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 لخصم

 المياه الجوفية في مصر

.  النيوو . وتعتبووت تلووم الميوواا جووزءر موون موووارد ميوواا الوودلتايم ، واقلوووادى النيوو المتجووددب بووين  الميوواا الجوفيووةتتووو خ ازاتووات 

. ويعتبوووت ذلوووم فوووي حووودود السوووحب 2006وذلوووم منووو  عوووام 3مليوووار م 6.5ميووواا تلوووم ال زاتوووات تحوووو ويقووودر موووا يوووتم سوووحب  مووون 

. كموووا يتميوووز بنوعيوووة جيووودب مووون معهووود بحووووث الميووواا الجوفيوووةحسوووب تقوووديتات  3مليوووار م 7.5اآلمووون والووو ى يبلوووح أق ووواا تحوووو 

. وال يسووومح باسوووتنزا  ميووواا تلوووم جنوووول الووودلتاجوووزء فوووي المليووووق فوووي منووواط   800-300الميووواا ت ووو  ملوحتهوووا  لووو  تحوووو 

أق  ال زاتووات  ال عنوود حووودوث جرووا  لرتووتب  منيوووة طويلووة، لووو لم تعتبووت سوو ب الميووواا ذات قيمووة اسووتتاتيجية سامـوووـة. وموون المقووودر

 . 2017بعد عام  3مليار م 7.5يقتتل السحب من س ا ال زاتات  ل  تحو 

. وأسمهووووا  وشوووب  جزيووووتب سوووويناءوالغتبيووووة  ال ووووحتاء الشووووتقيةأموووا ازاتووووات الميوووواا الجوفيوووة تيووووت المتجووووددب فتمتوووود تحووو  

، حيوووث يمتووود فوووي أقلووويم  3ألووول مليوووار م 40والووو ى يقووودر م زوتووو  بنحوووو  ال وووحتاء الغتبيوووةفوووي  اوووزاق الحجوووت التملىوووالنوب 

، ويعتبوووت سووو ا ال وووزاق مووون أسوووم م وووادر الميووواا الجوفيوووة الع بوووة  وتشوووادوليبياالسوداتوم تويشوووم  أرا ى  فتيقيووواشووومال شوووت  

ت فوووي ت ووواليل التفووو  تيوووت المتاحوووة فوووي م  وووت لخسوووت دام تتوووتات لتووووافت تلوووم الميووواا علووو  أعموووا  كبيوووتب، مموووا يسوووبب أرتراعوووا

 والضخ.

. ومن  العويناتألل فداق بمنطقة  150/السنة وس  ت ر  لتى تحو  3مليار م 0.6ل لم فإق ما تم سحب  من تلم المياا تحو 

/السنة كحد سحب رمن وأقت ادى. وعامة يجب ترادى األثار  3مليار م 3-2.5المتوق  أق يزداد معدل السحب السنوى  ل  تحو 

شاسعة  ل  تتام المزارخ الناتجة عن اإلت راض المتوق  في منسول ال زاق الجوف ، وذلم بالتحول من تتام  راعة المساحات ال

 فداق( وذلم للحراظ عل  ال زاتات الجوفية لرتتات طويلة5000 - 2000المحددب بمساحات مترتقة )

 Abstract 

Groundwater in Egypt 

Renewable groundwater tanks are distributed between the Nile Valley and the Delta 

Region. These waters are considered part of the Nile water resources. It is estimated that 

about 6.5 billion cubic meters of water have been withdrawn from these reservoirs since 

2006. This is within the limits of the safe withdrawal, which is about 7.5 billion cubic 

meters, according to the estimates of the Institute of Groundwater Research. It is also 

characterized by good quality of saline water reaching about 300-800 ppm in the South 

Delta regions. It is not allowed to drain the water of these reservoirs only when a drought 

for a long period of time, so this water is important strategic value. It is estimated that the 

drawdown of these reservoirs will be about 7.5 billion cubic meters after 2017. 

Non-renewable aquifers are located under the Eastern and Western Desert and the 

Sinai Peninsula. The most important of these is the Western Sandstone Sand Reservoir in 

the Western Desert, which is estimated to contain about 40 thousand billion cubic meters. 

It is located in the North East Africa region and includes the lands of Egypt, Sudan, and 

Libya. This reservoir is considered one of the most important sources of fresh 

groundwater that is not available in Egypt because of the deep availability of water. 

Increase in pumping and pumping costs. 
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Therefore, the withdrawal of this water is about 0.6 billion m3 / year, which is enough 

to irrigate about 150 thousand feddans in Awainat area. The annual withdrawal rate is 

expected to increase to about 2.5-3 billion m3 / year as a safe and economic withdrawal. 

In general, the effects of the expected decrease in the level of the aquifer should be 

avoided by shifting from the extensive plantation system to the specific plantation system 

(2000-5000 feddans) in order to conserve the aquifers for long periods. 

 
 

م فرري جم وروررة مصرررر تعتبررر مرروارم الميرراه الجوفيررة احررا المرروارم الما يررة   يرررر التدلياوررة والترري تتميرره  جغتاررار ا ججرافيررا

 العر ية و صفة ر يسية في المناطق األر عة التالية:

 بموووا فوووي ذلوووم مووون ر   والبحت المتوسووو م وووت لووو   تهوووت النيووو : وتشوووم  المنطقوووة الواقعوووة موووا بوووين داوووول والرررالتاوامي النيل           

 .وبحيتب تاصتالريوم

 ت والحوودود الم ووتية السوووداتية  هووت النيوو ت: وتشووم  المنطقووة المح ووورب بووين الصرراراا الجر يررة ت والحوودود الليبيووة تتبووا شووتقا

ت والبحت المتوس  شماالت.  جنوبا

 والبحت األحمتبالوج  القبلي: وسي المنطقة المح ورب بين وادي الني  قيةالصاراا الار. 

 ت علوو  الميووواا النيليووة التقليديوووة والتووي تقووووم عليهووا معتوووم أتشووطة التنميوووة : وتعتموود المنطقوووة األوشرربج جهورررن سررريناا لوو  أساسوووا

مووون شوووتل و راعوووة وصوووناعة  لووو  جاتوووب اسوووت دامها لم وووادر الميووواا األاوووتى تيوووت التقليديوووة كميووواا 

فووووي شوووووب ات الم وووووار  أو الميوووواا الجوفيوووووة التوووووي ت ووووزق بمسوووووتودخ الت وينوووووات  ال ووووت  الزراعوووووي

المعالجوووة باإل وووافة  ال وووت  ال وووحيالتسووووبية تتيجوووة تسوووتل الروووائ  مووون ميووواا الوووتي النيليوووة،ومياا 

ت علوووو  الوووودلتا لوووو  ميوووواا األمطووووار فووووي الجووووزء الشوووومالي موووون  . وتعتموووود بوووواقي منوووواط  الجمهوريووووة أساسووووا

 م ادر المياا الجوفية تيت المتجددب باإل افة  ل  األمطار المتساقطة عل  المناط  الساحلية.
 

