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 تقييم جغرافى الستخدام المياه الجوفية

 فى تنمية منخفض البحرية

 عمِ هصظفِ كبهل هرغىِ. د*

 
83يلؾ يٌخفع اهتضريج تيً خػٓ ؿرع 

ضيباًل، ّتيً ° 73 /°ّ3 72 /
33خػٓ ػّل 

/ 73 °ّ01
ضركًب، ُّّ ييذل ؼبُرث يّرفّهّسيج ّاغضج ° 74 /

يضّرٍ يً اهضيبل اهٓ  تبهظضراء اهغرتيج تيظر، ّيتدّ ذّ ضنل تيغبّْ يخسَ
ٓ  ، ّيتوغ ؤكظٓ ػّل هَ يً اهضميبل (0)اهسٌّة اهغرتٓ، ضنل  اهمٓ   اهضمرك

نى، ّشسل ؤدٌٓ يٌشّة هشػص  87َ منى، ّؤكظٓ اخشبؽ ه 48 اهغرتٓ اهسٌّة
يخر ؿً يشخّْ شػص اهِغتج اهسيريج، ّخلدر يشمبضخَ تٌضمّ    71اهيٌخفع 

 .نيوّ يخر يرتؾ 0311
 :الدراسات السابقة 

ضم فيَ ؤً ٌُبم اهـديد يً اهدراشبح اهسيّهّسيج ّاهِيدرّهّسيج  ييب ال
، ّسًّ 0321هيٌػلج اهدراشج يٌِب ؿوٓ شتيل اهيذبل دراشج نل يً اخضر شًّ 

، 0417، ّتيرشًّ 0423ّؿبى  0417ّرضدْ شـيد ؿبى  0434تّل ؿبى 
، تبالغبفج اهٓ تـع اهدراشبح االكويييج يذل 0422ّاهضبذهٓ ّآخرًّ ؿبى 

ؿً  0423، ّيضيدظترْ يضشّة ؿبى 0417ج ؿتدٍ تشيٌّٓ ؿبى دراش
 . 0422اهسغرافيج االكويييج هويٌخفع، ّيضيد ظفٓ اهديً ؤتّ اهـز ؿبى 

ّاشخيرح ؿوٓ  0417ؤيب ؿً اهدراشبح اهِيدرّهّسيج فلد تدؤح ؿبى 
فخراح يختبيٌج هدراشج اهيخزًّ اهسّفٓ يً اهييبٍ فٓ اهظضراء اهغرتيج تظفج 

 .يٌخفع اهتضريج نإضد اهيّاغؾ اهِبيج هوخٌييج يـد ذىؿبيج، ّيً 

                                                           
 .ؤشخبذ يشبؿد تلشى اهسغرافيب تنويج اآلداة تتٌِب *
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 هَكع هىخفض التدريج َالعبٌراح الرئيشيج( 1)شكل 
 

ٌّؼرًا ألُييج اهييبٍ فٓ ّكخٌب اهراًُ فٓ خٌييج يٌخفع اهتضريج ّدّرُب 

 0كن    5

 خالل
 عيَو
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ارد هيالضلج اهخػّراح اهـبهييج اهشريـج، ّاالشخفبدث تإكظٓ ػبكج يينٌج يً اهيّ
اهيبئيج، تبالغبفج اهٓ افخلبر اهدراشبح اهيخخوفج اهٓ خلييى ّاكـٓ ضمديد يـخيمد   
ؿوٓ دراشج خفظيويج ضلويج ّاهرتػ ّاهخضويل تيً اشخخداى اهييبٍ اهسّفيج ّاهخٌييج 

تبشخخداى خنٌّهّسيمج   7111تيٌخفع اهتضريج فٓ فخرث اهخػّر اهشريؾ تـد ؿبى 
ّاشخخدايبخِب، نبً التد ؤً يشِى اهسغرافييً  اهيينٌج فٓ اشخخرار اهييبٍ اهسّفيج

 .تبهخّع فٓ ُذٍ اهدراشج اهضلويج ّيً ذى سبء اهِدف يً اهتضد
 :هدف البحث 

 :يِدف اهتضد اهٓ 
 خلييى الشخخداى اهييبٍ اهسّفيج تيٌخفع اهتضريج فٓ اهخٌييج ضيد يرخنمز  -0

 .ؿوٓ دراشج ييداٌيج ضديذج يً ّسِج ٌؼر سغرافيج ُذا اهخلييى
7- ّ هج اهنضف ؿً اهيضبنل اهخٓ خّاسَ اهخٌييج اؿخيمبدًا ؿومٓ اهييمبٍ    يضب

اهسّفيج تيٌػلج اهدراشج يً ّاكؾ دراشج ضلويج ّتيبٌبح ضديذمج هنييمج   
اهييبٍ اهيشخخديج، ّاهيشبضج اهيشخزرؿج خالل فخرث اؿداد اهتضمد يمً   

 .7113اهٓ ؿبى  7117ؿبى 
 :وسائل التقييم 

يشخخديج، ٌّّؿيخِب، ّػريلج اهغير اهضظر اهييدآٌ هآلتبر اهيشخخديج ّ -0
 7117يّى هيٌػلج اهدراشج خالل ؿمبيٓ  /3غخ اهييبٍ، ّنييج اهيٌخز ى

 .ى7113ّ
خضويل خريػج خػّػ اهخشبّْ هوغغّػ اهتيزّيخريمج تيليمبس رشمى     -7

 .هيٌػلج اهدراشج 0443هـبى   311011150ّ  011011150
فمٓ ؤتريمل ؿمبى    ؿيٌبح يً اهييبٍ هخضويوِب ؤذٌبء اهدراشج اهضلويج  سيؾ -3

7113. 
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 .خضويل اهخريػج اهسيّيّرفّهّسيج ّاهِيدرّسيّهّسيج هيٌػلج اهدراشج -8
ضظر اهيشبضبح اهيٌزرؿج ٌّّؿيخِب ّػتيـخِب، ّيلبرٌج ذهم تمبألؿّاى   -3

، 7113ضخمٓ ؿمبى    0423ّاهفخرث يمً   0417اهشبتلج ّخبظج ؿبى 
ّيضبّهج اهرتػ ّاهخضويل تيً اهيخغيراح اهٌبسيمج هِمب ّخظبئظمِب،    

 .ّؿالكخِب تخػّػ خشبّْ اهغغّػ اهتيزّيخريج
اشخخدى اهيّاظفبح اهٌّؿيج اهيظريج ّاأليرينيج هوييبٍ اهيشخخديج فمٓ   -1

االشخخدايبح اهظٌبؿيج ّاهزراؿيج ّاهضرة نيـيبر هخلييى اشخخداى اهييبٍ 
اهسّفيج تبهّاضبح اهتضريج هخٌييخِب يً خالل ٌخبئز خضويل ؿيٌبح اهييمبٍ  

 .7113ـبى ّاهضظر اهييدآٌ ه
خضويل اهخظمبئط اهنيييبئيمج هوييمبٍ اهسّفيمج تيٌػلمج اهدراشمج،        -2

تيرنزاهخضبهيل تنويج اهـوّى سبيـج اهلبُرث ّزراؿج اهلبُرث ّؤسِزث تـذج 
تبهٌشتج اهٓ اهـشمر، اهخّظميل اهنِرتمٓ،     (اهيٌّشيف)األيى اهيخضدث 

، ّذبٌٓ ؤنشيد اهنرتًّ اهضمر،  (pH value)ّخرنيزايًّ اهِيدرّسيً 
أليالش اهنويج اهيذاتج، ّخى ذهم تبألسِزث اهيخخوفج ّاهػرق اهييذوج فييب ا

 :يوٓ 
 .اإلديظبط األيٌّٓ ّاألشتنخرّفّخّييخر:  العىبصر -
 .كػة األيًّ اهيـيً:  األيَىبح -
 .اهػرق اهنيييبئيج: الهَاد الهعدىيج َالعطَيج -
اهنرّيمبخّسراف ّاإلديظمبط   :  الخعرف عمِ الهَاد العطَيج -

 .رّسرافتبالشتنخ
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 :خصــائـص منطقـــة الدراســـة : أوالً 

 :الخصائص الجيولوجية بمنطقة الدراسة ( 0)

خخييز يٌػلج اهدراشج تـدث خظبئط سيّهّسيج يينً خّغيضِب تبيسبز 
 :فييب يوٓ 

 :التىيج الجيَلَجيج - أ 
0-  ً   خييل اهػتلبح فٓ يٌبػق اهضبفبح ّاهخالل تبهيٌخفع يياًل يخراّش تمي

فٓ نل االخسبُبح، ّيـزْ ذهمم هوضرنمبح االهخّائيمج    ° 01اهٓ ° 7
 .اهغخيج

خإذرح يٌػلج اهدراشج تبهظدّؽ ضيد ؤدح اهٓ ٌضإث اهضبفبح اهظدؿيج،  -7
ّؤيغًب ؤذرح فٓ ٌضبػ ؿيويبح اهخـريج ّتخبظج فٓ األسزاء اهّشمػٓ  

