  ي٥بجقيا فقج دػ    فقس ٣ؼقبك  تتعجق   ي٘كملقكي  يٌبُُٔقل  وس ٍض

سز ظـ ألاشجكض  سمج  يؼلبج فُا أػ كؾك٢  ئسًس ظـ ألاشجكض ك٘جيا  محجغ ٓ 
 
ٕ  ي٠ٌط ألا قكزا  ملتاَظ  .حجقغ  يشقجطاًتوقك ٨ ٓقسزكك ظقٕ ٍظ

أػ ًوقققعـ ُٟقققكغ ألاشقققجكض  يلققق٘جيا فقققج ظط ملُقققٕ أدقققص  ئُؾقققكي  يلققق٘جيا  ظقققـ ؿقققؤػ تلقققعُغ ظط ملُقققٕ أدقققص  ئُؾقققكي ش ي  يقققس  تط ظتحقققسا  وط٣قققع 

ل ي٦   فسا ظؼكفل) ألاشجكض  ي٥بجيا  ئزي كص   يةيتِ  اىى ُٟكغ. ت٠كغ فج ظط ملُٕ أدص  ئُؾكي  ي٥بجيا ( ييج تـ٦  ظِٔغ  ي٥تلل  منٍُا  ٍ 

 
ً
بققك  رػ أؽـققٌل  .٣عققك ظققـ ؿققؤػ  منلققط  ي٠ققاظ   عققٕ  يبُكؼققكي ٓققـ  يتجسًققس   يةيملققل .ؼٜققؽ ٓققسز ألاشققجكض يٜلققكي  محجققغ  ملختلٜققل ت٠ٍط

ً
 ؼِققط 

 ملكيـققتا٨  يلققق٘جيا فققج تلققق٧  يب٠ٔقققل ٛققبػ ملُكؼقققكي  يتجسًقققس ًققتغ  عٔ قققك ظقققـ 
ً
 مللُ٘قققك

ً
 ي٠ُققكغ فقققج ؼ٠ٌققل ظط٣قققع ظط قققْا أدققص  ئُؾقققكي ٟقققس تهنقق١ هقققطض 

ُجػ  جػ ٛٓط تغ ُٟكغ ٓع١  يةيملل دكض  فس ز ظط ْا أدص  ئُؾكيظط ٓا  .٠ٍٛ ٓؾس فس ز ؼلٝ ٌٟط  وط ْا  مخكض ج ٍ 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قٕ أػ ت٦قاػ  وؾ٠ٌقل  ملنٌُقل ظتجكؽؼقل اىقى فقس  .د كظط ْا أدص  ئُؾكي تعئ   وؾ٠ٌل  ملنٌُل  (ملكض ظةي ي)ً فّ أػ ظِٔغ ظٔكًجي   ظـ  وتٟا

ًجق   .ظك ظٕ ظؾ٠ٌل ظط ْا أدص  ئُؾكي ُٛعك ًتٔلق١ ملكػقتذس ي ألاض تقمج  ؼقْا  يٌ٘قك   يؾبقكت    يتقس ملجي  وؾجقعا  مز ضا  و٠ةيفقل فقج  وؼقت٠ب 

ٚ  فققج (ملققكض ظةي ي)ت٠ققسًط ظٔققكًجي  قك ققل ظتجققك ضا ظققـ ألاشققجكض ظافققسا رـقق٦  ٤ق ققل أ   محجققغ أ   ظجعٓا ققٕ  يٜلققكي  ئعٍط ـ أ   يبؿُققل أ  تاَظ  يت٦ققٍا

 .٣عتاػٍ يلعؾ٠ٌل  ملنٌُل ملعط ْا أدص  ئُؾكي ملطظتم  (stand) يةيتِ   و٦كؽ  

                            

  . 

      .
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًقققتغ  كققققٝ  ئعققق   من٠ ققققج دٌققققاا ملذٌقققاا ملعط ققققْا أدققققص  .ًتوقققعـ كققققص   مجقققع  تاكققققُكي رـققققؤػ  يتحوقققجي رؽـققققٌل  ئعققق   من٠ ققققج  تؾُٜققققصكك

 .ُكي رـؤػ أػكيُ   عٕ  يبُكؼكي ئُؾكي اىى  كؼ  تاك

ــ والًت ظىاس ـــ ــ  مىكع مجمىعاث أخز العُىاث ـ

 املخلُاث

  الٌةدسنا 

 مباوي

 أ ضد  ايء

   شبٌةأ ضد

 صساعت

 أشجاس

جيرا
ُ
ش

 أنهاس

 مجمىعاث أخز العُىاث

ن
ُ
 ُمذ

 مسطحاجدمائٌة

 يـمفداح
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ت  .1 ألاعمـــــاٌ الخدظـــــيًر

 الخللللعمل في 

 

  هٕ  مخٌل

 

 

صــــــــــــــــــــــُاغت الاخخصاصــــــــــــــــــــــاث 

 .وإششان املخخصصين

 

 اً ٞ )تسؿجػ(  ضؾ  ئع 

 

 

الىصىٌ إلى  .2

مجمىعت أخز 

 العُىاث
جلـــذًم املشـــشوع  .3

للعـــــــــــيان املخلُـــــــــــين 

 والعلطاث املخلُت

حمع البُاهاث .4

فـــي مشابُــــع أخــــز 

 العُىاث

إدخاٌ  .5

البُاهاث 

والخدلم مً 
 صختها

 ي٠ُكػكي   و٠كمل ي

   و فِكي  من٠لُل

تقققققققققققققققققققسٍض   يٌقققققققققققققققققققا ٟغ 

  من٠لُل ٓ ج  ؤس ي 

الىمــــــارج   وحعبئـــــت

 .إلخ

م جىفُز طـب   فٍش

الجــــــــــــــــــىدة وأخـــــــــــــــــــز 

 العُىاث

1.3 

قققكي أدقققص  يبُكؼقققكي  ظط ملُقققٕ أدقققص  ئُؾقققكي تتعئققق  ظلقققكزض  ؤلاظقققكي  يطتِؼقققُل . توقققٌلٕ  يٌقققا ٟغ  من٠لُقققل ملع عقققل  عقققٕ  يبُكؼقققكي ٓقققـ ظجعٓا

 :يلت٠ُُغ اىى  كؼ   يتجكضأ  ملنلُل  يؼكمل٠ل فج

  د ك   ملنٌُل  ئُؾكي أدص ظط ملُٕ فج  من٠لُل   و فِكي  ي٠ُكػكي. 

  عخعلم املعخخذمين أو ألاساض ي ُمالن أو املخلُين العيان مع ملابالث إحشاء
ُ
 فـي العـاملين مثـل الشئِعُين الخاسحُين منهم وامل

 ألاظـشة مسـ ) املخخـاسة املعِشـُت وألاظـش العُىـاث أخـز مجمىعـت فيهـا جىحـذ التـي املىطلـت عًـ املعـؤولين الغابـاث مجـاٌ

 (. املعِشُت

هج مخخلفت جىمل ول منها ألاخشي   وهزان
ُ
ان على اظخخذام أظالُب وه  .املصذسان للمعلىماث ًىطٍى

 . تتهخم ٓعلُل  عٕ  يبُكؼكي فج  يـ٦   يتكىج

5 
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2.3 

٠ةيح أػ ًتؤيٝ  يٌكٟغ  من٠ ج ظـ  ً  يهخبيا  يؼكمل٠ل  مظس ز ي  وتكفل 
ً
٠ك  ٛ: 

١ :(1عذد ) ٝ ٗكملكي ٠٣كتس يلٍٜط  أٟسي ظُا

ُٜل ٓسا ز (:2عذد ) ٝ ٗكملكي يلٔع  فج ُ   ظُا

 ظؼكح تط ل (:1عذد )

ٝ ظط نج ظحةٚي (:1عذد )  ظُا

ل (:1عذد )  هكملٍ فعكًل ملٍط

ُكػكي  يـط تٍ (:2عذد )  ظؼكٓس ) تُٔجػ ظح ج( يلعؼكٓسا فج تحسًس ألاشجكض ٟ 

 ػكت١ ػُكضا (:1عذد )

 ًبكخ (:1عذد )
 

قققكث   منُقققاي  وقققك   يٌقققكٟغ  من٠ قققج يلعجقققر  يٜجً  بلقققٙ  ئقققسز م عقققكىج ٓر قققكث )ٍ  جً  ٜ   ي٘كملقققكي  .ٓـقققطا أشقققخكق ( يبُٛا ػقققُٔع  أفقققس ظقققُا

 .ػُكضا الؼس ٣ط ظض ض كُٓل  يسٕٛ ت ؼٕ ي ص   ئسز ظـ  يٌكٟغ  من٠ جظٌلاأ   .٣عؼكٓس ي٠كتس  يٌكٟغ وا كلل  ئع  فج فكالي  يٌا ضة 

: 

   : 

 ظقققـ  يتج جققق  اىققققى  عقققٕ  يبُكؼقققكي 
ً
عقققك٨  من٠لُقققل ملققققس   ًتحعققق  ظؼقققئ يُل الاتلققققك٨   منٜقققكَ ٓ ققققى /تتحعقققق . تؾِقققُغ  عُقققٕ ظط فقققق  ألٓا

ؼقققتٔلغ ظقققا غ  يقققسح ك ٓ ٟقققكي  ُقققسا
 
 يت٠قققسي  ملنقققطظ فقققج  ئعققق   من٠ قققج  الاهقققٌْ    ُقققسا ٓ قققىيسًقققم ؼِقققطا ٓكظقققل /ظقققٕ  ملجتعقققٕ  ملن قققج   و

 .الاؽججكي   ياتكي  ض ح  ئع   مجُس ز د   يٌكٟغ ى منٜكَ ٓ  ملعؼئ يُل

 ط ُٛققققل  : يتحوقققجي يلٔعقققق   من٠ قققج ٓ ققققى   قققم  يتحسًققققس آققققس ز  يؾعقققكش   ئعقققق   من٠ قققج   عققققٕ  مخققققط تٍ؛  ا ققققط    يبحقققاث  يببلُٗا

عك٨ يلٌكٟغ  . يتذٌٍُ ٓر

  ٓلقققاي  أملحقققكث  ي٘كملقققكي  ملنلُقققجػ   يؼقققلٌكي   ملجتعقققٕالاتلقققك٨  ٜ ٜ   الاػت٠لقققكتُلأكقققس ٚ  يسض ػقققل . ملعقققُا  دٌقققل  ئعققق  وقققُا

لقق  ظؼققكٓست غ فققج الاتلققك٨ ملكيؼقق٦كػ  ملنلُققجػ  تحسًققس ؼققتٔلغ ظققا غ   وطؿققسًـ   ئعققك٨   وؼققكٓسا   ي٘كملققكي   يؼققلٌكي  ملنلُققل ً 
 
 و

 . ي٘كملكي  ملنلُل ي٠ؼغ  ييج ت بٕ ي ك  / يس تطا/ظـ  ياالًل

 كي  ظط ملُٕ أدص  ئُؾكي  دٍ ػجي  ياكا٨ اي  ك ٕ ظجعٓا  .از ضا ظٟا

 تؾقك  ملكمخققسظكي  يلا ؼقق ُل يلٌققكٟغ ُققٝ  ئعققك٨  ملنلُققجػ   يةيتِقق   مجُققس يهنلققا٨ ٓ ققى  ؤلاظققكي رـققؤػ: الٓا ظط ٛقق١  يؼقق٥ـ  تُا

كي أدص  ئُؾكي  تؾُِغ  ياكا٨ اىى  .ظجعٓا

  ؼتٔلغ
 
 .ظا غ  مخكض ُجػ   يؼ٦كػ  ملنلُجػا ط   ظ٠كمللل ظٕ  و
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   ـ  و فِكي (الاػتعكض ي)تٔبلل  يؾعكش  . تسٍ 

 ٔا٨ ٓل  ك  يتؤ٣س ظـ تٔبلل  يؾعكش   من٠لُل رـ٦  صنُح  أػ  يبُكؼكي  ييج تغ  عٔ ك  ٌ  .ش ي ظلس ُٟل 

 تؾُِغ الا تعكٓكي رٔس  ئع   من٠ ج ظـ أ   تهخُم ألاؽـٌل  يُاظُل؛ 

 ُعك٨  من٠ل  .ل  ػ ظل  يبُكؼكيتؾُِغ ألٓا

 اضػك٨  يبُكؼكي ةزدكي ك فج  منكػ   ىج. 

: 
 ظؼكٓسا ٟكتس  يٌكٟغ ٓ ى تؾُٜص  و كي. 

  ل ؛ أ  أ٣تقي ظقـ  يٌق أ  2 ظـ  و ؾُقجػ ش ي  مخبقيا   2  ٟةي ح  .(ظـكض٣ل  عُٕ أٛط ز  يٌكٟغ)أدص  ي٠ُكػكي   و فِكي  يوط ٍض

ججػ  . مخٍط

  ُ٘يتؤ٣س ظـ أػ ظٔس ي  يٌكٟغ ظ٥تعلل  فج فكيل ككمنل يل ـ . 

 مؿط ٚ ٓ ج  ئعك٨  تا    غ؛ 

 ق١ ط  ًتاىى  ي٠ُكزا ٓؾس ُٗكأ ٟكتقس  يٍٜط ُقٝ  ئقسز ألاظئق  ظقـ  يٌقكٟغ  من٠ قج  تٔتعقس ٓ قج  يت٦لٜقل  تقٛا ظقٕ ظ فِقل أػ ظٔقكًجي تُا

ُقققٝ فُؾعقققك ؼؿـقققس  وئكيُقققل ٛبؼؾقققك ؽؼقققعى يألٛوققق   ؼةققق.  وج  ؼُققل ي٢ الادتُقققكض يلِقققطٚ  ٓ قققى ػقققبُ   وئقققك٨  اش  ٤كؼققق   وج  ؼُقققل ال تؼقققعح ملتُا

كظلجػ ٛؼِتغ اي٘كإكك  .ًبكخ ٓ 

كص  الاٟةي ح ظٌب١ فج تث  ؼُك ٗجي أؼم فج  يؼاز ػ ٤  أٓوقك   يٌقكٟغ ملعقك ٛق  غ  .ظ كي  ي٠ُكػكي  من٠لُل  إ ط    و٠كمل ي ػِؾٜص 

 .ملكوـكض٣ل فج ٓعلُل  ئس  ي٠كتس  ظؼكٓسق  ظؼكٓسق ظٌكيبجػ

ت غ ملؤؼا ْ ألاشجكض   يل٘كي   وعكضػكي  ملنلُل ًتغ ت٦لُٝ  ٠ًك و كض ت غ  ظٔٛط  :ملكو كي  يتكيُل ٛ 

 ٌٍُوؼكٓسا فج ُٟكغ  وؼكٛكي؛  وؼكٓسا فج  وجر   يتذ . 

  ل يلٜؾُجػ  .ٛتح  يٌٞط  ييج ظـ ؿؤج ك تؼ ُ   ياكا٨   يطٍإ

  (.ٟس ٦ًاػ  وؼكٓس فكضغ ٗكملكي ظحلُل ٌٔٚط  عُٕ ألاؼا ْ)الاوكي ملكوؼعُكي  ملنلُل  يـكثٔل رؼا ْ ألاشجكض 

  ل أدص  ئُؾكي  ظط ملُٕ أدص  ئُؾكي؛ اػ ًٞط  ياكا٨  ملختلطا   وا ؽٕ)مملٖ  ٓـ  ياكا٨ اىى ظجعٓا  (.ٟس ٌٔٛط

 ت٠سًغ ظٔلاظكي ٓـ  ػتذس ظكي  ي٘كملكي  إز ضت ك. 

   ؤس يفع . 
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3.3 

.  

ٔقققس  ؤلاظقققكي  يت٥عُلُقققل
 
ققققس ز  وجقققر  من٠ قققج  إ قققط    و٠ققققكمل ي أرؾقققك  ظ عقققل  يت٠ُققققُغ  وت٦كظققق  الػقققتذس ي ألاض تققققمج /ت ل ٓة  . وؼقققكٓسا هقققط ٍض

ط  منكيُقققل ٓقققـ ٟقققا تغ فلقققط  ي٘كملقققكي   وقققا ضز  يٌبُُٔققققل   يقققؾِغ  ؾُقققل  ؿقققا ٗ  ظجتعقققٕ  ي٘كملقققكي   يؼقققق٦كػ  يت٠قققكٍض  يعض ُٓقققل   يؼُكػقققكي  يًا

قققل أٛوققق  ٓقققـ  من٠قققكت١  ملنلُقققل . ملنلُقققجػ امقققخ قققل أدقققص  ئُؾقققكي  .ًجققق  زض ػقققت ك يتع٥قققجػ أٛقققط ز  يٌقققكٟغ ظقققـ ٛ قققغ   ؾقققك  ظٔٛط  إش  ٤كؼققق  ظجعٓا

ر  ي٘كملقققكي  دٌقققٍ از ضت قققك  ال ػقققُ ل ٛققق  ملقققس ظقققـ زض ػقققل تقققكٍض ققق   ؤكمجقققكي  يؼقققكمل٠ل  وؼقققت سٛل هقققعـ  ي٘كملقققكي  وؼقققة ٓض عك ػقققؾل مػقققة ض ْ  ٟ 

 .ظل٥ُل  ي٘كملكي تحتك  اىى زض ػل ٟب   يصككأ اىى  من٠  فج ٣ئجي ظـ  منكالي  ػتذس ي ألاض تمج   .ي٦اج ك تٜككُ  ككظل ًج   يتاك  اي  ك

 

  يُقل  ؤققعظا مخٜققى الاؼبٔكرقكي  يؾك عققل ٓقـ 
ً
اظ يققل  تققسكاض  ي٘كملقكي أ قق  كققُكٗل ظبقكزض ي   ػققكت  تققسد  ي٠قس أؼٌل٠قق  فقج  يؼققاز ػ ظققئدط 

ٛاققج تتققؤيٝ ظقققـ ػققتل ظ٦اؼققكي تتٔلققق١ ارؾققكػ ظا ققك مل٠كتعقققل  منلققط  ي٠قققاظ  . ظققـ ؿققؤج ك دٜقققى الاؼبٔكرققكي  يؾكتجققل ٓقققـ اظ يققل  ي٘كملققكي  تقققسكاضكك

 وؼقققتا   وط عقققج يل٘كملققققكي /كرققققكي  ي٘كملقققكي وؼقققتا   وط عقققج الؼبٔ (3)  كعقققك؛  و٦قققاػ  (ٗقققكظ ي الافتبققققكغ  منقققط ضي )ٗقققكظ ي  يسُٛلقققل /يل٘كملقققكي

 . ظـ ألاكعُل ملع٦كػ  هٕ دٌل يتؾُٜص  منلط  ي٠اظ  يل٘كملكي .ؼِكي  منلط  ي٠اظ  يل٘كملكي /أ(كا4)  و٦اػ 

ط ُٛقققك أٓعقققك٨  منلقققط  يؼقققكمل٠ل   يسض ػقققكي الاػت٠لقققكتُل ش ي  يلقققلل  ضػقققغ   ا قققط    يبحقققاث   يتح٠ُ٠قققكي  ي ظظقققل رـقققؤػ ملبلُٗا
ً
ك ملقققكي هقققط ٍض

 . مخط تٍ ر ع   ظـ  يب ز   يسض ػكي  يؼكمل٠ل

   

 يتؾُٜص ظ كي  أؽـٌل  وطفلل ألا ىى 
ً
ظقـ  يُقل  ؤقعظا مخٜقى الاؼبٔكرقكي  يؾك عقل ٓقـ اظ يقل  تقسكاض  ي٘كملقكي  (الاػتٔس ز   يتؤك ) ػتٔس ز 

ُٝ ظؿؼ٠جػ  ؼ٠كي اضت٦كظ ٓ ى  وؼتا   ياالث   .تغ تُا

ٜجػ  يطتِؼقققُجػ فقققج  وؾ٠ٌقققل ظقققـ دققق ٨ ٟكتقققسق ظقققـ أ ققق   منلقققا٨ ٓ قققى  ؤلاظقققكي ًجققق   أػ ٌؼقققت   ٤ققق  ًقققكٟغ ف٠ قققج ٓعلقققم ملكيتا كققق  ظقققٕ  وقققُا

ققكي أدقص  ئُؾققكي ققكزا  .  ياكقا٨ اىققى  وؾ٠ٌققل  ييقج تا ققس ٛ  ققك ظجعٓا ٜققاػ  ملنلُققاػ فققج الاتلقك٨ ملكيؼققلٌكي  ملنلُققل ٟ  ٟققس ٌؼققكٓس كقئال   وُا

ققق   ملجتعقققٕ  ظ 
ا

قققٝ  يٌقققكٟغ  من٠ قققج   طؼقققكظ  ٓعلقققم فقققج  وؾ٠ٌقققل٢ ألاض تقققم  ٜجػ  ملنلُقققجػ ت٠قققسًغ ظٔلاظقققكي ٓقققـ  .ج ظقققـ أ ققق  تٍٔط ٣عقققك ًع٥قققـ يلعقققُا

 ٣عطؿسًـ أ  ٓعك٨
ً
ُٜ غ ظحلُك ـ ألاشخكق  يصًـ ًع٥ـ تُا  ٓ ٕ  .٣عك ًع٥ا غ املٖ   يؼ٦كػ  ملنلُجػ ملكوـطْ  .ؿط ي  ياكا٨ اىى  وٟا

قٝ اىقى  مج قكي  ملختلقل ملح٦اظقكي  ياالًقكي ًٌلق  ُٛقم  يقسٓغ   وؼقكٓسا ًج  أػ ًبٔا  وسًط  ئقكي يل ُلقل  ي٠اظ ُقل يل٘كملقكي دٌكملقكي تٍٔط

 .يأل٠ًغ  من٠لُل
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 : 

قققس  ( وُس ؼُقققل)الاػقققتعكض ي  من٠لُقققل /ػققِتغ آقققس ز  يؾعقققكش  ل هقققعـ ظ عقققل الاػقققتٔس ز  يٜىقققج  تعٍ  ًقققا ٟغ فقققج  و٥تققق  دققق ٨  وطفلقققل  يتحوققجًي

قل   يلقاض اػ   قسي  أي ظقا ز ظؼقكٓسا يلعقسػ   ي٠قط   أظك٣ا قك  . ئع   من٠ ج د ك ل   مخط تٍ   يلقاض  مجٍا تـع  ظلكزض  يبُكؼكي  يئكؼٍا

ققل  ٣عُققكي ٤كُٛققل ظققـ  يؾعققكش  ردققصكك ظٔ ققغ اىققى  من٠قق   ٛاقج ظققـ ظؼققئ يُل ألادلققكتُجػ فققج  و٠ققط  يطتِيققمج رققغ تؼققلغ اىققى ٟققكزا    مخقط تٍ مز ٍض

كي أدص  ئُؾكيألا   ظؼئ يجػ ٓـ ٛحم  ؤس ي  ٣صي٧  منلا٨ ٓ ى  مخط تٍ ملعك فج شي٧ ؼ٠كي ظجعٓا
ً
 .٠ًغ  يصًـ كغ أًوك

ًجقق  تجققجُ  ؼ٠ققكي  .ًؾٜققص ٟكتققس  يٌققكٟغ دٌققل دققٍ ػققجي  يطفلققل فققج  يُققاي  يتققكىج ملعؼققكٓسا ظؼققئ ىج  ي٘كملققكي   يؼقق٦كػ  ملنلُققجػ فققج  وؾ٠ٌققل

كي أدص  ئُؾقكي فقج   قكظ تحسًقس قكي ٤كُٛقل مج قكظ تحسًقس  وا ٟقٕ  ئقكي ج . (GPS) وا ٟقٕ  ئقكي ج  ظجعٓا جي ملٌكٍض ككقل  د (GPS)ًجق  تقٛا

كزا  يشنـ كي  ي٠كمللل ٓة  .فُا ال ًا س ظلسض يل٥ ط ك  يشنـ  يبٌكٍض

قل   ط ُٛقل  فقج  يا كًقل ٓ قى  يلقاض  مجٍا كي أدقص  ئُؾقكي ٓ قى ألاضن ٓ  قى  مخقط تٍ  يٌبٗا كقاض ألاٟعقكض /ػِتغ تحسًس ظا ٟٕ ظط ْا  ظجعٓا

ي ِ ققسا يبيؼققكظ  ؼِققكي   "تؿؼقق١ُ ملُكؼققكي  وتج ققكي  مج٘ط ُٛققل  و٦كؼُققل  يـققكثٔل " shape fileًع٥ققـ آققس زكك ملا ػققٌل ظلٜققكي . يلقؾكُٓل اػ   

قق  أًققطث   (GIS)مج٘ط ُٛققل  ؤلاظققكي   ققل أدققص  ئُؾققكي ظققٕ . Google Earth ض عققك دققط تٍ ٟٟا ًجقق  تحسًققس ظا ٟققٕ  وط ملُققٕ هققعـ ظجعٓا

 
ً
قل ظقـ  يؾ٠قكي  وط ُٔقل  : وؼقؾس  "UTM"افقس رُكي ٤ق  ظا قك فقج ؼِقكي اػق٠كي ظجي٤قكتاض  وؼقتٔطن  ئقكي ج   وتٔقكٚض ٓلُقم  دتلقكض  ظجعٓا

  . يٌا٨ / ٣صي٧ دٍ  ئطن  (datum Arc1960)ٓ ى ػٌح ألاضن

ققققل  ٌققققل ًجؼقققس  وؾ٠ٌققققل  ملنٌُققققل ملكملجعٓا ققققل)ػقققِتغ آققققس ز ٟؼققققغ ظاػقققٕ ظققققـ  مخٍط  ػِؼقققتذسي يطػققققغ دققققٍ ػققققجي  (ؽجقققخل ظلققققاضا أ  ظٌبٓا

ققل  . ياكقا٨ اىققى  وط ققْا ألا ٨ ردققص  ئُؾققكي ققل   إش  يقغ ٥ًققـ يققس٧ً كققاض  ٍا ققكضا ؼ٠ٌققل  ملجعٓا قل ٟبقق  ٍظ ًؾٌبق١ كققص  اش  ٤كؼقق  يققس٧ً كققاض  ٍا

ل  Google Earthفُا ًع٥ـ يتٌب٠ُكي  (Google Earth)٧ ملٌبكٓل كاض ظـ ٟٟا  أًطث ٛٔلُ جِعة ٓـ  يلاض  مجٍا  .أػ ت 

  
ً
كقص  ظةقي ٢ يت٠قسًط  يٌقكٟغ   يِققطٚ   ييقج ًا   اج قك فقج  من٠ق  ٓ قى ػققبُ  . تطتِق   عقٕ  يبُكؼقكي فقج  من٠ق  ال ًحتقك  اىققى أػ ٦ًقاػ ظ ؼلؼق 

ل أدص  ئُؾكي وئك٨ فُا ٦ًاػ ظٔؼ٥طكغ ملكي٠طأ   .ظـ ؼ٠ٌل ظجعٓا

 

 

 

 

ملققكيٌبٕ اش   . ييققج تؼق غ فققج تحؼقجػ تا ُقم  يٌققكٟغ فقج  من٠قق  أرؾقك  ظطفلققل  يتذٌقٍُ ( يٌققٞط  ألاج قكض   وؾققكظ٨ )ًجق  تحسًقس ألاؿققُك   وط ُٔقل 

قققكي  وط ملُققٕق فقققج   ققكظ   يل٠كٓققسا  يتكيُقققل (GPS) تحسًقققس  وا ٟققٕق  ئقققكي ج ًجقق  ازدقققك٨ أٟض
ً
٠قققك قققل أدقققص  ئُؾقققكي ) : ٛ  ِٚ ظجعٓا

ٔقققطا ظ 

ققكي عقجػ ) +ظط ققْا أدقص  ئُؾققكي  + ) وئيقٝ ظققـ ػقبٔل أٟض ققغ  وط قْا  وئيققٝ ظققـ ٟض ققل.ٓ ققى ػقبُ   وئققك٨ )ٟض   123_243 يلعجعٓا

 123P03.for cluster 243_123, plot 3: 243_123P03_243 : . يلعط ْا
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 .٤كػ كؾك٢ دط تٍ ُة كض  ي٠ط   يؾكتُل ٛعـ ؿؤج ك أػ تؼكٓس  يٌكٟغ

قكي  ضظقاظ ظط ملُقٕ أدقص  ئُؾقكي فقج   قكظ تحسًقس  وا ٟقٕ  ئقكي ج  يل٠كٓقسا  يتكيُقل: ٟقغ ملتُٔقجػ ضظقع ظ٦قاػ ظقـ فقٚط (GPS)  ًقتغ ازدقك٨ أٟض
ً
٠قك  ٛ

غ   ظقـ  يقٟط
ً
قكي أدقص  ئُؾقكي ملقس   ُغ ظجعٓا قل ًقطتبٍ ملطظقع  ياالًقل  1  فس الػغ  ياالًل  ظـ رغ تٟط غ  ؤٌقى ي٦ق  ظجعٓا   كقص   يقٟط

ً
ٛلقكٓس 

ل  لُم ت بٕ ٤   الًل ٓ ى فسق1.1)غ . 1 ئُؾل  1ٓ ى ػبُ   وئك٨؛  ياالًل غ  ملجعٓا  .ؼٜؽ ملس ًل  ي ؼلؼ  ( ٓ 

 

1 

 

 

    

 
 

 
 1 ػؾكض  1 ≥ 10-6  

 2 ألاملُى  يؾُ  . 1 ≥ 10-6  

 3  يؾُ  ألاظضٞ . 1 ≥ 10-6  

طا  1 ≥ 10-6    4  مجٍع

 5 ٣طزٛكػ ؿعك٨ . 1 ≥ 10-6  

 6 ٣طزٛكػ  ؾاأ . 1 ≥ 10-6  

 7 ٗطأ ٣طزٛكػ . 1 ≥ 10-6  

 8  ي٠وكٚض  1 ≥ 10-6  

 9 ٣ؼ   1 ≥ 10-6  

 10  يبحط ألافعط . 1 ≥ 10-6  

اض  ؿعك٨ . 1 ≥ 10-6    11 ز ٛض

اض   ؾاأ . 1 ≥ 10-6    12 ز ٛض

اض  . 1 ≥ 10-6    13  ػٍ  ز ٛض

اض  . 1 ≥ 10-6    14 ؿٞط ز ٛض

اض  . 1 ≥ 10-6    15 ٗطأ ز ٛض

اي  1 ≥ 10-6    16  مخًط

 17 ج ط  يؾُ  . 1 ≥ 10-6  

 18  يـعكيُل  1 ≥ 10-6  
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 (°360) ملاكلل 1  وتِؾل  (Suunto)   ظٌلاأ ؼْا ػاؼتا

 GPSMAP 64s and Garmin GPS ؼْا  كضظـ؛ ظازً 

MAP 78s 

   GPS   كظ تحسًس  وا ٟٕ  ئكي ج 1

كي  هكُٛل  ؿكفـ  +ملٌكٍض

Suunto OR: Brunton Clino Master Clinometer 

(Scale 0-200) 66 from object 
 ي٠ُكغ الاضتٜكْ  Clinometer   كظ ُٟكغ  وُ  1

  ػغ 100ػغ    80  يٜط كض  Haglof 2  ؼْا

Richter 5 m FG 275 D Richter 5 m FG 275 D.  أ

ط   وتٛا

 ؿٍطٍ ُٟكغ  ي٠ٌط 1

ط  ظةي 20  ؿٍطٍ ُٟكغ  2  وتٛا

ط  ظةي  50  ؿٍطٍ ُٟكغ 1  وتٛا

 (Spherical densitometer ظ٠ُكغ ٣ئكٛل ٣ط ي 1 أي ٣عُل ككتلل

 Polka ؿٍطٍ تؤؿجي "3/16-1ؿٍطٍ تؤؿجي ٗجي الك١

  "3/16-1 ظؾ٠ٍ ٗجي الك١

 ظلاػ ؿٍطٍ تؤؿجي  يٜل  2 

عُل ظٕ ملٌكٟل ش ٣طا اهكُٛل  1  كي اهكُٛل  ؿكفـ ٤كظجي  ٟض  ملٌكٍض

 أز  ي  ي٠ُكغ   يؾعكش  أ٣ُكغ ظوكزا يلعك  منعكًل 1 

ل+   وٌكي + ػٌا ؼكي أدص ُٓؾكي  يةيملل  1 + 3 أ  أي ملسً   ظٌٟط

 ئُؾكي  يةيملل فج ظط ْا أدص  ئُؾكي  يس تعل أ  أي ملسً 

كي   ئُؾكي ٠ٍٛظط ملُٕ أدص /ظجعٓا

 ٓبا ي مل ػ ٥ُُل ئُؾكي  يةيملل  منك لفؼ  

 ُٓؾكي  يةيملل فج ظط ْا أدص  ئُؾكي  يس تعل مجعٕ  دلٍ

كي  ظط ملُٕ أدص  ئُؾكي ٠ٍٛ/ظجعٓا

 ػغ 100 × 100 ظـعٕ مل ػ ٧ُ 1

 1 ٧  ٤اٍض

  منك لفؼ   

 

 ػكًاض /ظؾج 

 ملذكخ ظلاػ  1 ألاشجكض فج ظط ْا أدص  ئُؾكي  يس تعل(يتٔلُغ)يتؤؿجي 

 

وك   يٍٜط١   يس تعجػ أٛط ٨  ئع   من٠ ج ٓر

 

عُم) يعي  يطػ ج  ي٦كظ   ط مدـكلدش ص 1  (ملؾٌلاػ ٟ 

بل  ط مدـكلدش ص 1  يس تعجػ أٓوك   يٍٜط١  (ملا ي)أفصًل ًاٍلل  يٟط

ٓ ى ظذكًط ػ٠اي   دتُكضي   يلعؾك١ً  ييج تؾٌاي 

لكػ  ألٗا

  مخاش    1
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  / 

 

  يسيُ   من٠ ج ي٦  ًكٟغ 1  يسيُ   من٠ ج

تانُح  س ٨ ٟكتعل  يتح١٠ ظـ  يتٔلُعكي  يبيظجُل ظٕ 

  وُ 

 تانُح  وُ  س ٨ ٟكتعل  يتح١٠ ظـ  يتٔلُعكي  يبيظجُل ظٕ  ي٦  ًكٟغ 1

 

 ٟكتعل ٛحم  يؾبكتكي  ألاؼا ْ ي٦  ًكٟغ 1 يِؽ ظـ  يوط ضي أػ ت٦اػ ظ٘لٜل

  من٠ ج ؼعكش   ئع  ي٦  ًكٟغ 1 

ؿِؼ  1   ريا ػ  يةيملل  (Munsell) زيُ  ظ 

ط  ل   وتٛا ط ُٛل  دط تٍ  من٠   كاض  اٍل ظٌبٓا كاض  /دط تٍ ًبٗا

 أٟعكض كؾكُٓل

 نك لفؼ   م 

 

 أٟ ي  أٟ ي تؤؿجي

 

   

ٜوقق  أػ ٦ًققاػ ظؼققكٓس ٟكتققس  يٌققكٟغ   يقصي  ًتققاىى ٛحلقق ك ٟبقق   ئعقق  فققج  من٠قق  ًجق  أػ ت٦ققاػ  ؤققس ي  من٠لُققل فققج ٓ ققسا شقخم   فققس ٍ 

  ظققك تٜطهققم ٓ ققى  يٌققكٟغ ظققـ  هققكٓل  .  ٔققسق ٣ققط تجػ ًققاظ 
ً
كققص  الاكتعققكي ظققطزق اىققى فققكالي ٠ٛققس ػ  ؤققس ي  ييققج ؿقق ست ك  و ققكي  من٠لُققل ػققكمل٠ك

 ٓا ك
ً
 . يٟا    مج س ملحئك

3 

 باملعلىماث املطلىبتللذ اظخمذ 
ً
 وصاخشا

ً
 .هزا الجذٌو مً الذلُل الخللي الخنزاوي لىىهه مفُذا

     

 

كتعل   (GPS)   كظ تحسًس  وا ٟٕ  ئكي ج   مخط تٍ ٟ 

 افس رُكي ظط ْا أدص  ئُؾكي

   ظا ٟٕ ظط ملُٕ أدص  ئُؾكي

ٍ ُٟكغ ًايم    س ٨ تانُح  وُ   50ؿٍط
ً
 تحسًس  وؾ٠ٌل ظةي 

عسا  ؤسؼُل  ٍ  يتؤؿجي ٗجي  ي ك١  ولاػ فا٨ ألٓا  /ؿٍط

عسا  مخـبُل  ألٓا

 فس ز ظط ْا أدص  ئُؾكي (تٔلُغ)تؤؿجي

 ظٕ( hypsometerكبؼاظةي) أ   يٌا٨  الاضتٜكْظ٠ُكغ 

 (Suunto) ًط ظ ػاؼتا (الاؼحس ض)ظ٠ُكغ  وُ  

 (الاؼحس ض) وُ  

ُل ٟ ملل عُل  ػباضا  ٟض  ( يلاض  يتار٠ُُل) يتار١ُ ملكيلاض  (flipchart ٛلُ  ؿكضي) ٤كظجي  ٟض
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ل  (Spherical densitometer) ظ٠ُكغ ٣ئكٛل ٣ط ي  (أشجكض)ظِلل شجٍط

٧  ٓع١  يةيملل ٤اٍض

ؿِؼ    ياػ  يةيملل ريا ػ  يةيملل  (Munsell)زيُ  ظ 

 ١   يةيملل (ٟا ي)ؽؼُ   3 ؼِط  وبكزة  يتا   ُل   وٛط

لغ تؤؿجي ل ظٌكًُل "ظكض٣ط"أ٣ُكغ مل ػ ٧ُ ٟ    ظٌٟط

ٌٔل دـبُل ك٘جيا   أز ا  ػتذط    ئُؾكي ظٔسؼُل ٟ 

 ػكًاض   

 تط ل لُٓؾ

 ضظع ألاؼا ْ   ػع ك ٟكتعل ألاؼا ْ

ٍ ُٟكغ ٌٟط  يشجطا أ  ٛط كض 1.3ٓلك ًاي ك   ٌٟط  يشجطا ظةي  ؿٍط

ٍ  ي٠ٌط أ   يٜط كض  ٌٟط  مجصْ  يـٍط

ٍ ُٟكغ ًايم  (الاؼحس ض)ظ٠ُكغ  وُ     ضتٜكْ  يشجطا ظةي  20/50 ؿٍط

ٍ ُٟكغ ًايم  (الاؼحس ض)ظ٠ُكغ  وُ   ١ ( مجصْ) ضتٜكْ  يؼكٞ  ظةي  20/50 ؿٍط   ي٠كمل  يل ؼٍا

ٍ ُٟكغ أ  ٛط كض   ضتٜكْ  مجصْ ؿٍط

م   أشجكض ظـ ظؾتلٝ  وط ْا  3أٟطأ  (تٔلُغ)تؤؿجي  (ً  )ملذكخ ملٍا

 

 ضظع ألاؼا ْ  الاػغ ٟكتعل ألاؼا ْ

ٍ ُٟكغ  ي٠ٌط أ  ٛط كض  (2)ٌٟط  مخـ   وُ   ؿٍط

ٍ ُٟكغ ًايم   ًا٨  مخـ   وُ  ظةي  20/50 ؿٍط

 تلؿُٝ  مخـ   وتحل  (ػ٥ُؾل  ُ )ظٌا ا 

 

ؼققققاػ  (ا٦ًايققققا ج)   أ ٨ تلققققؿُٝ ملُئققققج تققققغ ا ققققط   يلؾبكتققققكي فققققج  يؼققققاز ػ فققققج أ  تقققق   مخعؼققققِؾكي ظققققـ  ي٠ققققطػ  وكتققققمج ظققققـ ٟبقققق   ك٣ؼققققاػ  ككَض

(Jackson and Harisson) .ْ ـ ألاؼققققا توقققعـ كققققص   يتلققققؿُٝ ألاؼققققا ْ  .تققققغ  يتلققققؿُٝ ٓ قققى أػققققكغ كٌققققا٨ ألاظٌققققكض  ؼقققْا  يةيملققققل  ت٦ققققٍا

ٌُل ألاضهُل  يتكيُل   :م٦ًايا ُل  ألٗا
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# 

  75 كٜط صنط  ي  .1
ً
 ظلغ ػؾاٍك

  300 75 ؿبم صنط  ي  .2
ً
 ظلغ ػؾاٍك

  800 300  يؼكٛؾك  ي٠ٜجيا .3
ً
 ظلغ ػؾاٍك

  1500 800  يؼكٛؾك  ي٘ؾُل .4
ً
 ظلغ ػؾاٍك

  1000 300  ٌٗك   يؾبكت   مجب ج .5
ً
 ظلغ ػؾاٍك

 

ـ ٓ قى ٌٔتعقس  يتلقؿُٝ كقص  أػ ظ فِقل ًع٥قـ   ألاؼقا ْ ت٦قٍا
ً
 تلقؿُٜكي دعؼقل كؾقك٢ .(ا٦ًايا ُقل) ملُئُقل ظؾ٠ٌقل ٤ق  فقج  يٌ٘قك  ؼقْا ظقـ ملقسال

   يتلقؿُٝ: يقج  ئقكيغ ؼٌقكٞ ٓ قى ٓل  قك ظتٔقكٚض ضتِؼقُل
ً
٠قك    يتلقؿُٝ  يٌلق  فؼق   ولقعغ  يؾبقكت   يٌ٘قك   ؼقْا ألاظٌقكض كٌقا٨  ي٥عُقل ٛ 

    يتلقؿُٝ  ظئػؼقُل  ؿقٔبُل  دككقل ف٦اظُقل ظل٥ُقل  وئقك٨  ػقبُ  ٓ قى  ول٥ُقل فؼق 
ً
٠قك   يٌبُُٔقل  ي٘كملقكي  وئقك٨  ػقبُ  ٓ قى يألكق  ٛ 

ل   ي٘كملقكي ُٜقل فؼق    يتلقؿُٝ ..امقخ  وؼقة ٓض  زض قل فؼق    يتلقؿُٝ .امقخ  منُقاي    يتؾقْا  مؼتقك   منعكًقل  وئقك٨  ػقبُ  ٓ قى  يُا

 .امخ  ظ٘ل٠ل  ظٔتسيل ظٜتافل ظئ  ( يتٌُ٘ل)  ي٥ئكٛل

ٌقل ظـقطْ  ٟبق  ظقـ  يؼقاز ػ فقج يقم   مخقط تٍ  ضػقغ ألاضتقمج يلٌ٘قك  تلقؿُٝ أ ٨  ا قط   تقغ كٓقسا ألاضتقمج  يٌ٘قك  دٍط   مج٘ط ُٛقل  يبُكؼقكي ٟ 

٠ُقك ط) رٍٛط ٦قٛا  ظقـ  ي٘قص ث  ألاظقـ ظٔلاظقكي ملطؼقكظ  : يؼقاز ػ فقج  وئػؼقُل  ي٠قسض ي ملؾقك  ظـقطْ  دق ٨ ظقـ تحسًئقم  تقغ 2000 ٓقكي فقج (أٍٛط

  ملنقسث مكقس ض فقج تجعُٔ قك تقغ ًكتٜقل 83 ظقـ تتقؤيٝ ألاضتقمج  يٌ٘قك  ظقـ ألا ىقى  يؿجقخل ٤كؼق ي٠قس . 2010ٓقكي  فقج  (SIFSIA)  ئعق  أ ق 

ل  ألاض تقمج ألادقط    ي٘كملُقل  ألاض تقمج  ي٘كملقكي أض تقمج ؛ ضتِؼقُل ًا تقٝ ػقبٕ اىقى 2010 يؼقؾل قل  ألاض تقمج  يعض ُٓقل  ألاض تقمج  يشقججًي ٍا   يٓط

ل  ألاض تمج ل  ألاض تمج  منوٍط  . يس دلُل  وكتُل   وؼٌحكي  مجطز    ئكٍض

قققك ظقققـ أؼقققا ْ  يٌ٘قققك  ألاضتقققمج 25 يتلقققؿُٝ  يقققصي ػقققُٔتعسق  يؼقققاز ػ ًتقققؤيٝ ظقققـ رعكؼُقققل أؼقققا ْ ظقققـ  يٌ٘قققك  ألاضتقققمج ظقققٕ  ًٓ  يٌ٘قققك   يؾبقققكت   .ؼا

قققل  ٣ كعقققك ًحتققق   مجقققع  ألا٣بقققي ظقققـ ظؼقققكفل أض تقققمج  تحتققق   وؼقققٌحكي  وكتُقققل  ألاض تقققمج  . يؼقققاز ػ يٌبُعقققج كقققا  يؼقققكتس ظقققٕ ألاض تقققمج  وعضٓ 

 . وٜتافل  يبٔس  يئكؽ   ظُكق ألاج كض   مجس  ٨   وعط ي    يازًكػ   مخجي ػ

ا ؾاظُقل  وِ قط أ   يـق٦   " يٜط ػقل "أي ٌٔتعقس ٓ قى )ملحتقل  physiognomic يتلقؿُٝ  وٜوق   ألادجقي يلٌ٘قك  ألاضتقمج شي ًبُٔقل ٛجً 

ُقل ًح٥عقم  وِ قط  يؿؼقبج ظقـ فُقا  يبؿُقل   يت٠ؼقُغ  يٌب٠ق  ٌٔىج كص  (.  مخكض ج يلؾبكي رـ٦  أػكسمج أػ  يتعُجق  ملقجػ ألاؼقا ْ  ألاؼقا ْ  يٜٓط

ـكأ ـ  يؿؼبج يلٌب٠كي  يطتِؼُل  يئ ث يألشجكض   يشججي ي  ألٓا ل ظ٘ل٠ل أي ظٜتافل   يت٦ٍا ُعك اش  ٤كؼ   وِلل  يشجٍط  ٛ. 