 مصامر المياه الجوفية في مصر

 :خهان وامى النيل ومنطدة  ايرن السا العالى

ت ثووات  أكبووت ال زاتووات الجوفيووة المتجووددب بم ووت  م ووت العليووافووي  وادى النيوو يعتبووت اووزاق الميوواا الجوفيووة أسوور   سووو أيضووا

 14كيلووو متووت. ويبلووح متوسوو  عت وو  حووووال   900بطووول حوووال   أسووواق لوو   الجيووزبوشوومال  فتيقيووا، يمتوود ال ووزاق مووا بووين 

كووم( تبلوووح المسوواحة ال ليووة لحووووض وادى  20) االمنيووكووم( وأق ووو  عووتض لوو  عنووود مدينووة 2كووم وأقوو  عووتض لووو  عنوود أسووواق )

 كيلو متت متب . 100وأسوق حوال   القاستبالني  بين 

ت تمتووود علووو  مسوووافة حووووال   السووود العوووال أموووا بالنسوووبة لضووورا  بحيوووتب  كوووم  350كوووم منهوووا حووووال   500فوووإق البحيوووتب عموموووا

تت وووق موون بعوو  السوويول التوو  تتسوو   السوود العووال و وورا  بحيووتب  السوووداقكووم دااوو   150جمهوريووة م ووت العتبيووةودااوو  

ت  لووو   توشووو  وتضووويل فوووي مواقووو  م تلروووة وفووو  الجوووزء الجنووووبي الغتبوووي يقووو  اوووور   مووون ر  توشووو  الووو ى يوووبدى تتبوووا

 الحال .توش ىومنطقة مشتوخ 

وي تووت  مجووتى تهووت النيوو  فووي مسووارا موون أسووواق  لوو  الجيووزب مجموعووة موون الت وينووات الجيولوجيووة التوو  تتهووت بالتتوواب  

الحجوووت  ور األقووودم عموووتات  بتوووداء مووون صووو ور مووون الجنوووول  لووو  الشووومال وت ووووق األسووواس ال ووو تى للنهوووت وتتهوووت ال ووو

فوووي أق ووو  الجنوووول ويتتووواب  ظهوووور الطبقوووات األحووودث تاحيوووة الشووومال. تيوووت أق مووون ر  مجوووتى تهوووت النيووو   التملىوووالنوب 

القوووديم والحوووديث يمتلوووأ بتواسوووب أحووودث مووون ال ووو ور األساسوووية وسووو  رواسوووب النهوووت القوووديم والحوووديث والتووو  تحتووووى علووو  

 الت وينات األساسية الحاملة للمياا الجوفية.
 

وومكرررن تدسررري  مجررررى وامى النيرررل مرررن الناحيرررة الجيولوجيرررة بلرررى الدطاةرررار ا تيرررة حسررر   ررررو  وغوةيرررة وةمرررر  ررر ا 

 الصخور األساسية التى وخترق ا الن ر

ي توووت  النهوووت ت وينوووات مووون صووو ور الحجوووت التملوووي النووووب  التابعوووة  كووووم أمبووووحتووو  الحووود الجنووووبي مووون  أسوووواقمووون  .1

للع وووت اليووواتي. وعنووود سوووه  كووووم أمبوووو تعلوووو طبقوووات الحجوووت الجيوووتى رواسوووب الحجوووت التملوووي النووووب  ثوووم يتهوووت الحجوووت 

 متتا. 25. أما التواسب النهتية فال يتجاو  سم ها  دفولنوب  حت  التملي ا

. للع وووت ال تيتاسووو يقطووو  فوووي طبقوووات مووون الطرووو  والحجوووت الجيوووتى تابعوووة  تجووو  حمووواديعلووو    دفوووومووون  النهوووتقطووواخ  .2

 أمتار. 110 ل   80وسمم التواسب النهتية في س ا القطاخ يتتاوح من 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6_%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 لع وووت األيوسووويني توووت  مجوووتى النهوووت سضوووبة مووون ال ووو ور الجيتيوووة التابعوووة  أسووويوط لووو  موووا بعووود  تجووو  حموووادىمووون  .3

 متتات. 190-120ويبلح أق   سمم للتواسب النهتية 

الت  ت ووووق والحجت التملىووووالطينوووالحجوووت الجيتى لووو  قوووتل الواسوووط  يقطووو  النهوووت فوووي تتووواب  مووون طبقوووات  منرلووووطمووون  .4

)الحقب اليوووواتي( والطبقووووات السوووورل  موووون صوووو ور الحقووووب اليالووووث ويبلووووح السوووومم اإليوسووووينالقطوووواخ األعلوووو  ل وووو ور 

 متتا. 220-120تية في س ا القطاخ االق   للتواسب النه
 

 الطبدار الااملة للمياه

ت فوووي طبقوووات حاملوووة للميووواا  ووومن التواسوووب النهتيوووة. سووو ا التواسوووب تحتووووى  يتواجووود ال وووزاق فوووي أسووور  تهوووت النيووو  أساسوووا

لووة األسميووة علوو  طبقتووين رئيسوويتين حوواملتين للميوواا ميوو  مووا سووو الحووال فووي اووزاق دلتووا تهووت النيوو . الطبقووة العليووا سوو  طبقووة قلي

ت سووووواء فووووي اإلتجاسوووواألفق  أو  موووون الناحيووووة المائيووووة وتت وووووق موووون الطووووين والغووووتين اللوووو ين يتميووووزاق بنراذيووووة من رضووووة عمومووووا

ت حوووال   % موون مسوواحة أرض 70التأسوو  وبوو لم تعموو  كطبقووة شووب  منروو ب تغطوو  الطبقووة السوورلية. وتغطوو  سوو ا الطبقووة عمومووا

 وادى الني .