 .يً اهضبفج اهضركيج
ذير يمً  ؤدح اهضرنبح اهخنخٌّيج اهٓ اٌخضبر ؼبُرث اهغػبءاح اهالفيج هن -3

 .اهخالل يذل يٌديضج، ّاهِفّف، ّيخوٓ رغّاً، ّضضّح
يضيمد  )ّسّد ياليص ػتّغرافيج يـنّشج اٌـنبشًب هوػيمبح اهيضويمج    -8

خخيذل فٓ ؤّديمج ػيمبح يضدتمج    ( 033، ط 0447ظترْ يضشّة 
ّضبفبح، ّخالل ػيبح يلـرث يذبل ّادْ اهضبرث تبهضبفج اهضركيج ّّادْ 

 .خالل اهسٌّتيج يً سيل اهِفّفاهختيٌيج تبهضبفج اهغرتيج، ّاه
 :الخكَيىبح الجيَلَجيج - ة 

خٌّؽ اهخنّيٌبح اهسيّهّسيج تيٌػلج اهدراشج ( 7)خّغص اهخريػج ضنل 
 :ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 

 : Bahariya Formationخكَيو التدريج  -1
يخنًّ يً ضسر ريوٓ ّػفل، ّضسر غريً يؾ ػتلبح ركيلج يً خمبى  

فع اهتضريج، ّيلؾ ؤشمفل خنمّيً   اهضديد، ّيغػٓ يـؼى ؤراغٓ يٌخ
 .اهضيز ّاهِفّف

 : El-Heze Formationخكَيو الديز  -2
يخنًّ يً ضسر دّهّييح ّيبرل ّيلؾ فٓ سٌّة اهختيٌيج، ّيرسؾ اهمٓ  

 .االيّشيً األّشػ ّاألدٌٓ
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 : خكَيو الٍفَف  -3
يلؾ ؤؿوٓ خنّيً اهضيز ّيخنًّ يً ضسر دّهّييخٓ يؾ ؿلد يً ضسر 

 .اهظّاً
 : خكَيو رطَاو  -4

ّيخنًّ يً اهتبزهح األشّد اهذْ يغػٓ يـؼى اهخالل فٓ اهسزء اهسٌّتٓ 
 .يً يٌخفع اهتضريج
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 .ٌيئج الهشبدج الهصريج الجيَلَجيج: الهصدر 
 خريظج الخكَيىبح الجيَلَجيج لهىظلج الدراشج( 2)شكل 
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 :الخصائص الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة ( 7)

يٌػلج اهدراشج اهٓ ذالد ّضداح سيّيّرفّهّسيج يينً خّغيص  خٌلشى
 :خظبئط نل ّضدث ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 

 : الدبفبح الهديظج تبلهىخفض - أ 

خخييز يٌػلج اهدراشج تّسّد ضبفبح ضديدث االٌضدار ّيرخفـج يً سييمؾ  
سِبخِب، ضيد خخييز اهضبفبح اهضركيج تخلػـِب ّاٌخفبع يٌشّتِب، ؤيمب  

يخر، ُّٓ ضديدث االٌضدار،  023رتيج فخرخفؾ ؿً اهشػص تٌضّ اهضبفج اهغ
خٌضدر يٌِب ؤّديج ؿديدث اهٓ كبؽ اهيٌخفع، ّاهٓ اهسٌّة يمً ستمل   

نى تضنل غيمر   73رغّاً خخراسؾ اهضبفج ٌضّ اهسٌّة اهغرتٓ هيشبفج 
 .يٌخؼى، يخخذث سرف ّاغص ضديد االٌضدار

ل ذمالد ضبفمبح   ّاهٓ اهسٌّة يً اهضيز خخيذل ضبفج اهيٌخفع فٓ ضن
يخظل اهّاضدث خوّ األخرْ خلل فٓ االرخفبؽ نويب اخسٌِب سٌّة، ضيمد  

 .نيوّ يخر فّق شػص اهيٌخفع 31يظل ارخفبؽ اهضبفج اهسٌّتيج 
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 (Nabil Sayed Embabi, 2004p. 187)خى خرسيج اهيفخبش ّاهخريػج يظدرُب : الهصدر 
 ج الدراشجالخريظج الجيَهَرفَلَجيج لهىظل( 3)شكل 

 

 
 : الخالل الهىعزلج فَق شظخ الهىخفض- ة 

خٌخضر ؿدد نتير يً اهخالل اهيخٌبذرث يخفبّخج األضسبى ّاهخنّيٌبح تـغِب 
ذّ هًّ يبئل اهٓ اهضيرث خخنًّ يً اهضسر اهريوٓ اهضديدْ، ّتـغمِب  

، ّكويمل يٌِمب ذّ   (0)هٌَّ كبخى يخنًّ يً اهنّرخزيح اهضديدْ ظّرث 
 .ً اهضسر اهسيرْهًّ ؤتيع خخنًّ ي

ّخـد ؼبُرث ّيوص يّرفّهّسٓ تبرز يخييز تبهخنراريج ّاهرختج، ّيمدل  
 :يؼِرُب ؿوٓ خإذرُب تبهخػّر اهسيّهّسٓ، ّيً ؤيذوخِب
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 الخالل الهىعزلج ذَ لَو كبخن يخكَو هو الكَرخزيح الدديدُ( 1)صَرث ركن 
 

 :جتل الٍفَف 
، ّيخنًّ يً اهضسراهسيرْ خغػيَ ؤنتر اهخالل ّيـرف يضويًب تِذا االشى

 (.0)يخرًا ضنل  713ػفّش تبزهيخج ّتـع ظخّر اهدهّريح، ّيتوغ ارخفبؿَ 
 

 :جتل دهبد 
نخوج سيريج يشخػيوج يـد ايخدادًا هستل اهختخيٌيج، ّيخييز تبشخّاء كيخمَ،  

 .ّخؼِر تَ آذبر ؿيويبح اهخسّيج ّاهخـريج
 :جتل هىديشج 

ّيفظل تيً كريخٓ ( 3)ّ( 0)هتبزهح ضنل نخوج نتيرث خغػيِب خنّيٌبح ا
 .يٌديضج ّاهزتّ، ّاهتبّيػٓ ّاهلظر فٓ اهغرة
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 :جتل غَراتِ 
يخمر فمّق    311يلؾ ؿٌد اهٌِبيج اهضيبهيج هويٌخفع، ّيتوغ ارخفبؿمَ  

يشخّْ شػص اهتضر، ّانخضف نل يً سًّ تّل ّتٌدل خنّيٌبخَ اهضديديج ؿمبى  
 (.030، ط 0447يضيد ظترْ يضشّة، ) 0413

 :شظخ الهىخفض - ر 
يخييز تبشخّاءٍ ّكوج خغرشَ ضيد خغػيَ يفخخبح اهظخّر تبهلرة يً 
ضبفبح اهيٌخفع، ّيخنًّ يً ضسمر ريومٓ يخـبكمة يمؾ ػتلمبح      

يخر فّق شػص اهتضمر،   081ظوظبهيج، ّيتوغ يخّشػ ارخفبؽ شػضَ 
ب يم يخمر، تيٌ 003ّشسل اكل ارخفبؿًب هَ تبهلرة يً كريج اهلظر ُّّ 

يخرًا فّق شػص اهتضر فٓ يٌػلمج ضػيمج    031توغ  ؤكظٓ ارخفبؽ هَ
اهخير، ّيينً اهلّل اً االٌضدار اهـبى هَ ٌضّ اهضيبل ّخٌخضمر ؿومٓ   
شػص اهيٌخفع اهيشخٌلـبح ّاهتػبئص اهيوضيج اهٓ اهضيبل يمً كريخمٓ   

ّرق كريخمٓ   اهتبّيػٓ ّاهلظر، ّاهٓ اهضيبل اهضركٓ يً كريج اهضبرث
يشخٌلـبح ّاهتاليب اهٓ اهييبٍ اهشػضيج اهزتّ ّيٌديضج ّيـزْ خنًّ خل اه

ّاهييبٍ اهٌبخسج ؿً ظرف اهييبٍ اهٓ ؤؿوٓ خالل اهضلّق ّاهيشمبضبح  
تبهضسر اهريوٓ تبهخبظيج اهضـريج ذى ختخر اهييبٍ ّخخرم كضّرًا يوضيمج  
تيغبء خخخوػ تخنّيٌبح ظوظبهيج ّريبل يفننج خرخنز ؿوٓ رّاشمة  

 (.038ط  اهيرسؾ اهشبتق)ػيٌيج يخخوػج تبأليالش 
ترخبٌيمج فمٓ اهسمزء     تبالغبفج اهٓ ذهم خٌخضر نذتبً ريويج ظغيرث

اهضركٓ يً اهيٌخفع خخسَ يً اهضيبل اهضركٓ اهٓ اهسٌّة اهغرتٓ نيب 
، فٓ ضنل ػّق ضّل األراغٓ اهزراؿيج فٓ كريخٓ يٌديضج ّاهزتّخيخد 