 .  ألاضتمج  يئعكؼُلملجػ أؼا ْ  يٌ٘ك ً ؾك ٨ كص   ي٠ؼغ  يتعُج  

 فققج  يٌ٘ققك   يؾبققكت  ألاكقق ج فققج  يؼققاز ػ 
ً
كي  يتعُجقق  ملققجػ ألاؼققا ْ  يطتِؼققُل يلٌ٘ققك  ألاضتققمج ٤كؼق     ققنل تعكظققك ظققـ  (1954) فقج فققجػ أػ ظؼققتٍا
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ُقل ؼاػ   ك٣ؼاػ  ٛبػ كص  يغ ٥ًـ كا  منك٨ ملقجػ ألاؼقا ْ  يٜٓط ُقل ألاٟق   فقج  يتلقؿُٝ  منقكىج  تقغ اػق٠كي رٔقى ألاؼقا ْ . كؼ  ككَض  يٜٓط

 
ً
 أ  زظج ققك فقج أؼققا ْ أ٣تقي تعجقق  

ً
قل ٠ٛققٍ فقج ظاػققغ ألاظٌقكض . هقافك اش  تققغ ا ققط   .ٓ قى ػققبُ   وئقك٨  ٛققبػ  وا ٟققٕ  ييقج ت٘عطكققك  وُقكق ت٦ققاػ ظهنُا

ػق٠ٌ   وا ٟققٕ  و٘عقاضا فقج  يتلقؿُٝ  منقك. وجقر فقج ظاػقغ  مجٜقكٚ  ًلققبح ظقـ  يلقٔا ل ملع٦قكػ ظ فِقل كققصق  وجق ا
 
  كوئقق  .ىج يقصي٧ ٠ٛقس أ

تٔتبي  ي٥ئكٛل ٗجي  ملنسزا  ٣صي٧ ًكتٜل ألازٗك٨   ي٘كملكي ظٕ ألاشجكض  يؾكؿلل ٗكظوقل أي ظقـ  وؼقتحُ  تعُجق   يلقاضا  ولت٠ٌقل ملا ػقٌل 

 ظققققك يققققغ ٥ًعقققق   وجققققر ألاضتققققمج الاػ ـققققٔكض ٓققققـ رٔققققس
ً
اكققققٝ ٤قققق  ؼققققْا ٓ ققققى فققققسق مللققققاضا  .الاػ ـققققٔكض ٓققققـ رٔققققس   كيتققققكىج ًققققتغ اػقققق٠كً ك أًوققققك  ُ ػ

ا ؾ ػقجيز ظهخققم تٜلققُ ج  .٣عققك ًقطز فققج  ي٠ٜقط ي  ي ف٠ققل (تٔتعققس ٓ قى  يٜط ػققل)تٔتعققس ٓ قى  وِ ققط  مخقكض ج   physiognomic اظُقلٛجً 

١ )يتلؿُٝ  يٌ٘ك   يؾبكت  فج   .(4 وٛط

4 

 
  

# 

ٞ ؛   %10  يٌ٘ك   يتك ج      ب ج ًض  .أ 101  ب  ظطا  ت ٨  يبحط ألافعط ٛعك ٛا

 
1 

ٞ   ؛ %10  يٌ٘ك   يتك ج ؾُل)ػكٛؾك  ٛعك ٛا    أضن ظؾذٜول .أ 102 (٠ٛجيا ٗ 

ٞ ؛   %10  يٌ٘ك   يتك ج  . ظجكضي ظكتُلٗكملكي ؼُلُل  ٛعك ٛا

ٞ ؛   %10  يٌ٘ك   يتك ج ل يشجطا  ي٥ُؾك ٛعك ٛا   يعض ٓل  وطٍ 

 ع ْضظ . ق 104

    وكؽ٘طٚ  .ز 103 فج ػكف   يبحط ألافعط

 ≥5  ك٥تكض   ضتٜكْ  0.5ظؼكفلو %10 – 5 يٌ٘ك   يتك ج 

 ةيظ

ٗكملكي ظذتلٌل؛ شججي ي  .كق 105

ـ   ٓ  

 أضن ٗكملُل ظ٘ل٠ل . أ 201 ظةي 4.9 – 2 = ضتٜكْ   %40  يٌ٘ك   يتك ج أ٣تي ظـ

2 
 أضن ٗكملُل ظٜتافل .أ 202 ظةي 4.9 – 2 = ضتٜكْ   %40 – 10 ملجػ يٌ٘ك   يتك ج 

أضن ٗكملُل تـتع  ٓ ى أض تمج  . ق  203 ظةي 4.9 – 2 = ضتٜكْ   %10 ظـ ٟ    يٌ٘ك   يتك ج أ

 ظض ُٓل ظتؾكرطا

 (ٗكملل شججي ي))أ عل .أ 301 ظةي 2 – 1 = ضتٜكْ   >%40   يٌ٘ك   يتك ج

3 
 ٗكملل أزٗك٨ ٣ئُٜل .أ 302 ظةي 2 – 1 = ضتٜكْ   >%40   يٌ٘ك   يتك ج

أزٗك٨ تـتع  ٓ ى أض تمج  . ق  303 ظةي 2 – 1 = ضتٜكْ   %40 – 10 ملجػ يٌ٘ك   يتك ج 

 ظض ُٓل ظتؾكرطا

 ٗكملل أزٗك٨ ظٜتافل .ز 306 ظةي 2 – 1 = ضتٜكْ   %40 – 10 ملجػ يٌ٘ك   يتك ج 

ت ُم )  ظةي 4.9 – 2 = ضتٜكْ :أسض شجٍش  يلُس   يةٛي

 (  يطنج

ل .أ 401 اٍل شجٍط  أض تمج ٓض

4 

اٍل تتذلل ك شججي ي .أ 402 ظةي 2 – 1 = ضتٜكْ : شجيراث   أض تمج ٓض



 33  

 

 
  

# 

اٍل تـتع  ٓ ى  أض تمج . ق  403 ظض ٓل ٓض

 أض تمج ظض ُٓل ظتؾكرطا

 

ُم   يطنج اٍل ظٜتافل .ز 404  يلُس   يةٛي   أض تمج ٓض

تٌ٘  ُ ي ك  أشجكض  ؾكتـ ظث يُل ظتٔسزا  يٌب٠كي

 . ملنككُ  ألادط  

 

 ؼِغ  يعض ٓل  ي٘كملُل .أ 501

 

5 
  ملنككُ   ي٘كملُل .أ 502 . امخ  وكؼجا   يبيت٠ك٨:  يعض ٓل ألافكزًل   ملنككُ   ملختلٌل

ل   يؼ٥ط  ظكطا  ظذتلٝ  ملنككُ   ئـبُل ظئ   ي٠ٌـ ٟ 

  يـعؽ   يؼعؼغ   مخوط  ي   يؼج  ٨   يتبٙ امخ

  ملنككُ   ئـبُل . ق  503

أؼا ْ ظذتلٜل ظـ  ملنككُ   ئـبُل ظئ   يصضا   ي٠عح 

ُٔل امخ  .  يسدـ  ألاضظ   يصضا  يٛط

  . منباأ  ظحككُ .ز 504

 ٓ ى ػبُ   وئك٨؛ فا٨  يبحجي ي  ي٥بجيا   وؾك١ً  ووٌط ل

  وؾك١ً

ل .أ 601   يةيملل  ئكٍض

 

6 

ل .أ 602 ٓ ى ػبُ   وئك٨؛  يـا ًئ  ألاض تمج  يؼكفلُل  ئكٍض
 

  يؾتا  ي  ياخٍطل. ق  603 ألاظك٣ـ  ييج ت ُعـ ٓل  ك  ياخاض 

  وُكق  يس دلُل .أ 702 
 7 

بل .أ 703   .أض تمج ًض

   

 
8 

ط  :ظ فِقل ٦ققٛا ققل   )يتلقؿُٝ  يٌ٘ققك  ألاضتققمج  AFRICOVER ػِؼققتُٜس ؼِققكي أٍٛط ٍا  يعض ٓققل   ي٘كملقكي  ألاض تققمج  ئـققبُل  ألاض تققمج  يٓط

ل  ظؼقٌحكي  وُقكق قل  ألاض تقمج  منوقٍط ُقل)ظقـ كقص   يتلقؿُٝ ظقـ دق ٨ ت٠قسًغ تٜككقُ     قنل ٓقـ  (ألاض تمج  ئكٍض  دككقل  (ألاؼقا ْ  يٜٓط

 .كؾك٢ تٜكٓ  ملجػ أؼا ْ  ي٘كملكي   وط نج   يعض ٓل . يتعُج  ملجػ  ي٘كملكي  ألاض تمج  ي٘كملُل

1.4  

ٝ فج اًكض أؽـٌل  ٝ يل٘كملكي دكق ملم  كا ٌٔة ي متُكػ ملتٍٔط  يُقل  ؤقعظا مخٜقى الاؼبٔكرقكي  يؾك عقل يِؽ يس   يؼاز ػ فيج  ػ تٍٔط

 ملقجػ تحسًقس  يٌ٘قك  ألاضتقمج   ي٘كملقل .ٓـ اظ يل  تسكاض  ي٘كملكي
ً
قٝ  يقس١ُٟ يلع قكي أػ ًذلق١ يبؼقك ملا قم ٓقكي  ٛقبػ ػقا   .ظـ ؿؤػ ُٗكأ  يتٍٔط

ٜ   ي٘كملققكي يٜلققكي  يٌ٘ققك   ي٘ققك   ٟققس أفققسث   تلققؿُٝ ظققُا
ً
فققج ُقق  ٓققسي   ققاز  . تققمج  ي٘كملُققلملققجػ  ي٘كملققكي   يشققججي ي  ألازٗققك٨  ألاض   يتبكػققك

صًققل   يعض ٓقل يألظقغ  وتحقسا قٝ ظؾِعقل ألٗا قٝ  ٛقس ؼ٥غ تٍٔط ك٥تققكض  0.5أضن ظعتقسا ر٣تقي ظقـ " يت٠ُققُغ  ئقكي ج منكيقل ظقا ضز  ي٘كملققكي  /تٍٔط

ٌقك  شقجطي  5د ك أشجكض أًا٨ ظقـ قٕ فقج ( ئتبقكي)أ  أشقجكض تؼقتٌُٕ  ياكقا٨ اىقى كقصق  منقس ز  %10أ٣تقي ظقـ  (تقك ج)أظتقكض ٗ   كقا ال .  وٟا

ٌـققع  ألاض تقققمج  مخكهقققٔل فققج  ي٘كيققق  ي ػقققتذس ي  يعض نقققج أ   منوققطي يألض تقققمج  ييقققج ٤كؼقق  ػقققكتسا ٓؾقققس آقققس ز  يت٠ُققُغ  ئقققكي ج منكيقققل ظقققا ضز 
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اش   فتك ق   .  2015  يت٠ُُغ  ئكي ج منكيقل ظقا ضز  ي٘كملقكي يؼقؾل   2010  يت٠ُُغ  ئكي ج منكيل ظا ضز  ي٘كملكي يؼؾل  2005  ي٘كملكي يؼؾل

ط ٝ  يس ىج ٓؾس آس ز  يت٠كٍض ٝ ٗكملكت ك  ُٛج  أػ ًتا ١ٛ شي٧ ظٕ  يتٍٔط  . يبلس ػ اىى تٍٔط

صًل   يعض ٓل يألظغ  وتحسا  ٝ ظؾِعل ألٗا قكزا ؼقْا أ  ٛلقل  ( يٜك )فج  يا ٟٕ أػ تٍٔط ٓكز٨  ظئكىج فُا ٌؼعح ملكتذكش  يتس ملجي  ييقج ظقـ ؿقؤج ك ٍظ

ل   وؼقكفل ي٘كملكي  تبؾ  ك   لٜل ضتِؼُل  تبكض الاضتٜكْ  إٗ ٞ  وِلل  يشجٍط ؾُقل  .تؤدص رٔجػ الٓا قٝ ٗكملكت قك  يًا اش   ضتقؤي ز يقل ظقك ملقؤػ تٍٔط

صًل   يعض ٓل يألظغ  وتحسا  ٝ ظؾِعل ألٗا تعكز ٓ ى تٍٔط  أ  أج ك يِؼ  ملحك ل ايُم  ُٛلعظ ك الٓا
ً
ك  (. يٜك )يِؽ هط ٍض

ـ ألاؼا ْ   ٓـ  (يل٘كملل)ًذتلٝ ت٦ٍا
ً
 تعكظك

ً
تقك ـ  ي٘كملل اال فج  وؾك١ً  ييج تٔطه  ٛ  ك  ي٘كملكي ي هٌط أ  ت ُعـ ٛ  ك ألاؼقا ْ  يط تقسا ظٟئ  .ت٦ٍا

قققل أشقققجكض ظتجقققك ضا  ظتجكؽؼقققل ظقققـ فُقققا  يٌقققا٨   ئعقققط   محجقققغ  تطتِبقققكي  و٦قققكػ  مجقققسًط .  يتعُجققق  ألا٣تقققي أكعُقققل ُٛعقققك ًتٔلققق١ ملبؿُقققل ظجعٓا

ل يققج؛ ألاشققجكض  يبققكضظا ملكيققص٣ط أػ  ي٘كملققل  ئكيُققل  من٠ُ٠ُققل تحتققاي    وِلققل  ياػققٍ  (أشققجكض  يؾذبققل)ٓ ققى رقق ث ًب٠ققكي ظققـ  وِلققل  يشققجٍط

ت قُعـ ٓ قى  يبؿُقل  ( و ُعؾقل) ألاشقجكض  يؾك قجل  ( و ُعؾل ملكالؿةي ٢ ظقٕ ٗجيكقك) وِلل  يطتِؼُل يألشجكض ؿبم  يؾك جل  .  وِلل  وؾذٜول

كصق  يٌب٠كي ظ عل ظـ  يؾكفُقل  يبُئُقل رج قك تـق٦   . مجع   ئلاي  ي٥ـ تتجعأ  وِلل  يئكيئلتـ٦  ألاشجكض  يبكضظا   .ظٕ ظِلل تجسًس تحت ك

ل   ػٔل ظـ  وا تق  ي٥ئجقي ظقـ أؼقا ْ  يئقسًُكي   يٌُقاض   منـقط ي   يع  فقٝ  ض عقك ت٦قاػ ملطظكتُقكي ط ظجعٓا  تتعجق  .تؾْا أؼا ْ  يٌ٘ك   تٛا

  ي٘كملقققكي ٣قققصي٧ ملا ققققاز  يؾبكتقققكي  ؤةيؿققققل   يؾبكتققق
ً
كي  يع فٜققققل   و ؼقققل٠ل  ٣ققققصي٧  يؾبكتقققكي  ي ا تُققققل  و ظظقققل ملعققققك فقققج شيقققق٧  يؼقققطدؽ  أفُكؼققققك

 .رؼكتجػ  يٜك٣ ل

قكزا ظققك تٔتبققي  ي٘كملققكي   ٣ققصي٧ ٓ 
ً
 (اىققى فققس ظققك)   كؾققك٢ رٔققى  . ي٥ققـ كققص  يققِؽ ز تعققك

ط  و٘قصًكي  ٓقكزا تؾعقا  ي٘كملقكي . وٌلا ل يؾعاكك رـق٦  ٤كظق   فقج تث  ؼُقك يبلقٖا الاضتٜقكْ  يق ظي فُقا ٥ًٜق  كٌقا٨ ألاظٌقكض  إٓقكزا تقسٍ 

ٕ يهنٜققكَ ٓ قى  يبؿُققل تؾعققا ٗكيبُققل  ي٘كملققكي فققج  .كققص   ياهققٕ ًؿجققن  ٓ ققى ٗكملقكي ٟلُلققل فققج رٔققى  مجبققك٨ ملكيؼقاز ػ .فقج ُققطٚ   يتحلقق   يؼققَط

كي ظؿؼقاأ  (ػ ا٨  يؼكٛؾك)الاضتٜكٓكي  وؾذٜول  قطٚ   وؾقكخ  ملن قج ملكػقتعط ض   قاز أؼقا ْ ألاشقجكضفُا تؼعح ظؼقتٍا فقج تؼقاز  . وُقكق ُ 

ا ظق   يةيملقل ش ي  يلقلل ملؾعقا  ي٘كملققكي  ملُقس أؼقم فيقج فقج أفلقق٧ ُقطٚ   مجٜقكٚ  ييقج تتعجق  ملؾققسضا  يؼقاز ػ  ؼٜقؽ  يِقطٚ   يبُئُقل   وؾكدُققل ٓ 

 أًًوقق
ً
 وِلققل )  وؼققكفل   يٌ٘ققك   يتققك ج ةقق ي  ػققتذس ي ظٔققكًجي الاضتٜققكْؽٔ ك.ألاظٌققكض  هققٔٝ  يةيملققل   يققصض ا  يبُئُققل ٛققبػ  ي٘كملققكي تـقق س ؼعققا 

ل ققٝ  ي٘كملققكي فؼقق   ضتٜققكْ ( يشققجٍط صًققل   يعض ٓققل يألظققغ  وتحققسا/يتٍٔط ققٝ ظؾِعققل ألٗا أظتققكض  5 يبققكيٙ  ( يٜققك )ًققا٨ ألاشققجكض  يققا ضز فققج تٍٔط

ٌك  تك ج ملؿؼبل   .ٓ ى أج ك ٗكملكي %10ملؿؼبل ضتٜكْ    يٌ٘ك   يتك ج الا ًتغ تلؿُٝ  .أظتكض  5  ضتٜكْ  أ٣تي %10 أ٣تي ٗ 

س ٓقـ  قس ٓقـ   0.5اش  ٤كؼ   وؼكفل تٍع أظتقكض   رقغ ًلقؾٝ كقص  ٓ قى أؼقم  5 ي٥قـ الاضتٜقكْ أٟق  ظقـ   %10ؽؼقبل ك٥تقكض   ٛقبػ  يٌ٘قك   يتقك ج ًٍع

 .ملجػ  ي٘كملكي  ألاض تمج  ي٘كملُل فج تلؿُٝ  يؼاز ػ ظٕ شي٧  تجسض مؿكضا اىى أػ الاضتٜكْ ٓكظ  فكػغ فج  يتعُج   .أضن ٗكملُل  يِؽ ٗكملل
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ٌك  تقك ج   0.5ظتكض   عؼكفلأ 5  <أػ  عُٕ ألاشجكض  ييج ًبلٙ  ضتٜكٓ ك    ل)ك٥تكض ٗ   %10 ≤ ملؿؼقبل (ظِلقل شقجٍط

تجسًققس ؼعققا ألاؼققا ْ  ييقج تٔققكؽ  ظققـ هققٔٝ  يؾعقا   ييققج ًلقق   ضتٜكٓ ققك ظققـ .ػققِتغ تلققؿُٜ ك ٣٘كملقكي  أظتققكض 5 ي٥ا قك ًع٥ققـ أػ تلقق  اىققى  ضتٜقكْ 

 .ٛؤ٣تي ػِتغ تلؿُٜ ك ٣٘كملكيأظتكض  5 يؾكفُل  يٜؼُايا ُل اىى 

 ٌ ُقل؛   5أػ ؼقْا  يٌ٘قك   ي٘قك   ًؾ٠ؼقغ اىقى (4) ًىضـ  الجـذو ق )أ( أؼقا ْ ٛٓط  يطظقع  (ػقكٛؾك)أض تقمج ظؾذٜوقل  (أ) 101 يطظقع  - ب قج ًض

ل  )) ق ـكأ  (ف) 103 يطظع -أشجكض  وكؽ٘طٚ   (ز) 104 يطظع  -ٗكملكي ظؼة ٓض  . 105 يطظع  -ألاشجكض  ملختلٌل   يشججي ي  ألٓا

ٔتقس د قك يلتعُجق  ملقجػ  ي٘كملقكي ٗجقي  وؼقكفل  إٗق ٞ  وِلقل  الاضتٜقكْ  ٌ  فقج  يتعُجق  ملقجػ  .ال تا س ظٔكًجي أدط  ظئكيُقل 
ً
 ضتِؼقُك

ً
ػقُلٔ  الاضتٜقكْ ز ض 

صًقققل   يعض ٓقققل يألظقققغ  وتحقققسا  .( ي٘كملقققكي  ألاض تقققمج  ي٘كملُقققل   يشقققججي ي)أؼقققا ْ  يؾبكتقققكي  يطتِؼقققُل  قققٝ ظؾِعقققل ألٗا ظقققٕ  ( يٜقققك )اؼقققم ؼٜقققؽ تٍٔط

ُقققل  ي٥ؾؾقققك أهقققٜؾك  يؾقققْا  يٜطنقققج  قققٝ  (كقققق)تلقققؿُٝ تث  ؼُقققك يألؼقققا ْ  يطتِؼقققُل  ألاؼقققا ْ  يٜٓط ألاشقققجكض  ملختلٌققققل   وؾِعقققل يل٘كملقققكي أيظقققـ تٍٔط

ـكأ  .  يشججي ي  ألٓا

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 :ألاساض ي الغابُت لذيها ثالثت أهىاع فشعُت

  (%40  >ج  يٌ٘ك   يتك )ظ٘ل١    201

1 .  

.    

.    

.  

.    
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 ( %40 – 10 يٌ٘ك   يتك ج ًةي  ح ملجػ )ظٜتاح   202  

 . أض تمج ٗكملُل تتذلل ك ظع ْض   ظتؾكرطا  203  

صًققل   يعض ٓققل يألظققغ  وتحققسا  ققٝ ظؾِعققل ألٗا ققٝ ألاض تققمج  ي٘كملُققل ٌـققبم تٍٔط أض ن  ٗجققي ظلققؾٜل  " :يألض تققمج  ي٘كملُققل  ألادققط   ( يٜققك )اػ تٍٔط

ٌك   5ك٥تكض د ك  شجكض أًا٨ ظـ   5.0  ييج تعتس أ٣تي ظـ " «٣٘كملل» أ  أشجكض ٟكزضا أػ تل  اىى كصق  منس ز  % 10 – 5ظـ  تك جأظتكض ٗ 

قققٕ ؛ أ  ظقققـ ٌٗققققك   فقققج تا ققققس مللقققٜل ضتِؼقققُل تحقققق    ييقققجال تتوققققعـ ألاض تقققمج  .ظئيقققٝ ظقققـ شققققججي ي  أزٗقققك٨  أشقققجكض% 10أ٣تقققي ظققققـ  تقققك ج وٟا

ل الاػتٔعكالي  ." يعض ُٓل أ  ألاض تمج  منوٍط

صًققل   يعض ٓقل يألظققغ  وتحققسا ا يألض تققمج  ي٘كملُققل  تلققؿُٝ  يؼقاز ػ  ؤتعققس يألض تققمج  ي٘كملُققل ًتعئقق  فققج  ( يٜققك )يٜقٞط ملققجػ تلققؿُٝ ظؾِعققل ألٗا

ققل أشققجكض  ظتجققك ضا  ظتجكؽؼققل ظققـ فُققا  يٌققا٨   ئعققط   محجققغ  تطتِبققكي  و٦ققكػ   ييققج ًبلقققٙ  (stands)ظُٔققكض الاضتٜققكْ   فُققا تعئقق  ظجعٓا

   5أٟق  ظقـ ) ةقيظ 4.9 – 2.1 ضتٜكٓ قك 
ً
 >% و 40 <)  اٗق ٞ  وِلقل  (ك٥تقكض  0.5)يقج أض ن  ٗكملُقل ٓ قى  ٛةقي ن أػ  وؼقكفل  (أظتقكض ٓعاظقك

 (.4 مجس ٨ ) لركملت (40%

ل)ًةقي  ح  يٌ٘ققك   يتققك ج   5أ  أٟقق  ظققـ  ةققيظ 4.9 – 2.1 الاضتٜقكْ ملققجػ  %(40 >% و 40 <) فقج ألاض تققمج  ي٘كملُققل ٓققكزا ملقجػ ( وِلققل  يشقجٍط

ققكزا ظقققك ح ققُعـ ٓ ققى ألاض تققمج  ي٘كملُقققل  .يظةقق 20 - 5ػققُذتلٝ كققص  ٓققـ ألاض تقققمج  ي٘كملُققل فققج تث  ؼُققك  ييقققج ػتلقق  اىققى  ضتٜققكْ ًةقققي  ح ملققجػ . أظتققكض   ٓ

 يٌهققر    (Acacia nilotica)  يؼققؾٍ  ( Acacia tortilis)   يؼققُك٨ (Acacia senegal)  ي ـققكأ ظعئلققل فققج؛ ألا٤كػققُك  مجكٛققل أشققجكض

(Acacia seyal) قكزا   فقسا ًع٥قـ ُٟقكغ ٌٟقطق  ي صقظـ  يؼعكي ألاػكػُل .    امخ  ًع٥قـ  يتٔقٚط ٓل  قك ٓ 
ً
ألاشجكض ًجق  أػ تعتلق٧ ػق٠ُكؼك

ل  يطتِؼ ؛تتعج  ألاض تمج  ي٘كملُل ملٌب٠تجػ ضتِؼِتجػ ٠ٍٛ .  ضتٜكٓم  ُل ؼٜؼ ك   ييقج ٟقس تذتلقٝ  دت ٛق وِلل  يشجٍط
ً
 ٣بجقي  ك

ً
ـ ألاؼقا ْ    فقج ت٦قٍا

ب٠ققل شقججي ي  ظققك تحتققاي ٓ قى ؿققتا٨ تجسًققس ظققـ ألاؼققا ْ  ييققج تتققؤيٝ ظا ققك  / ي٥ا قك ظافققسا رـقق٦  ٓققكي فققج ظ٦كؼت ققك  ً 
ً
ٓـقق  أػققٜل ك   ييققج ٗكيبققك

ل  يطتِؼُل ل   دةي ٞ  يوا  اىى ظؼتا  ألا  . وِلل  يشجٍط  .ضنتٔتعس ٣ئكٛل  يٌب٠ل  يؼٜلُل كصق ٓـ ٣ئ  ٓ ى اٗ ٞ  وِلل  ئلٍا

 
ً
بك ملعقك أػ ظِٔقغ  ألاض تقمج  ي٘كملُقل د قك أشقجكض ظ ؼقكٌٟل ألا ض ٞ    .فج ظؾك١ً ألاض تمج  ي٘كملُل  و٘ل٠ل ٟس ت٦اػ ًب٠ل  يٌ٘ك  ألاضتمج ٗكتبل ت٠ٍط

ٝ ألاظٌكض  ت٦اػ ألاشجكض فج ٤كظ  دلا ت ك  -  كيتكىج ٛبػ أٛو  ٟ   الدتُكض كاض ألاٟعكض  يلؾكُٓل كا أ٣تا ط  .زٌؼعبي ٓؾسظك تتٟا

 ئا ظق   يةيملقل   وؾقكخ ػتلق  أشقجكض  ي٥ِِةقي اىقى الاضتٜقكْ  (Acacia mellifera) أفقس ألاظئلقل ٓ قى أشقجكض ألا عقل يقج  ي٥ِِةقي 
ً
 ؼِقط 

 ٗكملُل 
ً
غ ظـ أج ك ظتٔسزا  يؼ٠ُكػ) ملنسز  يصي ًجٔ  ظا ك أضهك ض ظقـ هقعـ أشقجكألادقط  يقج  (Acacia tortilis) يؼقُك٨ شقجطا  (.ٓ ى  يٗط

 ألا عققل  ييققج ًع٥ققـ أػ ت٦قققاػ أًوقق
ً
ـ ظٔعقققطا ٗكملُققل شققجكضأ ك ـ ألادجققًي تلققؾٝ  يشققججي ي  ييقققج ال تؿققت  ػقق٠ُكػ كقققكمنل   اش  ٤كؼقق  تٜقق  ملكؤُقققكٍض

١ ٓ ى أج ك ؼعاش  يلشججي ي  .يل ؼٍا
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3.4: 

قق
 

٠تجػ ضتِؼققِتجػتذتلققٝ ألاض تققمج  يش ل فققج  يؼققاز ػ ٓققـ ألاض تققمج  ي٘كملُقققل ملٌققٍط  ظققك تتجققك ظ  اش ي٠كظققل أٟقق  ظققـ شيقق٧ فُققا أػ  .ججًي
ً
ظةقققي   2ؼقققكزض 

قكزا ظققك ملقجػ   (Acacia laeta)  يؾبكتققكي أفكزًققل  يؼقكٞ ت٦ققكز ت٦قاػ ظٔس ظققل ٓ ققى ػقبُ   وئققك٨ فققج  يؼقاز ػ؛  يلٔققاي .فققج الاضتٜقكْ ظةققي 2 – 1ٓ 

ـققط (Boscia senegalensis)   ي٥طػققكػ  ٔ قكز ز  ( Caltropis procera)   ي  .امققخ (ػققغ التُىققج  Kadad) ظئؿققط   فققس ٓ ققى  ياققنط    ٤ق

ل /الاػققتثؾك  كققا ٓؾقققسظك ٦ًققاػ كؾقققك٢ أشققجكض ملققكضظا ٛقققٞا  يٌ٘ققك   يتقققك ج ل ٓ ققى أج قققك تت٦ققاػ فقققج  ٓؾستقققص    وِلقققل  يشققجٍط ٔققط ٚ ألاض تققمج  يشقققججًي
 
ت

ل يج .  ي٘كي  ظـ ؼبكتكي ظتٔسزا  مجص ض ظـ ٟكٓسا  صض   فسا ٔس ألاض تمج  يشججًي
 
ُقلت قك ظقٕ أض ٔقل أٟؼقكي ٛٓط ًٓ  .  فسا ظـ أ٣تقي ألاؼقا ْ تؾا

ل يج ٣عك ً ج ُل ألاض ٔل يألض تمج  يشججًي ل ٣ئُٜقل 302(  Thicket) أ عقل  301: ألاؼا ْ  يٜٓط ل  302  (  Thicket) أضن شقججًي أضن شقججًي

ل   306( Bush land with scattered cultivation)تتذلل قك ظقع ْض ظتؾقكرطا  ٣عقك تؾعققا  .(Open bush land) ظٜتافققلأضن شقججًي

ل ٣ئُٜل ٓ ى ؼٌكٞ   ػٕ ل فج ظجعٓا   .ألاض تمج  يشججًي
ً
ًتقك ٠ٛقٍ رج قك ٗكيبقك  ظٟئ

ً
ل ٣ئُٜل أ  ظٜتافل  ٟقس ٦ًقاػ كقص   هقٔك ٤اج ك أض تمج شججًي

ق  ٟقس ًت٘جققي . يٜحقغظقك ت٦قاػ أ٣تقي ظقـ ظجقطز ظطفلقل ظقـ ظط فق  ؼِقكي ألاض تقمج  يبقاض فقج ظؾقك١ً  يعض ٓقل  وتؾ٠لقل أ  ظؾقك١ً اؼتقك   ظقٕ ظقط ض  يٟا

قطأ .  يٌ٘ك  اىى أضن ٗكملُل أ  ٗكملقل ل ٣ؾ ُجقل ةؼتقك   يٜحقغ ؼجقسكك فقج  يؾُق  ألاظضٞ   ؾقاأ ٗ  ألاظئلقل  يؾعاش ُقل ٓ قى ملقط ظ ألاض تقمج  يشقججًي

ققاض  ققطأ ز ٛض ٤قق  ظققـ ألا عقققكي  ٟقققس تتٌٔقق  . ظققٕ شيقق٧  ٟقققس ًققسٕٛ  يققبٔى ملققؤػ ألا عققل شض ا ظحلُقققل. ٣طزٛققكػ  ػققؾكض   يؾُقق  ألاملققُى   ؾقققاأ ٗ 

س ٦ًاػ يسح ك أشجكض ملكضظا ٛٞا  يٌ٘ك   يتك ج ١ ألاض تمج  يعض ُٓل ٟ  ل رؼب  ألاض تمج  يعض ُٓل ٓـ ًٍط  . ألاض تمج  يشججًي

4.4 

ُل  ظٕ أض ٔل أؼا ْ ٛٓط
ً
  ظهناُك

ً
ك  .ألاض تمج  ئـبُل  وٜتافل يج ؼْا ددط ًعتل٧ تؾٓا

ل 402 (Wooded grassland) ألاض تقمج  ئـقبُل  ي٘كملُقل 401 ألاض تقمج  ئـقبُل  403 (Bushed grassland) ألاض تقمج  ئـقبُل  يشقججًي

ألاض تقمج  . (Open grassland) ألاض تمج  ئـبُل  وٜتافل 404 (Grassland with scattered cultivation)  ييج تتذلل ك ظع ْض ظتؾكرطا

٣طزٛقكػ  ظؾ٠ٌققل  يبك قك فققج  الًقل  يؾُقق  ألاملقُى   فققج  الًقكي أدققط  فُققا    يبٌكؼققل  ؿقعك٨ ئـقبُل  وٜتافققل ظحلقاضا فققج  ي٘كيق  فققج ػق ا٨ 

ا ظقق   يةيملقل ال ت٦ققاػ ظا تُقل يلؾعققا  يٌبُعققج ري لقمج  أ٣تققي ظقـ  منـققكثف أ   ئـق  فققج ظِٔقغ ألافُققكػ  ًؾعققا  . يتٔقطن يلِققطٚ   وؾكدُقل ٓ 

 اظققك ظققٕ ظ٦ققاػ ٗققك  
ً
ك ققشققجطي ظحققس ز أ/كققص   يؾققْا ٣ؾققْا ٛطنققج ػققٍا

 
ملكةهققكٛل اىققى شيقق٧  ٟققس  .ججيي أ  ظققٕ  يعض ٓققل  ؤِـققُل  وتؾققكرطا  ظ٦ققاػ ش

ـقققكض اي  قققك ملكػقققغ ألاض تققمج  ئـقققبُل  ي٘كملُقققل  ألاض تقققمج   َ 
ً
قؤض ن  ٓـقققبُل ملعؾقققك١ً ظ٘عقققاضا ظاػققعُك تققطتبٍ  ئسًقققس ظقققـ  وؾققك١ً  ييقققج تقققغ تُُٔا قققك ٤ق

ل  ٣ كعك ٓ ى فس    ظـ ألا  ئـبُل  يشججًي
ً
ًتغ  يتٔكظق  ظقٕ  .ظـ م عكىج %10شجكض أ   يشججي ي  ييج ت٠  ٓـ ػا   ٌـ٥ ػ ٌٗك  أضهُك

ل ل ملتٌبُققق١ ظٔقققكًجي  ضتٜققكْ ألاض تقققمج  يشقققججًي ًقققتغ  يتٔكظقق  ظقققٕ ألاض تقققمج  ي٘كملُقققل . ملِؾعقققك (ظةققي 2 - 1 )  يشققججي ي فقققج ألاض تقققمج  ئـققبُل  يشقققججًي
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 .ةي(ظ  4.9 – 2) وا ازا فج ألاض تمج  ئـبُل ملتٌب١ُ ظٔكًجي  ضتٜكْ ألاض تمج  ي٘كملُل 

5.4 

ل ُل فج اًكض ٛلل ألاض تمج  وعضٓ   :ًع٥ـ  يتٔٚط ٓ ى أض ٔل أؼا ْ ٛٓط

 Wooded)  ملنككقققُ   ي٘كملُققققل 502  ( Agro-forestry systems ؼِقققكي  يعض ٓقققل   ي٘كملققققكي  وـقققةي٢) يعض ٓقققل  ي٘كملُقققل  ملختلٌققققل  501

crops  )503  ملنككقققققُ   ئـقققققبُل  (Herbaceous crops ) 504 ظحككقققققُ   منبقققققاأ (Grain crops).  ًذتلقققققٝ ٓلقققققغ  يٜط ػققققققل

(physiognomy) ُل ٤اػُلل ياكٝ  وِ ط  مخكض ج  ركعُل  يشجطا  ظ٦اػ  ملنلا٨  وطتبٍ مل٦  ٛلل ٛٓط
ً
٠ك تحتقاي ؼِقغ  .رـ٦  ٣بجي ٛ 

ل  (ألادـققكأ   يٜا ٣ققم)ٓ ققى ظحككققُ  ألاشققجكض  يس تعققل   يعض ٓققل  ي٘كملُققل  ملختلٌققل  ييققج ًققتغ دلٌ ققك ظققٕ  ملنككققُ   يعض ُٓققل  يس تعققل   يؼققؾٍا

جيكققققققققك) ٔةقققققققٚي د ققققققققك ملاكققققققققٜ ك ؼققققققققْا ٛطنققققققققج   فقققققققس ( يٜقققققققا٨   وققققققققاظ ٗ   ٌ أشققققققققجكض  ملنككققققققققُ  ٤كمنعوققققققققُكي   منققققققققط ظ  .  مجؾققققققققكتـ  وث يُققققققققل   ييققققققققج 

(Fedherbiaalbida )  ُيهجلققققق  (Balanites aegyptiaca )قققققل يعض ٓقققققل  ملنككقققققُ   ي جيكقققققك تـققققق٦  ظِلقققققل ٓلٍا  وقققققاظ )ؼقققققٜلُل  يِلُقققققل ٗ 

فُقا ًع٥قـ ت٠لُق   و٦قاػ  يشقجطي اىقى  (.ظئق   ي٠ٌقـ   مخوقط  ي   يؼقج  ٨   يتبقٙ  ظكقطا  يـقعؽ امقخ)ظقٕ  ملنككقُ   ئـقبُل (   يٜككقايُك

تقل) واػقعُل  ضأ  ألاشقجكشقجطا  يٜك٣ قل  ُقل  يعض ٓقل ظقٕ ظحككقُ   منبقاأ يقج ٛلقل  .ي فتٜقكَ د قك فقج تطػقُغ  تؼقُِ  فقس ز  من٠ق  ( وٟئ ٛٓط

 ظقك ًتوقك ٨ ز ض ألاشقجكض
ً
ا ؾاظُقل .ت٠ةقيأ ظقـ ألاض تقمج  ئـقبُل  وٜتافقل فُقا ٗكيبقك ه   يٜجً   (physiognomy approaches) ألادقص ملقكيؾ 

 .رطا ييج تٔتعس ٓ ى  وِ ط أ   يـ٦   مخكض ج  ي٠كتغ ٓ ى  يٜط ػقل فقج تحسًقس ُٛعقك اش  ٤كؼق  أضن ٗكملُقل ظ٘ل٠قل أي تتذلل قك أض تقمج ظض ُٓقل ظتؾقك

ل يج ُل يألض تمج  وعضٓ  قل  : يصي٧ ٛكػ ألاؼا ْ  يٜٓط ل  ألاض تقمج  وعضٓ  قل ملكملنككقُ   يشقجٍط ؼِقغ  يعض ٓقل  ي٘كملُقل  ملختلٌقل  ألاض تقمج  وعضٓ 

قققل ملعحككقققُ   منبقققاأ   تٔتبقققي  .كؾقققك ًتوقققك ٨ ز ض ألاشقققجكض ٣عقققع ز ُققق . ملكملنككقققُ   ئـقققبُل  ألاض تقققمج  وعضٓ 
ً
ٓ  قققى  يؾ٠قققُى ظقققـ شيققق٧ تعكظقققك

ا ؾاظُقل  ييقج   يعض ٓل ه   يٜجً  ُقل فُقا ًقتغ ردقص ملقكيؾ  ل  ملنوقل ظئق   وقكؼجا   منعوقُكي ؿقكثٔل ٣ٜلقل ٛٓط  ملختلٌقل ظقٕ  ملنككقُ   يشقجٍط

 .تٔتعس ٓ ى  وِ ط أ   يـ٦   مخكض ج  ي٠كتغ ٓ ى  يٜط ػل فج تحسًس ُٛعك اش  ٤كؼ  أضن ٗكملُل ظ٘ل٠ل أي تتذلل ك أض تمج ظض ُٓل ظتؾكرطا

6.4 

ُ ل كؾك٢ ر ر  :فج  يتلؿُٝ ٓ ج  يؾحا  يتكىج ليألض تمج  وٜتافل ظسض ل أؼا ْ ٛٓط

قققل 601 قققل602  ( Bare soil)  يةيملقققل  ئكٍض ل 603( Coastal bare lands) ألاض تقققمج  يؼقققكفلُل  ئكٍض  Rock)  يؾتقققا  ي  ياقققخٍط

outcrops.)   غ ظققـ أػ  ئسًقققس ظققـ  يؾتقققا  ي  فقققج ٤قق  فكيققل ٓ قققى  يققٗط
ً
 أ  ٤لُققك

ً
بققك  ت٠ٍط

ً
 يؼققعل  وـقققةي٣ل يققج أػ  يٌ٘ققك   يؾبقققكت  ٦ًققكز ٦ًققاػ ٗكتبقققك

 كق٘جيا ظقـ ؼبكتقكي  و٠ك ظقل يهجٜقكٚ 
ً
ل ٟس تحع  فج ٣ئجي ظـ ألافُكػ  ُا قك    (Xerophytes) ياخٍط

ً
 ييقج يقج ظقـ  يؾكفُقل  يؾبكتُقل ظئجقيا  قس 

 ٓ قى ؼٌقكٞ   ػقٕ   ي٥ؾقم ٠ًتلقط رـق٦   .ؼٌقكٞ   ػقٕ ٓ قى  مخقط تٍ ىتعئ  كقصق  يافقس ي ٓ ق  ال .ي كتعكي
ً
قل ظعقئ  ٟقس ٦ًقاػ ؼقْا  يةيملقل  ئكٍض
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 .ٓكي ٓ ى ؿا ًئ  يبحجي ي  ي٥بجيا   وؾك١ً  ووٌط ل

4.4 

ُجػ جػ ٛٓط  :تـع  دلكتم  وُكق ؼٓا

ٓ ققى ٥ٓققؽ تث  ؼُققك   ً يت ققك ٓ ققى  ملنققٍُ ملِؾعققك شيقق٧ ال  (Wetlands)  و٘عققاضا ملكوُققكقألاض تققمج  703( Inland water) وُققكق  يس دلُققل  702

كؾققك٢ تؼققلُغ ملققؤػ  وؼققٌحكي  وكتُققل  يس دلُققل ٓ ققى  فققسا  منققس  .تؾٌبقق١ ٓ ققى  يؼققاز ػ  ي٥ققـ يققسًؾك     ققل ػققكفلُل تتعئقق  فققج  يبحققط ألافعققط

 ٓ ققى زٟقققل كققاض ألاٟعقققكض 
ً
تتعئقق   وُقققكق  يس دلُققل فقققج . يلققؾكُٓل  ييقققج ػققِتغ  ػقققتذس ظ ك   ي٥ققـ كقققص  ٟققس ًذتلقققٝألازؽققى يطػقققغ  مخققط تٍ  ٓتعقققكز 

ُقل   ػقٔل  . يؼاز ػ فج ألاج كض   مخجي ػ   يبحجقي ي  يس تعقل   منٜقكتط امقخ بقل ٓبقكضا ٓقـ ظؾقك١ً ظ٘عقاضا ملكوُقكق  كقصق  يٜلقل  يٜٓط ألاض تقمج  يًط

ي ألاج قققكض   مخجققي ػ  فققج  مجقققع  ألا ػققٍ  يؼقق ا٨  يُٜوقققُل ملكيؾُقق  ألاظضٞ   يؾُققق  يل٘كًققل  ال ػققُعك فقققج  وؼققتجعٔكي  يبققنلل  ي٘ط ُقققل  ييققج ت٘ققص

ـكأ .ألاملُى ؾِبكي  ألٓا ل ظـ ألاشجكض    يشججي ي   مج   ظتؾٓا
ً
 .كصق  وؼ ؾ٠ٔكي ٟس تحع  ٌٗكً  ؼبكتُك

4.4 

 (TOF)ٓكزا ؽٔىج ملؤدط  فج كص   يؼُكٞ ألاشجكض دكض   ي٘كملكي 

ل   وٌقققكض ي   يبؿُقققل  يتحتُقققل ألادقققط    وؾقققك١ً  تحتقققاي ٓ قققى (.ظئققق  دٌقققاي  ي٥ ط قققك    يؼققق٧٥  منسًسًقققل  ظا ٟقققٕ  يتٔقققسًـ) وؾقققك١ً  منوقققٍط

 ظقققك ًقققتغ اٜٗكي ققققك فقققج ت٠قققسًط ي ظذققققع ػ  ي٥ط قققاػ 
ً
قققل دـققققبُل ٣بجقققيا   ييقققج ٗكيبققققك ل ٣تلقققل فٍُا  ي٘كملقققكي  ملجققققعأا   منقققع ي  يشقققجطي  يققققا  ج  . منوقققٍط

ٝ ألاض تمج  ي٘كملُل ملؤدط    أؿ٦ك٨ ألاشجكض لؾا ك ظٕ ظٔكًجي تلؿُٝ  ي٘كملكي ملِؾعك تً  .ألادط   ييج ال تتٌكمل١ ظٌل٠ً

1.5  

ققل ظط ملُققٕ أدققص  ئُؾققكي ظؤكايققل  ًجقق  ٓ ققى ًققا ٟغ  ئعقق   من٠ ققج  يتا كقق  ظققٕ  يؼقق٦كػ  ملنلُققجػ ٛققاض  كققاي غ اىققى اش   ٤كؼقق  ظؾ٠ٌققل ظجعٓا

جقيكغ قٕ  الايت٠قك  ملكرشقخكق  يقصًـ تقغ الاتلقك٨ د قغ ٗ  قٕ    وٟا ٢   / ظعئ قج  ي٠قط   أٟقطأ ظئػؼقل ف٦اظُقل فقج  وٟا
ا
ق 

 
أ  ألاشقخكق  /أ   و

ل ظط ملُٕ أدص  ئُؾكي قكضا  . يصًـ ٌِٔـاػ فج ظؾ٠ٌل ظجعٓا  فج ٣ئجي ظـ  منقكالي  ػق٦ُاػ ظقـ  يوقط ضي الاتلقك٨ ملكيؼق٦كػ  ملنلُقجػ ٟبق  ٍظ

ل   يؼعكح ملكيسدا٨ اىى  وؾ٠ٌل كضا ً  ع٥. وؾ٠ٌل ةملٗ  غ ملكيٍع  ٠ٓس   تعكْ تع ُسيٍ 
ً
 .ـ أًوك
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قققط  ٔىققج كققصق  يتاكققُكي ملكالتلققك٨ ملققس تطا  ي٘كملققكي   ييققج ملكيتؤ٣ُققس ٓ قققى زض ًققل ملكمنلققط  ي٠ققاظ   ظققـ رققغ  يؼققلٌل  ملنلُققل   ٍظ
 
ت

ٕ ققكػ ًعقققكضغ كقققص  ألاظقققط فققققج   . يعض ٓقققل  يقققاالث   ظٔتعقققس  ملنلُقققل  ألاكقققغ ظقققـ شيققق٧ كقققغ  يؼقققق٦كػ  ملنلُقققجػ ملقققكوٟا  فقققج  يؼقققاز ػ  ٤ق

ػقققعل كقققئال   . ي٠قققاظ  يل٘كملققكي فُقققا ٌؼقققكٓس  يؼقق٦كػ ٛقققٞط  ئعققق   من٠ ققج فقققج  يتا كققق  ظقٕق  يؾقققكُط   ئعقققسا   يـققُر منلققط 

تعئقق  شيق٧ ملحققط ضا  يةيفُقق  ملققكيٜٞط     ٗققس ٞم  يؼق٦كػ ظـققكٓط  يققاز  يُٜكهققل   يجققخك   ٣قطي  يوققُكٛل   منٜققك ا ملكيوققُٝ ٍ 

جي  يؼق٥ـٓل  كؿل ظٕ تٛا كػ  منُل  ٓم بُٔقل ظ عتق٧ فقج أض هق  غ   . غ ملكي س ًك   مخٛط ٜ غ ملؾٜؼق٧ ً  ي٥قـ ألاكقغ كقا أػ تٔقٍط

 .كققققص   ػقققتجكملل ًبُُٔققققل رػقققبكأ أظؾُققققل. ي٠بلُقققل
ً
قققس ػ  يتؤ٣ققققس ظقققـ أؼقققق٧ يؼقققق  ٓقققس   ملٌبُٔققققل  منقققك٨ ًذبققققمج  ي٠بلُققققاػ  .اج ققققغ ًٍط

 ظقققا غ أج قققغ ٟققققس ٟقققِسظا  ي ػققق ُ   ٓ قققى أض هققق  غ 
ً
ُ   ٓ ققققى فُقققا أػ  يسض ػققققكي تـقققجي اىقققى ػقققا مل١  ػققق )ألاشقققخكق  ي٘ط قققك  ُؾقققك

تبكض ي أظؾُل(ألاض تمج  ي٠بلُل  .ؼُ  ر٠ل  يؼ٦كػ  ي٠بلُجػ  ملنلُجػ آل

 
 

قكضا   يسض ػقل  ي قغ ٌـقطح ُٛقم ملبًجقكظ  ي قسٚ  وؿـقاز ظقـ  يٍع
ً
ط  قل  .ًج  ٓ ى  يٌكٟغ أػ ٠ًقسي تؾقٍا ٌقل أ   يلقاض  مجٍا قس ت٦قاػ  مخٍط كقاض  /ٟ 

 يتِؼجي  وؾكٟـلألاٟعكض  يلؾكُٓل  ييج تبجػ ظؾ٠ٌل  منلط  ي٠اظ  
ً
ظـ  و غ  يتؤ٣س ظـ أػ ٤ق  ظقـ  يؼق٦كػ  ملنلُقجػ  . وؼت سٛل ظُٜسا  س 

قكٟغ  ئعق   من٠ قج ًٜ عقاػ  وؾ٠ٌقل  ييقج ػقِتغ زض ػقت ك  ؿقطح  ي قسٚ  وؿـقاز ظقـ  يسض ػقل ملاهقاح يهنُلايقل ز ػ ػقا   يٜ ققغ .ً 
ً
ًجق  أًوققك

ٔكي  يع تٜل كػ يتؾُٜقص  ئعق   من٠ قج اػ  يتٔقك ػ   يقسٓغ ظقـ  يؼق٦كػ .أ  اركضا  يتٟا ظقـ ألاػق   تح٠ُق١ كقص   يقسٓغ اش  ٤قكػ  . ملنلُقجػ هقط ٍض

  ًج   يتؤ٣ُس ٓ ى أػ  ئع   من٠ ج ٠ًتلط ٠ٛقٍ ٓ قى  عقٕ  يبُكؼقكي  يقِؽ  يتؾعُقل  ملنلُقل أ  ظـقطْ  اؼٜقكش ٧ ظٕ شي .الاؼٌبكْ ألا ٨  ًُس 

ٝ ملكوـطْ  . ي٠كؼاػ  ُعك ً ج رٔى  يؾ٠كي  يطتِؼُل يلتٍٔط  ٛ: 

  ٕقققققق١  يتٜكٓقققققق  ظقققققق كققققققسٚ كققققققصق  يسض ػققققققل اىققققققى  عققققققٕ  يبُكؼققققققكي ٓققققققـ  ػققققققتذس ظكي ألاض تققققققمج يققققققسٓغ  تذققققققكش  ي٠ققققققط ض ي  ي٠اظُققققققل ٓققققققـ ًٍط

اػ  .ػققِتغ  ػققتذس ي  ؤلاظقكي  ييققج ًققتغ  عٔ ققك ٓقـ  ػققتذس ي ألاض تققمج ظققـ ٟبق   يؼققاز ػ   ملجتعققٕ  يققس ىج . وؼقتذسظجػ  ملنلُققجػ

تبقققققكض   ٟقققققٕ  يؾقققققكغ  ي قققققسٚ ظقققققـ شيققققق٧ كقققققا تايُقققققس ظٔلاظقققققكي ظارقققققٞا د قققققك يت حؼقققققجػ ػُكػقققققكي  ػقققققتذس ي ألاض تقققققمج  ييقققققج تؤدقققققص فقققققج الٓا

٠ققل ػققلُعل  ظؼققتس ظل .  فتُك ققكت غ  فققج  يتذُٜققٝ ظققـ . ؼؤظقق  أػ ًققئزي شيقق٧ اىققى از ضا  وققا ضز  يٌبُُٔققل ملٌٍط
ً
ًع٥ققـ أػ ٌؼققكٓس أًوققك

 .فسا  ي٠ٜط

   ئكيغكص   وـطْ   ع  ظـ ملطؼكظ  مجعٕ ملُكؼكي  ػتذس ي ألاض تمج فج  عُٕ أؼحك . 