لطبقوووة التئيسوووية المنتجوووة للميووواا الجوفيوووة وتت ووووق مووون التموووال المتدرجوووة وتتميوووز بنرووواذب عاليوووة وتعتبوووت الطبقوووة السووورلية سووو  ا

فوووي االتجووواسين األفقىوالتأسووو . سووو  وتتوووتاوح الطبقوووة التئيسوووية الحاملوووة للميووواا موووا بوووين طبقوووة شوووب  حبيسوووة فوووي المنووواط  التووو  

ب السووطح فووي المنوواط  التوو  ال تتواجوود فيهووا الطبقووة تعلوسووا الطبقووة شووب  المنروو ب )أو شووب  ال تيمووة(  لوو  ظووتو  طبقووة ميوواا حووت

ت فوووي اوووزاق الحجوووت التملوووي النووووب  الووو ى  شوووب  ال تيموووة. أموووا فوووي منطقوووة بحيوووتب السووود العوووالي فوووإق الميووواا الجوفيوووة تتواجووود أساسوووا

 وندس  بلى مستووين:

 المستوى العلوي

رلوووة وتبلوووح مسوووامية صووو ور ال وووزاق متوووت بووو  بعووو  متووودااالت مووون الط 125و  75يت ووووق مووون الحجوووت يتوووتاوح سوووم   بوووين 

متت/يوووم. وتتووهثت سيدرولوجيووة سوو ا المسووتوى بمسووتوى الميوواا ببحيووتب السوود العووال   لوو  حوود كبيووت وتت بوو ل  85 لوو   4سنووا موون 

 معها.
 

 المستوى األسفل

وى متوووتا وبووو  متووودااالت أكيوووت مووون الطرلوووة. وتتوووهثت حتكوووة الميووواا الجوفيوووة فوووي سووو ا المسوووت 195و 10يتوووتاوح سوووم   بوووين 

 .السد العال ببحيتببش   أق  بمستوى المياا الجوفية 
 

 مصامر التج وة

الم وودر التئيسوو  لتغ يووة اووزاق وادى النيوو  بالميوواا سووو التغلغوو  العميوو  لميوواا الووتى والميوواا المتتشووحة موون قنوووات الووتى. 

ر متوووت مليوووا 6.2سووو ا وتوووم تقوووديت ال ميوووة ال ليوووة لتغ يوووة ال وووزاق الجووووف  لحووووض وادى النيووو  )التواسوووب النهتيوووة( بحووووال  

ت أقوو  موون ذلووم ب ييووت وسنوواال فووائ  كووا  يم وون اسووتغالل  فووي مشوواري   راعيووة  م عووب/ سوونة. تيووت أق الميوواا المسووتغلة حاليووا

 وتنموية.

فهوووو أسووواس رشوووح ميووواا البحيوووتب فوووي معتوووم  السووود العوووال أموووا م ووودر التغ يوووة فوووي ازاتوووات الميووواا الجوفيوووة بمنطقوووة بحيوووتب 

ت تلوووم البعيووودب عووون البحيوووتب والتووو  تقووو   ووومن تطوووا  المسوووتوى األسووور   المنووواط   ال أق بعووو  أتوووواخ الميووواا الجوفيوووة وا وصوووا

 فإتها تحتوى عل  توعيات من المياا القديمة الم تزتة.

أق  وجامعة القووواستبومتكز بحووووث ال وووحتاءلدراسوووات التووو  أجتيووو  بوووين كووو  مووون سيئوووة بحيوووتب السووود العوووالىسووو ا وقووود دلووو  ا

ت  مليووووار متووووت م عوووب وسوووو  كميووووة سائلوووة يم وووون 2.7معووودل التسووووتل السووونوى موووون البحيووووتب يبلوووح  اسووووتغالل جوووزء منهووووا محليووووا

ألتووتاض الووتى دوق الت ووو  مووون ت ووتيل الميوواا  لووو  البحيووتب ثاتيووة حيووث أق مسوووتوى الميوواا الجوفيووة يميووو  فووي  تجوواا بعيووودات 

 عن البحيتب وب لم تتج  تيارات المياا الجوفية بعيد عنها.

التموووال المتدرجوووة فوووي اوووزاق وادى النيووو  : يتضوووح مووون بياتوووات اآلبوووار التووو  تسوووتغ  طبقوووة  توعيووة الميووواا ب وووزاق وادى النيووو 

مجم/لتوووت حيوووث ت ووووق ال اتيوتوووات الغالبوووة فوووي الميووواا  500% مووون ميووواا سووو ا اآلبوووار تتميوووز بدرجوووة ملوحوووة أقووو  مووون 75أق 

وميووووو  سووووو ا النوعيوووووة مووووون الميووووواا ت ووووووق صوووووالحة ل ييوووووت مووووون  البي تبوتوووووات.واألتيوتات الغالبوووووة سىوال ووووووديومالماتنسيومسى

االسوووت دامات، ومووو  ذلوووم فإتووو  يالحوووق تواجووود توعيوووة أقووو  جوووودب مووون الميووواا الجوفيوووة فوووي الطبقوووة العلويوووة فوووي بعووو  منووواط  

 وادى الني .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA.&action=edit&redlink=1
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 خهان الالتا

شوووماالت،  البحوووت المتوسووو حتووو   ودمياطرشووويدشووومال مدينوووة القووواستب بوووين فتعوووي  تهوووت النيووو السوووه  الريضوووي لووودلتا  يشوووغ 

ت. ويت ووووق ال وووزاق الجووووفي بالووودلتا مووون  وادي النطوووتوق، والغتبيوووة حتووو  قنووواب السوووويسد حوافهوووا الشوووتقية حتووو  وامتووودا تتبوووا

رسوووووبيات الحقووووب التبوووواعي واليالثووووي المتوووو ات موووون التمووووال والح وووو  تت للهووووا راقووووات طرليووووة تووووزداد فووووي اتجوووواا الشوووومال. 

ت  لوو   القوواستبمتووت عنوود  100ويتووتاوح سوومم ال ووزاق مووا بووين  متووت عنوود السوواح  شووماالت. ويحوود ال ووزاق موون أعلوو   1000جنوبووا

متووتات فووي الجووزء الشوومالي منهووا،  60متووتات جنووول الوودلتا  لوو   20تطوواء موون الطمووي السوولتي شووب  المنروو  بسوومم يتووتاوح مووا بووين 

ت ال وووزاق ا وووائا ال وووزاق شوووب  المقيووود، بينموووا يتالشووو  عنووود الحووووا  الشوووتقية والغتبيوووة لسوووه  الووودلتا الريضوووي لي وووبح م سوووب ا

الطرلية عديمة النراذية قاعدب ال زاق الجوفي. الباليوسينال زاق ذا مستوى مائي حت. وتش   ص ور 
[1]

 

مليووار متووت م عووب فووي حووين يبلووح معوودل تغ يتوو  السوونوية موون  400لت زينيووة لل ووزاق الجوووفي بالوودلتا بحوووالي قوودرت السووعة ا