ّنذهم خّسد تـع اهريبل اهيخرانيج سٌّتٓ كريج اهضبرث ّفٓ تـمع  
     فركج ؿوٓ سبٌتٓ ػريق اهفرافرث كرة اهيٌمبػق اهيـيمّرث   يٌبػق يخ

(Embabi, N.S, 2004. p. 187). 
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 :الخصائص الهيدروجيولوجية لمنطقة الدراسة ( 3)

، 311011150ؤّغص خضويل اهخريػج اهِيدرّسيّهّسيج تيليبس رشمى  
ّاهخٓ خـختر يٌػلج اهدراشج سزء يٌِب، ّخضويل خػّػ  0443هـبى  011011150

 :شبّْ اهغغّػ اهتيزّيخريج هيٌػلج اهدراشج اهضلبئق اهخبهيج خ
اً اهّضداح اهِيدرّهّسيج تيٌػلج اهدراشج اهخٓ يضيل تـغمِب اهييمبٍ    -0

 :اهسّفيج تنييبح يخفبّخج ُٓ ؤرتؾ ّضداح 
 .ّضدث يرنة اهضسر اهريوٓ اهٌّتٓ -ؤ 

 .ّضدث خنّيٌبح ؿظر األّهيسّشيً اهريويج ّاهضظّيج -ة 
 .يً اهيغرثّضدث خنّ -ر 
 .ّضدث اهخنّيٌبح اهسيريج اهيخضللج -د 

يخمر،   0311ّيتوغ شيم شوشوج اهظخّر اهٌّتيج تيٌػلج اهدراشج ٌضّ 
يخر، ّخـختر  0311يخر اهٓ  0111ّاهشيم اهيضتؾ تبهييبٍ اهسّفيج يً 

خزاٌبح اهييبٍ اهسّفيج يً ٌّؽ اهخزاٌبح ضتَ اهضتيشج، ضيد ؤؼِمرح  
يـبيل ٌفبذيج اهظخّر اهضبهج هوييبٍ يخراّش تيً اهدراشبح اهـديدث هِب ؤً 

يمّى  /7ى 311يّى، ّيـبيل ٌبكويج اهييبٍ يً /يخر 03يّى اهٓ / يخر 01
 (.713، ط 0447اتراُيى يضيد ضتية، )يّى /7ى 01111اهٓ 

 031اهخزاً اهـوّْ تيٌػلج اهدراشج خزاً غضل يخراّش شينَ تميً   -7
اهريوٓ يؾ خداخالح يً  يخر ّيخنًّ يً اهريبل ّاهضسر 711يخر اهٓ 

 .اهغريً
يخمر،   0011يخر اهٓ  231يخراّش شيم اهخزاً اهسّفٓ اهـييق تيً  -3

 .ّيخنًّ يً ضسر ريوٓ يؾ خداخالح يً اهغريً ّاهػيً
يفظل اهخزاً اهغضل ؿً اهخزاً اهـييق ػتلج يخداخوج يمً اهػفمل    -8

 .ّاهضسر اهسيرْ كويل اهٌفبذيج
، ّاهلميى  (8)زّيخريج ضمنل  يضير اٌتشبػ خػّػ خشبّْ اهغغّػ اهتي -3

اهلويوج هيـدل االٌضدار اهِيدرّهينٓ اهٓ اٌـداى خسدد اهييبٍ فٓ اهخمزاً  
اهسّفٓ، ّيً ذى فبً اضخيبالح خغذيج اهييبٍ اهسّفيج تيٌػلمج اهدراشمج   

 .يضدّدث هوغبيج يً خبرر اهيٌػلج
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 هعٍد تدَد الهيبي 1998التدريج  ::500.000الخريظج الٍيدرَلَجيج لهصر هليبس : الهصدر 

 الخريظج الٍيدرَجيَلَجيج لهىظلج الدراشج( 4)شكل 
يينً اشخٌخبر اخسبُبح ضرنج اهييبٍ اهسّفيج تيٌػلج اهدراشممج ؿومٓ    -1

 :اهٌضّ اهخبهٓ 
 :اخجبي رئيشِ  -أ 

ُّّ يً اهسٌّة ٌضّ اهضيبل ؤْ يً يٌخفع اهفرافرث اهمٓ يمٌخفع   
 .ية اهسيّهّسيجاهتضريج، ُّّ يرختػ تبهخران

 :اخجبٌيو عكشييو  -ة 
ؤً يٌػلج  0443هـبى  011011150ؤّغص خضويل اهخرائػ تليبس رشى 

ّشػ يٌخفع اهتضريج ّاهخٓ خخيذل فٓ يٌػلج اهضيمز، ّاهخمٓ ؤينمً    
خضديدُب تخييزُب تغغّػ يرخفـج هوييبٍ اهسّفيج، يً اهخضويل ؤينً خضديد 

ضرق، ّاالخسبٍ اهيـبنس  سٌّة -اخسبُيً األّل فٓ اخسبٍ ضيبل غرة 
 .ضيبل غرة -سٌّة ضرق 

الخريظج الٍيدرَجيَلَجيج 
 لهىظلج الدراشج

 خصرف اآلتبر
إلِ  1000هو 

 يَن/3ن25000
أكذر هو 

 يَن/3ن25000

 كن20      10      0

 َتِدجر رهل ى
 

 دلَهيح َدجر جيرُ
 

 دجر جيرُ هبيَشيىِ
 

 ظفل
خظَظ خشبَُ الطغَظ  

 التيزَهخريج
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 :المياه الجوفية توزيعها وخصائصها : ثانياً 

 :توزيع اآلبار بمنطقة الدراسة ( 0)

ضِدح اآلتبر ّاهـيًّ تيٌػلج اهدراشج خغيراح يً ضيد اهنمى ّنيفيمج   
تئر  743خدفق اهييبٍ يً خوم اآلتبر ّاهـيًّ، فلد ٌلط ؿدد اآلتبر ّاهـيًّ يً 

، ّؿوٓ اهٌليع يً ذهم ضدد خػّر نتير 7113تئر ؿبى  713اهٓ  0417ؿبى 
يً ضيد ضفر اآلتبر هيٌبشية ؿييلج، ّانتَ اشخخداى ػويتبح اهيينٌج، ّاٌضمبء  

 .يضػبح خٌليج ّيـبهسج هوييبٍ
ّهخلييى اشخخداى اهييبٍ اهسّفيج تيٌػلج اهدراشج خى خضويل اؿمداد اآلتمبر   

بهسج اهييبٍ، ّاآلتبر اهيشخخديج ّغير اهيشمخخدى  ّػويتبح ّيضػبح اهخٌليج ّيـ
 (. 0)سدّل  7113ضخٓ ؿبى  0431فٓ اهفخرث يً ؿبى 

فٓ اهضفر  ًبشريـ ًااألخيرث كد ضِدح خػّر األؿّاى اهذالذجّكد هّضؼ ؤً 
ّاهخرنية ّخضييد اهيضػبح، ّؤيغًب فٓ ؿدى اشخخداى آتبر ؿديدث ييب يدل ؿومٓ  

يج دًّ خلٌيً ؤّ خػج يضددث، ّاهدهيل ؿوٓ ذهم ارخفبؽ يـدل شضة اهييبٍ اهسّف
 78آتبر يلبتل  01خى ضفر  7113اهٓ ؿبى  7111ؤٌَ فٓ خال ل اهفخرث يً ؿبى 

، ّاٌضبء ذالد يضػبح خٌليج يلبتل 7111اهٓ ؿبى  0431تئر فٓ اهفخرث يً ؿبى 
 78، ّكد خى ضفر 7111اهٓ ؿبى  0431ٌفس ؿدد اهيضػبح فٓ اهفخرث يً ؿبى 

آتبر هورْ فٓ  4تيٌيب ضفر  7111اهٓ ؿبى  0431رْ فٓ اهفخرث يً ؿبى هو ًاتئر
هآلتبر فٓ اهفخمرث   ًبضّغ 81، ّخى خضييد 7113اهٓ ؿبى  7111اهفخرث يً ؿبى 
 703ؤْ تيـدل  71113اهٓ ؿبى  7111ؤضّاع هوفخرث يً ؿبى  4األّهٓ يلبتل 

ؿمبى فمٓ   ؤضّاع فٓ نل  جاألّهٓ ّذالذ ًبـضريً ؿبياهضّع فٓ نل ؿبى فٓ 
 .األخيرث جاألؿّاى اهذالذ
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 (1)جدَل 
 هلبرىج إعداد اآلتبر َهدظبح الهيبي تهىظلج الدراشج خالل

 2003إلِ  2000َالفخرث هو عبن  2000إلِ عبن  1980الفخرث هو عبن 
1980 - 2000 2000 - 2003 