ـ  :ًتغ  عٕ  يبُكؼكي ظـ ظلسٍض

جيكك ظـ ظعكضػكي  ػتذس ي ألاض تمج؛ُٟكػكي  ي٘كملكي  ألاشجكض دكض   ي٘كملكي  (1)  ٗ 

ـ  يقصًـ كقغ ٓ قى  ا ط   ظ٠كمل ي ظٕ  ملجتعٔكي  ملنلُل  وؼتذسظل يألض تمج ملعك فقج شيق٧ ظؼقتذسظ   ي٘كملقكي (2)  ألاشقخكق  دقٍط

ـ أؼقا ْ  ي٘كملققكي: ملؾققك ش٣طكقك يققج أظئلققل  ي٠ُقكغ  ييققج ًجقسض .زض ًقل ملكوؾ٠ٌقل  ٓقـ ت٦ققٍا
ً
ػقِتغ  عققٕ  .ٌٟقط ألاشققجكض   ضتٜكٓ قك ٛوقق 
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ًجققق  أػ ٦ًقققاػ ًققققكٟغ  . يبُكؼقققكي ٓقققـ ؼِقققكي  ملنككقققُ   يعض ُٓقققل   وُققققكق   ٛقققكي  ظلقققسض  يٌكٟقققل   وكؿقققُل ظققققـ دققق ٨  و٠قققكمل ي

 ملققققؾٜؽ  ي٠ققققسض ملتلققققاض ي  يؼقققق٦كػ  ملنلُققققجػ فققققا٨  يتُ٘جققققي ي فققققج
ً
 ػققققتذس ي ألاض تققققمج   وؾتجققققكي  يطتِؼققققُل   ئعقققق   من٠ ققققج ظ تعققققك

 . وؼتذط ل ظـ ألاضن   وـك٤   وتٔل٠ل ملكػتذس ي ألاض تمج   كيتكىج ػ٠ُاي ملع٠كمللل ظؼتذسظ  ألاض تمج

 كي أدص  ئُؾكي  ييج ػتجطي ٛ  ك  يسض ػل فج  عُٕ أؼحك   يب ز ٕ ظجعٓا  .ًتغ تاَظ

 ققكي ص  ئُؾققكي  ييققج ؿققعل ك  وجققر فققج  يققب ز د ققسٚ ت٠ُققُغ  يت٘جققي ي فققج ظط ملُققٕ أدقق /ػققُجطي فققج  وؼققت٠ب  ضكققس رٔققى أ  ٤قق  ظجعٓا

 . ػتذس ي ألاض تمج  تؾعُل ظا ضز  ي٘كملكي

  5.5     

ط ُٛقققل  (3)  ٓ قققج  مخقققط تٍ  يٌبٗا
ً
قققل )ػقققِتغ ضػقققغ ظا ٟقققٕ ظط ملُقققٕ أدقققص  ئُؾقققكي ظؼقققب٠ك ط ُٛقققل  مجٍا كقققاض ألاٟعقققكض  /  يلقققاض  يٜاتٗا

 ٓ ققى دققط تٍ كققاض ألاٟعققكض  يلققؾكُٓل .(  ققسي يلقؾكُٓل اػ 
ً
 ًققتغ ضػققغ افققس رُكي ؼِققكي مفققس رُكي  وط ُٔققل ظققٕ  يـققب٥ل أًوققك

 .(تث  ؼُك)

 

 : العىدان

جي  ققل ظتكفققل  ي٥ققـ ػققِتغ تققٛا ققكي أدققص  ئُؾققكي فققج  و٥تقق  رؼققم ٟققس ال ت٦ققاػ  يلققاض  مجٍا ػقؾ٠اي ملبٓققس ز افققس رُكي ظجعٓا

ققكي أدققص كققاض الاػ ـققٔكض ٓققـ رٔققس أرؾققك   ئعقق    من٠ ققج   ٔققسق يطػققغ مفققس رُكي الػت٥ـققكٚ  وؾققك١ً  ملنٌُققل ملعجعٓا

ق × ⁰⅛ ٠ًةقيح دققٍ ٓقطن . ئُؾقكي ػققِتغ ضػقغ كقصق فققج  مخقط تٍ  تٌٔقق  يٌقا ٟغ  ئعقق   من٠ قج فؼقق    ⁰⅛  دققٍ ًٍا

 .ظُٜسا   " Google Earth "ًع٥ـ أػ ت٦اػ دط تٍ ٟٟا  أًطث .٤   الًل

 

 ٓ ققى ألاٟققس ي ؼحققا ظط ققْا أدققص  ئُؾققكي ألا ٨ ٓ ققى  ؼِققكي تحسًققس 
ً
ققٕ ػققجي  قق   و٘ققكزضا   وٟا ظققـ ظ٦ققكػ تققط٢  يؼققُكضا  ًجقق  أػ ت٠ققطأ افققس رُكي ٟ 

ل أدص  ئُؾكي "GPS" وا ٟٕ  ئكي ج   . تٔبلل ؼعاش  ظجعٓا

قق١  ػققٌُل فُققا ًققتغ ( GPS)ػققِتغ هققعكػ  يتا ُققم فققج  من٠قق  ملعؼققكٓسا ؼِققكي تحسًققس  وا ٟققٕ  ئققكي ج  ققٕ ٤قق  ظط ققْا ٣ؾ٠ققكي ًٍط تجققجُ  ظٟا

(waypoints)  يقسيُ   ملن قج ػق٦ُاػ ظُٜقس  يلاكقا٨ اىقى  وقئ ظط ي رؼق ايم أ٣بقي  ٓ قج .  
ا
ض  ياكقا٨ اىقى ظط٣قع  وط قْا ملكػقتذس ي ؼِقكي اش  تٔقص

مفقققس رُكي ٓؾقققس أٟقققطأ ؼ٠ٌقققل ٓ ققى ػقققبُ   وئقققك٨ رؼقققب  ٣ئكٛقققل  يٌ٘قققك   يتقققك ج  ًجقق  ٓ قققى  يٌقققكٟغ تجقققجُ   (GPS)تحسًققس  وا ٟقققٕ  ئقققكي ج 

ٍ  ي٠ُققكغ قق١  .وؾتلققٝ  وط ققْا رققغ ُٟققكغ  وؼققكٛل  وتب٠ُققل اىققى ؼ٠ٌققل ظط٣ققع  وط ققْا ملعؼققكٓسا  يباكققلل  ؿققٍط فققج كققصق  منكيققل  ٠ًققاي ٟكتققس  يٍٜط

 . وؼكٛل  الاتجكق فج ؼعاش  ظط ْا أدص  ئُؾكي مل ججُ  

ل أ  ملكيةيتِق   ي٥ٔيقمج  كقص  10اىقى  1ًع٥ـ ُٟكغ  وط ملُٕ ظقـ  ُغ  وط قْا  .ًت٠قطض دق ٨  وطفلقل  يتحوقجًي  ظقٕ شيق٧  ًجق  أػ ً بقٕ  يٌقكٟغ تقٟط

 .ألاك ج ٓؾس تججُ   يبُكؼكي فج  يؾعكش 
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3.5  

قغ  مجقصْ فقج فكيقل   قاز شقجطا ظ ـقٔبل   ػقغ ألاؼقا ْ  قغ  يشقجطا  ٟض ُقكغ  ي٠ٌقط ملعؼقتا   ضتٜقكْ  ( ملن قجالػقغ )ػقِتغ تجقجُ  ٟض  يلقسض ٟ 

ُكػ ك فج ٤  ظط ْا ٓ ى  يؾحا  يتكىج  .  منكيل  يانُل يلشجطا  أك   يشجطا ظـ  عُٕ ألاشجكض  :ًتغ  دتُكض ألاشجكض ٟ 

         

 1 مد د2نصفديـ ط دفًدحا اد سمد1≤دددم دمسد ىديـصا يـدًدقط هاددسٌدمددس ٌلد مٌرديألش ا د

 2 أمدا د5نصفديـ ط دفًدحا اد سمد5≤ددم دمسد ىديـصا ديـدًدقط هاددسٌدمددس ٌلد مٌرديألش ا د

 3 أمدا د11نصفديـ ط دفًدحا اد سمد11≤دددم دمسد ىديـصا يـدًدقط هاددسٌدمددس ٌلد مٌرديألش ا د

 4 مد د15نصفديـ ط دفًدحا اد سمد21≤ددم دمسد ىديـصا ديـدًدقط هاددسٌدمددس ٌلد مٌرديألش ا د

 

قل  و٠ققسضا ي٠كٓقست ك ز دق  فقس ز ظط قْا أدققص  ئُؾقكيتا قس شقجطا فقج ظط قْا أدققص  ًقتغ تاقنُح ؼلقٝ ٌٟققط  . ئُؾقكي اش  ٤كؼق   يؾ٠ٌقل  وط٣ٍع

س ٓـ  س فج ٟؼغ تانُح  وُ ) %5ظط ْا أدص  ئُؾكي ٓ ى  وؾحسض ي  ييج تٍع  (.Slope correction   ٟطأ  وٍع

ًققققتغ تٔبلققققل  ؤلاظققققكي رـققققؤػ  .ًققققتغ تجققققجُ   عُققققٕ ألاشققققجكض ز دقققق  فققققس ز ظط ققققْا أدققققص  ئُؾققققكي  يٜطنققققج  تجققققجُ  أشققققجكض  يؾذُقققق  ٤ؤشققققجكض 

ؼقتعط ظقـ  يـقعك٨ فقج  تجقكق ٠ٓقكضأ  . مخج ض ػ فج ؼعاش   ئع   من٠ ج يهخج ض ػ ًبسأ  عٕ  يبُكؼقكي ظقـ ؼ٠ٌقل  يبس ًقل وط قْا أدقص  ئُؾقكي َ 

 . يؼكٓل

اش  ٤كؼ   يشجطا  مخكظؼل ٓبكضا .     

ٌٟقط  مجقصْ  :٠ًقِؽ  يٌقكٟغ  ؤقكًجي  يتكيُقل ظقـ أشقجكض  ئُؾقل .ٓـ شجطا ظُتل  ٛؼِتغ تحسًس  يشجطا  منُل  يتكيُل ملكٓتبكضكك شجطا ُٓؾل

١(ٌح ألاضنػغ ٛٞا ػ  15 = ٛةي تمج )  ضتٜكْ  مجصْ   20 <يألشقجكض  ييقج ٌٟطكقك )  ا عكىج  ضتٜقكْ  يشقجطا   ضتٜقكْ  يؼقكٞ  ي٠كملق  يل ؼقٍا

ٍ ظلقاػ ظقٕ ت٠قسي ًقكٟغ  من٠ق .(ػقغ ٓؾقس ظؼقتا   يلقسض  أػ .ي ؼق ُ   ئئقاض ٓ قى أشقجكض  ئُؾقكي  ًقتغ  هقٕ ٓ ظقل ٓل  قك رـقٍط
ً
ًع٥قـ أًوققك

 .هعـ  ئس٦ًاػ  مجصْ  يؼلُغ فج شجطا ظ ـٔبل ٣ُٔؾل اش  ٤كػ  مخكظؽ 

١ "ًقتغ ُٟققكغ  ضتٜققكْ ملققاىج:  ػققغ  20 <ٌٟطكققك ي٦قق  شققجطا ُٓؾقل ٌٟطكققك ملعؼققتا   ضتٜقكْ  يلققسض  " ضتٜققكْ  مجققصْ  ي٠كملقق  يل ؼقٍا

يققصي٧ ًققتغ تجقققجُ  كققصق  يبُكؼققكي ي٦قق  شققجطا فُقققل  .ػققغ 20 <ٌٟطكققك  ي٥ققـ ٠ًققسض ي٦قق  شققجطا ضكقققُس فُققا ٌٟطكققك ملعؼققتا   ضتٜققكْ  يلقققسض 

ٜقم ٓ قى أؼقم  وؼقكٛل ظقـ  .ػغ 20 <ٌٟطكك فُا ٌٟطكك ملعؼتا   ضتٜكْ  يلسض  ١  يقصي ًقتغ تٍٔط ٌـجي  ضتٜكْ ملاىج اىى الاضتٜكْ  ي٠كمل  يل ؼقٍا

 . يتْٜط أ  ُٓ  ددط ٟكٓسا  يشجطا اىى أ ٨ ُ اض رزؽى ؼ٠ٌل ٓ ى  مجصْ  يطتِيمج أٓ ى  مجصْ فُا ًحس ظـ  ػتذس ي  مجصْ

قكي ي٦ق  ؼقْا ظقـ    ي٦كتؾقل فقج ظط قْا أدقص  ئُؾقكي ملكي ؼلؼق   ػقِتغ  ػقتذس ي ػلؼقلل ظؾٜلقلل ظقـ ألاٟض

 .أؼا ْ  مخج ض ػ  ملختلٜل
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4.5 

ق١  يت٠قكي كقاضا يلشققجطا  اش  ٤قكػ ؼقْا  يشقجطا .ًقتغ تجقجُ  أػقعك  ألاؼقا ْ فقج  من٠ق  ي٦قق  شقجطا ٓقس ٗجقي ظٔققطٚ  يلٌقكٟغ  ًع٥قـ ي٠كتقس  يٍٜط

ل   يؾار   وـاضا ُٛعك رٔس ظـ أفس ٓلعك   يؾبكي  . يٜك٣ ل أ  /ملاػٕ  يٌكٟغ أًًوك  عٕ ُٓؾكي ظـ أ ض ٞ  يشجط   يعكاض   . ؤُؾل ً 

 :لدسجُل أظماء ألاهىاع في حمُع همارج العمل الخللي، ًجب اجباع اللىاعذ الخالُت

 الىىع ولما أمىً رلً؛و   ًجب حسجُل اظم الجيغ العلمي 

 ًج  ٓ ى  يٜٞط ٣تكملل  
ً
ك  .ٓ ى ألاٟ  اظم الجيغ العلمي اش  يغ ٥ًـ  يؾْا ٓ ى   م  يسٟل ظٔطٛ 

  فج فك٨ تٔصض  ػغ  يؾْا  ملنقسز ٓ قى   قم  يسٟقل ٥ُٛتٜقى ملكةؿقكضا اىقى الاػقغ  ئل قج ٣قاػ ت٠قا٨ أ٤كػقُك...(e.g. Acacia 

sp.)  

  قل أ  الاظـم املخلـياش  ٤قكػ  ػقغ  مجقؿؽ ٗجقي ظٔقطٚ  أًًوقك   ٛقُع٥ـ ٣تكملقل  يل٘ققل  ملقجػ ٟاػقجػ فيقج يقا ٤قكػ ملكيل٘قل مؼجلجً 

 . ئط ُل

   ٛؤزِد   ألاهىاعاش  ٤كؼ  
ً
 .٣طظع  "؟؟؟"ٗجي ظٔط ٛل تعكظك

  ملجعآل  وط ْا   يؾعاش  
ً
ل   ٣ت  ز تعك غ  يتجسًس أ   يشجطا  مؿ   ٓؾس أدص ُٓؾكي ظـ ألاؼا ْ ٗجي  ؤطٛ  كضا اىى ٟض

١ُ ملجػ  يبُكؼكي فج ٟ   الف١ فيج ً ؼىج  . يتٛا

ا ل ػبُ   وئك٨   مزدكالي  ىٓ  . ػتذسي فبي ظ٠ك ي يلعك  ٓ ى  ئُؾكي يتجؾ  ٠ٛس  يبُكؼكي رؼب   وٌط أ   يًط

ل ػت٦اػ   فسق ظعك ً ج   تعكظك  "دـ  ألاملؾاغ" يانُحل ٨   :٣عك كا ظا ر كؾكأ  ألاؼا ْ ٗجي  ؤطٛ 

 ألاملؾاغ Dalbergia melanoxylon 

 Dalbergia sp.; 

 الاػغ  ملن ج  وتس  ٨ أملؾاغ أ  ملكملؾاغ 

  الاػغ مؼجلج ي(Ebony); 

   ؟؟؟؟ 

ُعك  : و٠بايل ٗجي الاػتجكملكي ٓ ى أظئلل ً ج ٛ 

 

 Dalbergia 
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 ملكملكؼاغ 

 ألاملؾاغ ؛ 

  ل ل ٛكٗض  () تط٣ ك ٛكٗض

 

ٓققكيغ  يؾبققكي فققج  يلقققٜحل  ٗجققي  وسض قققل فققج ٟكتعققل أؼققا ْ ألاشققجكض     ييقققج تققغ تحسًققسكك رـقق٦  صققنُح ظقققـ ٟبقق ًجقق  اهققكٛل ألاؼققا ْ  مجسًققسا 

 ًجقق  أػ ٦ًققاػ ضظققع ألاؼققا ْ  مخقكق ملققكرؼا ْ  مجسًققسا كققا ألافققٚط  يئ رقل ألا ىققى يهجققؿؽ   ػققغ ألاؼققا ْ . وؾكػقبل ملا ػققٌل ٓققكيغ  يؾبققكي ؼٜؼقم

 .ٟكتعل  يتح٣١٠عك كا  منك٨ فج مل٠ُل  "/"ظٜلايل ملق 

5.5  

١  ئع   من٠ ج ملتؤؿقجي   وٌلُقل   يا ٟٔقل  عُٔ قك فقج   " ملتحسًقس"٠ًاي ٍٛط

ػقغ   أػ  5  يلقسض أ٣بقي ظقـًجق  أػ ٦ًقاػ ٌٟقط ألاشقجكض  ملختقكضا ٓؾقس ظؼقتا   .ألاضن  ي٘كملُقل ظط ْا أدص  ئُؾكي  يس تعل ز دق   ي٘كملقل أ 

ققم ٓ ققى  .(ي15هققعـ ز تققطا ؼلققٝ ٌٟطكققك )ت٦ققاػ فُققل ظا ققازا هققعـ ؼٌققكٞ ظط ققْا أدققص  ئُؾققكي  ًققتغ كققبٙ  يؾ٠ٌققل ملٌقق   أ  ضؿقق ك ملبذققكخ ملٍا

تققغ ألاشققجكض  ييققج   .ػققغ 4 - 3كققا    ي٠ٌققط  وؾكػقق  يلؾ٠ٌققل .ظؼققتا   ضتٜققكْ  مجققصْ اىققى  مجكؼقق   و٠كملقق  يؾ٠ٌققل ظط٣ققع ظط ققْا أدققص  ئُؾققكي

ـكض اي  ك فج ؼعاش  ألاشجكض ملاهٕ ٓ ظل ٓ ى أج ك ظٌلُل اش  تغ تججُل ك ٤ؤشجكض تٔس ز افلكث  أ  ُٓؾل  ٌ  .تؤؿجيكك ملعكزا ً   

ظقـ (. ػقغ ٛقٞا ألاضن 15أٟق  ظقـ ) ظؾذٜوقل ٓ قى  مجقصْ (ػقغ 4 - 3)تؤؿقجي ألاشقجكض رـق٦  ظؾٜلق  ملاهقٕ ؼ٠ٌقل كق٘جيا  

كزا  ي٠ُكػكيؿؤػ مٛط ي فج  يتؤؿجي أػ  ٕ   ٔ   وط ْا ٓسًغ  يٜكتسا ٓة    .ٌؼب  ظٔكظلل تٜوُلُل يلعٟا

 يقصي٧  ٛقبػ ٤ق   قصْ ًبلقٙ  ي٠ٌقط  وٌلقاأ ػقِتغ  يتٔكظق  ظٔقم  ظةقي  1.3أزؽقى ظقـ  ضتٜقكْ  (فُقا ؼ٠ٌقل الاؼ٠ؼقكي)اش  تْٜط  يؼكٞ  (1

٠كغ  ي٠ٌط ٓؾس  ضتٜكْ   ً   .ظةي ٣1.3جصْ يل٠ُكغ فُا 

 ظقـ ظةقي 1.3ًجق   ػققتذس ي ٓلقك ًاي ققك  (2
ً
أ  ملاػققٕ  ئققس ز  .ظؼققتا  ػقٌح ألاضن ٓؾققس تحسًقس الاضتٜققكْ ٓؾقس ظؼققتا   يلقسض ملققس  

أ ٨ لقمج  كقا تحسًقس  يؾ٠ٌقل  ييقج  .كؾك٢  ئسًس ظقـ  منقكالي  ييقج تا قس ٛ  قك شقجطا ظ ـقٔبل .ٓ ى ًا٨  ؼعم ظةي 1.3تؤؿجي ظؼكٛل 

 .فُا تتْٜط ٓؾسكك  يشجطا

6.5  

ع٥قـ  .ظةي ظـ ظؼتا   يلسض ٛٞا ػٌح ألاضن ملكػتثؾك   منقكالي  ملنقسزا  وقص٤اضا أزؼقكق 1.3ًتغ ُٟكغ ٌٟط  يشجطا ٓ ى  يهنك  ملكضتٜكْ   ٍ

ٍ ُٟققكغ  ي٠ٌققط أ  ملكػققتذس ي  يٜط ققكض ـ ظ٠ُققكغ ظةققيي  أكقق٘ط  فققسا فققج  .تؾُٜقص ٓعلُققل  ي٠ُققكغ ملكػققتذس ي ؿققٍط ًجق  أػ ٦ًققاػ ي٥قق   مج ققكٍظ
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ل   فسا (ػغ)تغ تججُ   ي٠ٌط ملكيؼؾ ُعُةي ي ً .(ظلغ ) ولُعةي  ٓؾقس  .(ظلغ) ملذكؼل ٓـٍط
ً
اش  تغ  ػتذس ي  يٜط قكض  ًقتغ ا قط    ي٠ُقكغ ز تعقك

ـ  وققا  جػ اىقى ظط٣ققع ألاضن   يألشقجكض (. 7 يـقق٦  )شض نقج  يٜط ققكض  ي٠لققجًي
ً
اش  ٤كؼق   يشققجطا تعُقق  فققج أضن  .ش ي  يـقق٦  ٗجققي  يققس تطي   أًوققك

 .(9 يـ٦  )ظؼٌحل  ٛبػ ؼ٠ٌل  ي٠ُكغ ت٦اػ ٓ ى ؼٜؽ  مجكؼ  فُا تعُ   يشجطا 

7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ج

 
8 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اش  تققغ  ػققتذس ي  . يٜط ققكض ًعؼقق٧  مجققصْ ملبف٦ققكي  شيقق٧ وؾققٕ ظـققكمل٧  يٜط ققكض ظققـ مظؼققك٢ ز ػ  يوققٍ٘ ٓ ققى  يهنققك  يتؤ٣ققس ظققـ أػ هققط ضا 

ٍ ُٟكغ  ي٠ٌط  تؤ٣س ظـ أؼم ٗجي ظلتا   ز ػ  يتعقكغ   لقمجًجق  أال ًحقا٨ أي  . ظعس ز  ًُس  فا٨  يشجطا فقج  هقٕ ٓعقازي ٓ قى  مجقصْ ؿٍط

ٍ  منك   يشجطا  وط ز ٟ  :ظ فِل فا٨ ُٟكػكي ظط ْا أدص  ئُؾكي  يس تعل.ُكػ ك وبكؿط ملجػ  يـٍط

ٍ ُٟكغ  ي٠ٌط (1  .ظـ ألاٛو  تججُ   عُٕ أٌٟكض ألاشجكض  ي٦كتؾل فج ظط ْا أدص  ئُؾكي  يس تعل ملكػتذس ي ؿٍط

أ  ملاػقٕ  ئقس ز تؤؿقجي  .ظقـ ظؼقتا  ػقٌح ألاضن ظةقي ٓؾقس تحسًقس الاضتٜقكْ ٓؾقس ظؼقتا   يلقسض 1.3ًجق   ػقتذس ي ٓلقك ًاي قك (2

 .ٓ ى ًا٨  ؼعم ظةي 1.3ظؼكٛل 

 .أ ٨ لمج  كا تحسًس  يؾ٠ٌل  ييج فُا تتْٜط ٓؾسكك  يشجطا .كؾك٢  ئسًس ظـ  منكالي  ييج تا س ٛ  ك 

11 
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  ٛبػ ٤   صْ ًبلٙ  ي٠ٌط  وٌلاأ ػِتغ  يتٔكظ  ظٔم ٣جصْ يل٠ُكغ  1.3أزؽى ظـ  ضتٜكْ  (ؼ٠ٌل الاؼ٠ؼكيفُا )ْ  مجصْ اش  تٜطا 
ً
ظةي 

٠كغ  ي٠ٌط ٓؾس  ضتٜكْ   ً  .ظةي 1.3فُا 

    

٠قكغ  ي٠ٌقط ظقـ ؼ٠ٌقل   ً تٔلققا ظ٦قكػ  ي ـقاق أي ٓؾقس  يؾ٠ٌققل ٓؾقسظك ت٦قاػ ألاشقجكض ظلقكملل مل ـققاككي ٓ قى  ضتٜقكْ ملعؼقتا   يلقسض  ًجقق  أػ 

ققٝ ٓؾققسكك  يتقققؤرجي ٓ ققى ؿقق٦   يؼقققكٞ  يٌبُعققج  ضتٜققكْ ػقققكٞ شققجطا  يع ك ققل ٓؾققس ظؼقققتا   يلققسض ٌٔلققا  مجقققع   وؾققتٜر ظققـ  يؼقققكٞ  . ييققج  ًتٟا

 (.11 ؼِط  يـ٦  ).

11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٟكٓققسا  يشققجطا  وكتلققل ٓ ققى ظؾحقققسض .ٓؾققسظك تؾعققا  يشققجطا ٓ ققى  وؾحققسض  ت٠ققٕ ؼ٠ٌققل  ي٠ُققكغ ٓ ققى  مجكؼقق   ئلقققاي ظققـ  وؾحققسض
ً
كققصق يققج أًوققك

 .(12 يـ٦  )

12
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غ شقجطا  سًقس  ظقـ رقغ تحلق   عُقٕ ؼ٠قكي  ي ـقٔ  ألادقط  ٓ قى/أ ٨ ؼ٠ٌقل تٜقْطتجقجُ   ؼٜققؽ  تـقٔ  تقغ ُٟكػق ك فقج  يؾعقاش   من٠ قج ملقٟط

غ  يس ضي  مجكضي يهجصْ غ  يشجطا ٓس   يٟط  :ٓ ى  يؾحا  يتكىج  ٟض

13 

 

    

 102  1 

 111 1 2 

   2  

  3  

 112  3 

 112  4 

 

قغ    قغ  يشقجطا  .يُقتغ تجقجُل ك (تـقٔبكي)ػق٠ُكػ  3يقج شقجطق ظ ـقٔبل ش ي   2فقج كقص   يؾعقاش   من٠ قج  يشقجطا ٟض ًقتغ تجقجُ  ٟض

غ    .تْٜط ٓ ى فسق /ظعج  ي٦  تـٔ   يؾْا ظطا   فسا ٠ٍٛ   ي٥ـ ًتغ آٌك  ٟض

ملكيؿؼققبل يشققجطا ُٓؾققل ظ ـقٔبل  ٟققغ مل جققجُ  ٌٟققط  مجققصْ ٓؾققس ظؼققتا   ضتٜققكْ  مجققصْ الاٛةي تققمج  . مجقصْ  يخققج ًع٥ققـ أػ ٦ًققاػ شققجطا ُٓؾققل

 اىققققى ٌٟقققط  ققققصْ  يشقققجطا ملؤ٣عل ققققك  كقققا ش   ػققققتذس ي ظحقققس ز .(ٛققققٞا ػقققٌح ألاضن ػقققغ15)
ً
اش  ٤كؼقققق  شقققجطا ُٓؾققققل  .ٌـققققجي ٌٟقققط  مجققققصْ ٓقققكزا

 ."ػغ 15تْٜط أٟ  ظـ  /تـٔ "ػغ  ٛك٣ت  ظ فِل ي ص   مجصْ ملكػغ  15ظ ـٔبل ظؿـؤكك أٟ  ظـ 

 
ً
 أ  فُقك

ً
ققغ. كقصق  ؤلاظققكي فقج  منكيققل  ياقنُل    الققِج  . ي ـقٔ  ًع٥ققـ أػ ٦ًقاػ ظُتققك   2فققج كقص   يؾعققاش   من٠ قج ت٦ققاػ  يشقجطا ٟض

قغ  .تججُل كيُتغ  (تـٔبكي)ػ٠ُكػ   3ٓبكضا ٓـ شجطا ظ ـٔبل ش ي قغ  يشقجطا   يؾقْا ظقطا   فقسا ٠ٛقٍ   ي٥قـ ًقتغ آٌقك  ٟض ًتغ تججُ  ٟض

 .تْٜط ٓ ى فسق /ظعج  ي٦  تـٔ 

  كيتكىج ًتغ ا ط   ُٟكغ  ي٠ٌقط أػقٜ  ؼ٠ٌقل ت٠قكًٕ  ي ـقٔ    .ظةي أ  أٓ ى  ٛتٔتبي  يشجطا ٣شجطا   فسا 1.3اش  ؽـؤ  ي ـٔ  ٓ ى  ضتٜكْ

 .ػ ًئرط ٓ ى ُٟكغ  ي٠ٌط ملكضتٜكْ ظؼتا   يلسضأٟ  مل٠لُ  ظـ الاؼتٜكخ  يصي ًع٥ـ أ
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141.3 

 

Coppice tree: ٛقٞا ؼ٠ٌقل مؼبقكيظةقي  1.3 ضتٜقكْ  ي٠ُقكغ كقا  .ملط ٓغ شجطا ألا عل تٔتبي ملكوئق  ٤ؤشقجكض ظ ـقٔبل. 

  ضتٜققكْ  مجققصْ 
ً
غ ظققـ ملققط ٓغ شققجطا ألا عققل "(ػققغ)ملكيؼققؾ ُعةي ي "الققِج   أًوققك ًؾبقق   /كققص  كققا  ضتٜققكْ  وؼققتا   و٠ققسض فُققا ًؿـققؤ .ي٦قق  ملققٓط

غ  . يبٓي

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trees With An Enlarged Stem Base Or 

Buttressed Tree   ٠ققكغ  ي٠ٌقط ٓؾققس ظؼقتا  ً
ػقغ ٛققٞا  ي٠كٓقسا  مجصُٓقل  وتبققخعل أ   ئقطن  يطتِيقمج يلسٓكظققل  اش   كق   يققسٓغ 30

س ٓـ خكظل  ي٠كٓسا  مجصُٓل اىى /  .(16 ؼِط  يـ٦  )ػغ ٛٞا ػٌح ألاضن   90 ضتٜكْ ًٍع
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 30 

130 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(17 ؼِقط  يـق٦  )ػغ ٛٞا  مجقصض  ئلقاي  ٠30كغ ٌٟطكك ً     130

رٔققى  .ػققغ ظققـ ألاضن 130كؾققك٢ رٔققى ألاؼققا ْ  ييققج ٓققكزا ظققك تحتققاي ٓ ققى  ققص ض زٓكظققل ٛققٞا  (Rhizophora  وققكؽ٘طٚ ) ملققجػ  ققؿؽ ظققـ 

 وِلققققل )فقققج فقققجػ أػ  يقققبٔى  دقققط ٟققققس ملقققسأ يلتقققا فقققج  ي ـققق٦  أ  ًقققتغ ً ـققق٦  هقققعـ  يٌ٘قققك   يتقققك ج  ٚ وقققكؽ٘ط   مجقققص ض  ئلُقققك ض القققخل فقققج ًقققجػ 

ل  وؼقٌح  وقكث   يقس تغ ٓؾقس مؿقكضا اىقى  أ  ٚ وكؽ٘ط   يصي٧ ُٛتغ  يؾِط ٠ٍٛ فج  مجص ض  ييج تؿـؤ ظـ  مجصْ  وط٣عي  ت ظؽ تط ل  .( يشجٍط

 ". مجصض  ئلاي "

17 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 51  

 

d1d2 
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1.3 Trees with irregular shape at 1.3m level : ألاشقجكض ش ي

لكػ   يٜطْ  أ  ٗجيكك ظـ ألاػبكأ  ييج تؼبب  فج ٓسي  ؼتِكي ؿق٦ل ك ٓ قى  ضتٜقكْ ملعؼقتا   يلقسض   (الاؼبٔك كي)الاؼتٜكدكي    مجط ح  ألٗا

 يلشجطا ٓؾس ظؼتا   يلسض 
ً
٠كغ ٌٟطكك ٛٞا  تح   ي ـاق  ظـ رغ اًجكز ظتاػٍ  ي٠ُكػجػ يُلبح ٌٟط   ً  (.18 يـ٦  )ًج  أػ 

d1d2 

      2 
191.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ملٌقا٨ 

ً
ا قر  يـق٦ . ػقغ ٛقٞا ألاضن  130ػقغ ٓ قى ًقا٨  يؼقكٞ  فيقج يقا ٤قكػ أٟق  ظقـ  130ًج  ُٟكغ ٌٟط شجطا ش ي ػكٞ ملكضظ أ٠ُٛقك  ً 

 .ظةي 1.3ظـ ظؼتا   يلسض أي أٟ  ظـ زؽىفكيل  مجصْ  يتكيٝ   و٥ؼاض فُا ًتغ ا ط   ُٟكغ  ي٠ٌط ٓؾس ظؼتا  أ (19)
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7.5  

قق١ ٓققسا أز  ي ظئق   dendrometric table, Blume-Leiss, Suunto, Haga, Bitterlich :ًع٥قـ ا ققط   ُٟقكغ  ضتٜققكْ  يشققجطا ٓقـ ًٍط

Relascope.   ْي٠ققس ًلبؾققك   ققكظ ُٟققكغ  يٌققا٨ أ  الاضتٜققك"hypsometer" ْققكظ ُٟققكغ ظ  ًققك  وُقق   الاضتٜققك   "clinometer" ًققط ظ ػققاؼاتا" 

Suunto"  ًتغ ُٟكغ الاضتٜكْ ظـ د ٨  وط ف   يتكيُل .الػتذس ظ ك فج تؾُٜص  منلط  ي٠اظ  يل٘كملكي: 

 ظـ  يشجطا  20ُٟكغ ظؼكٛل أ٠ُٛل تبٔس  (1
ً
  :ظةي 

   اش  ٤كؼ  ٟعل  يشجطا ٓ ى ؼٜؽ  مخٍ  ئعازي ظٕ ٟكٓسا  يشجطا 

 ٟغ مل٠ُكغ  وؼكٛل ظـ ظؾتلٝ ٟكٓسا  يشجطا ؛ 

     ؛ 20اش  ٤كؼ   يشجطا ظكتلل  ٛكتبٕ  ي٠كٓسا  يا ضزا فج  يـ٦   

 "hypsometer"ظةي ٓ ى   كظ ُٟكغ  يٌا٨ أ  الاضتٜكْ   20 دةي ظ٠ُكغ (2

 ؼحا ٟعل  يشجطا ؛ ( يطكس) و فِل  (3

 ا  يشجطا ؛سكٓؼحا ٟ ( يطكس) و فِل  (4

 :ككتجػ  و فِتجػ ٓ ى  يؾحا  يتكىج عٕ أ  ًطح ؼتكت   (5

  ؛ (أ 20  ؼِط  يـ٦ ) مجعٕ اش  ٤كػ  وـ٘  ًط٣ع اىى أػٜ  ؼحا ٟكٓسا  يشجطا 

   (.أ 20 يـ٦ ) يٌطح اش  ٤كػ  وـ٘  ًط٣ع ٓر ى ؼحا ٟكٓسا  يشجطا 

 ًع٥ؾ٧  منلا٨ ٓ ى  ضتٜكْ  يشجطا

 ألا٠ٛ ملبهكٛل  يؾتكت  ٛٞا  تح   ي٠ُكغ  (أ
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 (7.0 + 5.0)            

١ ًطح  يٜٞط ملجػ ٟكٓسا  يشجطا ظـ  ملجعْا   مخٍ ألا٠ٛ  (أ            ٓـ ًٍط

               (15.5 – 3.5) 

ل ُٛئكٗاضغ (            .ملتٌب١ُ ؼٍِط
ً
 ظـ رغ ُٟكغ  وؼكٛل ألا٠ُٛل ظـ ؼ٠ٌل  مجصْ اىى أٓ ى ؼ٠ٌل  الضتٜكْ ٟعل  يشجطا   ي٠ُكغ أ ال

 :ل تٌب١ُ  ؤكزي.ملكضظا ٓ ى  وؼتا  ألا٠ٛ 

=  الاضتٜكْ                     

2
 2+املعافت2الاسجفاع

                    

 

 

                                                                

2,5 2 + 11.7 2     =12.7 

ظةي 12=  5+7=  الاضتٜكْ  

ظةي 12= 3.5 – 15.5=  الاضتٜكْ  

 12.7=     2 11.7 + 2 2,5=  الاضتٜكْ
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          8.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رُٔقًس  ملعقك ٥ًٜق  ٓقـ  ؼقع٧ فيقج ٦ًقاػ ضأػق٧ دقكض   يـققب٥ل  (spherical densitometer) ظؼق٧ ظ٠ُقكغ  ي٥ئكٛقل  ي٥قط ي  (1

  ممل٠ققك  ٓ ققى ظ٠ُققكغ  ي٥ئكٛققل  ي٥ققط يظققٕ  .(ػققغ 40 - 30)ظبكؿققطا 
ً
بققك فققج  ياهققٕ ألا٠ٛقق  ٣عققك كققا ظبققجػ  ملعؼققتا   ضتٜققكْ  ي٦ققْا ت٠ٍط

ل  يُعىج  يؼٜ ى  .ملكوؼتا   وؼتسًط فج  يع ٍ 

م  (2 ل  ظؼكفلفُا  ًعئ  ٤  ظط ٕ  .ظلغ  فج  يـب٥ل (6 × 6)ظط ٕ  24كؾك٢ ظك ظجعٓا كقاضا  يؼقعك  أ   وط ٔقكي )ٛتح  وِلل  يشجٍط

ل  أ  (ٗجي  وعلا ا قغ رٔقس ظؼقكفكي  وط ٔقكي  وعلقا ا  ييقج تٌ٘  قك (.  ظقـ رقغ كاضا ؼبكتُل أ  ظط ٔكي ظعلقا ا)ٌٗك   وِلل  يشجٍط
 
ٟ

ل ل ٠ٍٛ :مالخظت . وِلل  يشجٍط ـقب :ًتغ ٓس  وط ٔكي  ييج تٌ٘  ك  وِلل  يشجٍط ال  امقخ (ٓـقبل  يئُقاي ألاض قا ؽ ) يُٜق   ل وقاظ ٓ 

ٔس
 
ك ٠ٍٛ   ُٛج  اهكٛل كصق  وط ٔكي ةؽـك  ظط ٕ ٤كظ . ت ًُ  .اش  ٤كؼ  كؾك٢ ظط ٔكي ظعلا ا  عت

تحتقك  ظؾ٠ٌققل  يٌ٘قك   يتقك ج أػ ت٦ققاػ ظطتُقل فيقج ً ؼققىج فققج ظاػقغ  مجٜقكٚ  (ظ ؼقكٌٟل ألا ض ٞ)ملكيؿؼقبل يتلق٧ ألاشقجكض  يؾٜوققُل 

لكػ ًج  أػ تٔكظ  ملاكٜ ك ػعك  .ٟط  ت ك مللاضا ػلُعل  ظـ ألٗا
ً
 . وط ٔكي  مخكيُل تعكظك

كققا  )spherical densitometer)  ي٥ققط يظ٠ُققكغ  ي٥ئكٛققل 

أز ا رؼٌُل ي٠ُكغ ٣ئكٛل  ي٥ؼقك   يتقك ج  يشقجطي أ   وِلقل 

ققققققل ملقققققق  ٓققققققكت١ ل ظققققققـ ظا ٟققققققٕ ضٍإ يققققققألز ا ػققققققٌح ٣ققققققط ي  . يشققققققجٍط

ٓؾقسظك ًقتغ أدقص  .ظط قٕ 24ٓك٣ؽ ظ٠ؼغ اىى ؿب٥ل ظ٦اؼل ظقـ 

ل   يٌ٘قققققققك  )ظ٠ُققققققكغ  ي٥ئكٛققققققل  ي٥ققققققط ي تحقققققق   وِلققققققل  يشققققققجٍط

ققل ) يتققك ج ققل فققج  وققطدا   ًع٥ققـ ضٍإ ٌُققل  يتك ُققل  ئلٍا كققاض ألٗا

  كيتقققكىج ًقققتغ ت٠قققسًط ظ٠قققس ض  يتٌُ٘قققل  يتك ُقققل  وِلقققل  ػققق ؾكًز  

 .اىقققى ؽؼقققبل ػقققٌح  وقققطدا  ييقققج ت٥ٔقققؽ  ي٥ؼقققك   يتقققك ج  يشقققجطي 

ًع٥قـ  يتٔكظق  ظقٕ ا قط   ي  ي٠ُقكغ مل٥ٜقك ا ظقـ ٟبق  شققخم 

 :  فس ملكػتذس ي م ط   ي  يتكيُل
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ل  (3 ُا كقلل  يطِتِِؼق  فقج ظط٣قع  وط قْا  ظقـ رقغ فقج ؼ٠قكي  يبا 
ً
٠قكغ  يٌ٘قك   يتقك ج ٓؾقس دعقؽ ؼ٠قكي ٓ قى ظط قْا أدقص  ئُؾقكي  أي أ ال  ً(N  

 .أظتقكض ظقـ ظط٣قع  وط قْا10ٓ قى رٔقس  (ٗقطأW ؾقاأ     Sؿقٞط    ٨E   ؿقعك
ً

 ؿقعكال
ً
 .ًجق  أػ ٦ًقاػ  تجقكق  يباكقلل يل٠قط   ي ز تعقك

ل يلتٌُ٘ل  يتك ُل ظٕ ظط ٓكا  فج ؼعاش   وط ْا ملس ػ فؼكأ  يؿؼبل  ولٍا
ً
 .تججُ   عُٕ  ي٠ط   ي ظبكؿطا

 

ض تججُ   وؾك١ً  وط ٔل  وعلا ا ملكػتذس ي ظ٠ُكغ  ي٥ئكٛل فج رٔى ؼ٠كي  ي٠ُكغ 
ا
ٓ ى ػبُ   وئك٨ رؼب    از ج ط أ  )اش  تٔص

ل (ظؾحسض فكز تغ ٣تكملل  يتٜؼجي فج دكؼل  و فِكي ( يِؽ كٜط )  ٛتةي٢ تل٧  ي٠ط  ا ٛكٗض  ٍ. 

ققل يلتٌُ٘ققل  يتك ُقل  ئٜلُققل   ملا ػقٌل ملطؼققكظ  فكػققاأ  منلقط  ي٠ققاظ  يل٘كملققكيًقتغ فؼققكأ  يؿؼقبل  ولٍا
ً
 :م قط   ي ٤كيتققكىج.الف٠ققك

 ًقتغ فؼققكأ ظتاػققٍ  عُققٕ  ي٠قط   ي  مخعققؽ
ً
٣ئكٛققل ) يهنلققا٨ ٓ قى  يتٌُ٘ققل  يتك ُققل  و٠ققسضا 4.17رققغ ًققتغ هقطأ  يؾ ُجققل فققج  .أ ال

 فج  ولل أي ( ي٥ؼك   يشجطي  ئلاي 

 4.17× %[ = ]ظتاػٍ ٓسز  وط ٔكي  وعلا ا[   يٌ٘ك   يتك ج]    

   9.5  

هقعـ )ًحقسز ًقكٟغ  ئعق   من٠ قج ألا قع    مخـقبُل  وُتقل  ول٠قكا ز دق  ظؾ٠ٌقل  وط قْا .  مخـ   وُ  كا أ قع   ألاشقجكض  ول٠قكا ٓ قى ألاضن

  15ز تققطا ؼلققٝ ٌٟطكققك 
ً
٠ققكغ  يٌققا٨   ي٠ٌققط فققج ٣قق  ًطفققج . (ظةققي  ػققغ ز دقق    5 عُققٕ ٌٟققٕ  مخـقق   يؼققكٌٟل مل٠ٌققط أ٣بققي ظققـ أ  ٌؼققك ي ً 

  .ظؾ٠ٌقل  وط ققْا
ً
هققغ  يؾبكتققكي  ؤةيؿققل   مخجقق ض ػ   يلققبكض   يؾذُقق  اىققى . ًققتغ  ي٥ـققٝ ٓققـ أؼققا ْ أشققجكض  مخـقق   وُقق   اش  ٤ققكػ شيقق٧ ظع٥ؾققك

ٌققط   كيتققكىج ٓؾقققسظك  (.21 يـقق٦  )ظط ققْا  ئُؾققكي  جققط  ُٟكػققكي  يٌققا٨ ٓ ققى فققس زت   . مخـقق   وُقق  اش  تجققك ظي  منققس ألاٟدققمج  ملنققسز يل٠ 

 .اىى كص   منس فُا ٌٔبي دٍ  ػٍ  يؼكٞ  منس / مجصْ فس  وط ْا ٓؾستص  ًتغ ُٟكغ  يٌا٨ ظـ تجك ظ ً



 56  

 

    

5 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مخـقق   يلقل  أ  :أػ ًع ققج تٌبُقق١ ٛلتققجػ ظقـ ؿققؤػ  ي٥ـققٝ ٓققـ ٛلقل  يتحلقق 
ً
ع٥ققـ  ي٥ـقٝ ٓققـ شيقق٧ ظققـ دقق ٨  . مخـقق   يٜكػققس  عتُققك  ٍ

ٓؾققسظك ؼ٠ققاي ملحؼققكأ  (الاهققعح ٨)ًقتغ  ػققتذس ي ٛلققل  يتحلقق   .ػقق٥جػ ز دقق   مخـقق  ٗقطظ 

ًع٥قـ أػ ًحتقاي  يؼقكٞ  وُق  ٓ قى  مجقع   مجقصنج ظقٕ  .أٟق  ٣ئكٛقل ظقـ  مخـق   يلقل  ل مخــ  يٜكػس يم ُٟعقظذلٜكي  مخـ   : 

فقققج ٤لتقققك  منقققكيتجػ  ًقققتغ تجقققجُ   .فقققج فكيقققل   قققاز شقققجطا ظُتقققل ظ٥ؼقققاضا ًع٥قققـ  ئئقققاض ٓ قققى  مجقققصْ ز دققق  ظط قققْا أدقققص  ئُؾقققكي .رٔقققى  مجقققص ض 

ـكض ايُم ِأ  "أ 5 " ملُكؼكي  مجصْ فج دكؼل  مجصْ  ملؾعاش   ئع   من٠ ج
 
 ـ".الاػتذس ي  وع٥"فج دكؼل  " مخـ   وُ "  و

10.5  

تـقققققع   .يل٘كملقققققكي  مملقققققٖ  ٓقققققـ  ي٥ط قققققاػ  (م٦ًايقققققا ج يبُئقققققج )ًقققققعز ز ًلققققق   ؤلاظقققققكي  وتٔل٠قققققل ملكيةيملقققققل ملقققققاتجيا ظتلقققققكٓسا ٣جقققققع  ظقققققـ  يؾِقققققكي 

كتُل يلةيملل  ييج ٌؼ     فج  من٠  ٓع١  يةيملل  ياج ك   ؿُت ك  دلكتم ػٌح مخلكتم  يٜجً 
ً
ًع٥ـ ُٟقكغ  ملنتقا   ي٥ط قاؽ    ك. كٜ ك ؽؼبُك

 اش  ظققك تققع ظـ أدققص ُٓؾققكي ظققـ  يةيملقل   عققٕ  يبُكؼققكي  من٠لُققل ظققٕ تؾُٜققص  منلققط  ي٠ققاظ  يل٘كملققكي
ً
ظققـ  .يلةيملقل  تحلُلققم ملت٦لٜققل ظؾذٜوققل ؽؼققبُك

 أػ ًقققتغ  عقققٕ ُٓؾقققكي  يةيملقققل رـققق٦  صققن
ً
ـ ٓ قققى أدقققص ُٓؾقققكي ظقققـ  يةيملقققل ظعقققك . ُح  زُٟققق١ و ققغ  قققس  ققق١ ٟققكزٍض ًجققق  أػ ٦ًقققاػ  عُقققٕ أٓوقققك   يٍٜط

٠ققس ظؾكٟـققكي ظحققس زا قق١ فققج  يُققاي  يققصي ػققِتغ ُٛققم أدققص ُٓؾققكي  .تع٥ققا غ ظققـ  يتؾققك أ ٓ  ٌلقق  ظققـ ٓكظقق    فققس  ئعقق  ظققٕ  يٍٜط  ً اصققمج ملققؤػ   ً

 .ظـ ملجػ أظاض أدط  يلعؼكٓسا فج فع   ؤس ي  فٜط  منٜط   يةيملل
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كي أدقص ُٓؾقكي  منلقط  ي٠قاظ  يل٘كملقكي ردقص ُٓؾقكي  يةيملقل   يةيملقل  من٠لُقل ألادقط   ػقِتغ أدقص  يبُكؼقكي ظقـ ٤ق    تؼتذسي ظجعٓا

ل أدص ُٓؾكي ز تعل كي أدص  ئُؾكي  يس تعل. ظجعٓا جػ ألا ٨  ألادجي هعـ ظجعٓا  : كص  ٌٔىج .ػتئدص  ئُؾكي ظـ  وط ٓا

  ل  6اش  ٤كػ كؾك٢ غ   -    ظط ملُٕ فج  ملجعٓا جػ ٟض  8    3تئدص ُٓؾكي  يةيملل ظـ  وط ٓا

  ل  8اش  ٤كػ كؾك٢ غ   -     ظط ملُٕ فج  ملجعٓا جػ ٟض  9    2 تئدص ُٓؾكي  يةيملل ظـ  وط ٓا

  غ  -  ظط ملُٕ فج  ملجعآل  10اش  ٤كؼ  كؾك٢ جػ ٟض  10    1تئدص ُٓؾكي  يةيملل ظـ  وط ٓا

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ا ققك  تحلُل ققك رـقق٦  ظؾٜلقق  يتحسًققس جيكققك ظققـ ظٔققكًجي  ًققتغ  عققٕ ُٓؾققكي  يةيملققل  وققؤداشا ظققـ ٤قق  ظط ققْا أدققص ُٓؾققكي  تذٍع ظحتققا   ي٥ط ققاػ ٗ 

 . يةيملل أ   وت٘جي ي (ملكض ظةي ي)

 ٕٟ ت٠ٕ فج ؼ٠قكي  يباكقلل  يطتِؼقُل  يـقٞط   مجؾقاأ  فج ٤  ظط ْا تغ  دتُكضق ردص  ئُؾكي  فسز مللاضا ظؾهجُل أض ٕ ؼ٠كي أ  ظا

 .(22 أي ملاهٕ ٓ ظل ٓ ى أؼم ظط ْا ك٘جي ٣عك فج  يـ٦ )  ي٘طأ   يـعك٨ 

  ٕ ػغ ظٕ ػقٌح ٓعقازي   فقس ٓ قى  30اىى ٓع١ يةيملل  ٟغ ملحٜط فٜطا ك٘جيا فج  يةيمللفج ظط ْا أدص ُٓؾكي ظـ   (ؼ٠ٌل)فج ٤  ظٟا

 .ُٓؾكي  يةيملل  تججُ  ملُكؼكي  يةيملل  من٠لُل ألاٟ  ػِتغ  ػتذس ظم ردص



 58  

 

1 

 

  قل  ييقج ًبلقٙ   30فُؾعك ٦ًقاػ ظقـ  يلقٔا ل ملع٦قكػ فٜقط فٜقطا رٔعق١ ػقغ  ٓؾستقص  ػ٠ُتلقط أدقص ُٓؾقكي  يةيملقل ظقـ  يٌب٠قكي  ئلٍا

 .ػغ ظٕ هط ضا مؿكضا اىى كصق  ؤولل فج دكؼل  و فِكي ملؾعاش   ئع   من٠ ج 20ػغ أ   10ػع٥ ك 

 

23 
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    ل ٧)ملكػتذس ي ظجٛط  .يتؾُِٝ أفس  مجسض ػ  ئعازًل يهنٜطا  يل٘جيا ردص ُٓؾكي ظـ  يةيملل (٤اٍض

  ػقغ ظقـ ًب٠قكي  يةيملقل  ؤسؼُقل 10ٓعق١   وا ٟقٕ فقج ظؾتلقٝ ٤ق  (تٔلقُغ)ٓ ى  مجس ض  ئعازي يهنٜطا  ول٘طا يلةيملقل  ٟقغ ملتؤؿقجي

 .ػغ فُا ػِتغ أدص  ئُؾكي  محجعُل يلةيملل 30 - 20و  20 – 10و10 – 0

      فقج ٣ئجقي ظقـ ألافُقكػ  منلقا٨ ٓ قى ُٓؾقل اش  ٤كؼق   يةيملقل ظجعٔقل رـق٦  ٛوقٜكن أ  ت قُعـ ٓل  قك  مجقص ض  ٠ٛقس ٦ًقاػ ظقـ ألاػق

 رػققققٜ  فيققققج ظؾتلققققٝ ًب٠ققققكي  يةيملققققل  ملنققققسزا ( زٛٔ ققققك(رققققغ ًققققتغ ازدققققك٨ ألاػققققٌا ؼل .ٓعازًقققل ظققققـ  يٌب٠ققققكي
ً
 – 0أي )فققققج  يةيملققققل ٓعازًققققك

 ظققـ أٓ قى  منٜققطا  يلق٘جيا (ػققغ 30 - 20و  20 – 10و10
ً
ػققِتغ  ػقتذط    ئُؾققل ظقـ ظؾتلققٝ  يٌب٠قكي ملكػققتذس ي .ظقـ ٛققٞا ملقس  

 .أػٌا ؼل أدص  ئُؾكي

  ظققـ أٓ ققى  منٜقققطا  ٟققغ ملجعققٕ ُٓؾققكي  يةيملقققل  محجعُققل ملكػققتذس ي أػقققٌا ؼل أدققص  ئُؾققكي   ييققج ًبلقققٙ ٌٟطكققك  يققس د ج 
ً
ػقققغ  7ملققس  

ػقغ 150)ػقغ 3.9  ضتٜكٓ قك 
3

ق١ زٛٔ قك ( قل ظٌكًُقل/ٓققـ ًٍط ًع٥قـ تٌُ٘قل ألاػقٌا ؼل ملكػققتذس ي  .ٗطظكقك فقج  مجقس ض ملكػققتذس ي ظٌٟط

 . يٌٞط ٓل  كياح دـبج أرؾك  
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في ملجمىعت أخز   :Cluster ID .........................................................................................................................................................................................   لعُىاثاالشكم الخعٍش

في ملشب  :Plot ID .................................................................................................................................................................................................................        ىع أخز العُىاثـــــــــــــــالشكم الخعٍش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسك ـــــــــــــــــــــــــم الطاكـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .Crew No ................................................................................................................................................................................................................  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــالعم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :Depth ................................................................................................................................................................................................................  مـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  :Date ................................................................................................................................................................................................................  خــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم املىكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :Place name ........................................................................................................................................................................................................................  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــع   اثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذد ألاظطىاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
........................................................................................................................................................................................................................ 

