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 جغرافية السياه العذبة

 السقدمة
واألملللؽ الغلللذائي  نتسثلللل السيلللاه العذبلللة مذلللكمة القلللرن الحلللالي  فا ندلللا

والتشسيلللة الرلللشارية معرضلللة لمخظلللر ملللا للللؼ تلللتؼ إدارة السلللؾارد السائيلللة 
وتعلد السيلاه ملؽ  واألراضي بفاعمية أكثر مسا كانل  عميلو فلي الساضلي 

أىؼ العشاصر التي يجب تؾافرىا وصيانتيا لتحقيل  أىلداف ا سلتراتيجية 
سيللللللللة السائيللللللللة الدوليللللللللة وفللللللللي مقللللللللدمتيا حسايللللللللة ال ي للللللللة وتحقيلللللللل  التش

الستؾاصلللمة فالسشاط  الجافلللة وجلللبو الجافلللة ىلللي السشلللاط  األكثلللر تللل ثرا 
والللللدول العربيللللة ودول الدللللاحل  بالعؾامللللل الظ يويللللة ولشذللللا  البذللللري 

ا فريكيللة ىللي التللي تعللاني حاليللا نقللص السيللاه ومللع زيللادة عللدد الدللكان 
 السدتسر والدريع سؾف يحدث عجز مائي.

تقللل ندللبة األمللالح فيللو ليرللب  ويقرللد بالسللاع العللذب ىللؾ السللاع الللذي 
أمللا السللاع السللال  فيللؾ مللا زادت  سللائغا فللي الللذوا مللؽ ناحيللة ممؾحتللو 

ندللبة األمللالح الذائبللة فيللو عمللي ندلل تيا فللي السللاع العللذب كسا ىشللاك مللا 
يعرف بالساع السعلدني وىلؾ ملاع ط يعلي يخلرج ملؽ جلؾف األرض وبيلا 

وىشلاك  يلة وقلد يكلؾن للو خلؾاص ط  أملالح ذائبلة تكدلبو طعسلا خاصلا 
الساع السقظر وىلؾ السلاع الشلاتن علؽ تكثيلر بخلار السلاع وىلؾ خلال ملؽ 

وىشللاك أيزللا مللا يعللرف بالسللاع العدللر وىللؾ الللذي ال يحللدث  األمللالح 
رغللؾة مللع الرللاتؾن الحتؾائللو عمللي أمللالح الكالدلليؾم والسغشدلليؾم الذائبللة 

وىلللذا ملللا يتزللل  ملللؽ تتبلللع مراحلللل  والسلللاع ال يت لللدد ولكشلللو يت لللدل   فيلللو
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اللللدورة السائيلللة حيلللث يتحلللؾل السلللاع ملللؽ الرلللؾرة الدلللائمة إللللي الرلللؾرة 
وميسلا  الثملؾج والجميلد( الغازية ليعؾد مرة أخري إلي الدائمة أو الرلمبة)

اسللللتيمػ ا ندللللان مللللؽ السللللاع فللللي أغراضللللو السختمفللللة ف نيللللا تعللللؾد إلللللي 
األرض التي تذكل إحدى حمقات الدورة السائية التلي ال نيايلة ليلا وىي 

خللللص تيللللا   سللللبحانو وتعللللالي العشاصللللر الزللللرورية لمحيللللاة ط يعللللة 
 والستسثمة في الساع واألوكدجيؽ.

وتعلد جغرافيللة السيللاه العذبللة مللؽ السجللاالت التظ يكيللة الحديثللة فللي دائللرة 
الجغرافيللا ملللؽ حيللث أسلللمؾب السعالجللة واتجاىاتلللو كسللؾرد أو كدلللمعة أو 

الؾاجلللب الحفلللا  وك حلللد مللؾارد ال ي لللة الظ يويللة  )تلللؾفير السيللاه( كخدمللة
عميللللللو وتشسيتللللللو عللللللؽ طريلللللل  حدللللللؽ إدارة اسللللللتغاللو فللللللي األغللللللراض 
السختمفة ومؽ الجؾانلب الرئيدلية التلي ييلتؼ تيلا الجغرافلي لدراسلة السيلاه 

ورصللد أنسللا   تتبللع العالقللة تلليؽ ط يويللة ونغللام الللدورة السائيللة  :العذبللة
ر السيللللاه العذبللللة الرئيدللللية السسكللللؽ اسللللتغالليا بدلللليؾلة وتذللللسل األنيللللا

ملللع تتبلللع خرائرللليا وتحديلللد ترلللرفاتيا  والبحيلللرات والسيلللاه الجؾفيلللة 
وترلشير أي إقمليؼ جغرافلي إلللي نظاقلات مائيلة مللع تحديلد أقلاليؼ الللؾفرة 
والعجز السائي وتحديد مدتؾيات كل مؽ العجز والؾفرة تبعلا لممكانلات 

تتبللع التغيللرات الفرللمية فللي كسيللات السيلللاه و   ال ي يللة والسالملل  البذللرية
الستاحة مؽ السرادر السختمفة والتي تتؾقل  عملي بعلض مالمل  ال ي لة 

  الظ يويللللة كدرجللللة الحللللرارة والتدللللاقط ونغللللؼ جريللللان السيللللاه الدللللظحية
  البحث عؽ مرادر جديدة لمسياه وتشسية الستاح مشيا وحدؽ استغاللوو 
رصلد ممؾثللات السيللاه العذبلة بكافللة أجللكاليا وخاصلة األمظللار واألنيللار و 
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فلللي تحديلللد مدللللتؾي  ةفلللي السجتسعلللات السختمفللللة  والسذلللاركوالبحيلللرات 
 (ٔ)التمؾث ومكافحتو.

ويتشلللاول ىلللذا السصلللل  الرلللغير الستؾاضلللع السيلللاه العذبلللة ملللؽ السشغلللؾر 
 الجغرافللي حيللث يللدرس الفرللل األول الغللالف السللائي والللدورة السائيللة 

ويعلللالن الفرلللل الثلللاني التدلللاقط وخاصلللة األمظار أملللا الفرلللل الثاللللث 
وخرللللص  التؾزيللللع الجغرافللللي لألنيللللار عمللللي مدللللتؾي العللللالؼ فيتشللللاول 

الفرلللللل الرابلللللع لدراسلللللة الترلللللرير السلللللائي ألىلللللؼ انيلللللار العلللللالؼ واىؼ 
ويتشلللاول الفرلللل الخلللامس مؾضلللؾع السيلللاه  اسلللتخدامات ميلللاه األنيلللار 

ويتشاول الفرل الدادس الجميد واألنيار الجميدية أما الفرلل  الجؾفية  
ئيلللة العذبلللة فلللي اللللؾطؽ العربلللي ملللؽ حيلللث الدلللابع فتشلللاول السلللؾارد السا

ا مكانات والسذاكل والحمؾل السقترحة لسذكمة السياه العذبة فلي اللؾطؽ 
 العربي.

وأرجلللؾ أن يحقللل  ىلللذا السصلللل  الرلللغير الستؾاضلللع فائلللدة عمسيلللة لسلللؽ 
 االعتذار عؽ بعض األخظاع أو الشديان. عيقرؤه  م

 و  السؾف .
 د/جؾقي الديد دمحم داتي

 م.ٜٕٔٓ مايؾا سساعيمية في 
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ٌاه،دار المعرفة الجامعٌة،اإلسكندرٌة،(انظر:دمحم خمٌس   1991الزوكة،جغرافٌة الم
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 الفرل اْلول

 الغالف السائي والدورة السائية
 أوال:الغالف السائي

عمى جسيع أجكال وصؾر السياه عمى سلظ   الغالف السائييظم  اسؼ 
مميلؾن  ٓٔ٘وت مل  مدلاحة الكلرة األرضلية حلؾالي) األرض وفي باطشيا,

بسللللا يعللللادل  (ٕمميللللؾن كللللؼ ٜٗٔ( وت ملللل  مدللللاحة اليللللابس حللللؾالي)ٕكللللؼ
تيشسلا ت مل  مدلاحة البحلار  مؽ جسمة مداحة الكلرة األرضلية  (ٜٕٝ‚ٕ)

( مللؽ جسمللة ٝٓٚ‚ٛ( بسللا يعللادل)ٕمميللؾن كللؼ ٖٔٙوالسحيظللات حللؾالي)
 .كؾكب األرض ىؾ كؾكب مائيلذا يعت ر  مداحة الكرة األرضية 

حللدث فيللو الللدورة السائيللة التللي ت إلللي أنللو: أىسيللة الغللالف السللائيوترجللع 
تدلللاىؼ فلللي تذلللكيل و   يلللتؼ تبلللادل السيلللاه ب جلللكاليا السختمفلللة ملللؽ خالليلللا

السيلللللاه الجاريلللللة )سللللظ  األرض ملللللؽ خلللللالل عؾاملللللل التعريللللة السختمفلللللة
تسثللل تي للة صللالحة لجسيللع الكائشللات الحيللة عمللى و  الجميللد (  األمللؾاج  

وجعمشا مؽ الساع كل جيع حي( صلدا    سظ  األرض قال تعالى:)
 والللللدواع والسعللللادنتذللللكل السدللللظحات مدللللتؾدعا  لمغللللذاع كسللللا   العغللليؼ

 واألمالح وغيرىا مؽ العشاصر األخرى التي تحتاجيا الكائشات الحية.
 مسا يتكهن الغالف السائي؟: -

مللللؽ  (ٜٝٚ‚ٕ)تشدللللبة )السيللللاه السالحللللة(السحيظللللات والبحار يتكللللؾن مللللؽ
تيشسللا تذلللكل   السدللتؾدع الرئيدللي لمسللاع وىللؾ السللائي  الغللالفمجسللؾع 

 .(ٕٝ‚ٛ) السياه العذبة
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 * ما ىي أشكال السياه العذبة؟ 
 -تتؾزع السياه العذبة في األجكال اآلتية:

 ( ملؽ جسملة ميلاه ٕٝ‚٘ٔ)تذلكلالجبال الجميدية والسشلاط  القظ يلة  -2
 الغالف السائي.

والسيللللللللللاه الجؾفيللللللللللة   واليشللللللللللاتيع  العذبللللللللللة توالبحيللللللللللرا  األنيللللللللللار -ٕ
 الغالف السائي.مؽ جسمة مياه  ( ٝٓ‚ٗٙ)تشدبة

 (ٕ).الغالف السائي( مؽ جسمة مياه ٝٓ‚ٔٓ)تشدبةالغالف الغازي  -ٖ

مؽ السياه العذبلة متجسلدة عملى ىي لة ثملن  (ٝ٘ٚ )أن حؾاليوىذا يعشي 
أي أن ندبة السياه   وجميد في القظ يؽ وبعض السشاط  الباردة األخرى 

العذبللة  العذبللة الرللالحة لالسللتخدام وىللي التللي فللي األنيللار والبحيللرات
ىلذه الشدلبة تتعلرض لمتملؾث  ىواليشاتيع والسياه الجؾفيلة قميملة جلدا  وحتل

ومجللاري ترللرير ميللاه  )الرللرف الرللحيا ندللان  سللؾع اسللتخداممللؽ 
 وغيرىا(.الرشارية والزرارية  األنذظةاألمظار و 

 مرادر مياه الغالف السائي:ما ىه *
الكلرة األرضلية وىلي أول ميلاه عيلرت فلي  السيلاه الفظرية)األوليلة(: -ٔ

وتسثمل   وجكم  مياه سلظ  األرض والسشخفزلات البحريلة والسحيظيلة 
 مرادر السياه األولية مؽ:

التكؾيشات الرخرية الداخشة التلي عيلرت عملي سلظ  األرض عشلد  -أ
 تداية نذ تيا مسا أدي إلي تكث  السياه خالل فترات ترودتيا.

األرض نتيجلللة  السرلليؾرات ال ركانيللة السشدفعللة مللؽ أعسللاا بللاطؽ -ب
لمحركللللللات الباطشيللللللة التللللللي كؾنلللللل  القذللللللرة األرضللللللية خللللللالل التللللللاري  

                                                             
 1999،وحامد الخطٌب،جغرافٌة الموارد المائٌة،دار صفاء للنشر والتوزٌع،عمان،األردن،سمور(انظر:حسن أبو  2
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حيلللللث تحتلللللؾي  الجيؾللللللؾجي مشلللللذ زملللللؽ قلللللديؼ وحتلللللى وقتشلللللا الحاضلللللر 
السرلليؾرات ال ركانيللة عمللي كمؾريللدات وفمؾريللدات وىللي مللؽ السكؾنللات 

 وصللللاح يا ان ثللللاا بخللللار السللللاع  الرئيدللللية لسيللللاه البحللللار والسحيظللللات(
 ( تقريبا مؽ جسمة الغالف السائي. ٜٝٓبحؾالي) وتداىؼ ىذه السياه

تذلكل الغلالف الجلؾي ملع نذل ة األرض وىلؾ  مياه الغالف الجؾي: -ٕ
وىلؾ السرلدر الك يلر  يسثل السردر الثاني اليام لسيلاه الغلالف السلائي 
وترجلع ميلاه الغلالف  لمتداقط بسختم  أجكالو )األمظار والثملؾج وغيلره(

سحيظللات حيللث تبخللرت وترللاعدت إلللي الجللؾي أساسللا إلللي البحللار وال
 ثللؼ تكاثفل  بعلد ذلللػ وتدلاقظ  عملي سللظ  األرض  الغلالف الجلؾي  

( تقريبلللا ملللؽ جسملللة حجلللؼ ٝٓٔوتدلللاىؼ ميلللاه الغلللالف الجلللؾي بحلللؾالي)
   (ٖ)الغالف السائي.

 ثانيا:الدورة السائية
تعللللرف الللللدورة السائيللللة العامللللة ب نيللللا ربللللارة عللللؽ عللللدة  التعريفففف : -2

فالسيللاه تتبخللر مللؽ  مدللتسرة للليس ليللا تدايللة أو نيايللة عسميللات ط يويللة 
سللظؾح الكتللل القاريللة اليابدللة والسدللظحات السائيللة البحريللة والسحيظيللة 

حتللى يتعللرض  جللؾي لالترللب  بخللار مللاع عللال  فللي اليللؾاع فللي الغللالف 
لعسميلللات التكلللاث  لتشيسلللر فلللي أجلللكال التدلللاقط السختمفلللة عملللي الكتلللل 

 القارية والبحار والسحيظات.
يتحلللؾل السلللاع فيلللو باسلللتسرار ملللؽ  (دقيقلللا نغاملللاترحستلللو  قلللدر  قلللد ول)

سائل إلى بخار أو جميد  ومؽ ثؼ إلى سائل في دورة ال تزال تعسل مشذ 

                                                             
3

 
 22(انظر:دمحم خمٌس الزوكة،المرجع السابك،ص 
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باليللليؽ الدلللشيؽ دون أي خملللل أو تعظلللل  وللللؾال ىلللذه اللللدورة ألصلللبح  
وفللي ىللذه الللدورة تتحللرك السيللاه عمللى   ال حيللاة فيللو كؾكبللا خربللااألرض 

 سللللظ  وتحلللل  السحيظللللات وفللللي الجللللؾي  الغللللالف وفلللليسللللظ  األرض 
 تشغلام الحية الكائشات أجدام في وحتى والبحيرات األنيار وفي األرض

  .(وتعالى سبحانو الرانع عغسة )عمى يدل التعقيد جديد
 مسا تتكهن السياه في الكرة اْلرضية؟ -1

تتكلللؾن السيللللاه فللللي الكللللرة األرضللللية)في سللللظ  األرض وجللللؾف األرض 
 -:يتشدب متفاوتة كالتال الجؾي(والغالف 

( مللؽ إجسللالي ٜٝٚ‚ٕ)تشدللبة)البحللر والسحيظللات(  السيففاه السالحففة -أ
 األرضية.تذكل معغؼ مياه الكرة   وىي مياه الكرة األرضية

وىلللي  ( ملللؽ إجسلللالي ميلللاه الكلللرة األرضلللية ٕٝ‚ٛ) السيفففاه العذبفففة -ب
 -ربارة عؽ:

 .السياه العذبة( مؽ جسمة ٝ٘ٚ‚ٙ)تشدبة  :السياه الستجسدة -
( ملللؽ جسملللة السيلللاه العذبة)الستجسلللدة ٕٝٗ‚ٗ) تشدلللبة :السيلللاه الدلللائمةو -

 .والدائمة(
  رطؾبلللة التربلللة  ميلللاه البحيلللرات  السياه الجؾفيلللةوتذلللسل السيلللاه الدلللائمة)

ميللللاه أخللللري كالسيللللاه الحيؾيللللة التللللي تؾجللللد فللللي   األنيللللار  بخللللار السللللاع
 .األجدام الحية(

 ( مللؽ جسمللة السيللاه العذبللة الدللائمة ٖٜٝحللؾالي)وتذللكل السيللاه الجؾفيللة 
 .( ملللللؽ جسملللللة السيلللللاه العذبلللللة الدلللللائمة ٝٓ‚ٔٓتيشسلللللا تذلللللكل األنيلللللار)
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وتذارك السياه في الغالف الغازي وفي البحار والسحيظات والسياه في *
 اليابس في دورة واحدة تدسي بالدورة السائية العامة.
السيلللاه التلللي تتحلللرك وقلللد أث تللل  الدراسلللات الحديثلللة بللل ن متؾسلللط كسيلللة 

 (ٖأللل  كللؼ ٕٓ٘سللشؾيا بفعللل الللدورة السائيللة العامللة ترللل إلللي حللؾالي)
 وىذه الكسية تسثل ندبة محدودة ملؽ مجسلؾع السلاع فلي كؾكلب األرض 

 .وىذه الكسية ىي التي تبقي الساع وتبقي الحياة عمي األرض
 والللدورة السائيللة العامللة تتلل ثر بعللدة عؾامللل مشيللا الظاقللة الذسدللية التلللي

والتيلارات اليؾائيلة والريلاح تشقلل  تعسل عمي تبخر كسية ك يرة مؽ الساع 
 كسيات ك يرة مؽ بخار الساع.

 -عشاصر الدورة السائية العامة: -3
 .األمظار في الغالف السائيو   التبخر مؽ الغالف السائي -
 .والسشظقة الجافة التبخر مؽ غالف اليابس في السشظقة الرطبة  -
 .الجافة ةوالسشظق غالف اليابس في السشظقة الرطبة األمظار في  -
بخللللللار السللللللاع السشقللللللؾل تؾاسللللللظة التيللللللارات اليؾائيللللللة مللللللؽ الغللللللالف  -

 .السائي)البحار والسحيظات(
 .بخار الساع السشقؾل مؽ السشاط  الرطبة إلي السشاط  الجافة -
 بخار الساع السشقؾل مؽ السشاط  الجافة إلي البحار والسحيظات. -

فلللي حركلللة السلللاع فلللي اللللدورة السائيلللة العاملللة بعشاصلللرىا  تفففهازن وىشلللاك 
السختمفللة وفللي السشللاط  السختمفللة  حيللث يحللدث تللؾازن فللي كللل مشظقللة 

)البحلللار والسحيظلللات والسشظقلللة اليابدلللة والسشظقلللة الرطبلللة(  عملللي حلللدة
 وكميا تسثل تؾازنا كميا في الدورة السائية عمي الكرة األرضية.
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بحار والسحيظات مزافا إلييا األمظلار فلي أي أن كسية األمظار في ال
اليابس الرطب واليابس الجاف تداوي كسية التبخر مؽ الغلالف السلائي 

 (ٗ)بسعشي أخر أن األمظار تداوي التبخر. والتبخر مؽ اليابس 

 ورغلؼ ثبللات كسيللة السيللاه فللي الللدورة السائيللة العامللة عمللي مدللتؾي العللالؼ 
مدلللتؾي الكتلللل السائيلللة واألقلللاليؼ إال أن تؾزيعيلللا الجغرافلللي يتغيلللر عملللي 

 .السختمفللة وأحللؾاض الترللرير السحميللة تبعللا لخرللائص السشللاخ الدللائد
 يت ثر التؾزيلع الجغرافلي لمسيلاه فلي أي إقمليؼ بظ يعلة السؾقلع الجغرافلي و 

وأنسلللا  الشبلللات الظ يعي وتعلللد  والتركيلللب الجيؾلؾجي وأجلللكال الدلللظ  
األرض وعملي اللدورة الذسس ىي السحددة لمشغلام الحلراري عملي سلظ  

 العامة لميؾاع وىي السحرك األساسي لمدورة السائية.
وأي تغييللر فللي ا جللعاع الذسدللي سلليتبعو تغييللر مساثللل فللي كللل مجللال 

وىلللي نفلللس  امتلللداد الغظلللاعات الجميديلللة والعالقلللة تللليؽ اليلللابس والسلللاع 
الشتيجللة التللي يتؾقللع حللدوثيا خلللالل العقللؾد القادمللة لتزايللد الحللرارة فلللؾا 

س مسللللا سللللتشعكس أثللللاره عمللللي تغيللللر العالقللللة تلللليؽ اليللللابس والسللللاع اليللللاب
وتغيلللر خرلللائص  الرتفلللاع مشدلللؾب سلللظ  ميلللاه البحلللار والسحيظلللات 

 (٘)وتغير تؾزيع نظاقات التداقط وتبايؽ مغاىره. الغظاعات الجميدية 

 -كي  تتم الدورة السائية العامة: -ٗ
 حيلللث األرض عملللى السلللاع للللدورة األساسلللي السحلللرك الذلللسس تعلللد )أ(

 إلللى ذلللػ فيللصدي ؛والبحللار السحيظللات فللي السللاع تتدللخيؽ -ٔ -:تقللؾم

                                                             
4

 
 المائٌة،مرجع سبك ذكره.(انظر:حسن أبو سمور،وحامد الخطٌب،جغرافٌة الموارد 
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ٌاه،مرجع سبك ذكره،ص  جغرافٌة(انظر:دمحم خمٌس الزوكة،  31-31الم
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 يرللعد خفيللر مللاع بخللار إلللى وتحؾليللا السيللاه مللؽ ك يللرة كسيللات تبخللر
 .الرياح بفعل عالية ارتفاعات إلى
 تتدللاقط ثللؼ ومللؽ الغيللؾم مذللكال   والتللراكؼ والتجسللع  بالتكللاث ي للدأ ثللؼ -ٕ

 .والثمؾج األمظار
 داخلل إللى تتدلرب ف نيلا اليابدلة عملى تدقط التي األمظار معغؼو  -ٖ

 .وأنيللار يشللاتيع إلللى تتحللؾل ثللؼ ومللؽ األرضللية  الجاذتيللة بفعللل األرض
 جلزع ويبقى فييا  وترب السحيظات باتجاه األنيار مياه تتحركثؼ  –ٗ

 خزانلللات تذلللكل جؾفيلللة كسيلللاه األرض تحللل  مختزنلللا السلللاع ملللؽ ك يلللر
 .الزمؽ مؽ طؾيمة لفترات األرض في تدكؽ ضخسة

 وبعلد الجميديلة  والسيلاه الجبال فؾا  ك يرة بكسيات فتدقط الثمؾج أما -٘
 .البحر مياه إلى ويعؾد الربيع تداية في مشيا قدؼ يذوب ذلػ

 ومؽ الدظحية التربة في السختزن  الساع بامتراص الشباتات وتقؾم -ٙ
 الجللؾي  الغللالف فللي وتتحللرك األوراا أسللظ  مللؽ السيللاه ىللذه ترجلل  ثللؼ

 .غيؾما وأمظارا وتذكل  وتتكاث لترعد
 -:وتتعرض السياه الستداقظة لمعسميات السختمفة التالية )ب(

 يدقط الجزع األك ر مؽ السياه الستداقظة فؾا البحار والسحيظات  -ٔ
( ملللؽ جسملللة التدلللاقط عملللي سلللظ  الكلللرة ٜٝٚ‚ٛحيلللث تدلللتق ل حلللؾالي)

 .األرضية
بعض أقلاليؼ الكتلل وتتدرب كسيات مؽ مياه البحار والسحيظات إلي  -

القاريللللة اليابدللللة الستاخسللللة ليللللا خللللالل التكؾيشللللات األرضللللية السدللللامية 
وتكلللؾن السيلللاه الستبخلللرة ملللؽ البحلللار والسحيظلللات   مشخفزلللة السشدلللؾب

 .( مؽ جسمة السياه الستبخرة ٝ ٙٛ‚ٖحؾالي)
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( مللللؽ ٕٝٓ‚ٕتذللللكل كسيللللة التدللللاقط فللللؾا الكتللللل القاريللللة حللللؾالي) -ٕ
 وتتعرض ىذه لألتي: سظ  األرض إجسالي كسية التداقط عمي 

تتدللرب كسيلللات مشيلللا إلللي الظبقلللات األرضلللية السدللامية القريبلللة ملللؽ  -
سلللظ  األرض وتتحلللرك كسيلللات مشيلللا إللللي أعملللي لتغيلللر عملللي سلللظ  

 األرض)تعرف بالسياه الجؾية ألنيا ناتجة عؽ التداقط(.
 

 
 العامة السائية الدورة( ٔ)رقؼ جكل

الستداقظة إلي أعساا األرض وتتجلو مشيلا تتدرب كسيات مؽ السياه  -
وىشلاك جريلان لمسيلاه تحل  سلظ   كسيات نحلؾ أحلؾاض السيلاه البحريلة 

األرض يعرف باسؼ)الجريان الستخمل أو التدف ( وىؾ ربارة عؽ جريان 
السيلاه الستدللربة خللالل طبقلات األرض السدللامية والتللي قلد يتحللرك جللزع 

 مشيا إلي بعض مجاري األنيار.
( ملؽ ٖٝٔ‚ٚيات مؽ السياه عؽ طري  التبخر تقلدر بحلؾالي)تفقد كس -

وىلي تتبخلر ملؽ السيلاه أثشللاع  جسملة السيلاه الستبخلرة ملؽ الكلرة األرضللية 
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تدلللاقظيا خللللالل الغللللالف الجلللؾي ومللللؽ ميللللاه الجريلللان الدللللظحي ومللللؽ 
تفقد كسيات مؽ السياه علؽ طريل  الشلت )مؽ  -خزانات السياه السكذؾفة.

وتذللكل السيللاه السفقللؾدة بللالشت   الف الجللؾي الشباتللات( وتشظملل  فللي الغلل
 الجزع األك ر مؽ السياه التي تستريا جذور الشباتات.

تفقلد كسيللات مللؽ السيللاه عللؽ طريل  اعتللراض الشباتللات لسيللاه األمظللار  -
 حيث تتبخر إلي الغالف الجؾي لتكسمة الدورة السائية.

 تجري كسيات مؽ مياه األمظار عمي سظ  األرض في جكل جريان -
 .(سظحي)األنيار واألودية

وتعللؾد معغللؼ السيللاه الستدللاقظة ب جللكاليا السختمفللة إلللي الغللالف الجللؾي 
أي أن اللللدورة السائيلللة يتسثلللل فييلللا ثلللالث عسميلللات  علللؽ طريللل  التبخلللر 
وي ملل  متؾسللط الؾقلل  الللذي  والتدللاقط  والتكللاث   رئيدللية ىللي التبخللر 

التبخر ثؼ عؾدتيلا ملرة تدتغرقو السياه السؾجؾدة في الغالف الغازي تيؽ 
ملللؽ  ٓٗ/ٔأخلللري فلللي أجلللكال التكلللاث  السختمفلللة حلللؾالي تدلللعة أيلللام أو

 (ٙ)الدشة الؾاحدة.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6

 
ٌاه،مرجع سبك ذكره.  (انظر:دمحم خمٌس الزوكة،جغرافٌة الم
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 الفرل الثاني

 التداقط
يقرد بالتداقط كل أجكال الرطؾبلة التلي تدلقط عملي سلظ   *السدخل:

ويحلدث  األرض في صؾرىا السختمفة الدائمة والرمبة والركيع وال لرد 
لي لدأ تكلاث  بخلار السلاع  نتيجة لتسلدد اليلؾاع الرلاعد وت ريلده التداقط 

وملع نسلؾ القظلرات  في الغالف الجؾي لتكؾن قظرات أو تمؾرات ثمجيلة 
السائيلللة وال ملللؾرات الثمجيلللة وتزايلللد أحجاميلللا يلللزداد ثقميلللا  فتدلللقط عملللي 

وملللؽ السعلللروف أن بخلللار السلللاع العلللال  فلللي  سلللظ  األرض أو تتبخلللر 
ل طبقللللللة مللللللؽ السيللللللاه تغظللللللي الكللللللرة األرضللللللية الغللللللالف الجللللللؾي يعللللللاد

 سؼ( تقريبا. ٕ‚٘بدسػ)
واألجلللكال ( واللللرذاذ األمظلللار )الدلللائمة ومشيلللاتتعلللدد أجلللكال التدلللاقط و

 والجميد الرقي (. ال رد  الكرات الثمجية  الركيع  الثمن ) الرمبة
ربارة علؽ قظلرات السيلاه الدلاقظة التلي يتجلاوز قظلر ح يباتيلا واْلمظار

فيللؾ ربللارة عللؽ األمظللار الخفيفللة التللي تقللل  الففرذاذنرلل  ممميستللر أمللا 
كسيتيللا عللؽ ممميستللر واحد/سللاعة   لح يباتيللا عللؽ نرلل  ممميستللر  وتقلل

:ربلللارة علللؽ تمملللؾرات ثمجيلللة رقيقلللة ىذلللة ويقلللل قظرىلللا علللؽ الفففثم  أملللا
بللللارة عللللؽ تممللللؾرات ثمجيللللة تتكللللؾن عمللللي : روالرفففف يعسللللشتيستر واحللللد  

 الياألجدللام الرللمبة السعرضللة لميللؾاع وأوراا الشبللات  خللالل بعللض ليلل
الذللتاع أو فللي الدللاعات األولللي ملللؽ الرللباح نتيجللة النخفللاض درجلللة 



11 

السالملس ليلا إللي الرلفر الس لؾي أو ملا  عحرارة األجدام الرمبة واليلؾا
 دونو.