مليوووار متوووت م عوووب، والتوووي ال ت عتبوووت م ووودرات للميووواا  6تسوووتل الروووائ  مووون ميووواا الوووتي النيليوووة ومووون شوووب ات الوووتي بحووووالي 

ت فووووي مسووووتودخ رسووووو بيات الوووودلتا إلسووووتغاللها فووووي أتووووتاض الشووووتل الجوفيووووة بوووو  تعتموووود علوووو  مووووا يووووتم ت زينوووو  منهووووا موسووووميا

وكاسوووت دام مشووووتتال فووووي أتووووتاض الووووتي مووو  الميوووواا النيليووووة فووووي فتووووتب أق ووو  اإلحتياجووووات. والميوووواا الجوفيووووة ب ووووزاق الوووودلتا 

جوووزء فوووي المليووووق( فوووي منووواط  جنوووول الووودلتا بينموووا تتزايووود الملوحوووة مووو   800-300الجووووفي ذات توعيوووة جيووودب جووودات )الملوحوووة 

فووي شووت   واإلسووماعيليةفووي وسوو  الوودلتا  كرووت الشوويخجووزء فووي المليوووق عنوود  5000-1000 حيووث تتووتاوح بووين العموو  وشووماالت 

 جزء في المليوق في المناط  القتيبة من الساح . 30000في تتل الدلتا  ل   ودمنهورالدلتا 
 

 ار الساحليةالخهاغ

 الساحل الامالي الجر ي

موووم( التوووي تغووو ي ازاتوووات جوفيوووة  300 - 100تتميوووز المنطقوووة السووواحلية الشووومالية بارترووواخ معووودالت الهطوووول المطوووتي )

بمنطقوووة السووواح  الشووومالي  الميووواا الجوفيوووةمحووودودب اإلمتوووداد بت وينوووات الحقوووب التبووواعي والحوووديث. وأسووورتت دراسوووات م وووادر 

 عن وجود ال زاتات الجوفية التالية: السلوموحت   العتل بتجالغتبي والممتدب من 
 

  الساحلية والرواس  الجرواغية  الكثبان الرمليةالخهان الجوفي  . 

ت فيهووا م وتووة ازاتووات       ت لتجموو  ميوواا األمطووار التووي تتسووتل رأسوويا ت طبيعيووا تشوو   سلسوولة الغووتود التمليووة السوواحلية م زتووا

المالحووة فيهووا، ويووتم اسووتغاللها بمعوودالت صووغيتب بواسووطة  ميوواا البحووتلتوتوو   للميوواا الع بووة الجاثمووة علوو  ميوواا مالحووة تتيجووة

ياتيوووة الحاملوووة للميووواا الجوفيوووة فوووي ال نووواد  )منطقوووة الق وووت( لتجنوووب  يوووادب ملوحتهوووا مووو  السوووحب. وتتواجووود التواسوووب الغت

وفوكوو ، وسووي ذات امتووداد  السوولوماألجووزاء العليووا لمجوواري سوويول الوديوواق الواقعووة فووي الجووزء الغتبووي لمنطقووة السوواح  بووين 

متوووار. وقووود أظهوووتت تتوووائل ااتبوووارات الضوووخ باآلبوووار المسوووتغلة لل يبووواق التمليوووة والتواسوووب أ 10محووودود وبسووومم ال يتعووودى 

 15الغتياتيوووة وتقيووويم م وووادر الميووواا الجوفيوووة بهموووا عووون أق معامووو  السوووتياق ومعامووو  التوصوووي  الهيووودرولي ي لهموووا حووووالي 

ت/لليوم،  متت متب / يوم عل  التتتيب. 16,4متت متب /يوم و 12,8متت متبعا
[2]

 

  اإلسكناروةالخهان الجوفي  تكوون. 

يت وووووق موووون ال وووو ور الجيتيووووة المترتتووووة والمنتشووووتب بطووووول السوووواح  الشوووومالي، المحتويووووة علوووو  ميوووواا جوفيووووة ب ميووووات      

ياق لهوووو ا كبيووووتب وبملوحووووة مقبولووووة فووووو  الميوووواا المالحووووة. وأسوووورتت تتووووائل تجووووارل الضووووخ عوووون أق متوسوووو  معاموووو  السووووت

متت/ يوم. 32,5متت متب /يوم، ومعام  التوصي  الهيدرولي ي  26الت وين يبلح 
[1]

 

  وقصر قرطاجيةل  الخاممالخهان الجوفي  تكوون  . 

يت وووووق موووون ال وووو ور الجيتيووووة التابعووووة لع ووووت البليوسووووين، ويتواجوووود ال ووووزاق الجوووووفي بت وووووين علووووم ال ووووادم بمنطقووووة     

ت السوووهول الدااليووو ت م وتوووات ازاتوووا ة الممتووودب مووون رأس حبي وووة حتووو  الضوووبعة حيوووث تشووو   منطقوووة الضوووبعة تتكيبوووات حو ووويا

ت للميووواا الجوفيوووة الضووواربة للملوحوووة ) جوووزءات فوووي المليووووق(. ويتواجووود ال وووزاق الجووووفي بت ووووين ق وووت  3320-2888معلقوووا

محتوووواا مووون الميووواا قتطووواجي الجيوووتي التملوووي فوووي منطقوووة سوووه  تووووط ربووواح )شوووت  متسووو  مطوووتوح( حيوووث ملوحوووة 

جزءات في المليوق. 1875-700الجوفية تتتاوح ما بين 
[3]

 

  صخور الماووسين الجيروةالخهان الجوفي  . 

متووووتات،  20-12  بسوووومم األوسووو المايوسووووينتتواجووود سوووو ا ال زاتوووات فووووي تتاكيووووب حو وووية لل وووو ور الجيتيوووة لع ووووت     

ت معلقووة فووو  مسووتوى سووطح البحووت بمنوواط  فوكووة وقطووا  )الضووبعة(. وقوود أسوورتت تجووارل الضووخ علوو  ربووار  م وتووة مياسووا

ت/يوم. وبينموووا بلغووو  ملوحوووة الميووواا بحووووض فوكوووة  24منطقوووة فوكوووة عووون أق متوسووو  قيموووة معامووو  السوووتياق  متوووتات متبعوووا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-ReferenceA-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-ReferenceA-1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 570 لووو   125حوووض قطوووا  تتميووز بعوو وبتها حيووث تتوووتاو ملوحتهووا بووين جووزء فووي المليوووق، فوووإق الميوواا الجوفيووة ب 2000

جزءات في المليوق.
[4]

 
 

 

 ساحل الامال الارقيال

 ئر العبا -الخهان الجوفي  منطدة رماغة   . 