Number of 

cylinders: 
 

 ئسي هٍ٘  يةيملل فج ألاػٌا ؼل 
ً
 يتح٠ُق١ شيق٧  ٓؾقسظك .ٓؾس  يٌٞط ٓ ى  يلاح  مخـبج  ًج  تادج  منصض هعكؼك

 يئكؼُقل أػٌا ؼل ركؼُل ظقٕ ألاػقٌا ؼل ألا ىقى  الاػقتعط ض فقج  يقسٞ ٓ قى ألاػقٌا ؼل  (أ  ظحكش ا)ت٦اػ ألاػٌا ؼل ٓ ى  ؿ٧ أػ تعأل   ًتغ تئبُ  

 .فيج تلبح ألاػٌا ؼل ألا ىى فج ظؾتلٝ ًب٠ل  يةيملل  وئؿطا

  ل  ؾكتىج  ظؾج  أ  ظجٛط
ً
ملكػقتذس ي .ظقـ  قس ض  منٜقطا رٔؾكًقل(  ييقج تحتقاي ٓ قى ُٓؾقل  يةيملقل)  ٟقغ ملبظ يقل  يؾقا ا (رؼتكؽ )ظؼتذسظك

 .ػ٥جػ ف٠  فكزا ٟغ ملبظ يل أي تط ل ظ تسا ٓ ى  كؼبج  يؾا ا يوعكػ  يةيملل  محجعُل

 ٕم أض ق ُٓؾقكي تط قل ظقـ ٤ق  ٓعق١ ػقِتغ  عٔ قك ظقـ ٤ق   ٟغ ملجعٕ ُٓؾكي تط ل ظعكرلل ظـ ٤  ظـ  منٜط  يل٘جيا ألاض ٕ أي ظك ظجعٓا

 .ظط ْا أدص ُٓؾكي ٓ ى فسق

   ؽ ظقققـ  يب ػققق ٧ُ  وؼققق ج ملاهقققاح  ملكيؿؼقققبل ي٦ققق  ظط قققْا أدقققص ُٓؾقققكي هقققٕ ُٓؾقققكي  يةيملقققل  وقققؤداشا ظقققـ ؼٜقققؽ ٓعققق١  ئُؾقققكي فقققج ٣ققِق

قٕ يُعئق  ُٓؾقل  20 - 10    10 - 0أي )ُٓؾققكي ظقـ  يةيملقل  وط٣بقل  3 يقصي٧ ػق٦ُاػ كؾققك٢  .فققج كقص   ئعق١ ملكيقص ي  يةيملقل  وط٣بقل يلعٟا

ع١  رغ ًتغ ض ٍ ٣قِؽ ظقـ  يب ػق ٧ُ ظقٕ ُٓؾقل  يةيملقل ملبف٦قكي   هقٔ ك فقج ٣قِؽ .ظـ ٤  ظط ْا  أدص ُٓؾكي تغ  دتُكضق (ػغ 30 - 20ٓ 

ملقجػ ألا٣ُققكغ  يس دلُققل   مخكض ُقل  هققٕ زًبك ققل تؼققعُل  .(ملكيوققط ضا تؼقعُتم ٓ ققى  مجكؼقق   مخققكض ج يققِؽ )ددقط ظققـ  يب ػقق ٧ُ ظعكرق  

ًجقق  أػ ت٦ققاػ  ؤلاظقكي  يققا ضزا فقج زًبك ققل  ي ؼقعُل كققصق يققج ؼٜؼق ك  وا ققازا ٓ قى  ي٥ققِؽ  يققس د ج  .( ؼِقط  وئققك٨ أزؼقكق)ُٓؾقم  يةيملققل  

 . يصي ًحتاي ٓ ى ُٓؾل  يةيملل

ٓؾس ؼ٠ق  ُٓؾقكي  يةيملقل  محجعُقل ظقـ  يؾقا  أدقص  ئُؾقكي اىقى أ٣ُقكغ مل ػق ٥ُُل  ًؿباقج تقادج  منقصض يوقعكػ ٓقسي   :

بِبققكي٠ٛققس ػ  أ  أي شققخم ددققط ًتٔكظقق  ظققٕ )٣عققك ًجقق  تققادج  منققصض ظققـ  كؼقق   ئققكظلجػ فققج  ملختبققي أرؾققك   ظػ  ئُؾققكي  تجُٜٜ ققك  . يةيملققل ف 

ُعقك ً ققج ظئقك٨ ٓ قى زًبك ققل تؼقعُل ُٓؾقل  يةيملققل   كققص  كقا يوقعكػ تحلُقق   محجقغ  ؤقطٚ  ظققـ  يةيملقل .( ئُؾقكي ٓ قى ػقبُ   وئققك٨ أرؾقك   يؾ٠ق   ٛ

  .ػغ 6×  4حجع ك 

ل  ػقِتغ أدققص ُٓؾقل ظقـ كققصق  يٌب٠قل ملجققا ض فٜقطا  يةيملققل ٓ قى  مجكؼق   يـققعكىج ظا قك ػققِتغ أدقص كققصق  ئُؾقل ٓ ققى  .فقج فكيقل   ققاز ًب٠قل ٓوققٍا

ل  ييقج يقغ ت بٔتقيظ٠ط ل ظـ  منٜطا ٟقسض مظ٦قكػ  ػقِتغ أدقص ُٓؾقكي ظقـ  يٌب٠قل .ٓؾقس فٜقط فٜقطا  يةيملقل فُقا ت٦قاػ ُٓؾقل ظقـ  يٌب٠قل  ئوقٍا

١ ٌٟقٕ  ل ٓـ ًٍط ل ملطظت قك  20 × 20 ئوٍا ل رٔؾكًقل ظقـ  .ػقغ ٌٟٔقل ملقؾٜؽ ػقعك٣ل  يٌب٠قل  ئوقٍا ػقِتغ تؾُِقٝ ُٓؾقل  يٌب٠قل  ئوقٍا

 .ػُوُٝ دٌؤ فج  ي٠ُكغ اىى تحلُ ي  ي٥ط اػ  ييج ػت بٕ شي٧مل٠كًك  يةيملل  ؤسؼُل   رػ تلاث  يةيملل  ؤسؼُل 
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  ًقتغ تؤؿقجي فقج  وا ٟقٕ  ييقج ًقتغ تجعُقٕ  يةيملقل ٛ  قك رـق٦  ٛوقٜكن  ٟقس ٦ًقاػ ظقـ  وُٜقس  ػقتذط    ئُؾقكي
ً
ظا ٟقٕ  ( هقٕ ٓ ظقل ٓ قى)ٓعازًقك

 ظققـ ظؾتلققٝ ٤قق  ًب٠ققل أي . ًققتغ آققس ز ػققٌح ظؼققتا  ؼُِققٝ . ئُؾققكي  محجعُققل ٓ ققى  ققس ض فٜققطا  يةيملققل
ً
ًققتغ  ػققتذط   ُٓؾققكي  يةيملققل ٓعازًققك

ققتغ  ػققتذط    يٌب٠ققل ظققـ  3ػققغ ٓ ققى ٓعقق١  10اىققى   0ًقتغ  ػققتذط    يٌب٠ققل ظققـ  ققتغ  ػققتذط    13ػققغ ظققـ ٓعقق١   20اىققى 10ػققغ ٍ  ػققغ ٍ 

 .  ػغ  23ػغ ظـ ٓع١   30اىى   20 يٌب٠ل ظـ 
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قققكػ ٟققققس تققققغ تٌبُقققق١ أدققققص  ئُؾققققكي ألا٠ٛقققق  أ   ي  .تحتققققك  اىققققى وؼققققكي ج كتُققققل ٟبقققق  تٔبلت ققققك  ٛققققبػ ُٓؾققققكي  يةيملققققل ٔعققققازي  لققققٚط  يؾِققققط ٓعققققك اش  ٤ق

 .ٍ ي٦  ٓبااػغ ظ٥ٔ  ملكيوب 150حجغ  فيج ً ؼىج مللٖا شي٧ 
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ل يألحجقكض ل  يقاػ  يةيملقل   ؿُت قك ًتغ  ػتذس ي فٜطا تط ل   فسا فج ٤  ظط ْا أدص ُٓؾكي  يةيملل يت٠سًط  يؿؼبل  ولٍا عق١  يٌب٠قل  ئوقٍا  ٓ. 

قق١  تجققس ػ ملط تا٤ققا٨ ت٠ققسًط كققصق كققصق  وت٘جققي ي  ًجقق  مؿققكضا اىققى  منٜققطا  يلقق٘جيا  وؼققتذسظل يتحسًققس.   3أ   3أ   3 وت٘جققي ي فققج  وٛط

 :أزؼكق ؼِط  وهخلكي  ي٠لجياأ .ملس تطا فج ؼعاش   ئع   من٠ ج

 

١ تججُ  تٌُ٘ل  محجقكضا فقج   ظـ  س ض ٤  فٜطا تط ل ٓـ ًٍط
ً
ك  – 11، %10 <ؽؼقبل  محجقكضا ) % 10ٛلقكيٟغ ملت٠سًط حجغ  محجكضا مللٍط

 .(.. امخ 20%

 

ق ل  ييقج تٌ٘ق  ػقٌح  يةيملقل رٔؾكًقل فيقج ً ؼقىج ٣ـقٝ  يةيملقل  ؤسؼُقل  ي٘ؾُقل ملكيقسملك٨ ز ٣قـ  يلقاػ فقج ٤ق  ظٟا  اظ يل  ي٠عكظقل  ئوقٍا
ً
ٕ ًج  أ ال

ققققققققققققققققققققققققققغ )ردقققققققققققققققققققققققققص  ئُؾققققققققققققققققققققققققققكي فقققققققققققققققققققققققققج ظط ققققققققققققققققققققققققققْا أدققققققققققققققققققققققققققص  ئُؾقققققققققققققققققققققققققكي  ققققققققققققققققققققققققققل أدقققققققققققققققققققققققققص ُٓؾققققققققققققققققققققققققققكي ز تعققققققققققققققققققققققققققلفقققققققققققققققققققققققققج 1أي  وط ققققققققققققققققققققققققققْا ٟض    (٤قققققققققققققققققققققققققق  ظجعٓا

ٍ ٓ ى  مجكؼ   ئعازي يهنٜطا  يل٘جيا  . ظـ رغ ًج  ُٟكغ ٓع١  يةيملل ش ي  يلاػ  يس ٣ـ ملسٟل ملكػتذس ي ظؼٌطا أ  ؿٍط

 

قق   ققل أدقققص ُٓؾقققكي ز تعقققل  أ  ُٓؾقققل  كٛقققل/  (أ  ظبلققق )ًجقق   كقققٝ يقققاػ  يةيملقققل فققج ُققق  ُقققطٚ  ف٠ققق  ًض ظُٔؾقققل ي٦قق  ظط قققْا ُٓؾقققكي فقققج ظجعٓا

ق١  ملكػتذس ي ؼِقكي ألايقا ػ ظاؽؼق   ي٠ُكسقمج  يةيملقل  ي٠ُكػقُل يتحسًقس يقاػ  يةيملقل ؿِؼق  يأليقا ػ  ) قق( 3تجقس ػ فقج  وٛط كقٜحل يؾعقاش  زيُق  ظ 

حل ألادجقيا ظقـ /اش  تا ٠ٛق   HUE = 10YRتا قر  يلقٜحل أػ تقسض  ألايقا ػ كقا  . ي٠ُكػقُل يتحسًقس يقاػ  يةيملقل ؾ ؾقك ظقٕ  يـقٍط ُا تٌكمل٠ق  ٓ

ملكيتقكىج  ٛقبػ  chroma = 6 "٣ئكٛقل  كقٜك   يلقاػ /ؿقسا" زض قل   ي ـقبٕ   (value = 3) دٜقل  يلقاػ  /  ٛٔؾستقص  ٦ًقاػ ٗع٠قكػ 6ٟقغ  يلقٝ ض 

٠قطأ ’10YR 3/6‘ يةيظجق  يقاػ  يةيملقل ػق٦ُاػ   ً   value دٜقل  يلقاػ  /ٗع٠قكػ."ملىقج ظلقٜط ز ٣قـ" و٠كملق   " كقٝ   يلقاػ "فقج  يلقٜحل  و٠كمللقل  

ل فج  يةيملل ظـ  ٛكٞ  ؤسؼُل ظُٜس يل٘كًل ياكٝ ظحتا    . وكزا  ئوٍا

  

قٕ  يؿؼقبج محجقغ  منبِبقكي ألا يُقل ظقـ  (ٟقا ي)ٌـقجي ؽؼقُ   ـ) يطظق    يٌ قج  ' يةيملقل اىقى  يتاَظ ع٥قـ  . فبِبقكي  يٌقجػ فقج تط قل ظُٔؾقل ( ي٘قٍط  ٍ

 ييقققج  أي فبِبقققكي  يةيملقققل  ؤسؼُقققل ) ملختبققي ملا ػقققٌل  يتحلُققق   ي٠ُكسقققمج محجقققغ فبِبققكي ألاضن  يؾكٓعقققل   يةيملقققل ملسٟقققل فقققج (ٟقققا ي)تحسًققس ؽؼقققُ  

٠قل   قكظ  ي كًقسض ظُةي  (ظلقغ 2 >ٌٟطكقك  قل ظقـ  يطظق    يٌ قج   ظقـ رقغ   Bouyoucos hydrometerملكػقتذس ي ًٍط  ػقتذس ي  يؿؼق   ولٍا

ـ)  . يةيملل ملكػتذس ي  وئلا  يؿؼُججٟا ي /  يٌجػ فج  يةيملل يتحسًس ٛلل ؽؼُ  ( يٍ٘ط

٠ققل بققل ظققـ   ظققٕ شيقق٧  ًع٥ققـ ا ققط   ت٠ققسًط يؿؼققُ   يةيملققل فققج  من٠قق  ظققـ دقق ٨ ت٠ُققُغ  يٌٍط ملاػقق٧ٔ أػ تحققسز ُٛعققك اش  ٤كؼقق   يةيملققل  كٛققل أ  ًض

ؿُقققل ٓؾقققسظك ً بقققكًـ  .دققق ٨  تحؼؼققق ك ملكركقققكرٕ ظلعقققؽ  يٌ قققج . تلقققبح  كٛقققلظلعقققؽ  يةيملقققل ملقققجػ  يطظ قققج يلةيملقققل  يطظلُقققل   وؼقققكف٠ُ  يلةيملقققل  يٍ٘ط

ـ) قق  ؼقكٓغ  ولعققؽ ( ي٘قٍط ق  كققكملاؽ  ملِؾعققك  يٌققجػ  يًط ُققل ٟققا ي  يةيملقل ظققـ دقق ٨  . يًط ٠ققل تحؼققؽ  ي٠ققا ي "ًققتغ تحسًققس ظارٟا  تٔتعققس  "ًٍط
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ً   .رـق٦  ٣بجققي ٓ ققى تجط ققل  يشقخم  يققصي ًحققسزكك  ملؾققكً   يققصي٧ 
ً
قق١  منلققط  ي٠قاظ   من٠ ققج ٓ ققى تحسًققس ؽؼقُ   يةيملققل ظُققس ؼُك اصقمج ملتققسٍض  ٍٛط

ٜ   منلط  ي٠اظ  يل٘كملقكي  ٠ل  يتحؼؽ  يُس ي ٣جع  ظـ ملؾك   ي٠سض ي وُا قط ن كقص   يبيؼقكظ   ( ي ػقتذس ي  وؼقت٠ب ج)ٓ ى ًٍط  ي٥قـ ٗر

جي مل ؼققتذسي  يتحلُقق   ي٠ُكسققمج محجققغ فبِبققكي  يةيملققل فققج  ملختبققي يتققٛا ٣عققك ظققـ ؿققؤػ كققصق  مخٌققاا  .ُكؼققكي يؿؼققُ   يةيملققل   يٌب٠ققكي  يؿؼققُجُلٌ 

ققق١  منلقققط  من٠ قققج ققق  ٍٛط جي ٟ  ١تجقققس ػ ملقققك. تقققٛا ٠قققل  يتحؼقققؽ  يُقققس ي "  ظذٌقققٍ يتحسًقققس ؽجققق   يةيملقققل  من٠لُقققل ملا ػقققٌل (أ)3 وٛط قققطز  ."ًٍط  ٍ

 ١  ظقٕ شيق٧  . تجقجُ  ؽؼقُ   يةيملقل فقج  من٠ق  يقص  ٛلقـ ًقتغظك أػ تحلُ  فبِبكي  يةيملل ػقِتغ فقج  ملختبقي    .(أ) 3 كٝ فبِبكي  يةيملل فج  وٛط

 
 
ٜجػ  وُس ؼُجػ ٓ ى كص   مجكؼ   أ ٜ   منلط  ي٠اظ  يل٘كملكي  تغ تسٍض   وُا  .   واهْا فج  يسيُ   من٠ جزِض  ظـ أ   ملؾك  ٟسض ي ظُا

  

ل  ألاػقعسا  يطظق    يٌ قج   يٌققجػ)تـقجي ملؿُقل  يةيملققل اىقى تجعُققٕ فبِبقكي  يةيملققل   .فقج ظجققكظُٕ ملا ػقٌل ٓعلُققكي تـق٥ُ   يةيملققل (  وقا ز  ئوققٍا

قس ظقـ  ؤلاظقكي رـقؤػ ملؿُقل  يةيملقل  ض  قٕ  ي٠ؼققغ   يتؤؿققجي . ًقتغ ازدقك٨ ملُكؼققكي  يةيملقل فقج ؼعقاش  ظط قْا أدقص  ئُؾقكي .(30 يـق٦  )   3-6يلعٍع

ًتغ  هٕ ز تطا فا٨  منٜطا فُا ًتغ  عٕ  ؤلاظقكي ٓقـ  يلقاػ  .فُا ًتغ  عٕ ُٓؾكي  يةيملل ظـ تل٧  يٌب٠كي N  E  S  Wرٔ ظل ٓ ى 

ل ع١  يٌب٠ل  ئوٍا قٕ فٜقط  ئُؾقل فقج ظؾ٠ٌقل دكيُقل ظقـ  يةيملقل  .  يبؿُل  ؽؼبل  محجط ٓ  ؼتقا   :ٓ قى ػقبُ   وئقك٨)فقج رٔقى ألافُقكػ ٠ًقٕ ظٟا

  عققٕ ُٓؾققل ظققـ  يةيملققل  محجعُققلأ  فققج ظؾ٠ٌققل  (صققخطي أ  تقق ٨  يؾعقق  ألاملققُى أ   وؼقق ؾ٠ٔكي أ   وؼققٌحكي  وكتُققل
ً
فققج  .ٌؼققتحُ  ٛ  ققك ٓعلُققك

 ؼِققط أزؼققكق يلعئققك٨  يتاهققُخج فققا٨ ٣ُُٜقققل تٔبلققل  ققس ٨  يةيملققل فققج ؼعققاش   ئعققق   .كققصق  منكيققل  ًجقق  ٓعقق  ظ فِققل كقق٘جيا ملجقققا ض  مجققس ٨ 

 . من٠ ج

 

 11.5    

عُل يتار١ُ ظـ س ١ فلط  ي٦كظجي   يٟط يتار١ُ دلكتم ظط قْا أدقص  ئُؾقكي ي٦اج قك   تؼتذسي  يلاض  .ظط ْا أدص  ئُؾكي ٌؼتذسي ٤  ٍٛط

ققٕ  وط ققْا فققج ٓعلُققكي    آققكزاتجؼقس ؼققْا  يٌ٘ققك   يؾبققكت   ض عققك تؼقق ُ  ظ عققل ؼ٠قق  ظٟا
ً
  ػققتذس ي  يلققاض  ييققج تققغ .  يت٠ُققُغ ظؼققت٠ب 

ً
ػققِتغ أًوققك

 يا ػققٕ   يةي٣جق   يبقئضي ػقتذس ي  ٕ ظق  (Auto)تل٠قكث   فقج  هقُٔل  ًجق  هقبٍ آقس ز ي  ي٦قكظجي   . عٔ قك ٣عؼقكٓس ي تقسٍض  فقج  وؼقت٠ب 
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27 

(wide focus)   قق١  من٠ ققج ايت٠قكي كققاضا ط ُٛقلفيققج ً ؼقىج رفققس أٓوقك   يٍٜط ُقل ٟ ملققل  .ٛاتٗا ٛلُقق  )ًجق  أػ ًوققُٝ  يٌقكٟغ ػققباضا  ٟض

ٜققق  ي٦قق  : ظٔل٠قققل ٓ قققى شققجطا تحتقققاي ٓ قققى  ؤلاظقققكي  يتكيُقققل  (flipchartؿققكضي  غ  يتٍٔط قققل  ظط قققْا أدقققص  ئُؾقققكي يقققٟط ًجققق  أػ . ظقققـ ظجعٓا

بقققل ظقققـ ظؾقققكظ٨ .   يٌ٘قققك   يؾبقققكت  اػ   قققسي تـققع   يلقققاضا ٤ققق  ظقققـ  يةيملقققل ٓ قققى  يٌققكٟغ الاػققق لص ػ ملكيت٠قققكي  يلقققاض فقققج ألاض تقققمج  مخككقققل  ي٠ٍط

 .  يؼق٦كػ
ً
أ٣تققي ) وؾحقسض ي  ئع٠ُقل  ٓ قى .ًجق   يت٠قكي  يلققاض ظقـ  منكٛقل  مجؾا ُقل وط ققٕ أدقص  ئُؾقكي ملكتجقكق  يـققعك٨ ظيقج ٤قكػ شيق٧ ظع٥ؾققك

  يت٠ققكي  يلققاضا ملع  ًققك ٟكتعققل ٓ ققى  وؾحققسض(%20ظققـ 
ً
ًققتغ تجققجُ  .ٓ ققى أي فققك٨  تجؾقق   يت٠ققكي  يلققاض ٟبكيققل أؿققٔل  يـققعؽ.   ًع٥ققـ أًوققك

حل ش ٣طا  ي٦كظجي . ملُكؼكي ٤  كاضا فج ؼعاش  ظط ْا أدص  ئُؾكي ٜ  يللاضا فج ؿٍط غ  يتٍٔط ٙ  يلقاض ظقـ ًتغ ت .٠ًاي  يٌكٟغ مل٥تكملل  يٟط َٜط

ٓؾققس  ئققازا اىققى  و٥تقق  فُققا تققتغ آققكزا تؼققعُل ٤قق  "NFI" كققاض  منلققط  ي٠ققاظ  يل٘كملققكي " ي٦ققكظجي  اىققى ظجلققس ظؾٜلقق  فققج  ي٥عبُققاتط ملكػققغ

 :كاضا ٓ ى  يؾحا  يتكىج

ل أدص  ئُؾكي    xxx_xxx فُا  ٜ  ملجعٓا غ  يتٍٔط ٜ  وط ْا أدص    pp ٌـجي اىى  يٟط غ  يتٍٔط  . ئُؾكيٌـجي اىى  يٟط

27 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5    

٣عققك  .ظؼقكٛكي أ٠ُٛققل فقج  منلققط  ي٠قاظ  يل٘كملققكي أج ققكًقتغ  يتٔبجققي ٓقـ  عُققٕ  وؼقكٛكي  وط ُٔققل  ظئق   وؼققكٛل ملقجػ ظط ملُققٕ أدقص  ئُؾققكي ٓ قى 

ؽ)ٓؾسظك ت٦قاػ ًبُٔقل ألاضن  .ًتغ  ف ؼكأ ظؼكفكي ظط ملُٕ أدص  ئُؾكي ٓ ى  وؼتا  ألا٠ٛ  ؼقٌحل  ًع٥قـ ُٟقكغ  وؼقكٛكي ظ ( يتوقكَض

ؽ) ي٥قققـ ٓ ققى ًبُٔقققل ألاضن  .ظبكؿققطا ًققتغ أدقققص  .(28ؼِققط  يـققق٦  أ) وؾحقققسضا  تذتلققٝ  وؼقققكٛكي ألا٠ُٛققل ٓقققـ  وؼققكٛكي  وبكؿقققطا  ( يتوققكَض

١ ) وؼكٛل رٔس  دوكٓ ك يلتانُح ظـ  س ٨ تانُح  وُ   تغ تٌب١ُ كصق  وؼقكٛكي ٓ قى  عُقٕ  وؾحقسض ي  ييقج أٓ قى أ  تؼقك ي  (.2 وٛط  ٍ 

5.% 
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٠قكغ ٓ قى ًققا٨  وؾحقسض  :   أًقا٨   ( d 1) وؼققكٛل ملقجػ ؼ٠ٌتقجػ  ت 
ً
ؽ   (h1)ظققـ  وؼقكٛل ألا٠ُٛقل  و٦كٛلقل  كقا ز تعقك ٓ قى  يتوققكَض

 .تانُح  وؼكٛل ًج  هطأ  وؼكٛل ألا٠ُٛل فج ٓكظ   و٠كمل  يلعُ  فيج ً ؼىج  وؾحسضا   وؼكٛل ألا٠ُٛل

ًقققققط ظ ػققققققاؼتا  (Hypsometer) أ    قققققكظ ُٟقققققكغ الاضتٜقققققكْ   (Clinometer)الاؼحقققققس ض/ وؾحقققققسض ملكػقققققتذس ي   قققققكظ ُٟقققققكغ  وُققققق ًقققققتغ ُٟقققققكغ 

(Suunto).  ققل  يافققسا فققج كققص ٍ ُٟققكغ ٓ ققى أضن ظؾحققسضا  ًجقق   . منلقط  ي٠ققاظ  يققج  يؿؼققبل  ولٍا ٠ققكغ  وؼقكٛكي ملكػققتذس ي ؿققٍط ٓؾققسظك ت 

 :أ٠ُٛل ملكػتذس ي  ؤكزيل  يتكيُلتانُح  وؼكٛل  وؾحسضا ظطا أدط  اىى 

 (�)  تك×  وؾحسضا  وؼكٛل = ألا٠ُٛل  وؼكٛل

ل  وُ  ملكيسض كي =  �  فُا  .ظ ٍ 

ل ل  وُ  ملكيؿؼبل  ولٍا  :ًع٥ـ ٣تكملل  ؤكزيل ملكيلُ٘ل  يتكيُل ٓؾسظك ت٦اػ ظ ٍ 

     (α/100)ٓ ى  α)ُك أ ) تك × وؼكٛل  وؾحسضا   = وؼكٛل ألا٠ُٛل 

ل ظ   = αفُا  ل  وُ  ملكيؿؼبل  ولٍا  ٍ  

Horizontal distance = Slope distance × Cos(Atan)α/100) 

 ١  (.2)تجس ػ  س ٨ تانُح ظؼكٛل ألاضن  وؾحسضا فج  وٛط

تاقنُحكي ال ًلقعي ا قط   .أػ ت٥ٔقؽ  وؼقكٛل ألا٠ُٛقل "GPS"ظـ ؿؤػ  يؾ٠كي  وجقجلل ملا ػقٌل   قكظ تحسًقس  وا ٟقٕ  ئقكي ج 

  .يلعؼكٛكي ٓ ى  وؾحسض
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% 

15 10 5 2 

15.02 10.02 5.01 2 5 

15.09 10.06 5.03 2.01 10 

15.21 10.14 5.07 2.03 15 

15.38 10.25 5.13 2.05 20 

15.61 10.40 5.20 2.08 25 
15.89 10.59 5.30 2.12 30 

16.24 10.83 5.41 2.17 35 

16.68 11.12 5.56 2.22 40 

17.20 11.47 5.73 2.29 45 

17.84 11.89 5.95 2.38 50 

18.61 12.41 6.20 2.48 55 

19.57 13.04 6.52 2.61 60 

20.75 13.83 6.92 2.77 65 

22.26 14.84 7.42 2.97 70 

24.25 16.17 8.08 3.23 75 

26.98 17.99 8.99 3.60 80 
 

5

 
% 

100 50 20 10 5 

100.12 50.06 20.02 10.01 5.01 5 

100.50 50.25 20.10 10.05 5.02 10 

101.12 50.56 20.22 10.11 5.06 15 

101.98 50.99 20.40 10.20 5.10 20 

103.08 51.54 20.62 10.31 5.15 25 

104.40 52.20 20.88 10.44 5.22 30 

105.95 52.97 21.19 10.59 5.30 35 

107.70 53.85 21.54 10.77 5.39 40 

109.66 54.83 21.93 10.97 5.48 45 

111.80 55.90 22.36 11.18 5.59 50 

114.13 57.06 22.83 11.41 5.71 55 

116.62 58.31 23.32 11.66 5.83 60 

119.27 59.63 23.85 11.93 5.96 65 

122.07 61.03 24.41 12.21 6.10 70 

125.00 62.50 25.00 12.50 6.25 75 

128.06 64.03 25.61 12.81 6.40 80 
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ظؾحققسضا ًقتغ تٔققسً  ؼلققٝ ٌٟققط  وط قْا فيققج ً ؼققىج ُٟققكغ ظؼقكفل ظحققسزا ٓ ققى  وؾحققسض /ٓؾقسظك ٦ًققاػ ظط ققْا أدققص  ئُؾقكي ٓ ققى أضن ظكتلققل 

ك ملكػتذس ي  ؤكزيل  يتكيُل ًً ٠ٍ ٓعاز ؼ 
 
 : و

 
Radius = √)Area / )π × Cos)�))) = √)π × r2 / )π × Cos)�))) = r / √)Cos)�))  

 :فُا

 Radius  = r =  ؼ١ؼلٝ  ي٠ٌط(( 

 Cos  = تك  

 Area  =وؼكفل  

ل  وُ  ملكيسض كي   =�  .ظ ٍ 

 ١  . س ٨ تانُح ؼلٝ ٌٟط ظط ْا أدص  ئُؾكي  ي٥اػ فج أضن ظؾحسضا 2تجس ػ فج  وٛط

1.6  

6 
 

6 

  

:  1 

  2 

 / 3 

  3 

( ≤1) 

. 

4 

 5 
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 6 

2.6 1 

ققل أدقص ُٓؾققكيػقِتغ تٔبلققل ؼعققاش    فقس ي٦قق    ققل أدققص  ئُؾققكي  .ظجعٓا قٝ ظجعٓا ققٕ  تٍٔط ًحتققاي  يؾعقاش  ٓ ققى ظٔلاظققكي ٓكظقل رـققؤػ  وٟا

 .(8 ؼِط  مجس ٨ )  يبُكؼكي  وتٔل٠ل ملسض ػل  يٟا  

7

  

  

   

غ  ل أدص  تج ج  ي  منلط ٟض ٜ  ملجعٓا غ  يتٍٔط  يٟط

  ئُؾكي فج  يؼاز ػ

سكم مجمىعت أخز 

 العُىاث

ٟطي    يطظاظ )ألا٤ا ز(
 
 ييج أ

 فج  و٥ت 

 ي٠اظ    يطظع) ي٦از(  

 يلاالًكي 

  ياالًل ضظع)٤از(

ٟطي   )ألا٤ا ز( يطظاظ 
 
 ييج أ

 فج  و٥ت 

غ   ملنلُل ضظع)٤از(  يطظع) ي٦از(  ياالث  يلعحلُل  من٥غ  ملن ج ٟض

  ػغ  ملنلُل   يطظع) ي٦از(  ياالث  يلعحلُل  من٥غ  ملن ج  

غ  اش  ٤كػ كؾك٢ أ٣تي ظـ ًكٟغ  تج ج  ي  منلط ٟض

 ي٦   الًل

غ  يٌكٟغ  ٟض

يل٘كملققققققققققققققكي  ي ُلقققققققققققققل  ي٠اظُقققققققققققققل  ضظاظ  مخط تٍ 

  ي ُلققققققققققل  ئكظققققققققققل يلعؼققققققققققكفل 

 الاتحكزًل  يؼاز ؼُل

كي ظملكيؿؼبل وا ٟٕ  جعٓا

 أدص  ئُؾكي

ٌل     مخٍط

اظ٦كؼُل  ياكا٨    س ٨  يطظاظ   

 اىى

كي    .أٟض

ٞ /ؿعك٨  ؿط

 UTMافس رُكي ؼِكي  

ل   وةًي

ل  ملس ػ زض كي ٓـٍط

أ  عا تحسًس  وا ٟٕ  ئكي ج 

GPS   
ً
  وا  ل ظؼب٠ك

افس رُكي   كظ 

تحسًس  وا ٟٕ 

 GPS ئكي ج 

يتحسًس  ج مج كظ  ئكي   

 ,GPS وا ٟٕ 

 دط تٍ

غ ظؾ٠ٌل   ٟض

افس رُكي ؼِكي 

UTM ل   وةًي
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 . يؾم 

ل   ئ ظل  يتجكٍض

   يؾْا

 مج كظ ظازً    

يتحسًس  ج ئكي 

  GPS وا ٟٕ 

تانُح  فج  يٟا   من٠ُ٠ 

 اؿكضا أ ظىج ػتكض   ٣عك

(Omni Star signal) 

 ال/ؽٔغ

 ال( =)الاٛةي تمج 

تانُح  يبُكؼكي   

فج  يٟا   من٠ُ٠  

ملكػتذس ي   كظ 

تحسًس  وا ٟٕ 

  (GPS) ئكي ج 

 ظك رٔس  يتٜكه ج

 تانُح  يصي أ طي 

 يلبُكؼكي

 ال/ؽٔغ

 ال( =)الاٛةي تمج 

تانُح ظك رٔس   

 يتٜكه ج 

ملكػتذس ي   كظ 

تحسًس  وا ٟٕ 

 (GPS) ئكي ج 

غ   .ٟض

 .زض كي : يافسا

ؼِكي تحسًس  وا ٟٕ  ئكي ج 

(GPS) 

 

ٌل  دٍط

 يبس ًققل اىققى ظط ققْا  الاتجققكق ظققـ

 أدص  ئُؾكي ألا ٨ 

الاتجكق اىى ظط ْا 

 أدص  ئُؾكي ألا ٨ 

غ   .ٟض

 .ظةي : يافسا

ؼِكي تحسًس  وا ٟٕ  ئكي ج 

(GPS) 

ٌل  دٍط

  وؼكٛل ظـ  يبس ًل اىى

 ظط ْا أدص  ئُؾكي ألا ٨ 

 وؼكٛل اىى ظط ْا 

 أدص  ئُؾكي ألا ٨ 

 زض ػل  يٟا     

  يؼؾل/ يـ ط/ يُاي 

  يؼؾل/ يـ ط/ يُاي

ر     يتكٍض

 ز٠ُٟل/ػكٓل 

 ز٠ُٟل/ػكٓل

 يٟا  ٓؾس ظ٘كزضا  يٌكٟغ  

 يلؼُكضا

 ٟ    يبس 

 ز٠ُٟل/ػكٓل 

 ز٠ُٟل/ػكٓل

  يٟا  ٓؾس ٓازا  يٌكٟغ اىى 

  يؼُكضا

 ٟ   الاؼت ك 

ر   تججُ   ٟ   اؼت ك  تكٍض

  ئع 

 

 

ٌٔققققققققققققققاز  يٌققققققققققققققكٟغ اىققققققققققققققى ؼٜقققققققققققققققؽ   

ل أدص  ئُؾكي فج ًقاي  ظجعٓا

 ددط

 ئققققققققققققققققققققققققققققققققققازا اىققققققققققققققققققققققققققققققققققى 

ققققققققققققققققققققل أدققققققققققققققققققققص  ظجعٓا

  ئُؾكي

  و فِكي    
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قل أدقص ُٓؾقكي ُطٚ   ُكػقم  اش  ٤قكػ ًع٥قـ  ياكقا٨ اىقى ظط قْا أدقص ُٓؾقكي   فقس ٓ قى ألاٟق .ًقتغ تجقجُل ك ي٦ق  ظجعٓا  ٟ

قل أدقص  ئُؾقكي  ضظقع.ٛبؼم ػُ ؼقىج  ياكقا٨ اىقى ظجعٓا
ً
ض  فقج ؼعقاش  ظط قْا  ٤قاز اظ٦كؼُقل  ياكقا٨ / كؾقك٢ أًوقك قس  اىقى ٤ق  ظط قْا أدقص ُٓؾقكي ظ 

٠ًك ي٠كتعل  مخُكض ي.أدص  ئُؾكي  :ٌـكض اىى اظ٦كؼُل  ياكا٨ ٛ 

 

    

ط ُٛققققققققققك  ؿققققققققققب٥ل  يٌققققققققققٞط    ققققققققققل فُققققققققققا تجٔقققققققققق   يٌبٗا  يبًي

 
ً
 ظع٥ؾك

ً
ٕ أظط  ل ظـ  ياكا٨ اىى  وٟا  .  يا ٍط

 0  ًع٥ـ  ياكا٨ ايُم

فُققا أػ  يققت ٨ ؿققسًسا الاؼحققس ض ظققـ ؿققؤج ك أػ تـقق٦  

 دٌاضا ٓ ى  ئع   من٠ ج

ًتٔقققققصض  ياكققققققا٨ ايُققققققم رؼققققققب  

 الاؼحس ض

 1 

قققققٕ اظقققققك  فُقققققا ال ٌؼقققققعح  وكيققققق٧ رفقققققس ملكيقققققسدا٨ اىقققققى  وٟا

ى ظؾح ٕ أ  ملٛط  مشػ ملوطأ ػُك  فا٨  وٟا

ًتٔقققققصض  ياكققققققا٨ اي  ققققققك رؼققققققب  

ى  وكي٧  ٛض

 2 

ل   وؾققققك١ً  منس زًققققل  ظؾققققك١ً  ظئقققق   وؾققققك١ً  ئؼقققق٥ٍط

 أي٘كي ألاضهُل

ال ًع٥ققققققققققـ  ياكققققققققققا٨ ايُققققققققققم رػ 

  وؾ٠ٌل ظحِاضا

 3 

 فُا ال تؼعح  وؼٌحكي  وكتُل

ٕ أ   ياكا٨ ايُم   ملؤدص  ئُؾكي ظـ  وٟا

ال ًع٥ققـ  ياكققا٨  يُققم رؼققب  

 ظكتُل  از ظؼٌحكي 

 4 

ًتٔصض  ياكا٨ ايُم يؼب   يُتغ تحسًسكك فج دكؼل  و فِكي

 ددط

 99 

 
قققل أدقققص  ئُؾقققكي  قققس ٨ هقققعكػ  مجقققازا كقققص  ظقققـ ٟبققق  ألاشقققخكق ألاض ٔقققل  يقققصًـ ًتٔقققكظلاػ ظقققٕ  (تٔبلقققل)جققق  ظققق   . ًًتلقققسض ؼعقققاش  ظجعٓا

 .ًجقق  أػ ٦ًققاػ كققئال  أشققخكق ظذتلٜققجػ .يل٘كملققكي  يبُكؼققكي ظققـ  من٠قق  فيققج ً ؼققىج  يتح٠قق١ ظققـ صققنت ك فققج ٟكٓققسا ملُكؼققكي  منلققط  ي٠ققاظ 

ققل أدققص  ئُؾققكي (تٔبلققل)ًجقق  ظقق    فققك٨ اؼجققكظ ظ عققل ظققك   يتقق٠ُـ ظققـ أػ . يؾعققاش    يتح٠قق١ ظققـ ؼعققاش   من٠قق   وعلققا  ٟبقق  ظ٘ققكزضا ظجعٓا

ُقٕ ٕ  يشخم  وؼئ ٨ فج دكؼقل  يتٟا   فل٠قل  كق  ظؼقئ يُل تاهقُح ت٠قٕ ٓ قى ٓقكت١ ٤ق . ؤلاظكي ٤كظلل  ت ؼغ ملكيةي ملٍ  وؾ٠ٌ   ٓؾستص  ًٟا

 . يـ٦ا٢  ألادٌك   ملنتعلل ظٕ فل٠كي  ياك   يؼكمل٠ل

    

................................................................................................ 
 تٔبلل  يؾعاش  ظـ ٟب  ....................................................................................... 20..../ ............../ ..................

................................................................................................ 
 ٛحم  يؾعاش  ظـ ٟب  ....................................................................................... 20..../ ............../ ..................

................................................................................................ 
  زدك٨  يبُكؼكي ظـ ٟب  ....................................................................................... 20..../ ............../ ..................