 اْلمظار
قط وأكثرىللا تلل ثيرا فللي الحيللاة الحيؾيللة تعت للر األمظللار أىللؼ أجللكال التدللا

وىللي ربللارة عللؽ قظللرات السيللاه الدللاقظة التللي يتجللاوز قظللر  والبذللرية 
ح يباتيا نرل  ممميستلر  وىلي ثلالث مدلتؾيات تبعلا لسعلدالت التدلاقط 

مؼ/سلاعة  وأمظلار متؾسلظة  ٚ‚ٙوىي)األمظار الغزيرة تتجاوز كسيتيلا 
 ٕ ‚٘مؼ/ساعة  وأمظار خفيفة بكسيات أقل ملؽ  ٚ ‚ٙ-ٕ‚ ٘بكسيات )

 مؼ/ساعة(.
وتدللقط األمظللار نتيجللة النخفللاض درجللة حللرارة اليللؾاع السحسللل تبخللار 

حيلللث يحللدث تكثلل  بخلللار  السللاع إلللي مللا دون نقظلللة أو درجللة الشللدي 
السللاع فللي جللكل جزي للات مائيللة دقيقللة يتلل ل  مشيللا الدللحب التللي تغللل 

وصلؾليا إللي مدلتؾيات أو أقلاليؼ ذات عالقة في الظبقات الجؾيلة وعشلد 
درجات حرارة أقل تتجسع الجزي ات السائية وتتالحؼ مع بعزيا البعض 
مكؾنلللة قظلللرات مائيلللة ك يلللرة ثقيملللة مسلللا يلللصدي إللللي سلللقؾطيا فلللي جلللكل 

 .أمظار
وىللذا يعشللي أن تدللاقط األمظللار يعللد نتللاج تفاعللل عللامميؽ رئيدلليؽ ىسللا 

دت كسيللة بخللار السللاع كمسللا وجللؾد بخللار مللاع عللال  فللي اليللؾاع وكمسللا زا
وارتفللللاع اليللللؾاع السحسللللل تبخللللار السللللاع إلللللي  ازدادت غللللزارة األمظللللار 

 الظبقلللات العميلللا النخفلللاض درجلللة حرارتلللو إللللي ملللا دون درجلللة الشلللدي 
ويرجللللع ارتفللللاع اليللللؾاع إلللللي أعمللللي إلللللي اعتللللراض السرتفعللللات )السظللللر 
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التزاريدلللللي( أو صلللللعؾد اليلللللؾاع الللللللدافل فلللللؾا اليلللللؾاع البللللللارد)السظر 
أو نتيجلللللللللللة التدلللللللللللخيؽ با جلللللللللللعاع الذسدللللللللللللي)السظر  (ا عرلللللللللللاري 
 التراعدي(.

 أنهاع السظر أوال:
وىللللؾ الللللذي يدللللقط نتيجللللة لتدللللخيؽ سللللظ   اعدي:سظففففر الترففففال -2

 محسلالوارتفاع اليؾاع بذكل تيارات صاعدة  فل ذا كلان اليلؾاع   األرض
فلللي أعملللى التربؾسلللفير وتتكلللؾن  يتكلللاث تبخلللار السلللاع فللل ن ىلللذا البخلللار 

سللحب مللؽ نللؾع السللزن الركللامي الللذي يشيسللر مشللو السظللر بغللزارة ويكللؾن 
 ية.رعدفي الغالب بعؾاص   مرحؾبا

مللللدى نذللللا   -وتتؾقلللل  غللللزارة ىللللذا السظللللر عمللللى ثالثللللة عؾامللللل ىللللي:
ودرجلللة حلللرارة  -وكسيلللة بخلللار السلللاع التلللي تحسميلللا -التيلللارات الرلللاعدة

دحب  فكمسا كان  التيارات نذظة ومحسمة الظبقات التي تتجسع فييا ال
تبخار الساع وكان الفلرا تليؽ درجلة حلرارة سلظ  األرض ودرجلة حلرارة 

 كمسا اجتدت غزارة السظر. اك ير  الدحبالظبقات التي تتجسع فييا 
وىللذا الشللؾع مللؽ السظللر ىللؾ الشللؾع الدللائد فللي معغللؼ الدلليؾل واليزللاب 
الؾاقعة في العروض االستؾائية والسدارية مثلل سليؾل الدلؾدان وحلؾض 

  ن األملازو الكؾنغؾ وىزبة البحيرات في إفريكيلة  وسليؾل حلؾض نيلر 
اليزلاب السداريلة السحرلؾرة تليؽ جبلال ا نلديز فلي أمريكلا الجشؾبيللة  و 

فللي الدلليؾل السعتدلللة الؾاقعللة فللي وسللط كتللل اليللابس كسللا يغيللر كللذلػ 
 الك رى مثل كتمة أوراسيا.
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ا وفللي أغمللب األحيللان تكللؾن أمظللار الدلليؾل االسللتؾائية أكثللر مللؽ أمظللار 
ويرجلع ذللػ إللى أن   اليزاب التي تقلع فلي نفلس خظلؾ  العلرض مؽ

الدليؾل مشيلا عملى اليزلاب بدل ب  التيارات الراعدة تكؾن أنذلط فلي
الفرا الحراري تيشيسا  وىذا ىلؾ الدل ب فلي أن أمظلار حلؾض الكؾنغلؾ 

أكثلر ملؽ أمظلار ىزلبة البحيلرات الؾاقعلة إللى الذلرا مشيلا حيلث  مثال
 (ٖسلللؼ ٓٛٔ )ي مللل  معلللدل السظلللر الدلللشؾي فلللي حلللؾض الكؾنغلللؾ حلللؾالي

 .عمى اليزبة ( ٖسؼ ٓٓٔ )تيشسا ي م  حؾالي
لرلللللحاري كلللللذلػ ملللللؽ أوضللللل  األمثملللللة عملللللى مظلللللر وتعت لللللر أمظلللللار ا

وىللي إن سللقظ  ف نسللا تشيسللر بذللكل مفللاجل وبغللزارة جللديدة   الترللعيد
  .تصدي إلى حدوث سيؾل جارفة قد تقظع الظرا وتغرا الؾاحات

يلللرتبط بخلللط  نغاملللا يؾميلللاوتتسيلللز أمظلللار األقلللاليؼ االسلللتؾائية بللل ن ليلللا 
 حيث ربعد الغي غالباالدير اليؾمي لدرجة الحرارة  ولذلػ ف نيا تدقط 

تكللؾن سللحب السللزن الركللامي التللي كؾنتيللا التيللارات الرللاعدة قللد تمغلل  
 .أعغؼ سسػ ليا وحج   الدساع كميا

ويقرد بو السظر اللذي يدلقط نتيجلة الرتفلاع  ي:سظر التزاريدلا -1
وتتؾقلل  غللزارة ىللذا   جؾانللب الجبللال اليللؾاع السحسللل تبخللار السللاع عمللى

وارتفللاع الحافللة الج ميللة   السظلر عمللى كسيللة البخللار التللي يحسميلا اليللؾاع
التللي تعترضللو  ولللذلػ فلل ن ىللذا الشللؾع مللؽ السظللر يكثللر برللفة خاصللة 
عملللى جؾانلللب الجبلللال السرتفعلللة التلللي تيلللب عمييلللا الريلللاح عسؾديلللة ملللؽ 

وتدللقط   داف للة إذا كانلل  ميللاه ىللذا السحلليطخرؾصللا ناحيللة السحلليط  
معغلللؼ أمظلللار التزلللاريس عملللى السشحلللدرات السؾاجيلللة لي لللؾب الريلللاح 

فتقلل عمييلا األمظلار   أما السشحدرات التلي فلي مشرلرف اللري   مباجرة
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أو تشعدم حيث تكؾن الريلاح قلد أفرغل  معغلؼ حسؾلتيلا ملؽ السلاع عملى 
سشللاط  الؾاقعللة ال ( تمللػعللل السظللر)ويظملل  تع يللر   السشحللدرات األولللى

 .الجانللللللللللللللللللللللب غيللللللللللللللللللللللر السسظللللللللللللللللللللللر مللللللللللللللللللللللؽ الجبللللللللللللللللللللللال عمللللللللللللللللللللللى
كمسللللا زاد  برلللفة عامللللةوعملللى الللللرغؼ ملللؽ أن مظللللر التزلللاريس يتزايللللد 

االرتفاع ف ن ىذا التزايد يتؾق  عشد مدتؾى معيؽ  ثؼ ي خلذ السظلر فلي 
التشاقص كمسا زاد االرتفاع عؽ ىلذا السدلتؾى  وذللػ ألن حسؾللة اليلؾاع 

ؾليللا إلللى مظللر فللي فللي التشللاقص نتيجللة لتح الرللاعد مللؽ البخللار ت خللذ
 .أثشاع الرعؾد

وتدلللؾد أمظلللار التزلللاريس برلللفة خاصلللة فلللي األقلللاليؼ السداريلللة عملللى 
مشحدرات الجبال التي تيلب عمييلا الريلاح التجاريلة أو الريلاح السؾسلسية 

للدفع السيلاه وقلؾه الريلاح وجلدة ارتفلاع بعلض  نغلراو   مؽ ناحية البحلر
شللاط  ف نشلا نالحلل  الجبلال وى للؾب الريلاح عسؾديللة عمييلا فللي بعلض الس

مؾجؾدة في ىذه األقاليؼ  ومؽ أمثمتيا مشظقة  مظراأن أكثر بقاع العالؼ 
فلي أسلام فلي  جليراتؾنجي الؾاقعلة عملى الجانلب الجشلؾبي لجبلال خاسلي

وفييلللا ي مللل  السعلللدل الدلللشؾي  (متلللر ٖٓ٘ٔ)جلللرا اليشلللد عملللى ارتفلللاع 
ويلل تي أغم يللا فللي فرللل الرللير نتيجللة النللدفاع  (متللر ٔٔ‚٘ )لمسظللر

الريللاح السؾسللسية الجشؾبيللة الغربيللة نحؾىللا مللؽ خمللين تشغللال وانحرللارىا 
 تيؽ سالسل الجبال العالية. 

ويقرللد بللو السظللر الللذي تدلل بو السشخفزللات  اإلعرففاري:سظففر ال -3
وىللؾ يشتذللر فللي مشللاط  واسلللعة مللؽ العللالؼ فللي نظللاا الريلللاح   الجؾيللة

ىلللي الحلللال فلللي غلللرب أوروبلللا وحلللؾض البحلللر الستؾسلللط الغربيلللة  كسلللا 
فلللي بعلللض األقلللاليؼ الحلللارة التللللي  أيزلللاوأمريكلللا الذلللسالية  كسلللا يؾجلللد 
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 .تتعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرض لألعاصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللير السداريلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة
تشغلام  غالبلاأحداث األمظار ا عرارية فلي العلروض السعتدللة  وتتابع

  فيي ت دأ خفيفة في مقدمة السشخفزات الجؾية  وتزداد اتقريب معروف
وكلذلػ عشلد ملرور قملب السلشخفض    ما عشد مرور الج ية الداف ة نؾعا

وت تي األمظار في ىلذه السراحلل ملع سلحب خفيفلة عاليلة أو متؾسلظة  
ولكلللؽ ال تم لللث األمظلللار أن تشيسلللر بغلللزارة عشلللد ملللرور الج يلللة البلللاردة 
وتكلللؾن مرلللحؾبة تريلللاح جلللسالية قؾيلللة وبحلللدوث تلللرا ورعلللد  ولكلللؽ ال 

بعلللد ملللرور الج يلللة البلللاردة وتللل تي  تلللدريجياتم لللث األمظلللار أن تتشلللاقص 
يلزداد تباعلدىا كمسلا اتتعلد السلشخفض الجلؾي حتلى تشتيلي  رخات برؾرة

تؾزيعو ا قميسي بخط سلير السلشخفض الجلؾي أو  ويرتبط  ويرفؾ الجؾ
 .ا عرار

وتتؾقللللل  كسيلللللة السظلللللر وغزارتلللللو عملللللى عشللللل  السلللللشخفض الجلللللؾي أو 
عملللللللى مؾقلللللللع السكللللللان بالشدلللللللبة لمقظاعلللللللات السختمفلللللللة  وأ  ا عرللللللار

 .لمسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشخفض
وعملللى اللللرغؼ ملللؽ أن كلللل نلللؾع ملللؽ ىلللذه األنلللؾاع للللو أسلللبابو ومسيزاتلللو  

للا عللؽ الشللؾعيؽ  مدللتقال يغيللرمشيللا ال  أيللاالخاصللة فلل ن    ؽخللريياألتسام 
ما يؾجد أكثر مؽ نؾع واحد فلي السشظقلة الؾاحلدة وكلل ملا ىشاللػ  وكثيرا

 (.(ٚعمى غيره سائدايكؾن ىؾ أن أحد األنؾاع 

وتتبللايؽ األمظللار الدللاقظة فللي أقللاليؼ العللالؼ السختمفللة تبعللا لعللدة عؾامللل 
 :(الفعمية  والشغام ة  الكيسةمشيا)عدد األيام السسظرة  الكثاف

                                                             
7

 
 2111، 11(انظر:عبد العزٌز طرٌح شرف،الجغرافٌا المناخٌة والنباتٌة،دار المعرفة الجامعٌة،اإلسكندرٌة،ط
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تتبايؽ عدد األيام السسظرة في أقاليؼ العالؼ السختمفة تبعا لخرائص ف -
اليلؾم السسظللر ب نلو اليلؾم اللذي تدلقط خاللللو  فالسؾقلع الجغرافلي  ويعلر 

 مؼ(. ٕ‚٘كسية مؽ األمظار ال تقل عؽ)
ويللتؼ حدللاب كثافللة األمظللار عللؽ طريلل  قدللسة كسيللة األمظللار عمللي  -

ذلللػ فللي تتبللع مللدي إمكانيللة االسللتفادة  دفتللرات سللقؾطيا بالدللاعة  ويفيلل
 بسياه األمظار.

عمي سظ  األرض  خرى ألوالكيسة الفعمية لمسظر تختم  مؽ مشظقة  -
 فقلللد تتدلللاوي كسيللة السظلللر فلللي إقميسللليؽ  تبعللا لغلللروف ال ي لللة السحميللة 

 ولكؽ تختم  قيسة ىذه الكسية فييسا تبعلا للدرجات الحلرارة ونلؾع التربلة 
 فارتفاع الحرارة يزيد مؽ كسية السياه السفقؾدة.

فدللقؾطيا أثشلاع الفرللل الحلار يللصدي  ؛ولفرلمية سلقؾ  السظللر أىسيلة -
والنتغلللام سلللقؾ  السظلللر وتؾزيلللع  سيلللات ك يلللرة مشيلللا بلللالتبخر إلللي فقلللد ك

 في تحديد الكيسة الفعمية لمسظر. كسياتيا عمي جيؾر الدشة دور
 اْلمظار غمن ثانيا:

يقرلللد تشغلللام األمظلللار تؾزيعيلللا عملللي جللليؾر وفرلللؾل الدلللشة ملللع تتبلللع 
وىللللؾ يتزللللسؽ بالزللللرورة معرفللللة معدالتللللو   أنؾاعيللللا وأسللللباب سللللقؾطيا

والعؾامل التي ليا دخل فلي سلقؾطو وغزارتلو وأنؾاعلو   والذيريةالدشؾية 
 .وأجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكالو ومللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدى انتغامللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو أو تذتذبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو

فللي األقللاليؼ الؾاقعللة حللؾل خللط االسللتؾاع  يؾجللد الشغففام االسففتهائي: -2
تدللقط بغللزارة طللؾل الدللشة  إال أن ليللا ترللاعدية و  ويستللاز بلل ن أمظللاره

قستيؽ تتفقان مع فرلمي الربيلع والخريلر  وىسلا الفرلالن الملذان تكلؾن 



24 

الذلللسس فييسلللا متعاملللدة عملللى خلللط االسلللتؾاع  ويتلللراوح السعلللدل الدلللشؾي 
 (.ٖؼسلللللللللللللل ٕٓ٘- ٓ٘ٔ )لمسظلللللللللللللر فلللللللللللللي معغلللللللللللللؼ مشاطقلللللللللللللو تللللللللللللليؽ

مللا تلليؽ خظللي  ويقللع :(دون االسففتهائي )الشغففام شففالو االسففتهائي  -1
فللي نرللفي الكللرة الذللسالي والجشللؾبي  وأمظللاره  تقريبللا( ºٛ -٘ )ضعللر 

مللا مللؽ أمظللار الشغللام االسللتؾائي  كسللا أنللو  نؾعللاأقللل ترللاعدية ولكللؽ 
اقتراب قستي السظر بحيلث تغيلر إحلداىسا فلي أوائلل تؾجؾد  يتسيز عشو

فرللل الرللير والثانيللة فللي أواخللره  ويللزداد تقللارب قستللي السظللر كمسللا 
ويتلللراوح  ووجلللؾد فرلللل جلللاف فلللي الذلللتاع  االسلللتؾاع بعلللدنا علللؽ خلللط 

وتسثمو تمدة  ؼ(س ٓ٘ٔ- ٓٓٔ )السعدل الدشؾي ألمظار ىذا الشغام تيؽ
 .مشجال في جشؾب الدؾدان

وأىلللؼ ملللا يتسيلللز بلللو سلللقؾ  : (ي السفففدار  الدفففهداني )الشغفففام القفففاري  -3
عملى جلان ي الشغلام  يؾجلدفي فرل الرير  وىلؾ  تقريبااألمظار كميا 

فلللللي نرلللللفي الكلللللرة  تقريبلللللا (ºٛٔ )دون االسللللتؾائي حتلللللى خلللللط علللللرض
قسللة واحللدة وليللا  وأمظللاره فللي معغسيللا ترللاعدية  الذللسالي والجشللؾبي 

ويتسثل ىذا الشغام برفة خاصة في بالد   في مشتر  فرل الرير
وتسثملو  ؼ(سل ٓٓٔ-ٓٗ )الدؾدان  ويتراوح السعدل الدشؾي ألمظاره تيؽ

 .ويؼ عمللللللللللللللللى الشيللللللللللللللللل األتلللللللللللللللليض فللللللللللللللللي الدللللللللللللللللؾدانتمللللللللللللللللدة الللللللللللللللللد
عملللى بعلللض  ويؾجلللد الشغفففام السفففداري الالحري)نغفففام مهزم يففف (: -4

الدللؾاحل الذللرقية لمقللارات إلللى الجشللؾب مللؽ الشظللاا االسللتؾائي وتدللقط 
تدقط عمييا األمظلار بدل ب : ففي فرل الرير -:أمظاره طؾل العام
أما في فرل الذتاع ف نيا تدخل في نظاا الريلاح  - التيارات الراعدة

دي إللى فتلص تيب مؽ ناحيلة بحلار داف لة  التيالتجارية الجشؾبية الذرقية 
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كسيلللات ك يلللرة ملللؽ األمظلللار  وىلللؾ يتسثلللل برلللفة خاصلللة عملللى  سلللقؾ 
وجشللؾب   وسللؾاحل جشللؾب جللرا ال رازيللل واألرجشتلليؽ  سللؾاحل مؾزم يلل 

 -ٓٓٔ)ل الدللشؾي ألمظللاره تلليؽويتللراوح السعللد  جللرا الؾاليللات الستحللدة
  سؼ(. ٕٓٓ

وىلللؾ يذلللبو الشغلللام الدلللؾداني فلللي أن أمظلللاره  الشغفففام السهسفففسي: -5
  ولكللؽ األمظللار السؾسللسية تكللؾن أجللد غللزارة مللؽ أمظللار صلليفاتدللقط 

وس  يا ىؾ الرياح السؾسلسية الرليفية التلي تيلب ملؽ   الشغام الدؾداني
نحلللؾ األجلللزاع الذلللرقية والجشؾبيلللة  خرؾصلللاالسحيظلللات نحلللؾ اليلللابس  

ىلذا الشغلام فلي مشلاط  واسلعة فلي جشلؾب  ويتسثل الذرقية مؽ القارات 
سلليا  وفللي جشللؾب جللرا الؾاليللات الستحللدة  وتسثمللو مديشللة أجللرا وجللرا 

مللؽ مكللان إلللى  تبايشللا ك يللرابسبللاي فللي اليشللد  وتتبللايؽ معللدالت أمظللاره 
 .في الدشةؼ( س ٖٓٓ- ٓ٘ٔ )تتراوح تيؽو خر  أ

عملللى الدلللؾاحل يؾجلللد  (السعتفففدل الفففدفيء)نغفففام الالحفففر الستهسفففط: -6
وفيلو تدلقط   تقريبلا  (ٓٗ- ٖٓ )الغربية لمقارات ملا تليؽ خظلي علرض

بدللل ب الريللللاح الغربيللللة  كلللل األمظللللار أو معغسيلللا فللللي فرلللل الذللللتاع 
والسشخفزات الجؾيلة التلي تكثلر فلي نظاقيلا  وأك لر مشظقلة يغيلر فييلا 
ىلللي حلللؾض البحلللر الستؾسلللط واللللبالد السحيظلللة بلللو فلللي جشلللؾب أوروبلللا 

سللليا  وتسثملللو تملللدة أزميلللر فلللي تركيلللا  ويتلللراوح أوجلللسال إفريكيلللة وغلللرب 
 (.ؼس ٓ٘ٔ- ٓ٘ )السعدل الدشؾي ألمظاره تيؽ

نفلس  ي(: يؾجلد فلالسعتدل الدفيء شفر  القفارات) شغام الريشيال -ٚ
ولكلؽ عملى الدلؾاحل    العروض التي يغير فييا نغام البحر الستؾسط

  ففي فرل الرير تقريباالذرقية لمقارات  وتدقط أمظاره طؾل الدشة 
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تدللقط األمظللار بدلل ب الريللاح السؾسللسية أو الريللاح التجاريللة التللي تيللب 
أملللا فلللي فرلللل الذلللتاع فتدلللقط  عمللى ىلللذه الدلللؾاحل ملللؽ ناحيلللة البحلللر 

بدلل ب السشخفزللات الجؾيللة التللي تلل تي مللؽ ناحيللة الغللرب عشللدما تللدخل 
ىذه الدؾاحل في نظلاا الريلاح الغربيلة  ولكلؽ األمظلار الرليفية تكلؾن 

ويؾجللد ىللذا الشغللام برللفة خاصللة فللي   أغلزر بكثيللر مللؽ أمظللار الذللتاع
سثمللو وفللي جشللؾب ووسللط الرلليؽ  وت افريكيللة إقملليؼ ناتللال بجشللؾب جللرا 

 سؼ( سشؾيا. ٕٓٓ  -ٓٓٔوأمظاره تتراوح تيؽ)  مديشة تذؾ نكشن
جللللساال  (ºٗٓ-ٙٓº)يقللللع تللليؽ خظللللي علللرض نغفففام  ففففرب أور فففا: -8

عمللى الدللؾاحل الغربيللة لمقللارات إلللى الذللسال مللؽ نغللام البحللر  وجشؾبللا 
وإللللى الجشلللؾب مشلللو فلللي نرلللفيا   الستؾسلللط فلللي نرللل  الكلللرة الذلللسالي

الجشلللللللللؾبي  وتدلللللللللقط أمظلللللللللاره طلللللللللؾل الدلللللللللشة بدللللللللل ب السشخفزلللللللللات 
والريللاح الغربيللة التللي تيللب عمللى ىللذه الدللؾاحل مللؽ  )األعاصللير(الجؾية

ناحيللللة البحللللر  وتللللزداد األمظللللار برللللفة خاصللللة فللللي فرللللمي الذللللتاع 
والخرير المذيؽ تكثر فييسا السشخفزات  وأك ر مشظقة يتسثل فييلا ىلذا 

عمللللى  فالشدللللياوتسثمللللو مديشللللة  م ىللللي الدللللؾاحل الغربيللللة ألوروبللللا الشغللللا
-ٓٓٔ)الدلاحل الغربلي أليرلشلدة  ويتلراوح السعلدل الدلشؾي ألمظلاره تليؽ

 سؼ(. ٕٓ٘
ويؾجلد فلي األجلزاع الداخميلة  الشغام القاري في العروض السعتدلفة:-9

مؽ القارات في نظاا الرياح الغربية  وتدقط معغؼ أمظلاره فلي فرلمي 
لزلغط ملشخفض  وليلذا فل ن  مركلزا ألن اليابس يكلؾن   والربيعالرير 

فللللي  كثيللللراالريللللاح الغربيللللة والسشخفزللللات الجؾيللللة تدللللتظيع أن تتؾغللللل 
ويتدللللؼ السظللللر بالقمللللة فللللي ىللللذا ا قملللليؼ إذ تدللللؾد بللللو عللللروف  اليللللابس 
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 سللؼ( سللشؾيا  ٓٓٔ-ٓ٘وىللي تتللراوح تلليؽ) صللحراوية وجللبو صللحراوية 
ووسللط  ظي فللي أمريكللا الذللسالية ويتسثللل ىللذا الشغللام فللي الدلليؾل الؾسلل

 وإقميؼ الفمد بجشؾب افريكية. ووسط استراليا  وجرا أوربا 
ويذلللللسل الرللللللحاري الحلللللارة والسعتدلللللللة  -الشغفففففام الرففففففحراوي: -20

بدلل ب  سللؼ( سللشؾيا  ٓٔويتسيللز تشللدرة األمظللار التللي تقلل عللؽ) والبلاردة 
أو بعللللده عللللؽ مدللللار   وقللللؾع الرللللحاري فللللي نظللللاا الزللللغط السرتفللللع

أو لؾجؾد نظاقات ج مية مرتفعة تعتلرض  السشخفزات الجؾية السسظرة 
أو أن اتجلاه الريلاح السحسملة تبخلار السلاع تدلير  تؾغل الريلاح السسظلرة 

أو لؾجلللؾد تيلللارات  مؾازيلللة لخلللط الدلللاحل كسلللا فلللي صلللحراع الرلللؾمال 
 بحرية باردة كسا في غرب الرحراع الك رى.