 78ضفر آتبر ّخرنية ػويتبح هـمدد  
 تئر

خظممرف  01ضفممر آتممبر ؿممدد  
 شبؿج/3ى711

خٌليممج ّيـبهسممج ييممبٍ يضػممج  -0
 .تبهتّيػٓ

يضػممج خٌليممج ّيـبهسممج ييممبٍ  -7
 .تيٌديضج

يضػج خٌليج ّيـبهسمج تبهلظمر    -3
 .شبؿج/ى 311خظرف 

 3ى0111خزاً شـج  -8

يضػج خٌليج ّيـبهسج ييبٍ اهضرة  -0
 شبؿج تبهتبّيػٓ/3ى711خظرف 

اٌضبء يضػج خٌليج ييمبٍ اهخمزاً    -7
 شبؿج/3ى717تػبكج 

يضػج خٌليج ييبٍ اهزتمّ تػبكمج    -3
 شبؿج/3ى711

 افخخبش تئر ييبٍ ضرة اهلتبهج -8
 (رْ)تئر  88ضفر  -0
 ػويتبح ؤؿيبق ديزل 3خرنية  -7
ػويتممبح ؤؿيممبق  784خرنيممة  -3

 نِرتبء
 ضّع هآلتبر 81ؿيل  -8

 (رْ)آتبر  3ضفر  -0
 ػويتبح 1خرنية  -7
 .ؤضّاع هآلتبر 4ؿيل  -3

 .تخظرف يً يرنز اهيـوّيبح ّدؿى اخخبذ اهلرار: الهصدر 
 

يّاكؾ رئيشيج، ّضظر ؿدد يً اآلتبر فمٓ  ّتخلشيى يٌػلج اهدراشج اهٓ 
الخغبؽ ٌيبذر يٌِب هودراشج هوخـرف ؿوٓ نيييبئيج اهييمبٍ  ( 3)نل يٌػلج ضنل

ّاهخظبئط اهِيدرّسيّهّسيج، ّاهِيدرّنيييبئيج هنل يٌػلج، ؤينً ضظر اآلتبر 
 :ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 
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 :هىظلج التبَيظِ  -1
بر اهخبهيمج نٌيمّذر   ّؿيً، ّخى اخخيبر اآلتم  ًاتئر 13ّيّسد تِب ٌضّ 

هودراشج يذل تئر اهتضيّ، تئر اهيػبر، ّادْ اهيزارؽ، اهـتبتمدث، ؿميً   
 .ضوفب، ؿيً يضيٓ، سيفبرث، اهلوس، تئر األيرينبً، ّضنييج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0كن    5

 هَكع العيىج
 خالل
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 :هىظلج اللصر  -2
 ، ّخى اخخيبر يسيّؿج يً اآلتمبر يّغمضج  ًبّؿيٌ ًاتئر 83يٌخضر تِب 

ؿيً اهلبدث اهغرتيج  -نٌيبذر هودراشج يً ؤيذوخِب ػتل آيًّ ( 0)تيوضق 
ؿميً   -تئر ؿيً اهلظر  -اهيفخال  -اهختيٌيج  -ريس  -ؿيً اهغرث  -

يبغٓ اهضرّؿٓ  -شيد ؤضيد  -اهيضيتس  -اهخػج -ؤى خويف  -ضبّر 
 .تئر ترنبح -تئر ّاهد  -ديدهيج  -ؿيً ضبّر  -

 :هىظلج هىديشج - 3
الخغمبؿِب هودراشمج    ًاتئمر  02، خى اخخيبر ًبّؿيٌ ًاتئر 31 يّسد تِب

يً ؤيذوخِب تئر ؿيً سييـٓ، اهلتبهمج اهغرتمٓ،   ( 0)ّاهيّغضج تيوضق 
، تئر اهيـيظرث، تئر ؤتّ شٌسّ اهيـيضج، شيسبى، (0،7)ّاهلتبهج اهضركٓ 

 .ؿيً ضيراء، اهسزار اهػتيوج، اهغبتج اهلتويج
 :العجَز - 4

 .سّز اهغرتّٓاهـ -اهـسّز اهضركٓ 
 :الرٌَ - 5

 - 3، 7، 0ؿيً سديد  -ؿيً ؤتّ اهـز  -ؿيً اهّادْ  -اهـيً اهتضريج 
 .ؿيً اهتود -ؿيً ضداد 

 :الزتَ - 6
-نّى ضبدث  -ؿيً اهلظر  -ؿيً اهفرد  -اهضتبشٓ  -اهيضيتس 
 .اهزتّ -ؿيً اهٌبدْ  -اهيسبريج 

 :اللصعبح - 7
 .ّنّى ضرًّ( 2اهٓ  0يً )كظـبح 
يً اهدراشج اهضلويج ؤً ؤنذر اهيٌبػق ؿددًا هآلتبر ُٓ يٌػلمج  ّكد ختيً 

تئر هودراشج تيٌػلج اهلظر، ّكمد   01اهتبّيػٓ ذى يٌديضج فبهلظر ّخى اخخيبر 
رّؿٓ فٓ االخخيبر اهخٌّؽ فٓ اهـيق ٌّّؿيج اهخدفق ّاهيّكؾ نيب يّغص سدّل 

لمج  ّاخغؾ اضد ؿضر تئرًا هودراشج تيٌػلج يٌديضمج، ّاخخيمر يمً يٌػ   ( 7)
 .اهتبّيػٓ ؿضر آتبر
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 خصىيف اآلتبر الخِ خن دراشبخٍب َفلًب لظريلج االشخخدان( 6)شكل 
 

 (2)جدَل 
 خصىيف اآلتبر الخِ خن دراشخٍب َفلًب لظريلج االشخغالل

 الجهمج عدد اآلتبر الهىظلج
 طخ تبلظمهتبح خدفق

 اهلظر
 اهيٌبسى
 اهتبّيػٓ
 يٌديضج
 اهـسّز
 اهزتّ

 اهلظـبح
 هرُّا

2 
 -
3 
3 

 -
7 
2 
0 

4 
1 
3 
3 
7 
8 

 -
1 

01 
1 
01 
00 
7 
1 
2 
2 

 13 81 73 اهسيوج

العجوزمنديشةالباويطىالمناجمالقصر
الزبو

القصعات
الرهو

تدفق

ضخ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

عدد ابار  التى تم  

فحصها

المنطقة

طريقة االستخدام

تصنيف اآلربار وفقا لطريقة االستغالل

تدفق ضخ
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ؤً يٌػلج اهلظر ّيٌديضج ّاهيٌبسى ( 1)ّيّغص اهسدّل اهشبتق ّضنل 
تِب ؤنتر ؿدد يً اآلتبر اهخٓ خدار تبهغخ تبهػويتبح، ّؤً يٌػلج اهلظـبح 

يج آلتبر يٌػلج اهدراشج اآلتبر تِب تبهخدفق اهػتيـٓ، نيب ؤّغضح اهيخبتـبح اهضلو
 24ؤً ٌشتج ؿدد اآلتبر اهخٓ خشخخدى اهغخ تبهػويتبح ختوغ ( نوِب ضبيوج اهـيٌبح)

 .يً ٌشتج ؿدد اآلتبر ّاهـيًّ تيٌػلج اهدراشج % 
 (3)جدَل 

 خصىيف اآلتبر ظتلًب لمعهق
 الىشتج العدد العهق تبلهخر

 711 - 31ؤكل يً 
711 - 311 
311 - 811 
811 - 311 

8 
3 
3 
0 

 

 73013 03 311ؤكل يً 
 111ؤكل يً  311
111 - 211 
211 - 311 
311 - 411 
411 - 0111 

0 
7 
07 
4 
3 

 

 88010 74 0111ؤكل يً  311يً 
 0011ؤل يً  0111
0011 - 0711 

 0711ؤنذر يً 

2 
3 
1 

 

 37030 70 0111ؤنذر يً 
 %011 13 اهسيوج
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يً سيوج ؿدد % 73.13ؤً ٌُبم ( 3)يضير خضويل اهسدّل اهشبتق ركى 
ؿيلِب % 88010يخر، ٌّضّ  311اآلتبر اهخٓ خغـح هودراشج ؿيلِب يلل ؿً 

يً آتبر اهـيٌبح % 37030يخر، ّؤً  0111يخر اهٓ ؤكل يً  311يخراّش تيً 
تئر يخراّش  07يخر، ّكد شسل فٓ يٌػلج اهدراشج ٌضّ  0111يزيد ؿيلِب ؿً 

يخر  0711بر يزيد ؿيلِب ؿً يخر، ٌُّبم شح آت 311يخر اهٓ  211ؿيلَ تيً 
 31، ّيً ذى يينً اهلّل ؤً ؿيق اآلتبر تيٌػلج اهدراشج يخراّش تيً (2)ضنل 

 .يخر 0111يخر اهٓ ؤنذر يً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خصىيف اآلتبر تبلطخ تهىظلج الدراشج ظتلًب لمعهق تبلهخر( 7)شكل 

يّى هّضؼ ؤً /3ّيً ضيد خظٌيف اآلتبر ػتلًب هوخظرف اهيّيٓ ى
، (8)يّى سدّل /3ى 3111يّى اهٓ ؤنذر يً /3ى 0111يخراّش تيً اهخظرف 

يّى اهٓ /3ى 0311ّؤً ؤنذر اهخظرفبح ضيّؿًب فٓ ؿيٌج اهدراشج يخراّش تيً 
تئر تبهٌشتج هوـيٌبح اهخٓ خى دراشخِب ضنل  01يّى ّيخيذل فٓ ٌضًّ /3ى 7111