................................................................................................ 
 تؾ٠ُح ك ظـ ٟب  / يتؤ٣س ظـ صنل  يبُكؼكي ....................................................................................... 20..../ ............../ ..................
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 يـمسافة

 م15نقد=د نسبدهادم دإ ماـًدمساحةديـم ب  

 ي دفا ديـ  س يـمساحة

 مساحةديـايئ  

 3.6 2  

ققل أدققص  ئُؾققكي( ؼتٔبلققل)ػقِتغ ظقق    ػِـققع   يبُكؼققكي  ئكظققل   يؾعققكش  .عققاش  ظط ققْا أدققص  ئُؾققكي ي٦ق  ظط ققْا أدققص  ئُؾققكي هققعـ ظجعٓا

ٔم  .  ياكا٨ ايُم رـؤػ ظط ْا أدص  ئُؾكي ملعك فج شي٧ ظٟا

جػ ظقـ  ػقتذس ي ألاض تقمج أي ٓ قى فقس ز)ظط ْا أدقص  ئُؾقكي  وـقةي٢   ئع  فج  ؼعقاش جػ يقؾٜؽ  (تٔبلقلمل) عق  مل يٌقكٟغ  ( ملحك قل ي٠ُقكيؼقٓا

ًقتغ تجقجُ   قع  ظقـ ظط قْا أدقص  ئُؾقكي  يقصي ٠ًقٕ فقج ظؾتلقٝ  وط قْا  .(ظط قْا أ  ظط قْا أ )  قعأًـ وط قْا ملحُقا ًقتغ ت٠ؼقُغ ت٠ؼقُعم اىقى 

 وـقةي٢ ظققٕ فقس ز  ػقتذس ي ألاض تقمج ٓ ققى كقكظف ؼعقاش   ئعقق   ػقِتغ ضػققغ ٣ط ٤ق  كق٘جي ًعئق  ظط ققْا أدقص  ئُؾقكي. (A2)2أملكػقغ ظط قْا 

قل ظقـ ا عقكىج ظؼقكفل ظط قْا أدقص  ئُؾقكي ز دق  ز تقطا ظقـ  . من٠ ج ًتغ ٓطن  يت٠كػغ ملجػ  وط قْا ظقٕ فقس ز  ػقتذس ي ألاض تقمج ٣ؿؼقبل ظلٍا

ٔل (29ؼِط  يـ٦  أ) ;ظةي 15ز تطا ؼلٝ ٌٟطكك   .يهنلا٨ ٓ ى ظؼكٓسا ػَط

313 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (.9)ؼعاش  ظط ْا أدص  ئُؾكي ٣عك كا ظسض  فج  مجس ٨  (ملكض ظةي ي)ظٔكًجيمل ججُ   يٌكٟغ ٠ًاي 
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غ   دٌل  منلط ٟض

 

ٜقققققققققققققققققققققققققققققققق   غ  يتٍٔط  يققققققققققققققققققققققققققققققققٟط

ققققل أدققققص  ئُؾققققكي  ملجعٓا

يؼقاز ػ    وؿؼقادل  فج 

 .ظـ تث  ؼُك

قققققققققققققل أدقققققققققققققص  قققققققققققققغ ظجعٓا ٟض

  ئُؾكي

 ٓ ققققققققققى ظط ققققققققققْا أدققققققققققص  ئُؾققققققققققكي  وـققققققققققةي٢

  أ   B  أ Aاهكٛل 

 ظط ْا أدص  ئُؾكي: ظ فِل

 ( وط٣ع)ؼ٠ٌل  وؾتلٝ 

 )أ٣بي( أ Aظط ْا أدص  ئُؾكي  ت٠ٕ فج

غ   دٌل  منلط (10 – 1) يٟط

 

قققققققققققققققققققققغ  ظط قققققققققققققققققققققْا أدقققققققققققققققققققققص ٟض

هققققققققققققققققققققققققققققققققققعـ   ئُؾققققققققققققققققققققققققققققققققققكي

ل أدص  ئُؾكي  ظجعٓا

ققققققققققققققققققققغ ظط ققققققققققققققققققققْا أدققققققققققققققققققققص  ٟض

  ئُؾكي

غ   ٟض

ــــــــــــــــــــــــــت  اليعــــــــــــــــــــــــــبت املئٍى

 %100 ل =الاٛةي هُ

)ظط ققققْا أدققققص  ئُؾققققكي 

 ٤كظ ( 

ض فقققققققققققققققققققققققج   و٠قققققققققققققققققققققققسا

  يؾ٠ٌل

ظققققققققققـ   وـققققققققققكض٣ل  و٠ققققققققققسضا

ا عقققققكىج ظؼققققققكفل ظط ققققققْا 

 أدص  ئُؾكي

)ز تققققققققطا ؼلقققققققققٝ ٌٟطكقققققققققك 

 ي( 15

  وـكض٣ل ) يت٠كػغ(

 ال/ؽٔغ 

 ال :الاٛةي تمج

ظط قققققققققققْا أدقققققققققققص  ئُؾقققققققققققكي  

  يس تغ

ظط ققققققققققْا أدققققققققققص  ئُؾققققققققققكي 

  يس تغ

ل   يؾم   ٟكتس  ملجعٓا

 الاػغ

ل  ٟكتس  ملجعٓا

  و فِققققققققققققققققققققققققققققققققققكي  

  من٠لُل

 

 ض  ٕ  يطظاظ فج

  ي٠ؼغ  يؼكمل١

 اظ٦كؼُل  ياكا٨ اىى

 ضظع)٤از(

 ت سٚ اىى  منلا٨ ٓ ى

 ُٟكغ ر    ألارٔكز

 اؿكض ي أٟعكض كؾكُٓل( 4 >)

كي  .أٟض

 ُكيؿٟط/ُكيؿعكي

 افس رُكي

ل  ملس ػ زض كي ٓـٍط

  قققققققققكظ تحسًقققققققققس 

 وا ٟٕ  ئكي ج 

(GPS) 

ٕ  ظٟا

ؼ٠ٌققل ظط٣ققع ظط ققْا أدققص 

  ئُؾكي 

ؼِقققققققققكي تحسًقققققققققس  وا ٟقققققققققٕ 

 (GPS) ئكي ج 

  فس رُكي

ظٌلققققاأ اش  ٤كؼققققق  اؿققققكضا   قققققكظ تحسًقققققس 

 ياقققنُحل ال  (GPS) وا ٟقققٕ  ئقققكي ج 

 ًع٥ـ

 تججُل ك فج ظط٣ع ظط ْا أدص  ئُؾكي

غ  .ٟض

 .زض كي : يافسا

الاتجكق ظـ ؼ٠ٌل ُٟكغ   يباكلل

  ققققققققققكظ تحسًققققققققققس  وا ٟققققققققققٕ 

اىققققى   (GPS) ئقققكي ج 

ؼ٠ٌققل ظط٣ققع ظط ققْا أدققص 

  ئُؾكي

 الاتجقكق اىقى ظط٣قع ظط ققْا 

 أدص  ئُؾكي

ظٌلققققاأ اش  ٤كؼققققق  اؿققققكضا   قققققكظ تحسًقققققس  غ ٍ  ٟض ؿققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققٍط   ْظط٣ع ظط ا  وؼكٛل اىى  وؼققققققققققكٛل  و٠كػققققققققققل ظققققققققققـ 
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 ياقققققققنُحل ال  (GPS) وا ٟققققققٕ  ئققققققكي ج 

تجققققققجُل ك فقققققج ظط٣ققققققع ظط قققققْا أدققققققص  ًع٥قققققـ

  ئُؾكي

ؼ٠ٌقققققققققققققل   قققققققققققققكظ تحسًقققققققققققققس   ي٠ُكغ ظةي : يافسا

  (GPS) وا ٟقققٕ  ئقققكي ج 

ظط قققققْا  اىقققققى ؼ٠ٌقققققل ظط٣قققققع

 أدص  ئُؾكي

 أدص  ئُؾكي

 

 

قققٕ ر٘ققطن ظطثققق   ظؼققت٠ط ظئققق   ض ققٍ  وٟا

 مجقققققققققققٚط / محجققققققققققط   و٠ٌقققققققققققٕ  ياقققققققققققخطي 

 . امخ  وعج ا دؾسٞ ألاشجكض 

  يباكلل  يؾم

 ٍ ؿققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققٍط

  ي٠ُكغ

 كٝ ٣ُُٜل ؼ٠  ظط٣ع 

 .ظط ْا أدص  ئُؾكي

  كٝ

ظط٣ققققققققققققققققع ظط قققققققققققققققققْا أدقققققققققققققققققص 

  ئُؾكي

 يُقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاي   

  يؼؾل/ يـ ط/

ر  ي٠ُكغ ر تكٍض   يتكٍض

ققققققققق  ٠ٛققققققققققٍ  تٔبلقققققققققل ملُكؼقققققققققكي زض ػقققققققققل  يٟا

 وط ققْا أدققص  ئُؾققكي أ )ظؼققكفل ٣بجققيا(

 ٓ ى ظط ْا أدص  ئُؾكي  وـةي٢ 

 ز٠ُٟل/ػكٓل

 ز٠ُٟل/ػكٓل

 ياكا٨ اىى ظط قْا ٟ    

 أدص  ئُؾكي

 ٟ    يبس 

 ز٠ُٟل/ػكٓل  

 ز٠ُٟل/ػكٓل

قققققققققققق  ظ٘ققققققققققققكزضا ظط قققققققققققققْا   ٟ 

 أدص  ئُؾكي

 ٟ   الاؼت ك 

 

  

     

فققج  ًقتغ تجقجُ   يطظع) ي٦ققاز(

  و٥ت 

غ ضظققققاظ  ياالًققققكي  ٟكتعققققل  ٟض

٠كي   ؼِط  وٛط

 ي٠قاظ    يطظع) ي٦قاز(

 يلاالًل

 

  ياالًل  ضظع)٤از(

فققج  ًقتغ تجقجُ   يطظع) ي٦ققاز(

  و٥ت 

غ   ملنلُل ضظع)٤از( ٟض

 ي٠كتعققققققققققققققققققققققققققققل    ؼِققققققققققققققققققققققققققققط 

٠كي   وٛط

  ي٠اظ   يطظع) ي٦از(

 يلعحلُل

  ملنلُل  ضظع)٤از(

ٌل  يؾم    ػغ  ملنلُل   دٌل  منلط؛ دٍط

     

ٌل  يؾم  ل    دٍط  ٍٟط

ٌل  يؾم     وؾ٠ٌل/ ػغ  ي٘كملل    دٍط

ًحؼققققققق   وؾحقققققققسض ٣عتاػقققققققٍ 

  ي٠ُكػكي الرؾجػ ظـ

)
ً
ك   كبًا

ً
 )كٔاز 

ققققغ  يؿؼققققبل  : يافققققسا .ٟض

ل   ولٍا

(%) 

 وؾحقققققققققققققققققققققققققققسض ز دققققققققققققققققققققققققققق    ي٠ُكغ  من٠ ج

ظؾ٠ٌقققققققل ظط قققققققْا أدقققققققص 

  ئُؾكي

  وُ  )الاؼحس ض(

عُل    ظلٝ  يلاض  يٟط
ً
ٜققققققققققققققققققققققق   يت٠ققققققققكي كققققققققاضا أًوققققققققك غ  يتٍٔط  كاضا يقققققققققققققققققققققققٟط
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تحع   ػقغ  ي ٛتل  ييج

قل  ظط قْا  قغ ظجعٓا  ٟض

 أدص  ئُؾكي

 يللاضا فج  ي٦كظجي 

   ػغ  ولٝ فج

  ي٥عبُاتط

غ  ضظقققققققققققققققققققققققققققع  ػقققققققققققققققققققققققققققتذس ي   و فِكي  من٠لُل ضظع  يؾم/ٟض

 ألاض تمج

  ػتذس ي ألاض تمج

غ    و فِكي  من٠لُل ضظع  يؾم/ٟض

 

  يٌ٘ك   يؾبكت  ضظع  يٌ٘ك   يؾبكت 

غ  ٌل    ٟض   ركت١ دٍط

  و٠كمل ي

  ول٥ُل  ول٥ُل ضظع)٤از(

غ    24 – 0ٟض

ٓس ظط ٔكي  : يافسا

  يـب٥ل  يةيملُُٔل

 .ٓ ى  مج كظ

  ي٠ُكػكي  من٠لُل

 

 يٌ٘قققققققققققققققققققققققققققك   يتقققققققققققققققققققققققققققك ج 

ل(  ) وِلقققققققققققققل  يشققققققققققققققجٍط

يألشققققققجكض  ي٦كتؾققققققل فققققققج 

 ظط ْا أدص  ئُؾكي

 يٌ٘ققققك   يتققققك ج ) وِلقققققل 

ل(   يشجٍط

غ    و فِكي  من٠لُل ٟض

 

 يٌ٘ققققققك   ضظع)٤قققققاز(

 يؾبقققققكت   يؾقققققكظ  تحققققق  

 ألاشجكض

 يٌ٘قققققك   يؾبققققققكت   يؾققققققكظ  

 تح  ألاشجكض

 ف٠ ػ ؛

 فج ظط ْا أدص  ئُؾكي

غ   و فِكي  من٠لُل ٟض

 

  يوطض   يوطض  ضظع)٤از(

غ ف٠ ػ   و فِكي  من٠لُل ٟض

 

ؿققققققققققققققققققققققققسا  ضظع)٤ققققققققققققققققققققققققاز(

 ألاهط ض

 

 ؿسا

غ  كي 4ظ٦اػ ظـ  ٟض  أٟض

[xxxx].  

 ػؾل : يافسا

  ي٘كملكي ركت١  دٌٍ 

 

 ػؾل  يعض ٓل

الققققققققجل  فققققققققج  ي٘كملققققققققكي 

ل ٠ٛققٍ   اش    وؼققة ٓض

 ٤كؼ  كصق

  ؤلاظكي ظتكفل

 ػؾل الاػة ض ْ

 ش ي ٓع١ ز ٣ـ  يلاػ تط ل 

ظط ققْا أدققص   فققس ي٦قق   ُٟققكغ

 ُٓؾل تط ل

غ  ٟض

 .ػغ : يافسا 

  ي٠ُكػكي  من٠لُل

 

 ٓع١  يةيملل 
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 زيُ  ظؿؼ  ياػ  يةيملل

 ريا ػ  يةيملل

  و فِكي  من٠لُل

 

 ياػ  يةيملل ياػ  يةيملل ضظع)٤از(

غ  يةيملل ملؿُل )تط٣ُ (   و فِكي  من٠لُل ٟض

 

ملؿُقققققققققققققققققققققققققققققل  ضظع)٤ققققققققققققققققققققققققققققاز(

  يةيملل )تط٣ُ (

 

  يةيملل ملؿُل )تط٣ُ (

غ ؽؼبل  محجكضا   و فِكي  من٠لُل ٟض

 

 يؿؼققققققققققققققققققبل  ضظع)٤ققققققققققققققققققاز(

ل   يهحجكضا ولٍا

 

 ؽؼبل  محجكضا

 عٔقققق   ُٓؾقققكي  يةيملقققل  و فِكي  من٠لُل ال/ؽٔغ ُٓؾم تط ل

  ملختبي اىى

 ُٓؾم تط ل

ل ) يتآ٤ ( غ  يتٍٔط   و فِكي  من٠لُل ٟض

 

ل ) يتآ٤ ( ل ضظع  يتٍٔط  ) يتآ٤ (  يتٍٔط

غ  يطنج   يطنج  يطنج ضظع)٤از(  و فِكي  من٠لُل ٟض

غ ظؼتجعٔكي  وُكق  ضظع)٤قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاز(  و فِكي  من٠لُل ٟض

 ظؼتجعٔكي  وُكق

 

 ظؼتجعٔكي  وُكق

غ الخأثير البششي  الخـــــــــــــــــــــأثير  ضظع)٤قققققققققققققققققققققاز(  و فِكي  من٠لُل ٟض

 البششي 

 

 الخأثير البششي 

غ  يٟا   و٠سض  .ٟض

 .ػؾا ي : يافسا

  و فِكي  من٠لُل 

  ركت١  و٠كمل ي

 

 منس ث  يٟا   و٠سض

 . يتؤرجي  يبـطي 

  يٟا   و٠سض

ظؾتجقققققققققققققققكي  ي٘كملقققققققققققققققكي ٗجققققققققققققققققي 

  مخـبُل   مخسظكي

غ   و فِكي  من٠لُل  ٟض

  و٠كمل ي

ظؾتجقققققققققققققققكي  ي٘كملقققققققققققققققكي  

ٗجقققققققققققققققققققققققققققي  مخـققققققققققققققققققققققققققققبُل 

   مخسظكي

غ لظ٠ةيف از ضا  لظ٠ةيف از ضا   و فِكي  من٠لُل ٟض

غ   يتؾْا  منُاي    و فِكي  من٠لُل   يؾم + يٟط

  و٠كمل ي

  يتؾْا  منُاي  

  و فِكي    يؾم  و فِكي

 

 

 

 يطظاظ  يبُكؼكي  ملجعٔل
ً
طز أزؼكق ؿطح أ٣تي تٜلُ   ٍ. 
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اش  تٔققصض  ياكققا٨ اىققى ظط ققْا أدققص  ئُؾققكي ٥ُٛتٜققى ملطكققس .اظ٦كؼُققل  ياكققا٨ ي٦قق  ظط ققْا أدققص ُٓؾققكي ٓ ققى فققسق (فكيققل)ًققتغ تجققجُ  ُققطٚ  

ققل )ظققـ ظلققكزض أدقققط   كأ   ٣ ـققكٛ   ول٥ُققل فققج  ْأ  أؼقققا  يؾبققكت    أ   يٌ٘ققك ػققتذس ي ألاضن  كقققاض /٣عققك فققج  مخقققط تٍ أ   يلققاض  مجٍا

 .  ٛبػ كصق  يبُكؼكي ػِتغ ازض  م فج  يؾعاش   من٠ ج(ألاٟعكض  يلؾكُٓل

ـكض اىى اظ٦كؼُل  ٠ًك ي٠كتعل  مخُكض ي  يتكيُلٌ   : ياكا٨ ٛ 

 

   

 

 

فُا  يِطٚ   من٠لُل تجٔ  ظـ  وع٥ـ  ياكا٨ 

 اىى ظط ْا أدص  ئُؾكي

 0  ًع٥ـ  ياكا٨ ايُم

فُا أػ  يت ٨ ؿسًسا الاؼحس ض ظـ ؿؤج ك أػ 

ط ُٛك( تـ٦  دٌاضا  ٓ ى  ئع   من٠ ج ) يٌبٗا

ًتٔصض  ياكا٨ ايُم رؼب  

   الاؼحس ض

 1 

ٕ اظك  فُا ال ٌؼعح  وكي٧ رفس ملكيسدا٨ اىى  وٟا

ى ظؾح مشػ ٕ أ  ملٛط  ملوطأ ػُك  فا٨  وٟا

ى  ًتٔصض  ياكا٨ اي  ك رؼب  ٛض

  وكي٧

 2 

ل   وؾك١ً  ٓ ج ػبُ   وئك٨  وؾك١ً  ئؼ٥ٍط

  منس زًل

 ياكا٨ ايُم رػ  وؾ٠ٌل ال ًع٥ـ 

 ظحِاضا

 3 

ال ًع٥ـ  ياكا٨  يُم رؼب    از  .ج ط  ملحجيا امخ

 ظؼٌحكي ظكتُل

 4 

 5  ًتٔصض  ياكا٨ ايُم ري ػب  ددط يُتغ تحسًسكك فج دكؼل  و فِكي

 
 

 

ققق   يطكقققس  ٌـقققجي  ػقققتذس ي ألاضن اىقققى ٗقققطن  ػقققتذس ي ألاض تقققمج  و قققُعـ يلبـقققط ألاض تقققمج  يقققصي تقققغ ضكقققسق ٠ًقققٕ هقققعـ  منقققس ز   ػقققتذس ي.ٟ 

 15ؼلققٝ ٌٟققط )  مخكض ُققل وط ققْا أدققص  ئُؾققكي
ً
جػ ظققـ  ػققتذس ظكي ألاض تققمج  ُٛجقق   .(ظةققي  قكػ ظط ققْا أدققص  ئُؾققكي ٠ًققٕ ٓ ققى فكٛققل ؼققٓا اش  ٤ق

قققتغ تٔبلقققل ؼعقققاش جػ ظقققـ ظط قققْا أدقققص  ئُؾقققكي ظقققٕ ظط ٓقققكا تجقققجُ   عُقققٕ (٤قققاز  وـقققكض٣ل/ؼِقققط تٔلُعقققكي ضظقققعأ)ظـقققكض٣تم  فقققج ٣ققق   ألاشقققجكض  ٍ 

جػ فققج ؼعققكش  ٓعقق  ف٠ ققج ظؾٜلققلل اش  يققغ ٥ًققـ  ياكققا٨ اىققى ظط ققْا  .ال ًققتغ تٔبلققل ؼعققكش   من٠ققا٨ ر٣تققي ظققـ ٛلتققجػ الػققتذس ي ألاض تققمج . وط ققٓا

 .أدص  ئُؾكي ظع٥ًؾك ٥ُٛتٜى ملطكس  ػتذس ي ألاضن  تٔبلل  ؤلاظكي فج ؼعاش   ئع   من٠ ج
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ألاض تققققققققققمج  ملخللققققققققققل يسؼتققققققققققك    ػققققققققققتذط    وؾتجققققققققققكي 

قققققققل   أ  ظؾتجقققققققكي /) مخـقققققق   ألايُقققققققكٚ   يٌكٟققققققل  منٍُا

 تققققط دُم  ٌـققققع  الاظتُققققكظ ي . ي٘كملققققكي ٗجققققي  مخـققققبُل(

 ػققت٘ ٨  وققا ضز   ي٘كملققكي  يـققٔبُل   ي٘كملققكي  مخككققل 

كملققققققققققققققققققققققققققققققققققكي  وئػؼققققققققققققققققققققققققققققققققققكي أ   يـققققققققققققققققققققققققققققققققققط٤كي   .امققققققققققققققققققققققققققققققققققخٗ 

 

 0  ٗكملكي مؼتك 

  ملنعُققققكي .أض تققققمج  ي٘كملققققكي  ملنعُققققل
ً
ملعققققك فققققج شيقققق٧ أًوققققك

 يٌبُُٔقققققل  فعكًقققققل  يةيملققققققل   وُقققققكق  ظؼقققققتجعٔكي  وُققققققكق 

ل  الاج ُكض ي ألاضهُل  .  منعكًل ظـ  يتٍٔط

 1  ٗكملكي  منعكًل

 وؾقققققققققققققققك١ً    منِققققققققققققققكتط  ي٠اظُققققققققققققققل  ظحعُقققققققققققققققكي  يلققققققققققققققُس 

كملل امخ  . مخكهٔل يلٟط

لظحعُكي  منُكا   2   يبًي

 3   يعض ٓل  وتؾ٠لل 

 4   يعض ٓل ( يعض ٓل  ملختلٌل)ملعك فج شي٧  يعض ٓل  ي٘كملُل 

 5   وط نج 

ل  ُٜقق منوققٍط  يٌققٞط  ملعققك فققج شيقق٧ .أ   ملختلٌققل لأ   يٍط

 .  وبكؽ   دٌاي  ي٥ ط ك  امخ

 6   وؾك١ً  وبؿُل

 وؼققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققٌحكي  وكتُقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققل أ    واػعُل   يس تعل 

  وؼ ؾ٠ٔكي

 7 

 99  أض ن  أدط   يُتغ تحسًسكك فج دكؼل  و فِكي

 

: 

 
ًع٥ققـ ضكقققس ؼقققْا  اش  يقققغ ٥ًققـ  ياكقققا٨ اىققى ظط قققْا أدققص  ئُؾقققكي ظع٥ًؾققك  ي٥قققـ .ًققتغ تجقققجُ  ؼققْا  يٌ٘قققك   يؾبققكت  ٓ قققى  عُققٕ أؼقققا ْ ألاض تققمج

ق١ أ) ؼعقاش   ئعقق   من٠ ققج كققصق  ؤلاظقكي فققج تٔبلققل يٌ٘قك   يؾبققكت  فقج  من٠قق   ُٛجق   قس ظققـ  ؤلاظققكي  يهنلقا٨  (.4ؼِققط  وٛط ٓ ققى  وٍع

  يتٜلُلُل فا٨  يٌ٘ك   يؾبكت 

 . يٟط ج ي ججُ  ؼْا  يٌ٘ك   يؾبكت  ) ي٦از( ػتذسي  يةيظج  .تلؿُٝ
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 ي5 ≤  الاضتٜكْ  %10  ≤ يٌ٘ك   يتك ج  .ك٥تكض 0.5 ≤ وؼكفل:  

 

بل :ٗكملل  Fhm 101 أضن  بلُل ًض

 ي5 ≤  الاضتٜكْ  %10  ≤ يٌ٘ك   يتك ج  .ك٥تكض 0.5 ≤ وؼكفل:  

ي ٛٞا ظؼتا  ػٌح   800 < ٗكملكي  يؼكٛؾك  ي٘ؾُل   ٔى  ي٘كملكي  يؼكفلُل) 

 ( يبحط

ٗكملكي ألاض تمج 

  وؾذٜول

Fl 102 

 ي5 ≤  الاضتٜكْ  %10  ≤ يٌ٘ك   يتك ج  .ك٥تكض 0.5 ≤ وؼكفل:  

 (ٚ وكؽ٘ط  ؼبكتكي  ظؼكفل  ي٘كملكي  ألاض تمج  ي٘كملُل ألادط  ظٕ) 

 Fm 103 ٚ وكؽ٘ط  ٗكملكي 

 ي5 ≤  الاضتٜكْ  %10  ≤ يٌ٘ك   يتك ج  .ك٥تكض 0.5 ≤ وؼكفل:  

 (٣ـٝ ػؾل الاػة ض ْ فج ملُكؼكي ظط ْا أدص  ئُؾكي :)

 Fp 104  ػة ض ْ  ي٘كملكي

 ي5 ≤  الاضتٜكْ  %10 -5  ≤ يٌ٘ك   يتك ج  .ك٥تكض 0.5 ≤ وؼكفل:  

 

ألاشقققققققققققققققققققجكض  ملختلٌقققققققققققققققققققل 

   يشججي ي

Fsh 105 

 م 4.9 -2=   الاضتٜكْ  %40  ≤ يٌ٘ك   يتك ج  .ك٥تكض 0.5 ≤ وؼكفل:  

ُم   يطنج   منعكًل  إؼتك  ألادـكأ)   (تط ُل  يؾح    يلُس   يةٛي

 ألاض تمج  ي٘كملُقل  و٘ل٠قل

 >40% 

Wc 201 

  م 4.9 -2=   الاضتٜكْ  %40 -10  ≤ يٌ٘ك   يتك ج 

ُم   يطنج   منعكًل  إؼتك  ألادـكأ)   (تط ُل  يؾح    يلُس   يةٛي

ألاض تقققققققققققققققققققققققققققققمج  ي٘كملُقققققققققققققققققققققققققققققل 

  وٜتافل

Wo 202 

  م 4.9 -2=   الاضتٜكْ  %40 -10  ≤ يٌ٘ك   يتك ج 

 (  وتؾ٠لل  يعض ٓل ) 

أضن ٗكملُل تتذلل ك 

 أض تمج ظض ُٓل ظتؾكرطا

Wsc 203 

ل أ عل أظتكض 5 أٟ  ظـ   Bt 301 أضن شججًي

ل ٣ئُٜل  يطنج  Bd 302 أضن شججًي

ل تتذلل ك   يعض ٓل  وتؾ٠لل أضن شججًي

 أض تمج ظض ُٓل ظتؾكرطا

BSc 303 

ُم   يطنج ل ظٜتافل  يلُس   يةٛي  Bo 306 أضن شججًي

ُم   يطنج ل  يلُس   يةٛي  Gw 401 أضن ٓـبُل شجٍط

ل   Gb 402 أضن ٓـبُل شججًي

تتذلل ك  :أسض عشبُت ظض ٓل

 أض تمج ظض ُٓل ظتؾكرطا

Gsc 403 

ُم   يطنج  Go 404 ظٜتافل :أسض عشبُت  يلُس   يةٛي

  ييج تِل   ملنككُ  ألادط  ظئ   واظ   ؾكتـ ظث يُل ش ي أشجكض ظتٔسزا  يٌب٠كي

ُٔل   يسدـ   منط ظ ( ي٦كٛاض )  يبكػ     يصضا  يٛط

 : ألاساض ي املضسوعت

ؼِكي  يعض ٓل  ي٘كملُل 

 ( يعض ٓل  ملختلٌل)

Caf 501 

 Cwc 502 :ألاساض ي املضسوعت .ظـ  وكؼجا   يبيت٠ك٨ امخ  ملنككُ   ملختلٌل      ظض ٓل  ولا٨  يا فس
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  ملنككُ   ي٘كملُل

   يـعؽ  ظكطا    يؼعؼغ ٟل   يؼ٥ط   ظئ   ي٠ٌـ     ملنككُ   ئـبُل ظذتلٝ 

 .مخ   يتبٙ ا    يؼج  ٨    مخوط  ي

 :ألاساض ي املضسوعت

  ملنككُ   ئـبُل

Chc 503 

ُٔل  أؼا ْ ظذتلٜل ظـ  ملنككُ   ئـبُل ظئ   يصضا   ي٠عح   يسدـ  ألاضظ   يصضا  يٛط

 .امخ

 

 :ألاساض ي املضسوعت

 ظحككُ   منباأ

Cgc 504 

 

كملكيؿؼبل يألضن  ي٘كملُل  وٜتافل  ألاض تمج  يعض ُٓل  وتؾكرطا    :  .ٛبػ  منس ألازؽى وؼكفل  يتلؿُٝ يِؽ هط ضًٍ

ُل يألض تمج  ي٘كملُل ظـ   ل  اىى ( 4.9 – 2)ًج  أال ًتجك ظ  ضتٜكْ ألاؼا ْ  يٜٓط  .أظتكض 5ٍ 

 

 

  

 

 

 

ل  :ألاسض املفخىخت ػبُ   وئك٨ فا٨  يبحجي ي  ي٥بجيا   وؾك١ً  ووٌط ل ىٓ   Bsl 601  يةيملل  ئكٍض

ل :أسض مفخىخت ٓ ى ػبُ   وئك٨؛  يـا ًئ  Sc 602 أضن ػكفلُل ٓكٍض

 يؾتا  ي  :ألاساض ي املفخىخت ألاظك٣ـ  ييج ت ُعـ ٓل  ك  ياخاض 

ل   ياخٍط

Ro 603 

 Ws 701  يبحط ألافعط: املُاه 

 Wi 702  يس دلُل ق:  وُكاملُاه (ز تعجػ)  ملحجيا  ج ط

 
ً
٘عاضا ملكوُكق ألاض تمج  و :املُاه تط ل ظـبٔل ملكوُكق  ظ٘عاضا ظاػعُك

بل(  ) يًط

Wsc 703 

ُٜققققققل  وبؿُققققققل   وٌققققققكض ي  ل   يٍط ألاشققققققجكض دققققققكض   ي٘كملققققققكي   وؾققققققك١ً  منوققققققٍط

 .(دٌاي  ي٥ ط ك    يؼ٧٥  منسًسًل   وؾك غ امخ)  يبؿُل  يتحتُل 

 800  ظؾك١ً أدط  

 

لتـجي اىى ظل٥ُل ألاضن ػا   ٤كؼ  ٗكملل أ  )  :   (.أ  ظعلا٣ل أ  ٗجي شي٧ ظعضٓ 

ًع٥قـ .  منقط   منلقطي يل٘كملقكي أ   يقتح٥غ ٛ  قك أ  ؼ٠ل قك أ  الاػقتٜكزا ظا قك ملقؤي ؿق٦  ددقط الاػقتذس ي تـجي  ول٥ُل كؾك اىى  من١  ي٠كؼاؽ  فقج 

قكي   وجقي ث ى منلقا٨ ٓ ق تـقجي ظل٥ُقل  ي٘كملقكي كؾقك اىقى ظل٥ُقل ألاشقجكض  ييقج تؾعقا ٓ ققى . ول٥ُقل ظقـ دق ٨ ٓعلُقكي  يؾ٠ق  ظئق   وبُٔقكي   يتبٓي

اش  يققغ ٥ًققـ  ياكققا٨ اىققى  .ٜل ٓ ققى أج ققك ٗكملققل  ر٘ققى  يؾِققط ٓعققك اش  ٤كؼقق  ظل٥ُققل كقصق ألاشققجكض تةقق  ظـ ظققٕ ظل٥ُققل ألاضن ؼٜؼقق ك أي الأضن ظلقؾا 

لققعي تٔبلققل كقصق  ؤلاظققكي فقج ؼعققاش   ئعقق   من٠ قجظط قْا أدققص  ئُؾق ققل ؼقْا  ول٥ُققل ٥ُٛتٜققى ملقصي٧ ٍ    ي٥ققـ ًع٥قـ ظٔٛط
ً
ًققتغ تٌبُقق١ . كي ظع٥ؾققك

 .كص   ؤُكٓض ج  عُٕ أؼا ْ ألاض تمج
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قققققل أ   وئػؼقققققكي أ   يـقققققط٤كي  ظقققققـ ٟبققققق  ظعلا٣قققققل ظقققققـ ٟبققققق   من٦اظقققققل  وط٣ٍع

  من٦اظُل

ل  1  أض تمج  من٦اظل  وط٣ٍع

أض تققققققققمج : أض تققققققققمج  من٦اظققققققققل  ملنلُققققققققل ظعلا٣ل ظـ ٟب   من٦اظل  ملنلُل ) ياالًل(

  التُل

 2 

قققق ٢ أ  ؿققققط٤ك  فققققج  ول٥ُققققل
 
ققققل ظققققـ  و  أ   ملجتعققققٕ  يققققصي ًعتلقققق٧ تعل٥ قققك ظجعٓا

ل     بكي  وـكض٣ل   من٠ٞا  منلٍط

ل  3   أض تمج  ملنلُل: از ضا أض تمج ٟطٍ 

ظعلا٣قققققققققل ظقققققققققـ ٟبققققققققق  ظئػؼقققققققققكي دككقققققققققل أ  كقققققققققؾكٓكي أ  أٛقققققققققط ز أ  أػقققققققققط أ  

 ١أ  كقققؾكزً لأ  تٔلُعُقققزًؿُقققل  يأ  ظئػؼقققكتٔك ؼُقققكي دككقققل أ  ظئػؼقققكي 

 ٗجقققققي  من٦اظُقققققل  يأ   وؾِعقققققكأ  كقققققؾكز١ً الاػققققق ئعكض   ؤقققققكؾ ) يت٠كٓقققققس(

 .ٗجيكك ظـ  وئػؼكي  مخككل  عُٔكي فعكًل  يٌبُٔل أ 

 4  ألاض تمج  مخككل

 5  ألاض تمج  ئعاظُل . ظـ  يٜلكي  وص٤اضا أٓ ق ألاض تمج  ئعاظُل  ييج ال تٔاز ري  

 ال تا ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققس ظٔلاظقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققكي ظتكفققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققل ٓقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققـ ظل٥ُقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققل ألاضن

 

 90  ٗجي ظٔطٚ 

 

 spherical"٠قققكغ ملكػققتذس ي ظ٠ُقققكغ  ي٥ئكٛقققل  ي٥قققط يً     

densitometer" ًققتغ  .اش  ٤قكػ  يٌ٘قك  ؼققك غ ٓقـ أ ض ٞ  وقاظ ٓ ققى ػقبُ   وئقك٨  ٛقق  ًقتغ تجقجُلم ٣ٌ٘ققك  تقك ج .فقج ظط٣قع ظط ققْا أدقص  ئُؾقكي

ل ( يبقكض ظةي)تجقجُ  كقص   ؤُقكض ػقِتغ تجقجُ   ي٠ُعقل  و٠كػققل  .ملكيؿؼقبل يل٘كملققكي  ألاض تقمج  ي٘كملُقل  أؼقا ْ  يٌ٘قك   يؾبققكت  يألض تقمج  يشقججًي

 .(ًتغ ت٠سًط تٌُ٘ل  يشججي ي رـ٦  ظؾٜل   ي٥ـ فج  يٜلكي  ملجعٔل فج ؼعاش   يشججي ي :ظ فِل)يؾعاش فج  

 

ؿِؼقق  ريققا ػ  يةيملققل    Munsell Soil)ػققِتغ تحسًققس  تلققؿُٝ يققاػ  يةيملققل فققج ألاٛقق١  ئلققاي يلةيملققل أػققٜ  ًب٠ققل  يققسملك٨ ملكػققتذس ي زيُقق  ظ 

Color Chart)     ١ أ) يطظاظ ش ي  يللل  (.ي ًْ  ٓ ى ظئك٨ يسيُ  ظؿِؼ  ريا ػ  يةيملل  ق() 3ؼِط  وٛط

 

 

ـققجي   ٛحققم ٟققا ي  يةيملققل فققج ظؾ٠ٌققل  منٜققطا فُققا ًققتغ دلققٍ  يققسملك٨   يةيملققل . اىققى فققس ث دلققٍُ ؽؼققبج ظققـ فبِبققكي  يٌققجػ   يٌ ققج   يطظقق  ٌ 

قغ  يطظقع  ق١ (. ي٦قاز) ؤسؼُل ظـ د ٨  يتحؼؽ ملكيُس  تلؿُٜ ك فج   فسا ظـ  يٜلكي  يتكيُقل  تجقجُ  ٟض ٟقا ي /يتحسًقس ؽؼقُ  (3) ؼِقط  وٛط

٠ققل  يتحؼققؽ  يُققس ي  قق١ ظقققسض   ًققتغ تجققجُ  كقققص   ؤُققكض أرؾققك   يتحلُقق   ملختبققيي . يةيملققل ملٌٍط  ظققـ  ئعقق   من٠ ققج   وٛط
ً
  كيتققكىج ال تـققق٦   ققع  

ط ن ملؾك   ي٠سض ي  .ٗر
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ـ] يطظق    يٌ قج ) يةيملل اىى تجعُٕ فبِبقكي  يةيملقل  (تط٣ُ )تـجي ملؿُل  ل  ألاػقعسا [ ي٘قٍط   (peds) تؼق ج .فقج ظجقكظُٕ (  يٌقجػ   وقا ز  ئوقٍا

 اىقى تطتِق  كقصق  ملجقكظُٕ  وٜلقايل (تط٣ُ ) تـجي ملؿُل  .( ملجكظُٕ ألا يُل يلةيملل/تجعٔكي ًبُُٔل) يج أك٘ط  فسا ملؾكتُل يلةيملل 
ً
 يةيملل أًوقك

 .(30 يـ٦  )ملكوؼكي   يـ٠ٞا 

31 

 

 

 

     

 
              

 

 

      

 

 

 

. 200696.

 

  

   

 

 

٦قققققاػ اؼبقققققكي  يبققققققص ض  اش  ٤كؼققققق   يةيملقققققل  يؼقققققٌحُل فبُبُقققققل   ٛقققققبػ  وقققققك  ًقققققسد  رؼققققق ايل ٍ 

 
ً
٦قققاػ اؼبقققكي  يبقققص ض .ظع٥ؾقققك قققل فبُبُقققل  ٛقققبػ  وقققك  ًقققسد  رؼققق ايل ٍ  اش  ٤كؼققق   يةيملقققل  ئلٍا

 .ظع٥ًؾك

 0  ال تا س تط ل

 وقققك  فط٣ققل  .تبققس   ٤ؤج قققك ٣تقق  ٗجققي ظؾتِعقققل  يـقق٦  ( وعت قققس) يةيملققل ش ي  يـقق٦   ي٥ت ققج 

 .ظٔتسيل

 1  فبُبج  يـ٦ 

فط٣قققل  وُقققكق فققققج  يةيملقققل يققققج فقققج  ي٘كيقققق  ٓعازًقققل     كيتقققكىج ٛققققبػ اظقققس ز ي  وُققققكق اىقققى  ققققص ض 

 . يؾبكتكي ت٦اػ ٓكزا هُٜٔل

 2   يـ٥ ج  ي٥ت ج يلةيملل

 ي٘كيقققق  ٓعازًققققل    كيتققققكىج ٛققققبػ اظققققس ز ي  وُققققكق اىققققى  ققققص ض  فط٣ققققل  وُققققكق فققققج  يةيملققققل يققققج فققققج

 .ٓكزا هُٜٔل يؾبكتكي ت٦اػ 

 3   يـ٦   وؿـاضي

فققج  يةيملقققل  يؼققٌحُل ظقققـ ؿققؤج ك  منقققئ ٨  ( يلقققُٜحُل)تا  ققس  يبؿُققل  يٌب٠ُقققل  وةي ٣عققل 

قل  رؼقب  ػقا   يت ٍا
ً
تا  قس  يبؿُقل  .ز ػ زدا٨  وُكق ٣عك أػ اؼبكي  يبص ض ػق٦ُاػ كقٔبك

زدقا٨  وُقكق فج  يةيملل  يؼٌحُل ظقـ ؿقؤج ك  منقئ ٨ ز ػ  ( يلُٜحُل) يٌب٠ُل  وةي ٣عل 

 رؼب  ػا 
ً
ل ٣عك أػ اؼبكي  يبص ض ػ٦ُاػ كٔبك   يت ٍا

 يـ٦   يٌب٠   وةي ٣غ 

 ) يلُٜخج(

 4 

كققصق  .فبِبققكي  يةيملققل تحققسث فققج  ي٥تقق   يلققلبل  ال تت٥ٜقق٧ رؼقق ايل تحقق  هققٍ٘ دُٜققٝ  5   خغ

 

 

ع للمُاه اوعُاب  ظَش

 

 للمُاه اوعُاب معخذٌ

 

 للمُاه اوعُاب معخذٌ

 

 للمُاه اوعُاب بطيء
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 رؼققب  
ً
 يبؿُققل ظققـ ؿققؤج ك  منققئ ٨ ز ػ زدققا٨  وُققكق ٣عققك أػ اؼبققكي  يبققص ض ػقق٦ُاػ كققٔبك

ل  . وطتبٌل ملكيةيملل  يؾكٓعل يل٘كًل ظئ   يٌجػ ػا   يت ٍا

بقكي تط ققل ٛطزًققل  ِ با ققل  وٜققطزا ٣ح  ُا ب  ُ با  تِقق  ظةي كققل  ال تلتلقق١ ملبٔوق ك  يققبٔى  يةيملقل  من 

 . يبؿُل تا س فج  يةيملل  يطظلُل كصق .رـ٦  ٛوٜكن

بكي  ِ با  6  تا س ف 

 

 

 ظـ  س ض فٜطا أدص
ً
ك ٕ/ُٓؾل تط ل   فسا ت٠سًط حجغ  محجكضا مللٍط ق١ تجقجُ  تٌُ٘قل  محجقكضا فقج ظٟا ظقـ  %10 أدص ُٓؾل  يةيملقل ٓقـ ًٍط

 تجقجُ  كقص   ؤُقكض فقج  .(ػقغ30 - 20ػقغ  20 - 10  ػقغ10 - 0 رٔع١ ) ي٦  ًب٠ل (%20 – 11، %10 < ؽؼبل  محجكضا )  يٜلكي

 .ألاضتمجظا ٟٕ أدص ُٓؾل  يةيملل فج ظا ٟٕ  ئُؾكي  يس تعل ٓ ج  عُٕ أؼا ْ  يٌ٘ك  

 

    

 0  %10 > ؽؼبل  محجكضا 

 1  %20 – 10 ؽؼبل  محجكضا 

 2  %30 – 20 ؽؼبل  محجكضا 

 3  %40 – 30 ؽؼبل  محجكضا 

 4  %50 – 40 ؽؼبل  محجكضا 

 5  %60 – 50 ؽؼبل  محجكضا 

 6  %70 – 60  محجكضاؽؼبل  

 7  %80 – 70 ؽؼبل  محجكضا 

 8  %90 – 80 ؽؼبل  محجكضا 

 9  %100 – 90 ؽؼبل  محجكضا 
 
 

 

ـقكأ ألاشقجكض  يلق٘جيا   يشقججي ي أ )كؾقك اىقى  يؾقْا  يؼقكتس ظقـ  يشقججي ي  ٌـجي  يٌ٘ك   يؾبكت   يؾكظ  تحق  ألاشقجكض تؾعقا تحق   ييقج  (ألٓا

ل ( يبكض ظةي)ًتغ تججُ  كص   ؤُكض .أًا٨ أشجكض  ي٘كملل   .ملكيؿؼبل يل٘كملكي ألاض تمج  ي٘كملُل  أؼا ْ  يٌ٘ك   يؾبكت  يألض تمج  يشججًي
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 يؾبكت   يؾكظ  تح  ال   از يلٌ٘ك   

 ألاشجكض

 0 

 1   يشججي ي 

 2  ٓـ   يُٜلل 

 3   منـكثف 

ـكأ   4  ألٓا

 5  . ُ   سًس ظـ ألاشجكض 

 99   يؾبكتكي ألادط   يُتغ تحسًسكك فج دكؼل  و فِكي

 

 

ألاظقط ن   منـقط ي )ٌـجي  يوطض اىى  ئا ظ   وؼببل  ييج تقغ تحسًقسكك يل ؼقب  فقج تلقٝ  ئسًقس ظقـ ألاشقجكض  منُقل فقج ظط قْا أدقص  ئُؾقكي 

 ٓقققـ ألاشقققجكض  وُتقققل   يؼققق٠ُكػ. تققق  منُا ؼقققكي امقققخ
ً
ًقققتغ  .غ تجقققجُ  ألاهقققط ض ي٦ققق  شقققجطا ٓ قققى فقققسق فقققج ؼعقققاش  ألاشقققجكض ٣حكيقققل صقققنُل  ٛوققق 

ل ( يبكض ظةي) ؤُكضتججُ  كص    . ملكيؿؼبل يل٘كملكي  ألاض تمج  ي٘كملُل  أؼا ْ  يٌ٘ك   يؾبكت  يألض تمج  يشججًي

 

 

    

 يٌ٘ك   يؾبكت  فُقا  ظؾ٠ٌل ظٜتافل رـ٦  ًبُعج  أ  شجطا ًبُُٔل

٦ًققققققققاػ رٔققققققققى ألاشققققققققجكض  يٜطزًققققققققل  ييققققققققج توققققققققطضي ظققققققققـ  منـققققققققط ي  ٟققققققققس 

كي أ  ػب  ددط  ي٥ـ د ٚ شي٧  ي٘كملكي فج فكيل  ُسا   يٌٍٜط

 0  ال هطض 

 1   منط ت١ .الاهٌط ملكي  يؾك عل ٓـ  منط ت١

  الاهقققققققققققققققققققققققققققققققققٌط ملكي  و ؼقققققققققققققققققققققققققققققققققببل ٛ  ققققققققققققققققققققققققققققققققققك  منـقققققققققققققققققققققققققققققققققط ي   ٛققققققققققققققققققققققققققققققققققكي أ 

ققكي الاهققٌط ملكي  يؾك عققل ٓققـ ألاظققط ن  ييققج تٔققع  اىققى ظؼققببكي . يٌٍٜط

كي  ك   يٌٍٜط  أ   يٜجي ػكي ك  يُٜتا مل ظظألاظط ن   ظئ   يب٥تجًي

كي أ    منـط ي أ   يٌٍٜط

 .ألاظط ن

 2 

قل ٗجقي  منـقط ي أ  ألاظقط ن  الاهقٌط ملكي  يؾك عقل ٓقـ  ئا ظق   منٍُا

ققققققل  ي٠كهققققققعل   يطنققققققج   ألاهققققققط ض   وكزًققققققل  ييققققققج تهن٠ ققققققك ظئقققققق   منُققققققكا  يبًي

 .ٟغ ملتحسًسكك فج دكؼل  و فِكي . وكؿُل امخ

ل ألادط    3   ئا ظ   منٍُا

ل ظئ   ئا كقٝ   مجٜقكٚ  الاهٌط ملكي  يؾك عل ٓـ  ئا ظ   ي فٍُا

 .ٟغ ملتحسًسكك فج دكؼل  و فِكي . تلاث  ي ا   امخ

اح أو غيرها مً العىامل  الٍش

ت  الالخٍُى

 4 

جيكك ظقـ ألاهقط ض  ييقج ظقـ ٌٟٕ ألاشجكض    عٕ  منٌ   إظ يل  يهنك  ٗ 

 كؾٕ مؽؼكػ

ل  5  ألاؽـٌل  يبـٍط
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ؿققسا  يوققطض يققج ٓعلُققل ت٠ققسًط يتٜبققمج ألاهققط ض  ييققج من٠قق  ملكرشققجكض  منُققل ظققٕ (. ٤ققاز)ؿققسا  يوققطض ملجققا ض ضظققع (ملققكض ظةي)ًققتغ تجققجُ  ظُٔققكض 

  ٛعقـ  وقط ر (3 يٜلقل )اش  كؾٜ  أٓس ز ٣بجيا ظـ ألاشجكض  منُقل ٓ قى أج قك ظتوقطضا رـقسا . وؼت٠ب ظط ٓكا  يتؿبئ ملعٔس٨ ظاي ألاشجكض فج 

لل  .أػ تِ  ظٔسالي ظاي ألاشجكض ظطتٜٔل يٜةيا ًٍا

 

    

 0   ال أهط ض

لقققل ألازيقققل  يٌُٜٜقققل ٓ قققى ألاهقققط ض   ًٍا
ً
   قققنل   ي٥ا قققك ال تؼقققب  أهقققط ض 

 .فُا يغ ًتؤرط اال ٓسز ٟلُ  ظـ ألاشجكض .ألاظس

  1 

لقل ألا ق   ألاهط ض  مجؼُعل    نل يلُٔكػ  ض عك ت ؼب  فقج أهقط ض ًٍا

 .تؤرطي ظـ  ط   ك  ئسًس ظـ ألاشجكض . يؾعا أ  ٠ٛس ػ

  2 

ققْا أهققط ض  ؼققُعل يل٘كًققل ظققـ ؿققؤج ك أػ ت ؼققب  فققج ج كًققل   وٌققكٚ اىققى ٟ 

 ظققـ  وقققط ر أػ تِققق   .ظققاي ألاشقققجكض ٓ ققى ؼٌقققكٞ   ػقققٕ أ  ٌُٔقق١ ؼعاكقققك

لل  .ظٔسالي  واي ظطتٜٔل يٜةيا ًٍا

  3 

 

 

كح ل اىى  منكيل  ييج ًتآ٤  ٛ  ك ػٌح ألاضن ملٜٔ   وك    يٍط ل ٓ ى  عُٕ أؼا ْ  يٌ٘ك   يؾبكت .تـجي  يتٍٔط  .ًتغ تججُ   يتٍٔط

 

 

 

    

ل ال ًا س زيُ  ٓ ى تآ٤   يةيملل  0  ال تٍٔط

ل  يٌُٜٜل فُؾعك ٠ًتلط  يتآ٤  ٓ ى  يؼٌح ل ًُٜٜل .تحسث  يتٍٔط  1  تٍٔط

ل ظٔتسيل .فُا ت ـ٦  ألادكزًس  مخُٜٜل   مجس  ٨ ٓ ى  يؼٌح  ئلاي يلةيملل  2  تٍٔط

ل  . وؾك١ً ش ي ألادكزًس  ئع٠ُل   يازًكػ  الاؼعالٟكي ألاضهُل امخ  3  ؿسًساتٍٔط
 

 

ل ٌـقجي اىقى تقؤرجي  منُا ؼقكي ٓ قى ؼعقا  ت٦قكرط  ئلقٝ ٓ  قى  قازا  يةيملقل  .ٌـجي  يطنج اىقى ٣ئكٛقل  يطنقج فقج ألاض تقمج  ي٘كملُقل أ  فقج ألاض تقمج  يشقججًي

ملكيؿؼقبل يل٘كملقكي  ألاض تقمج  ي٘كملُقل  أؼقا ْ  يٌ٘قك   يؾبقكت  يألض تقمج  ( يبقكض ظةي)ًقتغ تجقجُ  كقص   ؤُقكض (Holechek & Galt 2000)  وُقكق 

ل  .  يشججًي
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 0  ال ًا س ضنج ال ًا س زيُ  ٓ ى  يطنج

أؼققم ال ًا ققس  ػققتذس ي يلؾبكتققكي ط ِِ قق دتُققكض  يؾبكتققكي ٠ٛققٍ   وؾققك١ً ت  

 . ئلُٜل  ي٠ٜجيا

 1  (ظت٠ٌٕ)ٓطتمج 

ؼبكتقققققققكي  ظقققققققـ  2/3 – 1/3ظِٔققققققغ  وط نقققققققج تِ قققققققط الاػقققققققتذس ي  وت٥قققققققطض 

 .ألٓا ٚ ألا يُل  ييج تِ ط الاػتذس ي

 2  ظت٥طض 

ٓ ققى كقطغ  وكؿققُل يلٔلققٝ فُققا  ًققس٨كؾقك٢   ي ؼقُِ   يـققسًس يألض تققمج

 
ً
ط ِِ قق يؾبكتققكي  ئلُٜققل ألا يُققل ت   (رلثققج) 3/2أ٣تققي ظققـ .  ٔلقق  ظؾققم زض ققك

 .الاػتذس ي

 3  (ظ٥ئٝ)  ػٕ  يؾٌكٞ 

 

 

تـقققجي ظؼقققتجعٔكي  ظؼققققكٍٟ  وُقققكق اىقققى أكعُققققل   قققاز ظؼققققكفل مجعقققٕ  وُقققكق  ت٘ققققصًت ك ألاج قققكض   يبحجققققي ي   فتُكًُقققكي  وُقققكق  ييققققج تجقققطي تحقققق  

 . عُٕ أؼا ْ  يٌ٘ك   يؾبكت ٓ ى  ( يبكض ظةي) ؤُكضًتغ تججُ  كص   .ألاشجكض

 

    

ل ال تا س ُٟعل وؼتجعٔكي  وُكق  0  أضن ٓكٍض

 يلعُكق
ً
 ظُٔؾك

ً
 1  ظؾذٜول  وؾ٠ٌل يسح ك  يٌ٘ك   يؾبكت   ي٥ا ك يِؼ  ظلسض 

ط   2  ظتاػٌل  وُكق وؾك١ً ألاض تمج  وؾذٜولألاج كض  واػعُل  ييج تٛا

تحتاي  وؾ٠ٌل ٓ ى ملحجي ي   ط٢  أج كض أ  أج ك أضن ٗكملُل فُا ًتغ 

 .تجعُٕ  وُكق   ييج ت٘صي  وؾك١ً  وؾذٜول ظـ ألاض تمج

 3  ظطتٜٔل

 

  

 ألاض تققققمج  ي٘كملُققققل  أؼققققا ْ  يٌ٘ققققك   يؾبققققكت    مخـققققبُل   مخققققسظكي ٓ ققققى أؼققققا ْ  ي٘كملققققكيًققققتغ تجققققجُ   يبُكؼققققكي  وتٔل٠ققققل ملعؾتجققققكي  ي٘كملققققكي ٗجققققي 

ل جيكققك ظقققـ ألاض تقققمج .يألض تققمج  يشقققججًي طكققك ألاشقققجكض   ي٘كملقققكي ٗ  تـقققجي كققصق  يبُكؼقققكي اىقققى ظؾتجققكي  ي٘كملقققكي ٗجقققي  مخـققبُل   مخقققسظكي  ييقققج تٛا

 . من٠ ج ي ججُ  كص   وت٘جي ازدك٨ ملُكؼكي فج ؼعاش   ي٠ٔ  (دكؼكي)تا س ر رل ف٠ا٨  . ي٘كملُل
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طكك  وا ز  ي٘ص تُل  يؾبكتُل   وـط  كي   يٜا ٣م   و٥ؼط ي    ييج تٛا

 .   يبص ض   مجص ض امخ

  ال تا س ملُكؼكي
0 

طكك  يٌٜط وا ز    يٜا ٣م   و٥ؼط ي   يبص ض   مجص ض  . ي٘ص تُل  ييج ًٛا

   يتاي امخ 

 
1 

طق  2  (   وـط ي) يٌٜط ألا ض ٞ   يٜا ٣م امخ ٓلٝ  وكؿُل   يؾح   يصي تٛا

 3   ئلٝ 

  وؼتذسظل فج ( ظئ  ألا ض ٞ   يهنك    مجص ض ) يؾبكتكي  يٌبُل 

لأ  يـط٤كي كؾكٓل /   يٌ   يت٠لُسي  ألازٍ 

   مخج ض ػ  ي ؾسي
4 

.  

