
 

 

 مقدمة تقرير عن الكهوف في سلطنة عمان

نتناول في هذا التقرير المفصل وجود الكهوف في سلطنة عُمان، فهي كهوف طبيعية تكونت في العصور القديمة 

للدراسات الجيولوجية للوقوف على أسباب تشكلّها ومنذ أي فترة الغابرة منذ ماليين السنين، وهذه الكهوف هي مقصد 

زمنية غابرة، كما أنها تشكل معالم سياحية يقصدها السائحون من أجل المتعة بمشاهدتها ورؤية هذه األعاجيب 

على  المدهشة للعقل والفكر الموجودة في منطقة الخليج العربي، وأخذ الصور الفوتوغرافية التذكارية، ألجل عرضها

صفحات المجالت العالمية، كما وأن تلك الكهوف تشّكل عنصراً من عناصر التراث العماني فقد أورثتهم الطبيعة 

 .أسراراً في الجمال والجبال

 تقرير عن السلطان قابوس بن سعيد مؤسس الدولة العصرية :شاهد أيًضا

  تقرير عن الكهوف في سلطنة عمان وأهم أنواعها 

ا قدّره العلماء في فترةبحسب الدراسات الجيولوجية فإنه وقبل ماليين السنين تشكلت الكهوف في سلطنة عُمان بم    

الحقبة التي تشمل الحياة المغرقة في القدم وحقبة الحياة الوسيطة بفعل الرياح الموسمية التي جلبت األمطار الغزيرة 

إلى شبه الجزيرة العربية مما أدى إلى رفع منسوب المياه الجوفية داخل األرض إلى منسوبات أدت إلى انبجاس المياه 

رض فأدى ذلك إلى الحت والتعرية والتجوية الكيميائية فأحدثت خروقات في طبقة الصخور الجيرية بشكل قوي من األ

وخاصة بفعل الرطوبة العالية والحرارة وراحت تتوسع وتمتد حتى صارت مخارج المياه القوية المنبجسة تحدث هذه 

ب اتجاه مسيل المياه، هكذا وصلت التشكيالت من الحفر والفتحات واألنفاق واألخاديد بشكل طوالني وعرضي بحس

 .إلى الشكل الجغرافي الذي نراه اليوم ونسميه الكهوف

 مقال عن اهتمام السلطان قابوس بالخيل :شاهد أيًضا

 مفهوم الكهوف

المفهوم األّولي للكهوف يعني بأن اإلنسان القديم قد صنعها من أجل أن يسكنها ليحمي نفسه من مخاطر معينة في 

هي مظهر جغرافي ناتج عن فعل الطبيعة ليس إال، فالدراسات  الطبيعة، ولكن الحقيقة العلمية تؤكد بأن الكهوف

الجيولوجية تؤكد بأن الكهوف الموجودة تحت األرض والجبال هي نتيجة لقوة تدفق المياه الباطنية أي الجوفية التي 

القديم  عند خروجها أوجدت تلك الفُتحات واألنفاق وبأشكال متنوعة، وعندما جاء عصر من الجفاف استثمرها اإلنسان

 .لالختباء أو السكن قبل انتشار مفهوم العمران واألبنية

 أهم أنواع الكهوف في سلطنة عمان

 :يتواجد في سلطنة عُمان حوالي األلفي كهف، وتحتوي على عدة أنواع وهي

 وتتشكل من حمم البراكين عند تعرضها للبرودة :كهوف الحمم. 

 ن الجليد الذي تحفر مياهه األنفاق مشكلةً الكهوفوهذا النوع يتشكل بفعل ذوبا :الكهوف الجليدية . 

 وهي تتشكل بفعل إذابة المياه للصخور الجيرية بفعل الحرارة والرطوبة العالية :كهوف المحلول. 

 وهي تتشكل بفعل اصطدام األمواج بالصخور على الشواطئ وعبر الزمن تحدث فيها  :الكهوف البحرية

 .الكهوف

 تقرير عن الحضارات القديمة في عمان :شاهد أيًضا

في سلطنة عمانأشهر الكهوف   

https://mqalaty.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af/
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%87%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%84/
https://mqalaty.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

 :تشتهر عُمان بكثرة الكهوف، وفي التعداد النقطي اآلتي نورد أشهرها

 وهو ثاني أشهر كهف في العالم، فهو كهف جوفي وضخم وعمره بحسب الدراسات  :كهف مجلس الجن

مليون سنة 50الجيولوجية حوالي   

 له إطاللة متميزة على بحر العرب وأغلبه يقع في مياهه :كهف المرنيف. 

 هف الكتانك  .يتميز بكثرة اللمعان الذي يشبه لمعان الرخام :

 ويتميز بتواجد الصخور بكثرة في داخله، وتعدد ألوانها وتنوع أشكالها :كهف أبو هبان. 

 كهف طيق. 

 كهف جرنان. 

 كهف الهوتة. 

 كهف مقل. 

 كهف اتين. 

 كهف رزات. 

 كهف العين. 

 كهف بئر الطيور. 

 pdf تقرير عن عمان العصور القديمة وصدر االسالم :شاهد أيًضا

 خاتمة تقرير عن الكهوف في سلطنة عمان

وفي ختام التقرير عن الكهوف في سلطنة عُمان نكون قد تعرفنا بأن عدد الكهوف في السلطنة العمانية يبلغ حوالي 

يّة ن المعالم السياحية والتاريخية المهمة في جغرافألفين كهف، وهي متعددة األنواع واألشكال واألسماء، وهي م

 .عُمان

 pdf تقرير عن اهمية جزيرة فيلكا التاريخية كامل الفقرات :شاهد أيًضا

  

 

https://mqalaty.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://mqalaty.net/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
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