الرلحراوي غيلر مشتغسلة فلي سلقؾطيا فقلد تشقظلع  واألمظار في الشغلام
وكثيرا ملا تدلقط  وقد تدقط عمي فترات متباعدة   لبزع سشؾات متتالية

األمظللللار فللللي الرللللحاري الحللللارة فللللي جللللكل رخللللات جللللديدة مرللللحؾبة 
ويكللؾن التدللاقط فللي الرللحاري  بعؾاصلل  رعديللة تحللدث سلليؾل جارفللة 

 الرير. وبعض األمظار السحدودة في الباردة عمي جكل ثمؾج 
 ثالثا:التهزيع الجغرافي لألمظار عمي سظح اليابس

  -)أ( العهامل التي تؤثر في التهزيع الجغرافي لألمظار:
وحدللب مؾقعيللا مللؽ   : حدللب درجللات العللرضالسهقففع الجغرافففي -2

التللي تحلليط تيللا بحللار واسللعة تكللؾن فللي   فالسشللاط السدللظحات السائيللة؛
مؽ السشاط  البعيدة عؽ البحار  ويرجع ذللػ إللى أن  مظراالعادة أكثر 

 .في السشاط  األولى يكؾن أكثر رطؾبة اليؾاع
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فاالرتفللاع يدللاعد عمللى نذللا  عسميللة التبخللر وازديللاد التزففاريس:  -1
الرطؾبة فلي اليلؾاع  فزلال علؽ أنلو يدلاعد عملى نذلا  حركلة التيلارات 

مللللؽ الدلللليؾل   امظلللر  أكثللللرفالسشللللاط  الج ميلللة تكللللؾن علللادة   الرلللاعدة
مللللؽ  مظللللراأغللللزر  دائسللللاوتكللللؾن السشحللللدرات السؾاجيللللة لي للللؾب الريللللاح 

عيللؾر   يللصدي وجللؾد سالسللل ج ميللة مرتفعللة إلللىو   السشحللدرات األخللرى 
 .مشلللللللللللللللللللاط  صلللللللللللللللللللحراوية فلللللللللللللللللللي الدللللللللللللللللللليؾل السجلللللللللللللللللللاورة ليلللللللللللللللللللا

فالريلاح التلي تيلب ملؽ  :اتجاه الرياح ونهع اليهاء الفذي تفيتي بفو -3
ظار  عمى العكلس ملؽ الريلاح التلي البحر تداعد عمى سقؾ  األم جية

تيلللب ملللؽ اليلللابس  والريلللاح التلللي تيلللب ملللؽ بحلللار داف لللة أو تسلللر عملللى 
مللؽ الريللاح التللي تيللب مللؽ بحللار  مظللراتيللارات بحريللة حللارة تكللؾن أكثللر 

 .بللللللللللللللللللللللاردة أو تسلللللللللللللللللللللللر عملللللللللللللللللللللللى تيللللللللللللللللللللللارات مائيلللللللللللللللللللللللة بلللللللللللللللللللللللاردة
تعت ر مؽ العؾاملل السيسلة التلي  السشخفزات الجهية واْلعاصير: -4 

  .كثلللللرة األمظلللللار فلللللي اللللللبالد التلللللي تتعلللللرض ليلللللاتدلللللاعد عملللللى 
ويالحلل  أنللو ال تؾجللد حللدود واضللحة تفرللل تلليؽ تلل ثير كللل عامللل مللؽ 

وأن كثللرة األمظللار أو  خرؾصللا ىلذه العؾامللل وتلل ثير العؾامللل األخللرى 
راجعة إلى عدة عؾامل تعسلل  غالباقمتيا في أي إقميؼ مؽ األقاليؼ تكؾن 

 .إلى جشب وليس إلى عامل واحد جشبا
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 لألمظار الجغرافي التؾزيع( ٕ)رقؼ جكل

 
( نجد أن أغلزر ٕمؽ دراسة الذكل) -لتهزيع الجغرافي لألمظار:)ب( ا

تتسثلللل فلللي نظاقلللات  ( سلللشؾيا ٖسلللؼ ٕٓٓجيلللات العلللالؼ مظرا)أكثلللر ملللؽ
 تتؾزع عمي إقميسيؽ رئيديؽ ىسا:

 األجللللزاع الداخميللللة مللللؽ حللللؾض األمللللازون  يفلللل :ا قملللليؼ السللللداري  -ٔ
نظاقات متفرقة في غلرب و  الذسالي الذرقي ألمريكا الجشؾبية الداحل و 

الدللاحل الغربللي لذللبو القللارة و  جللسال جللرا جزيللرة مدغذللقر و  افريكيللة  
 نظاقات متفرقة في جشؾب وجشؾب جرا أسيا.و  اليشدية  

 الدلللؾاحل الذلللسالية الغربيلللة ألمريكلللا الذلللسالية فلللي  ا قمللليؼ البلللارد: -ٕ
 ألمريكا الجشؾبية.الدؾاحل الجشؾبية الغربية و 

 (.ٖسؼ ٕٓٓوتتدرج األمظار الداقظة عمي باقي أقاليؼ العالؼ لتقل عؽ)
 ليابساالتهزيع الفرمي العام لألمظار عمى سظح رابعا: 

وتؾجللد عمللى امتللداد خللط االسللتؾاع   نظاقففات مسظففرة طففهل العففام: -2
فلي وبخاصلة وفي السشلاط  السظملة عملى السحيظلات فلي جلرا القلارات 
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و   وغللرب أوروبلللا  والسشللاط  الدلللاحمية فللي العللروض السداريلللةالجللزر 
والجشؾبيللة الغربيللة ألمريكللا   الدللؾاحل الذللسالية الغربيللة ألمريكللا الذللسالية

 .الجشؾبيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة  وفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي جللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزر نيؾزيمشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدة
وتؾجد إلى الذسال وإلى الجشؾب مؽ األقاليؼ  نظاقات مسظرة صيفا:-1

ؼ التلللي تيلللب عمييلللا السسظلللرة طلللؾل العلللام حلللؾل خلللط االسلللتؾاع  واألقلللالي
  وأىسيلللا اليشلللد  والسؾسلللسية الجافلللة صللليفا الريلللاح السؾسلللسية السسظلللرة 

واألقللللاليؼ الداخميللللة   وجللللسال أسللللتراليا  والحبذللللة  سللللياأومعغللللؼ جللللرا 
 .ووسللللط أمريكللللا الذللللسالية  سللللياأوغللللرب   السعتدلللللة فللللي جللللرا أوروبللللا

 )في غرب القارات تيؽ خظلي علرض تؾجد :مسظرة شتاء نظاقات -3
ٖٓ ْ   ٗٓº)  في نرفي الكرة  وأك رىا ىؾ إقميؼ حؾض البحر الستؾسلط

فللي العللالؼ القللديؼ  وإلللى جانبللو تؾجللد أجللرطة سللاحمية فللي غللرب أمريكللا 
وفلي الظلرف   وفي غرب أمريكلا الجشؾبيلة "جليمي"  الذسالية "كاليفؾرنيا"

 .الجشلللللللؾبي الغربلللللللي  فريكيلللللللا والظلللللللرف الجشلللللللؾبي الغربلللللللي ألسلللللللتراليا
السسظلرة  الشظاقاتليذه األنؾاع الثالثة مؽ  التسييزرغؼ مؽ ولكؽ عمى ال

أو تيؽ بعزيا والسشلاط    واضحة تيؽ بعزيا وبعض حدود فال تؾجد
ليلللا؛ ألن أقلللاليؼ السظلللر  تلللل األقلللاليؼ السشاخيلللة   السجلللاورةالرلللحراوية 

تتللداخل فللي بعزلليا بذللكل تللدريجي فللي أغمللب األحيللان  بحيللث تغيللر 
نتقاليلة يرلعب ضلسيا إللى أي مشيلا  ففيسلا تيؽ بعزيا وبعلض أقلاليؼ ا

تلليؽ األقللاليؼ السسظللرة طللؾل العللام واألقللاليؼ التللي يدللقط مظرىللا جللتاع أو 
وفيسللا   تؾجللد أقللاليؼ يدللقط مظرىللا فللي فرللميؽ أو أكثللر صلليفاالسسظللرة 

تيؽ األقاليؼ السسظرة واألقاليؼ الرحراوية تؾجد أقاليؼ متؾسظة قد يكلؾن 
 كثيللرايا اآلخللر أقلرب إللى الثانيلة  تلل بعزليا أقلرب إللى األوللى وبعزل



31 

تيؽ األقاليؼ التي تشتسي إلى نغام واحد اختالفلات جؾىريلة فلي  تؾجدما 
وذللػ   كسية السظر أو تؾزيعو عمى األجير أو نؾعيتو وعؾاملل سلقؾطو

بدل ب اخللتالف الغلروف السحميللة التللي ليلا دخللل فلي سللقؾ  السظللر أو 
 .لسؾقع والتزاريسفي تؾزيعو الزماني أو السكاني وأىسيا ا
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 الفرل الثالث
 التهزيع الجغرافي لألنيار في العالم

وىللي ذات   تعت للر األنيللار مرللدرا رئيدلليا لمسيللاه العذبللة  -*السففدخل:
وتترلل  األنيللار باتدلللاع  أىسيللة فللي حيللاه ا ندللان والشبلللات والحيللؾان 

وىي محدودة في كسياتيا بالكياس إلي مرادر  دائرة تؾزيعيا الجغرافي 
( مللؽ جسمللة حجللؼ ٝ‚ٗٓٓفيللي ال تذللكل سللؾي)  األخللرى السيللاه العذبللة 
( ملللؽ إجسلللالي مرلللادر السيلللاه ٝٓ ‚ٔٓٓٓبسلللا يعلللادل ) السيلللاه العذبلللة 

 السختمفة عمي سظ  األرض.
ويتكؾن ملؽ تجسلع علدد   ربارة عؽ مجري مائي محدد الجؾانب والشير

ويشحللدر مجلللري  وديلللة السائيللة فلللي جزئللو األعملللى مللؽ السدلليالت أو األ
الشيلللر ملللع مشاسللليب سلللظ  األرض األدنلللى مشدلللؾبا حتلللى يرلللب عشلللد 

يقرلللد بسدلللتؾي  ) مدلللتؾي قاعدتلللو وىلللي البحلللر أو السحللليط أو البحيلللرة
إليللللو حتلللللى مرحملللللة  لالقاعللللدة السشدلللللؾب الللللذي يدلللللعي الشيللللر لمؾصلللللؾ 

ر( اسلؼ ويظم  عمي سظ  البحار والسحيظلات )مشدلؾب صلف  (التعادل
مدللتؾي القاعللدة العللام لألنيللار( وىشللاك بحيللرات يللشخفض مشدللؾبيا عللؽ 
مشدللؾب سللظ  البحللر وىللذه تذللكل مدللتؾي قاعللدة لللبعض األنيللار مثللل 

م تح  مدتؾي البحلر( ٓٓ٘ٔبحيرة تيكال في أسيا )مشدؾبيا أكثر مؽ 
وىشللاك بحيللرات داخميللة مشدللؾبيا فللؾا  نيللار مثللل أنجللارا أويرللب فييللا 

 اسلردارييرب فييا نيلر  م) ٙٗفي أسيا  آرالبحر  مدتؾي البحر مثل
 ونير أمؾداريا(.
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وتذلكل األمظللار الدللاقظة عشللد السشلابع أو الثمللؾج الذائبللة أو كمييسللا أىللؼ 
وتفقللد األنيللار كسيللات  ري فللي مجللاري األنيللار جللمرللادر السيللاه التللي ت

 والتررير في السدظحات السائية. مؽ السياه بفعل التدرب والتبخر 
كسيلة الترلرير السلائي)حجؼ السلاع( فلي مجلاري األنيلار عملي وتتؾق  

مجلري الشيلر واتدللاعو  لعلدة عؾاملل مشيلا مدلاحة حلؾض الشيلر  وطلؾ 
 ودرجات الحرارة وط يعة الرخؾر وغيرىا.

 أوال: بعض الخرائص العامة لألنيار:
ق للل الللدخؾل فللي تفاصلليل تؾزيللع األنيللار فللي العللالؼ يجللب ا جللارة إلللي 

وتذسل التعرير بالشير والحؾض   صة باألنياربعض الخرائص الخا
وأنلللللؾاع األنيلللللار حدلللللب مرلللللادر تغلللللذيتيا   ومرلللللادر تغذيلللللة األنيلللللار

 الرئيدية:
وىلللؾ مدلللاحة ملللؽ األرض تتجسلللع فييلللا األمظلللار  الحفففهض الشيفففري:*

لتكللؾن مجللري الشيللر وتذللسل كللل روافللد وفللروع الشيللر مللؽ مشبعللو حتللى 
مرتفعلة تعلرف بخظلؾ  ويفرل تليؽ األحلؾاض الشيريلة مشلاط   مربو 

أل   ٓ٘)تزيد مداحتيا عمي  وىشاك أحؾاض نيرية ك يرة تقديؼ السياه 
أللللللل   ٖٓتزيللللللد مدللللللاحتيا عمللللللي  وأحللللللؾاض نيريللللللة متؾسللللللظة) (ٕكللللللؼ
( ويقدللؼ الحللؾض ٕكللؼ ٖٓ-٘مدللاحتيا  ( وأحللؾاض نيريللة صللغيرة)ٕكللؼ

وىلللؾ نقظلللة تدايللللة جريلللان الشيللللر  األعمللللىالحلللؾض  إللللي ثالثلللة أقدللللام:
ويكلللؾن الشيلللر جلللديد االنحلللدار سلللريع الجريلللان وتلللزداد  ويعلللرف بلللالسشبع

والحللؾض األدنللى  سللي وتكثللر الجشللادل والذللالالت أعسميللات الشحلل  الر 
  ويعرف بالسرب حيث يقلل االنحلدار ويرلل الشيلر إللي حاللة التلؾازن 
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أملللا الحلللؾض األوسلللط   ويتفلللرع الشيلللر إللللي علللدة أفلللرع  وتتكلللؾن اللللدلتا 
حلللدار والجريلللان وتتشلللاقص جلللدة فيكلللؾن مجلللري الشيلللر معتلللدال فلللي االن

الشحللللل  الرأسلللللي ويكللللللؾن السجلللللري عملللللي جان يللللللة ملللللا يعلللللرف بلللللل رض 
 الؾادي)الترسيب عمي جان ي السجري(.

يؾجللد نؾعلللان لمترللرير الشيلللري ىسللا الترلللرير  *الترففري  الشيفففري:
فيقرللد بالترللرير الخللارجي أن الشيللر  الخللارجي والترللرير الللداخمي؛

أي يرللللب فللللي السدللللظحات السائيللللة   يرللللرف مياىللللو خللللارج حؾضللللو
البحريلة السفتؾحلة ملؽ البحللار والسحيظلات مثلل نيللر الشيلل اللذي يرللب 

اللللذي يرلللب فلللي بحلللر جلللرا  يونيلللر اليانجتدللل فلللي البحلللر الستؾسلللط 
 .ونير الكشغؾ في السحيط األطمشظي الريؽ 

أمللا الترللرير الشيللري الللداخمي فيعشللي أن الشيللر يرللرف مياىللو داخللل 
ملل  أو بحيللرة مغمقللة داخللل اليللابس مثللل نيللر أي فللي بحللر مغ  حؾضللو

 األردن الذي يرب في البحر السي . 
 -مرادر تغذية اْلنيار بالسياه:ثانيا: 

 طويعت لللر التدلللاق تدلللتسد األنيلللار مؾاردىلللا السائيلللة ملللؽ علللدة مرلللادر 
ب جلللكالو ىلللؾ السلللؾرد األساسلللي لتغذيلللة األنيلللار  حيلللث تلللصدي األمظلللار 

كسللا تدللتسد األنيللار  سللظ  األرض والثمللؾج إلللي عسميللة الجريللان عمللي 
وغيرىلا ملؽ السرلادر  السياه ملؽ الغظلاع الجميلدي وملؽ السيلاه الجؾفيلة 

وتعتسد ندلبة ىلذه السرلادر عملي الغلروف الظ يويلة كالسشلاخ األخرى  
حيث تزداد تغذيلة األنيلار بالسيلاه فلي السشلاط  التلي تلزداد فييلا كسيلات 

دة والسشاط  السعتدلة الرطبلة األمظار وتداقط الثمؾج مثل السشاط  البار 
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حيث تتسيز تملػ السشلاط  بكثلرة  والسشاط  الج مية والسشاط  االستؾائية 
 -وفيسا يمي مؾجز لسرادر التغذية: التداقط فييا طؾال العام 

سلظ  األرض تتذلبع  ياألمظلار عملبعلد سلقؾ  التغذية السظريفة:  -2
التربة بالسياه ثؼ ي دأ الساع بالجريان عمي سظ  التربة مكؾنلا السدليالت 

ثلللؼ السجلللاري السائيلللة   السائيلللة التلللي تتجسلللع وتذلللكل الجلللداول واألوديلللة
 .األك ر حجسا

أو تكلؾن  وتكلؾن التغذيلة السظريلة مؾسلسية فيفليض الشيلر فلي الرلير 
تكللؾن التغذيلة السظريللة غزيللرة أو  مشتغسلة كسللا فللي السشلاط  االسللتؾائية 

  .في فرل األمظار وذوبان الثمؾج كسا في العروض الؾسظي البحرية
وىلللذه تغيلللر تؾضلللؾح فلللي العلللروض الؾسلللظي التغذيفففة الثمجيفففة:  -1

حيللث يللذوب الللثمن فللي الربيللع  والعميللا وفللي السشللاط  الج ميللة السرتفعللة؛
 والرير.

وىلذه تغيلر فلي فرلل الرلير فلي األحلؾاض  التغذية الجسهدية: -3
العميا لألنيار والتي ت دأ مشابعيا مؽ الجبال السرتفعة  حيث ت لدأ الثملؾج 
في الذوبان مسا يزيد مؽ تررير األنيار وحدوث الفيزلانات كسلا فلي 

 البامير. و  واأللب   الييسااليا   جبال القفقاس
تذلارك  ثجليؾعا  حيل وىلذه أكثلر أنلؾاع التغذيلة التغذية السختمظة: -4

جسيللع أنللؾاع التغذيللة فللي تزويللد األنيللار بالسللاع كسللا فللي األنيللار الك يللرة 
 التي تشبع مؽ الجبال العالية. 

وىللذه تللتؼ عللؽ طريلل  ا ندللان الللذي يعسللل التغذيففة االصففظشا ية:  -5
عمي تحؾيل جلزع ملؽ ميلاه الشيلر إللي نيلر أخلر ألي غلرض كلالري أو 

 السالحة الشيرية.
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تذللارك السدللتشقعات الغشيللة التغذيففة مففن الالحيففرات والسدففتشقعات:  -6
وقلد تكلؾن البحيلرات  بالسياه في تغذيلة األنيلار مثلل مشلابع نيلر الفؾلجلا 

مرلللدرا أساسللليا لتغذيلللة األنيلللار كسلللا ىلللؾ الحلللال فلللي البحيلللرات الك لللرى 
 األفريكية االستؾائية التي تغذي نير الشيل.

 ر السياه الجؾفية مردرا ميسا ودائسا تعتالتغذية بالسياه الجهفية:  -7
تعتسد التغذيلة الجؾفيلة عملي مدلتؾي السلاع  ثلتغذية األنيار بالسياه؛ حي

السللاع  ؼالتغذيللة بارتفللاع مدللتؾي السللاع الجللؾفي  ويدللاى دالجللؾفي  فتللزدا
 الجؾفي في استسرار جريان األنيار.

 *أنهاع اْلنيار حدب السردر الرئيدي لتغذيتيا بالسياه:
م( مثللل ٓٓٓٔأنيللار ذوبللان الثمللؾج فللي الدلليؾل والسرتفعللات حتللى) -ٔ
 نيار سي يريا وجسال أمريكا الذسالية.أ

نيللللار أسلللليا أأنيللللار ذوبللللان الثمللللؾج فللللؾا السرتفعللللات العاليللللة مثللللل  -ٕ
 الؾسظي.

أنيللار األمظللار الرلليفية: مثللل األنيللار السؾسللسية والسداريللة كشيللر  -ٖ
 الكشغؾ.

نيللللار الدلللؾيد وألسانيللللا أاألمظللللار مثلللل  أنيلللار ذوبلللان الثمللللؾج وميلللاه -ٗ
ودجملللة والفلللرات  وىلللذه فلللي السشلللاط  التلللي تتسيلللز بذلللتاع بلللارد وتدلللاقط 

بللللان قسللللة ترللللرير الشيللللر يكللللؾن فللللي فرللللل الربيللللع  زالثمللللؾج  وتتسيلللل
 وتشخفض في أواخر الرير والخرير.
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تزيلللد ندلللبة الترلللرير : وفييلللا أنيلللار األمظلللار الذلللتؾية والرللليفية -٘
نيلار وسلط وغلرب أوربلا كشيلر الدليؽ ونيلر أمثلل الذتؾي عؽ الريفي 

 (ٛ).األمظارنتيجة غزارة  نيار جشؾب أوربا وجسال افريكية  وأالتايسز

 -*العهامل السؤثرة في حجم مياه الجريان الدظحي لألنيار:
 تبعا لعدة عؾامل نذكر مشيا:)التررير( يختم  حجؼ مياه األنيار

مدلاحة األحلؾاض برلؾرة مداحة حؾض الشيلر؛ حيلث ملع اتدلاع  -ٔ
كلؼ(  ٓٚٙٙفشير الشيلل ي مل  طؾللو) عامة تتزايد أطؾال مجاري األنيار 

كللؼ(  ٜٗٗ٘ونيللر اليانجتدللي بظللؾل) (ٕكللؼ ٖ‚ٖ) فللي حللؾض مدللاحتو
وي ملل  طللؾل مجللري نيللر الللرون  (ٕمميللؾن كللؼ ٔ‚ٜفللي حللؾض مدللاحتو)

 (.ٕأل  كؼ ٜٙكؼ( في حؾض مداحتو) ٓٓٛفي فرندا )
الترلللرير السلللائي لألنيلللار الستلللدف  فلللي  وبرلللفة عاملللة نجلللد أن حجلللؼ

 السدظحات البحرية والسحيظية يتزايد مع اتداع مدلاحة حلؾض الشيلر 
إذ يعشلللي اتدلللاع مدلللاحة الحلللؾض تزايلللد معلللدالت السيلللاه الستدفقلللة ع لللر 
الروافللد إلللي مجللري الشيللر الرئيدلللي وخاصللة إذا كللان يقللع الحلللؾض أو 

حلللللؾض نيلللللر فاتدلللللاع مدلللللاحة  معغسلللللو فلللللي أقلللللاليؼ وفيلللللرة األمظلللللار 
( أسلليؼ فللي ضللخامة ترللريفو السللائي ٕمميللؾن كللؼ ٚاألمللازون)أكثر مللؽ 

ثانيلللللللللة( بسلللللللللا  /ٖم ٓٓٓٓٛٔ) فلللللللللي السحللللللللليط األطمشظلللللللللي بستؾسلللللللللط
( مؽ جسمة التررير السائي في العالؼ مسا جعمو يذلغل ٜٝٔ‚ٕيعادل)

 ٓٓٓٔٗتيشسا نجد حجؼ التررير السائي لشيلر الكشغلؾ) السركز األول 
( مللللؽ جسمللللة الترللللرير السللللائي النيللللار ٝٗ‚ ٗ/ثانيللللة( بسللللا يعللللادل)ٖم

                                                             
1

 
 سمور،وحامد الخطٌب،جغرافٌة الموارد المائٌة،مرجع سبك ذكره.(انظر:حسن أبو 
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 ٖ‚ٗويرجللع ذلللػ إلللي الزللالة الشدلل ية لسدللاحة حللؾض الكشغللؾ) العللالؼ 
 ( مقارنة بسداحة حؾض األمازون.ٕمميؾن كؼ

غللللللزارة األمظللللللار وضللللللخامة الجريللللللان الدللللللظحي تحللللللدد مدللللللتؾي  -ٕ
فشير الكشغؾ يذغل السركز الثاني تيؽ انيلار  التررير السائي لألنيار؛

نللو أبللالرغؼ  مللؽ حيللث ضللخامة الترللرير السللائي بعللد األمللازون  العللالؼ
يذللللغل السركللللز الثالللللث مللللؽ حيللللث مدللللاحة الحؾض ويرجللللع ضللللخامة 

-ٕ٘ٔترريفو السائي إلي غلزارة األمظلار االسلتؾائية التلي تتلراوح تليؽ)
كسلا سلاىس  األمظلار السؾسلسية الغزيلرة فلي نظللاا   ( سلشؾياٖسلؼ ٕٕ٘

( سلللشؾيا فلللي أن يللل تي ٖسلللؼ ٕٓٓ-ٓٓٔ)احلللؾض الجانن/ال راىسلللا تلللؾتر 
نيار العالؼ مؽ حيث ضلخامة الترلرير أالشير في السركز الثالث تيؽ 

 السائي.
نيلار السشاخ الجاف وجبو الجاف: فبالرغؼ مؽ تردر نيلر الشيلل أل -ٖ

العلللالؼ فلللي طلللؾل السجلللري واحتالللللو السركلللز الرابلللع ملللؽ حيلللث مدلللاحة 
افلة تلدعا ملؽ جلسال إال أن امتداده في نظاقات جافلة وجلبو ج الحؾض 

وعدم اسلتكبالو خالليلا أليلة  الدؾدان وحتى مربو في البحر الستؾسط 
وامتللداده فللي نظاقللات جللديدة الحللرارة )حللؾالي ثمللث طللؾل  روافللد نيريللة 

مجللراه( مسللا أدي إلللي فقللدان كسيللات ك يللرة مللؽ ميللاه الشيللر بللالتبخر فللي 
فلللي  خلللالل تملللػ السدلللافة علللالوة عملللي فقلللدان كسيلللات ك يلللرة ملللؽ السيلللاه

مسلا أدي إللي ضلالة حجلؼ  مشظقة الدلدود الشباتيلة فلي جشلؾب الدلؾدان 
ثانيلللة( وللللذلػ جلللاع فلللي  /ٖم ٖٓٓٓترلللريفو السلللائي اللللذي ال يتجلللاوز)

نيلللار العلللالؼ ملللؽ حيلللث حجلللؼ الترللللرير أالسركلللز التاسلللع عذلللر تللليؽ 
 .السائي



39 

حيلللث يتدلللؼ متؾسلللط الترلللرير  كثافلللة عسميلللات اللللري الرلللشاعي: -ٗ
بالزلللالة الشدللل ية نتيجلللة لكثافلللة عسميلللات اللللري  السلللائي للللبعض األنيلللار

الرشاعي عملي طلؾل امتلداد سليؾليا الفيزلية كسلا ىلؾ الحلال فلي نيلر 
 الشيل ونير الدشد ونير دجمة والفرات.

كثافلة االسللتخدام البذلري: يللصدي كثافلة االسللتخدام البذلري لألنيللار  -٘
 تمفلة سؾاع كسجاري مائية أو فلي األغلراض االقترلادية والدلكانية السخ

أوربللا بللالرغؼ مللؽ غللزارة  بإللي ضللالة الترللرف السللائي؛ ففللي أنيللار غللر 
األمظللار وكثللرة الروافللد الشيريللة ووجللؾد الغظللاعات الجميديللة عشللد مشللابع 
نير الفؾلجا ونيلر اللرايؽ فملؼ يتجلاوز متؾسلط الترلرير السلائي النيلار 

/ثانيللة( ٖم ٕٓٓٓثانيللة( ونيللر الللرايؽ ونيللر الللرون) /ٖم ٓٓٓٛالفؾلجللا)
يرجللع ذلللػ لكثللرة ا نذللاعات واألعسللال الرللشارية السذلليدة عمللي طللؾل و 

 واستخدامات مياىيا في األغراض السختمفة.  امتداد مجارييا 
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 ْلنيار في العالمالعض أىم ا:التهزيع الجغرافي للثاثا
يؾجد في العالؼ أكثر مؽ مائة نير يتجاوز طؾل السجلري الرئيدلي لكلل 

ويترلللدرىا نيلللر الشيللل فلللي افريكيلللة  واألملللازون فلللي كلللؼ(  ٓٓٙٔمشيللا )
في أمريكا الذسالية اليانجتدلي وأوب فلي  يأمريكا الجشؾبية  والسيديدي 

وىلللي األنيلللار الرئيدلللية الك لللرى فلللي العلللالؼ حيلللث يتجلللاوز طلللؾل  أسللليا 
 السجري الرئيدي لكل مشيا خسدة أالف كيمؾ متر.