لجبوو  والتووي تمتوود موون الت وووم الشوومالية  ال يبوواق التمليووةفووي تجمعووات  بئووت العبوود - رماتووةتتواجوود الميوواا الجوفيووة بمنطقووة     

ت  لووو  السوووه  السووواحلي رماتوووة  بئوووت العبووود شوووماالت والتوووي يحووودسا مووون أسووور  م ووووق الحجوووت التملوووي ال لسوووي  -المغوووارب جنوبوووا

متوووتات فوووي الجنوووول ويقووو  شوووماالت لي وووبح  120 بال يبووواق التمليوووة ، ويبلوووح السووومم المشوووب  بالميووواا ال تكوووارالمعوووتو  باسوووم  

أمتووار فووو  سووطح البحووت عنوود بلوودب قاطيووة فووي الجنووول  لوو   2,6أمتووار عنوود الطتيوو  السوواحلي. ويتووتاوح الميوواا مووا بووين  10

أو تحتووو  عنووود منطقوووة السوووب ات السووواحلية والتوووي ت عتبوووت منطقوووة ال وووت  الطبيعوووي لميووواا ال وووزاق  سوووطح البحوووتمسوووتوى 

.بالب تالجوفي حيث ت رقد 
[5]

 

  رفح -الجوفي  منطدة العروشالخهان. 

فوووي رسووووبيات الحقوووب التبووواعي والتوووي تمتووود مووون  رفوووح/ العوووتي بمنطقوووة الشوووتي  السووواحلي  الميووواا الجوفيوووةتتواجووود      

ت، وتشم  التتابعات الجيولوجية التالية: 20-15الساح  شماالت ولمسافة   كم جنوبا

 بالشتي  الساحلي. ال يباق التمليةجمعات ت .1

 وادي العتي التواسب الودياتية بدلتا  .2

 رفح/ الشيخ  ويدالتسوبيات الشاطئية القديمة بمنطقة  .3

 الحجت التملي ال لسي )ال تكار( بالشتي  الساحلي .4

حووودا  الميووواا الجوفيوووةوتميووو  ال ووو ور الطرليوووة والجيتيوووة التابعوووة للحقوووب اليالثوووي قاعووودب ال وووزاق الجووووفي بينموووا يميووو  مسوووتوى 

متوووتات شوووت   80أمتوووار عنووود الحووود الجنووووبي لووودلتا الووووادي )منطقوووة لحرووون(  لووو   5العلووووي، ويتوووتاوح سووومم ال وووزاق موووا بوووين 

متوووتات فوووي منت ووول الحووووض التسووووبي  60متوووتات جنوووول رفوووح  لووو   20. فوووي حوووين يتوووتاوح سوووم   موووا بوووين العوووتي مدينوووة 

 .ورفحشيخ  ويدبين 
 

  ا ورموس -الخهاغار الجوفي  منطدة ةيون موسى. 

ت موووتورات بمنووواط  عيووووق موسووو ،  أبوووو رديوووسشوووماالت وحتووو   عيووووق موسووو ويمتووود مووون        أبو تيموووة، رأس سووودرجنوبوووا

. وبوووالتتم مووون وجوووود عووودب ووادي فيوووتاقووادي تتتووودلوادي سووودروالتوووي تقووو  فوووي تطاقهوووا بعووو  األوديوووة الهاموووة ميووو  

حتوووو  ال تيتوووواوي  الحقووووب التبوووواعيلووووة للميوووواا الجوفيووووة تابعووووة لع ووووور جيولوجيووووة متعاقبووووة موووون ت وينووووات جيولوجيووووة حام

حتووو  أبوووو رديوووس  عيووووق موسووو السووورلي  ال أق تتوووائل حروووت اآلبوووار الضوووحلة والعميقوووة بمنووواط  السوووه  السووواحلي الممتووود مووون 

ت وينات الضحلة وشدب ملوحة المياا بالت وينات العميقة.أو ح   عل اإلم اتيات المائية بال
[6]

 

 ل الداعالخهان الجوفي  س . 

يعتبوووت ال وووزاق الجووووفي بتسووووبيات الع وووت التبووواعي )مجموعوووة الطوووور( بمنطقوووة سوووه  القووواخ والممتووودب علووو  السووواح      

ت  ورأس محمووودشوووماالت  وادي فيوووتاقين موووا بووو ل لووويل السوووويسالشوووتقي  مووون ال زاتوووات الجوفيوووة التوووي بووودأ فوووي اسوووتغاللها جنوبوووا

من مياا الشتل. شتم الشيخ/ الطورم في تغطية احتياجات منطقة 1972من  عام 
[6]

 
 

 يج العدبةالساحل الجر ي لخل

شووووتم -طابوووواأو ووووح  تتووووائل الدراسووووات الجيولوجيووووة والجيوفيزيقيووووة وتتووووائل حرووووت اآلبووووار فووووي منوووواط  السووووه  السوووواحلي      

 الساح  الغتبي ل ليل العقبة أق ظتو  المياا الجوفية بها يم ن تل ي ها فيما يلي: الشي عل 

 غووبع-منطدة طا ا 

أدى قووووتل اوووو  السوووواح  موووون ال توووو  الجبليووووة ل وووو ور القاعوووودب و ووووي  السووووه  السوووواحلي وات روووواض معوووودل الهطووووول          

قوووة، باإل وووافة  لووو  صوووغت مسووواحة تجميووو  األمطوووار للوديووواق ال وووغيتب التوووي ت وووب فيهوووا واتحووودارسا الشوووديد المطوووتي بالمنط

مووون حيوووث ال وووم والنووووخ بسوووبب صوووعوبة تغ يوووة  الميووواا الجوفيوووةفوووي اتجووواا ال لووويل،  لووو   وووعل  م اتيوووات المنطقوووة مووون 

رسووووبيات الوديووواق ودلتياتهوووا السووواحلية بميووواا األمطوووار والجتيووواق السوووطحي.وقد أسووورتت تتوووائل المسوووح الجيووووفيزيقي وحروووت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%B3%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-ReferenceB-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-ReferenceB-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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جوووزء فوووي  50000-15000بعووو  اآلبوووار بوووالمجتى السووورلي لوووواديي موووالاة والمحاشوووي بالمنطقوووة عووون ارترووواخ ملوحتهوووا )

المليووووووق( مموووووا أدى  لووووو  اللجووووووء لعمليوووووات تحليوووووة البحوووووت أو الميووووواا الجوفيوووووة المالحوووووة أو اسوووووتغالل الميووووواا الجوفيوووووة 

العميقةبمنطقة شعيتب بالمجتى العلوي بوادي واتيت وتقلها  ل  مناط  األتشطة السياحية عل  ساح  ال ليل.
[7]

 

 منطدة غووبع . 