يً اآلتبر  ، ّكد ؤّغص اهضظر األّهٓ ؤذٌبء اهدراشج اهضلويج ؤً ؤنتر ٌشتج(3)
يّى، نيب ؤّغضح اهدراشج /3ى7311يّى اهٓ /3ى 0111يخراّش خظرفِب تيً 

 تئريًيّى ال خزيد ؿً /3ى 3111اهضلويج ؤً ؿدد اآلتبر اهخٓ يزيد خظرفِب ؿً 
 .فٓ نل يٌػلج اهدراشج

0

2

4

6

8
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 (4)جدَل 
 يَن/3خصىيف اآلتبر ظتلًب لمخصرف اليَهِ ن

 عدد اآلتبر يَن/3الخصرف ن
 07 يّى/3ى 0111ؤكل يً 
 08 يّى/3ى 0311ؤكل يً  0111
 01 يّى/3ى 7111ؤكل يً  0311
 03 يّى/3ى 7311ؤكل يً  7111
 3 يّى/3ى 3111ؤكل يً  7311

 7 يّى/3ى 3111ؤنذر يً 
 62 جهمج عدد اآلتبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (يَن/هخر هكعة)خصرف اآلتبر تهىظلج الدراشج ( 8)شكل 
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 :لجوفية بمنطقة الدراسة الخصائص الكيميائية للمياه ا( 7) 

ؤّغضح ٌخبئز خضويل اهـيٌبح يً اآلتبر ذاح اهيٌبشية اهـييلج ّكويومج  
 :اهضلبئق اهخبهيج ( 0)اهـيق ّاهيّغضج تيوضق 

اً اهييبٍ اهيخدفلج يً اهيٌبشية اهغضوج ؤنذر ؿذّتمج يمً اهيٌبشمية     -0
ج اهـييلج، ُّذا يضير اهٓ ؤً اهييبٍ اهسّفيج تبهخزاً اهغضل ؤنذر ؿذّت

 .يً اهييبٍ تبهخزاً اهـييق
( 0)هّضؼ يً خضويل ؿيٌبح اهييبٍ يً اآلتبر اهيخخوفج ّاهيّغضج تيوضق  -7

ؤً اهـٌبظر اهضبئـج يً األيٌّبح ُٓ اهنوّريد ّاهنتريخبح ّاهنرتٌّبح، 
 .ّاهـٌبظر اهضبئـج يً اهنبخيٌّبح ُٓ اهظّديّى ّاهيبغٌشيّى

ٌشتج اهظمّديّى ّاهنوّريمد   تبهٌشتج هـيٌبح اآلتبر اهـييلج هّضؼ خزايد  -3
ّاهنرتٌّبح ّاهنبهشيّى ّاهيبغٌشيّى ؿٌِب تبهٌشتج هوييبٍ اهغضوج، ُّمذا  
يخّافق يمؾ اهضليلمج اهخمٓ خّظموح اهيِمب األتضممبد اهشممبتلج        
اهِيدرّنيييبئيج ألظل اهييبٍ اهسّفيج هوخزاً اهغضل ّاهـييمق، ضيمد   

خمبح  ؤرسـح اهييبٍ اهسّفيج هوخزاً اهغضل اهمٓ ؤظمل سمّْ نتري   
، ّاهييبٍ اهسّفيج هوخزاً اهـييق يمً ؤظمل   (8نة ؤ 7ط)ظّديّى 

 .7تضرْ نوّريد يبغٌشيّى يؾ نل
يّغص خلبرة ٌشة اهـٌبظر هوييبٍ اهسّفيج تيً ؿيٌبح اآلتبر اهـييلمج   -8

ّاألكل ؿيلًب ؤً ٌُبم اخظبل رؤشٓ تيً اهخزاً اهغضل هوييبٍ اهسّفيمج  
 .راشجّاهخزاً اهـييق هوييبٍ اهسّفيج تيٌػلج اهد

يً األيّر اهِبيج الشخخدايبح اهييبٍ  (-Cl)الكلوريد يـد يـرفج ؤيًّ  -3
اهسّفيج ضيد ضددح اهيـبيير اهيخخوفج ، ؤً اهييبٍ اهيضخّيج ؿوٓ ؤيًّ 

هخر غير يٌبشة ّغير يلتّل / يويسراى 73اهنوّريد ؤنذر يً 
/ يوسراى 331هإلشخخدايبح اهيٌزهيج، ّاهييبٍ اهخٓ خضخّْ ؿوٓ ؤنذر يً 

خر غير يٌبشتج هيـؼى اشخخدايبح اهرْ ّاهظٌبؿج، ّيً خضويل ؿيٌبح ه
 33يخغص ؤً ؤيًّ اهنوّريد يخراّش تيً ( 0)ييبٍ اآلتبر اهيخخبرث يوضق 
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 .سزء فٓ اهيويًّ 041سزء فٓ اهيويًّ اهٓ 
SO4)الكبريتاات خّسد  -1

--
فٓ ؿيٌبح اهييبٍ اهسّفيج يً اآلتبر اهيخخبرث  (
، ّفٓ (CaSO4)ّاهستس اهاليبئٓ  (CaSO4. 2H2O)يً اهستس اهيبئٓ 

ُّّ يب يـمرف تنتريخيمد    (Pyrite)تـع اهـيٌبح يً ؤنشدث اهتيريح 
سمزء   34سزء فٓ اهيويًّ،  302اهضديد، ّكد خراّضح فٓ اهـيٌبح تيً 

 .فٓ اهيويًّ
ّكد ختيً يً خضويل تـع ؿيٌبح اهدراشج ؤً اهييمبٍ اهسّفيمج همتـع    

ؼومح خضخمّْ ؿومٓ     2ؿً  (pH)ِيدرّسيٌٓ اهـيٌبح اهخٓ يلل فيِب اهركى اه
ِب تـع اهلوّيج اهخٓ خـزْ تاأليالش ضيد خـبدهح يؾ األضيبع، ّيً ذى يّسد 

هّسّد ايٌّبح اهنرتٌّبح ّاهتينرتٌّبح، ؤيب فييب يخـوق تّسّد ؤيٌّبح اهنوّريد 
 .ّاهنتريخبح فويس هِب خإذير ؿوٓ اهلوّيج

 :ملوحة المياه الجوفية ( 3)

سزء فٓ اهيويمًّ فمٓ يرنممة     311يبٍ اهسّفيج ؿً خلل يوّضج اهي -0
 .اهضسر اهريوٓ اهٌّتٓ

سمزء فمٓ    711خظل اهيوّضج فٓ اهيرنتبح األخرْ اهٓ ؤنذر يمً   -7
 .اهيويًّ فٓ يـؼى ؤسزاء يٌػلج اهدراشج

خزداد اهيوّضج خدريسيًب فٓ اهضيبل اهضركٓ ّتخبظمج فمٓ اهخنّيٌمبح     -3
 .ًّ فٓ خنّيً يغرٍسزء فٓ اهيوي 311اهسيريج هخظل اهٓ ؤنذر يً 

خخييز اهييبٍ اهسّفيج تيٌػلج اهدراشج تإٌِب تظفج ؿبيج ؿذتمج ضيمد ال    -8
 .سزء فٓ اهيويًّ 311ؿً  (TDS)خزيد األيالش اهنويج اهيذاتج 

تبهـيٌبح اهٓ خزايد اهيوّضج فٓ اخسبٍ  (TDS)خضير األيالش اهنويج اهيذاتج  -3
هّشمػ تيٌػلمج   اهضيبل ّاهضيبل اهضركٓ ّاهضيبل اهغرتٓ، ّخلل فمٓ ا 

 .اهدراشج
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 :مجاالت التنمية باستخدام المياه الجوفية : ثالثاً 

ؤّغضح اهدراشح اهضلويج ّخضويل خظبئط يٌػلج اهدراشج تيخخوف 
ؤضنبهِب، ؤً ؤّسَ اهخٌييج تيٌػلج اهدراشج يينً خّسيِِب فٓ ؿدث يضبّر اؿخيبدًا 

ّسَ اهخٌييج اهيّسّدث ؿوٓ خّافر اهييبٍ اهسّفيج يؾ يـبهسج اآلذبر اهسبٌتيج أل
 :تبهفـل ّاهييذوج فييب يوٓ 

 .خٌييج زراؿيج خـخيد ؿوٓ يخزًّ اهييبٍ اهسّفيج -0
 خٌييج اهيّارد اهخـديٌيج ييذوج فٓ خبى اهضديد ضيد يّسد ؤنتر اضخيبػٓ -7

هخبى اهضديد ّيؼِر تّغّش ؿوٓ اهؼبُراح  فٓ ظضراء يظر اهغرتيج
 .اهيّرفّهّسيج تيٌػلج اهدراشج