 في قارة أسيا -ا
تزلللؼ قلللارة أسللليا العديلللد ملللؽ األنيلللار الرئيدلللية الياملللة والتلللي ليلللا قيسلللة 

 .حزارية واقترادية 
يتدؼ التررير الشيري في  -خرائص الترري  الشيري في أسيا:* 

 قللارة أسللليا باتدللاع مدلللاحة الشظاقللات ذات الترلللرير السللائي اللللداخمي 
ة وذللللػ أعغلللؼ السدلللاح وىلللذه تتركلللز فلللي األجلللزاع الداخميلللة ملللؽ القلللارة 

وط يعلللللة مشاسللللليب سلللللظ  األرض ومحلللللاور اتجلللللاه الدالسلللللل الج ميلللللة 
 .وخرائص عشاصر السشاخ

ويسكللؽ تقدلليؼ األنيللار الرئيدللية فللي أسلليا إلللي أربللع مجسؾعللات رئيدللية  
مجسؾعلة  مجسؾعلة األنيلار الذلرقية  )مجسؾعة األنيار الذلسالية -ىي:

 (ٖ)الذكل رقؼ) مجسؾعة األنيار الغربية( األنيار الجشؾبية 
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 ( األنيار الرئيدية في أسياٖجكل رقؼ)

 
تذسل األنيار التي تجري في  -مجسهعة اْلنيار الذسالية: -ٔ

ومؽ  أمؾر( ليشا  يشيدي  ومؽ أىسيا)أوب  سي يريا بذسال أسيا 
بظي ة  أنيا تتجو مؽ الجشؾب إلي الذسال  -خرائريا:

باتجاه الجريان)باستثشاع نير أمؾر( الن انحدار سظ  األرض خفير 
تذوب الثمؾج في فرل  -تتجسد األنيار معغؼ جيؾر الدشة -الذسال
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ترب األنيار في  -وتجري السياه في األنيار الرير القرير 
تكثر السدتشقعات عمي جؾانب األنيار في  -السحيط الستجسد الذسال

الرير لذوبان الجميد وبظل تيار السياه وانخفاض ضفافيا  وانخفاض 
 .في السجري األدنى لمشير سظ  األرض وبخاصة

 -من أىم أنيار مجسهعة شسال أسيا:-
كللؼ(   ٓٗ٘٘وىللؾ أحللد أطلؾل األنيللار فللي العللالؼ بظللؾل) :ي*نيففر يشدفف

  ويشبلع ملؽ ىزلبة مشغؾليلا /ثانيلة(ٖم ٜٓٓٓٔوعغليؼ ترلرير السيلاه )
حيلث تزلؼ علدة جبال وسط أوراسيا مثل)جبال تاي ومرتفعات سليان( و 
ويرب كل مشيسلا فلي خملين  الرئيدي لشير يشدي نيار تكؾن السجري أ

بلللللالسحيط الستجسلللللد  ( بحلللللر كلللللارا )وخملللللين يشدلللللي ويشتيلللللي فلللللي أوب 
ويفللليض  ( تقريبلللا ٕكلللؼ ٕٓٛ٘وت مللل  مدلللاحة حلللؾض الشيلللر) الذلللسالي 

وبعلدىا يلشخفض مشدلؾب ميلاه  الشير خالل فرل الربيع لذوبان الجميد 
والخريللر نتيجللة ثللؼ يفلليض مللرة أخللري خللالل فرللمي الرللير  الشيللر 

وتحسل مياىو كسيات ك يرة مؽ الرواسب التلي  لدقؾ  األمظار الغزيرة 
كسا تتجسد مياه الشير خالل جليؾر  في الذسال ( كارا  )تمقييا في بحر

 الذتاع. 
 وىؾ يشبع مؽ مرتفعات مشغؾليا الداخميلة وجلسالي الرليؽ  :ر*نير أمه 

اللللذي يفرلللل  (تاتلللار )كلللؼ( ويرلللب فلللي مزلللي  ٕٕٗٛوطلللؾل مجلللراه)
ويعلللرف الشيلللر فلللي  سلللي يريا علللؽ جزيلللرة سلللخاليؽ فلللي السحللليط اليلللادي 

)وتعشلي التشليؽ األسلؾد( ويعلرف فلي مشغؾليلا باسلؼ  الريؽ باسلؼ ىيملؾنن
كلللارمؽ )ويعشلللي الشيللللر األسلللؾد( ويتكؾن نيلللر أمللللؾر ملللؽ التقلللاع نيللللري 

حة اوت مل  مدل وإنجلؾدا  ونير جيمكا الذي يمتقي بو نيلري أون  ارجؾن 
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ويفلليض الشيلللر خلللالل فرلللل الربيلللع  (ٕكلللؼ ٘٘ٛٔيلللر أملللؾر )حللؾض ن
وت م  ذروة الفيزلان فلي الرلير والخريلر نتيجلة  نتيجة ذوبان الثمؾج 
أللللل   ٕٔويقللللدر متؾسللللط ترللللرير الشيللللر بحللللؾالي) لدللللقؾ  األمظللللار 

 /ثانية(.ٖم
  -مجسهعة اْلنيار الذرقية:-1
 كللؼ( ٕٚٙٗويعللرف بللالشير األصللفر وي ملل  طؾلللو) نيففر اليهانجيففه:* 

ويدتسد مياىو مؽ جبال كؽ لؽ جسال ىزلبة الت ل  بسقاطعلة جلشغياي 
الرلليشية  ويتجللو نحللؾ الذللرا ليرللب فللي خمللين تذلليمي)خمين تؾىللاي( 

وت مل   ويكؾن دلتا قرب مربو في خملين جلييمي  والشير متعدد الروافد 
( وكلان حلؾض اليؾانجيلؾ ميلدا ٕألل  كلؼ ٘ٗٚمداحة حؾضلو حلؾالي)
 ويدكشيا أكثر مؽ عذر سكان الريؽ. لحزارة الريؽ القديسة 

كلؼ( وىلؾ  ٖٓ٘٘ويعرف بلاتؽ السحليط وي مل  طؾللو) نير اليانجتدي:*
ويجري الشير فلي اتجلاه   أطؾل أنيار الريؽ  ويشبع مؽ جبال كؽ لؽ 

ويعت للر  الذلرا ليرلب فلي بحللر الرليؽ الذلرقي قللرب مديشلة جلشغياي 
حلللللؾض نيلللللر يانجتدلللللي ملللللؽ أىلللللؼ أحلللللؾاض أنيلللللار الرللللليؽ التدلللللاع 

 ٖم ٖٓٓٓٗ( ومتؾسط ترلرير الشيلر حلؾالي)ٕمميؾن كؼ ٔ‚ٜمداحتو)
 ٕوك للر مدللاحة سلليؾلة الرللالحة لمزراعللة حيللث ت ملل  حللؾالي) /ثانيللة (

 (. ٕمميؾن كؼ
تتجلللو أنيلللار ىلللذه السجسؾعلللة نحلللؾ  -مجسهعفففة اْلنيفففار الجشه يفففة:-3

وخمللين تشغللال   الجشللؾب برللؾرة عامللة لترللب فللي بحللر جشللؾب الرلليؽ
 ومؽ أىؼ ىذه األنيار: وبحر العرب بالسحيط اليشدي 
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نيلار أوىلؾ أطلؾل أنيلار السجسؾعلة الجشؾبيلة وسلادس  -نير ميكهن :*
 أالف كلؼ( ويشبلع ملؽ مقاطعلة تدلشياي الرليشية  ٗأسيا وطؾللو حلؾالي)

ويرب في بحلر جشلؾب الرليؽ إللي الجشلؾب ملؽ مديشلة )ىؾجلي مشلو( 
دول)الرلليؽ الوس تايالند كس ؾديا فيتشام( وىللؾ يختللرا أراضللي خسللس 
( يقلع مشيلا داخلل أراضلي ٕألل  كلؼ ٓ٘ٚوت م  مداحة حؾضلو حلؾالي)

 ( والباقي عمي باقي دول الحؾض.ٝ ٖٕالريؽ حؾالي)
ويتر  السجري األعمى لمشير بالزلي  وسلرعة الجريلان حيلث يختلرا 

ة والشيللر يتلل ل  مللؽ مجسؾعللة ك يللر  سرتفعللة ال اليزللاب والجبللالمشللاط  
تيشسللللا يترلللل   مللللؽ الروافللللد والسجللللاري السائيللللة فللللي حؾضللللو األعمللللى 

ثللللؼ يقللللل حجللللؼ مياىللللو  باعتللللدال الجريللللان وغللللزارة مياىللللو فللللي كس ؾديللللا 
باالتجاه نحؾ السرب بد ب اندياب السياه في أعداد ك يرة مؽ القشؾات 

وتذللكل األمظللار الشاتجللة علللؽ   وتدللرب كسيللات مشيللا فللي السدللتشقعات
تغذيلة الشيلر بالسيلاه للذلػ ي مل  أقرلي ترلرفو  الرياح السؾسسية مردر

ويرللل إللللي  فللي حؾضللو األعمللى مللع تدايللة جللير أغدللظس وسلل تس ر 
أعملللي مشدلللؾب فلللي حؾضلللو األدنلللى بعلللد حلللؾالي جلللير أي فلللي أواخلللر 

وترل السياه إلي أدني مشدؾبيا عمي طؾل امتداد الشير خالل  أكتؾبر 
 ؾ أو يؾنيلللو وت خلللذ فلللي االرتفلللاع فلللي مجلللري الشيلللر خلللالل ملللاي أتريلللل 

 /ثانية(ٖم ٓٓٓٔٔومتؾسط تررفو)
 يللااليسااليوىللؾ يشبللع مللؽ الدللفؾح الجشؾبيللة لسرتفعللات  -نيففر الجففان :*

ويتجو برفة عاملة ملؽ الذلسال والذلسال الغربلي نحلؾ الجشلؾب الذلرقي 
حيث يغير اتجاىو نحؾ  مخترقا سيؾل جسالي اليشد حتى مشظقة الدلتا 

ويختللرا الشيللر فللي قدللسو األوسلللط  الجشللؾب ليرللب فللي خمللين تشغلللال 
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سيل)جانجتيػ( وىلؾ سليل خرليب كثيلر الدلكان وذو أىسيلة تاريخيلة 
ولللو أىسيللة ديشيللة عشللد  ألنللو كللان ميللدا لمعديللد مللؽ الحزللارات القديسللة  

 أالكشانلللللدا  ذلللللسل أنيار)تيلللللاجيراثي توتتعلللللدد روافلللللد الشيلللللر ل  اليشلللللدوك
ي ملع نيلر ال راىسلا وغيرىا( ثؼ يدخل نظاا اللدلتا ويمتقل   دىؾلي جانجا

تلللؾترا ويعلللرف السجلللري الؾاسلللع الشلللاتن علللؽ التقلللاع الشيلللريؽ باسلللؼ)بادما( 
وتتعللدد الفللروع الشيريللة فللي مشظقللة الللدلتا الؾاقعللة داخللل أراضللي دولتللي 

(.ويتؾقللل  ٕمميلللؾن كلللؼ ٔ‚ٙوت مللل  مدلللاحة حؾضلللو) اليشلللد وبلللشجالديش 
الجشؾبيلللة مشدللؾب ميلللاه نيللر الجلللانن عملللي الثمللؾج الذائبلللة عمللي الدلللفؾح 
وأمظللار  لسرتفعللات الييسااليللا خللالل الفتللرة مللؽ جللير اتريللل إلللي يؾنيللو 

أمظللللار الريللللاح السؾسللللسية مللللا تلللليؽ جلللليري يؾليللللؾ  هاألعاصللللير  وميللللا
 ./ثانية(ٖم ٖٓٓٓٛوي م  متؾسط تررفو السائي) وأكتؾبر 

 -مجسهعة اْلنيار الغر ية: -4
فللللي  يجللللري مشيللللافكللللؼ(  ٓٓٛٔ)وي ملللل  طؾلللللو حللللؾالي  نيففففر دجمففففة: *

مرتفعللات جشللؾب  ويشبللع نيللر دجمللة مللؽ كللؼ( ٓٓٗٔاألراضللي العراقيللة )
  ومللللؽ جبللللال ىزللللبة األناضللللؾل تتركيللللا حيللللث جبللللال طللللؾروس جللللرا 

ويرب في الشير مجسؾعة ك يلرة ملؽ الروافلد السشتذلرة   زاجروس ب يران
ومؽ أىلؼ روافلده نيلر الخلاتؾر ويمتقلي   في أراضي تركيا وإيران والعراا

ونيللر اللزاب الك يللر ويمتقلي تشيللر دجمللة  يذلخاتؾر ملع نيللر دجملة عشللد ف
  ويذللكل الللزاب الك يللر ثمللث مرللادر ميللاه نيللر دجمللة عشللد تمللدة جللؾرة 

وأقيسللل  عملللي نيلللر دجملللة العديلللد ملللؽ الدلللدود   ونيلللر اللللزاب الرلللغير
 العراقية مثل السؾصل والثرثار والكؾت والعسارة.
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برللرة ليكؾنللا ويمتقللي نيللري دجمللة والفللرات عشللد تمللدة قرنللو بللالقرب مللؽ ال
 الفاو.جشؾب جرا  معا جط العرب الذي يرب في الخمين العربي

وىللؾ يشبللع مللؽ ىزللبة ( كؼ ٕٓٓٛ)وي ملل  طؾلللو حللؾالي نيففر الفففرات:*
كؼ( ليدخل  ٗٗ٘ويجري في األراضي التركية لسدافة) األناضؾل تتركيا

وبعلدىا يلدخل أراضللي العلراا عشللد  أراضلي سلؾريا حتللى تملدة ال ؾكسللال 
وىسلا يمتكيلان ( وملراد صلؾ  نيلر فلرات صلؾ )ىؼ روافلدهأ و  تمدة حريبة 

ويقظلللع جبلللال طلللؾروس ع لللر خلللان  عسيللل  ثلللؼ  ليذلللكالن نيلللر الفلللرات 
وقللد أقلليؼ سللد الظبقللة أو سللد الثللؾرة  يللدخل بعللد ذلللػ األراضللي الدللؾرية 

نير الداجؾر   )ومؽ أىؼ روافد الفرات في سؾريا وتكؾن  بحيرة األسد 
الذي يمتقي تشير الفرات جشؾب مديشة  (تؾرونير الخا نير تمي  الفرات 

 .دير الزور
ثللللؼ يللللدخل نيلللللر الفللللرات إللللللي األراضللللي العراقيللللة بلللللالقرب مللللؽ مديشلللللة 

رب مؽ نير دجمة عشد الرمادي قرب بغداد ويتجو نحؾ تثؼ يق ال ؾكسال 
الجشلللؾب الذلللرقي ثلللؼ الجشلللؾب باسلللؼ جلللط اليشديلللة حتلللى يرلللل الكؾفلللة 

اوة يتفللرع نيللر الفللرات إلللي عللدة مديشللة الدللس دوبعلل ويدللسي جللط الكؾفللة 
فللروع ثللؼ يمتقللي الفللرات ودجمللة  عشللد القرنللة جللسال البرللرة فيسللا يعللرف 

وتعتسد العراا عمي نير الفرات وأقيس  عمية الددود مثل   بذط العرب
وت ملللل  مدللللاحة حللللؾض الدجمللللة والفللللرات   الرمللللادي والحبانيللللة واليشديللللة

 /ثانية(.ٖمٓٓٓٔ( ومتؾسط تررفو السائي)ٕمميؾن كؼ ٔٔحؾالي)
 -مجسهعة اْلنيار ذات الترري  الداخمي: -5

)سليحؾن وجيحللؾن( وىسلا يشبعللان ملؽ جبللال *نيفري سففيرداريا وأمهداريففا
وتجللري تيسللا السيللاه عشللد ذوبللان الثمللؾج فللي  ىشللدكؾش وىزللبة البللامير 
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الرللير  وىسللا يشحللدران بذللدة تبعللا لتزللاريس السشظقللة إلللي مجارييسللا 
الدنيا التي تتسيلز بلالبطع عملي عكلس مجارييسلا العميلا  ويدلتسر جريلان 

)يرلللب نيلللر آرالالشيلللران نحلللؾ الذلللسال الغربلللي حتلللى يرلللبا فلللي بحلللر 
 (ٜ)نير أمؾداريا في جشؾبو(.و  و سيرداريا في جسال

 

 أىم اْلنيار في قارة أفري ية-1
معيشلة نتيجلة لعلدة  صيتسيز التررير الشيري فلي قلارة افريكيلة بخرلائ

حيللث يقدللؼ خللط  السؾقللع الجغرافللي لقللارة افريكيللة  -عؾامللل مللؽ أىسيللا:
االستؾاع القارة إلي نرفيؽ يتخذ القدلؼ الجشلؾبي مشيلا جلكل جلبو جزيلرة 
تتؾغلللل فلللي السدلللظحات السائيلللة )السحيظللليؽ األطمشظلللي واليشلللدي( مسلللا 

 .أمظاره أدي إلي غزارة
تيشسا القدلؼ الذلسالي  -وتعدد السجاري الشيرية وغزارة ترريفيا السائي-

عكلللس ذللللػ حيلللث تذلللغل الرلللحراع الك لللرى معغسلللو لؾقؾعلللو فلللي علللل 
السظلللر مسلللا أدي إللللي ضلللنلة أعلللداد األنيلللار ومائيتيلللا وقرلللر أطؾاليلللا 
وتركزىا عشد األطراف باستثشاع نير الشيل الذي تؾجد مشابعلو االسلتؾائية 

 .وخرائص السشاخ الدائدة في أقاليسيا السختمفة -.وسط القارةفي 
 -:يكالتال التررير الشيري  أنساط ولتمػ العؾامل ت ثير في تحديد

ويعلرف ىشلا أنيار دائسة الجريان  وتتركز في الشظلاا األوسلط لمقلارة  -
بحكلللؼ غلللزارة سلللظ  ويتجلللو نحلللؾ الذلللسال مخترقلللا  )نيل فيكتؾريلللا(باسلللؼ

 .االستؾائيةأمظارىا 

                                                             
9

 
 )أوراسٌا(،مرجع سبك ذكره.اإلللٌمٌة،الجغرافٌا وآخروندمحم المعتصم أحمد، (انظر:
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وأنيلللللار مؾسلللللسية الجريلللللان وتشتذلللللر حلللللؾل الشظلللللاا األوسلللللط لمقلللللارة  -
وبخاصلللللة فلللللي الجشلللللؾب والذلللللرا والذلللللسال نتيجلللللة لدلللللقؾ  األمظلللللار 

 .السؾسسية
وأنيللار تجللري فييللا السيللاه بذللكل مفللاجل وخللالل فتللرات زمشيللة محللدودة 

 كسا في الشظاقات الرحراوية تشرفي القارة.
 

 
 افريكية في األنيار أىؼ( ٗ)رقؼ جكل
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وترللرف معغللؼ أنيلللار القللارة مياىيللا فلللي السحلليط األطمشظللي حيلللث  -
( مؽ جسمة مداحة أحؾاض األنيار الرئيدلية  ٖٝٛتررف فيو حؾالي)

تيشسا تررف بكية السداحات مؽ أحؾاض األنيار  الرئيدلية  في القارة 
وقللد سللاعد عمللي ذلللػ عللدة  فللي السحلليط اليشللدي والبحللار السترللمة بللو 

ا عغلللؼ أطلللؾال الدلللؾاحل األفريكيلللة السظملللة عملللي السحللليط عؾاملللل مشيللل
وط يعلة أجلكال سلظ  األرض والتلي تتسيلز باتدلاع مدلاحة  األطمشظي 

وارتفللاع نظللاا  األحللؾاض التزاريدللية القريبللة مللؽ سللاحل األطمشظللي  
ىزاب جرا افريكية واقترابلو ملؽ سلاحل السحليط اليشلدي)انغر الذلكل 

 افريكية. ( الذي يؾض  أىؼ األنيار في ٗرقؼ 
يختم  نير الشيل عؽ بكية أنيار العلالؼ ب نلو يشبلع ملؽ  -*نير الشيل:

وي مللل   الجشلللؾب ويدلللير باتجلللاه الذلللسال ليرلللب فلللي البحلللر الستؾسلللط 
وت ملل   نيللار افريكيللة أكللؼ ( وىللؾ أطللؾل  ٓٚٙٙإجسللالي طؾلللو حللؾالي )
( ليلل تي فلي السركللز الثللاني بعللد ٕمميلؾن كللؼ ٖ‚ٖمدلاحة حؾضللو حللؾالي)

وت لللدأ مشابعلللو ملللؽ دائلللرة  الكشغلللؾ ملللؽ حيلللث مدلللاحة الحلللؾض حلللؾض 
مؽ الحافة الذلرقية لألخلدود  ؾروفؾف( حيث يشبع رافد جشؾبا ºٗعرض )
ثللللؼ يرللللب فللللي نيللللر كللللاجيرا الللللذي تشدللللاب مياىللللو فللللي بحيللللرة  الغربللللي

الرئيدلللي لشيللر الشيللل بسيللاه دائسللة علللؽ  غللذيالس كللاجيراويعللد  فيكتؾريللا 
ويخللرج الشيللل مللؽ بحيللرة فيكتؾريللا قللرب مديشللة جانجللا   طريلل  البحيللرة 

بسدلللاقط مائيلللة كذلللالل  ملللرورا الغربللليىزلللبة البحيلللرات إللللى األخلللدود 
 ربيللللؾن جللللسال مديشللللة جانجللللا  وىللللؾ ضللللي  السجللللري وسللللريع الجريللللان 

 ثلللؼ يلللدخل نظلللاا سللليمي ويتدلللع مجلللراه ويبظللل  الجريلللان  وبعلللدىا يلللدخل
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الت مرتذليزون ق لل ثلؼ يتجلو نحلؾ الغلرب وتعترضلو جلال  ابحيلرة كيؾجل
متجيلا  ثؼ يخرج ملؽ ىلذه البحيلرة باسلؼ نيلل أل لرت دخؾلو بحيرة أل رت 

ويدلسى تبحلر  ليدخل أراضي الدؾدان  حتى جسال أوغشدا نحؾ الذسال
تعلللدد روافلللده التلللي تذلللسل تويتسيلللز الشيلللل فلللي جشلللؾب الدلللؾدان   الج لللل

ويستلد الشظلاا الدليمي  أساسا بحر الج ل وبحلر الغلزال ونيلر الدلؾبا  
رض الجزيللرة أنحللؾ الذللسال ليذللسل سلليؾل وسللط الدللؾدان التللي تزللؼ 

 وسيؾل الشيل األتيض.
ويترلللل بالشيلللل فلللي قدلللسو األوسلللط والذلللسالي بالدلللؾدان بالشيلللل األزرا 
ونيللللر عظ للللرة وروافللللدىسا)ويعرف بالشيللللل الشللللؾبي( ويتسيللللز ىشللللا بكثلللللرة 

 ان.وضي  السجري وسرعة الجري الجشادل والذالالت 
 ºٕٕثللؼ يللدخل الشيللل أراضللي مرللر عشللد وادي حمفللا عشللد خللط عللرض)

كلللللؼ( أي ملللللا  ٕٓ٘ٔجلللللساال( وي مللللل  طلللللؾل الشيلللللل فلللللي مرلللللر حلللللؾالي)
وال يترلللل بالشيلللل فلللي طلللؾل  ( ملللؽ إجسلللالي طلللؾل الشيللر  ٖٕٝيعللادل)

وتقلل كسيلة مياىلو تلدريجيا باالتجلاه  جريانو فلي مرلر بل ي رافلد نيلري 
ويرجللع  فللي البحللر الستؾسللط   مللؽ الجشللؾب إلللي الذللسال نحللؾ السرللب

ذلللػ لعللدم وجللؾد روافللد نيريللة والرتفللاع درجللة الحللرارة وبالتللالي يتعللرض 
حيلث يتفلرع نيلر الشيلل جلسال مديشلة  كسلا يتعلرض لمتفلرع الشير لمتبخر 

إلى فرعيؽ دميا  ورجيد المذان يخترقان دلتلاه كؼ(  ٕٕ القاىرة بحؾالي)
التكؾيشلات  ملؽ ؾال فيزليةسلي   وقد كؾن ليربا في مياه البحر الستؾسط

الرسلللؾبية القميملللة االنحلللدار التلللي تفرلللل حافلللة اليزلللبة ا فريكيلللة علللؽ 
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سللاحل البحللر الستؾسللط مسللا يتللي  لللو السجللال ليدللير مدللافة طؾيمللة فللي 
   ٓٔ)واديو ودلتاه

 ٗٛوي م  متؾسط تررف نيلر الشيلل عشلد أسلؾان)بحيرة ناصلر( حلؾالي)
 ٖٓٓٓالبحلللر الستؾسلللط ي مللل )وترلللرفو السلللائي فلللي  ( سلللشؾيا ٖمميلللار م

 /ثانية(ٖم
يترللدر نيللر الكشغللؾ أنيللار افريكيللة مللؽ حيللث اتدللاع  *نيففر الكشغففه:

تيشسللا يذللغل السركللز الثللاني  ( تقريبللا ٕمميللؾن كللؼ ٖ‚٘مدللاحة الحللؾض)
قمللب وىللؾ يقللع فللي  كللؼ( ٓٓٚٗ) بعلد نيللر الشيللل مللؽ حيللث طللؾل مجلراه 

( التقللاع نيري)لؾاالبللاويتكللؾن نيللر الكشغللؾ مللؽ   إفريكيللا السداريللة السظيللرة
اللللذي يعللللد امتلللدادا لشيللللر  (لؾاتللللؾال )ونيلللر قلللرب مشللللابع نيلللر الزم يللللزي 

مللؽ جشللؾب جللرقي الكشغللؾ الديسقراطيللة  (لؾاالبللا )ويشبللع نيللر جللام يزي()
 ٘ٗعشلد التقلاع خلط علرض)( لؾاتلؾال  )ويتجو نحلؾ الذلسال ليمتقلي تشيلر

ºٙ  ٓ٘جشؾبللا بخللط طللؾل ٕٙº الت جللرقا( ثللؼ يدللتسر سلليره حتللى جللال
وبعللد ( لؾاالبللا )تؾيؾمللا( ويعللرف نيللر الكشغللؾ أحيانللا باسللؼ نيللر سللتانمي)

جلللالالت سلللتانمي يشحلللرف الشيلللر نحلللؾ الذلللسال الغربلللي ثلللؼ إللللي الغلللرب 
 لشلللللدي  مكؾنللللا انحشللللاعة ك يلللللرة يمتقللللي فلللللي نظاقيللللا تروافلللللد )أروويسللللي 

 ثلللللؼ يتجلللللو نحللللؾ الجشلللللؾب الغربلللللي ليمتقلللللي ترافلللللده) لؾملللللامي( إنس يللللري 
أوبلانجي( ثلؼ يتجلو ليرلب فلي السحليط  وبروافد أخري أىسيلا)مؾنجاال( 

الكشغلللللللؾ  األطمشظلللللللي مذلللللللكال خلللللللط الحلللللللدود الدياسلللللللية تللللللليؽ دولتلللللللي)
 والكشغؾ كيشذاسا. الديسقراطية 

                                                             
،دراسة إللٌمٌة ،افرٌمٌة واسترالٌا،مكتبة االنجلو المصرٌة ، 2انظر : دمحم السٌد غالب ،وآخرون،جغرافٌة العالم، ج ( 11

 . 1991الماهرة ،
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ونير الكشغؾ صال  لمسالحة فلي ثلالث مدلافات رئيدلية )ملا تليؽ مديشلة 
ا ومل وما تليؽ جلالالت تؾيؾملا وبحيلرة ملالييؾاو سلتانمي  متادي ومربو 

ويترلل  مرللب الشيللر باالتدللاع  تلليؽ جللالالت تؾيؾمللا واتجللاه السشللابع(
 ٓٓٓٔٗويتسيللللللز نيللللللر الكشغللللللؾ بزللللللخامة ترللللللرف مياىللللللو) والعسلللللل  

وىلللذا يرجلللع إللللي غلللزارة  ( سلللشؾيا ٖكلللؼ ٖٓ٘ٔ/ثانيلللة( أو ملللا يعلللادل)ٖم
 األمظار واتداع مداحة حؾضو وتعدد روافده.