السووواحلية فوووي رواسوووب الحقوووب التبووواعي، والتوووي تت ووووق مووون  وادي واتيوووتتتواجووود الميووواا الجوفيوووة بمنطقوووة تويبووو  بووودلتا      

و وووعية التموووال والح ووو  وفتوووات صووو ور القاعووودب المجوووواا، تيوووت أتووو  لوووم تجوووت أيوووة دراسوووات تر ووويلية للتعوووت  علووو  ال

الهيدروجيولوجيوووة لل وووزاق الجووووفي بالمنطقوووة بموووا فوووي ذلوووم سوووم   ال لوووي المشوووب  بالميووواا ومعووودالت تغ يتووو  والتغيوووت فوووي 

ملوحوووة الميووواا مووو  العمووو  ومووودى توتووو  ميووواا ال لووويل المالحوووة دااووو  ال وووزاق بهووود  تحديووود  م اتياتووو  المتاحوووة مووون الميووواا 

عية المياا عل  المدى الطوي .الجوفية لإلستغالل اآلمن دوق  حداث تدسور في تو
[8]

 

   منطدة م  

ب مييلتهوووا بمنطقوووة تويبووو  حيوووث تتواجووود بتسووووبيات الحقوووب التبووواعي بووودلتا تماثووو  ظوووتو  الميووواا الجوفيوووة بمنطقوووة دسووو     

ت لتحديد  م اتياتها المتاحة لإلستغالل. وادي دسب والتي لم يتم دراستها تر يليا
[9]

 

 منطدة شرم الايخ 

  شووتي  سوواحلي  ووي  بووين سوواح  ومووا حولهووا موون وقوعهووا علوو شووتم الشوويخأدت التووتو  الجيولوجيووة لموقوو  مدينووة       

، مووو  اإلتحووودار الشوووديد لمجووواري الوديووواق التوووي ت وووب فيووو   لووو  افتقوووار المنطقووووة لجنوووول سووويناءال لووويل وال تلوووة الجبليوووة 

ذات توعيووووة مقبولووووة بالت وينووووات الجيولوجيووووة الم تلرووووة، حيووووث أسوووورتت تتووووائل الحرووووت اإلاتبوووواري  ميوووواا جوفيووووةلم ووووادر 

 16000-6000عووون ارترووواخ ملوحوووة الميووواا الجوفيوووة والتوووي تتاوحووو  موووا بوووين  المايوسوووينبالمنطقوووة الاتبوووار ت ووووين رموووال 

ت عمليوووات تحليوووة ميووواا ال لووويل لتووووفيت احتياجوووات األتشوووطة السوووياحية وحاجوووة المدينوووة مووون جوووزء فوووي المليووووق. و تجوووتى حاليوووا

ميووواا الشوووتل باإل وووافة  لووو  الميووواا الجوفيوووة المنقولوووة مووون مدينوووة الطوووور، وي جوووتى تنريووو  عمليوووات الحروووت اإلاتبووواري بوووواديي 

ت توعية مقبولة.تب  وكيد الاتبار وجود م ادر للمياا الجوفيةبتسوبيات الواديين ذا
[10]

 
 

 حالو ( -ساحل البار األحمر )الهةفراغة

بهووا ولتقيووويم  الميوواا الجوفيووةبهيووة دراسووات لم ووادر  للبحوووت األحمووتق منطقووة السووه  السوواحلي الغتبووي لووم تحووق حتوو  اآل          

 م اتياتوووو  المتاحووووة ألتووووتاض التنميووووة المسووووتديمة، سوووووى بعوووو  التقوووواريت العامووووة التووووي أعوووودت عوووون تتووووائل ح ووووت اآلبووووار 

 ، والدراسوووات الجيولوجيوووة والجيوفيزيقيوووة اإلقليميوووة وحروووت اآلبوووارحاليوووب-الزعرتاتوووةوالعيووووق القائموووة بالمنطقوووة السووواحلية، 

وواديووووووي حو ووووووين وكووووووتا  بمنطقووووووة  رأس تووووووارلوشووووووجت جنووووووول  وادي دارااإلاتباريووووووة التووووووي أجتيوووووو  بمنوووووواط  

 .وشالتينحاليب

  اربراس   -منطدة الهةفراغة . 

التووواب  للع وووت  الحجوووت الجيتيالمتشوووق توووم ح وووت العيووووق واآلبوووار التوووي تسوووتمد مياسهوووا مووون الميووواا الجوفيوووة ل ووو ور      

متوووت م عوووب/يوم  100بالميووواا بمعووودل  وسوووات  بوووولسوووات  اتطوتيوجاللوووة القبليوووة والتوووي توووزود ديوووتي ال تيتووواوي بهضوووبة ال

 .جزء في المليوق 1600بملوحة 

  الجرمقة -منطدة راس  ارب   

ات مووون واقووو  تتوووائل الدراسوووات الجيولوجيوووة والجيوفيزيقيوووة وحروووت اآلبوووار اإلاتباريوووة/ اإلتتاجيوووة التوووي قامووو  بهوووا شوووتك     

  ، أم ووون اإلسوووتدالل علووورأس توووارلووادي دارا جنوووول  ورأس شوووقيتبمناط  شوووجت ومتكوووز بحووووث ال وووحتاءالبتوووتول 

 ورمووووال النوبيووووارأس شووووقيت  -بمنطقووووة شووووجت لع ووووت المايوسووووينم ووووادر للميوووواا الجوفيووووة بت ووووويني رديووووس التملووووي التوووواب  

حرووووت وااتبار حوووودى عشووووت بئووووتات بمنطقووووة شووووجت ورأس شووووقيت جنووووول رأس بمنطقووووة وادي دارا. وقوووود أسوووورتت عمليووووات 

متوووت مووون سوووطح األرض  900-600توووارل، عووون عمووو  طبقوووة رموووال الغتتووودل المسوووتغلة بهووو ا اآلبوووار يتوووتاوح موووا بوووين 

متوووتات مووون سوووطح  50-30متوووتات فوووي حوووين يتوووتاوح عمووو  سوووطح الميووواا باآلبوووار موووا بوووين  140-90وبسووومم يتوووتاوح موووا بوووين 

 األرض.