يج كبئيج ؿوٓ خّافر اهييبٍ الشخخدايِب فٓ اهخظٌيؾ اهلبئى ؿوٓ خٌييج ظٌبؿ -3
 .اهيٌخسبح اهزراؿيج اهييذوج فٓ اهٌخيل ّاهزيخًّ ّاهيضيص

خٌييج شيبضيج ّؿالسيج كبئيج ؿوٓ اهييبث اهيخدفلج تإٌّاؿِب اهيخخوفج  -8
اهشيبضج اهظضراّيج اهيـدٌيج يٌِب ّاهنتريخيج شبخٌج ؤّ تبردث، تبالغبفج 

 .ّظيد اهػيّر اهيِبسرث (فبرْشيبضج اهش)
 :التنمية الزراعية بمنطقة الدراسة ( 0)

يـخيد شنبً اهّاضبح اهتضريج فٓ رْ زراؿخِى ؿوٓ اهييبٍ اهسّفيج يٌذ 
اهـظّر اهلدييج، فلد ضفر اهرّيبً اآلتبر اهلدييج غيً يضبريـِى هزراؿج 

بر ّيينبٌخِب اهّاضبح اهتضريج، ّيـخيد اهشنبً فٓ اهّكح اهضبهٓ ؿوٓ ضفر اآلت
، ّهرشى رئيج يشخلتويج هوخٌييج اهزراؿيج (7)تّاشػج يغخبح هورفؾ ظّرث 

اؿخيبدًا ؿوٓ يخزًّ اهييبٍ اهسّفيج تيٌػلج اهدراشج التد ؤّاًل يً اهخـرف ؿوٓ 
خظبئط اهخرتج، ذى خضويل خظبئط اهخرنية اهيضظّهٓ اهضبهٓ، ّضشبة خنوفج 

خٌييج اهزراؿيج ّيً ذى يشِى ذهم فٓ ضفر االتبر تّشبئل اهغخ هخضديد يشبر اه
 .ّغؾ يخػػ هخلويل اآلذبر اهسبٌتيج
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 خَطخ تئر يخن الطخ تً تَاشظج هبكيىج َيعٍر الدَض ( 2)صَرث 
 َاللىَاح الهخفرعج هو التئر

 :خصائص التربة  -أ 

خخنًّ خرتج يٌػلج اهدراشج يً اهريل ّاهػيٓ، ّخخييز تيشبييخِب، 
 :ئط اهخرتج تيٌػلج اهدراشج فييب يوٓ ّيينً خّغيص خظب

 :اهخرتج تيٌخفع اهتضريج اهٓ يب يإخٓ  FAOكشيح يٌؼيج اهفبّ  -0
خرتج ريويج ذاح كّاى يخيبشم ذّ هًّ ؤظفر يضتة يخراّش ٌشتج  -ؤ 

، %03اهٓ% 3، ّاهػيً ّاهغريً تيً %31اهٓ % 27اهريبل فيِب تيً 
ذٍ اهخرتج يـؼى ّخضخّْ ؿوٓ ٌشتج يرخفـج يً اهنبهشيّى، ّخشّد ُ

 .األراغٓ اهزراؿيج
خرتج ريويج خخخووِب ػتلج يخيبشنج ّخسيـبح تووّريج ستشيج  -ة 

 .يخخوػج تنرتٌّبح نبهشيّى
خرتج ػيٌيج اهلّاى ؿييلج اهلػبؽ نخويج اهتٌبء، خخراّش ٌشتج اهػيً  -ر 

 %31خلخرة يً  ّخغػٓ ٌشتج نتيرث% 13اهٓ % 83ّاهغريً تِب تيً 
ّخبظج  ّيزارؽ تئر اهغبتج 3تبّيػٓ ّكظـج يٌػلج اهيً شػص 
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ُٓ يٌبػق األراغٓ اهيٌزرؿج ّنذهم ّ ،اهيخبخيج هوـيًّ ّاآلتبر
 .األراغٓ اهخٓ يينً اشخظالضِب

خٌخضر فٓ اهيٌبػق اهخٓ سفح اآلتبر تِب خرتج اهشتخبح ضيد خضخّْ  -7
تخر، ّارخفبؽ اهيبء األرغٓ خؿوٓ ؤيالش يذاتج ٌخيسج هزيبدث ؿيويبح اه

ظج اهضـريج، ؤّ ٌخيسج هرْ يشبضبح نتيرث تيلًٌ يبئٓ كويل، فال تبهخب
يضدد غشيل هوخرتج يً األيالش فخؼل خخرانى ضخٓ خلل خظّتج اهخرتج، 

 .ّخبظج فٓ يٌػلج اهزتّ ّيٌديضج ّاهتبّيػٓ
خخييز اهخرتج تبهلوّيج نيب خضخّْ نييبح يً ؤيالش اهيبغٌشيّى  -3

ٌشتج اهظوظبل ّاهػيٓ ّاهنبهشيّى ّضيع اهفشفّريم، ّيؾ ختبيً 
ّاهريبل تِب يً يٌػلج اهٓ ؤخرْ، ؤدْ ذهم اهٓ اينبً زراؿج اهذرث 
ّاهليص تِب ّاهفّانَ ّاهٌخيل تبهرغى يً زيبدث األيالش اهنويج اهيذاتج فٓ 

 .تـع ؤسزاءُب
 :خصائص التركيب المحصولى  -ب 

ّاضظبئيبح اهخرنية اهيضظّهٓ  7113ؤّغضح اهدراشج اهضلويج هـبى 
 :يب يوٓ  7113 - 7117اضبح اهتضريج هـبى تبهّ
ييذل اهترشيى اهضسبزْ ّترشيى خغراّْ اهيرنز األّل يً ضيد  -0

فداً تٌشتج  3318ضيد ختوغ  اهخرنية اهيضظّهٓ هويّشى اهضخّْ
يمً اسيبهٓ اهيشبضج اهيٌزرؿج تيٌػلج اهدراشج ّاهتبهغج % 31017
 .فداً 00328

% 82037فداً تٌشتج  3183راشج ختوغ سيوج يشبضبح اهفبنِج تيٌػلج اهد -7
ّخـد فٓ اهيرنز األّل تبهٌشتج هسيوج  يً اسيبهٓ اهيشبضج اهيٌزرؿج
 .اهيشبضبح اهيٌزؿج ػّال اهـبى

ُّٓ ؤكل % 7017فداً تٌشتج  300ختوغ سيوج يشبضبح اهخغرّاح  -3
يً ضيد اهخرنية اهيضظّهٓ هويّشى  اهيشبضبح تيٌػلج اهدراشج

 .اهضخّْ
يً % 3007فداً تٌشتج  3213ؿوٓ يشبضج ٌخوج  814883خى ضظر  -8

 .اسيبهٓ اهيشبضبح اهيٌزرؿج
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 (5)جدَل 
 الزهبهبح َالهشبدبح الهىزرعج َآتبرٌب َخصرفبخٍب

 ن2003تهىظلج الدراشج لعبن 
جهمج  عدد اآلتبر الزهبن

 فداو/الزهبن

الهشبدج 
الهىزرعج 

 فداو

 الخصرف
 يَن/3هخر

 اهتبّيػٓ
 اهلظر
 يٌديضج
 اهزتّ
 اهضبرث
 اهضيز

13 
83 
31 
37 
31 
83 

3818 
0233 
0317 
0341 
7038 
0811 

73024 
0111 
3101 
0311 
7138 
331 

030111 
40111 
40111 
20311 
20111 
10231 

 713 00328 070243 100131 

خإخٓ يٌػلج اهتبّيػٓ فٓ اهيرنز األّل يً ضيد سيوج اهيشبضج  -3
ئر ت 13ّتِب ٌضّ % 73011تٌشتج  3818اهيٌزرؿج تبهفداً ضيد ختوغ 

تئرًا، ذى اهلظر  37ّيّسد تِب % 03008، يويِب اهضبرث تٌشتج (3)سدّل 
 37ّتِب % 03088تئرًا، فبهزتّ تٌشتج  83ّيٌخضر تِب % 03013تٌشتج 

، ّفٓ اهيرنز األخير ًاتئر 31ّتِب % 03003، ذى يٌديضج تٌشتج ًاتئر
 (.4)نيب يّغص ضنل  ًاتئر 83ّتِب % 00024اهضيز تٌشتج 

يً يلبرٌج اهيشبضج اهيٌزرؿج ّؿدد اآلتبر تنل يٌػلج ّيً ذى يخغص 
ؤٌشة ّشيوج هوخٌييج اهزراؿيج تخلويل اهخنوفج، ّذهم تبيسبد خّازً تيً 
نييج اهييبٍ اهيٌظرفج ّاشخخدايخِب اهيخـددث، ّيشبضج اشخظالش 

 .األراغٓ فٓ اهيشخلتل
 :تكلفة حفر وإنشاء اآلبار  -ج 

آتبر  3فبً خنوفج ضفر  7113-7111ػتلًب هالؿخيبداح اهيبهيج هـبى 
شبؿج /3ى 711يخر خـػٓ خظرف  0111يخر اهٓ  311تإؿيبق خخراّش تيً 