كؼ( ويعرف بعدة  ٓٛٔٗوىؾ ثالث أطؾل أنيار افريكية) *نير الشيجر:
) ويعللرف مجللراه األعمللى باسللؼ نيللر  (جؾليللا )أسللساع افريكيللة مثللل نيللر

) ومجلللراه األدنلللى باسلللؼ ( أسلللاإجييرن  )ومجلللراه األوسلللط باسلللؼ( مايؾبلللالؾ
( ومتؾسللللط ٕأللللل  كللللؼ ٜٓٛٔوت ملللل  مدللللاحة حؾضللللو حللللؾالي) ( كللللؾارا

 /ثانية(.ٖم ٓٓٓٙ( )ٖكؼ ٖٕٙتررفو الدشؾي حؾالي)
 ٘ٓعشلد خلط علرض) ن سال ىزبة فؾتلا جلالؾ ويشبع نير الشيجر مؽ ج 
ٜº  جلللساال( ويتجلللو الشيلللر نحلللؾ الذلللسال ثلللؼ يغيلللر اتجاىلللو نحلللؾ الذلللسال

تشكيدللؾ( ويشتيللي السجللري  مم للؾ  نيانللدان  الذللرقي ليمتقللي تروافللد)مافؾ 
ثللؼ ي للدأ ( بامللاكؾ فللي دولللة مللالي)األعملى لمشيللر عشللد كتمللة سللؾتؾبا قللرب 
ثللؼ يتجلو نحللؾ الذلرا والذللسال   الشيلر بانحللدار ىلابط يعترضللو الجشلادل

يمتقلي نيلر الشيجلر  (ملؾبتي)وعشلد  الذرقي مع خمؾ مجراه ملؽ الجشلادل 
ويستلللد ملللؽ الزلللفة اليدلللري لمشيلللر علللدة بحيلللرات صلللغيرة ( بلللاني)ترافلللد 

يغيللر الشيللر  (تسبكتللؾ )وعشللد تترللل بسجللري الشيللر عللؽ طريلل  القشللؾات 
مجلللراه ثلللؼ يتدلللع  ثلللؼ يختلللرا خلللان  ضلللي   مجلللراه ليتجلللو نحلللؾ الذلللرا 

 .(جاو )ويخترا الديؾل الفيزية عشد
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وباسلللتثشاع السدلللافة تللليؽ )ملللديشتي باملللاكؾ  لؾليكلللؾرو( وىلللذه تكثلللر فييلللا 
ويدللتسر  يترلل  مجللري الشيللر األوسللط برللالحيتو لمسالحللة  الجشللادل 

نير الشيجر في الدير نحؾ الذرا والجشؾب الذرقي لي دأ مجراه األدنلى 
ويمتقلي  السجلري والدليل الفيزلي  )جيبا في نيجيريا( ويتدلع  عشد تمدة

كلؼ( وىلذا الرافلد  ٓٙٔكادونا( بعد جيبلا بحلؾالي) تروافد ىامة مثل نير)
وعشللد   ( مللؽ جسملة ترللريفو السللائي الدللشؾي  ٕٝ٘يغلذي الشيللر بحللؾالي)

يمتقي نير الشيجر ترافده الك ير)نير تشؾي( ثؼ يدتسر فلي  لؾكؾجا( تمدة)
  دليؾل حتلى يلدخل نظلاا اللدلتااتجاه الجشؾب مخترقا نظلاا اللتالل وال

وتستللد دلتلا الشيجللر مللؽ  األطمشظللي  طثلؼ يرللب فلي خمللين غيشيللا بلالسحي
كللللؼ( ومللللؽ الذللللسال إلللللي الجشللللؾب  ٕٖٓالذللللرا إلللللي الغللللرب بسدللللافة)

 (ٕألللل  كلللؼ ٖٙكلللؼ( وت مللل  مدلللاحة دلتلللا الشيجلللر حلللؾالي) ٕٓٗبسدلللافة)
 ويخترقيللا جللبكة كثيفللة مللؽ السجلللاري الشيريللة السترللمة بسجللري الشيجلللر

 ٔٔ)فؾركادوس(. تؾني  )مثل
 -: نير اْلوران *

كللؼ( ويشبللع  ٕٜٕٓوىللؾ أطللؾل انيللار جشللؾب افريكيللة حيللث ي ملل  طؾلللو )
 م( تقريبللا  ٕٖٓٓمللؽ سللفؾح مرتفعللات دراكشزبللرج التللي يرللل ارتفاعيللا)

ويتجو مجراىا برفة عاملة نحلؾ الجشلؾب والجشلؾب الغربلي ليذلكل خلط 
ومللللا تلللليؽ الكللللاب  واألورانللللن الحللللدود الفاصللللل تلللليؽ مقللللاطعتي الكللللاب 

ويعترض مجري الشير بعد مديشلة أتيشجتلؾن جلالالت   اوجسيؾرية نامي ي
 اوجراتيس(. )

                                                             
(انظر:دمحم خمٌس الزوكة،جغرافٌة المٌاه،مرجع سبك ذكره.11
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ويجلللري الجلللزع سللليكاو(  فلللال  كاليلللدون  كلللرا  وملللؽ أىلللؼ روافلللده أنيلللار)
األخير مؽ مجري نير األورانن في نظاا صلحراع كميلاري الجافلة مسلا 

ويرللب فللي خمللين   بفعللل التبخللريعرضلو لفقللد كسيللات ك يللرة مللؽ السيللاه 
 ويعترض مربو بعض الددود الرممية. ألكدشدر بالسحيط األطمشظي 

 
 أنيار قارة أور ا-3

تتسيز الدسات العامة لألنيلار ونغلؼ جريانيلا فلي قلارة أوربلا بخرلائص 
حيث أدي انخفلاض مشدلؾب مدلاحات واسلعة  أجكال الدظ  الرئيدية؛

جريللان العديلد مللؽ أنيلار القللارة   ملؽ القلارة واسللتؾاع سلظحيا إلللي انحلدار
تيؽ البطع واالعتدال فلي نظاقاتيلا الدليمية أو الحؾضلية  ووجلؾد أعلداد 

مثلللل نيلللر  ك يلللرة ملللؽ األنيلللار طؾيملللة السجلللري)ال يقلللل علللؽ ألللل  كلللؼ(
 ٕٖٓٔكلللؼ( ونيلللر اللللرايؽ) ٕٓ٘ٛ)بكلللؼ( ونيلللر اللللدانؾ  ٜٖٓٙالفؾلجلللا)

  صلللالحة لمسالحلللة وتدلللتغل فلللي عسميلللات الشقلللل األنيلللارمعغلللؼ و  كلللؼ(
 (٘وتشقدللؼ أنيللار أوربللا إلللي أربللع مجسؾعللات رئيدللية يؾضللحيا الذللكل)

 -مجسهعة أنيار شرقي أور ا: -2
 -خرائريا:الدون  الدونيدتر( ومؽ أىؼ  الدنيير  وتزؼ)الفؾلجا 

تزلؼ ىلذه السجسؾعلة أطلؾل  ثوكثلرة تعرجلو  حيل مجرى الشيلرطؾل  -
األنيللللار صللللالحة  ؼالدلللليؾل واسللللتؾائيا  ومعغلللل عاتدللللاو  نيللللار القللللارة أ

 تشبع معغؼ األنيار مؽ تالل جميدية مرتفعة.و  -لمسالحة
تتبللايؽ نغللؼ جريللان السيللاه فللي األنيللار تبعللا لفرللمية سللقؾ  السظللر  و  -

مشدللؾب السيللاه  عتدللقط األمظللار الرلليفية  فترتفلل ثالثمللؾج؛ حيلل نوذوبللا
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في األنيلار ملع سلقؾ  السظلر ثلؼ ت خلذ فلي التشلاقص ملع اقتلراب فرلل 
ويؾجلد مؾسلسان  -تتجسد مياه األنيار خالل جليؾر الذلتاع و  -الخرير

حيلللث األمظلللار  لفيزلللان األنيلللار يتفقلللان ملللع جللليؾر الرلللير والربيلللع 
 وذوبان الثمؾج في الربيع(. الريفية 

 

 
 أوربا في األنيار( ٘)رقؼ جكل

 
كلؼ( وىلؾ  ٜٖٓٙيعلد نيلر الفؾلجلا أطلؾل أنيلار أوربلا )*نيفر الفهلجفا: 

م( وىلي واقعلة جلسال غلرب  ٕٕٛيشبع مؽ تالل فمداي التي ترتفلع إللي)
ويرللب فللي  ويشحللدر الشيللر تللبطع فللي اتجللاه الجشللؾب  مديشللة مؾسللكؾ 

 (.م ٖٓ-بحر قزويؽ عشد ساحمو الذسالي الغربي)بحر قزويؽ
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وحؾضلللللو غزيلللللر  ( تقريبلللللا ٕمميلللللؾن كلللللؼ ٔ‚ٖوت مللللل  مدلللللاحة حؾضلللللو) 
ألل  رافلد ومجلري ملائي  ٔ٘ٔوتتعدد الروافد التي ترل إلي) األمظار 

/ثانيللللة( بستؾسللللط سللللشؾي  ٖم ٓٓٓٛوي ملللل  متؾسللللط ترللللرفو حللللؾالي ) (
 ( والشير يتجسد لسدة ثالثة جيؾر في الدشة.ٖمميار م ٕٗٙ)

 ويسكؽ التسييز تيؽ ثالثة أجزاع لسجري نير الفؾلجا كالتالي:
ي لللللدأ ملللللؽ مشبعلللللو حتلللللى التقلللللاع الفؾلجلللللا ترافلللللده و  السجلللللري األعملللللى  -

 .الك ير)نير أوكا( عشد مديشة نايزني نؾفجؾرود )جؾركي سابقا(
ويتدؼ الشير ىشا بزي  السجري وكثرة السراطب عمي جان ي السجلري 

 وفؾلجللؾ  ويع لر الشيللر سمدلمة مللؽ البحيللرات الرلغيرة مثللل بحيلرة تيشللؾ 
وبعده يمتقي الشير بعدة روافلد ري شدػ(  وتتعدد روافد الشير حتى خزان)

 أىسيا)كؾستروما أوكا(.
وي لللدأ ملللؽ نقظلللة التقلللاع أوكلللا حتلللى التقائلللو ترافلللده  السجلللري األوسلللط  -

 )كاما( ويتسيز السجري بزخامة ترريفو السائي لتعدد روافده الك يرة.
وي دأ مؽ نقظة التقاع الشير ترافده كاما حتى مربو  السجري األدنى  -

قزويؽ ويتدؼ السجلري بزلخامة مائيتلو وانحلداره نحلؾ الجشلؾب في بحر 
الغربللي عمللي طللؾل امتللداد تللالل الفؾلجللا التللي عمللي يدللار الشيللر نحللؾ 

اللذي يتجلو نحلؾ   ورافده الرئيدي ىشا ىؾ)نير أختؾبلا(دمديشة فؾلجا جرا
الجشللؾب الذللرقي مؾازيللا لسجللري الفؾلجا وتتعللدد روافللد نيللر الفؾلجللا فللي 

 ستارايا(. كاميزياك  تؾلدا  ذسل)تؾزان مشظقة الدلتا  لت
 تتسيز بعدة سسات رئيدية ىي:و  مجسهعة أنيار  ر ي أور ا: -1
تفيض مياه األنيلار خلالل جليؾر الذلتاع نتيجلة لخزلؾع غربلي أوربلا -

اللذي يتسيللز بدللقؾ  األمظلار طللؾال العللام والتلي تللزداد فللي الذللتاع تيشسا 
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يجلللة الرتفلللاع درجلللة تقلللل السيلللاه فلللي األنيلللار خلللالل فرلللل الرلللير نت
 الحرارة التي تديؼ في الفقد بالتبخر.

اعتدال جريان السياه في معغلؼ األنيلار وعلدم تغييلر مشدلؾب مياىيلا  -
بذللللكل فجللللائي خللللالل جلللليؾر الدشة وبخاصللللة األنيللللار التللللي مرللللدرىا 
ذوبلللان الجميد وسلللاعد عملللي ذللللػ سلللقؾ  األمظلللار الغزيلللرة طلللؾال العلللام 

وتقل األمظلار باالتجلاه ملؽ الغلرب نحلؾ   نتيجة الرياح الغربية العكدية
 داخل القارة بعيدا عؽ السحيط األطمشظي.

تتر  انيار القدؼ الذلسالي الغربلي فلي جلبو جزيلرة اسلكشدناوة ذات  -
الذللديد مسا أسليؼ فللي تؾليللد الكيربللاع  ونقللل  رالظ يعلة الج ميللة باالنحللدا

 األخذاب مؽ الغابات طؾال العام باستثشاع فترة التجسد.
تتسيللز األنيلللار تتشاسللل  تلللدف  مياىيلللا نتيجلللة لسلللرور معغسيلللا خلللالل  -

أعللداد ك يللرة مللؽ البحيللرات الجميديللة األصللل ق للل أن ترللب فللي البحللار 
السحيظية ومؽ أنيار غلرب أوربلا الياملة )إيسز إللب( وىسلا يرلبان فلي 

فدلللتؾال( ويرلللبان فلللي البحلللر ال مظي وأنيلللار  بحلللر الذلللسال وأنيار)أود 
مللللؽ  (الدلللليؽ  المللللؾار )نيللللارأ( وتعد سلللليفرن   التسيزالجللللزر ال ريظانيللللة)

 أجير أنيار غربي أوربا.
وىؾ مؽ أىؼ انيار فرندا حيث يعد الشير الرئيدي فلي  -*نير الدين:

حلللللللللؾض بلللللللللاريس ويشبع ملللللللللؽ األجلللللللللزاع الذلللللللللسالية ليزلللللللللبة فرندلللللللللا 
الؾسظي ويرللللب فللللي القشللللال االنجميزي وي ملللل  طللللؾل مجللللراه الرئيدللللي 

بلللالشير ملللؽ جانبلللو األيدلللر بعلللض الروافلللد ويترلللل  كلللؼ( ٔٚٚحلللؾالي)
 .لؾنن( نير الرغيرة مثل )نير يؾنى 
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ويعلللد نيلللر الدللليؽ السخلللرج الشيلللري الرئيدلللي لذلللبكة ملللؽ األنيلللار التلللي 
 روتشحلللدر ملللؽ الجانلللب الذلللرقي لحلللؾض بلللاريس مثلللل أنيلللا تترلللل بلللو 

أوسلي( والشيلر غزيلر السيلاه حيلث ي مل  متؾسلط ترللريفو  أوبلي  )ملارن 
يرجللع إلللي السؾقللع  ام/ثانيللة( عشللد السرللب  وىللذ ٓ٘ٗ) يالسللائي حللؾال

 لشير الديؽ  وتعدد روافده. يالجغراف
( ويعلد ٙيجري نير المؾار في أراضي فرندا)جلكل رقلؼ  -:*نير المهار

 ٘ٔٔكؼ( وت م  مداحة حؾضلو) ٕٓٓٔوطؾلو) ةأطؾل األنيار الفرندي
م(  ٓٓٗٔوىللؾ يشبللع مللؽ ىزللبة فرندللا الؾسللظي )بارتفللاع  (ٕأللل  كللؼ

ع لللر  متجيلللا جلللساالسلللاحل البحلللر الستؾسلللط   كلللؼ ملللؽ ٓ٘ٔعملللى بعلللد 
 .أخاديد وصدوع الكتمة السركزية

كلؼ  ٕ٘ٛعملى مدلافة  (روان )ثؼ يسر في السشظقلة الدليمية بلالقرب ملؽ
نيلللر  يتمقلللي أىلللؼ روافلللده)يلللدخل الحلللؾض الباريدلللي  وعشلللدما مشبعلللو ملللؽ

  ونيللر إنللدره  نيللر جللير )ثللؼ يتمقللى روافللده األخللرى السيسللة وىللي( ألييللو
( ونيللللر لللللؾار  ونيللللر سللللارت( وىللللذه األنيللللار تتالقللللي لتكللللؾن)نير ملللليؽ

وتذلكل معغللؼ الذلبكة السائيللة لحلؾض نيللر الملؾار  ويرللب نيلر المللؾار 
كؼ مؽ مديشلة) نانل ( فلي مرلب واسلع  ٙٔفي السحيط األطمشظي بعد 

 تكثر فيو السياه الزحمة والسدتشقعات.
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 ( حؾض نير المؾار ٙجكل رقؼ) 
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ويترلل  نيلللر الملللؾار بزلللخامة ترلللرير السيللاه فلللي الشيلللر خلللالل فتلللرة 
غللزارة األمظللار الذللتؾية  فيللؾ يتمقللى ميللاه األمظللار الخريفيللة والذللتؾية  
كسللا يتمقللى األمظللار السحيظيلللة والسيللاه الشاجسللة علللؽ ذوبللان الثمللؾج فلللي 

ملؽ حيلث ا مكانلات الؾاسللعة  وىلؾ ملؽ أىلؼ األنيلار الفرندلية  حؾضلو 
أن يقلللدميا؛ فلللي مجلللال الزراعلللة وتؾليلللد الكيربلللاع والدلللياحة التلللي يسكلللؽ 

 (ٕٔ).ال ي ية والسؾاصالت السائية

 -تتسيز بعدة خرائص عامة:و مجسهعة أنيار جشه ي أور ا: -3
قرر أطؾال معغؼ مجاري أنيارىا في أجباه جزر محدودة السداحة  -

 ال مقان.وجبو جزيرة ايظاليا وجبو جزيرة  مثل جبو جزيرة أي يريا 
 لارتفاع مشدؾب السياه فلي معغلؼ األنيلار خلالل جليؾر الذلتاع  وتقل -

لخزلللؾعيا لسشلللاخ البحلللر الستؾسلللط حيلللث  ةالسيلللاه فلللي الرلللير  نتيجللل
 يكؾن الرير جافا. داألمظار الذتؾية  ويكا

تبللايؽ كسياتيلا تبعلا لمسؾقللع  عتفليض األنيلار خلالل جلليؾر الذلتاع  مل -
 ؾب السياه أقراه في أواخر الذتاع.مشد  الجغرافي والتزاريس  وي م

وجؾد مؾسسيؽ لفيزان مياه بعض األنيار)السؾسؼ األول في جليؾر  -
الذلللتاع ملللع سلللقؾ  أمظلللار مشلللاخ البحلللر الستؾسط والسؾسلللؼ الثلللاني فلللي 

فللللي  (ال للللؾ )الربيلللع وأوائللللل الرللللير نتيجللللة لللللذوبان الثمللللؾج مثللللل أنيللللار
 في جشؾبي فرندا(. (والرون والجارون ) ايظاليا 

وىؾ الشير الؾحيد اليام فلي جشلؾبي أوربلا ويتجلو جشؾبلا  -ير الرون:*ن
ويرللللب فللللي خمللللين ليللللؾن بللللالبحر  مللللؽ مشابعللللو األل يللللة فللللي سؾيدللللرا 

 ٛٔ٘كلللؼ( مشيلللا ) ٓٓٛوي مللل  طللؾل مجلللراه الرئيدلللي حللؾالي) الستؾسللط 
                                                             

12
 123، ص، 17، د(انظر:الموسوعة العربٌة، المجل 
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ويتغلذي نيلر اللرون ملؽ األمظلار  والبلاقي فلي سؾيدلرا  كؼ( في فرندلا 
( القادم مؽ الذسال واللذي ن رافده)نير الدؾ الذتؾية وخاصة عؽ طري  

وأقرلللي ترلللرير لشيلللر اللللرون  يمتقلللي تشيلللر اللللرون عشلللد مديشلللة)ليؾن(
كسللا يتغللذي مللؽ ميللاه ذوبللان الثمللؾج واألنيللار  يحلدث خللالل جللير يشللاير 

الجميديللة التللي تشحللدر مللؽ الجبللال العاليللة عللؽ طريلل  عللدة روافللد مشيللا 
للرون أعالىلا مشدلؾبا خلالل دورانس( وترل مياه ا إيدير  أنيار)دروم 

ويتجلاوز حجلؼ الترللرير السلائي لشيلر الللرون  فرلمي الربيلع والرللير 
 /ثانية(.ٖم ٕٓٓٓفي نظاا دلتاه حؾالي)  

 
 اْلنيار في قارة أمريكا الذسالية -4

تشقدللؼ نغللؼ الترللرير الشيللري فللي أمريكللا الذللسالية إلللي سللبعة نظاقللات 
 -( ىي:ٚرئيدية )الذكل رقؼ 

تزللؼ أحللؾاض ىللذه و  -السديد ي/ميدففهري/ايداىه:نغففام أنيففار  -2
األنيلللار الثالثلللة معغلللؼ األجلللزاع الداخميلللة لمؾاليلللات الستحلللدة األمريكيلللة 

ىي ومرتفعللات الكللؾرديميرا الذللرقية)  السحرللؾرة تلليؽ مرتفعللات األبللالش
 مجسؾعة الدالسل الج مية التي تستد بجؾار بعزيا البعض(.

 أطلؾلنلو يعلد ثاللث أحيلث   ك يلرة  أىسيةذات  (السيديدي ي)عد نير وي
عديللدة مشيللا السالحللة  ألغللراضسللتخدم ىللذا الشيللر أ  نيللار العللالؼ  وقللد أ

عللدد مللؽ السللدن  ب نذللاعوكللذلػ سللاعد عمللى التظللؾر العسرانللي   والشقللل
 .السيسة التي تعد مراكز صشارية وتجارية



62 

وساىؼ فلي تظلؾر الشذلا  االقترلادي علؽ طريل  الزراعلة وبشلاع بعلض 
تالفللللي الفيزللللانات التللللي أو السذللللاريع التللللي سللللاعدت عمللللى الللللتخمص 

 .تحدث في ىذا الشير العسالا
نيللللللار القللللللارة وكمسللللللة  أ أطللللللؾل ب نللللللويظملللللل  عمللللللى نيللللللر السيديدللللللي ي و 

 .السياه( في لغة اليشؾد الحسر أباتعشي )  ( السيديدي ي
كللللللؼ( وب ضللللللافة رافللللللده  ٖٚ٘ٚمجللللللراه الرئيدللللللي حللللللؾالي) وي ملللللل  طللللللؾل

 كللللؼ( ٛٔٗٙالرئيدللللي)نير ميدللللؾري( يرللللب  إجسللللالي طللللؾل السجللللري)
  وبذلػ يتردر أنيار القارة وثالث أنيار العالؼ مؽ حيث طؾل السجرى 

 وتتجسع فيو مياه األمظار الداقظة فؾا ثمث أراضي الؾاليات الستحلدة 
ويل تي نيلر السديدل ي كدلابع ( ٕمميلؾن كلؼ ٖ‚ٕوت مل  مدلاحة حؾضلو )

أنيار العالؼ مؽ حيث التررير السائي الدشؾي اللذي ي مل  عشلد مرلبو 
 ./ثانية(ٖأل  م ٛٔ( بسا يعادل)ٖمميؾن كؼ ٕٔٔحؾالي)

مللللؽ بحيللللرة ) اتاسللللكا( جللللسال غربللللي واليللللة )  يويشبللللع نيللللر السيديدللللي 
م( ويتجللو السجللري األعمللى لمشيللر فللي اتجللاه  ٓ٘ٗمشيدللؾتا( ومشدللؾبيا)

الجشلللؾب الذلللرقي  وبعلللد مديشة)سلللان  للللؾيس( تؾاليلللة ميدلللؾري يرلللشع 
جلساال( تقريبلا ويرلب  اتجاىلو  ºٖٚالشير قؾسا ك يرا عشد دائرة علرض)

بعللدة مرللبات   جشللؾبي برللؾرة عامللة حتللى يرللب فللي خمللين السكدلليػ
 وكؾن دلتا ك يرة تؾغم  في خمين السكديػ.
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 ( أىؼ األنيار في أمريكا الذسالية ٚجكل رقؼ) 

 
وبطع جريلان السيلاه فيلو وبخاصلة   ويتدؼ نير السديد ي باتداع مجراه 

فلللي مجلللراه األدنلللى الكثيلللر التعرجلللات  وىلللؾ صلللال  لمسالحلللة فلللي طلللؾل 
 مجراه.
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الف ملؽ أيجسع نير السيديدي ي في مدليرتو  *روافد نير السديد ي:
ويغللل يشسللؾ  والجللداول التللي تغذيللو  األنيللاروىللي ربللارة عللؽ   الروافللد 

  :قدلسيؽ إللىوتشقدلؼ روافلد السيديدلي ي  ك يرا  نيراويك ر حتى يرير 
 اليدللللري وىللللي الروافللللد التللللي ترللللب فللللي الزللللفة  لروافففففد الذففففرقية:*ا

 إلللىوتترلل  بغللزارة مياىيللا مقارنللة بالروافللد الغربيللة وىللي مللؽ الذللسال 
 إلللىيمتقللي تشيللر السيديدللي ي  الللذي( اليشللؾيسو   الجشللؾب ) ويدكؾندللؽ

كلللؼ (  ٓٚ٘ٔ) ( بظلللؾلأوىلللايؾ) و )الذلللسال ملللؽ مديشلللة ) سلللش  للللؾيس
يشبعلللان ملللؽ الدلللفؾح  الملللذان () تلللشس اليدلللري ملللؽ الجيلللة  أوىلللايؾورافلللد 

روافللللد السيديدللللي ي عمللللى  أىللللؼمللللؽ وىللللؾ   ألبللللالشاالغربيللللة لسرتفعللللات 
 أوىللايؾيزيللد ترللرير نيللر السيديدللي ي بعللد التقائللو ترافللده  إذ ا طللالا

 .ونر  ضعفيؽحؾالي  ( عشد مديشة ) القاىرة
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 ( حؾض نير السديد ي ٛجكل رقؼ)
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تشبلللع مللؽ الدلللفؾح الذلللرقية لجبللال روكلللي فلللي وىلللي  الروافففد الغر يفففة:*
ملؽ الذللسال  وأىسيللاالؾاليلات الستحللدة وترلب فللي الزلفة اليسشللى لمشيلر 

 .األحسر(والشير   اركشداس  الجشؾب )ميدؾري  إلى
يذللكل نيللر السيدللؾري أىللؼ روافللد نيللر السديدلل ي  السيدففهري: نيففر -

جللري كللؼ(. ويتكللؾن الس ٖٓٓٓوأغزرىللا ترللريفا لمسيللاه وأطؾليللا حللؾالي)
جلللاالتيؽ(  ماديدلللؾن  )جيفرسلللؾن  مثللللبعلللد التقلللاع روافلللده  للللواألعملللى 

جشلللؾبي واليلللة مؾنتانلللا فلللي نظلللاا الكلللؾرديميرا الذلللرقية ليتجلللو جلللرقا فلللي 
ويشحرف نحلؾ الذلرا  كانداس    ن راسكا اأراضي واليات ساوث داكؾت

بعللللد ذلللللػ مخترقللللا الشظللللاا األوسللللط مللللؽ واليللللة ميدللللؾري ليمتقللللي تشيللللر 
مديشللة سللان  لللؾيس )وفللي ىللذه السشظقللة يتمللؾن ميللاه  السديدلل ي جللسال

السديدلل ي بللالمؾن األسللسر الللداكؽ نتيجللة لمرواسللب والغللريؽ التللي يمقييللا 
السيدللللؾري فللللي السديدلللل ي( ونيللللر السيدللللؾري متعللللدد الروافللللد وصللللال  
لمسالحة في طؾل مجراه حتى مديشة )جري  فلالس( بسجلراه األعملى فلي 

 والية مؾنتانا.
السيسة التي تغلذي  الذرقية د نير أوىايؾ مؽ الروافدويع نير أوىايه:-

 ٓٙ٘ٔ)ي م  طؾللو حلؾاليوأكثرىا ترريفا لمسياه وأطؾليا إذ  السديد ي 
( تتللللؾزع عمللللي ٕوت ملللل  مدللللاحة حؾضللللو حؾالي)نرلللل  مميللللؾن كللللؼ كلللؼ(

الللذي    والشللؾى(كشتكللي انللديانا  واليللات )تشدمفانيا أوىايؾ وسلل  فرجيشيللا 
  اليشللؾى فللي أقرلى جشللؾب واليلة  مديشلة القللاىرةيمتقلي بالسديدل ي عشللد 

وىلللؾ  ؼ(كللل ٖٗٓٔشدلللي )يوملللؽ أىسيلللا نيلللر ت وتتعلللدد روافلللد األوىلللايؾ 
الللذي يشبللع مللؽ مرتفعللات  ؼ(كلل ٜٜٓٔكس رالنللد )   ونيللرصللال  لمسالحللة
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جشلللللؾبي واليلللللة كشتكلللللي وجلللللسالي واليلللللة تيشدلللللي وىؾ صلللللال   األبلللللالش
 لمسالحة.

ا االىايؾ في السديد ي بالكياس وتقل كسية الرواسب والغريؽ التي يمقيي
نتيجلللة اختلللراا نيلللر األوىلللايؾ لشظاقلللات  بسثيمتيلللا ملللؽ نيلللر السيدلللؾري 

وقرر طلؾل مجراىلا وصلغر مدلاحة  مظيرة تغظييا الشباتات الظ يوية 
  حؾضو.