  يؾبكتكي  يٌبُل

 
5 

جي  ئٜم  ( يهنك   ألا ض ٞ)  وا ز  يؾبكتُل  جيكك ظـ ( يتكؼكي) تٛا  ٗ 

 (٣علاؼكي  وؼتذسظل ( دككم ألا ض ٞ   يٜا ٣م )أ ع    يؾبكي 

ـكأ   يتا مل    ألٓا
6 

 7   وا ز  يس ر٘ل /ألاكبكٖ  ٟغ ملتحسًسكك فج دكؼل  و فِكي

ل ط  وا ت  يهنُكا  يبًي  8   وؾتجكي  يؾبكتُل ألادط   تٛا

ل   9   منُكا  يبًي

كح  10  (أؽـٌل تط ُل  يؾح ) ئؼ   تٔع  ملعئكملل ظلس يلٍط

ط  يِ  كح ًٛا  11  ظلس ي  يٍط

ط  عك٨  وؾكُط  يٌبُُٔل  12   يِ  ًٛا

 ٣ؿـكي  ملعك فج شي٧  يؼُكفل  يبُئُل   يلُس  أ  كُس ألاػعك٢

ُاج سا ظـ ؼٓا ك تٛط  ظج ا ٍٛط

ل ُا    ي٠ُعل  مجعكي
13 

ُم   يؼُكفل  يط فُل /ملعك فج شي٧ مظ٦كؼكي  يسًؿُل  14  ٛطق  يةٛي

 15  اظ٦كؼكي  يةي ث  يئ٠كفج .ٟغ ملتحسًسكك فج دكؼل  و فِكي

 99  أدط   99
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ـ  يؾِقكي  يبُئقجٌـقجي  يتقؤرجي أ   يتقؤرجي  يبـقطي اىقى فقس ث  هقٌط أ أ   ُٜتقم  ييقج ً ؼقب  ٛ  قك  يبـقط تُ٘جقي فقج ت٦قٍا كؾقك٢ ر رققل  .  ؾِتقم أ  ُ 

ًقققتغ تجقققجُ   يتقققؤرجي  يبـقققطي هقققعـ  ي٘كملقققكي  ألاض تقققمج  ي٘كملُقققل  أؼقققا ْ . ئعققق   من٠ قققج ي جقققجُ  كقققص   وت٘جقققي فقققج ؼعقققاش  ف٠قققا٨ ازدقققك٨ ملُكؼقققكي

ل  . يٌ٘ك   يؾبكت  يألض تمج  يشججًي

 

    

 0  ال ًا س تؤرجي .ػؾا ي  5ال ٌٟٕ أ  تؤرجي ددط؛ أ  ٟس فسث  ي٠ٌٕ ظؾص أ٣تي ظـ 

 1  ( تجكضي ) ي ي٠ٌٕ الاؼت٠كث   

الاػققققتذس ي ) ي٠ٌققققٕ الاؼت٠ققققكث   

 ( وث ىج / ملن ج

 2 

قققس تقققغ اظ يقققل  عُقققٕ ألاشقققجكض ققق١  ي٘قققطغ أ    .ٟ  قققتغ تايُقققس  ي٘كملقققكي ٓقققـ ًٍط  ٍ

 يبصض أ  مل٠ٌٕ  يشجطا أ   يشقججيا اىقى ظؼقتا  ألاضن رـق٦  ز ضي يتحٜجق  

 ( (coppicing يؾعا 

 3   ي٠ٌٕ  يا  ر يألشجكض

ٌقققققٕ  و ؼقققققل٠كي  اظ يقققققل /ٓ قققققج ػقققققبُ   وئقققققك٨؛  يت٠لقققققُغ  الاػقققققة ض ْ   ي٘قققققطغ ٟ 

ـققققققققققققققققققققققققققققكأ  يوققققققققققققققققققققققققققققكضا  إظ يقققققققققققققققققققققققققققققل  منققققققققققققققققققققققققققققس ز   ؾقققققققققققققققققققققققققققققك  دققققققققققققققققققققققققققققٍ  يؾقققققققققققققققققققققققققققققكض  .ألٓا

 

 4   يعض ٓل  وتؾ٠لل

 5  ظٔكمجل ظض ٓل  ي٘كملكي 

 6   ي٠ٌٕ ٗجي  ي٠كؼاؽ  

  ٞ  7   منط

 8  ةؼتك   يٜحغ 

 9  ؽـط ألادـكأ 

 10   عٕ  ئؼ  

 ألا ض ٞ   يهنقققققققققققك    مجقققققققققققص ض   عقققققققققققٕ  يؾبكتقققققققققققكي  يٌبُقققققققققققل ٓ قققققققققققى ػقققققققققققبُ   وئقققققققققققك٨

ل   وؼتذسظل فج  يٌ   يت٠لُسي   كؾكٓل ألازٍ 

 11  ألاؽـٌل  يٌبُل

 12  ظ٦كػ ظ٠سغ 

تُ٘جقققي  ػققققتذس ي ألاض تققققمج ظققققـ   و فِكي فسز ٛلل  ػتذس ي ألاضن  يؼكمل٠ل فج

 ي٘كملقققققكي  ألاض تقققققمج  ي٘كملُقققققل أ  

ل  .ألاض تمج  يشججًي

 13 

أ   يبقققصض  وقققسملط ٓ قققى ألاض تقققمج فيقققج  /اؽـققك   ي٘كملقققكي ظقققـ دققق ٨ الاػقققة ض ْ  

قق   ػققتذس ي  .شيقق٧  منققجػ يققغ تلققؾٝ ٣٘كملققكي  تحٍا
ً
ظققـ  ألاض تققمجٌٔىققج هققعؾك

ؼقققْا  ػقققتذس ي ألاض تقققمج  يؼقققكمل١ فقققج دكؼقققل  فقققسز .ٗجقققي  ي٘كملقققكي اىقققى  ي٘كملقققكي

  و فِكي

 14   ي شججي
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 15   يتٔسًـ     عٕ  يطظ  أؽـٌل  يتٔسًـ   ػتذط   ألاض تمج

اظ يققل منققك  ػققكٞ  يشققجطا ٓ ققى  

 ؿ٦  فل٠ل

 16 

 17   يعض ٓل 

 99  أدط   ٟغ ملتحسًسكك فج دكؼل  و فِكي

 

تؼققتذسي كققصق  ؤلاظققكي يت٠ققسًط  ي٥عُققل  ملنتعلققل رؽـققٌل ظض ٓققل  ي٘كملقققكي  .٠ًةققيح تؾُٜققص  ئعقق   و٠ةققيح دقق ٨  يؼققؾا ي  يققئ ث  و٠بلققل

قكػ ظقـ ف٠قا٨  . منلقكز  وؼقتس ظل  ييقج ًتٔقجػ  ي٠ُقكي د قك فقج أض تقمج  ي٘كملقكي ازدقك٨  يبُكؼقكي فقج ؼعقاش   ئعق   من٠ قج  (دكؼقكي)كؾقك٢ ؼٓا

    .ًتغ تججُ  ظ٠ةيح مز ضا هعـ  ي٘كملكي  ألاض تمج  ي٘كملُل  أؼا ْ  يٌ٘ك   يؾبكت  .كص   وت٘جي ي ججُ 

 

    

 0  ال تا س ظٔكمجل 

 1  ( تجكضي ) ي ي٠ٌٕ الاؼت٠كث   

 2  ( وث ىج / ملن جالاػتذس ي ) ي٠ٌٕ الاؼت٠كث   

 3   يـهخ فج فكيل الاػة ض ْ

 4   ي٠ٌٕ  يا  ر يألشجكض 

ٌقققققققٕ /ٓ قققققققج ػقققققققبُ   وئقققققققك٨؛  يت٠لقققققققُغ  الاػقققققققة ض ْ  ي٘قققققققطغ ٟ 

ـقققققكأ  يوقققققكضا  إظ يقققققل  منقققققس ز   ؾقققققك    و ؼققققل٠كي  اظ يقققققل ألٓا

 يبؾك    .دٍ  يؾكض

 

 ظٔكمجل ظض ٓل  ي٘كملكي

 5 

أؽـققققققٌل ٗجققققققي ٓ قققققج ػققققققبُ   وئققققققك٨ م ققققققط   ي  يؾك عقققققل ٓققققققـ 

 ٟكؼاؼُل

 6   ؼٜكش  ي٠كؼاػ 

١ُ أ هكْ)تُ٘جي  هٕ    7  (تٛا

 
 

 

 ًققحست
ً
قكػ شيقق٧ ظع٥ؾققك عُققل ي٦كتؾققكي  ي٘كملققكي  يؾققكزضا  .س ألاؼققا ْ  وجققجلل أ   مخلققكتم  مخككققل ألادققط  اش  ٤ق   يت٠ققكي كققاض ٟض

ً
ًع٥ققـ أًوققك

ـ شي٧ فج دكؼقل  و فِقكي)  سًقسا يلتؾقْا  "ؼ٠قكي ػقكدؾل"ظقـ ؿقؤج ك ٟقس تعقسؼك ملكؤلاظقكي فقا٨  يتؾقْا  منُقاي فقج تحسًقس  ((هط ضا تسٍ 

س ظـ  يسض ػكي  يتٜلُلُل فج تل٧  ملجكالي  . منُاي   ػت س ٚ  وٍع

ملكيؿؼققبل  ( يبقكض ظةي)ًققتغ تجققجُ  كققص   ؤُققكض .ازدققك٨ ملُكؼققكي فقج ؼعققاش   ئعقق   من٠ ققج ي جققجُ  كققص   وت٘جقي (دكؼققكي)تا قس ر رققل ف٠ققا٨ 
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ل  . يل٘كملكي  ألاض تمج  ي٘كملُل  أؼا ْ  يٌ٘ك   يؾبكت  يألض تمج  يشججًي

  

 

    

 0  ال تا س ملُكؼكي 

 1   يئسًُكي  ي٥بجيا ألاػاز   يُٜلل   فُس  ي٠طػ امخ

 2   يئسًُكي ألادط   

 3   يع  فٝ 

 4   يٌُاض  

 5   منـط ي   يٜط ؿكي 

 6   و ؼل٠ل 

 7  (ألاشجكض   مخج ض ػ ملكػتثؾك ) يؾبكتكي  

 8  (ولتل٠ل) يؾبكتكي  ي ا تُل  

كي   9   يٌٍٜط

ل  يؾكزضا ظئ   يُؾكملُٕ   يا فكي  10   وا ت   منٍُا

 99  أدط   
  

  4.63 

لًققتغ تجققجُ     كققص   يؾعققاش  ًحتققاي ٓ قققى  .ملُكؼققكي  يشققججي ي هقققعـ  ي٘كملققكي  ألاض تققمج  ي٘كملُققل  أؼقققا ْ  يٌ٘ققك   يؾبققكت  يألض تققمج  يشقققججًي

 (.10 مجس ٨ ) يشججي ي ٣عك  ضز فج  (ملكض ظةي)ٌجج   يٌكٟغ ظُٔكض .ظةي 15ظٔلاظكي ٓـ  يشججي ي ٓ ى ز تطا ؼلٝ ٌٟطكك 

 : 

     فج ؼعاش    فس    ٣ت   ػغ ٤ 
ً
 .ال ت٥طض أػعك   يشجطا . ئسز ؼْا ظطا   فسا ٠ٍٛ   ملعك فج شي٧ ز تعك

  ػا   ٤كؼ  ألاشقجكض ت٠قٕ ؿقعك٨ أ   ؾقاأ ظط قْا أدقص  ئُؾقكي ٛاقج ال تحتقك  اىقى تجقجُ     كيتؤ٣ُقس ال ًؿباقج تجعُقٕ ألاشقجكض

 .أرؾك  ظطفلل ازدك٨  يبُكؼكي ػُئزي شي٧ اىى الاضتبك٢ .ٓ ى كص   يؾحا
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9 

 

  

     

غ  قققل  تج ج  ي  منلط ٟض ٜقق  ملجعٓا غ  يتٍٔط  يققٟط

 أدص  ئُؾكي فج  يؼاز ػ

سكـــــــــــم مجمىعـــــــــــت أخـــــــــــز 

 العُىاث

ٓ ققققققققققى ظط قققققققققققْا أدقققققققققققص  ئُؾقققققققققققكي 

   وـةي٢

 (أ)أ   (أ)أهٝ 

غ   دٌل  منلط 10 - 1 يٟط

 

غ ظط ْا أدص  ئُؾكي  ٟض

ل أدص  هعـ ظجعٓا

  ئُؾكي

ققققققققققققققققققققغ ظط ققققققققققققققققققققْا أدققققققققققققققققققققص  ٟض

  ئُؾكي

غ    و فِكي  من٠لُل ٟض

 

  يٌ٘ك   يشججيي   يٌ٘ك   يشججيي 

غ   .ٟض

 ظةي : يافسا

 .ظةي 0.5 : يسٟل

  و فِكي  من٠لُل

 

ظتاػققققققققققققققققققققققققققققققٍ  ضتٜققققققققققققققققققققققققققققققكْ  

  يشججيا

 

 

قققل ظققـ  وؼققكفل م عكيُققل يققألضنٌـققجي  يٌ٘ققك   ققكزا ظققك ًقققتغ  . يشققججيي اىققى مػقق٠كي  ئعققازي يلٌ٘ققك   يتققك ج يلشققججي ي ٣ؿؼققبل ظلٍا  ٓ

  ي٥قـ اش  ٤قكػ  ػقتذس ي ظ٠ُقكغ  ي٥ئكٛقل  ي٥قط ي  ( يبكض ظةي)ت٠سًط كص   ؤُكض 
ً
ك    "spherical densitometer "مللٍط

ً
 ًع٥قـ أًوقك

ً
ظع٥ؾقك

 . ػتذس ي كص   مج كظ

 

    

 0  ال ًؾٌب١/ال تا س ملُكؼكي 

 1  %10 < ٌٗك  تك ج شججيي ظتؾكرط

 2  %39 -% 10 ٌٗك  تك ج شججيي ظٜتاح يل٘كًل

 3  %69 -% 40 ٌٗك  تك ج شججيي ظٜتاح

 4  %70 < ٌٗك  تك ج شججيي ظ٘ل١
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غ  ققل  تج ج  ي  منلط ٟض ٜقق  ملجعٓا غ  يتٍٔط  يققٟط

 أدص  ئُؾكي فج  يؼاز ػ

سكـم مجمىعـت أخـز 

 العُىاث

ٓ ققققققققققى ظط قققققققققققْا أدقققققققققققص  ئُؾقققققققققققكي 

   وـةي٢

 (أ)أ   (أ)أهٝ 

غ   دٌل  منلط 10 - 1 يٟط

 

غ ظط ْا أدص  ئُؾكي  ٟض

قققققققققققققل أدقققققققققققققص هققققققققققققعـ  ظجعٓا

  ئُؾكي

ققققققققققغ ظط ققققققققققْا أدقققققققققققص  ٟض

  ئُؾكي

غ  يٌ٘ك   يشججيي    و فِكي  من٠لُل ٟض

 

  يٌ٘ك   يشججيي  

غ   .ٟض

 ظةي : يافسا

 .ظةي 0.5 : يسٟل

  و فِكي  من٠لُل

 

ظتاػقققققققققققققققٍ  ضتٜققققققققققققققققكْ  

  يشججيا

 

ًحتاي كص   مجع  ٓ ى  ؤلاظكي  وتٔل٠ل  .ًتغ  ي ججُ  هعـ  ي٘كملكي  ألاض تمج  ي٘كملُل  أؼا ْ  يٌ٘ك   يؾبكت  

 .ال ًتغ تججُ   يشججي ي هعـ ظط ملُٕ  يتجسًس .ظةي 1 يٜطنج  يس تطي ردص  ئُؾكي   يصي ؼلٝ ٌٟطق   وط ْاملتجسًس ألاشجكض ٓ ى 

جج   يٌكٟغ  ؤلاظكي  يتكيُل ٓـ  يتجسًس  أي ٓـ ؿتا٨ ألاشجكض  ألاشجكض  يل٘جيا  ييج ًبلٙ  ضتٜكٓ ك أ٣تي أي أؼا ْ ألاشجكض  )َ 

 :(ػغ ٓؾس ظؼتا   يلسض 1ػغ   ييج ٠ً  ٌٟطكك ٓـ  10ظـ 

11 

  

     

غ   أؼا ْ ألاشجكض ٟض

 ٟكتعل  يتح١٠

 ألاؼا ْ ضظع )٤از( 

ألاػعك   ملنلُل   و فِكي  من٠لُل  يؾم 

 يألؼا ْ 

 أػعك  ألاؼا ْ

الاػغ ملكئكظُل    يؾم 

 ي ججُ  ألاؼا ْ

 ملكيل٘ل  ئكظُل

غ    ي٠ُكػكي  من٠لُل ٟض

 

ملكزض ي  ٓسز 

  يـتا٨  

 ألاشجكض  يل٘جيا
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5.6 4  

 .ألاض تمجًتغ تججُل ك ٓ ى  عُٕ أؼا ْ  ملُكؼكي  يشجطا 

قل  ًت٦اػ كص   يؾعاش  ظـ  س ٨ فُا ػِتغ تجقجُ   ؤلاظقكي  وتٔل٠قل ملجعُقٕ ألاشقجكض  ييقج تقغ ُٟكػق ك فقج ظط ملُقٕ أدقص  ئُؾقكي  وط٣ٍع

ققل أدققص  ئُؾققكي  ًققتغ تجققجُ  ٤قق  شققجطا ملاكققٜ ك شققجطا ٓققس  . (12 مجققس ٨ ) ٣شققجطا أدقققص  ٤قق  شققجطا تطتُب ققك  مخققكظؽ هققعـ ظجعٓا

جػ ظققـ أؼقا ْ  ػققتذس ي ألاض تققمج  ٟققغ مل جقجُ  ألاشققجكض ٓ ققى ٣قق  أ ققع   فققج ظط ققْا أدققص  ئ.ُٓؾقكي ُؾقكي  وـققةي٢  يققصي ٠ًققٕ ٓ قى فكٛققل ؼققٓا

 .ظط انج أدص  ئُؾكي فج ؼعكش  ٓع  ف٠لُل ظؾٜللل

 

11 

 

     

غ  ٜقققققققققققققققققققققققققققققق   دٌل  منلط ٟض غ  يتٍٔط  يققققققققققققققققققققققققققققققٟط

قققل أدقققص  ئُؾقققكي  ملجعٓا

  يؼاز ػ فج

ل أدص  ئُؾكي غ ظجعٓا  ٟض

ٓ قققى ظط قققْا أدقققص  ئُؾقققكي 

   وـةي٢

 (أ)أ   (أ)أهٝ 

ققققققققققققققققققققغ ظط ققققققققققققققققققققْا أدققققققققققققققققققققص  دٌل  منلط 10 - 1الرقم  ٟض

  ئُؾكي

ققققققققل أدققققققققص  هققققققققعـ ظجعٓا

  ئُؾكي

غ ظط ْا أدص  ئُؾكي  ٟض

غ  غ  يشجطا   ٟض  ٟض

ملكيؿؼققققققققققققققبل يلشقققققققققققققققجطا ش ي 

كقصق   مجصْ  يا فس أتط٢ 

ل   مخكؼل ٛكٗض

غ   صْ ظ ـٔ   ٟض

 .ظةي 1.3أٟ  ظـ 

غ  مجصْ   ( يؼكٞ)ٟض

غ   أؼا ْ ألاشجكض ٟض

 ٟكتعل  يتح١٠

 ألاؼا ْ (٤از)ضظع  

 ألاؼا ْ  ملنلُل  و فِكي  من٠لُل  يؾم 

  ػغ

 أػعك  ألاؼا ْ

الاػقققققققققققققققققققققققققققققققغ ملكئكظُقققققققققققققققققققققققققققققققل    يؾم 

 ػعك  ألاؼا ْأي ججُ  

  وتس  ٨ ملكئكظُل الاػغ

غ ٛٞا  يهنك   ٟض

 ػغ : يافسا 

 .سم 1: يسٟل

  ي٠ٌط ٓؾس ظؼتا    و فِكي  من٠لُل

 ضتٜكْ ملعؼتا   يلقسض 

 (ظةي 1.3)

ُٟقققققكغ ٌٟقققققط  يشقققققجطا ٓؾققققققس 

 ظؼتا   يلسض

  يانل  منكيل  يانُل ضظع  و فِكي  من٠لُل  

 أصل الصجشة أك   يشجطا  و فِكي  من٠لُل  يؾم ضظع 
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 ػغ 15: الاٛةي تمج

 ٛٞا ألاضن

غ  ٟض

 ػغ : يافسا 

 .سم 1: يسٟل

أشققققققققققققجكض أدققققققققققققص  ُٟكػققققققققققققكي

  ئُؾكي

  ضتٜكْ  مجصْ 

غ   ٟض

 ظةي : يافسا 

 .ظةي 0.5 : يسٟل

أشققققققققققققجكض أدققققققققققققص  ُٟكػققققققققققققكي

  ئُؾكي

 ٌٟط  مجصْ 

غ   ٟض

 ظةي : يافسا 

 .ظةي 0.5 : يسٟل

أدققققققققققققص أشققققققققققققجكض  ُٟكػققققققققققققكي

  ئُؾكي

 الاضتٜكْ  ي٥ ج 

 ًقتغ تجقجُلم ٓؾقسظك ٦ًقاػ 

 ي٠ٌقققققط ملعؼقققققتا   يلقققققسض 

 ػغ 20 >

غ  ٟض

 ظةي : يافسا 

 .ظةي 0.5 : يسٟل

 أشجكض أدص  ئُؾكي

ُٟقققققققققققققققققكغ أشقققققققققققققققققجكض  ئقققققققققققققققققس 

ض)  ( و٠سا

 ( مجقققققصْ) ضتٜقققققكْ  يؼقققققكٞ  

١   ي٠كمل  يل ؼٍا

  و فِكي ؼم اهكفج  النص 

 شجطا تغ تٔلُع ك   ال/ؽٔغ ال :الاٛةي تمج

ملققققكيٌ   أ  ملذققققكخ ًققققق   

ٓؾقس ظط قٕ أدقص  ئُؾقكي 

  يس تغ

 ظٌلُل

 

 

ًققتغ تجققجُ   منكيققل  ياققنُل ي٦قق  . ئكظقق   وؼققب   يطتِيققمج تـققجي  منكيققل  ياققنُل اىققى  منكيققل  منكيُققل  وطكققازا يشققجطا  ئققس الافلققكث 

ٓ قققى فقققسق  ( قققصْ)ُٛققتغ تجقققجُ  ٤ققق  ػققكٞ  ( مجقققصْ ) ػظتٔقققسزا  يؼقق٠ُكأظقققك ملكيؿؼققبل يلشقققجطا  شققجطا ٓقققس  فلققكث  رـققق٦  ظؾٜلققق  ي٦قق   

 .مللاضا ظؼت٠لل

 

    

ٌل١ ٓ ى  يشجطا أج ك ملحكيل صنُل ٓؾسظك ال ًبس  ٓل  ك أٓط ن  ً 

ؼعاكك   وطن أ  ٗجيكك ظـ  وؼببكي  وئرطا رـ٦  ٣بجي ٓ ى

ت ك  . فٍُا

  ( ٛةي تمج)كخج 

1 

تتققققؤرط  يشققققجطا ٓؾققققسظك تِ ققققط ٓل  ققققك أٓققققط ن  وققققطن أ   يهجققققاي ظققققـ 

ت ققققققك أٓققققققط ن  .ٟبققققق   منـققققققط ي  ييققققققج تققققققئرط ٓ قققققى ؼعققققققا  يشققققققجطا  فٍُا

 منـقققط ي  ييققج تققئرط ٓ قققى ؼعققا  يشقققجطا   وققطن أ   يهجققاي ظقققـ ٟبقق 

ت ك  . فٍُا

ول   ظٍط

2 
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ل ض عك تتٔكفى   3   يشجطا  ملنةٟي

ل ض عك تعاي   4   يشجطا  ملنةٟي

عج  عج  . ووُٝ فج ج كًل  وٌكٚ ٟس تسظط  مج   5  تتؤرط ملٜٔ  أؼا ْ  مج 

 6  ٓا ظ   يتلٝ ألادط   ٟغ ملتحسًسكك فج دكؼل  و فِكي

 7  ظُتل 

 

 

ػ تؼقتذسي ي٠ٌقٕ  يشقجطا أ   يشقججيا اىقى ظؼقتا  ألاضن رـق٦  أًجق   ' C ' .أكق  شقجطا  ئقس مفلقكث  ( يبقكض ظةي)ًلقٝ كقص   ؤُقكض

قل  (coppicing)ز ضي يتحٜج   يؾعا  ٓ قى ظا ٟقٕ  ي شقججي  ًط قى  .ر٘ى  يؾِقط ٓقـ ظقك اش  ٤كؼق  فقج ألاكق  تحقسث رـق٦  ًبُعقج أ  ظعضٓ 

 . يبـطي   يتؤرجي)  فج ؼعاش  ظط ْا أدص  ئُؾكي " ي شججي " (٤از/تص٣ط  هكٛل ضظع

 

    

قققل ظتجقققك ضا ظقققـ ألاشقققجكض ظافقققسا رـققق٦    يتجقققسز  يٌبُعقققج ملجعٓا

قققل أ   محجقققغ أ   قققٕ  يٜلقققكي  ئعٍط ـ أ   يبؿُقققل أ  تاَظ ٚ  فقققج  يت٦قققٍا ققك ٤ق

 ملعْض  يبص ض   (stand) يةيتِ   و٦كؽ  

 N  ( ٛةي تمج)ًبُعج 

Natural 

١  يبصض أ  يتجسًس    ػة ض ْالا  الاكٌؾكنج ٓـ ًٍط

 

 P 

Planted 

١  يبي ٓغ ظـ  مجصْ أ   C  ألا عكي  مجص ض   يتجسز ٓـ ًٍط

Coppice 

 NK  ٗجي ظٔطٚ  

Not 

Known 

6.6 5  

ًت٦ققاػ كققص   يؾعققاش  ظققـ  ققس يجػ  فُققا ًحتققاي  مجققس ٨  ئلققاي ٓ ققى ظٔلاظققكي تتٔلقق١ ملجعُققٕ  وققا ز  مخـققبُل  وُتققل  ول٠ققكا ٓ ققى ألاضن 

لقكػ  ي٥بجقيا ٓ قى ػقٌح ألاضن؛  .ظةي 15هعـ ظط ْا أدص ُٓؾكي ز تطي ؼلٝ ٌٟطق  ًت٦قاػ  مخـق   وُق  ظقـ ألاشقجكض  يؼقكٌٟل  ألٗا

لقكي  مخـق   وُق   ييقج ػقع٥ ك. أ 5 يؾعقاش   فقج  مجقس ٨  يئقكؽ  فقج  ًتغ تججُ   مجقصْ  رـق٦  ظؾٜلق    ًجعقٕ  يٌقكٟغ  يبُكؼقكي ظقـ  ٍع

  فقس فقج  مجقع   مجقصنج : ظقـ ُٟكػقكي  ي٠ٌقط ملقكرؾجػًتغ تججُ  ٤   قع  ظقـ  مخـق   وُق  . يْٜط/ مجصْ ػغ فج  مجع   ئلاي ظـ 5 >

ًقتغ تجقجُ  ملُكؼقكي  مخـق   .13ًتغ ٓقطن  يبُكؼقكي  وجقجلل يهخـق   وُق  فقج  مجقس ٨  .ظـ  يؼكٞ   دط فج  مجع   ئلاي ظـ  يؼكٞ
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ل  . وُ  هعـ  ي٘كملكي  ألاض تمج  أؼا ْ  يٌ٘ك   يؾبكت  يألض تمج  يشججًي

12

 

     

ٓ قققى ظط قققْا أدقققص  ئُؾقققكي 

 (أ)أ   (أ)أهٝ   وـةي٢

غ ل أدص  دٌل  منلط ٟض ٜ  ملجعٓا غ  يتٍٔط  يٟط

  يؼاز ػ  ئُؾكي فج
ل أدص  ئُؾكي غ ظجعٓا  ٟض

غ   غ ظط ْا أدص  ئُؾكي دٌل  منلط  10 – 1 يٟط  ٟض

ل أدص  ئُؾكي  هعـ ظجعٓا
غ ظط ْا أدص  ئُؾكي  ٟض

اش   القققققج  أػقققققعك  ألاؼقققققا ْ

 
ً
 ٤كػ شي٧ ظع٥ؾك

غ    ٟض
 ألاؼا ْ (٤از)ضظع 

 أػعك  ألاؼا ْ   و فِكي  من٠لُل  يؾم 

 ملكيلهجكي  ملنلُل    يؾم 

 مجققققققع    ي٠ٌققققققط ٓؾققققققس ظؼققققققتا    و فِكي  من٠لُل  

  مجصنج ظـ  يؼكٞ
 ٠1ٌط  ي

  ي٠ٌط ٓؾس ظؼتا    و فِكي  من٠لُل  

  مجع   ئلاي ظـ  يؼكٞ
 ٠2ٌط  ي

  يٌا٨   ع  ظـ  مخـ   ُٟكغ ًا٨   من٠لُل و فِكي   

 وُقققققققق   ٓققققققققسز أ ققققققققع    مخـقققققققق   و فِكي  من٠لُل  

 ظتعكرلل  محجغ

 

 

 ٓسز  يؼ٠ُكػ

 تلؿُٝ  مخـ   وتحل   و فِكي  من٠لُل  

 (الاتؼكٞظـ فُا )

دـقققققققققبُل ( أؼ٠قققققققققكن)ظذلٜققققققققكي 

 دـؾل

 

 تحل  /تؼاغ

    و فِكي    يؾم 

 
 

٠ققس ػ  ي٠ققاا   ي٥تلققلاىققى تحلقق  / ٌـققجي ققكي  وققسظطا يألدـققكأ ظعققك ًققئزي اىققى تلُققجػ ٛ   .ظققكزا  مخـقق  ملٜٔقق   يٌٍٜط

ـ  يتكيُجػ ياكٝ ٛلل  يتحل   . ػتذسي أفس  مخُكٍض
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/ 

    

 S  (الاٛةي تمج)ظكزق  مخـ   يلل    

 أ   وققققققققا ز   
ً
 مخـققققققققبُل  يٜكػققققققققسا ٤لُققققققققك

 
ً
  عتُك

 R 

 

7.6 5:  

 . عُٕ أؼا ْ ألاض تمج ىٓ  ًتغ تججُ  ملُكؼكي   

 5 > عُقٕ  مجققصْ   ٌٟققط ػفُققا أ)ًت٦قاػ كققص   يؾعققاش  ظققـ  ققس يجػ  فُقا ًحتققاي  مجققس ٨  يؼققٜ ج ٓ ققى  ؤلاظقكي  وتٔل٠ققل ملكمجققصْ  

  15هعـ ظط ْا أدص ُٓؾكي ز تطي  يـ٦  ؼلٝ ٌٟطق  (ػغ
ً
ؼ٠قٍ )ًتغ ُٟكغ ٌٟط  مجصْ دكض   يهنك  تح  ؼ٠ٌل  ي٠ٌٕ ظبكؿقطا  .ظةي 

ى ٓقـ  يهنقك  ملكةهقكٛل .(ٌٟقٕ ألاشقجكض   ًقتغ  يتٔقٍا
ً
 أ  ظ٠ٜقاز 

ً
ظةقي ًقتغ ُٟققكغ 1.3ٓؾقسظك ٦ًقاػ  مجقصْ أًقا٨ ظقـ  .اش  ٤قكػ  يهنقك  تكيٜققك

 رػ افس  ظ٠ككس  منلط  ي٠اظ  يل٘كملكي كقا  منلقا٨ ٓ قى ت٠قسًط ي  .(ُكغ  ي٠ٌط ملعؼتا   يلسضٟ)ظةي 1.3 ي٠ٌط ٓ ى  ضتٜكْ 
ً
ؼِط 

ل ٛعققـ  يوققط ضي  عققٕ ملُكؼققكي فققا٨  يؼققؾل  و٠ققسضا يل٠ٌققٕ دككققل ملكيؿؼققبل يهجققصْ   ييققج ٠ًقق  ٓعطكققك ٓققـ رقق ث ػققؾا ي فققج  .يسظ يقل  يؼققؾٍا

 أػ ٌؼققؤ٨  يؼقق٦كػ  ملنلُققجػ ٓعققك اش  ٤ققكػ يققسح غ  رٔققى  منققكالي  ػقق٦ُاػ ظققـ  يلققٔ  ت٠ققسًط كققصق  يبُكؼققكي  ي٥ققـ
ً
قق١ أًوققك ًجقق  ٓ ققى  يٍٜط

ُ   وؾكػ  ل فا٨  يتٟا  .رٔى  ؤٛط
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13

 

     

غ  غ  دٌل  منلط ٟض ل أدص  يٟط ٜ  ملجعٓا  يتٍٔط

  ئُؾكي فج  يؼاز ػ
ل أدص  ئُؾكي غ ظجعٓا  ٟض

ٓ قققى ظط قققْا أدقققص  ئُؾقققكي 

 (أ)أ   (أ)أهٝ   وـةي٢

غ  غ ظط ْا أدص  ئُؾكي دٌل  منلط 10 - 1 يٟط  ٟض

ل أدص  ئُؾكي  هعـ ظجعٓا

غ ظط ْا أدص  ئُؾكي  ٟض

غ   ألاؼا ْ (٤از)ضظع    ٟض

 الج  أػعك  ألاؼا ْ

 اش  ٤كػ شي٧ 
ً
 ظع٥ؾك

ملكيل٘ققققققققققققققققققل  أػقققققققققققققققققعك  ألاؼقققققققققققققققققا ْ   و فِكي  من٠لُل  يؾم

  ئكظُل

اش    يهنققققك  الققققج  أٓقققق ق

  ٤كػ  يهنك 
ً
 ظ٠ٜاز 

ى ملكةهكٛل   يتٍٔا

 يهنك   و٠ٜاز

 ي٠ٌققققققط أػققققققٜ  ؼ٠ٌققققققل  ي٠ٌققققققٕ   و فِكي  من٠لُل 

 . ظبكؿقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققطا

 

 

 

 ٠ٌط ي

  ضتٜكْ  ضتٜكْ  مجصْ  و فِكي  من٠لُل  

غ   ٟض

 ػؾل : يافسا

  و فِكي  من٠لُل

  ؤكٚض  ملنلُل

قققققققققققققق   و٠ققققققققققققققسض ملكيؼققققققققققققققؾا ي   يٟا

٠ٌقققققققٕ   ً ي٠ٌقققققققٕ  يؼقققققققكٞ أ  ظيقققققققج 

  يؼكٞ  إال تٔطن يل٥ؼط

  ي٠ٌٕ ػؾا ي ظـ

 الاػتذس ي  وع٥ـ    يؾم 

  و فِكي    يؾم 
 

8.6 15:   

ل هعـ  ي٘كملكي  ألاض تمج  ي٘كملُل  أؼا ْ ًتغ تججُ  ملُكؼكي     . يٌ٘ك   يؾبكت  يألض تمج  يشججًي

كي ظـ  مخج ض ػ .٤لعك  ؼٌب١ شي٧  (ظةي 1.3فُا  عُٕ ملط ٓغ  مخج ض ػ أًا٨ ظـ ) ًحتاي كص   يؾعاش  ٓ ى ظٔلاظكي ظتٔل٠ل ملعجعٓا

 ٛقٞا ألاضن 1.3)ًبلقٙ ظتاػقٍ  ي٠ٌقط ٓؾقس  ضتٜقكْ  يلقسض  .ظةقي 15هقعـ ز تقطا ؼلقٝ ٌٟطكقك 
ً
 وُق    يخقج ًقتغ تجقجُ   مخجق ض ػ   .(ظةقي 

 .15ُٟكػكي  مخج ض ػ ظسض ل فج  مجس ٨ ((ملكض ظةي ي)ظٔكًجي  .رـ٦  ظؾٜل  ٤لعك أظ٥ـ
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14

 

     

غ  ل أدص دٌل  منلط ٟض ٜ  ملجعٓا غ  يتٍٔط   يٟط

  ئُؾكي فج  يؼاز ػ

ل أدص  ئُؾكي غ ظجعٓا  ٟض

غ   غ ظط ْا أدص  ئُؾكي دٌل  منلط 10 - 1 يٟط  ٟض

ل أدص  ئُؾكي  هعـ ظجعٓا
غ ظط ْا أدص  ئُؾكي  ٟض

غ   ألاؼا ْ ضظع )٤از(   ٟض

ملكيل٘ل  أػعك  ألاؼا ْ   و فِكي  من٠لُل  يؾم 

  ئكظُل

 حج ظُ   /حج  و فِكي  من٠لُل ضظع  يؾم 

غ   ٟض

 ػغ : يافسا

 ػغ 1 : يسٟل 

 ؼ٠ٌل ظتاػٍ  ي٠ٌط ٓؾس  ي٠ُكغ  من٠ ج

 ظةي  1.3أٓ ى ظـ

  

 ظتاػٍ  ي٠ٌط

غ    .ٟض

 ظةي : يافسا

 ي 0.5 : يسٟل

  من٠لُل  ي٠ُكػكي

 

ظتاػٍ  ضتٜكْ  مخج ض ػ فج 

ل )ألا عل(  ظتاػٍ الاضتٜكْ  ملجعٓا

ٓ ى ظط ْا أدص  ئُؾكي 

 (أ)أ   (أ)أهٝ   وـةي٢

  من٠لُل  ي٠ُكػكي  يؾم

  

ٓسز ػ٠ُكػ  مخج ض ػ فج 

ل )ألا عل(   ملجعٓا
 ٓسز  يؼ٠ُكػ

  و فِكي    يؾم 

 الج  أػعك  ألاؼا ْ

 
ً
 اش  ٤كػ شي٧ ظع٥ؾك

    

     

  = Aحج  

 = Dظُ    
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1.7  

ققل؛ يؼققببجػ كققكظجػ ُا ًكِت ج   ِٛ ُا   ظققـ  :ٌؼةيؿققس ظلققععا أدققص ُٓؾققكي  وجققر الا تعققكنج  الاٟتلققكزي ملتلققعُغ  عققٕ  يبُكؼققكي  يبا
ً
أ ال

ققققققل  الا تعكُٓققققققل  الاٟتلققققققكزًل  ُا ًكِت ج   ِٛ ُا ظعققققققك ػققققققُٔعظ ملققققققس ضق  ي٠ققققققسضا ؿققققققؤؼم  يؼققققققعكح ملققققققكيط ٍ  يتحلُ ققققققج  يارُقققققق١ ملققققققجػ  يبُكؼققققققكي  يبا

ل  ظ  ظقل  يؼُكػققل  ئكظقل يلبُكؼققكي   ػقٚا ًؿققت  ُٓؾقل ٗجققي ظتحجق ا ظقـ  يؼقق٦كػ ظاهقٕ الاكتعققكي ًكوقك تلققعُغ  . يتٜؼقجًي
ً
 ركؼُقك

ققل  قٕ فقج أحجققكي  ي٥تلقل  منٍُا  يلت٘جققي  وتٟا
ً
٠قك ققل ظ٠ؼقغ اىقى ًب٠ققكي ٛ  ُا ًكِت ج   ِٛ ُا اي ظعقك ٌٔىقج أػ  وؾققك١ً  ييقج تحتقق)أدقص  ئُؾقكي  يبا

س ظـ ؼ٠كي  ئُؾل  (.ٓ ى ٗكملكي ػ٦ُاػ ي ك  وٍع

قققتٔلغ ظققا غ  يطتِؼقققُجػ)ًققتغ  عقققٕ  يبُكؼققكي الا تعكُٓقققل  الاٟتلقققكزًل  ؼ 
 
ظقققـ % 50فقققج  (ظ٠ققكمل ي ألاػقققط  ؤِـققُل  ألاشقققخكق  و

قكي أدقص  ئُؾقكي قكي أدقص  ئُؾقكي  يس تعققل ) .ظجعٓا  (PSCs)أي ًقتغ  عقٕ  يبُكؼقكي الا تعكُٓقل  الاٟتلقكزًل فقج  عُقٕ ظجعٓا

تل  كي أدص  ئُؾكي  وٟئ تقل  .(TSCs فج رلا ظجعٓا كي أدص  ئُؾقكي  وٟئ  ظـ ظجعٓا
ً
١  من٠ ج أًك  (TSCs)تحسز از ضا  يٍٜط

 . ييج تجعٕ  يبُكؼكي الا تعكُٓل  الاٟتلكزًل ٛ  ك

 

32 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ل أدص  ئُؾكي   وجر  وث ىج   650 ضػغ دٍ ٓعازي ظـ ظؼقكٛل (.  وجر الا تعكنج  الاٟتلكزي)ًبجػ  يـ٦  ظؾ٠ٌل ظجعٓا

ل أدص  ئُؾكي    ٓ ى ٤  هلٕ ظـ أهْ  ظجعٓا
ً
بك  ت٠ٍط

ً
ل يلعجر  وث ىجظةي   .يتحسًس ظط٣ع  وؾ٠ٌل  يس تٍط

1.1.7    

ـ ضتِؼُجػ يبُكؼكي  و٠كمل ي   :الا تعكُٓل  الاٟتلكزًل   منا٣عل ظـ أ    ؤكًجي ) يبكض ظةي ي(ػِتغ  ػتذس ي ظلسٍض

 ٤لغ  2 و٠كمل ي  يشخلُل ظٕ ألاػط  ؤِـُل  ييج ت٠ٌـ هعـ  فسا  ئُؾل ملعؼكٛل. 

   ؼتٔلغ ظا غ  يطتِؼُجػ
 
 . و٠كمل ي  يشخلُل ظٕ  و
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2.7  

1.2.7  

 

ـ ظذتكضا  ًقتغ  دتُقكض رق ث أػقط ٣عقك  .لظِٔـقُ  ػِتغ  دتُكض أض ٕ أػط ( فسا أدص  ئُؾكي)فج ٤  ز تطا ؼلٝ ٌٟطكك ٣ُلاظةًي

قققق١ أدقققط  ٤ؤػققققط  فتُكًُققققل  فقققج فكيققققل ٓققققسي تا  قققس أفققققس فققققج ظثقققق ٨   فقققس أ  أ٣تققققي ظققققـ ألاػقققط  ؤِـققققُل ألاض ققققٕ ألا ىقققى أرؾققققك  ظققققط ض ٍٛط

ٟبق   يققصككأ اىقى  من٠ق   شيقق٧ ملكػقتذس ي ظققٍع  ظقـ  يلققاض ( ٟقسض مظ٦ققكػ)ػقِتغ تحسًققس كقصق ألاػققط  ضػقغ دقط تٍ ي ققك  . يسض ػقل

فققج ٤قق   فققسا أدققص ُٓؾققكي ظققـ دقق ٨  دتُققكض ألاػققط  ييققج يققج أٟققطأ ًققتغ  دتُققكض ألاػققط  ؤِـققُل  يؼققبٕ رـقق٦  ظا جققج  .ٓكيُققل  يسٟققل

ـ  ٓ ى ٓعلُل الادتُكض كصق (32 يـ٦  ) .وط٣ع ز تطا ؼلٝ ٌٟطكك ًايم ٣ُلاظةًي
ً
 .ٌٔطن ظئكال

فققققج فققققك٨ ٓققققسي   ققققاز أػققققط ظِٔـققققُل ز دقققق   فققققسا أدققققص  ئُؾققققكي  ػققققِتغ  دتُققققكض أػققققطتجػ ظققققـ  وؼققققك٣ـ ألاٟققققطأ اىققققى  فققققسا أدققققص 

ًجققققق   دتُكضكعقققققك يلع٠قققققكمل ي   يلتقققققكػ ت٠قققققٕ ظؼقققققك٣ا عك هقققققعـ أٟلقققققط ظؼقققققكٛل ظققققـ ظط٣قققققع  فقققققسا أدقققققص  ئُؾقققققكي ألاػقققققطتكػ. ئُؾققققكي

 . يشخدمج

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػقتجطي  و٠كمللقل  يشخلقُل ظقٕ شخلقجػ ٣حقس أٟدقمج فقج ٤قق  أػقطا ظِٔـقُل  كقص  ضكقجػ ملتقا ٛط ألاشقخكق ظعقـ ػقتجط  ظٔ ققغ 

 ل يشخلققُظققـ  يؾكفُقل  وئكيُققل  ًجق  أػ ًجققطي  و٠قكمل ي .٠٣كٓقسا ٓكظققل  ًجق  ا ققط   ظ٠كمللقل ظققٕ ضأ ألاػقطا  ظ  تقم . و٠قكمل ي

ق١ رؾقكث  ظـق٦  ظققـ  ق  (ظقٕ ضأ ألاػققطا  ظ تقم) ض ق  فيقج ً ؼققىج ا قط    و٠قكمللتجػ   ظقطأاٍٛط  شيقق٧ .رـق٦  ظؾٜلق   فققج ؼٜقؽ  يٟا

 يتح٠ُق١ ظبقسأ  يتقا ظػ ملقجػ  مجؿؼقجػ فقج  ئُؾقل
ً
 18ًجق  أػ ال ٠ًق  ٓعقط ألاشقخكق  يقصًـ ػقتجط  ظٔ قغ  و٠قكمل ي ٓقـ .هقعكؼك

 
ً
 .ٓكظك
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2.2.7   

ق  ظقٕ ألاػقط  ؤِـقُل  ييقج أدقصي ُٓؾقكي ظا قك فقج ٤ق   فقسا ظقـ  فقس ي أدقص  ئُؾقكي  ػقتجطي  ملكةهكٛل اىى  و٠كمل ي  ييج أ ٍط

 ظ٠ققققكمل ي ظقققٕ  رؾققققجػ ٓ ققققى ألاٟققق  
ً
ققققتٔلغ ظققققا غ  يطتِؼقققُجػ قظققققـ ألاشقققخكأًوقققك ؼ 

 
ققققتٔلغ ظققققا غ  . و ؼ 

 
ٟققققس ٦ًقققاػ ظققققـ ملققققجػ ألاشقققخكق  و

ٜ   ي٘كملقكي  ملنلُقجػ أ  ٗجقيكغ  يطتِؼُجػ ؿُاخ  ي٠ط  أ  أصنكأ  منُ كظ ي  ملنلُجػ أ  ظعئ ج  وؾِعقكي ٗجقي  من٦اظُقل أ  ظقُا

ل ٣بجيا ملكالػتذس ي  ملن ج يل٘كملكي ػِتغ  دتُقكض كقئال  ألاشقخكق ملعؼقكٓسا ػقلٌكي ٌٟقكْ  .ظـ ألاشخكق  يصًـ يسح غ ظٔٛط

ٜ   ي ُلققققل  ي٠اظُققققل يل٘كملققققكي  ظعئ ققققج  وؾِعققققكي ٗجققققي   من٦اظُققققل يل٘كملققققكي  يققققصًـ ٌٔعلققققاػ فققققج  وؾ٠ٌققققل  ي٘كملقققكي  ملنلُققققل ظئقققق  ظققققُا

 . ػلٌكي  من٦اظل  ملنلُل

قققتٔلغ ظقققا غ  يطتِؼقققُجػ  كتعكظقققكي  دلُٜقققل ملعقققا ضز  ي٘كملقققكي  ملختلٜقققل ظئققق  ظؼقققئ ٨  ي٘كملقققكي  ؼ 
 
ًجقق  أػ ٦ًقققاػ يقققس  ألاشقققخكق  و

قع ُقل  يبُكؼقكي   ي٠قط ي يتٍٔع قتٔلغ ظقا غ ٓ قى  فققسا.ظارٟا ؼ 
 
أدقص  ئُؾقكي  ييقج تؿت قج اي  ققك  ًجق  أػ ت٠تلققط أ ا قل ألاشقخكق  و

 .ألاػط  ؤِـُل  ملختكضا

3.7  

1.3.7  

قققل أدقققص  ئُؾقققكي ظؤكايقققل  ًجققق  ٓ قققى  يٌقققكٟغ اٟكظقققل  تلقققكالي ظقققٕ  يؼققق٦كػ  ملنلُقققجػ ٛقققاض  كقققاي غ اىقققى  اش  ٤كؼققق  ظؾ٠ٌقققل ظجعٓا

ٕ  الايت٠ك  ملكرشخكق  قل  أٟقطأ ظئػؼقل ف٦اظُقل فقج  و٦قكػ   وٟا جقيكغ  ظعئق   ي٠ٍط ٢   / يصًـ تقغ الاتلقك٨ د قغ ٗ 
ا
ق 

 
أ  /أ   و

 فققج ٣ئجققي ظققـ  منققكالي  ػقق٦ُاػ ظققـ  يوققط ضي الاتلققك٨ ملكيؼقق٦كػ  .ألاشققخكق  يققصًـ ٌِٔـققاػ فققج ظؾ٠ٌققل ظجعققْا أدققص  ئُؾققكي

ل   يؼعكح ملكيسدا  كضا ً  كضا  وؾ٠ٌل ةملٗ  غ ملكيٍع  ٠ٓس   تعكْ تع ُسي.٨ اىى  وؾ٠ٌل ملنلُجػ ٟب  ٍظ
ً
ع٥ـ أًوك  ٍ. 