يويًّ سٌيَ، ّؤً خنوفج اهضفر تبهٌشتج هآلتبر اهشبتلج ّخرنية  30321هوتئر توغح 
نى ّؤضّاع  07ػويتبح ؤؿيبق هرفؾ اهييبٍ، ّؿيل ختػيً يشبكٓ تإػّال  1
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يويًّ سٌيَ، ؤْ ؤً خنوفج اهتئر  030121توغ  ّخرنية يإّْ هآلتبر اهشبتلج
اهّاضدث تبالغبفج هخرنية ينيٌج اهرفؾ ّؿيل ضّع ّخرنية يإّْ هوتئر نيب 

 .يويًّ سٌيَ خلريتًب 002توغ ( 3، 7)خّغص ظّرث 
 
 
 
 
 
 
 

 خَطخ تئر خن اشخخدان الهيكىج فِ طخ الهيبي( 3)صَرث 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهىظلج الدراشجهشبدج الزهبهبح َعدد اآلتبر ( 9)شكل 
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ّيخغص يً اهخضويل اهشبتق هوخرنية اهيضظّهٓ تيٌػلج اهدراشج، 
ّضشبة خنوفج ضفر ّاٌضبء تئر ّخرنية ػويتج هرفؾ اهييبٍ ّاٌضبء ضّع ّيإّْ 
هوتئر، تبالغبفج اهٓ ضظر ؿدد اآلتبر تنل زيبى ّاهيشبضج اهيٌزرؿج تَ 

 7111هـبى  TM ، ّخضويل اهظّر اهفغبئيج(4)ّضنل ( 3)ّاهيّغضج تسدّل 
 :هيٌػلج اهدراشج ؤً ؤٌشة اهضوّل هوخٌييج اهزراؿيج تِب يب يإخٓ 

فداً فٓ زيبً اهتبّيػٓ اؿخيبدا ؿوٓ  7111اشخظالش يب يلرة يً  -0
خّافر ؿدد يً اآلتبر ّيً ذى خلويل ؿدد ضفر اآلتبر ّخنوفخِب ّتخبظج 

خضويل فٓ يٌػلج اهـشيوج ّاهسفبرث ؿوٓ اهرغى يً ؤً اهدراشج اهضلويج ّ
اهظّر اهفغبئيج ؤّغص ؤً اهيشبضج اهلبتوج هالشخظالش ؤنذر يً ذهم 
تنذير اهٓ ؤً اهيفبغوج تيً ضفر اآلتبر ؤّ ٌلل اهييبٍ ؤّ خلويل اهيشبضج 
اهيشخظوضج يؾ اهؼرّف اهراٌُج خرسص يً ّسَِ ٌؼر اهتبضد االؿخيبد 

 .هـيقؿوٓ خلويل اهيشبضج ّخٌييج اآلتبر ّزيبدث نييج اهيٌظرف تزيبدث ا
فداً ؤّ ٌظف اهيشبضج فٓ يٌػلج  0111يينً اشخظالش يب يلرة يً  -7

هخّفر  هوفداً فٓ ُذٍ اهيٌبػق 3يخر 01اهـيًّ اؿخيبدا ؿوٓ يلًٌ يبئٓ 
 .خدفق اهييبٍ هفخرث زيٌيج ؤػّل

يينً االشخفبدث يً خٌييج اآلتبر اهيّسّدث تبهلظـبح تخغيير يٌشّة  -3
 .فداً 311اهغخ تّاشػج ػويتبح اهرفؾ ّاشخظالش 

خـختر يٌػلج اهضبرث ّاهضيز يً ؤنذر اهيٌبػق اهّاؿدث هالشخذيبر ضيد  -8
فداً تِيب اؿخيبدًا ؿوٓ  3111يينً اشخظالش يشبضج يب يلرة يً 

ؤيريً ؤّهِيب زيبدث خظرف اآلتبر ّخٌييج اآلتبر اهلدييج ضيد خخيذل 
اهيٌبػق اهخٓ يينً اشخظالضِب فٓ اهيٌبػق اهّاكـج تسّار ؿيً سيـج 

ّاهذبٌٓ ُّ  ،ّؿيً سديد ّؿيً اهّادْ ّؿيً ؤتّ هّل ّؿيً يّشف
اينبً ضفر آتبر سديدث ال خخسبّز ذالذج آتبر يؾ اشخخداى ضتنج هورْ 

 .ّخػتيق ٌؼى سيدث فٓ اهرْ ّاهزراؿج



 30 

 
 
 
 
 
 
 

 خَطخ الهىبظق الهىزرعج َالهىبظق اللبتمج لالشخصالح الهخبدج( 4)صَرث 
 :التنمية السياحية ( 7)

يٌػلج اهدراشج تّسّد ييبٍ يخدفلج يخخوفج يٌِب اهيـدٌيج ّاهنتريخيج  خخييز
اهشبخٌج ّاهتبردث، ييب خشِى فٓ خٌييج يٌػلج اهدراشج ضيد خشخغل فٓ االشخذيبر 

 :اهشيبضٓ، ّتخبظج فٓ شيبضج االشخضفبء ّيً األيذوج ؿوٓ ذهم يب يوٓ 
 
 
 
 
 
 
 

 خَطخ هيبي هخدفلج كتريخيج( 5)صَرث 
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 :بئر المطار  -ن المطار منطقة عي -أ 

ُّٓ يٌػلج خّسد تِب يسيّؿج يً اهـيًّ اهنتريخيج ضيد خخدفق يٌِب 
، ّكد °31 -° 31درسج ضرارخِب خخراّش تيً ( 3)اهييبٍ اهشبخٌج ظّرث 

خػػح ُذٍ اهيٌػلج هخنًّ يٌػلج يخنبيوج هوشيبضج اهـالسيج، ضيد ؤكييح 
 .يخييبح يّشييج ّضيبى شتبضج يشخخديَ اهشبئضيً

 :منطقة بئر الغابة  -ب 

ُّٓ يٌػلج شيبضيج تِب ؿيً ييبٍ شبخٌج يػوق ؿويِب اهغبتج ضيد خخييز 
اهيٌػلج تإضسبر ؿبهيج، ضيد خشخغل اهيٌػلج هيخييبح اهشبئضيً ؤيب فٓ اهيٌػلج 

 .اهيلبتوج هوتئر فخزرؽ تبهخغرّاح ّاهفبنِج ّاهٌخيل
 :منطقة بحيرة المارون  -ج 

ٌبضيج ّسرف ّادْ اهتضريج يً ٌبضيج ؤخرْ  خلؾ تيً ستل يٌديضج يً
اهٓ اهغرة يً ستل اهدشح ّاهيفركج، ّتبهلرة يً تئر يػر، ّخخييز اهيٌػلج، 
تبهزراؿج اهنذيفج ّتسرف ؿوٓ اهسبٌة اهيلبتل، ّخخييز ُذٍ اهيٌػلج تيتبٌيِب 

 .تبهػّة اهوتً
 

 : نتائج البحث: رابعاً 

يٌػلج هِيدرّهّسيج اهّهّسيج ّيّرفاهخضويل اهختيً يً اهدراشج اهضلويج ّ
اهدراشج، ّخظبئط اهخرتج، ّاهخظبئط اهنيييبئيج هوييبٍ اهسّفيج ؤً ٌُبم ؿدث 

 :يضبنل خّاسَ اهخٌييج اؿخيبدًا ؿوٓ اشخخداى اهييبٍ اهسّفيج خخيذل فييب يوٓ 
 :مشاكل استخدام المياه الجوفية فى الصناعة واإلنشاءات (  0)

 :اهٌلبػ اهخبهيج يينً خّغيص خوم اهيضبنل فٓ 
ؤً اشخخداى اهييبٍ فٓ تـع اهـيويبح اهظٌبؿيج يخػوة ٌّؿيج يً اهييبٍ - ؤ 

خفّق ٌّؿيج ييبٍ اهضرة، ّخخخوف ٌّؿيج اهييبٍ هالشخخدايبح اهظٌبؿيج 
ػتلًب هالشخخداى، فـوٓ شتيل اهيذبل خشخخدى اهييبٍ اهيبهضج ّاهييوضج نييبٍ 

 .هخخوط يٌِب تدًّ خوّد هوتيئجختريد، ّذهم هـدى خدّيرُب ضخٓ يينً ا
اً زيبدث اهنتريخبح، ّاهنوّريداح ّاهظّديّى، ّاهنبهشيّى، ّاهيبغٌشيّى - ة 

هخر يٌخز ؿٌِب غشل ّاذاتج ينٌّبح اهخرشمبٌج /يوسراى 311ؿً 
نبهسير ؿٌد اشخخداى اهييبٍ فٓ اإلٌضبء، تبالغبفج اهٓ خرشية يّاد داخل 
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، ضيد زيبدث خرنيزاهنتريخبح فٓ اهخرشبٌج ٌخيسج هوخفبؿالح اهيخخوفج
اهييبٍ اهيشخخديج يٌخز ؿٌِب خفبؿل يئدْ اهٓ خرشية تووّراح يً اهستس 
داخل يشبى اهخرشبٌج ّيئدْ اهٓ غـف خضيوِب، ّؿٌديب خزيد ؤيٌّبح 