يشبلع نيلر سلان  للؾرانس  /الالحيرات العغسفي:الدفان  لفهرانس نيفر-1
 كللؼ( ٕٙٔٔالذللرقي لسدللافة)( ويتجللو نحللؾ الذللسال أونتللاريؾ) مللؽ بحيللرة

ويتخمللل مجللري الشيللر عللدة   خمللين الدللان  لللؾرانس ق للل أن يرللب فللي
 نلللو يذلللكل الحلللد الفاصلللل تللليؽ واليلللة نيؾيلللؾرك األمريكيلللة أكسلللا  جلللزر 

  لسدلللللللللللللافة   أونتلللللللللللللاريؾ الكشديلللللللللللللةومقاطعلللللللللللللة كؾيلللللللللللللب
وعشللد دخللؾل الشيلر أراضللي كؾيبللػ يتدلع مجللراه فللي نظللاا  ؼ(كل ٕٜٔ )

ويتدللع مجللراه  ليع للر بعللد ذلللػ بحيللرة سللان لللؾي  بحيللرة سللان فرندلليس 
 كلللؼ( ق لللل أن يرلللب فلللي خملللين الدلللان  للللؾرانس  ٗٗٔاألدنلللى لشحلللؾ )

 سلللان فرندلللليس  ياماسلللكا  ه الجشؾبيلللة أنيار)ريذللليميؾ وملللؽ أىلللؼ روافلللد
 وتذلللللسل أىلللللؼ روافلللللده الذلللللسالية أنيار)أوتاوا سلللللان ملللللؾريس  جللللليؾدير(

                                                                                                                                                 العغسللللللللي                                                                                                                        وب ضللللللللافة الظريلللللللل  السللللللللائي فللللللللي البحيللللللللرات سللللللللاجؾناي(
وعمللي  كللؼ( ٓٓٓٗ)لللوإلللى مجللرى الدللان  لللؾرانس يرللب  إجسللالي طؾ 

ذلللػ تتسثللل تدايللة مجللري الدللان  لللؾرانس األعمللى فللي نيللر سللان لللؾيس 
)نظلللاا ال للللراري الؾاسلللعة فللللي وسلللط القللللارة(  تؾاليلللة مشيدلللؾتا األمريكيللللة

  ثلؼ نيلر سلان  ميلري)عؽ طريل  قشلاة سؾبيريؾروليع ر بعد ذلػ بحيرة 
 سللؾبيريؾروىللي تللربط بحيرتللي  عللرف بقشللاة سللؾل  سللان  ميلري وت سلؾ 
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نيللر  بحيللرة سللان  كميللر  وىللؾرن(  ثللؼ بحيللرة ىللؾرن فشيللر سللان  كميللر 
بحيللرة أيللري وأرنتللاريؾ  ويدللتسر ىللذا الشغللام السللائي بعللد ذلللػ  ديترويلل  

 ع ر بحيرة أونتاريؾ لي دأ مجري الدان  لؾرانس حتلى مشظقلة السرلب 
( وي ملل  متؾسللط ترللرفو السللائي ٕمميللؾن كللؼ ٔ‚ٗوت ملل  مدللاحة حؾضللو)

 /ثانية(.ٖمٓٓٓٔ)
 أنيار قارة أمريكا الجشه ية-5

 فللي الغللرب والكتللل القديسللة ا نللديز جبللالتستللد أوديللة أنيللار القللارة تلليؽ 
ومشخفزللات ىللذه األنيللار  وكانلل  تتلل ل  سلليؾل فللي الذللرا  الستقظعللة

طبقللللات ملللؽ أحللللؾاض بحريلللة امللللتألت بالرواسلللب القاريللللة التلللي كؾنلللل  
وتستلد  والتي غظتيا بعلد ذللػ تكؾيشلات فيزلية نيريلة  رسؾبية متقظعة 

نظاقللات مشخفزللة السشدللؾب مقارنللة بسللا  لسلليؾل ىللذه األنيللار فللي جللك
ولقلللللد سلللللاعدت غلللللزارة  م( تقريبلللللا  ٖٓٓحؾليلللللا فسشدلللللؾبيا يقلللللل علللللؽ )

األمظلللار فلللي الشظاقلللات الؾاقعلللة مشيلللا فلللي العلللروض االسلللتؾائية عملللي 
سدلاحات واسلعة مشيلا حيلث يشحلدر سلظ  األرض تغظية السدلتشقعات ل

بذللللكل تللللدريجي بظلللليع مللللؽ األجللللزاع الداخميللللة نحللللؾ سللللاحل السحلللليط 
ويؾجللد ثالثللة أنغسللة نيريللة فللي القللارة ىللي مللؽ   األطمشظللي فللي الذللرا 

واألملللللللللللللللازون    نيلللللللللللللللرا األوريشؾكلللللللللللللللؾالذلللللللللللللللسال إللللللللللللللللي الجشلللللللللللللللؾب )
  (.ٜالبالتا/بارانا(.الذللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكل)

يستللد حؾضللو تلليؽ كتمللة جيانللا القديسللة فللي الذللسال  -:نيففر اْلمففازون -
فلي الغلرب  ا نلديزوكتمة ال رازيل القديسلة فلي الجشلؾب  وبليؽ مرتفعلات 

 º٘مستللدا تلليؽ درجتللي عللرض) ي فللي الذللرا شظللوسللاحل السحلليط األطم
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 ٚ)ت م  مداحتو حلؾالي واسعا حؾضالذا فيؾ يذغل  جشؾبا(º ٕٓجساال 
الؼ ملؽ حيلث السدلاحة الحؾضلية  يتردر قائسة أنيار العو  (ٕمميؾن كؼ
يللل تي فلللي الترتيلللب الثلللاني بعلللد نيلللر الشيلللل ملللؽ حيلللث طلللؾل  فلللي حللليؽ

 كؼ( ٕٓ٘ٙحؾالي)السجرى  حيث ي م  
 
 

 ( األنيار في أمريكا الجشؾبية ٜجكل رقؼ)
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وقلللللد أسللللليس  غلللللزارة األمظلللللار فلللللي زيلللللادة حجلللللؼ الترلللللرير السلللللائي 
وىللي كسيلللة   مللؽ السيلللاه /ثانيللة(ٖم ٓٓٓٓٛٔحلللؾالي) لألمللازون  البللال 

ي شظللللملللؽ السيللللاه يسكللللؽ مالحغللللة امتللللدادىا داخللللل ميللللاه السحلللليط األطم
 .في خط الداحل ؼ(ك ٕٖٓ)لسدافة

 جؾنيلا( جلاري  نيجلرو  جلاتؾرا  اريكلا  ناتؾ  تؾروس  ومؽ أىؼ روافده)
ويرلللللب األملللللازون فلللللي السحللللليط   وتترلللللل بلللللو عشلللللد مجلللللراه األوسلللللط

 يعللللرفو  يستللللدان حلللؾل جزيلللرة ملللارجؾ  علللؽ طريللل  فلللرعيؽ األطمشظلللي
( الذي يتخمل مجراه علدد ك يلر ملؽ الجلزر كافيانا)الذسالي مشيسا باسؼ 

سلليل األمللازون  ويعللرف( بللارا )الجشللؾبي باسللؼ الفللرع يعللرفو   الرللغيرة
والتلي تذلكل إلى الغابات السداريلة الحلارة  ةالدمفا ندبباسؼ سيل  أحيانا

  ( مؽ جسمة مداحة ىذه الغابات في العالؼ. ٝٗ٘حؾالي)
 أنيار استراليا-6

تتعلللد أنغسلللة السجلللاري الشيريلللة فلللي اسلللتراليا وتتبلللايؽ ملللؽ حيلللث طلللؾل 
 يالترللللرير السللللائي  وبالتللللال مالسجللللري ونغللللام جريللللان السيللللاه  ونغللللا

 استراليا أنغسة التررير الشيري التالية: ؼاألىسية  وتز
 فتلللزروي  أزدل  أورد  فيكتؾريلللا  ) مثلللل -ترفففري  نيفففري خفففارجي:* 

ليشلدان( وت مل  جسملة مدلاحة  مرتذليزون  جمشلرج  ىشتلر  تؾيؽ  جم رت 
دارللشن / األراضي ذات التررير الشيري الخارجي تدون حلؾض ملري 

 (.ٕمميؾن كؼ ٕ‚ٚحؾالي)
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انيلار أويذسل بحيلرة ايلر التلي يرلب فييلا  -ترري  نيري داخمي:* 
مدلللاحة األراضلللي ذات الترلللرير الشيلللري وت مللل  جسملللة  ل يرجلللا( فيشكللا 

 (.ٕأل  كؼ ٕٜٖالداخمي حؾالي)
اللذي يذلغل الجلزع  -مجسهعة أنيار ترفب ففي خمفي  كاريشتاريفا: -2

نيلللر   جم لللرتنيلللر  الذلللرقي ملللؽ جلللسالي اسلللتراليا مثلللل) نيلللر ميتذلللل 
 أي تررير نيري خارجي. نير ليذيارت( نير فيمشرز  مؾرمان 

ويقلللع ىلللذا الشظلللاا إللللي  ايفففر: مجسهعفففة أنيفففار ترفففب ففففي بحيفففرة -1
الجشلللللللؾب ملللللللؽ الدللللللليؾل الذلللللللسالية وىلللللللؾ حلللللللؾض داخملللللللي ملللللللشخفض 

وتلؾريشس   روتتؾسلط بحيرتلي ايل م( تح  مدتؾي البحر  ٕٔالسشدؾب)
وبحيلرة  ويعد ىذا الحؾض مشظقة تررير نيري داخمي  ىذا الحؾض 

كؾبركريللػ  م( ويرللب فييللا انيللار) ٕٛايللر ممحيللة وتقللع عمللي مشدللؾب)
 نير فيشكا(. نير واربؾرتؾن  ر تؾمدؾن ني أو باركؾ 

 -دارلش :/ نيري مري  -3
دارلللشن فللي جللكل نظللاا حؾضللي مللشخفض تغظيللو / تستللد سلليؾل مللري 

تكؾيشللللات رسللللؾبية بعزلللليا تكؾنلللل  فللللؾا قللللاع البحللللر القللللديؼ وبعزلللليا 
وبعزلليا رواسللب نيريللة جم تيللا األنيللار  رواسللب نقملل  تؾاسللظة الريللاح 

تتدلؼ بقرلر مجارييلا  وىلي أنيلارالعديدة التي تجلري فلي ىلذه الدليؾل 
جلللكل  )ترلللرير خلللارجي( دارللللشن/ وصلللغرىا  لكلللؽ ملللؽ أىسيلللا ملللري 

 (.ٓٔرقؼ)
تتدلؼ سلفؾح السرتفعلات الذلرقية فلي  -مجسهعفة اْلنيفار الذفرقية: -4

استراليا بذدة تقظعيا الشيري حيث يجري عمي سلفؾحيا الغربيلة الروافلد 
وىللي  واألنيللار الستجيللة نحللؾ بحيللرة ايللر  دارلللشن / العميللا لشيللري مللري 
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نيللار بظي للة االنحللدار ومجارييللا واسللعة وكثيللرة التعللارين وبخاصللة فللي أ
أملللا الدلللفؾح  ليلللذه الدلللفؾح  مجارييلللا اللللدنيا حيلللث االنحلللدار التلللدريجي

الذرقية فيي جديدة االنحدار ويجري عملي سلظحيا علدة مجلاري نيريلة 
تلؾردكيؽ   وملؽ ىلذه األنيلار) ج مية وقريرة السجري وسلريعة الجريلان 

 فتزرويؽ  تؾرني   كالريشس(.
 

 
 ( األنيار في استراليآٔجكل رقؼ)

 
ك يللرة مللؽ  وىللي ربللارة عللؽ مجسؾعللة -مجسهعففة اْلنيففار الغر يففة: -5

األنيلار تجللري خلالل الدلليؾل الدلاحمية التللي تحل  بللالجزع الغربلي مللؽ 
وغيلر  كثيرة التعارين  وىي في معغسيا أنيار طؾيمة السجري  استراليا 
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 داللللللي  أجللللل ؾرتؾن  بالكلللللؾرد  وتذلللللسل أنيار)سلللللؾان  دائسلللللة الجريلللللان 
 (. دي جراي اورد  فيكتؾريا  مرجيزون  جاسكؾيشي 

تستد جزيرة تدسانيا إلي الجشلؾب  -جزيرة تدسانيا:مجسهعة أنيار  -6
( ويفرللميا ٕأللل  كللؼ ٚٙ‚ ٛمللؽ نظللاا السرتفعللات الذللرقية ومدللاحتيا )

وتسثللللل جزيللللرة  مزللللي  بللللاس عللللؽ الدللللاحل الجشللللؾبي لؾاليللللة فيكتؾريللللا 
ويتل ل   تدسانيا امتدادا جشؾبيلا لمجلزع الجشلؾبي ملؽ السرتفعلات الذلرقية 

م(  ٕٕٓٔ )بارتفلللاع الجزيلللرةسلللظحيا ملللؽ ىزلللبة عاليلللة تذلللغل وسلللط 
ويؾجللد بللالجزيرة عللدد  ويشحللدر سللظحيا تللدريجيا نحللؾ أطللراف الجزيللرة 

ك ير مؽ خظؾ  االنكدار تستد في اتجاه عام مؽ الذسال إلي الجشؾب 
الللذي يشبللع مللؽ بحيللرة  (ديرويشلل  تجللري خالليللا األنيللار الرئيدللية وىللي)

الللذي يشبللع مللؽ  (جللؾردون )نيللر سللان  كميللر ويرللب فللي خمللين اسللتؾرم 
اليزبة الؾسظي ليجري جشؾب غرب الجزيرة نحؾ الجشؾب والغلرب ثلؼ 

 الذسال ليرب في مرف  ماكؾاري غربي الجزيرة. 
ملؽ أىلؼ أنيلار اسلتراليا  ويشبلع  نير مفري  عت ري -:دارلش / نيرا مري *

ويتجلللو نحلللؾ الذلللسال  جشلللؾب واليلللة فيكتؾريلللا  كؾسكيؾسلللكؾ ىزلللبة ملللؽ
ونيؾسلؾث  الحلدود الفاصلل تليؽ واليتلي فيكتؾريلا يستد مع خلط  و الغربي
  (انكلللؾنتر) ق لللل أن يرلللب فلللي خملللين (S)مجلللراه حلللرف يذلللكلو ويمز 

ويتدللللؼ مجللللرى الشيللللر عشللللد مشظقللللة السرللللب باالتدللللاع والللللبطع وكثللللرة 
االنحشلللللاعات  مسلللللا أدى إللللللى عيلللللؾر العديلللللد ملللللؽ البحيلللللرات الزلللللحمة 

الحللؾاجز ؽ فللي مشظقللة السرللب التللي يتؾاجللد عشللدىا العديللد ملل الرللغيرة
 .الرممية  التي تحؾل دون دخؾل الدفؽ الك يرة مجرى الشير
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أطلللللؾل أنيلللللار اسلللللتراليا  إذ ي مللللل  طلللللؾل مجلللللراه  نيفففففر دارلفففففش  ويعفففففد-
 ملاكؾري  نلامؾ  تؾجلان  ؼ( ومؽ أىؼ روافده العميا أنيار)ك ٖٕٕٚ)نحؾ

اريجلللؾ( وىلللذه تشبلللع ملللؽ نظلللاا السرتفعلللات  كؾنلللداميؽ  ملللؾني  بلللارون 
الجشلللؾب الغربلللي  نحلللؾبرلللؾرة عاملللة  مجلللري الشيلللر يتجلللوثلللؼ  الذلللرقية 

قلرب حلدود واليلة اسلتراليا الجشؾبيلة  وبالتلالي يرلب   (ملري )ليمتقي تشير
 . ؼ(ك ٜٖٙٙ )طؾل الشير حؾالي

أن ترللريفو السللائي  إالوعمللى الللرغؼ مللؽ أن نيللر دارلللشن دائللؼ الجريللان 
حيلث يتؾقل  عملى كسيلة األمظلار الدلاقظة عملى السشلابع    غير مشتغؼ

لللذلػ فرللالحيتو لمسالحللة تقترللر عمللى مدللافات محللدودة مللؽ السجللرى 
وت مللل    وخلللالل فتلللرات معيشلللة ملللؽ الدلللشة ىلللي مؾسلللؼ سلللقؾ  األمظلللار

 ٓٓٗ( ومتؾسلللللط ترلللللرفو السلللللائي)ٕمميلللللؾن كلللللؼ ٔ‚ٔمدلللللاحة حؾضلللللو)
خلللللط ويرلللللب نيلللللر دارللللللشن فلللللي مجلللللري نيلللللر ملللللري عشلللللد  /ثانيلللللة(ٖم

جرقا( ويرب نيلر مروم لدجي فلي مجلري نيلر ملري عشلد  ºٕٗٔطؾل)
 جرقا(. ºٖٗٔخط طؾل)

كلؼ( وىلؾ صلال   ٜٖٙٙدارللشن حلؾالي)/ وي م  إجسال طؾل نيري ملري 
لسالحة الدفؽ الرغيرة فلي مجلراه األدنلى واألوسلط حتلى مديشلة ال لؾري 

وذلللػ  وفيكتؾريللا  الؾاقعلة عمللي خلط الحللدود تلليؽ واليتلي نيؾسللؾث ويملز 
تيشسلللا ال يرللم  مجلللري الشيللر لمسالحلللة  خللالل مؾسللؼ سلللقؾ  األمظللار 

 خالل باقي جيؾر الدشة النخفاض مشدؾب مياه مجراه.
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 الفرل الرابع
 استخدامات اْلنيار

ق للللل الللللدخؾل فللللي تفاصلللليل اسللللتخدامات األنيللللار تجللللدر  -*السففففدخل:
نيللار العللالؼ أا جللارة إلللي دراسللة مللؾجزة  عللؽ الترللرير السللائي ألىللؼ 

بغلللرض تؾضلللي  ا مكانلللات السائيلللة لألنيلللار التلللي تسثلللل أساسلللا لحجلللؼ 
ومدلتؾي اسللتخدامات مياىيللا فلي األغللراض السختمفللة التلي تذللسل الللري 

با ضلللافة لؾعيفللللة بعزلللليا  وصللليد األسللللساك وتؾليلللد الكيربللللاع والشقللللل 
 ثؼ نتشاول دراسة استخدامات األنيار. كحدود سياسية 

ميلاه الجريلان الدلظحي لألنيلار  تم  إجسلالي حجلؼ *الترري  السائي:
( سللللللشؾيا  بسللللللا فللللللي ذلللللللػ ٖمميللللللؾن كللللللؼ ٔٗ‚٘فللللللي العللللللالؼ  حللللللؾالي )

انتاركتيكا)حيللث تؾجللد بعللض األنيللار الجميديللة عشللد ىؾامذلليا( ويختم  
حجؼ مياه األنيار مؽ كتمة قارية إلي أخري تبعا لمسالم  ال ي ية العاملة 

 وي تي في مقدمتيا التداقط.
مميللؾن  ٗٗأحللؾاض أطلؾل أنيللار العللالؼ حللؾالي)ولقلد تملل  جسمللة مدللاحة 

وبملللل  حجللللؼ  ( مللللؽ إجسللللالي مدللللاحة اليللللابس ٖٝٓ( بسللللا يعللللادل)ٕكللللؼ
/يلؾم( ٖكلؼ ٕٜالتررف الشيري الستدف  إلي البحار والسحيظات حؾالي)

 سشؾيا(. ٖمميؾن كؼ ٖٖ‚ٖبسا يعادل)
وتترلللدر قللللارة أسلللليا قلللارات العللللالؼ مللللؽ حيلللث ضللللخامة ميللللاه الجريللللان 

( مللللؽ جسمللللة ميللللاه ٕٝ٘‚ٗحيللللث جللللكل مللللا يعللللادل) الدللللظحي لألنيللللار
ويرجللللع ذلللللػ لتعللللدد أنيللللار القللللارة  الجريللللان الدللللظحي النيللللار العللللالؼ 

وجلللللاعت قللللارة أمريكلللللا  وضللللخامة ترللللريفيا وتشلللللؾع أقاليسيللللا السشاخيللللة 
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( ثللؼ أمريكللا الذللسالية فللي السركلللز ٕٕٝ‚ٚالجشؾبيللة فللي السركللز الثللاني)
( ثؼ ٝ ٚ( ثؼ أوربا)ٝٓٔ‚ ٘)( وافريكية في السركز الرابعٝٗٔ‚ٖالثالث)

 (.ٝٓ‚ٛ( واستراليا)ٕٝ‚ٙانتاركتيكا)
  اللري ) فلي األغلراض السختمفلة وتتعدد وتتشؾع استخدامات مياه األنيلار

صلليد األسلللساك  تؾليلللد  السشزليلللة  ضاألغلللرا أغلللراض الذللرب  الزراعللة 
 .(كحدود سياسية  والترفي الشقل  الرشاعات  ضبع الكيرباع 

 أوال:الري والزراعة
تعللد السيللاه مللؽ أىللؼ مقؾمللات الزراعللة التللي تذللكل أك للر نذللا  مدللتيمػ 

السيلاه  ملمسياه تيؽ األنذظة االقترادية التي يسارسيا ا ندلان  وتدلتخد
التربلللة الزراريلللة  لللللري السحاصللليل الزراريلللة وسلللقي الحيؾانلللات  وغدلللي

 إذابة أمالح التربة(. لتحديؽ خؾاصيا الظ يوية)
ل الرلللشاعي لسيلللاه األنيلللار لمتغملللب عملللي ويقرلللد بلللالري أي االسلللتعسا

ولقللد عيلللرت أول  نقللص ميلللاه األمظللار وعلللدم كفايتيللا لزراعلللة األرض 
أجكال الزراعة في مشلاط  األقلاليؼ الجافلة وجلبو الجافلة مسلا حلتؼ تؾجلو 
االستقرار البذري قرب مرلادر السيلاه واسلتغالليا صلشاريا فلي الزراعلة 

ىلللذه السعرفلللة إللللي أالف وترجلللع  وخاصللة فلللي أحلللؾاض أوديلللة األنيلللار 
الدللشيؽ حيللث أقللام السرللريؾن القللدماع ت شللاع الدللدود التراتيللة والخزانللات 
والجدلللؾر والقشلللؾات لمدللليظرة عملللي ميلللاه الشيلللل للللري األراضلللي الزراريلللة 

دارو فلي  -كسلا عرفل  حزلارة مؾىيشجلؾ نغام اللري الحؾضلي  اوعرفؾ 
وأىللل   وكللذلػ حزللارة باتللل وادي نيللر الدللشد أسللاليب الللري الرللشاعي 

 الريؽ وغيرىا.
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وتعتسللللللد الجللللللدارة ا نتاجيللللللة لألراضللللللي الزراريللللللة عمللللللي مللللللدي تللللللؾفير 
وىلذا يتظملب ضلرورة إنذلاع جلبكة  االحتياجات السائية ليا مؽ األنيلار 

ملؽ القشللؾات والتلرع لتؾصلليل ميلاه الللري فلي الؾقلل  السشاسلب وبالكسيللات 
عللللي وإنذللللاع جللللبكة لمرللللرف الزرا  الكافيللللة لكللللل السحاصلللليل الزراريللللة 

 لررف السياه الزائدة عؽ حاجة السحاصيل الزرارية.
ويللتؼ فللي األقللاليؼ السرويللة تؾزيللع ميللاه األنيللار عمللي األحللؾاض الزراريللة 

ويتبلللع علللادة ملللا  السختمفلللة علللؽ طريللل  جلللبكة ملللؽ التلللرع وقشلللؾات اللللري 
تيلدف ضلسان عداللة التؾزيلع  يعرف باسؼ السشاوبلات لتؾزيلع ميلاه اللري 

 في األوقات السشاسبة.
وتتبايؽ طرا الري الستبعة في األقاليؼ الزرارية في العالؼ تبعلا لغلروف 

حيث يتراوح تيؽ اللري الدلظحي)الري بلالغسر أو  ؛كل إقميؼ وخرائرو
بلللالخظؾ ( واللللري تحللل  الدلللظحي علللؽ طريللل  ملللد أناتيلللب مدلللامية أو 
بفتحللات خاصللة تدللس  تؾصللؾل ميللاه الللري إلللي الظبقللة التحتيللة لمتربللة 

 والري بالتشكيط. الري بالرش وطرا  الزرارية 
وتتبلللايؽ دول العلللالؼ فلللي ملللدي اسلللتخدام ميلللاه اللللري فلللي الزراعلللة تبعلللا 
لسالملللل  ال ي للللة الظ يويللللة والتللللي يلللل تي فللللي مقللللدمتيا التؾزيللللع الجغرافللللي 

ففلللي مرلللر  وخرلللائص األمظلللار؛ لألنيلللار وحجلللؼ ترلللريفيا السلللائي 
الكامللل حيللث األمظللار السحللدودة فللي كسياتيللا يعتسللد عمللي نيللر الشيللل ب

وفلللي  تقريبللا فللي ري األراضللي الزراريللة فلللي نظللاا وادي الشيللل ودلتللاه 
( ملؽ جسملة ٝ٘ٔالدلؾدان ترلل ندلبة األراضلي الزراريلة السرويلة إللي)

تيشسللا  (ٝٚٗوفللي العللراا ترتفللع ىللذه الشدللبة إلللي) األراضللي السزروعللة 
 (ٖٝنجد انخفاض ىذه الشدلبة فلي نيجيريلا وتشزانيلا وأثيؾبيلا إللي حلؾالي)
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وفللللللي الؾاليللللللات  (ٖٕٝوفللللللي ايظاليللللللا) (ٝٛٚدىا فللللللي باكدللللللتان)ونجلللللل
 (.ٕٝ‚ٙ( وفي ال رازيل)ٝٙلستحدة)ا

تتعلدد مذلاريع اللري السذليدة عملي  -*بعض مذروعات الري الحديثة:
طؾل امتداد العديد ملؽ أنيلار العلالؼ تيلدف ضلبط السيلاه وتلؾفير حاجلة 

غلللاطس مشاسلللب لؾحلللدات  ؽاألراضلللي الزراريلللة ملللؽ ميلللاه اللللري  وتللل مي
 أىؼ ىذه السذروعات: ؽالكيرباع  وم دالسالحة الشيرية  وتؾلي

الدللد العللالي فللي مرللر واحللد مللؽ أك للر ثالثللة  يعللد -الدففد العففالي:-2
ويقلللع مؾضلللع الدلللد العلللالي فلللي جشلللؾب مديشلللة وسلللد   سلللدود فلللي العلللالؼ

كللللؼ ( عمللللي السجللللري الرئيدللللي لشيللللر الشيللللل داخللللل  ٚبحللللؾالي ) أسللللؾان
فلللي مؾقلللع يتكلللؾن ملللؽ صلللخؾر صلللمبة  وييلللدف  سرلللرية ال األراضلللي
التخلللزيؽ اللللدائؼ لالنتفلللاع بسيلللاه الشيلللل فلللي جسيلللع أنحلللاع  إلللليالسذلللروع 

 ٘ٔ( وفلي ) ٜٓٙٔالبالد وتؾليد الكيرباع  وقد تدع في السذروع علام )
م ( افتت  الرئيس جسال ع د الشاصر السرحملة األوللي  ٜٗٙٔمايؾ عام 

وقلللد  تخلللزيؽ القرنلللي فلللي بحيلللرة ناصلللر ال أملللؽ تشلللاع الدلللد العلللالي  وبلللد
 )يلتحكؼ الدلد تشحللؾو  م(ٜٓٚٔ يشلاير ٘ٔاكتسلل تشلاع الدلد العلالي فللي )

 ٓٓٓ,ٔٔ )ملؽ السيلاه  وبتقشيللة تدلس  بسللرور (مميلار متلر مكعللب ٘ٙٔ
اللذي يتلي  تؾليلد الكيربلاع عملى  األملر  (متر مكعب في الثانية الؾاحلدة

 .أعمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى مدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتؾى 
ومللزود تشللؾاة صللساع مللؽ الظفمللة وسللتارة وىللذا الدللد مللؽ الشللؾع الركللامي  

 رأسية قاطعة لمسياه.
 )عللرض قاعدتللوو  (م ٕٖٓٙ ) وي ملل  طؾللل العففالي: مهاصفففات الدففد *

فلللؾا قلللاع مجلللري م(  ٔٔٔ)  وارتفاعلللو(م ٓٗ ) وعلللرض قستلللو(م ٜٓٛ
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فؾا مدتؾى  (م ٘ٛ )قاع الشير يقع عشد مشدؾب أنوحيث  نير الشيل 
 (م ٜٙٔ )ارتفللاع الدللدوبالتللالي يكللؾن مؾضللع الدللد  فلليسللظ  البحللر 

أمللا أعمللى مشدللؾب لحجللز السيللاه أمللام الدللد   فللؾا مدللتؾى سللظ  البحللر
تعملللؾ علللؽ ىلللذا السشدللللؾب  التلللليأملللا السيلللاه الزائلللدة  (م ٕٛٔ)فدللليكؾن 

لمشيلر   الغربليفدؾف تررف تؾاسظة السفيض السؾجؾد عملى الجانلب 
كؾنلللل  بحيللللرة صللللشارية )بحيللللرة  العللللاليالدللللد  موالسيللللاه السحجللللؾزة أمللللا

مدللللاحة (  و كللللؼ ٓٔ ضلللليا)متؾسللللط عر و  ( كللللؼ ٓٓ٘ )طؾليللللاناصللللر( 
تغظي الشؾبلة السرلرية ب كسميلا وجلزعا ملؽ  (ٕكؼ ٓٓٓ٘)سظ  البحيرة 

( ٖممميللللار  ٛٙٔ-ٗٙٔ)لتخللللزيؽ فللللي البحيللللرةاسللللعة و   الشؾبللللة الدللللؾدانية
( محجللللؾزة لمتخللللزيؽ السيلللل  أي لتجسيللللع  ٖمميللللارم ٖٔ( مشيللللا) ٖمميللللارم

( لمتخزيؽ ٖمميار ٜٓظسي الذي سيحسمو الشير إلى البحيرة   وحؾالي)ال
وتدللللحب السيللللاه مللللؽ الخللللزان طبقللللا  الحلللي القاتللللل لالسللللتخدام الدللللشؾي 

( تلللللليؽ مرللللللر ٜٜ٘ٔ  ٜٕٜٔالتفاقيللللللة السيللللللاه السعقللللللؾدة فللللللي سللللللشة) 
والدؾدان التي قدس  صافي السياه السخزنة في بحيرة الدد تيؽ ال مديؽ 

( فللي ٖمميللارم ٘٘‚٘( ولسرللر) ٖمميللار م ٛٔ‚٘)بحيللث يشللال الدللؾدان 
 .الدشة

وتدتخدم السيلاه السدلحؾبة ملؽ الخلزان أساسلا فلي ري األراضلي وكلذلػ 
 أملامتخلرج السيلاه ملؽ  يالتحؾيلل التل وىشلاك قشلاة  (  ٖٔ)لتؾليد الكيربلاع.

