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كهف طيق( أكبر كهوف عمان والعالم ومفررة  ييولوييرن دراةر   رةى عررء اررار ال راري  

مغرامرا.  وببررر الطيرور( الطبيعي العمادي ومصةر يذب سريايي لعاراق الطبيعرن وال
لم وأعرررء مررن ار فررا  أكبررر الرامررا. الييرر   بررر ر أكبررر يفررر اةذابررن ارري العررابرربطرروا اع 

  م را!  بعض الكهوف  وية بها بييرا. و أوا أدواعا دراةر  مرن امسرمال العميرار 07
 

الكهررروف ايرررةو المكودرررا. الطبيعيرررن ال ررري  ي رررذب كرررى مرررن عارررق اك اررراف الميهررروى 
هرا ويب المغامر  دظرا لرغموض الذا يك دف عوالمهرا واليمراى اةذراذ الرذا وفرع  اي



الذالق، ير. قةر  ، ليمعن اةدسان الدظر اي آين صدع اهلل وي فكر اري مغر و الييرا  
مدررذ كادرر. لررذو الكهرروف ارري عصررور سررييرن مررن عمررر الباررر وييررا هم عرررء اةرض 
المريررررأ والمررررأوو الررررذا يعياررررون ايرررر  ويي مررررون برررر  مررررن ذطررررر اعررررةارهم مررررن الويررررو  

 .والفوارا
 
 

لمذبرررأ  اررري بررراطن اةرض،  دفررررة بذصرررار  كهررروف عمررران او م ايفهرررا الييولوييرررن ا
و كويدرررا. دررراةر  اسررر غرق  كويدهرررا و  ييدهرررا آةف وآةف السررردين ولررري كدرررو  طبيعيررررن 
و ررراو وطدرري ي طرررب فرررور  صررودها ورعاي هررا كيرر ر لررام مررن  ررراو عمرران الطبيعرري 
والبيرررري  و ويرررة معظرررم الكهررروف اررري السررررطدن اررري يبررراى المدطررررن الاررررقين والمدطررررن 

ومدطرن الظالر  ويبراى ظفرار ومرن اارهر كهروف ميااظرن ظفرار كهرف طيرق الةاذرين 
ر وكهرف عرين يمرران بكهرف الذفرااي ( وكهروف برور ويفر  اةذابن بطروا اع ذو ص

 .واةا ةربا. وكهف المررف والمغسيى
 
 

  كهف طيق
 

كهف طيق اي ميااظن ظفار اري وةيرن مربراط يعرة مرن أكبرر الكهروف المك ارفن عررء 
مريون م ر مكعب ولو بهذا الييرم يعرة أكبرر  077رغ مساي   يوالي مس وو العالم  ب

مرر  مرن  70مر  من كهف ميرس الين اي ارماى عمران و أكبرر بيروالي  07بيوالي 
كهرررف سررريروال مرررن كهرررف اررري مالي يرررا الرررذا يعررررف بأدررر  أكبرررر كهرررف اررري العرررالم قبرررى 

اري م يرة الكاف عن كهف طيق   وقة أ اج لذا الكاف ال عرف بالكهف ممرا يسراعة 
الةراسررررا. الييولوييررررن والهيةرولوييررررن ،ولررررو اليهررررة الررررذا كرررران الففررررى ايرررر  لرسرررركان 

 إلء موقع الكهرف 7990الميريين الذين أراةوا اريق المغامرين السروااديين اي عام 
. 
 


