
 

 مقدمة تعبير عن خريف صاللة

لكّل مقاٍم مقال، ولكّل فصٍل من فصول العام ربيعه ورونقه الخاص الذي يُضفيه على عّشاق هذا الفصل، بجّوه الّساحر 

الصور الطبيعية تلبس مدينة صاللة العمانية ثوب الخريف في الذي يأسر القلوب، ومن أجمل ما أبدع الخالق في أبهى 

فترة الصيف، وتجعل منها واحدة من أهم المناطق والمعالم السياحية على وجه األرض، ومن أهم الموارد االقتصادية، 

 .ونافذة سلطنة عمان للعالم

  

 تعبير عن خريف صاللة كامل العناصر

نة التي يكمن فيها عصب الحياة من تجارة وصناعة يُطلق عليها اسم العاصمة لكّل دولة عاصمةً سياسيّة، وفي المدي

االقتصاديّة، أّما موطن األدباء وخريجّي العلم من كافّة األفرع فيُطلق عليها اسم عاصمة الثّقافة والفن، أّما عن مدينة 

يّة الطبيعيّة فيها منذ أن خلقا هللا عزَّ وجلَّ صاللة في اليمن فتعتبر العاصمة السياحيّة والتجاريّة بفضل المقّومات الجغراف

 .على هذه الهيئة، وفي موضوعنا هذا سنتحدث عما يعرف بخريف صاللة بكافة تفاصيلها

  

 مدينة صاللة

 1000تعد مدينة صاللة واحدة من أهم المدن في منطقة ظفار في سلطنة عمان، وبالتحديد في الجنوب منها، وتبعد حوالي 

مة العمانية مسقط، وتعد عاصمة منطقة ظفار وأهم مدنها الثقافية، والسياحية، وهي أكثر الواليات من متر عن العاص

نسمة، وتتميز بطبيعتها الجميلة، ومناظرها الطبيعية الخالبة، و  293,962ناحية الكثافة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 

سنوياً، ويوجد فيها ثاني أكبر ميناء في سلطنة عمان، وفيها مطار دولي،  تقام فيها المهرجانات والفعاليات الثقافيّة والشعبيّة

 .وتحوي مناطق سياحية وترفيهية

 ماذا يقصد بخريف صاللة

يقصد بمصطلح خريف صاللة فترة الخريف في مدينة صاللة، حيث تكتسي الطبيعة بثوبها األخضر، يمتد الضباب مغطياً 

ساعات اليوم، بمنظر طبيعّي جميل وخالب، ومناخ متميز ومن أروع ما يمكن مرتفعاتها، وتهطل األمطار على مدار 

 .وصفه، ويعد مناخ الخريف من أهم ما يميز مدينة صاللة عن غيرها من المدن العمانية بهذه الفترة من الّسنة

 كيف يتكون خريف صاللة

العوامل المناخيّة، وهي على النحو يتكون خريف صاللة ومنطقة ظفار على وجه العموم من خالل تظافر مجموعة من 

 :التالي

  المرتفع الجوي "الماسكرينا" الذي يقع في المحيط الهندي جنوب خط االستواء، وهو المسؤول بالدرجة األولى

عن قّوة الّرياح البحريّة وحركة التّيارات البحريّة العابرة لخط االستواء، وعند عبورها خط االستواء تتحول هذه 

 .جنوبيّة شرقيّة الّرياح إلى

  ويضاف إلى ذلك نشاط التيّار الصومالي النفاث، والطبيّعة الجغرافيّة لجبال الصومال التي تلعب دوراً كبير في

 .انحراف الّرياح الموسميّة باتجاه بحر العرب

 مياه هبوب الّرياح الموسميّة موازية لساحل ظفار وما ينتج عنه من سحب المياه الباردة من العمق وحلول ال

 .الدافئة بدالً منها بفعل ظاهرة التّيار الّصاعد مما يؤدي إلى حدوث الفرق الحرارّي بين الّرياح وسطح المياه

 األهمية السياحية لخريف صاللة

يعد خريف صاللة أو ما يعرف بالخريف في الّصيف من أهم المقومات التي تمتلكها مدينة صاللة في سلطنة عمان وتجعل 

للزّوار والّسائحين للتنعم بمنظر الطبيّعة، وهذه الظّاهرة الفريدة، فضالً عن العائد االقتصادي لهذه الظاهرة منها مقصدا 

 .والّدور الكبير في نشر الثّقافة، والتّراث العمانّي من خالل النشاطات، والمهرجانات التي تقام في أوقات خريف صاللة