هخر يزداد خإذيرُب اهضديد ؿوٓ /يوسراى 311اهنتريخبح فٓ اهييبٍ ؿً 
 .خفنم اهخرشبٌج ّاٌِيبر اهيٌضإث

 :كلة صرف األراضى الزراعية فى منطقة بحيرة المارون مش(  7)

خـختر تضيرث اهيبرًّ يً ّسِج اهٌؼر اهسيّيّرفّهّسيج ترنج خٌضظر 
فٓ اهيٌػلج اهّاكـج تيً ستل يٌديضج ّسرف ّادْ اهتضريج اهٓ اهغرة يً خوٓ 
اهدشح ّاهيغرفج ّؿوٓ يلرتج يً تئر يػر، ّخإخذ ُذٍ اهترنج اخسبٍ ػمّهٓ 

 311يخر ّ 031يخر ّؿرع يخغير تيً  311اهٓ اهسٌّة تػّل  يً اهضيبل
يخر ّيزيد ؿيلِب ؿً ذالذج ؤيخبر تلويل فٓ تـع اهيّاكؾ تِب، ٌّضإح ٌخيسج 
هظرف األراغٓ اهزراؿيج، ّفٓ ؤسزاء يٌِب يظل يشخّْ خوّد اهييبٍ اهٓ 

 731هخر، ّاهنتريخبح ؿً /يوسراى 103ؤكظبٍ ضيد يزيد اهضديد ؿً 
يً يّكؾ  حؤيب األيالش اهيذاتج فلد ّظوح فٓ اهـيٌج اهخٓ ؤخذ هخر،/يوسراى

هخر يخػوة ضل ُذٍ /يوسراى 131ؤذٌبء اهدراشج اهضلويج اهٓ  7113اهخوّد ؿبى 
اهيضنوج ؤً خخى ؿوٓ يراضل هضيً خٌفيذ خػج هوظرف ّضتنج هوظرف اهظضٓ 

يالش ّاهزراؿٓ، ّضخٓ يضيً خٌفيذ ذهم يينً اشخخداى ييبٍ اغبفيج هخلويل األ
ّاؿبدث خدّير اهييبٍ يرث ؤخرْ ضخٓ ال خخإذر اهخرتج اهيسبّرث، ّيخى اشخخداى 

 .اهييبٍ فٓ ؿيويج غشيل اهخرتج
مشاكل كيفية تقنين التوسعات فى الرقعة الزراعية باستخدام ميكنة (  3)

 :حفر آبار المياه الجوفية 

هزراؿج يينً هخلويل اآلذبر اهسبٌتيج ّخلٌيً اشخخداى اهييبٍ اهسّفيج فٓ ا
 :اهخّظيج تيب يإخٓ 

 .اختبؽ ٌؼى اهرْ اهّكخٓ هخّفير ييبٍ اهخرتج هويضظّل -0
 .زراؿج يضبظيل خخضيل يضبنل اهيوّضج، ؤّ ؤٌيبػ يِسٌج يٌِب -7
اشخخداى اهيينٌج فٓ غتػ خّفير ييبٍ زائدث ؿً اهرْ خشخخدى تػريلج  -3

 .رّخيٌيج هخّفير اضخيبسبح اذاتج األيالش ّخظريفِب
 .اهرْ تيب يشِل اهخضنى فٓ األيالشخغيير ػرق  -8
خغيير ػريلج االشخزراؽ يؾ اشخخداى اهيينٌج فٓ رفؾ ّغص اهييبٍ  -3

 .اهسّفيج
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وخـرف ّاهنضف هاسراء اهخضبهيل اهشٌّيج هوييبٍ اهسّفيج تيٌػلج اهدراشج  -1
ؿً ؤْ خغير يينً ؤً يئذر ؿوٓ االٌخبسيج ّاهخـرف ؿوٓ اهخإذير اهظضٓ 

 .هوييبٍ
 :رى المستخدمةمشاكل طرق ال( 8)

خـد ؼبُرث خّكف اآلتبر ؿً االشخخداى ؼبُرث ّاغضج تيٌػلج اهدراشج 
ييب ؤّسة دراشخِب ّيضبّهج خفشير خّكف اآلتبر ؿً اهغخ، ّيً خالل اهدراشج 
اهضلويج هّضؼ يً فضط ؤسزاء اهيغخبح ؿٌد ظيبٌخِب يً كتل ّزارث اهرْ ؤً 

رث اهٓ اخضبد ؤيًّ اهضديدّز ٌُبم اٌشداد هيظبفٓ تـغِب، ّكد خـزْ ُذٍ اهؼبُ
يؾ ؤيًّ اهنرتٌّبح ينٌّج تينرتٌّبح اهضديدّز ُّٓ اهيشتة اهرئيشٓ فٓ 

 .اٌشداد اهيظبفٓ هآلتبر
نيب ختيً يً اهزيبراح اهضلويج هتـع اآلتبر ؤً ٌُبم ؿدد غئيل يً 

خّكف خالل ضِّر يً تدء اهخضغيل، ّهتضد ؤشتبة ذهم ختيً ؤً اهخّكف خاآلتبر 
ـَ نذير يً آراء اهيخخظيً يً اهيٌِدشيً اهٓ ٌضبػ تنخريب اهضديد، اهشريؾ يرس

ضيد يئدْ ٌيُّب ّخنبذرُب اهشريؾ اهٓ خّكف اهتئر خالل ضِّر يً تدء خضغيوَ 
ّيـزْ ٌضبػ تنخريب اهضديد اهٓ غأهج اضخّاء اهييبٍ ؿوٓ األنشسيً يؾ زيبدث 

اشة سيالخيٌٓ، ذبٌٓ ؤنشيد اهنرتًّ ّاهضديد اهيذاة، فيخضّل اهضديد اهٓ ر
 .ّيرختػ ذهم تـدى خػِير يـداح اهضفر تبهنوّر، ّؤيغًب خػِير اهتئر تـد اهخٌييج

 :مشاكل نوعية المياه الجوفية فى الرى ( 3)

خضيل يضبنل ٌّؿيج اهييبٍ فٓ اهرْ اهيوّضج ّاهشييج، ّاهيوّضج اهزائدث 
خئذر ؿوٓ  تيٌػلج اهدراشج خضدد ؿٌديب خخرانى األيالش ؿوٓ شػص اهخرتج، ضيد

االٌخبر اهيضظّهٓ ألً اهسذّر فٓ اهيٌػلج اهـويب خسد ظـّتج نتيرث فٓ 
اشخخالط اهييبٍ اهنبفيج ّاهـٌبظر اهغذائيج يً اهيضوّل اهيوضٓ، ّيً ذى فبً 
االٌخبر يليد هـدى ّظّل اهييبٍ اهٓ يٌػلج اهسذّر، ّفٓ تـع اهيٌبػق ييخط 

يؾ اهنبهشيّى ّاهيبغٌشيّى، اهظّديّى تّاشػج اهػيٓ فٓ ضنل ختبدل كبؿدْ 
ّؿٌدئذ خخغير اهخظبئط اهػتيـيج هوخرتج ييب يئدْ فٓ تـع األضيمبً اهٓ 

 .خإخر ٌيّ اهٌتبح
ّكد هّضؼ يً اهدراشج اهضلويج فٓ تـع اهيٌبػق اهخٓ خخنرر تِب اهرْ 
خرانى ؤيالش نذيرث ّتذا يخوف االٌخبسيج هوخرتج اهيرّيج هذا يوزى ّسّد تـع 

 .ش اهيخرانيج فٓ اهخرتج تبذاتخِب ّخشرتِب اهٓ تبػً اهخرتجػرق شضة األيال
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 :ّتخبظج فٓ اهيٌبػق اهخبهيج 
 .ضيبل غرة اهزتّ ّاألراغٓ اهيٌزرؿج تيٌدضيج -
 .ضرق اهزيبى اهزراؿٓ هلريج اهضبرث -

 .ضرق ّسٌّة ضرق اهزيبى اهزراؿٓ هػوتل ؤيًّ ّاهريس -

 .ضرق ّغرة اهزيبى اهزراؿٓ هوضيز اهغرتيج -

 .ػق اهّشػٓ تبهتّيػٓتـع اهيٌب -
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 :المراجــــــع 

 :المراجع العربية : أوالً 

اهِيدرّهّسيب ّاهييبٍ اهسّفيج، نويج  (1992)إتراٌين هدهد دتية  -0
 .اهزراؿج سبيـج اهلبُرث، اهلبُرث

اهٌدّاح اهـوييج ّاهخػتيليج  (1970)الجهعيج العرتيج لمخعديو َالتخرَل  -7
 .هـرتيج اهيخضدث اهسزء األّل، اهلبُرثؿً اهييبٍ اهسّفيج فٓ اهسيِّريج ا

اهّاضبح اهتضريج يبغيِب  (1989)عتد العمين شميهبو عتد اهلل،  -3
 .ّضبغرُب، يػتـج دار اهخإهيف، اهلبُرث
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