  سفاجا -الجرمقةمنطدة   

أسووورتت أعموووال الدراسوووات الجيولوجيوووة السوووطحية وتتوووائل حروووت ربوووار اإلست شوووا  البتتولوووي والتعوووديني بالمنطقوووة عووون      

، تغطيهوووا الم ووواطب للوووزمن اليالثوووي األوسووو التابعوووة  والحجت الجيوووتيوالموووارلالحجوووت التمليأتهوووا تتميوووز بوجوووود ت وينوووات 

موووو  وجووووود تتاكيووووب الحو ووووية التسوووووبية الهامووووة  لع ووووت الباليستوسووووينالزلطيووووة ورسوووووبيات الشووووواطأ القديمووووة التابعووووة 

كحووووض الزيووو  جنوووول توووارل وحووووض عووو  المالحوووة شووومال  جبوووال البحوووت األحموووتوالمتااموووة للحافوووة الشوووتقية لسالسووو  

الحتموووال وجوووود تجمعوووات للميووواا الجوفيوووة العميقوووة بهوووا. وأسووورتت  سيووودروجيولوجيا، والتوووي تتطلوووب دراسوووتها قوووةالغتدتوووتل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 المايوسووووينري بمنطقووووة دشووووة الضووووبعة جنووووول مدينووووة الغتدقووووة عوووون وجووووود ميوووواا جوفيووووة بت وووووين عمليووووات الحرووووت اإلاتبووووا

السوووياحي. وأو وووح الح وووت الميوووداتي  الجوتوووةجوووزء فوووي المليووووق، والتوووي يوووتم معالجتهوووا فوووي منتجووو   5000ي بملوحوووة حووووال

تيووووة بوووووادي باشووووا بمنطقووووة سلسوووولة م( وجووووود الميوووواا الجوفيووووة بالتسوووووبيات الوديا1969لآلبووووار القائمووووة بالمنطقووووة )جنووووول، 

متووتات  16متووتات، ويبلووح عموو  الميوواا الجوفيووة بهووا حوووالي  85جبووال البحووت األحمووت جنووول تووتل الغتدقووة بسوومم ي وو   لوو  

 متت م عب/يوم من المياا الع بة. 80من سطح األرض وتدر 

  راس  يناس -منطدة سفاجا 

ات التعووودين وسيئوووة المسووواحة الجيولوجيوووة والمشوووتوعات التعدينيوووة أشوووارت تتوووائل الدراسوووات القليلوووة التوووي أجتتهوووا شوووتك      

ت، وبياتووووات الح ووووت الميووووداتي لآلبووووار والعيوووووق  بالمنطقووووة السوووواحلية الممتوووودب موووون سووووراجا شووووماالت حتوووو  رأس بينوووواس جنوبووووا

علووو  عمووو   بسوووراجا، بمووونجم الحموووتاوينب ووو ور المايوسوووين التمليوووة  الميووواا الجوفيوووةالطبيعيوووة الموجوووودب بهوووا  لووو  وجوووود 

متوووت م عوووب/يوم بملوحوووة كليوووة تتوووتاوح  1000 - 500، وتبلوووح  تتاجيوووة اآلبوووار المسوووتغلة بهوووا سوووطح األرضمتوووتات مووون  12

جوووزء فوووي المليووووق، وبالتسووووبيات الودياتيوووة بووووادي كوووتيم توووتل الق ووويت حوووث يبلوووح سووومم الطبقوووة  2800 - 2300موووا بوووين 

متوووتات مووون سوووطح األرض،  ال أق  تتاجيوووة اآلبوووار المسوووتغلة لهووو ا الت ووووين  30سوووطح الميووواا  متوووت وعمووو  700الحاملوووة للميووواا 

متوووت  10أمتوووار م عبوووة/يوم بئوووت أبوووو ت ووووق،  6مووون الميووواا الع بوووة تتوووتاوح موووا بوووين الضوووعيرة  لووو  المتوسوووطة حيوووث تبلوووح 

 .ناسبتأس بيمتت م عب/ يوم ببئت وادي السامي 100. و بالق يتم عب/ يوم ببئت وادي كتيم 

  حالو  -منطدة راس  يناس   

تعتبووت الميوواا الجوفيووة سووي الم وودر التئيسووي للميوواا الع بووة فووي سوو ا المنطقووة النائيووة علوو  سوواح  البحووت األحمووت ويشوو        

ال ووووزاق الجوووووفي بتسوووووبيات الحقووووب التبوووواعي ال ووووزاق التئيسووووي بالمنطقووووة. وتعتموووود  م اتيووووات الميوووواا الجوفيووووة وملوحتهووووا 

ل المطوووتي بالمنطقوووة والمتغيوووت مووون عوووام آلاوووت بووو  ومووون موسوووم آلاوووت، وتسوووتبها مووون اوووالل صووو ور علووو  معووودل الهطوووو

القاعووودب المتشوووققة  لووو  رسووووبيات الوديووواق ااصوووةبوادي حو وووين وكوووتا  والووو ين يعتبوووتاق أسوووم الوديووواق بالمنطقوووة مووون 

 حيث احتماالت  م اتياتهما المائية لتميزسما ب بت مساحة مستجم  المياا بهما.

وتو وووح بياتوووات اآلبوووار التوووي توووم ح وووتسا بووووادي حو وووين ورحبوووة بالمنطقوووة الجبليوووة شوووت  مدينوووة شوووالتين أق ربوووار          

الجاسليوووة ورحبوووة وأبوووت  تقووو  جميعهوووا علووو  مسوووار فوالووو  تسووومح بت ووواعد الميووواا المتجمعوووة ب ووو ور القاعووودب المتشوووققة مووون 

 1500 - 1000ميووواا سووو ا االبوووار تتوووتاوح موووا بوووين االلهوووا  لووو  رسووووبيات الوديووواق المسوووتغلة بهووو ا اآلبوووار، وأق ملوحوووة 

جوووزء فوووي المليووووق فوووي حوووين أسووورتت تتوووئل ح وووت االبوووار القائموووة بووودلتا وادي حو وووين وتتوووائل البئوووت اإلاتياريوووة التوووي توووم 

جوووزء فوووي المليووووق( وسوووو موووا يعوووزي  لووو   9000 - 6000حرتسوووا فوووي مووودا  الووووادي عووون ارترووواخ ملوحوووة الميووواا الجوفيوووة )

يووواا الجتيووواق السوووطحي بالوديووواق  لووو  دلتياتهوووا بهووو ا المنطقوووة وتسوووتل معتوووم موووا يسوووق  مووون ميووواا  وووعل موووا ي وووتد مووون م

 اآلمطار محليا بالمجتى العلوي للودياق من االل تشققات ص ور القاعدب السائدب بالمنطقة.
 