 أجمل أماكن خريف صاللة

 :اكن في مدينة صاللة ينصح بزيارتها في فترة الخريف، ومنها نذكرهناك العديد من األم



 

 ويقع في الّجهة الّجنوبيّة من سلطنة عمان، في محافظة ظفار بالتحديد، ويتشابه خريف وادي  :وادي دربات

دربات بمدينة صاللة، كما تحيط به الجبال، وتنحدر منها شالالت تصب في الخليج العربي، ويوجد في بحيرة 

 .رة، ويعد هذا الوادي من أهم المقاصد السياحية بفترة الخريفكبي

 وهو من األسواق التقليدية المشهورة في مدينة صاللة، محاط بأشجار جوز الهند، وهو المكان  :سوق الحافة

 .الذي يتجسد فيه التراث العماني بكل بساطة من خالل السلع التي تباع فيه، والمهرجانات الثقافية تقام فيه

 ويتميز هذا الشاطئ بتدفق المياه فيه بشكل حاد وعنيف، مشكال نوافير طبيعية، بمنظر طبيعي  :طئ المغسيلشا

 .يحبس األنفاس ال يمكن أن يزول من الذاكرة بسهولة

 الصخرية، ويعد من المناطق التي ينصح بزيارتها في فصل الخريف بمدينة   وتتميز بسواحلها :شاطئ الفزايح

 صاللة

 ف صاللةمهرجان خري

وهو مهرجان سياحي يقام كل عام في مدينة صاللة، ويحتوي على منطقة األلعاب الكهربائية، والهوائية، والمطاعم 

والمعارض، وقرية للتسوق العائلي، والقرية التراثية، ومطاعم، ومعارض، ويعرف بعروضه الثقافية، ويتضمن عروض 

يكون موعد هذا المهرجان في الفترة ما بين من تموز حتى الثاني  عن الفن العماني، وعروض شعبية راقصة، وغالبا ما

 .والعشرين من شهر آب

 متى يبدأ مهرجان خريف صاللة

في غالب األحيان أن موعد بدأ مهرجان خريف صاللة يكون في الخامس عشر من شهر تموز وحتى نهاية شهر آب، 

جد فيها القالع والحصون، ويعد مهرجان خريف صاللة وتزخر مدينة صاللة بمقومات سياحية متنوعة وجميلة حيث يو

واحدة من أهم المظاهر السياحية، واالقتصادية والثقافية في مدينة صاللة من خالل احتفاالته المتنوعة التي تجعل من 

 .سلطنة عمان وجهة سياحية رقم واحد في العالم في هذه الفترة

 الطبيعة في مدينة صاللة

مات طبيعية تميزها عن غيرها من المدن في سلطنة عمان، وفي كل مناطق العالم، ومن هذه تمتلك مدينة صاللة مقو

 :المقومات نذكر

 هناك العديد من العيون في مدينة صاللة وأهمها عين حمران، وعين أرزات، و صحلنوت، وطبرق  :العيون

 .واثوم، وغيرها

 خالبة، وتعد مزارا سياحيا، ومقصدا ترفيهيا تمتلك مدينة صاللة سهول واسعة ذات مناظر جميلة، و :السهول

 .تقام فيه مختلف الفعاليات، والنشاطات، ويوجد فيها أسواق ومطاعم، ومصليات، ومناطق خاصة باألطفال

 إن شواطئ مدينة صاللة رملية وناعمة ومن أهمها شاطئ المغسيل، الذي يمتلك نوافير طبيعة تخرج  :الشواطئ

 .الصخور القريبة من البحرمن ثقوب صغيرة توجد في 

 يوجد العديد من الكهوف الجميلة والمتميزة في مدينة صاللة أهمها كهف المرنيف الذي يوجد في  :الكهوف

 .منطقة شاطئ المغسيل

  

 خاتمة تعبير عن خريف صاللة

ِلة العُمانيّة، وتعد وبهذا القدر من المعلومات وصلنا لنهاية هذا الموضوع الذي تحّدثنا من خالله عن خريَف منطقة صال

منطقة صاللة واحدة من أهم المناطق التي يقصدها الزوار والسائحين في الفترة الممتدة من منتصف شهر تموز حتى نهاية 

شهر آب لتنعم بما أبدع الخالق في هذه المدينة بهذه الفترة من الّسنة، فمن نعم هللا ما أبدع وصور في مدينة صاللة ليجعل 

 .الجمال يعجز عن وصفها وتكوينها مخلوق مهما امتلك من قوة ومقدرةمنها آية في 

  

 