ققكضا   يسض ػقل  ي ققغ ٌـققطح ُٛققم ملبًجقكظ  ي ققسٚ  وؿـققاز ظققـ  يٍع
ً
ط  ٌققل أ   يلققاض  .ًجق  ٓ ققى  يٌققكٟغ أػ ٠ًققسي تؾقٍا ققس ت٦ققاػ  مخٍط  ٟ

ققل  يتِؼققجي  وؾكٟـققل / مجٍا
ً
 ػققتذس ي  ًجقق  .كققاض ألاٟعققكض  يلققؾكُٓل  ييققج تبققجػ ظؾ٠ٌققل  منلققط  ي٠ققاظ   وؼققت سٛل ظُٜققسا  ققس 

تٔلغ ظا غ  يطتِؼُجػ ؼ 
 
 .كصق  يلاض ٣ؾ٠ٌل ظط ُٔل أرؾك   و٠كمل ي ظٕ ألاشخكق  و

قكٟغ  ئعق   من٠ قج ًٜ عققاػ  وؾ٠ٌقل  ييقج ػقِتغ زض ػققت ك ًجق  أًًوقك ٓققطن  .ظقـ  و قغ  يتؤ٣قس ظققـ أػ ٤ق  ظقـ  يؼق٦كػ  ملنلُققجػ ً 

ٔققكي دكًلقققل ي ققسٚ ظققـ  منلققط  ي٠قققاظ  يل٘كملققكي ملاهققاح يتجؾقق  ػقققا   يتٜققككغ أ  ارقق اػ  يتٔققك ػ   يققسٓغ ظققـ  يؼققق٦كػ  .كضا تٟا

كػ يتؾُٜقص  ئعق   من٠ قج  ظقٕ شيق٧  ًجق   يتؤ٣ُقس .ظقـ ألاػق   تح٠ُق١ كقص   يقسٓغ اش  ٤قكػ الاؼٌبقكْ ألا ٨  ُقًس  . ملنلُجػ هقط ٍض

 يلتؾعُل  ملنلُل
ً
ك ٔىج ٠ٍٛ ملجعٕ  يبُكؼكي  يِؽ ظـطٓ   ٌ  .ٓ ى أػ  ئع   من٠ ج 

  
 

   ًتعئ  أفس أكس ٚ كصق  يسض ػل فج  عٕ  يبُكؼكي ٓقـ  ػقتذس ظكي ألاض تقمج يقسٓغ كقؾٕ  ي٠قط ض ٓ قى  يلقُٔس  ي٠قاظ

  ػققِتغ  ػققتذس ي  ؤلاظققكي  ييققج ًققتغ  عٔ ققك ٓققـ  ػققتذس ي ألاض تققمج ظققـ ٟبقق .ظققـ دقق ٨  يتٜكٓقق  ظققٕ  وؼققتذسظجػ  ملنلُققجػ
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ققل يتحؼقققجػ ػُكػققكي  ػقققتذس ي ألاض تققمج تؤدقققص فقققج . يؼققاز ػ   ملجتعقققٕ  يققس ىج   ي قققسٚ ظققـ شيققق٧ كققا اًجقققكز ظٔلاظقققكي ظارٟا

تبكض   ٟٕ  يؾكغ   فتُك كت غ  .الٓا

 ٠ققل ػققلُعل  ظؼققتس ظل  فققج  يتذُٜققٝ ظققـ  .ؼؤظقق  أػ ًققئزي شيقق٧ اىققى از ضا  وققا ضز  يٌبُُٔققل ملٌٍط
ً
ًع٥ققـ أػ ٌؼققكٓس أًوققك

 .فسا  ي٠ٜط

   ٔس كص  ظـ ملطؼكظ  مجعٕ ملُكؼكي  ػتذس ي ألاض تمج فج  عُٕ أؼحك   ئكيغٌ 
ً
 . وـطْ   ع  

 ـ جيكقك ظقـ ظعكضػقكي  ػقتذس ي ألاض تقمج  (1) : عٕ  يبُكؼقكي ظقـ ظلقسٍض ُٟكػقكي  ي٘كملقكي  ألاشقجكض دقكض   ي٘كملقكي ٗ 

  (2)  
ً
جيكغ ظقـ  يؾقكغ  يقصًـ يقسح غ  ظ٠كمل ي ظٕ ظؼتذسظ   ي٘كملكي  ملنلُجػ  يصًـ ًتٜكٓلاػ ظٕ  وا ضز  يٌبُُٔل ظحلُك  ٗ

ـ أؼا ْ  ي٘كملكي: أظئلل  ي٠ُكغ  ييج ًجسض ملؾك ش٣طكك يج.زض ًل ملكوؾ٠ٌل  ٓـ ت٦ٍا
ً
ػقِتغ  عقٕ  .ٌٟط ألاشجكض   ضتٜكٓ ك ٛو 

ًجققق  أػ ٦ًقققاػ  . يبُكؼقققكي رـقققؤػ ؼِقققكي  ملنككقققُ   يعض ُٓقققل   وُقققكق   ٛقققكي  ظلقققكزض  يٌكٟقققل   وكؿقققُل ظقققـ دققق ٨  و٠قققكمل ي

 ملققؾٜؽ  ي٠قسض ملتلققاض ي  يؼق٦كػ  ملنلُققجػ فقا٨  يتُ٘جققي ي فقج  ػققتذس ي ألاض تقمج   وؾتجققكي  يطتِؼققُل  يٌقكٟغ 
ً
 من٠ ققج ظ تعقك

 . وؼتذط ل ظـ ألاضن   وـك٤   وتٔل٠ل ملكػتذس ي ألاض تمج   كيتكىج ػُجطي ظ٠كمل ي ظٕ ظؼتذسظ  ألاض تمج

  كي أدص  ئُؾكي فُا ًتغ  عٕ  يبُكؼكي ظا ك فج ٕ ظجعٓا  . عُٕ أؼحك   يب زتاَظ

 ػِتغ ت٠كػغ ؼتكت   يسض ػل ظٕ  ملجتعٕ  ملن ج. 

 ققكي ظط ملُققٕ أدققص  ئُؾققكي  ييقققج ؿققعلت ك  يسض ػققل فققج  يققب ز فققج  وؼققت٠ب  د ققسٚ ت٠ُقققُغ /ػققِتغ ضكققس رٔققى أ  ٤قق  ظجعٓا

 . يت٘جي ي فج  ػتذس ي ألاض تمج

جعٕ ٣ئجقي ظققـ  وت٘جققي ي  وتٔل٠ققل  فقج ُقق  ٓققسي   قاز ػقق٦كػ ظحلُققجػ ز دقق   فقسا أدققص  ئُؾققكي  ييققج ًبلقٙ ًاي ققك   ُ ـ  ػقق ٣ُلققاظةًي

ققققق  ظقققققٕ ألاػقققققط  ؤِـقققققُل فقققققج  وؼقققققك٣ـ  ملجقققققك ضا  ظقققققـ  و٠قققققكمل ي ظقققققٕ  ملكالػقققققتذس ي  ملن قققققج يل٘كملقققققكي ظقققققـ دققققق ٨  و٠قققققكمل ي  ييقققققج أ ٍط

تٔلغ ظا غ  يطتِؼُجػ  ٣صي٧ ظـ د ٨  و فِكي  وبكؿطا ؼ 
 
 .ألاشخكق  و

2.3.7  

ق  يألػقط  ؤِـقُل  ظقـ دق ٨  يسض ػقل  ييققج أ ٍط
ً
 ٓكظقك

ً
ك ًتٜقْط ٤قق  ظاهقْا اىقى ػلؼقلل ظقـ ألاػققللل .ي٠قس ملقطظي أفقس ٓـقط ظاهققٓا

قققل ظققـ  وت٘جقققي ي  وتٔل٠قققل ملكػققتذس ي  ي٘كملقققكي  دلقققكتم  وؼققتذسي ؼقققتذسي ملققس ضكك ي٠ُقققكغ ظجعٓا
 
ُعقققك ً قققج . ملنققسزا   ييقققج ت  ٛ

 : وا هُٕ مفس  ٓـطا

  
 ٍط   و٠كمللل  يشخلُل؟  ظـ  يصي أ ط كك؟  ظـ  يصي أزد   يبُكؼكي؟  ظـ  يصي

 
 .ٛحم  يبُكؼكي   ٓتعسكك؟ ظيج أ

 

قققل  ٣قققغ  أٟقققطأ ٗكملقققل   وؼقققكٛل  تبٔقققس ظقققـمفقققس رُكي  ُٛعقققك اش  ٤كؼققق  ألاػقققط  ؤِـقققُل دقققكض   فقققسا أدقققص  ئُؾقققكي   يافقققسا مز ٍض

 .ألا٠ُٛل اىى ظط٣ع  فسا أدص  ئُؾكي  ظسا  و٠كمللل  يشخلُل
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 ظـ أٛط ز ألاػطا  ؤِـُل ٟس تع  ظ٠كمللتم؟ ٣غ ٓسز أٓوك  ألاػطا؟ امخ
ً
 .أًك

 

   الاتلكالي  وث يُل  وتكفل يألػطا  ؤِـُل يلاكا٨ اي  ك  امخ ؟  يؾ٠     ػكتٍ   ظكيج  وا ز  ييج  ػتذسظ  فج ملؾك   وث ٨ 

 

ظك يج ظلكزض  ي٘ص   يألػقط  ؤِـقُل؟  كق  ٓكؼق  ظقـ أي ؼ٠قم فقج  وقا ز  ي٘ص تُقل؟  ظقك يقج ألاز  ض  ييقج تلٔب قك ظؾتجقكي  ي٘كملقكي 

   ؟لِٔـُيألػط  ويألظـ  ي٘ص ث  

  

جي  يؾ٠سي؟    ظك يج  ولكزض  يطتِؼُل يلسد   يؾ٠سي ٗ 

   

   ظك يج ظلكزض  يٌكٟل  وؼتذسظل؟  إش  ٤كؼ  كؾك٢ ملس ت  ظتكفل ٛلعكش  يغ تؼتذسي كصق  وا ضز؟

  

   تؼتذسظ ك ألاػط  ؤِـُل؟  ظك يج  مخلكتم  يطتِؼُل  وطتبٌل ملكػتذس ظ ك؟ظك يج  وؾتجكي   مخسظكي  يطتِؼُل  ييج 

 

كي ضػعُل  ٗجي ضػعُل تؼعى اىى تحؼجػ  ػتذس ي  ي٘كملكي؟/ك  تـكض٢ ألاػط  ؤِـُل فج ظجعٓا

 

   أٓوك  ألاػطا  ؤِـُل ظـكض٣ل فج كص   ئع ؟ ك  ك٢ أي ظؾِعكي ظحلُل تٔع  فج ظجك٨ فا٣عل  ي٘كملكي؟ك  كؾ

 

ٔس ظؾِعكي  منا٣عل ٛٔكيل فج از ضا  ي٘كملكي؟ 
 
 اىى أي ظس  ت

3.3.7  

قق  ظققٕ كققئال   ٌطح أػققللل فققا٨ ٟوققكًك ظئقق  ف٠ققٞا  ول٥ُققل   يِققطٚ   الاتجككققكي  يبُئُققل فققج  و٠ققكمل ي  ييققج أ ٍط ألاشققخكق  ػققت 

ذُل يألض تمج قتٔلغ ظقا غ  يطتِؼقُجػ ٣ؾقْا رقكػ  ظقـ  . الاػتذس ظكي  يتكٍض ؼ 
 
كؾك٢ ر رل أػبكأ ةهكٛل  و٠كمل ي ظٕ ألاشقخكق  و

 . عٕ  يبُكؼكي الا تعكُٓل  الاٟتلكزًل

 .  ت٥ع   يبُكؼكي  ييج ت٠سظ ك ألاػط  ؤِـُل  

 .ظـ ؿؤج ك  يؼعكح مل ئلُا  يبُكؼكي  ييج تغ  عٔ ك أرؾك   و٠كمل ي ظٕ ألاػط  ؤِـُل 

  ٛبج ك تٔعظ  يللل ملجػ  يبُكؼكي الا تعكُٓل  الاٟتلكزًل   يبُكؼكي 
ً
 رػ كصق  و٠كمل ي    نل ظ٦كؼُك

ً
  ؼِط 

ً
 أدجي 

كت جً   .ُل يبُٛا

ققتٔلغ ظقا غ  يطتِؼققُجػ ٓ قى زض ًققل ملع٦قكػ فققس ز  فقسا أدققص  ئُؾقكي ؼ 
 
ٌقطح  عُققٕ ألاػقللل رٔققس  يتؤ٣قس ظققـ أػ ألاشقخكق  و ظققـ  .ت 

 ظققـ  ػققتذس ي  ي٘كملققكي رـقق٦  
ً
دقق ٨ ًققطح ألاػققللل فققا٨  ػققتذس ي  ي٘كملققكي فققج  فققسا أدققص  ئُؾققكي ٓ ققى   ققم  مخلققاق   ملققسال
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قققتٔلغ ظققا غ  يطتِؼقققُجػ ظققـ ؿقققؤج ك ٓققكي ٣عقققك كققا  منقققك٨ ملكيؿؼققبل يلع٠قققكمل ي   ؼ 
 
جققط  ظقققٕ  ألاشققخكق  و وث يُققل ٛقققبػ  و٠ققكمل ي  ييقققج ت 

ٕ  ػتذس ي  وا ضز جي ملُكؼكي ظ عل فا٨ ظٟا  .تٛا

تٔلغ ظا غ  يطتِؼُجػ ٓ ى ؼ 
 
 :ػٚا تحتاي  و٠كمللل ظٕ ألاشخكق  و

    

ل  ل " يت٠ؼُعكي مز ٍض ل  الاػغ  ملن ج يلعؾ٠ٌل؟  / وؾ٠ٌل  / و٠كًٔل  /ظك يج أػعك   يافسا مز ٍض  " ي٠ٍط

    

  ل أدص  ئُؾكي "٣غ ظـ  يؾكغ ٌِٔـاػ فج كصق  وؾ٠ٌل ؟"  يؼ٦كػ فج ظجعٓا
 

 ٓكؾ  يؾكغ كؾك؟ (ظـ أي ػؾل)٣غ ظـ  يٟا  "  يؼ٦كػ ظؾص"
 

 أ   "كق  ٤قكػ ظِٔقغ  يؾقكغ فقج  وؾ٠ٌقل ٌِٔـقاػ كؾقك ٓ قى ظقس ض  يؼقؾا ي  مخعقؽ  وكهقُل؟" : يسًؾكظُكي  يؼق٦كؼُل

اش  ٤كؼق  كؾققك٢  "كق  ضأًق   ي٥ئجقي ظققـ  يتُ٘جقي ي دق ٨  يؼققؾا ي  مخعقؽ  وكهقُل ظققـ  يؾقكغ ًقؤتاػ أ  ًققصكباػ؟"

 "ٛلعكش ؟ "تُ٘جي ي 

ل أدقص  ئُؾقكي  ًجق  تٜؼقجي  عُقٕ  يبُكؼقكي  ييقج تقغ  عٔ قك ٓقـ  قل فج ج كًل  ئع   من٠ ج فج ظجعٓا أدقص  ئُؾقكي ظقـ  ظجعٓا

 .ظذتلٝ  و٠كمل ي  تايُٜ ك فج  يؾعكش   من٠لُل
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  ٣تعك٨  و٠كمللل  من٠لُل     

 ٛحم الاػتبُكػ     

 ازدك٨  يبُكؼكي فج ٟكٓسا  يبُكؼكي     

  يتح١٠ ظـ ازدك٨  يبُكؼكي   ٓتعكزكك     

 

     

 ال   وعم   : ئُؾكي؟٤لغ ظـ  فسا أدص  2 تبٔس      

 

 

   

  ظةي 

  ظةي 

  الاػغ 

  الاػغ 

  الاػغ 

ُكي) Y (Northing) (ؿعكيُكي)   ئققققققققققققققققققققققققققققققققققققكي ج  UTM ؼِققققققققققققققققققققققققققققققققققققكي X (Easting) (ؿٟط

قققققققققققققل  اػققققققققققققق٠كي )يسفققققققققققققس رُكي  وةًي

 (ظجي٤كتاض  وؼتٔطن  يـكظ 

 ٟ   الاؼت ك  ٟ    يبس  

   

 

 )٣غ ٓسز أٛط ز كصق ألاػطا  (1)
ً
 شخم ..............؟ (ألاشخكق  يصًـ ً ـكض٤اػ   بكي  ئٌكي ًاظُك

 شخم .............٣غ ٤كػ ٓسز أٛط ز كصق ألاػطا ٟب  دعؽ ػؾا ي؟  (2)

 فج كص   و٦كػ؟  (3)
ً
 ػؾل ...............ظؾص ظيج ُ  ضأ كصق ألاػطا ظ٠ُعك

ل  قأًـ ٤كػ ظؼ٠ٍ ضأغ ضأ كص (4)  ..........................ظحلُل  ...........ظسًؾل  /ألاػطا ؟ ٍٟط

 :ًط ى ظ    مجس ٨ أزؼكق) ض كي  وث ٨؟ /ظك  ػغ ضأ ألاػطا  ض ل  (5)
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5 .

  * 

2.  

 أهثى = 1رهش ،  = 0

3.  4. 

 

 وعم =1ال ،  =  0

1.    

 (في ألاظشة املعِشُت)

 

 سب ألاظشة    

 سبت بِذ    

 أخشي  خِذدْ     

 
ل ؛  = 3 وسضػل الاملتس تُل ؛  = 2ال لمج  ؛  = 1 : الشمىص  *  .(فِسز  )أدط   = 5 مجكظٔل ؛ / ي٦لُل = 4 وسضػل  يئكؼٍا

 

 

 

 (ظ فِكي  ئس ز) كٝ  وث ٨  يصي تِٔف ُٛم كصق  ئكتلل  .1

 *ما هى هىع مىاد بىاء معظم الجذسان ؟  .أ

 * *ما هى هىع مىاد بىاء معظم العلف ؟   .ب

 
عقسا=  يٌقجػ  1* ص:الشمـى  لقكػ ؛/ ألٓا  = 5ًقاأ أدوقط ؛  = 4؛ (أ  ظٔقكزػ أدقط  ) "ظؼق٧ "كقُٜح = 3؛  (أيقا ح)دـقبج  = 2 ألٗا

  ًاأ أفعط ؛  

=  2 ي٠ققف ؛ =  1؛    **   .فققِسز  أدقط     = 9أيُقكٚ ؛ / ئـقق / ي٠قف/ ي٠لق  = 7ظؼققهنل ؛  لأ  دطػقكؼًقاأ أػقعؾيج    = 6 

 (.فِسز  )أدط    = 9 يب ي ؛  = 3 منسًس أ   يلٜكتح  ؤسؼُل ألادط  ؛ 

 
ط ى ملُكػ ٓسز ألاكؾكٚ  .2  : يتكيُل  ييج تعل٥ ك ألاػطا  ؤِـُل ( ئؾككط)ً 

  

  

 (كػتثؾك   يئجي ػ)مل وكؿُل  

  يوؤػ / وكٓع  

  يس   ـ 

ط    مخثً 

 زضز ٟل /٤كض  

 (                                    يبؼ٦لُ ) يسض  كي  ي ا تُل    

ل لزض     ؼكٍض

 ككتٝ 

اػ    تلٍٜع

 ظصًكْ 

 ( يئجي ػ   منعجي  امخ)فُا ؼكي  مجط  

 ؿكفؾل /ػُكضا  

  ملنط ث 
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 (فِسز  )أكؾكٚ أدط    

 
ط ى ملُكػ ظلكزض  يٌكٟل  يطتِؼُل يألػطا  ؤِـُل  ٣ُُٜل  منلا٨ ٓل  ك .3  ً. 

 

* * 

. 

 * 

 

 

 

 خطب الىكىد      أفعك٨  يطأغ 

  يٜحغ   االاي 

  ي٘كظ  ٣جغ 

  ي٥جي ػجػ  يةي 

  ي٥ ط ك    ؾُم ػاز ؽ  

 (فِسز  )أدط     

 
 ًاأ = 5ًاأ أدوط ؛  = 4؛  أدط   = 3؛  ؿط   = 2 ؛ ظل٥ُل دككل=  1* ص:الشمى 

 .أدط   =4 ؛  يتسٛلل = 3 ؛  مهك ا = 2 ؛ اج يٌ  = 1**

  ً اػ يقغ ٥ًقـ ألاظقط )ط ى ًطح ألاػللل  يتكيُل فا٨ تا ٛط ظلكزض  يٌكٟل  يبسًلل اش  تغ ش٣ط  منٌ  أ   يٜحغ ٣علسض يلٌكٟل  

غ ٣صي٧   ؼت٠  اىى  يؼئ ٨    (.4ٟض
 

از )أ(. 3 ط كؾك  ي٥ـ ال  /ك  كؾك٢ أي ملس ت  منٌ   يٟا    تؼتذسي؟ يٜحغ  ييج تتٛا

غ ؼت٠  اىى  يؼئ ٨ ٛك، ال أظك اش  ٤كؼ  ِأ ،  )ب(3اش  ٤كؼ  م كملل ملؾٔغ  ؼت٠  اىى  يؼئ ٨  ؛ ال   وعم   (.4ٟض
 

ط ى تٔبلل  مجس ٨ أزؼكق  )ب(. 3  ً  ملؤػ اش  ٤كؼ  م كملل ملؾٔغ  
ً
 تٔسز  ي٠ُغ ظع٥ـٓلعك

 

* 
 

 
 

 الغاص ال   وعم 

 الكهرباء ال  نعم   

 الىيروظين ال   وعم  

 ألىاح الطاكت الشمعُت ال   وعم  

 (خِذدْ )أخشي   ال   وعم  

 
 

 (فِسز  ) أدط   أػبكأ= 3؛  تٜوُ ي ظذتلٜل = 2 ؛ ملككِل  يت٦لٜل=  1* ص:الشمى 
 

  يس٧ً ف١  ياكا٨ اي  ك .4
ً
 :ًط ى ملُكػ ظؼكفل ألاضن  ييج تعتل٥ ك فكيُك
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* 

* * 

 

* 

 

 

 

لٗجي )ألاض تمج  يعض ُٓل       ( وطٍ 

ل)ألاض تمج  يعض ُٓل       ( وطٍ 

ل )ًبُُٔل وط نج       (أ  ظعضٓ 

 ألاض تققققققققققمج  ي٘كملُقققققققققققل ملعقققققققققققك فقققققققققققج شيققققققققققق٧    

ألاض تققققققققمج  ي٘كملُققققققققل  ؼِققققققققغ  يعض ٓققققققققل 

  ملختلٌل ملكي٘كملكي   وط نج امخ

 ػققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققتذس ي      

 ألاض تمج ألادط  

 :(فِسز  )ألاؼا ْ 

ٓ ققققققققى ػققققققققبُ   ألاض تقققققققمج  وققققققققئ طا أ      

كضا  الٓا

 

ٓ ى ػبُ   -ملعك فج شي٧ ؼٌكٟكي  ي٠ُعل ؛  ال ًؾٌب١ = **؛  ظِٔع غ ال ًحةيظاػ  = 3؛  ظِٔغ  يؾكغ = 2 ؛ = ؽٔغ 1* :ص الشمى 

  .ٛس ػ ظؼعاح د ك 15 - 10 وئك٨
 

 ك  ت٘جيي ظل٥ُل ألاض تمج  مخككل يألػطا  ؤِـُل ٓ ى ظس   يؼؾا ي  مخعؽ  وكهُل؟ .5
................................................................................................................... 

 

   يؼئ ٨  كق ي٠ٜطا  اش  يغ ٥ًـ كؾك٢ تُ٘جي  ٛجي  ى الاؼت٠ك٨ اىى   ال تُ٘جي = قؽٔغ    ؼذٜو  ؛   =ؽٔغ   ظ زي ؛ أ  =أ   :الشمىص 

      .(1)أزؼكق
 

 ك٥تكض................................................. ٛس ػ أ ................................................. ظل٥ُل ألاض تمج  مخككل  ٛعك ظس  ت٘جيكك؟اش  ت٘جيي ظؼكفل  .6

 .....................................................................................................................................................................................................) تٔلُ  ظؼببكي  يت٘جي ٣تكملل(:  وكش  فسث كص   يت٘جي؟ .7

............................................................................................................. ................  ......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 ظـ أًـ فللتغ ٓ ى ًٔكي ألاػطا  ؤِـُل فج  ئكي  وكتمج؟  .1

 

  

ل ٓ ى ألاض تمج  ييج تعل٥ ك ألاػطا  تعٓض ك ملؾٜؼ ك  صًل  وعضٓ   ألٗا

يألػط  ألاغزًت املضسوعت على أساٍض مضسوعت ولىً لِغ مملىهت 

 (ألاض تمج  وؼتؤ طاظئ  ) ؤِـُل 
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صًل  وـةي ق ظـ ألاػا ٞ   ألٗا

صًل  وؼتعسا ظـ  ي٘كملكي ) يٌٜط      يٜا ٣م  مناي  يٌط تس امخ( ألٗا

صًل  و٠سظل ٣ سًل أ  ٣عٔاؼل ٗص تُل   ألٗا

 (خِذدْ )أخشي   

 

 د ٨ أي  ظـ ؿ اض  يؼؾل تٔكؽ  ألاػطا ظـ ؼ٠م  ي٘ص  ؟  .2
 

......................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................. . 
 

 (.تٔسز م كملكي ظع٥ـ) (امخ... ظكضغ = 3، ٛبي ًط = 2 ًؾكًط = 1   :الشمىص     
 

 د ٨ أؿ ط  يؾ٠م  منكز فج  ي٘ص    ك  تؼتذسي أػطت٧ ظؾتجكي  ي٘كملكي يتلبُل الافتُك كي  ي٘ص تُل؟  .3

غ اش  ٤كؼ  م كملل ال   ًط ى الاؼت٠ك٨ اىى  يؼئ ٨ ( ال وعم   ) ٓ ظل ٓ ى  مخُكض  وؾكػ هٕ          .5 ٟض

ي قققى ملُقققكػ ظؾتجققققكي  ي٘كملقققكي وعــــم اش  ٤كؼققق  م كملقققل ِأ  .4  ييققققج ًقققتغ  عٔ قققك يؼققققس  يٜجقققاا  ي٘ص تُقققل  وث يُققققل دققق ٨  يٜةققققي ي   ٛج 

 ؟ منط ل

  

15 * * 
*

 

 

 
  

  يسضؼكي    

ل       مخوط  ي  يبًي

 ( وـط ي) يٌٜط    

  ئؼ     

  يٜا ٣م    

 :(فِسز  ) أدط      

 

  ** = (فققِسز  ) أدققط   = G؛   ققط ز٨ = F؛  ِػقق ٨ = E؛  يُةققي = D؛  ٣جققغ = C؛  أ٣ُققكغ = B ؛فعققاالي  يققطأغ=  A* :ص الشمــى 

 ( كا ألاكغ.1(   فُا  يةيتِ  )5 – 1 يةيتِ  فؼ  ألاكعُل ظـ ) 
 

ٕ د ٨ ألاؿ ط  يق  .5   وكهُل؟  12ك        أػطت٧ أي ؼ٠ٜكي ٣بجيا رـ٦  ٗجي ظتٟا

غ اش  ٤كؼ  م كملل ال   ًط ى الاؼت٠ك٨ اىى  يؼئ ٨ ( ال وعم   )  مخُكض  وؾكػ  ٓ ظل ٓ ىهٕ   .7 ٟض

  ظقأل  مجقس ٨ أزؼقكق )تؼبب  فقج كقص   يقؾ٠م / ييج تؼب /ألافس ث  يصي /يج  منسث/  ظك كا ؽٔغ ِأ اش  ٤كؼ  م كملل  .6
ً
ٓلعقك

 (تٔسز م كملكي ظع٥ـ؟ ملؤػ
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 ال   وعم  

 مجٜقققكٚ  ٛقققكي )عجقققع ؿقققسًس فقققج  ملنككقققُ  

 (  يُٜوكؼكي

 ظطن أ  عجع دٌجي فج ألاػطا ال   وعم  

ل  وؾتجل ال   وعم   كا  يبكي٘جػ ظـ  يٜلل  ئعٍط  ٛ 

 (..ؼْع  ول٥ُل  مخ)٠ٛس ػ ألاض تمج  ال   وعم  

 
 ال   وعم  

رؼققققققققققققب  ) مخؼقققققققققققكتط  يطتِؼقققققققققققُل فقققققققققققج  وكؿقققققققققققُل 

ل   مجٜكٚ   (مخا يؼٟط

 
 ال   وعم  

قققققققققققققكٚ   ؾققققققققققققققكظا  ) وؾكػقققققققققققققبكي الا تعكُٓققققققققققققققل  ٛظ

 (ظؾكػبكي زًؿُل

 (فِسز  )أدط     

 

قس ظقـ ظؾتجقكي  ي٘كملقكي ؛ * =1   :الشمـىص  قل ٗجقي  وا قازا فقج  ي٘كملقل = 2  فلقكز  وٍع ٔعقل  يبًي قس ظقـ ألًا   = 3؛  فلقكز  وٍع

س ظقـ  وؾتجقكي  يعض ُٓقل  6؛  (أي ألاضن   يتقي ا  منُا ؼُقل امقخ)ملُقٕ ألاكقا٨   = 5؛  اؼٜقكٞ  وقسدط ي  يؾ٠سًقل = 4؛  فلكز  وٍع

ظؼقكٓسا ظقـ ظؾِعقل ٗجقي ف٦اظُقل أ  ظؾِعقل   = 8  وؼكٓسا ظـ ألاكقسٟك  أ  ألاٟقكضأ ؛ = 7  ي٠ُكي رٔع  اهكفج ٗجي ضػ ج؛ =

ظحك يقل تطؿقُس   = 10 . منلقا٨ ٓ قى ٟقطن ظقـ  يبؾقا٢   عُٔقكي الاتتعقكػ امقخ  = 9؛  ؿقكملمظجتعُٔقل أ  ظؾِعقل زًؿُقل أ  ظقك 

 (:فِسز  )أدط    = 99؛  ٓسي ملص٨ أي   س ٓ ى   م  مخلاق  = 11 اؼٜكٞ ألاػطا ؛

ط .7 ظؾتجقققققكي  كقققق  فققققسر  أًققققل  هققققٌط ملكي ٣بجققققيا فققققج  ي٘كملققققكي  ملنلُققققل فققققج  يؼققققؾا ي  مخعققققؽ  وكهققققُل أزي اىققققى  ؼذٜققققكن تققققٛا

ط ى الاؼت٠ك٨ اىى  يؼئ ٨   ؽٔغ     ي٘كملكي؟  ً غ )ال اش  ٤كؼ  م كملل ال     (.1 ي٠ٜطا ) (  يؼئ ٨ ٟض

 ٛعك يج كصق ألافس ث  ٣ُٝ تٔكظل  أػطت٧ ظٕ كص   يؾ٠م؟    ؽٔغ ِأ اش  ٤كؼ  م كملل  .8

 

   

  منط ت١ ال   وعم   

  وطن ال   وعم  

 تجكضا ٌٟٕ ألادـكأ ال   وعم  

  يتٔسي  ال   وعم  

  يطنج ال   وعم   

 اؼتك   يٜحغ  يؾبكت  ال   وعم   

 (فِسز  )أدط    ال   وعم  

 

١ فلكز ٓسز أٟ  ظـ ظؾتجكي  ي٘كملكي  * =1   :الشمىص  س ظـ ظؾتجكي  ي٘كملكي ألادقط   = 2  ؛ٓـ ًٍط ١ فلكز  وٍع ؛ ٓـ ًٍط

١  منلكز ظـ ٗكملل ظذتلٜل  = 4؛ ال تُ٘جي فج  منلكز   = 3  (:فِسز  )أدط    = 9؛ ٓـ ًٍط

 

  

  وكهُل؟  12ألاشهش الـ  ظك يج أكغ ظلكزض زد  ألاػطا  ؤِـُل د ٨ .1
 "ال ًؾٌب١"اش  يغ ًتغ تل٠  أي زد  ظـ ظلسض ظٔجػ   ُٛج  تججُ       
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12 

T. * * 

  

 

* 

  

 
 ال   وعم 

 
 ال   وعم 

ألادـقققققققققققققققققققكأ )ظؾتجقققققققققققققققققققكي  ي٘كملقققققققققققققققققققكي 

 (  يلُس   يٜحغ   امخ

  يعض ٓل ال   وعم   ال   وعم  

  وكؿُل ال   وعم   ال   وعم  

  يسد  ظـ ألا اض  ال   وعم   ال   وعم  

 
 ال   وعم 

 
 ال   وعم 

قققققققققققققل  عقققققققققققققك٨  يتجكٍض  يقققققققققققققسد  ظقققققققققققققـ ألٓا

  مخككل

  يتحٍا ي  وكيُل ال   وعم   ال   وعم  

 (فِسز  )أدط    ال   وعم   ال   وعم   

 ألاكغ ( كا1 يةيتِ  ) ًط ى  يةيتِ  فؼ  ألاكعُل فُا*                     

 ( يؾٌكٟكي ظ٠بايل أي ٣اػ ٠ًا٨ فج فس ز ٣ص  اىى ٣ص ) ًل  ظـ  ملجُ  ت٠سًط ظ٠س ض  يسد   يؾ٠سي يلٔكي  وكتمج  **                    
 

 

ط ى ملُ .1    ال/ؽٔغ)هٕ ٓ ظل ٓ ى  مخُكض  وؾكػ  )  يتكيُل  ئبكض ي ٓ ى ظا ٠ٛت٧ ظس  كػً 

 ملطأ٧ً  ك  تٔت٠س أػ ألاػط فج كصق  وؾ٠ٌل ملاػٔ ك تطؿُس  ػت  ٣ ك ظـ ظؾتجكي  ي٘كملكي؟                         

  ال   وعم 

-   :املالخظاث/الخعلُم

................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................... 
  ك  تٔت٠س أػ  ملجتعٔكي  ملنلُل فج كصق  وؾ٠ٌل أ٣تي ٛٔكيُل فج فعكًل  ي٘كملكي ظـ  وؼئ يجػ  من٦اظُجػ؟ .2

  ال   وعم                       

-   :املالخظاث/الخعلُم

................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................... 
 

 ك  تٔت٠س أػ  يوا ملٍ  وتٔل٠ل ملكػتذس ي ظا ضز  ي٘كملكي فج كصق  وؾ٠ٌل ظؾلٜل يهجعُٕ؟  .3

  ال   وعم  

-   :املالخظاث/الخعلُم

................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................... 
 

 ك  تٔت٠س أػ  ي٠ٔا كي  وٜط هل هس  ؼت ك٢ ها ملٍ  ػتذس ي  ي٘كملكي فج كصق  وؾ٠ٌل ظؾلٜل يهجعُٕ؟  .4

  ال   وعم  

-   :املالخظاث/الخعلُم

................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................... 
 

  

ط ى ازض    عُٕ ظؾتجكي ألاشجكض   ي٘كملكي  وؼتذسظل دق ٨ ألاؿق ط  ٨  .1  ً
ملكيؿؼقبل يلعؾتجقكي  يئ رقل ألاكقغ  . وكهقُل12

ط ى تحسًس دلكتم  ئطن   يٌل  امخ   ً  .( وت٘جي ي فج  مجكؼ  ألاًعـ ظـ  مجس ٨ )يألػط  ؤِـُل  
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  وكهُل 12ًط ى ازض    عُٕ  مخسظكي  وتٔل٠ل ملكي٘كملكي  ييج  ػتٜكزي ظا ك ألاػطا  ؤِـُل د ٨ ألاؿ ط  يق  .2
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فُقا    يئكيقا ظقـ    3= يئكؽ  ظـ فُقا ألاكعُقل     2=ألاكغ    1=  :يألػطا /ألاٛو ًط ى تطتِ   مخسظكي  يئ ث ألاكغ * :الشمىص   

 .ألاكعُل
ؽ كؾقك٢ ػقس ز ظبقكيٙ ظققـ أي شقخم    **= 0      قل   1=يِق   3= وؾِعقكي ٗجققي  من٦اظُقل   2=ظ٥تق    ٤قكالي  من٦اظقل  وط٣ٍع

 أدط    9= من٦اظكي ز ػ  ي٠اظُل =  4ألاٛط ز 
 

 د ٨  يؼؾا ي  مخعؽ  وكهُل  ٣ُٝ ت٘جيي دلكتم  ػتذس ي ألاض تمج  يتكيُل فج كصق  ملنلُل؟  .3

 

 

ل   ألاض تمج  وعضٓ 

 أض تمج  ي٘كملكي 

 (ملكػتثؾك   مخع ؼكي الاكٌؾكُٓل) وُكق  يؼٌحُل  يٌبُُٔل  
 

كزا  = 3 ؛ ركمل   = 2 ؼ٠لكػ ؛ 1= : يطظاظ                ٍظ

 
 

ققققكي تؼقققعى اىققققى تحؼققققجػ  ػققققتذس ي  ي٘كملقققكي  ققققل ظـقققكض٣ل أػققققطت٥غ فققققج ظجعٓا ققققكي أي ًع٥ققققـ أػ ت٦ققققاػ )ؼحقققـ ظ تعققققاػ ملعٔٛط ظجعٓا

 .(ضػعُل أ  ٗجي ضػعُل توٌلٕ ملؤؽـٌل  ػتذس ي  ي٘كملكي

 

ٔىج ملكةز ضا  ي ـكض٣ُل يل٘كملكي .1 
 
 ؟ك  أؼ  ٓ ى ٓلغ ملؤي ظبكزض ي ت

   ال  = 0 ؽٔغ ؛ 1= : يطظاظ        

ٔىج ملكوؼكت   وتٔل٠ل ملكي٘كملكي؟  .2 
 
 ك  كؾك٢ أي ظبكزض ي أدط  فج كص   وؾ٠ٌل ت

 7   ؼت٠  اىى  يؼئ ٨  "ال"اش   ٤كؼ  م كملل    ال  = 0 ؽٔغ ؛ 1= : يطظاظ     

قققل توقققٌلٕ مل ؾِقققُغ ألاؽـقققٌل  .3  كققق  أؼققق  أ  أي ٛقققطز ظقققـ أٛقققط ز أػقققطت٧ ٌـقققكض٢ فقققج ظجعٓا

كي   يؼقُكفل   ػقة ض ْ ألاشققجكض  ) وتٔل٠قل ملقبز ضا  ي٘كملققكي  أي ظ٦كٛحقل  منط تق١   يققس ٍض

 

 

  

** 
 *   

  منٜكَ ٓ ى  وُكق  ئصملل ال   وعم   ال   وعم   

 تؾُِغ  وؾكخ ال   وعم   ال   وعم   

كح ال   وعم   ال   وعم     ظلس ي  يٍط

ُم ال   وعم   ال   وعم      يؼُكفل / يةٛي

 فعكًل  يةيملل ال   وعم   ال   وعم   

  يِ  ال   وعم   ال   وعم   

ل ال   وعم   ال   وعم    ُا   ي٠ُعل  مجعكي

جي ٛطق  ئع  ال   وعم   ال   وعم     تٛا

 (فِسز  ) أدط      ال   وعم   
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 ؟ (.امخ

 7   ؼت٠  اىى  يؼئ ٨  "ال"اش   ٤كؼ  م كملل    ال  = 0 ؽٔغ ؛ 1= : يطظاظ     

ل  .4  كي)ظك كا  ػغ  ملجعٓا   ييج تـكض٢ ٛ  ك أػطت٧؟  ( ملجعٓا

غ أػ   ققققاز  وؾِعقققققكي ٟققققس أرقققققط ٓ ققققى  يٜا تقققققس  ييقققققج  .5    ظقققققك كققققا ضز٢ ٓ قققققى ظققققـ ًقققققٓع
ً
عاظققققك  ٓ

 تحل  ٓل  ك ألاػطا ظـ  ي٘كملل؟

تققؤرجي اًجققك    = 4ال تققؤرجي ؛  = 3 تققؤرجي ػققلبج هققئُ  ؛ =  2تققؤرجي ػققلبج ٣بجققي؛  1= : يطظققاظ   

 .تؤرجي اًجك   ٣بجي=  5هئُ  ؛ 

ل .6   ملجتعٕ  ملن ج  يصي تؿت ج ايُم ملعط ٟبل  ي٘كملكي  فط ػقت ك /ظك يج  تجيا ُٟكي  ملجعٓا

ٔقك٨ يل٥ـقٝ ٓقـ  و ؼقللجػ   يللقاق وؾتجقكي  ي٘كملقكي؟  = 0 : يطظقاظ  رـق٦  ؽـقٍ ٛ 

 
ً
=  >1؛) رـقققققققق٦  ظت٥قققققققققطض =  3 ؛ ( يـقققققققق ط/ظقققققققققطا=  >1؛) ملكؼتِققققققققكي =  2ملكي٦ققققققققكز؛  1=؛ أملققققققققس 

(.ألا /ظطا    ػبْا

 (  وط٣ع " ياالًل" مٟلُغ " ملنلُل" و٠كًٔل)٣غ ظطا ًع ض  وؼئ ياػ  من٦اظُاػ ظـ  .7 

 ظؾ٠ٌل  ي٘كملكي؟

  = 0 : يطظقاظ 
ً
؛) رـق٦  ظت٥قطض =  3 ؛ ( يـق ط/ظقطا=  >1؛) ملكؼتِقكي =  2ملكي٦قكز؛  1=؛ أملقس 

(.ألا /ظطا=  >1     ػبْا

ٓ ى   م  يت٠ٍط  ٣قغ ٓقسز ألاشقخكق  يقصًـ تقغ  ي٠قبى ٓلق  غ  كقغ ًؾت ٦قاػ  ي٠ا ٓقس  .8 

  وكهُل؟ 12 يق   ؤعا٨ د ك فج  ػتذس ي  ي٘كملكي د ٨ ألاؿ ط

 20 >=  4؛  20 – 10=  3؛ 10 - 5=   2؛ 5 > 1=ال لمج  ؛   = 0 : يطظاظ 

 ظـ  يصي ٟطض اؼع ٨  ي٠ٔا ل ملح١ كئال  ألاشخكق؟ .9 

ل  ملجتعٕ  ملن ج  ييج أكسضي  ي٠ا ٓس ؛  1= : يطظاظ  ل ؛  =  2ظجعٓا  = 3ظجلؽ  ي٠ٍط

ل ؛  =  4ف٦اظل  ياالًل ؛   (فِسز  )أدط   =  6ظح٥عل ٟكؼاؼُل  =  5 من٦اظل  وط٣ٍع

 

.  

اش  ضأ   ملجُ  أؼم ال تا س ظؾِعل )ظك يج  وؾِعكي  ييج تٔتبيكك أكغ  وؾِعكي وـكض٣ت٧ فج ألاؽـٌل  وتٔل٠ل ملكي٘كملكي؟    .1

ط ى  هٕ ٓ ظل   ً  .(أٓ ى  مجس ٨  "ال ًؾٌب١"ظ عل   
 
 

* 13  

 ف٦اظل ٟاظُل  

 )ظحلُل(ف٦اظل ظ٠كًٔل   

ل   ل يل٠ٍط   يهجؾل مز ٍض

ظؾِعققققققل ٗجققققققي ف٦اظُققققققل ) يلققققققؾسٞ   ئققققققكي ج يلٌبُٔققققققل    

    :(فِسز  )ًط ى    الاتحكز  يس ىج منّٜ  يٌبُٔل امخ(

   

   )  :أدط  )فِسز 

 
ظطا؛  20 – 15  =  4؛  ظطا 15 – 10=  3ظط ي؛  10 – 5 =  2؛ ظط ي  5 – 1   1=ال لمج      = 0 ٓسز الا تعكٓكي فج  يؼؾل * :الشمىص    

5  = <20 . 



 117  

 

 

  
 

   
 

     
 

 
   

  ن٠لُل م٠كمللل  و  ٣تعك٨      

 الاػتبُكػس١ُٟ ٓ ى  يت     

 ملُكؼكي ٟكٓسق ازدك٨  يبُكؼكي فج     

   ٓتعكزكك  يبُكؼكي ازدك٨  يتح١٠ ظـ     

 
تٔلغ ظؾم؟ ظـ كا   .1 ؼ 

 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... يشخم  و

ٕ    M  =   واُٝ     E  =  وكي٧   O  =  :الشمىص  تٔلغ ظؾم  يطتِيمج  يس د ج      I  = يشخم  و٠ُغ       S =  ظسًط  وٟا ؼ 
 
 يشخم  و

    = X   تٔلغ ظؾم  يطتِيمج  مخكض ج ؼ 
 
 (ظع٥ـ  ا لتٔسز ألا  ( يشخم  و

 

 ؟ ظك كا  ئسز م عكىج يألػط  ؤِـُل  ييج تِٔف ز د  فس ز  فسا أدص  ئُؾكي  ييج ًبلٙ ًاي ك ٣ُلاظةًيـ .2

ظ٠كضؼققققل ملبققققك ج  يؼقققق٦كػ فققققج  ملنلُققققل  ٣ُققققٝ تلققققٝ  منكيققققل  ياققققنُل  ئكظققققل يلؼقققق٦كػ  يققققصًـ ٌِٔـققققاػ ملققققكي٠طأ ظققققـ  فققققسا أدققققص  .3

   ئُؾكي  ز دل ك؟ 

ط ققى  يط ققْا اىقى  وؼققكفل ز دقق   فققسا أدققص ً  )ظقك يققج أكققغ ر رققل ظؾتجقكي ًحلققسكك ظِٔققغ  يؼقق٦كػ  ملنلُققجػ ظقـ كققصق  وؼققكفل  .4

ٌل  لغ٤ 2 ٌٟطكك ئُؾكي اىى ز تطا   ؟ ( يلاضا /ٓ ى  مخٍط

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ :1 املىخج

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... :2 املىخج

    ................................................................................................................................................................................................................................................................................... : 3  وؾت 
 

ققق  ٣قققغ ظقققك ٓقققسز ألاػقققط  ؤِـقققُل  .5  ييقققج تحلقققس ملكؼتِقققكي  وؾتجقققكي ظقققـ كقققصق  (ر٘قققى  يؾِقققط ٓقققـ ظ٦قققكػ ػققق٥ا غ)ٓ قققى   قققم  يت٠ٍط

ٌققل  لققغ٤ 2 ٌٟطكققك  ييققج تـققجي اىققى ز تققطا ًققا٨  -ط ققى  يط ققْا اىققى  وؼققكفل ز دقق   فققسا أدققص  ئُؾققكي ً  ) وؼققكفل  ملنققسزا   /ٓ ققى  مخٍط

 ظِٔـُل اأػط  ................................................. ؟( يلاضا
 

اش  ٤كؼق   ال    وعـم ت٠ُقس  ػقتذس ظكي ألاػقط  ملنلُقل يلعؾتجقكي؟ (ضػقعُلٗجقي ضػقعُل أ  ) ك  كؾك٢ أي ٟا ٓقس .6

 8ال  ًط ى الاؼت٠ك٨ اىى  يؼئ ٨ ِأ م كملل 
 

 (فسز ٤   مخُكض ي  ي٠كمللل يلتٌب١ُ)...........................................ؽٔغ  ظك كا أك  كصق  ي٠ا ٓس؟  اش  ٤كؼ  م كملل ِأ  .7
 

 :ظط٣ع  فسا أدص  ئُؾكي اىى ظٔكيغ  يبؿُل  يتحتُل  يتكيُل ؟ ظك يج  وؼكٛل ظـ .8

١  .أ لُٛم مل فط٣ل  يؼجي ؤرطال تتأٟطأ ًٍط  ٤لغ.......................:جعُٕ ألافا ٨  مجٍا

١ ظاػ ج  .أ  ٤لغ....................... :أٟطأ ًٍط

ل . حـ  ٤لغ....................... :أٟطأ ٍٟط

 ٤لغ....................... :أٟطأ ظط٣ع كخج. ز

 ٤لغ....................... :أٟطأ ظسضػل . كق

 ٤لغ....................... :ػٞا يلعا ز  ي٘ص تُل أٟطأ.  
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ل .9  (دُكض   فس)  .............................................. .؟ (ظيج  كل  ظؼك٣ـ ألاػط  ؤِـُل اىى  وؾ٠ٌل) ظيج أؽـئ  كصق  ي٠ٍط
 

 (دُكض   فس)  .............................................. .ظك كا الاتجكق  يؼ٦كؽ  د ٨  مخعؽ ػؾا ي  وكهُل ي صق  وؾ٠ٌل؟  .10

ذُققققققل  يطتِؼققققققُل  ييقققققج أرققققققطي ٓ ققققققى  يؼققققق٦كػ  ملنلُققققققجػ   ػققققققتذس ظ غ يألض تقققققمج فققققققج كققققققصق  وؾ٠ٌققققققل؟  .11 ظقققققك يققققققج رٔققققققى ألافقققققس ث  يتكٍض

 .(تٔسز  مخُكض ي ظع٥ـ).....................................