 خهان المجرن

فوووي الحووووا  الغتبيوووة ل وووزاق  2كوووم  50,000ويمتووود فوووي مسووواحة  ال وووحتاء الغتبيوووةويتواجووود فوووي الجوووزء الشووومالي فوووي 

ت  لوووو   ت و لوووو  مشووووار   موووون ر  القطوووواربالووودلتا الجوووووفي شووووتقا االت و لوووو  الحافووووة الشوووومالية لمتتروووو  شووووم البحووووت المتوسوووو تتبووووا

ت  أبوووو روا البحتيوووة /  فوووي الجنوووول الغتبوووي. ويت ووووق م ووووق المغوووتب مووون التموووال والحجوووت التملوووي  والريوووومالتتكيبوووي جنوبوووا

األسووور  والتوووي تتحوووول  لووو  الطرووو  بوووالقتل مووون سووواح  البحوووت المتوسووو   لع وووت المايوسوووينوتووودااالت طرليوووة وسووولتية تابعوووة 

. موووون ر  القطوووواربفووووي الهضووووبة الغتبيووووة تووووتل  متمتي ووووا ور الجيتيووووة والطرليووووة لم وووووق ومتداالووووة موووو  ال وووو ودلتووووا النيوووو 

قاعوووودب ال ووووزاق الجوووووفي لم وووووق المغووووتب، بينمووووا  لع ووووت األوليجوسووووينالتابعووووة  الضووووبعةأو طروووو   البا لوووو وتشوووو   صوووو ور 

 ي والوو موون ر  القطوواربشووت   أبووو الغتاديوو متووت بحوووض  800متووت بوووادي الرووار   لوو   200يتووتاوح سووم   ال لووي مووا بووين 

يتنووواقا فوووي اتجووواا الشووومال والغوووتل ليتوووداا  مووو  ال ووو ور الجيتيوووة لم ووووق متمتي وووا الجيوووتي وصووو ور الهضوووبة الجيتيوووة 

ت ذا مسوووتوى موووائي حوووت جنوووول اووو  عوووتض  ت جوفيوووا شوووماالت، بينموووا ي تروووي تحووو   30الغتبيوووة. ويشووو   م ووووق المغوووتب ازاتوووا

 10-وح مسوووتوى الميووواا الجوفيوووة ب وووزاق المغوووتب موووا بوووين رسووووبيات الباليوسوووين شوووماالت لي وووبح مووون ال زاتوووات المقيووودب. ويتوووتا

ت  لووو   متوووتات مووون سوووطح البحوووت عنووود مووون ر   50-مووون سوووطح البحوووت عنووود الحووووا  الغتبيوووة ل وووزاق الووودلتا )وادي الروووار ( شوووتقا

ت، و  متوووتات مووون سوووطح البحوووت عنووود بئوووت مسوووواج جنوووول مووون ر  القطوووارب، ويتوووتاوح السووومم المشوووب  بالميووواا  48-القطوووارب تتبوووا

 متت. 700متتات و 75وق المغتب التملي ما بين بم 

وقرررا اسرررفرر غترررا ج تجرررارب الضرررخ التررري اجرورررل ةلرررى ا  رررار المسرررتجلة لخرررهان المجررررن الجررروفي ةرررن ان قيمرررة معامرررل 

 10متر/وررروم ةرررن المنطدرررة المتاخمرررة لمرررنخفد الدطرررارن تتهاورررا بلرررى  0.3بلرررى  0.1التوصررريل ال يررراروليكي تترررراو  مرررا  رررين 

متررررر مر ع/ورررروم. وتتبرررراون  5000بلررررى  500 رررروامي الفررررار ت  ينمررررا تتررررراو  معامررررل السررررروان مررررا  ررررين  مترررررام/ ورررروم 25 -

جررها فررري المليررون فرري المنطدررة المتاخمررة لجررررب  500غوةيررة الميرراه  خررهان المجرررن الجرروفيت حيرررا تبلررن ملوحت ررا اقررل مررن 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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جرررها فررري المليرررون  واحرررة المجررررن ةلرررى الاافرررة الاررررقية  10000( وترررهمام  ر رررام وشرررما م لتبلرررن وامي الفرررار الرررالتا )منطدرررة 

ميا يرررة ان الميررراه الجوفيرررة  خرررهان المجررررن  ررري خلررري  مرررن ميررراه حفرورررة لمرررنخفد الدطرررارن. واودرررال الاراسرررار ال يارو ي

مليرررون مترررر مكعررر   100 - 50وميررراه متجرررامن حيرررا تاررراا تج ورررة للخرررهان مرررن ميررراه خرررهان الرررالتا  معرررال وترررراو  مرررا  رررين 

مت وُفدا جها منج  البخر في مناطق سبخارت و ايرار  .وامي النطرونسنووا
[11]
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 والعلوم، القاستب، 

  جامعووووة عووووين ، كليووووة الزراعووووةفووووي الووووتي ، رسووووالة ماجسووووتيت،  ال ووووت  ال ووووحي،  اسووووت دام ميوووواا 1984الجموووو

 ، شمس

 مووووارد الميووواا فوووي م وووت ووسوووائ  تنميتهوووا وتطوووويت  دارتهوووا ، الموووبتمت السووونوي اليالوووث م.1998عبووود القوووادر علوووي  ،

جمهوريوووة م وووت ، متكوووز دراسوووات المسوووتقب ، جامعوووة أسووويوطللميووواا العتبيوووة وتحوووديات القوووتق الحوووادي والعشوووتين ، 

 ، العتبية

 مصامر

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001محموووود ت ووووت الوووودين عووووالم .1

 ، الم تبة األكاديمية، 110

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001محموووود ت ووووت الوووودين عووووالم .2

 ، الم تبة األكاديمية، 115

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001محموووود ت ووووت الوووودين عووووالم .3

 ، الم تبة األكاديمية، 115-116

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001محموووود ت ووووت الوووودين عووووالم .4

 ، الم تبة األكاديمية، 116

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001محموووود ت ووووت الوووودين عووووالم .5

 ، الم تبة األكاديمية، 116-118

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001محموووود ت ووووت الوووودين عووووالم .6

 ، الم تبة األكاديمية، 120

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001محموووود ت ووووت الوووودين عووووالم .7

 ، الم تبة األكاديمية، 122

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001محموووود ت ووووت الوووودين عووووالم .8

 ، الم تبة األكاديمية، 122-123

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001محموووود ت ووووت الوووودين عووووالم .9

 ، الم تبة األكاديمية، 123

، الميوووواا واألرا ووووي الزراعيووووة فووووي م ت..الما ووووي والحا ووووت والمسووووتقب ،   2001ت ووووت الوووودين عووووالممحموووود  .10

 ، الم تبة األكاديمية، 123-124

 م1992معهد بحوث المياا الجوفية/  واكو،  .11
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