تقللع عمللى الزللفة الذللرقية لشيللر الشيللل  وتتكللؾن مللؽ قشللاة  الدللد   وىللي

                                                             
13

 م. ٕٔٓٓدار اليالل  القاىرة   ( انظر: رشدي سعٌد، نهر النٌل، 
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أماميللللة مكذللللؾفة وقشللللاة خمفيللللة مكذللللؾفة ترللللل تيشيسللللا األنفللللاا الدللللتة 
لمدللد  وي ملل  الظللؾل الكمللى  الذللرقيالجللزع  الرللخر تحلل  فلليالسحفللؾرة 

تقع محظة الكيرباع عملي  م( ٖٓ٘وبعرض ) م( ٜٓ٘ٔ )لقشاة التحؾيل
ي قشللاة التحؾيللل التللي تشدللاب مشيللا الزلفة الذللرقية لمشيللل معترضللة مجللر 

السيللاه إلللي التربيشللات مللؽ خللالل سللتة أنفللاا مللزودة ت ؾابللات لمللتحكؼ فللي 
لؾقايلللة  ٜٔٛٔتلللؼ إنذلللاع مفللليض تؾجلللكي فلللي نيايلللة علللام  كسلللا  السيلللاه

البالد مؽ أخظار الفيزانات العالية وما يسكؽ أن يد بو إطلالا السيلاه 
ر لمسشذللنت السائيللة تترللرفات ك يللرة فللي مجللري الشيللر مللؽ نحللر وتللدمي

الدلللد  مإذا زاد مشدلللؾبيا أملللا  السقامللة عميلللو حيلللث يلللتؼ ترللرير السيلللاه 
قشلاة بلال تؾابلات أو قشلاطر تخلرج ملؽ ملؽ خلالل  ( م ٛٚٔ )العالي عؽ

( لكللي تحللؾل السللاع الزائللد ٜٜٚٔالخللزان إلللى السللشخفض  حفللرت سللشة) 
يقلللع فلللي الرلللحراع الغربيلللة جشلللؾب الدلللد اللللذي  ملللشخفض تؾجلللكي إللللى

ألول  تؾجللكيوقللد دخملل  السيللاه إلللى مفلليض  كللؼ( ٕٓ٘)العللالي بحللؾالي
حيللث وصللل مشدللؾب السيللاه أمللام الدللد  ( ٜٜٙٔنللؾفس ر  ٘ٔ فللي)مللرة 

 م(. ٛٚٔ‚٘ إلي) العالي
الدلد ليزيلد مدلاحة الرقعلة الزراريلة فلي  لقد تشلي -:*فهائد الدد العالي

   يلةرفع ندبة زراعة السحاصيل الزرار إلىإضافة  (ٕٝ٘)مرر تشدبة
ثؼ حساية مرر مؽ الفيزانات التي كانل  تيلددىا فلي كلل علام  وملؽ 

التقلارير اليشدسلية  أكدتلوملا  االكيرباع  وىلذالجفاف  والعسل عمى تؾليد 
 ٕٕٔكميلللا عمللللى أن الدللللد العلللالي تفللللؾا عمللللى  أجسعلللل الدوليلللة التللللي 

في العالؼ  بسا حققو مؽ فؾائد لمجشس البذري  إذ وفلر  مذروعا عسالقا
لسرر رصيدىا االستراتيجي مؽ السياه بعد أن كان  ميلاه الشيلل تلذىب 
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  .سللدى فللي البحللر  عللدا خسدللة مميللارات متللر مكعللب يللتؼ احتجازىللا
بالشدبة لمظاقة الكيربائيلة  فتؾجلد الكيربلاع عشلد مخلارج األنفلاا فلي  أما

  إلى فرعيؽ  مركب عمؾي وسلفمي  عملى كلل الدد  حيث يتفرع كل نف
تؾربيشللة  وقلللدرة  (ٕٔ)عللدد التؾربيشلللات  و مشيسللا تؾربيشلللة لتؾليللد الكيربلللاع

 ٔ.ٕ )لترلب  القلدرة ا جساليلة لمسحظلة (كيمؾوات أل  ٘ٚٔ )التؾربيشة
 ٓٔ )أي أن الظاقللللة الكيربائيللللة السشتجللللة ترللللل إلللللى (مميللللؾن كيمللللؾوات

 . سشؾي  (مميارات كيمؾوات ساعة
 -:حققيا الدد العالي التيفؾائد االقترادية ؽ الوم
 .( سشؾياٖمميار م ٘ ٘,٘) ليرب مؽ مياه الشيل  يادة نريب مررز 
  مميؾن( فلدان ٕ,ٔبحؾالي ) زيادة مداحة الرقعة الزرارية في مرر -
فللدان مللؽ نغللام الللري الحؾضللي إلللى نغللام الللري  أللل ( ٜٓٚتحؾيللل )و 

 اللللللللللللللللللللللللللللللللدائؼ مسلللللللللللللللللللللللللللللللا زاد ملللللللللللللللللللللللللللللللؽ إنتاجيلللللللللللللللللللللللللللللللة الفلللللللللللللللللللللللللللللللدان.
 أللللللللل  فللللللللدان (سلللللللللشؾيا. ٓٓٚلتؾسللللللللع فللللللللي زراعللللللللة األرز إلللللللللى) ا -
 .دلللللللللللللللللليؽ السالحللللللللللللللللللة الشيريللللللللللللللللللة عمللللللللللللللللللى مللللللللللللللللللدار الدللللللللللللللللللشةتح -

مميلار كيملؾوات( سلشؾيا   ٓٔإللى )تؾليد طاقة كيربائيلة جديلدة ترلل  -
 اسلتغم  فلي إنللارة القلرى والسلدن وأغللراض التؾسلع الرلشاعي والزراعللي.

الذلحيحة ا يلراد مثلل وقاية البالد ملؽ أخظلار الجفلاف فلي الدلشؾات  -
 ٜٚٛٔإلللللللللللى عللللللللللام  ٜٜٚٔمللللللللللا حللللللللللدث فللللللللللي الفتللللللللللرة مللللللللللؽ عللللللللللام 

قايلة اللبالد ملؽ أخظلار الفيزلانات العاليلة مثلل الفيزلان السلدمر و  - 
 .مٜ٘ٚٔخظؾرة الذي حدث عام    واألكثرٜٗٙٔالذي حدث عام 
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 ثانيا:كسرايد لألسساك  
الجغرافيلللللة تتشلللللؾع األسلللللساك فلللللي أنيلللللار العلللللالؼ تبعلللللا لظ يعلللللة مؾاقعيلللللا 

وتعلد األنيلار ىلي أول السدلظحات السائيلة   وخرائص تي تيا السحمية 
التي سعي ا ندان إلي اسلتغالل مؾاردىلا الدلسكية مشلذ ملا ق لل التلاري  
بحكلللؼ امتلللدادىا فلللؾا اليلللابس ملللؾطؽ ا ندلللان وط يعة مالمحيلللا التلللي 
تسكللؽ مللؽ اسللتغالليا ب بدللط الؾسللائل ليللدوع ميللاه األنيللار وتحركيللا فللي 

تجلللاه محلللدد وبذلللكل بظللليع وبخاصلللة فلللي مجارييلللا اللللدنيا إللللي جانلللب ا
 ووجؾد ضفتيؽ تحدد امتداد السجري الظ يعي لمشير. ضحالتيا ند يا 

وتعت للر األنيللار السرللدر الؾحيللد لسرللايد األسللساك فللي الللدول الح يدللة 
والوس  افريكيللللة  يالتلللي ال سلللؾاحل بحريلللة ليلللا مثلللل ملللالي والشيجلللر فللل

 والسجر والشسدا في أوربا.  وأفغاندتان في أسيا 
مرلللدرا  أساسللليا  لم لللروتيؽ   (البحيلللرات واألنيلللار السيلللاه العذبلللة) وتسثلللل

فلي ال ملدان  وبخاصةوالفيتاميشات والدىؾن الغذائية   والسغذيات الدقيقة 
  جخص عمييا في مويذلتيؼ( مميؾن  ٓٙ)الشامية  حيث يعتسد أكثر مؽ

 ٚ)ل حاليللا  مللا يقللرب مللؽمللؽ ال مللدان السشخفزللة الللدخ (ٔٚنحللؾ)ويشللتن 
عمللللى الشيريللللة  دالسرللللايمللللؽ مجسللللؾع  (ٝٓٛ)سللللشؾيا  أو (ماليلللليؽ طللللؽ

العالؼ غير أن ىذه السؾارد السائية غالبلا  ملا تقلع تحل  اسلتغالل مدتؾي 
االحتياجللات ا ندللانية األخللرى  بسللا فللي ذلللػ تؾليللد الظاقللة  والدللياحة  

مللا يغفللل  كثيللرا  مرللدرا قيسللاتللؾفر  كسللا  والتشللافس عمللى السيللاه العذبللة
 . األرضلمتغذية وفرص العسل في جسيع أنحاع 
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السيلللاه العذبلللة الستاحلللة فلللي  إملللداداتملللؽ  (ٝٓٚ)اليلللؾم نحلللؾ ويدلللتخدم
لكلللؽ التمللللؾث وبشلللاع الدلللدود الكيرومائيلللة والقشللللؾات   و أغلللراض الزراعلللة

خّمف  ت ثيرات بعيدة السدى عمى نؾرية السياه الداخمية التي تعلد مؾطشلا  
 مختمفة مؽ األسساك.ألنؾاع 

وفللي الؾقلل  الللراىؽ  فلل ن أقللل مللؽ نرلل  األسللظ  السائيللة الداخميللة أو 
 (ٝٔٔ وحلؾالي)  الدولية السذلتركة تخزلع إللى اتفاقلات دوليلة  دارتيلا

تذلللير البحللللؾث إللللى أن الحرلللليمة مللللؽ و   مشيلللا فقللللط يخلللص األسللللساك
 (ٝٓ٘ – ٖٓ )السرلايد الشيريللة الس ملل  عشيللا ال تتجلاوز مللا يتللراوح تلليؽ

 (ٗٔ).ةالؾافر  امرايدىمسا يحققو الريادون فعميا  مؽ 

تتركز معغؼ مرلايد األسلساك العذبلة فلي البحيلرات واألنيلار تروافلدىا و 
وفروعيللا التللي تؾجللد فللي مشللاط  التركللز الدللكاني أو بللالقرب مشيللا فللي 

سلليا  وفللي االتحللاد الدللؾفيتي وفللي وسللط أفريكيللا وأمريكللا أجشللؾب جللرا 
تدلللاىؼ مرلللايد األسلللساك بالسيلللاه العذبلللة بالرللليد الظ يعلللي   و الذلللسالية

( مللؽ ٝ ٖٖ‚ٛمميللؾن( طللؽ بسللا يعللادل ) ٖ٘‚ ٘ومللزارع التربيللة حللؾالي)
إجسالي ا نتاج العالسي لألسساك ملؽ مرلادره السختمفلة)بحري ونيلري( 

حيللث تمغلل  كسيللة األسللساك مللؽ السرللايد الظ يويللة  م ٕٕٔٓفللي عللام 
بسلللللا  م ٕٕٔٓؾن( طلللللؽ فلللللي علللللام مميللللل ٔٔ‚ٙبالسيلللللاه العذبلللللة حلللللؾالي)

 .( مؽ إجسالي الريد الظ يعي البحري والشيري  ٖٝٔيعادل)
وتدللللاىؼ أسللللساك التربيللللة فللللي السيللللاه العذبللللة )األنيللللار والبحيللللرات( بسللللا 

وتدللللاىؼ   ( ملللؽ إجسلللالي صلللليد التربيلللة البحلللري والشيلللري  ٕٝٙيعلللادل)
                                                             

 األسمان،المؤتمر العالمً المعنً بمصاٌد البحٌرات واألنهار وسٌلة لسبل معٌشة المالٌٌن(انظر:الفاو، 14

 م.2115ٌناٌر، 29الداخلٌة،الفاو،روما،
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سللساك التربيلللة مدلللاىسة مباجللرة فلللي تلللؾفير ال للروتيؽ الغلللذائي وخاصلللة أ
لمدللللللكان الفقللللللراع فللللللي ال مللللللدان الشاميللللللة فللللللي أسلللللليا وافريكيللللللة وأمريكللللللا 

 (٘ٔ)الجشؾبية.

تتركلللز معغلللؼ مرلللايد  -:*التهزيفففع الجغراففففي لسرفففايد اْلنيفففار
األسساك العذبة في البحيرات واألنيار تروافدىا وفروعيا التي تؾجد في 

ويسكللؽ القللؾل بلل ن مشاطقيللا  مشللاط  التركللز الدللكاني أو بللالقرب مشيللا 
وسللط أفريكيلللا   روسلليسلليا االتحاد الأجشللؾب جللرا )الرئيدللية تؾجللد فللي

 (.وأمريكا الذسالية
 مرايد جشهب شرقي أسيا -2

تعللد مرللايد األسللساك التجاريللة والسعاجللية التللي تؾجللد فللي جشللؾب جللرا 
ومؽ أىللؼ الللدول سلليا مللؽ أكثللر مرللايد السيللاه العذبللة أىسيللة فللي العللالؼ أ

 الفم لللليؽ  إندونيدلللليا  تلللشجالديش  ميانسللللار  اليشلللد   لرلللليؽ) ا السشتجلللة
  أولللي دول ا قملليؼ والعللالؼ ب نتاجيللا البللال الرففينتللايؾان( وتعللد  تايالنللد 

( ملؽ جسملة الرليد الظ يعلي الشيلري ٕٝٓعادل)بسا يمميؾن( طؽ  ٕ‚ٕ)
مميلؾن(  ٔ‚ٕثلؼ ميانسلار) مميلؾن( طلؽ  ٔ‚ٗم  ويمييلا اليشلد)ٕٕٔٓلعام 
ميكللؾنن فللي  األنيللار )ومللؽ أىللؼ  أللل ( طللؽ  ٜٚ٘وبللشجالديش) طللؽ 

 والدشد  والجانن وغيرىا(. الوس 
سليا إللى أوترجع أىسيلة مرلايد أسلساك السيلاه العذبلة فلي جشلؾب جلرا  

عللللدد ملللللؽ العؾاملللللل  ففلللللي ىللللذه السشلللللاط  كثيفلللللة الدلللللكان ذات الثلللللروة 
مؽ الساجية واألغشام تلزداد الحاجلة إللى األسلساك ند يا الحيؾانية القميمة 

                                                             
  2114(انظر:الفاو،حالة الموارد السمكٌة وتربٌة األحٌاء المائٌة فً العالم،الفاو،روما،15
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والتجاري عمى نظاا واسع في البحيلرات   ذييالسعاالتي يدؾد صيدىا 
وال  وال للللرك والقشللللؾات واألنيللللار وحقللللؾل األرز التللللي يغسرىللللا الفيزللللان 

يقترلللر دور األسلللساك عملللى سلللد االحتياجلللات الغذائيلللة ليلللذه السشلللاط  
  ولكشيللا تزللير ال للروتيؽ أيزللا إلللى غللذائيؼ  السزدحسللة الدللكان فقللط

 ٙٔ) ) .اه العذبة بالقرب مؽ السرايدالغشي بالشذا  وتدتيمػ أسساك السي
 مرايد أفري يا -1

سللليا فللللي إنتللللاج أبعلللد جشللللؾب جللللرا  نيتللل تي أفريكيللللا فلللي الترتيللللب الثللللا
وتدللاىؼ افريكيلة بحلؾالي ثمللث إنتلاج العللالؼ   األسلساك ملؽ مرللايد السيلاه

حيلللث يعتسلللد  مميلللؾن( طلللؽ  ٕ‚ٚملللؽ اسلللساك الرللليد الظ يعلللي الشيلللري)
البحيللللرات الك للللرى بالدرجللللة األولللللي كثيللللر مللللؽ الدللللكان القري للللؾن مللللؽ 

حيث البحيرات الك رى مثل فيكتؾريا وتشجانيقا  لمحرؾل عمي ال روتيؽ 
واألنيللار الك للرى كشيللر الشيللل والشيجللر    وبحيرة ناصللروتذللاد ومللالوي 

ومللؽ أىللؼ الللدول السشتجة:أوغشللدا ب نتاجيللا  وجلليري  والكشغللؾ  والدللشغال 
أللللل (  ٕٖٔونيجيريللللا) أللللل ( طللللؽ  ٖ٘ٔوتشزانيللللا) طللللؽ  أللللل ( ٚٓٗ)

 (ٚٔ)أل ( طؽ. ٕٓٗومرر) طؽ 

 الداب  مرايد السياه العذبة في االتحاد الدهفيتي -3
ت تي مرايد األسساك فلي السيلاه العذبلة باالتحلاد الدلؾفيتي بعلد مرلايد 

سليا فلي األىسيلة ويقلدر إنتلاج األسلساك ملؽ السيلاه العذبلة أجشؾب جلرا 
 ملللؽ جسملللة إنتلللاج األسلللساك بلللو  (ٕٝ٘)فلللي االتحلللاد الدلللؾفيتي تشحلللؾ 

                                                             
،لواعد الجغرافٌا العامة الطبٌعٌة والبشرٌة،دار المعرفة عٌانةانظر:جودة حسنٌن جودة،وفتحً دمحم أبو  ( 16

 496-491صص1916،اإلسكندرٌةالجامعٌة،
17

 
 2114(انظر:حالة الموارد السمكٌة وتربٌة األحٌاء المائٌة فً العالم فرص وتحدٌات،الفاو،روما،
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وتؾجد معغؼ ىذه السرايد في البحيرات العديلدة  واألنيلار التلي تشتذلر 
ولكلللؽ أىسيلللا يتركلللز فلللي جشلللؾب روسللليا   فلللي أنحلللاع االتحلللاد الدلللؾفيتي
وتتؾزع مرايد جشؾب روسليا األوروبيلة   األوروبية وجسال غرب روسيا

  األورال   الفؾلجلا  اللدن  اللدونتز   دني لر   بلن  رأنيلار الدنيدلتفلي 
  .والبحيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرات  ودلتاواتيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

وتشقدللؼ األسللساك التللي يللتؼ صلليدىا إلللى نللؾعيؽ أحللدىسا تمللػ األسللساك 
التي تويش معغؼ حياتيا في السياه السالحة ثلؼ تشتقلل مشيلا إللى األنيلار 

والشللؾع اآلخللر ىللؾ الللذي يولليش برللفة دائسللة فللي السيللاه   خللالل الربيللع 
للذي يصخلذ  ألول الستعلددة الدلسػ الدلترجؾن العذبة  وأىؼ أسساك الشؾع ا

غيرىللا ويللتؼ صلليد و   والدللمسؾن  (نللؾع مللؽ بظللارخ الدللسػ) مشللو الكافيللار
وفللي فللروع الللدلتاوات   معغللؼ األسللساك فللي األجللزاع الللدنيا مللؽ األنيللار

ب نلو  ىشلاويتسيز الريد  وفي السياه الداخمية الزحمة لمبحيرات   الك يرة
 .صللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليد تجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاري 

 : نيلر ميكلؾنن وبخاصلة فلي الوس فلي أسليا ألخلرى اومؽ أىؼ األنيلار 
ونيللر  ونيللر الللدانؾب وبخاصللة فللي السجللر والتذلليػ والشسدللا فللي أوربللا 

 بارجؾاي في باراجؾاي ب مريكا الجشؾبية.
 *أىم الدول السشتجة ْلسساك الريد الشيري الظ يعي:

تعللد الرلليؽ أولللي دول العللالؼ إنتاجللا لألسللساك بظريقللة الرلليد الظ يعللي 
وىللذا يعللادل  مميللؾن( طللؽ  ٕ‚ٕتشللتن حللؾالي) ثالسيللاه العذبللة  حيللمللؽ 

ويمييلا  م ٕٕٔٓ( مؽ جسمة الريد الظ يعي الشيلري لعلام ٕٝٓ) حؾالي
 مميللللللللللؾن( طللللللللللؽ  ٔ‚ٕثللللللللللؼ ميانسللللللللللار) مميللللللللللؾن( طللللللللللؽ  ٔ ‚ٗاليشللللللللللد)
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( ملللؽ ا نتلللاج ٝٛ٘ألللل ( طلللؽ  ملللا يعلللادل حلللؾالي)  ٜٚ٘وبلللشجالديش)
وتشلتن  وبخاصة في جشؾبيا الذرقي وىذه تتركز في قارة أسيا  العالسي 

( ٗٔوتشللتن ) أللل ( طللؽ  ٓٓٗ -ٕٓٓبكيللة الللدول كسيللات تتللراوح تلليؽ)
 (ٛٔ) (ٝٓٛدولة حؾالي)

 ثالثا:تهليد الظاقة الكير ائية
عللؽ طريلل  تذلللغيل تؾربيشللات تؾليللد طاقلللة  ةيللتؼ تؾليللد الظاقللة الكيربائيللل

بقللللؾة  وىللللذه التؾربيشللللات تللللدار كيربائيللللة نعللللرف بالظاقللللة الكيرومائيللللة  
انلللللللدفاع ميلللللللاه األنيللللللللار ملللللللؽ الذلللللللالالت أو مدللللللللاقط ميلللللللاه األنيللللللللار 

ويللرتبط تؾليللد الظاقللة الكيرومائيللة تؾجللؾد  الرشارية)الدللدود والقشللاطر(
مجلللار أنيلللار تترللل  تلللؾفرة ترلللريفو السلللائي ملللع دوام الجريلللان طلللؾال 
العام واعتللللللدال درجللللللة الحللللللرارة ملللللللع عللللللدم انخفاضلللللليا إلللللللي ملللللللا دون 

 ي لللة الظ يويلللة ىلللي التلللي تحلللدد السؾاقلللع التلللي الرلللفر وىذا يعشلللي أن ال
 عوحيلللللث أن  الكيربلللللا يسكلللللؽ تشلللللاع الدلللللدود الالزملللللة لتؾليلللللد الكيربلللللاع 

تتشللاقص بالشقللل لسدللافات طؾيمللة  لللذا فالظاقللة الكيرومائيللة أقللل انتذللارا 
وىللي تدللاىؼ تثملللث كسيللة الكيربللاع السدللتيمكة فلللي  مللؽ الكيروحراريللة  

ة فلللللي نلللللؾعيؽ رئيدللللليؽ ملللللؽ اللللللدول العالؼ وتشتذلللللر الظاقلللللة الكيرومائيللللل
 واألقاليؼ ىسا:

الدول ذات الظ يعة الج ميلة أي تشتذلر فييلا نظاقلات الجبلال غزيلرة  -ٔ
األمظار مسا يؾجد جريان أنيار وفيرة السيلاه وذات انحلدار جلديد يسكلؽ 

                                                             
11

 
 2114األحٌاء المائٌة فً العالم فرص وتحدٌات،الفاو،روما،حالة الموارد السمكٌة وتربٌة  (انظر:
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مؽ استغالل مدلاقط السيلاه فلي تؾليلد الكيربلاع كسلا ىلؾ الحلال فلي جلسا 
 والشروين.ايظاليا واليابان وسؾيدرا 

الللدول التللي يللري فللي أراضللييا أنيللار طؾيمللة وذات ترللرير مللائي  -ٕ
ك ير مسا يدس  ب قامة الددود  في السؾاقع الزيقة مؽ السجري وتكلؾن 

كسللا ىللؾ الحللال فللي مرللر  السشللاط  السجللاورة لمسجللري صللخرية صللمبة 
والدللللؾدان)نير الشيللللل( وفللللي سللللؾريا وتركيللللا والعللللراا حيللللث نيللللر دجمللللة 

الؾاليلللللللات الستحلللللللدة األمريكيللللللللة حيلللللللث أنيلللللللار تشيدللللللللي والفرات وفلللللللي 
وفللللي  وميدلللؾري وفي روسلللليا االتحاديلللة حيللللث أنيللللار الفؾلجلللا وابخللللارا 

 وفي باكدتان حيث نير الدشد. ال رازيل حيث نير األمازون 
 *أىم الدول التي تدتخدم اْلنيار في تهليد الظاقة الكيرومائية:

الكيرومائيللة فللي سللتة تملللدان ويللتؼ تؾليللد حللؾالي نرلل  كسيللات الظاقللة 
كشللللللللللدا  الرلللللللللليؽ  ال رازيلللللللللل  الؾاليللللللللللات الستحللللللللللدة  روسلللللللللليا   )فقلللللللللط

 تؾليد الظاقة الكيرومائية: تك ر محظاأ( وتستمػ والشروين
 جيجا وات( ٛٔ‚٘يؾجد تيا أك ر محظة تشتن حؾالي ) -الرين: -2

 Three Gorges سلد السسلرات اللثالثثلري جؾرجيس)  وىلي محظلة
Dam العللالؼ  ويدللتخدم الدللد قللؾة  فلليسللد ىيللدرومائى  ر( وىللؾ أك لل

متر ويرتفع علؽ  ٖٕٓٓوي م  طؾل الدد  (ي)نير اليانجتداندفاع مياه 
وتشلللتن ىلللذه    ٕٛٓٓالعلللام  فللليمتلللر  تلللؼ افتتاحلللو  ٖٛٔالشيللر بسقلللدار 

( ملؽ إجسلالي الظاقللة الكيرومائيلة فلي العللالؼ  ٖٕٝبسلا يعللادل)السحظلة 
( ٕٕٝمائيللة فللي الرلليؽ حللؾالي)وتدللاىؼ الظاقللة الكيرو  م ٕٕٔٓسللشة 

ويؾجللد فييللا اك للر محظللات  مللؽ إجسللالي الظاقللة الكيربائيللة فللي الللبالد 
 .تؾليد الظاقة الكيرومائية 
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تدللللللاىؼ الظاقللللللة الكيرومائيللللللة  -الهاليففففففات الستحففففففدة اْلمريكيففففففة: -1
ويؾجللد تيللا  ( مللؽ إجسللالي الظاقللة الكيربائيللة فللي الللبالد ٝٙ‚ٕبحللؾالي)

الزلخسة السذليدة عملي علدة أنيلار وملؽ أىسيلا أعداد ك يرة ملؽ الدلدود 
عمللللي نيللللر كؾلؾم يللللا  محظللللة لتؾليللللد الكيربللللاع مؽ)سللللد جرانللللد كللللؾلي(