 يتاػققٕ  = 4فُقكظا ألاضن   /تُ٘جققي  ول٥ُقل  = 3 ؽٔققس ي ألاظقـ    يلققط ْ  ئط ققج   = 2 منققط أ   = 1ال ًؾٌبق١   = 0: الشمـىص 

 = ٤9كضرقل ًبُُٔقل   = 8ألاظظقل الاٟتلقكزًل   = 7  يٌكٟقل  ي٥ ط كتُقل   / يبؿُقل  يتحتُققل  = 6 ٔعط ؽقق   يتاػقٕ  ي = 5  يعض نقج

ل   قٝ اىقى  منوقط   = 10أظط ن رـقٍط قٝ   = 11 يهجقطا ظقـ  يٍط أدقط   = 13تقس١ٛ  ي  لقجػ   = 12 يهجقطا ظقـ  منوقط اىقى  يٍط

 .(فِسز  )
 

 .ك  ملصي  أًل   از ةز ضا أ  تؾُِغ  ػتذس ي ظا ضز  ي٘كملكي ز د  كصق  وؾ٠ٌل؟ .12

 15 م كملل ال   ؼت٠  اىى  يؼئ ٨اش  ٤كؼ    .ال  ؽٔغ 

ل  اش  ٤كؼ  م كملل ِأ  ـ  مجؿؼكؽ  يلعجعٓا  .................... .............ؽٔغ   ٛعك كا  يت٦ٍا

 %(.ًج  أػ ًل   ملجعْا  اىى ) %............... اؼكث %...............ض ا ش٤

 

 (هٕ ٓ ظل ٓ ى ٤  ظك ًؾٌب١)............ؽٔغ  ك  ٤كػ كؾك٢ ٟكتس ظٔجػ ي ص   مج س؟  اش  ٤كؼ  م كملل ِأ  .13

ؾُل     = ن٦اظل  ملنلُل كق م  = وكي٧  مخكق ز   =  ملجتعٕ  ملن ج    ق =  وؾِعكي ٗجي  من٦اظُل   أ =  أ  :الشمىص   من٦اظل  يًا

 أدط   =  وئػؼل   ظ =  
 

؟  .14
ً
 16اىى  يؼئ ٨  ؼت٠  ال   ِأ  اش  ٤كؼ  م كملل  ال  ؽٔغ ك  كص   مج س ال ًع ٨ ظؼتعط 

 ........................................ .................. طأ٧ً  ك  تط  أػ  مج از  يط ظُل اىى از ضا  تؾُِغ  ػتذس ي  ي٘كملكي فج كصق  وؾ٠ٌل ؼك نل؟مل .15

 ...................................................... .............................................. ...... ........................... ...........  ك  ي صق  وؾ٠ٌل دٌل ٛٔكيل ةز ضا  ي٘كملكي؟ .16

 ٗجي ظٔطٚ  = 90ت٠لُسي    = 2ضػ ج    = 1ال لمج     = 0 :الشمىص 
 

17.  ٢
ا
ل  ي٠كتعل ملجػ ظ   كي ألادط ؟ظك يج  يةيتِبكي مز ٍض  ......................................... .........................................................ألاض تمج   ملجعٓا

ظكيق٧ مز ضا  وـققةي٣ل   ي٠ٌققكْ =  3ظكيقق٧ مز ضا  وـقةي٣ل   ملجتعٔققكي  ملنلُققل  =  2 وكيقق٧ كققا  وقسًط  منلققطي   = 1 ::الشمـىص 

از ضا ظقـ ٟبق   ي٠ٌقكْ  مخقكق   وكيق٧   = 5از ضا ظجتعُٔقل   وكيق٧ ٗجقي  وـقكض٢ فقج مز ضا    = 4 يـقط٤كي  مخككقل   / مخقكق

 أدط  )ًتغ تحسًسكك فج  ي٠كتعل(  = 99ٗجي ظٔطٚ     = 90 ٗجي ظـكض٢ فج مز ضا 
 ظـ ًعل٧ ألاضن؟  .18

ٗجقي  = 90 ملنلُقل    = 6ف٦اظقل  الًقل    = 5أدقط  دككقل    = 4ظجتعٔقكي ظحلُقل    = 3كقؾكٓكي    = 2ٛقطز    = 1 :الشمـىص 

 (ًتغ تحسًسكك فج  ي٠كتعل)أدط   = 99ظٔطٚ    
 

 ......................................... ................ اىى أي ظس  تتؤرط كصق  وؾ٠ٌل ملكيص ي ملؤؽـٌل  ي٘كملكي   ػٔل  يؾٌكٞ ٗجي  ي٠كؼاؼُل؟. .19

    =  يِؽ ٓ ى ًم ٞ  أ   =أ  :الشمىص 
ً
  ز  =  قيِؽ ٣ئجي 

ً
  = ٟلُ   س 

ً
 ٣ئجي  س 

 

ل ٓ قققى ؼٌقققكٞ   ػقققٕ  .20 أي ٌٟقققٕ ٣عُقققكي ظ ايقققل ظقققـ ألادـقققكأ  كقققؾٕ )اش  ٤قققكػ كؾقققك٢ شقققخم ظح قققج ًعقققكضغ أؽـقققٌل ٗجقققي ظـقققطٓ 

 ......................................................................................فج كص   ملجك٨  ٛعك  فتعك٨ ُٟكي أي شخم ملك٣ ـكٚ كص   يؿـكي أ  ا٠ًكٛم؟  ( يٜحغ  يلؾكنج  امخ

    = ٗجي ظط ر يل٘كًل   أ   =أ  :الشمىص 
ً
   ز  = قيِؽ ظـ  وط ر  س 

ً
  =ظـ  وط ر ٟلُ 

ً
 ظـ  وط ر  س 
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ل ٓ قققى ؼٌقققكٞ   ػقققٕ  .21 ٣عُقققكي ظ ايقققل ظقققـ ألادـقققكأ  كقققؾٕ أي ٌٟقققٕ )اش  ٤قققكػ كؾقققك٢ شقققخم ظح قققج ًعقققكضغ أؽـقققٌل ٗجقققي ظـقققطٓ 

 ...................................................................................... فج كص   ملجك٨  ٛعك  فتعك٨ ُٟكي أي شخم ملك٣ ـكٚ كص   يؿـكي أ  ا٠ًكٛم؟ ( يٜحغ  يلؾكنج  امخ

   يِؽ ظـ  = ٗجي ظط ر يل٘كًل   أ   =أ  :الشمىص       
ً
   ز  = ق وط ر  س 

ً
  =ظـ  وط ر ٟلُ 

ً
 ظـ  وط ر  س 

 

 ال ؽٔغ  ك  كؾك٢ أي أٛط ز ظحلُجػ أُ ط    ي٠ُكزا يتؾُِغ أؽـٌل  ي٘كملكي ملجػ ظؼتذسظ   ي٘كملكي فج كص   ملجك٨؟  .22
 

 فج كص   ملجك٨؟  .23
ً
 ( ٣ت  الاػغ)ظك يج أ٣تي ظؾِعكي  ي٘كملكي ؽـكًك

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

  اىى أي ظس  تبٔس ظؾِعل  ي٘كملقكي ٓقـ  فقسا أدقص  ئُؾقكي كقصق  .24
ً
قغ  وقص٤اضا فقج  يؼقئ ٨  )اش  ٤كػ شي٧ ظع٥ؾك  كق  يقس   (22ٟض

 ٤لغ................................................... وؾِعل أٟطأ ظ٥ت  ي ك؟ 

 (. و فِكي  وبكؿطا  ييج يغ تٜ٘ل ك ا كملكي  ملجُ ) العذاد  (مالخظاث)حعلُلاث 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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1

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:............. و فِكي

 

GPS يـعكيُكي  

 

 

 : خُث ٌغادس الطاكم العُاسةمىكع البذاًت

GPS  الششكُاث 

 اقٌ ة(/سا ة  قجديـباءد)

أدص  ئُؾكي ألا ٨  وؼكٛل اىى ظط ْا    

 

 

 ٌ  الاججاه إلى مشبىع أخز العُىاث ألاو

  GPSظازً   

 (يـسنة/يـشه /يـٌ م يـدا ٌخد)

أخز العُىاث جىكُذ بذء دساظت مجمىعت    

UTM (ARC 1960), no decimals بذون  خاهاث عشٍشت    

 UTM zone number سكم مىطلت إلاخذاثُاث      

عالي  GPSالجهاص العالمي لخدذًذ املىاكع  ال/وعم

 الذكت

 باألمخاس

 بالذسحاث

 الىكذ عىذ مغادسة العُاسة

  قجديالندهاء

 اقٌ ة(/سا ة  قجديـباءد)

 يـسنة(/يـشه /يـٌ م يـدا ٌخد)

 في خاٌ العىدة إلى مجمىعت أخز العُىاث

  قجديالندهاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىكذ عىذ العىدة إلى العُاسة

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

دعبئةديـنم  جدم دقبلدمد  

 دمدفحصديـنم  جدم دقبل

 يا الديـبٌاناجدم دقبل

 يـدنكادم دصحةديـبٌاناجدم دقبل

  

 

 

 

  مزدإمكانٌةديـ ص ل

   يسدبٌا ديـا مديال دما ً  يلاض     يئط /  ٌطةد

 ملُىن 

  مزديـ الٌة

  قمدم م  ةدأ  ديـعٌناج

  مزديـمحلٌة

  قمديـطاقم  

 

 اظم املخلُت 

 

    

 املس  الَبُىِفيْزًاِئّي  – الدليل الحقلي للحصر القومي للغابات – (REDD+ SUDAN) وتدور الغابات بالسوداناآللية المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  -الهيئة القومية للغابات 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مزبوع أخذ العينات الدائم

 ظؾ٠ٌل/لٗكمل

  

 

 

/الشهر/اليىم

 

   

 

    

 

 

 

UTM 

 

 

 سكم مجمىعت أخز العُىاث  

 سكم مشبىع أخز العُىاث 

(يـد اسم)يـمشا كةد  

 كائذ املجمىعت

 إمياهُت الىصىٌ سمض 

 مىكع مشهض مشبىع أخز العُىاث

GPS يـعكيُكي  

GPS  الششكُاث 

 يالد اهدإـىدم ب  دأ  ديـعٌناجد

يـمسافةدإـىدم ب  دأ  ديـعٌناج   

  صفدم كزدم ب  دأ  ديـعٌناج

غ  ٟض

 كاضا

  ػغ  ولٝ

 

 

 

 

 

 ال/وعم

 

 

  يتكٍضر  

 وكذ البذء 

 الىالًت سمض 

 املخلُت سمض

 اظم املخلُت 

 ز تطا

ت  كٍش

  وُ 

(االنحدار)

 

  يٌ٘ك   يتك ج 

  الغطاء النباتي النامي تحت األشجار

 

 

xxxxxx 

 

 

 

  

 بالذسحاث

 باألمخاس

 

 

 

 

 الاهتهاء وكذ 

% 

 

  ول٥ُل

  يٌ٘ك   يؾبكت     

  ػتذس ي ألاض تمج

 

 

 

 

 

 

 ٗطأ

 

 

 

30-20 

20-10 

  يوطض ؿسا 

ل  ٓع١  يٌب٠ل  ئوٍا

10-0 

1 

  2 

 

 

ل   ي٘كملكي  وؼة ٓض

 ػؾل الاػة ض ْ

ٌشــاس إلــى عُىــاث التربــت بىطــع عالمــت علــى مـيـان 

شـــماٌ، شـــشق، حىـــىب، )أخــزها ودائـــشة العُىـــت 

خُـــــث ًـــــخم جدذًــــذ بيُـــــت ولـــــىن التربـــــت  (غــــشب

ت   .واليعبت للدجش وعمم الطبلت العظٍى

 

xxxx 

 

ٞ  ؿعك٨   ؾاأ ؿط

 

 

 ج

 

 

 

 

 ش

 

 

 ق

 

 

 

 

 

 غ

 

 

 

 

 

 عمم التربت
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 أخذ العينات         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 على املىدذس كم بخطبُم حذٌو جصخُذ املُل، هل جم جصخُذ املُل؟

 

 

 

 مشترن ألاساض ي، اظخخذم مشبىع أخز عُىاثإرا وان مشبىع أخز العُىاث ًدخىي على عذة فئاث الظخخذام 

 ال/نعم

ً د –يـاـٌلديـح لًدـلحص ديـ  مًدـل اباجد – (REDD+ SUDAN) يآلـٌةديـمعزز دـ فضديالنبعاثاجديـنا مةد  دإزيـةد دا  ديـ اباجدباـس اي   -يـهٌئةديـ  مٌةدـل اباجد  يـمسحديـبٌ  فٌِْزٌائِ

ل   يتٍٔط

 الشعي

 معخجمعاث املُاه

 

 (1) يـدن  ديـحٌ ي

 مىخجاث وخذماث الغاباث غير الخشبُت

 (2) يـدن  ديـحٌ ي

 (2)الغاباث غير الخشبُت  مىخجاث

  (1)الغاباث غير الخشبُت  مىخجاث

 (3) يـدن  ديـحٌ ي

 (3)الغاباث غير الخشبُت  مىخجاث

 (1)الخأثير البششي 

 

 (2) يـم د حديإلاي ي

 

 (1) يـم د حديإلاي ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يـسن يج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)الخأثير البششي 

 (3)الخأثير البششي 

دُ  ًُ  بمشبع أخز العُىاث ما 
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3 .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  1     

  
 

 1 

  
 

 2 

  
 

 3 

  
 

 4 

  
 

 5 

  
 

 6 

  
 

 7 

  
 

 8 

  
 

 9 

  
 

 10 

  
 

 11 

  
 

 12 

 

 متر 1= عُىاث الخز أل  الفشعي شبىعامل كطشهصف 

 عذد الشخىٌ وألاشجاس الصغيرة

3. 

 مخىظ  اسجفاع الصجيرة

 فئت الغطاء الصجيري 

  

 باألمخاس

%70= <  4%؛ 69 – 40=  3% ؛  39 – 10=  2% ؛ 10= >  1؛    ال تا س ملُكؼكي=  0       الشمىص: 

 سكم مجمىعت أخز العُىاث 

  . 3 صفدت .............. مً ........................

أخز العُىاث مشبىعسكم   
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غ  ٟض

  يشجطا

 

 

  مجصْ

غ  ٟض

 ضظع 

 ألاؼا ْ

ُٟقققققققققققققققققققققققكغ ٌٟقققققققققققققققققققققققط  ألاؼا ْ  أػعك 

 يشقققققققققققققققققققجطا ٓؾقققققققققققققققققققس 

 ظؼتا   يلسض

 ملكيؼؿتعةي ي

 ألاك   يانل

(n/p/c) 

 ٌٟط  مجصْ

 ملكيؼؿتعةي ي

 ضتٜقققققققققققققققققققققققققققققققكْ 

 مجققققققققققققققققققققققققققققصْ 

 ملكرظتكض

 ظجعْا

  ضتٜكْ

 ظةي  0.5 

١ ضتٜكْ   كيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق و فِ  ظةي  0.5  ضتٜكْ  يؼكٞ  ي٠كمل  يل ؼٍا

ُل
ٌل

ظ
 

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

             

 
             

 
             

 
             

 
            

 

 

 بُاهاث عُىت فشعُت مً ألاشجاس

 جُبها الخامغ في مجمىعت أخز العُىاثش ول شجشها ج

 

 حمُع ألاشجاس الخُت  

 ظم20≥ اللطش بمعخىي الصذس 

 
  

 سكم مجمىعت أخز العُىاث 

أخز العُىاث مشبىعسكم   

ُل : ...................... ٓسز ألاشجكض  وط ز ؼ٠ل ك اىى ظط ْا أدص  ئُؾكي  يتكىج ردص  ئُؾكي  يٜٓط خ:4الىمىرج سكم  )  ........./.........../......... (: بخاٍس

4 
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  و فِكي

 

 تؼاغ

 ٛكػس/كل 

ٓسز 

  يؼ٠ُكػ

  يٌا٨ 

 ي 0.5

 اللطش

 ظم 2

  ي٠ٌط

 ػغ 1
 ػعك  ألاؼا ْ ظٕ الاػغ  ملن جأ

 ضظع

 ألاؼا ْ

سكم 

 الصجشة

 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

 

 

 

 م 15 =هصف كطش مشبىع أخز العُىاث

 ظم 5 :الخذ ألادوى لللطش

 صفدت .............. مً ..............

5 . 

  

 سكم مجمىعت أخز العُىاث 

أخز العُىاث مشبىعسكم   

خ:(: أ)5 الىمىرج سكم   Form No, 5a, dated                                                                                                                           ........./.........../.........  بخاٍس
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 ضتٜكْالا  ظؾص ػؾا ي الاػتذس ي  وع٥ـ

 ػغ

  ي٠ٌط

 ػغ

 # ألاؼا ْ ضظع ػعك  ألاؼا ْ ظٕ الاػغ  ملن جأ

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

      13 

      14 

      15 

      16 

      17 

      18 

      19 

      20 

 

 

 

 م 15 =هصف كطش مشبىع أخز العُىاث

 ظم 5 :كطش الجزع

 صفدت .............. مً ..............

5 .  

خ  5الىمىرج سكم  Form No. 5b, dated فج أٓ ى  مجصْ     ......./........../........ب ، بخاٍس
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      # 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

      13 

      14 

      15 

      16 

      17 

      18 

      19 

      20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفدت .............. مً .............. 

6  

  

 سكم مجمىعت أخز العُىاث 

أخز العُىاث مشبىعسكم   

خ:6( الىمىرج سكم     Form No, 6, dated                                                                                                                                          ........./.........../.........  (: بخاٍس
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5 

3  

                       

  

15 10 5 2 % 

15.02 10.02 5.01 2 5 

15.09 10.06 5.03 2.01 10 

15.21 10.14 5.07 2.03 15 

15.38 10.25 5.13 2.05 20 

15.61 10.40 5.20 2.08 25 

15.89 10.59 5.30 2.12 30 

16.24 10.83 5.41 2.17 35 

16.68 11.12 5.56 2.22 40 

17.20 11.47 5.73 2.29 45 

17.84 11.89 5.95 2.38 50 

18.61 12.41 6.20 2.48 55 

19.57 13.04 6.52 2.61 60 

20.75 13.83 6.92 2.77 65 

22.26 14.84 7.42 2.97 70 

24.25 16.17 8.08 3.23 75 

26.98 17.99 8.99 3.60 80 
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3  

  

100 50 20 10 5 % 

100.12 50.06 20.02 10.01 5.01 5 

100.50 50.25 20.10 10.05 5.02 10 

101.12 50.56 20.22 10.11 5.06 15 

101.98 50.99 20.40 10.20 5.10 20 

103.08 51.54 20.62 10.31 5.15 25 

104.40 52.20 20.88 10.44 5.22 30 

105.95 52.97 21.19 10.59 5.30 35 

107.70 53.85 21.54 10.77 5.39 40 

109.66 54.83 21.93 10.97 5.48 45 

111.80 55.90 22.36 11.18 5.59 50 

114.13 57.06 22.83 11.41 5.71 55 

116.62 58.31 23.32 11.66 5.83 60 

119.27 59.63 23.85 11.93 5.96 65 

122.07 61.03 24.41 12.21 6.10 70 

125.00 62.50 25.00 12.50 6.25 75 

128.06 64.03 25.61 12.81 6.40 80 
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3    

  

 .ظل٠ٔل ٣بجيا ظـ  يةيملل فج ملكًـ  يُس ظـ رغ أهٝ ٌٟطا ظك  فج ٤  ظطا ٓ ى فسق ظٕ عجـ  يةيملل يلقتذلم ظقـ  ي٥ ٣ُقٕهٕ ظ٠س ض 

 . يةيملل فس  يلس ؼل  يصي ًجٔل ك ظئ   وعجاػ  يًط  ًتح١٠ الاتؼكٞ  يؼلُغ يلةيملل ٓؾسظك تبلٙ

ل يلٌجػ) ل أزؼكق اىى ؼٌكٞ  يؿؼبل  ولٍا  .(تـجي  يؿؼ   ولٍا
 

ل؟ك  ٓؾس ٓلط أ  هٍ٘  يةيملل فج ملكًـ  يُس  .1    تِ  ٣طٍ 

 ال

؟ ( 1)
ً
 ك   يةيملل  كٛل  س 

 .ؽٔغ    ملسأ ظـ  سًس اش  ٤كؼ  م كملل ِأ 

  ال( 2)
ً
بل  ًس ؟      يةيملل يِؼ   كٛل  س   ك   يةيملل ًض

؛ اشػ ٓل٧ُ ملبهكٛل تط ل  كٛل الظتلكق  وك ؽٔغ (3)
ً
بل  س   .   يةيملل ًض

  ال (4)
ً
بل  س   ؟ يطظ   ظـ %10 – 0ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨  يةيملل  (ٟا ي)ؽؼُ   .   يةيملل يِؼ  ًض

 وعم

١  تـ٥ُ  فب .ملكةد كي  ظـ رغ ٛطزكك ٓر ى يتلبح فج ؿ٦  فب  هٕ ٣طا ظـ  يةيملل ملجػ مد كي   يؼبكملل ظٕ زٕٛ  يةيملل ملكةد كي ملٛط

تعسز ٓ ى  يؼبكملل فيج ًؿبةي ظـ  ظؼم ظتجكؽؽ ظـ فُا  يؼع٧   ئطهكيؼعكح يهنب  ملؤػ ًؾبئ١  ٍ . 

؟ .2
ً
   ك  تـ٦   يةيملل فب 

 .  يٌٜ ج   يطظ  ظـ %15 – 0ظك ٌٔكز٨ ًحتاي ٓ ى  ( ي٠ا ي) يؿؼُ    ال

  وعم

 ٠ً  ًايم ٓـ ملاكل   فسا ٟب  أػ ًؿبةي؟  .3 
ً
 هُٜٔك

ً
  ك  تلؾٕ  يةيملل فب 

ط٣ ققققققققققققققققققكٟققققققققققققققققققغ  مل بلُقققققققققققققققققق  فٜؾققققققققققققققققققل كقققققققققققققققققق٘جيا ظققققققققققققققققققـ  يةيملققققققققققققققققققل فققققققققققققققققققج ض فققققققققققققققققققل  . وعــــــــــــــــــم  ققققققققققققققققققل ٛ   .ملكيؼققققققققققققققققققبكملل  يُققققققققققققققققققس مللققققققققققققققققققاضا ظًٜط

 ؟
ً
   ك  ظلعؽ  يةيملل ضظ ج  س 

 . يٌٜ ج   يطظ  ظـ %20 – 0 ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨ ( ي٠ا ي) يؿؼُ     ،وعم

 يلةيملل؟   ال
ً
   ك  تـٔط ملكولعؽ  يؾكٓغ  س 

ـ  يٌٜ ج ظـ  %27 – 0 ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨ ( ي٠ا ي) يؿؼُ      وعم ـ أ   يٍ٘ط   . يٍ٘ط

 يِؽ  ي٠ا ي ملكمخــ  ال ت٘ل  ٓلُم  يؾٔاظل   ال

ـ  يٌٜ ج ظـ  %27 – 7 ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨ ( ي٠ا ي) يؿؼُ   ـ أ   يٍ٘ط    يٍ٘ط

لل ٟب  أػ  2اىى 1ك   يةيملل تجٔ   منب   وتاػٍ ملٌا٨ ًةي  ح ظك ملجػ   .4    ًؿبةي؟ ملاكل ًٍا

ط٣ ققققققققققققققققققققققك ٟققققققققققققققققققققققغ  مل بلُقققققققققققققققققققققق  فٜؾققققققققققققققققققققققل كقققققققققققققققققققققق٘جيا ظققققققققققققققققققققققـ  يةيملققققققققققققققققققققققل فققققققققققققققققققققققج ض فققققققققققققققققققققققل  يُققققققققققققققققققققققس مللققققققققققققققققققققققاضا وعــــــــــــــــــــــم ققققققققققققققققققققققل ٛ   .ملكيؼققققققققققققققققققققققبكملل ظًٜط

 ؟( 1)
ً
   ك  ظلعؽ  يةيملل ضظ ج  س 
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 . يٌٜ ج   يطظ  ظـ %35 – 20 ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨ ( ي٠ا ي) يؿؼُ     ،وعم

 يلةيملل؟   ال
ً
   ك  تـٔط ملكولعؽ  يؾكٓغ  س 

 . يٌٜ ج   يطظ  ظـ %40 – 27 ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨ ( ي٠ا ي) يؿؼُ     ،وعم

 ملكمخــ  ال ت٘ل  ٓلُم  يؾٔاظليِؽ  ي٠ا ي    ال

 . يٌٜ ج   يطظ  ظـ %40 – 27 ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨ ( ي٠ا ي) يؿؼُ    
 

   ملاكل أ  أًا٨ ٟب  أػ ًؿبةي؟ 2ك   يةيملل تجٔ   منب  ملكي٠اا  ييج تجٔ  ظـ ًايم ًعتس  .5

ط٣ ك   وعم ل ٛ   .ملكيؼبكملل ٟغ  مل بلُ  فٜؾل ك٘جيا ظـ  يةيملل فج ض فل  يُس مللاضا ظًٜط

 ؟         
ً
 ك  ظلعؽ  يةيملل ضظ ج  س 

 .  يٌجػ  يطظ ج ظـ %55 – 35 ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨ ( ي٠ا ي) يؿؼُ    ،وعم

 يلةيملل؟   ال         
ً
   ك  تـٔط ملكولعؽ  يؾكٓغ  س 

ىج ظـ %60 – 40 ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨ ( ي٠ا ي) يؿؼُ   ،وعم  .  يٌجػ  يٍ٘ط

 ٓلُم  يؾٔاظليِؽ  ي٠ا ي ملكمخــ  ال ت٘ل     ال

 . يٌجػ ظـ %100 – 40 ًحتاي ٓ ى ظك ٌٔكز٨ ( ي٠ا ي) يؿؼُ         
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ت قك اال ظقـ دق ٨  ملج قط مي٥ةي ؽق اػ  .ظلغ 0.002ٌٟطق أٟ  ظـ   فُؾعقك ٦ًقاػ  .فبِبكي  يٌجػ ك٘جيا يل٘كًل ظعك ًتٔصض ضٍإ

 ٛبؼقم 
ً
 ش ي تجقكؽؽ ٟقاي  كٛقك

ً
 يًتعجق   يٌقجػ ملقكولعؽ  يلقع   ظ٠ك ظقل   .ً ـق٦   ٓ قى كُلقل ٣تق  كقلبل  قس 

ً
وقٍ٘ ٓؾقسظك ٦ًقاػ ظـققبٔك

ُٕ  ًس  ملٌا٨   ملكوك  ٣عك ًتعج  ملكيلس ؼل   يلع  ل  ئكيُل فُؾعك ٦ًاػ  .ػغ ٓ ى ألاٟ  5ٛبؼم ً ـ٦  رؼ ايل فج ؿ٦  ٣ط ي  فب  ٛض

 ملكوققك  
ً
ُب ققك %40ٓؾققسظك تحتققاي  ئُؾققل ٓ ققى أ٣تققي ظققـ  .( ؿققبُم مللللققك٨  ي ـقق٥ُ)ظـققبٔك ٝ  وُققكق .ظققـ  يٌققجػ  ًلققٔ  تًط ًققتغ تلققٍط

قققطا .ملققبٍ  ؿققسًس ٓبققي  يةيملققل  يٌُؿُققل ٓؾققسظك ًحققسث كققص   ٠ًقق   ي ققا   فقققج  .يققصي٧  تِققق   يةيملققل  يٌُؿُققل ظـققبٔل رٔققس كٌققا٨ أظٌققكض ٍٗع

ؿُقل أ   يؼقلتُل  يةيملقل  ي. يةيملقل ظعقك ًتٔقصض ٓ قى  قص ض  يؾبكتقكي  ئئقاض ٓ قى ألا٣جقججػ  – 0.002تتعجق  ملحبِبقكي ٌٟطكقك  :( يٌ قج)ٍ٘ط

ؿُققل  .ظلققغ  0.05 ققل فبِبققكي  يةيملققل  يٍ٘ط   .اال ظققـ دقق ٨  ملج ققط( يٌ قققج)ال ًع٥ققـ ضٍإ
ً
ٓؾققسظك ت٦ققاػ  كٛققل  ٛققبػ ظلعؼقق ك ًلققبح ؿقققب  ك

قك كقكملاؼُل  ولعقؽ  (ظئق  ملقازضا  يتلق٧)ت٦قاػ ؼكٓعقل  يع قل رٔقى  يبقم   .( يٌحقجػ)ملكيقس١ُٟ   ٓؾقس  ي ـقبٕ ملكوقك  أفُكؼً
ً
بقك ال ت٠قك ي  .ت٠ٍط

فُققا أؼققم ٓؾققس هققٌ٘ ك تتحققا٨ اىققى ٣ققطا تؾ٥ؼققط رؼقق ايل  إش  هققٌ٘  ٓل  ققك ملققجػ مد ققكي  ألاكققكرٕ    يوققٍ٘   كيتققكىج ًلققٔ  تـقق٥ُل ك

ىج  .ٛلـ ً ـ٦  فب  ٍٗط

 فقج  يةيملقل ًةقي  ح ٌٟطكقك ظقك ملقجػ :
ً
ل حجعقك قل . ظلقغ  2 - 0.05 يطظق  كقا أ٣بقي  منبِبقكي  ياقخٍط ًع٥قـ ضٍإ

بقل تعجقع .  منبُقكي  يطظلُقل  مخـقؾل ظلعؼق ك ً ؼقغ ملكمخـقاؼل.)  ملقس ػ ظج قط ) منبِبكي  يطظلُل ملكئجػ  ملجقطزا   يطظقك٨  يًط

ـ/ يٌقجػ أ   يٌ قج)ٓؾقس دلٌ ققك ظٕق ظقا ز أدققط   .ٓقـ تـق٥ُ  ٣قطا ظتعكػقق٥ل ٓؾقس هقٌ٘ ك بققل  ) ي٘قٍط ٛبج ققك تبقس  ٤كئُؾقل  يًط

ق  ملققجػ ألاكققكرٕ ييقج تجققن١ يٜةقيا ظققـ  ي تققكي كق٘جيا كققلبل ظقـ  يٌققجػ ظققـ .ٟا  ٜ   ٟققس تبقس  ٣
ً
فقج فكيققل   قاز ُٓؾققكي  كٛقل  ققس 

ُب ققك) يلققٔ  تـققبٔ ك ملكوققك   ؾٌبقق١  يبققمج  ؼٜؼقققم ٓ ققى ٣عُققل ٣بجققيا ظققـ  مندقققمج  يؾققكٓغ  (تًط  ملققؤػ حجقققغ )ظئققق   يطظققك٨ ٍ 
ً
ٓلعققك

ققٝ ٓؾققس   ي ا تُققل ملققجػ  منبِبققكي  يققص  ٛققبػ  ( وؼققكفكي)تحتققاي  يةيملققل  يطظلُققل ٓ ققى  ي٥ئجققي ظققـ  يٜط ٗققكي  .(ظلققغ2 يطظققك٨ ًتٟا

 يا قققققاز تلققققق٧  وؼقققققكفكي
ً
ل ٓبقققققي كقققققصق  يةيملقققققل ؼِقققققط  فُقققققا أػ ٟقققققسضت ك ٓ قققققى الافتٜقققققكَ ملكوقققققك    و٘قققققصًكي  . وُقققققكق تتلقققققٚط رؼقققققٓط

 
ً
 .  يتعؼ٧ د ك هُٜٔل  س 

ٓقكزا ظقك ٦ًقاػ ظقـ  يؼق   فٜقط  يةيملقل  يٌٜلُقل  يقج يِؼق   .منبِبقكي  يٌُؿُقليقج دلقٍُ ظقـ  يطظق    يٌ قج    :

  ال ظـققبٔل  ققًس  ملكوققك  دقق ٨ ظاػققغ  يؾعققا
ً
قق١ ت٠ققسًط ؽؼققبل فبِبققكي حجققغ  يٌ ققج  ( ي٠ققا ي)ًققتغ تحسًققس  يؿؼققُ  .ملكمجكٛققل  ققس  ٓققـ ًٍط

١ أدص ظل٠ٔل أ  ظل٠ٔتجػ ظقـ  يةيملقل فقج ًقس   فقسا  إهقكٛل ٌٟقط ي ظقـ  وقك  ٌٟقطا ٌٟقطا  .  يطظك٨   يٌجػ ًع٥ـ  ي٠ُكي ملصي٧ ٓـ ًٍط
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طدلٍُ  يةيملقل فقج ؿق٦  ٣قط ي ئعق  .اىى  يةيملل ملكية  ظـ ظٕ عجا ك فج  يُس فيج ًتغ  يتاك  اىى دلٍُ ظتعكػ٧  يع   ظـ رغ ٛطز  ت٦قٍا

  ش  ظ٘ع  ظك يغ ت٥ـ  يةيملل ظـبٔل ملكوك يـ ٦ًاػ ك .فب  ًٜ ج ظؾم  تحسًس  ي٠ا ي
ً
 .ص  الادتبكض ظجسًك

     

 .  يٌ ج   يٌجػ  ملختلٜل   يؿؼبل  و٠كمللل ظـ  يطظك٨ ( ي٠ا ي)ًعئ   يـ٦   يتكىج ٛلكي  يؿؼُ  
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ؿِؼقققق  ريققققا ػ  يةيملققققل/كققققٜحل ئُؾققققل ظققققـ زيُقققق ؼققققاضز ُٛعققققك ً ققققج  اش   HUE=10YRتا ققققر  يلققققٜحل أػ تققققسض  ألايققققا ػ كققققا  .٣تققققكأ ظ 

ققغ/تا ٠ٛقق  حل ألادجققيا ظققـ  يلققٝ ٟض ؾ ؾققك ظققٕ  يـققٍط ُا  زض ققل  ي ـققبٕ   value =3دٜققل  يلققاػ  /  ٛٔؾستققص  ٦ًققاػ ٗع٠ققكػ 6تٌكمل٠قق  ٓ

  ٌـقجي  (ال تِ قط كؾقك)فقج  يلقٜحل  و٠كمللقل  ."10YR / 3/6"ا   كيتكىج  ٛقبػ يقاػ  يةيملقل كق chroma = 6 "٣ئكٛل  كٜك   يلاػ /ؿسا"

ل فققج   (5)ُٟعقل زيُق  ظؿِؼقق  ريقا ػ  يةيملقل."ملىققج ظلقٜط ز ٣قـ" و٠كملق  اىقى "  كقٝ  ي٦لعقل" ظُٜقسا ي٦اج قك تلققٝ ظحتقا   وقكزا  ئوقٍا

 . يةيملل ظـ  ٛكٞ  ؤسؼُل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صًل   يعض ٓل  .46   مجس ٨ 43كٜحل  –  وبكزة  يتا   ُل ياكٝ  يةيملل  (2006) يألظغ  وتحسا ظؾِعل ألٗا
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ًجق   ػقتذس ي ضظقاظ  منقطٚ  ظقـ ٟبق   يٌقا ٟغ  من٠لُقل  .(Table A4.1) فقج  مجقس ٨  ملكػقتذس ي  يطظقاظ  ؤٌقكاظٌلقاأ تٔبلقل ٛلقل  يٌ٘قك   يؾبقكت  فقج ؼعقكش   ئعق   من٠ قج 

 يؼقق ايل تققص٣طكك
ً
ُققل رػ كققصق  يبُكؼققكي ػ ـقق٦  ظقق .ؼِققط   أػ ت٦ققاػ  يٌققا ٟغ  من٠لُققل ٓ ققى زض ًققل  ُققسا ملققؤؼا ْ  يؾبكتققكي  أؼا ٓ ققك  يٜٓط

ً
غ  يٌب٠قق  ألا ـ  و ققغ  ققس  ػققكغ يلت٠ؼقُق

 
ً
٠ققققك ٔققققس. رؼققققا ْ  يؾبكتققققكيٛ  ط  يبُكؼققققكي ظٔلاظققققكي  من٠ُ٠ققققل ألاػكػقققققُل يلبُكؼققققكي  وؼ ـققققٔطا ٓققققـ ر  ُققققل ظققققـ فُقققققا . ٓقققق  ا ٓ ققققى شيقققق٧  ػققققتٛا ققققس  كققققٜ  ػققققعكي ألاؼققققا ْ  يٜٓط  ٟ

ققط  .الاػقتذس ي  يوققعىج يألض تققمج  ٣ئكٛققل  يٌ٘ققك   يتققك ج  الاضتٜققكْ فققج ظحك يققل يتٜلققُ   يتعُجقق  ملققجػ ؼقْا ؼبققكت  ٛطنققج  ددققط  يت٠ُققُغ  ئققكي ج منكيققل ظققا ضز  ي٘كملققكي ظققـ أ قق  ت٠ٍط

FRA 2010  ُل  .ملؾِكي تلؿُٝ  يت٠ُُغ  ئكي ج منكيل ظا ضز  ي٘كملكي (فج  ئعاز ألادجي)  تع  ظٌكمل٠ل ألاؼا ْ  يٜٓط

 ( يطكس   يت٠ُُغ  ي٠اظ  وا ضز  ي٘كملكي)ظٜتكح ؿطح ضظاظ تلؿُٝ  يٌ٘ك  ألاضتمج   ػتذس ي ألاض تمج   (Table A4.1) مجس ٨ 

 إلى جصيُف جنزاهُا   جصيُف الغطاء ألاسض ي واظخخذام ألاساض ي في العىدان
ً
الخلُُم  الخصائص اظدىادا

العالمي لخالت 

 مىاسد الغاباث

 الفئت

 طظع  يٟط ج ي

 

 ضظع  يؾم

 
 الاػغ

 ػتذس ي ألاض تمج 

  يوعىج

 

 ؼْا

  يٌ٘ك  ألاضتمج

 

  يٌ٘ك   يتك ج

 ٣ئكٛل ألاشجكض

 (ي ≥5 الاضتٜكْ )

شججي ي 

ؾبُكي     

 (ي 5 ˂الاضتٜكْ )

 ضتٜكْالا  ٓـبُل فـكثف

101 Fhm 

بل : ي٘كملكي  أضن ًض

  بلُل

 ,ٗكملكي ظؼتجعٔكي  وُكق

ظةقققققققققي ٛقققققققققٞا ظؼقققققققققتا   800 >

 ػٌح  يبحط

 ٗكملكي م 5 ≤   %100 – 10 ٗكملكي

102 Fl 

ألاض تمج  : ي٘كملكي

  وؾذٜول

ٗكملكي ألاض تمج  وؾذٜول -

   (ػكٛؾك)

بل - ظةي  800 >  ي٘كملكي  يًط

 ٛٞا ظؼتا  ػٌح  يبحط

 ٗكملكي م 5 ≤   %100 – 10 ٗكملكي

103 Fm 
ٗكملكي  : ي٘كملكي

  وكؽ٘طٚ 

أضن  /ٗكملل 

ل  شججًي

 ٗكملكي م 5 ≤   100% – 10

104 Fp م 5 ≤   %100 – 10 ٗكملكي   ػة ض ْ : ي٘كملكي  



 136  

 

 إلى جصيُف جنزاهُا   جصيُف الغطاء ألاسض ي واظخخذام ألاساض ي في العىدان
ً
الخلُُم  الخصائص اظدىادا

العالمي لخالت 

 مىاسد الغاباث

 الفئت

 طظع  يٟط ج ي

 

 ضظع  يؾم

 
 الاػغ

 ػتذس ي ألاض تمج 

  يوعىج

 

 ؼْا

  يٌ٘ك  ألاضتمج

 

  يٌ٘ك   يتك ج

 ٣ئكٛل ألاشجكض

 (ي ≥5 الاضتٜكْ )

شججي ي 

ؾبُكي     

 (ي 5 ˂الاضتٜكْ )

 ضتٜكْالا  ٓـبُل فـكثف

201 Wc 
 : ي٘كملكي

 (%40 > ) و٘ل٠ل

 
ً
تط ُقققققل  يؾحققققق    يلقققققُس ملحئقققققك

ُققققققققققققققققم  ٓققققققققققققققققـ  ئٌققققققققققققققققكي   يةٛي

  يطنقققققققققققققج  فعكًقققققققققققققل  يبِلقققققققققققققل 

  إؼتك  ألادـكأ

أض تققققققققققققمج ٗكملُققققققققققققل  م   4.9-2   100% – 40 

 أدط  

202 Wo 

 :ألاض تمج  ي٘كملُل

  وٜتافل

(40 – 100%) 

أض تققققققققققققمج ٗكملُققققققققققققل  م   4.9-2   100% – 40 

 أدط  

203 Wsc 

 : ي٘كملكي

 ظتؾكرطا

 أض تمج

أض تققققققققققققمج ٗكملُققققققققققققل  م   2-4.9   %10<   يعض ٓل  وتؾ٠لل

 أدط  

301 Bt  ل  :أضن شججًي

 أ عل

ل  أض تققققققققققققمج ٗكملُققققققققققققل    ي2 - 1 %5 – 0 أضن شججًي

 أدط  

302 Bd ل  :أضن شققققققققججًي

 ٣ئُٜل

أض تققققققققققققمج ٗكملُققققققققققققل    ي2 - 1 %5 – 0   يطنج

 أدط  

303 BSc 
ل  أضن شججًي

 ظتؾكرطاظض ٓل 

 

أض تققققققققققققمج ٗكملُققققققققققققل    ي2 - 1 %5 – 0   يعض ٓل  وتؾ٠لل

 أدط  

306 Bo ل  :أضن شقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققججًي

 ظٜتافل

ُم  يطنج يلُس  أض تققققققققققققمج ٗكملُققققققققققققل    ي2 - 1 %5 – 0    يةٛي

 أدط  

403 Gsc أض تققققققققققققققققققققمج  : وط نققققققققققققققققققققج

 ظتؾكرطا

 أض تمج ظٜتافل  %100 – 5    ظض ٓل

404 Go  أض تققققققققققققققققققققمج ٓـقققققققققققققققققققققبُل

 لظٜتاف :)ظط نج(

ُم   أض تمج ظٜتافل  %100 – 5     يطنج  يلُس   يةٛي
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 إلى جصيُف جنزاهُا   جصيُف الغطاء ألاسض ي واظخخذام ألاساض ي في العىدان
ً
الخلُُم  الخصائص اظدىادا

العالمي لخالت 

 مىاسد الغاباث

 الفئت

 طظع  يٟط ج ي

 

 ضظع  يؾم

 
 الاػغ

 ػتذس ي ألاض تمج 

  يوعىج

 

 ؼْا

  يٌ٘ك  ألاضتمج

 

  يٌ٘ك   يتك ج

 ٣ئكٛل ألاشجكض

 (ي ≥5 الاضتٜكْ )

شججي ي 

ؾبُكي     

 (ي 5 ˂الاضتٜكْ )

 ضتٜكْالا  ٓـبُل فـكثف

501 Caf 

ل  :ألاض تمج  وعضٓ 

 يعض ٓققققققققققققققققققققققققل  ؼِققققققققققققققققققققققققكي

 ( ملختلٌل) ي٘كملُل 

 

 مجؾقققققققققكتـ  وث يُقققققققققل يـقققققققققٔ  

 يـقققققققققققققققققك ك  يتث  ؽققققققققققققققققق   ييقققققققققققققققققج 

تحتققققققققققققققققققاي ٓ قققققققققققققققققققى أشقققققققققققققققققققجكض 

 مخـققققققققققق    يٜك٣ قققققققققققل  ييقققققققققققج 

ط  يِققققققققق  يلقققققققققبػ   وقققققققققاظ  تقققققققققٛا

   يٜككايُك   يبٌكًك

ل  أض تمج ظٜتافل    %100 – 5 ألاض تمج  وعضٓ 

502 Cwc 

ل  :ألاض تمج  وعضٓ 

  ملنككُ   ي٘كملُل

  يعض ٓل ألافكزًل

 ملنككقققققققققُ   ملختلٌقققققققققل ظقققققققققٕ 

 ي٦قققك ا   ي٠طؼٜقققق    يـقققكي 

  وقققققققققققققققققققكؼجا   مخوقققققققققققققققققققط  ي 

   يؼج  ٨   يتبٙ   يعكاض 

 5 – 100%    olwt 

503 Cbc 
ل  :ألاض تمج  وعضٓ 

 ملنككقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققُ  

  ئـبُل

 ي٠ٌققققققققققققققققققققققققـ   مخوققققققققققققققققققققققققط  ي 

  يؼققققققققققج  ٨   ظققققققققققع ْض  يتبققققققققققٙ 

   يعكاض 

 أض تمج ظٜتافل     

504 Cgc 

ل  :ألاض تمج  وعضٓ 

 ظحككُ   منباأ

 أؼا ْ ظذتلٜل ظـ  ئـ 

 ملنككقققققققققققققققُ  ظئققققققققققققققق   يقققققققققققققققصضا 

 يـققققققكظ    ي٠عققققققح   يقققققققسدـ 

ُٔل  . ألاضظ   يصضا  يٛط

 أض تمج ظٜتافل     

601 Bsl 
 :ألاضن  وٜتافل

ل   يةيملل  ئكٍض

ظئققققققققققققققق ؛ فقققققققققققققققا٨  يبحجققققققققققققققققي ي 

 ئِ ققققققققققققققققققققققققققققققققج    وؾققققققققققققققققققققققققققققققققك١ً 

  ووٌط ل

 أض تمج ظٜتافل    %5 – 0 احققققققققققققققققققققققققققققققققققظٜت
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 إلى جصيُف جنزاهُا   جصيُف الغطاء ألاسض ي واظخخذام ألاساض ي في العىدان
ً
الخلُُم  الخصائص اظدىادا

العالمي لخالت 

 مىاسد الغاباث

 الفئت

 طظع  يٟط ج ي

 

 ضظع  يؾم

 
 الاػغ

 ػتذس ي ألاض تمج 

  يوعىج

 

 ؼْا

  يٌ٘ك  ألاضتمج

 

  يٌ٘ك   يتك ج

 ٣ئكٛل ألاشجكض

 (ي ≥5 الاضتٜكْ )

شججي ي 

ؾبُكي     

 (ي 5 ˂الاضتٜكْ )

 ضتٜكْالا  ٓـبُل فـكثف

 

 

602 Sc ألاضن  وٜتافل: 

م   يؼكفلُل ٓكٍض
 ظئ ؛  يـا ًئ

 أض تمج ظٜتافل  100% – 0   

603 Ro 

 :ألاض تمج  وٜتافل

 يؾتققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا  ي 

ل   ياخٍط

  ملخط كي/ يؾتكت 

 ألاظك٣ـ  ييج ت ُعـ ٓل  ك

  ياخاض 

 أض تمج ظٜتافل     

701 Wrs كققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق وُ  ظُكق  يبحط ألافعط      

702 Wi ي  ملنٌُكي : وُكق ج         ملحجيا  ج ط ج  ا

703 Wsc ألاض تققققققققققققققققققمج :  وُقققققققققققققققققكق

بل   يًط
 
ً
 ظ٘عاضا ظاػعُك

      

800 Other 

ل  ظؾك١ً أدط    وؾققققققك١ً  وبؿُققققققل  منوققققققٍط

ُٜقققققققققققققققققققققققققققققل   وٌقققققققققققققققققققققققققققققكض ي    يٍط

ٌقاي )د  يبؿُقكي  يتحتُقل 

 ي٥ ط قققققققققققققققققققققققققققققققققك    يؼقققققققققققققققققققققققققققققققققق٧٥ 

 ( منسًسًل   وؾك غ

 أض تمج ظٜتافل     ط  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققأد
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 007  يؾُ  ألاظضٞ

اض   015  ػٍ ز ٛض

اض   018 ؿٞط ز ٛض

 004  ي٠وكٚض

شة  009 الجٍض

اي  002  مخًط

 013 ٣ؼ 

 012 ؿعك٨ ٣طزٛكػ

 011 شماٌ داسفىس 

 005  يـعكيُل

 010  يبحط ألافعط

 008 ج ط  يؾُ 

 003 ػؾكض

 016  ؾاأ ٣طزٛكػ

 001 حىىب داسفىس 

 017  يؾُ  ألاملُى

 014 ٗطأ ٣طزٛكػ

 006 غشب داسفىس 

  

 حىىب داسفىس  001

اي 002   مخًط

 ػؾكض 003

  ي٠وكٚض 004

  يـعكيُل 005

اض  006  ٗطأ ز ٛض

  يؾُ  ألاظضٞ 007

 ج ط  يؾُ  008

شة 009  الجٍض

  يبحط ألافعط 010

 ؿعك٨ ز ض ٛاض  011

 ؿعك٨ ٣طزٛكػ 012

 ٣ؼ  013

 ٗطأ ٣طزٛكػ 014

 وظ  داسفىس  015

  ؾاأ ٣طزٛكػ 016

  يؾُ  ألاملُى 017

اض  018  ؿٞط ز ٛض



 

129 

 

    

 

      

 1- 2  1- 5 

 2- 5  2- 2 

 3- 1  3- 1 

 4- 4  4- 3 

 5- 3  5- 4 

 

      

 1- 2  1- 5 

 2- 5  2- 2 

 3- 1  3- 1 

 4- 4  4- 3 

 5- 3  5- 4 

 

      

 1- 2  1- 5 

 2- 5  2- 2 

 3- 1  3- 1 

 4- 4  4- 3 

 5- 3  5- 4 

 

      

 1- 2  1- 5 

 2- 5  2- 2 

 3- 1  3- 1 

 4- 4  4- 3 

 5- 3  5- 4 

 

      

 1- 2  1- 5 

 2- 5  2- 2 

 3- 1  3- 1 

 4- 4  4- 3 
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 5- 3  5- 4 

 

      

 1- 2  1- 5 

 2- 5  2- 2 

 3- 1  3- 1 

 4- 4  4- 3 

 5- 3  5- 4 

 

      

 1- 2  1- 5 

 2- 5  2- 2 

 3- 1  3- 1 

 4- 4  4- 3 

 5- 3  5- 4 

 

      

 1- 2  1- 5 

 2- 5  2- 2 

 3- 1  3- 1 

 4- 4  4- 3 

 5- 3  5- 4 

 

      

 1- 2  1- 5 

 2- 5  2- 2 

 3- 1  3- 1 

 4- 4  4- 3 

 5- 3  5- 4 
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