 ووادي نير تيشدي.  تؾاجشظؽ 
 ٗ‚ٛ( تشلتن حلؾالي)تؾكؾري ويؾجد تيا محظة ك يرة ىي) -ال رازيل: -3

جيجلللا وات( وملللؽ أىلللؼ محظلللات الظاقلللة الكيرومائيلللة )محظلللة ايتلللاي ؾ( 
وتدللللللاىؼ الظاقللللللة  ( عمللللللي الحللللللدود مللللللع بللللللارجؾاي عمللللللي )نيللللللر بارانللللللا
 ( مؽ إجسالي الظاقة الكيربائية في البالد.ٝٙٛالكيرومائية بحؾالي)

جيجاوات( وتدلاىؼ الظاقلة  ٚ‚ٚوتزؼ محظلة ك يلرة تشلتن ) -كشدا: -4
 ( مللؽ إجسللالي الظاقللة الكيربائيللة فللي الللبالد ٝٔٙالكيرومائيللة بحللؾالي)

الكيرومائيلة عملي سلدود األنيلار مثلل حيث تقلام محظلات تؾليلد الظاقلة 
 وجالالت نياجرا.  انير كؾلؾم ي

تستملػ محظلة سلد ) سيانؾجؾسشيدلكا( عملي نيلر يشيدللي  -روسفيا: -5
( مللؽ ٝٛٔجيجللاوات( وتدللاىؼ الظاقللة الكيرومائيللة بحللؾالي) ٗ‚ٛتشللتن)

مللؽ دول العللالؼ الرئيدللية   إجسللالي الظاقللة الكيربائيللة فللي الللبالد  وىللي
 مثل) أعدادا  ك يرة مؽ الددود عمى أنيارىا لتؾليد الكيرباع التي جيدت 

 عدةسيؾي مؽ روسيا  ذ يزؼ الجزع األ إ )أنيار الفؾلجا  يشدي  أنجارا
  ويعللزى ذلللػ إلللى عللدة أسللباب  يلل تي فللي ةالكيرومائيللمحظللات لمظاقللة 

مقللدمتيا اتدللاع مدلللاحة أراضللييا  مسللا يتظملللب التركيللز عمللى اسلللتثسار 
فللللي تؾليللللد مكانيللللا فللللي أقاليسيللللا السختمفللللة الستباعللللدة  األنيللللار الستاحللللة

 .الكيرباع الستخداميا في األغراض السختمفة
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تعد الشروين ملؽ أكثلر دول العلالؼ اعتسلادا عملي الظاقلة  -الشروي : -6
( مللللؽ إجسللللالي الظاقللللة  ٜٝٛحيللللث تدللللاىؼ بلللل كثر مللللؽ) الكيرومائيللللة 

الكيربائية في البالد ويرجع ذلػ لتعدد األنيار الدريع الجريان وإمكانية 
استخداميا في إنذاع العديد مؽ محظات تؾليد الكيرباع كسا ىلؾ الحلال 

 في محظات خزان نير ألتا.
كسلللللا تؾجلللللد دول أخلللللري تعتسلللللد تشدلللللب متبايشلللللة عملللللي إنتلللللاج الظاقلللللة 

 -ي:الكيرومائية كسا ىؾ الحال ف
التللي أقاملل  محظللات تؾليللد الكيربللاع مللؽ الدللدود والقشللاطر  :مرففر -

ومللؽ أىسيللا الدللد العللالي وخللزان أسللؾان وقشللاطر أسللؾ  ونجللع حسللادي 
( ملللللؽ إجسلللللالي الظاقلللللة  ٝٛٔ وتدلللللاىؼ الظاقلللللة الكيرومائيلللللة بحلللللؾالي)

 الكيربائية في البالد.
ت محظة( يقلع معغسيلا فلي واليلا ٓٓٔأكثر مؽ) استرالياكسا تستمػ  -

( ملللؽ إجسللالي الظاقلللة ٝٙوتدللاىؼ بحللؾالي) نيللؾ سللاوث ويمز وتدلللسانيا 
 الكيربائية في البالد ومؽ أكثر الدول اعتسادا عمي الظاقة الكيرومائية)

كشللللللدا( حيللللللث تتللللللراوح ندللللللبة االعتسللللللاد  فشللللللزويال  ال رازيللللللل  الشللللللروين 
( وتعللللد الشلللروين األولللللي فلللي اعتسادىللللا عملللي الظاقللللة ٜٝٛ-ٔٙملللاتيؽ)

 (.ٜٝٛ‚ٕالكيرومائية)
أك للر ويؾجللد فلي العللالؼ  -*أك فر محظففات لتهليففد الظاقففة الكيرومائيففة:

ثساني محظلات لتؾليلد الظاقلة الكيرومائيلة التلي أصلبح  أك لر مرلدر 
لمظاقة الستجددة في العالؼ والتي تذكل خسس الظاقة الكيربائية السؾلدة 

الؾاليللات فللي  (امدالليس لللؾك آنلد د)محظللة  :عالسيلا  وفقللا  لم شلػ الللدولي
 ( فليرانلس بلاراج)محظلة و  (نيلر كؾلؾم يلا) مرلب تقع عمى  و الستحدة



91 

 فلللللي مشظقلللللة تريتلللللاني (نيلللللر رانلللللس)فرندلللللا وتقلللللع عملللللى مرلللللب 
أك لر محظللات وىلي تعللد  ال رازيلل( فللي تؾكلؾروي دام)محظة و  الفرندلية

نيللر  )تؾليلد الكيربلاع التلي تدلتخدم طاقلة السيللاه فلي ال رازيلل وتقلع عملى
( فللللللللي نللللللللؾرك دام)  ومحظللللللللة  ألمللللللللازون افللللللللي مشظقللللللللة  (تؾكللللللللانتيشس
 (ٜٔ)عمي )نير فاخش( في غرب البالد. طاجيكدتان

 الشقل الشيري رابعا:
ولقلد  العلالؼ  فلي السعروفلة الشقلل أنسلا  أقلدم ملؽ الشيلري  الشقلل يعت لر

استخدم  األنيار وغيرىا مؽ السدلظحات السائيلة السستلدة فلؾا اليلابس 
 تتسيز بو مؽ امتداد في حيز غيلر عسيل   لسا في الشقل مشذ زمؽ بعيد 

مسلللا جلللجع ا ندلللان  ومياىيلللا ىادئلللة وجلللبو مشتغسلللة  ومحلللدد بزلللفتيؽ 
لللذا تترللدر األنيللار  عملي ركؾبيللا مشللذ أقللدم العرللؾر وب بدللط الؾسللائل 

طللرا الشقللل التللي اسللتخدميا ا ندللان وخاصللة فللي ال ي للات التللي تتللؾافر 
في تؾفير وسيمة نقل سليمة  فييا األنيار الرالحة لمسالحة والتي أفادت

كسللا تللربط تلليؽ  تللربط تلليؽ الشظاقللات السستللدة فللي أحؾاضلليا مللؽ ناحيللة 
أحؾاضلليا والسشللاط  البحريللة التللي تدلليل مللؽ عسميللات اترللاليا بالعللالؼ 

كسلا فلي أراضلي الرافلديؽ ومرلر الفرعؾنيلة  الخارجي مؽ ناحية أخري 
 جسيع نذ ت قد والريؽ واليشد وغيرىا مؽ مؾاطؽ الحزارات القديسة.

 نيلر عملى الرليشيؾن  مثلل األنيلار  ضلفاف عملى القديسلة الحزلارات

                                                             
 .جرٌدة البورصة ،محطات للطالة الكهرومائٌة فً العالم  1أكبر انظر:( 19

 4/9/2115فً  ع، استرج2114نوفمبر،  21  
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 الستؾسظة الديؾل في والباتميؾن  الجانن  نير عمى واليشؾد اليؾانجيؾ 
 .الشيل نير عمى والفراعشة والفرات  دجمة لشيري 

تتستلللع وسللليمة الشقلللل الشيلللري بعلللدة مزايلللا  :الشيفففري  الشقفففل مسيفففزات -2
نقللل بعللض السشقللؾالت تتسيللز تيللا عللؽ بللاقي الؾسللائل تشافدللية عاليللو فللي 

القللدرة عمللي نقللل أنللؾاع السشقللؾالت ذات األحجللام ك يللرة  -األخللرى أىسيللا:
انخفاض تكلالير  -والتي ال يسثل الؾق  والدرعة أىسية ك ري في نقميا

أقلل وسلائل الشقلل  -االقتراد في استيالك الؾقؾد -القؾة السحركة لمجر
تلللؾفر إمكانيلللات الترلللشيع السحملللي لمؾحلللدات -ةآثلللارا سلللم ية عملللي ال ي للل

 انخفللاض -انخفللاض التكللالير االسللتثسارية الشقللل الشيللري  -الشيريللة.
 لؾحلدات الك يلرة والقلدرة السحركلة  القلؾة نفقلات انخفلاض بدل ب تكمفتلو
 مائيلة مجلاري  علؽ ربلارة األنيلاركسلا أن  -.الحسلل عمى الشيري  الشقل

 أندلب يجعملو مسلا دوريلة  صليانة أو تجييلزات إللى تحتلاج ال ط يويلة
 .وثقيمة ك يرا حيزا تذغل التي الحجؼ ك يرة الدمع لشقل وسيمة

لقد كان نير الشيل وفروعو عمى مدار قرون عديلدة مشلذ القلدم السحلؾر و 
األساسللي لمشقللل تلليؽ مختملل  أنحللاع الللبالد   وكللان الشقللل الذللراعي ىللؾ 
الؾسيمة السثمي لمشقلل ملؽ الجشلؾب إللي الذلسال   وفلي العرلر الحلديث 
تلللدأ عيلللؾر بعلللض الؾحلللدات الشيريلللة الك يلللرة وكانللل  السالحلللة مرتبظلللة 

وكانللل  جلللبو مدلللتسرة فلللي نيلللر الشيلللل وفروعلللو فيسلللا علللدا تتلللؾافر السيلللاه 
فتلللرات التحللللاري    وكللللان العديللللد مللللؽ السشذللللنت التللللي تقللللام عمللللي ىللللذا 

 ال تسثل عائقا أمام السراكب الذرارية.  حتىالسجرى مؽ الشؾع الستحرك 
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وكان نيلر)أوس( فلي يؾركذلير ت ريظانيلا يذلكل مشلذ العرلؾر الؾسلظي 
فللي جللرا تريظانيللا مسللا أدي إلللي عيللؾر جللريانا رئيدلليا لمشقللل الللداخمي 

 محالت عسرانية عمي جان يو كسؾاني نيرية مثل)سم ي يؾرك(.
ولقد تدأ التؾسلع فلي اسلتخدام السجلاري الشيريلة فلي الشقلل  خلالل القلرن 
الدادس عذر في أوربا التي استخدم  األنيار في نقل خامات الحديد 

ئ فللي اسللتخدام ومحاصلليل الح ؾب ومللع تدايللة القللرن الدللابع عذللر تللد
األنيار عمي نظاا واسع في نقل األجخاص وخاصة األنيلار الفرندلية  

ومللع الثللؾرة الرللشارية خللالل القللرن الثللامؽ عذللر اتدللع  )نيللر الدلليؽ(
مجللللال اسللللتخدام الشقللللل الشيللللري حيللللث الرللللشادل الك يللللرة الحجللللؼ لشقللللل 

 الخامات والدمع السرشعة.
تسيلز أحؾاضليا بالكثافلة وتذكل بعض األنيار الك رى في العالؼ والتلي ت

الدللكانية وبللالغشي االقترللادي طللرا اترللال داخللل اليللابس ذات أىسيللة 
ك يلللللرة  كسلللللا ىلللللؾ الحلللللال بالشدلللللبة لمسجلللللري األدنلللللى لشيلللللر الشيلللللل فلللللي 
مرر ونير ال ؾ في ايظاليا وأنيار اليؾانجيؾ اليانجتدي وسيكيانن فلي 

  .ونيري الرايؽ وسان  لؾرانس ونير الجانن في اليشد  الريؽ 
 -:مداوئ اْلنيار 1-

ميللللزة االسللللتقامة  فاألنيللللار كثيللللرة التعللللارين خاصللللة فللللي  إلللللىتفتقللللد  -
 مجارييا الدنيا  مسا يظيل مؽ السدافة  ويدتيمػ كثيرا  مؽ الؾق .

وجلللؾد بعلللض العؾائلللل   األنيلللاريعيللل  الظلللرا السالحيلللة فلللي بعلللض  -
الظ يوية كالجشادل والذالالت والخؾان   فالغاىرة األولى الجشادل تكثر 
عمى س يل السثال في نير الشيل في السدافة السستدة تيؽ جشؾبي مرلر 

والثانيللللة الذللللالالت فللللي مجللللرى الكؾنغللللؾ بللللالكؾنغؾ   وجللللسالي الدللللؾدان
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الستحلللللدة  الخؾانللللل   فلللللي نيلللللر كملللللؾرادو فلللللي الؾاليلللللاتو الديسقراطيلللللة   
  .ونير اليؾانجيؾ في الريؽ  األمريكية

وانخفاضلللو إللللى  األنيلللارتذتلللذب مشدلللؾب السيلللاه فلللي مجلللاري بعلللض  -
السالحيلللة   الؾحلللداتيلللصمؽ الغلللاطس اللللالزم لسلللرور  ال اللللذيالسدلللتؾى 

ويرجللع ذلللػ إلللي فرلليمة سللقؾ  األمظللار عشللد مشللابع مثللل ىللده األنيللار 
 ية.القارة األورب جشؾبيكسا في معغؼ أنيار 

تتبللايؽ أىسيللة األنيللار  -العهامففل السففؤثرة فففي الشقففل الشيففري: -3
كسجاري مائية فلي أقلاليؼ العلالؼ وتختمل  فلي مدلتؾيات اسلتخداميا تبعلا 

 -لخرائص ال ي ة الظ يوية والبذرية واالقترادية كالتالي:
 العهامل الظ يعية:-أ

 يصدي تبايؽ التركيب الجيؾلؾجي لمرخؾرالتركيب الجيهلهجي:  -2
وتداخل الرخؾر إلي اختالف قدرة الشير  في نظاا قاع مجري الشير 

كمسا زادت مقاومة الرخؾر كمسا قل أثر ف عمي نح  ىذه الرخؾر 
فالرخؾر الشارية  العسميات الشيرية في تذكيل معالؼ سظ  األرض

فيقؾم الشير   أكثر صالبة وبالتالي أكثر مقاومة لمعسميات الشيرية
تشسا تغل التكؾيشات  ت الرخؾر الميشة مؽ مجراىا تشح  وإزالة تكؾيشا

الرمبة بارزة تعترض مدار مياه الشير وىي عكبات ط يوية مثل 
الجشادل التي ت دو في جكل جزر صخرية تعترض مجري الشير كسا 

تيؽ الدؾدان ومرر والتي تعرف  ةفي مجري نير الشيل في السداف
كسا  غؾ ونير الزم يزي وكثرة الذالالت في نير الكش بالشيل الشؾبي 

تؾجد في جكل مشدفعات وخؾان  مثل خان  س مؾقة في مجري الشيل 
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 ونير لؾاليا رافد نير الكشغؾ  وفي روافد نير األمازون  الشؾبي 
وتذكل تمػ الغؾاىر عكبات ط يوية تقمل مؽ صالحية األنيار 

  لمسالحة خالليا.
في تحديد  : لدرجة انحدار سظ  األرض دور ك يرسظح اْلرض 1-

خرائص مجري الشير التي تتراوح تيؽ الزي  وجدة االنحدار 
كسا في الشظاقات جديدة  وبالتالي سرعة جريان السياه في الشير 

مسا يذكل عكبة أمام السالحة أما اتداع مجري الشير  االنحدار 
واالنحدار البظيع لجريان السياه كسا ىؾ الحال في السشاط  السدتؾية 

أي أن عامل انحدار سظ   مي السالحة الشيرية الدظ  يذجع ع
األرض يحدد مدتؾي جريان مياه الشير وبالتالي سرعة الحركة كسا 

يحدد اتجاه الحركة السالحية السعتسدة عمي التيار السائي مسا يقمل مؽ 
كسا ىؾ الحال في مجري نير الشيل لحركة السالحة  استيالك الؾقؾد 

 يا.الستجية مؽ جشؾب مرر إلي جسال
لعشرر التداقط سؾاع في جكل أمظار أو في جكل ثمؾج  السشاخ: -3 

تذوب خالل فرل ارتفاع درجة الحرارة دور مباجلر فلي تحديلد مدلتؾى 
السياه فلي مجلارى األنيلار  وبالتلالي تحديلد مدلتؾى الرلالحية لمسالحلة 
والتللي تتؾقلل  عمللى عسلل  السيللاه. فللبعض األنيللار تتسيللز بانتغللام سللقؾ  

ؾر الدللشة لللذا تتدلللؼ بانتغللام جريانيلللا األمظللار عشللد مشابعيلللا خللالل جلللي
سللللا يعسللللل عمللللى صللللالحيتيا موعسلللل  مياىيللللا وعللللدم تذتللللذب مشدللللؾبيا 

غربلي أوربلا  لمسالحة طؾال العلام كسلا ىلي الحلال بالشدلبة لسعغلؼ أنيلار
وأنيلللار األقلللاليؼ   نيلللر الشيللللو خاصلللة أنيلللار السسمكلللة الستحلللدة وفرندلللا  

طلؾال العلام رغلؼ أن  السدارية السظيلرة  وترلم  بعلض األنيلار لمسالحلة
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إال أن ذوبان الثمؾج عشد السشلابع خلالل جليؾر   أمظار أحؾاضيا جتؾية
الرللير تعسللل عمللى اسللتسرار جريللان السيللاه وعللدم تذتللذب مشدللؾبيا كسللا 

وتتلراكؼ الثملؾج عشلد مشلابع   ال ؾ جلسالي إيظاليلا ىي الحال بالشدبة لشير
رغللؼ قمللة  فاصلليوتكللؾن صللالحة لمسالحللة   األنيللار خللالل جلليؾر الذللتاع

ذوبلللان الثملللؾج الستراكسلللة عشلللد السشلللابع وتغذيلللة حيلللث أمظارىلللا الرللليفية 
مجللرى الشيللر بالسيللاه  ومللؽ أحدللؽ األمثمللة عمللى ذلللػ نيللر الفؾلجللا فللي 
جلرقي أوربلا والللذي نجل  الللروس علؽ طريلل  إقاملة بعللض الدلدود عمللى 

  لمسالحة الشيرية معغؼ جيؾر الدشة. صالحامجراه في جعمو 
ؾازن األمظار الداقظة في أحؾاض بعض األنيلار كسلا ونتن عؽ عدم ت

فلي أجللباه الجلزر الجشؾبيللة فللي أوربلا تللؾافر السيللاه فلي مجارييللا وبالتللالي 
تيشسلا ال ترلم   صالحيتيا لمسالحة خالل جيؾر الخرير والذتاع فقط 

لمسالحلللللة النخفلللللاض مشدلللللؾب السيلللللاه وجفلللللاف بعزللللليا خلللللالل جللللليؾر 
 ونير أرنؾ في ايظاليا. مثل نير دريؽ في ألبانيا  الرير 

  :العهامل الالذرية السؤثرة في الشقل الشيري -ب
علدة وعلائ  تتسثلل با ضلافة إللى  لألنيلارتعدد وعائف اْلنيفار:  -2

السللللتيالك  الالزمللللةتدللللاىؼ فللللي تللللؾفير السيللللاه   اسللللتخداميا فللللي الشقللللل
إلللللى جانللللب تللللؾفير السيللللاه  ا ندلللان فللللي نظاقللللات السحللللالت العسرانيللللة 

الالزمة لري الحقؾل الزرارية   ىذا التعدد فلي وعلائ  األنيلار يتظملب 
مد قشؾات وخظؾ  أناتيب لشقل السياه لالستخدام البذري   وج  بعلض 
التللللرع والقشللللؾات الخاصللللة التللللي تيللللدف إلللللى تؾصلللليل ميللللاه الللللري إلللللى 

رية إللللى مثلللل ىلللذه ا نذلللاعات البذللل أحيانلللااألراضلللي الزراريلللة  وتلللصدي 
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مشدللؾب السيللاه فللي بعللض األنيللار وبالتللالي عللدم صللالحيتيا  انخفللاض
لمسالحة خالل فترات تحؾيل السياه  وملؽ أحدلؽ األمثملة عملى ذللػ فلي 
مرلللر صلللعؾبة السالحلللة فلللي مدلللافات ملللؽ مجلللرى ترعلللة الشؾباريلللة فلللي 

بعلض التلرع  فلؼغربي دلتا الشيل خالل فترات تذغيل فتحات اللري عشلد 
اريلة وخاصللة خلالل جليؾر الرللير  كسلا يحلدث نفللس ملؽ الشؾب اآلخلذة

دميلا ( خلالل فتلرات حجلز السيلاه أملام  في فرعي الشيلل )رجليد  عيالذ
  قشاطر الدلتا.

وعائفيلللا علللؽ طريللل  إقاملللة  أداعتلللشغؼ عسميلللات  :ْلنيفففاراضفففالط  -1
 دوالقشلاطر والدلدو بعض األعسال الرشارية الستسثمة في إقامة الكبلاري 

تحؾيللل السجللرى  أحيانلاوجلبكات الللري  واألىؾسلة والفتحللات السالحيللة  و 
أو تعسيللل  بعلللض  القلللاع أو مدلللافة مشلللو وتؾسللليعو  وتعلللديل انحلللدارات 

وتعشلللي مثلللل ىلللذه العسميلللات ضلللبط   السدلللافات الزلللحمة ملللؽ السجلللرى 
عمييللا وتغييللر بعللض مؾاصللفاتيا سللؾاع فللي نظاقللات  ةاألنيللار والدلليظر 

سجللرى أو عمللى جؾانبللو مسللا يزيللد مللؽ الكفللاعة السشحشيللات أو فللي قللاع ال
  با ضافة إلى ضسان انحدار مالئؼ لمسجرى األنيارالسالحية لسجاري 

لتللل ميؽ الخظلللؾ  السالحيلللة كسلللا فلللي أنيلللار اللللرايؽ   الدللليؽ   الدلللان  
كثافللة  ى األنيللار ومدللتؾ كسللا تتحللدد أىسيللة   لللؾرانس   الشيللل  اليؾانجيللؾ

  جرى الشيرم)عم  تثالثة عشاصر ىيتذغيميا تشاع عمى عدة معايير تت
 .(الشير ضالسياه  وحؾ  صوخرائ

 األتي: تتزايد أىسية الشير السالحية بقدر تؾافر -مجرى الشير:*
  والخؾانللل   لجشلللادل والذلللالالتا لمثللل الظ يويلللةالخملللؾ ملللؽ العكبلللات  -

ولقلللد تلللؼ التغملللب عملللي مثلللل ىلللذه العكبلللات   واخلللتالف مشدلللؾب السيلللاه
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وإقامللة األىؾسلة فللي نظاقلات اخللتالف مشدلؾب السيللاه تتعسيل  السجلرى  
والتللي تعسلللل عملللى رفلللع الرلللشادل والؾحلللدات السالحيلللة ملللؽ السدلللتؾيات 
السشخفزللة إلللى السدللتؾيات السرتفعللة وبللالعكس  وجلل  مجللاري مالحيللة 
صشارية تستلد عملى إحلدى جلان ي السجلرى لتخظلي نظاقلات السشلدفعات 

  والجشادل والذالالت.
حيث تقمل استقامة السجرى مؽ طؾل الخط السالحي مسا  االستقامة: -

ملؽ تكمفلة الشقلل  كسلا تقزلي ىلذه الخاصلية عملى علاىرة  ند يايخفض 
يللتؼ  أحيانللاعشللد السشحشيللات  و  كثيللراتللراكؼ الرواسللب الشيريللة التللي تحللدث 

التغمللب عمللى تعللدد مشحشيللات السجللرى عللؽ طريلل  مللد قشللؾات مدللتكيسة 
يقملللل ملللؽ  طريقلللا مالحيلللا مدلللتكيسا السجلللرى تتجلللاوز السشحشيلللات لتكلللؾن 

السدافة والؾق  ويخفض مؽ التكمفة كسا حلدث فلي بعلض األجلزاع ملؽ 
  مجرى نير الرايؽ في أوربا .

وبالتلالي   االتداع والعس : يحدد ىذا العامل أبعاد السجرى السالحلي -
يحللدد كللل مللؽ أبعللاد الؾحللدات الشيريللة العاممللة والسدللافة التللي تدللتظيع 

اتدللاع  حيللث أدى يللا عشللد صللعؾدىا فللي مجللرى الشيللر الدللفؽ أن تقظع
مجرى نيلر اليانجتدلي وعسقلو الك يلر إللى تؾغلل الدلفؽ السحيظيلة ذات 

  حتى مديشة اتذانن قرب مرب الشير. الغاطس الك ير
حتلللى  طلللؾيالالظلللؾل: يفزلللل أن يكلللؾن السجلللرى الرلللال  لمسالحلللة  - 

يقملللل ملللؽ تظلللؾل السدلللافة الفاصلللمة تللليؽ عسميتلللي الذلللحؽ والتفريللل  مسلللا 
تكمفلللللة الشقلللللل الشيلللللري  والعكلللللس صلللللحي  إذ يلللللصدي قرلللللر السدلللللافات 
الرالحة لمسالحة في مجرى الشير إللى تكلرار عسميتلي الذلحؽ والتفريل  
مسا يرفع مؽ تكمفة عسمية الشقل وىؾ ما يحلدث فلي بعلض أنيلار العلالؼ 
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التي تتدؼ تتقظع وقرر السدافات الرالحة لمسالحة ملؽ مجراىلا  كسلا 
وجللسالي الدللؾدان حيللث  الشدللبة لشيللر الشيللل جشللؾبي مرللرىللي الحللال ب

  .تستد الجشادل في ستة نظاقات متقظعة
كتدللب السجللرى الشيللري أىسيللة ك يللرة فللي حالللة ي -خرففائص السيففاه:*

وتتلللؾافر ىلللذه الخاصلللية فلللي األنيلللار   طلللؾل العلللام جريلللان السيلللاهتلللؾافر 
  العام ( السدارية التي تجري في الشظاقات ذات األمظار الدائسة ) طؾل

 لذا تذكل مثل ىذه األنيلار تروافلدىا جلبكة ىائملة لمشقلل فلي حاللة تلؾافر
العؾامللل األخللرى السدللاعدة عمللى الشقللل الشيللري والتللي تتعملل  بالجؾانللب 

ىلذه األنيلار األملازون فللي  أمثملةالظ يويلة والبذلرية واالقترلادية  وملؽ 
 .اومعغؼ مجرى الشيجر في أفريكي  أمريكا الجشؾبية  والكؾنغؾ

فللي حلليؽ يللشخفض مشدللؾب السيللاه دون الغللاطس الرللال  لمسالحللة كسللا 
و خاصلللة أنيلللار جلللبو  أسللليانيلللار جشلللؾبي أىلللي الحلللال بالشدلللبة للللبعض 

القللارة اليشديلللة   والتلللي ترللم  لمسالحلللة خلللالل جلليؾر الرلللير لدلللقؾ  
األمظللار السؾسلللسية   فلللي حللليؽ تجللل  السيلللاه فلللي مدلللافات طؾيملللة ملللؽ 

  مجارييا خالل الذتاع.
تذلكل فلي حاللة تزايلدىا خظلؾرة عملى  حيلثضنلة الرواسب العالقلة:  -

عس  السجلرى والغلاطس السالحلي السدلسؾح بلو مسلا يقملل ملؽ صلالحية 
الشيللللر لمسالحللللة مثللللال ذلللللػ كثللللرة الرواسللللب التللللي تحسميللللا ميللللاه نيللللر 
اليؾانجيللؾ جللسال الرلليؽ ومعغسيللا مللؽ تربللة المللؾيس وتللراكؼ الرواسللب 

 .بعض السدافات مؽ نير الرايؽعمى قاع السجرى في  الرممية
معلللدالت اسلللتخدام الشقلللل الشيلللري عشلللد تلللؾافر  تتزايلللد -حفففهض الشيفففر:*

 في حؾض الشير: التاليةالسسيزات 
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ارتفلاع  وىلذا يعشلي: تشؾع السؾارد االقترادية وارتفاع الكثافة الدكانية -
تذغيل الؾحدات الشيرية وبالتالي عغلؼ حجلؼ حركلة الشقلل الشيلري  كثافة

مثلال ذللػ الفلرا تليؽ حجلؼ حركلة الشقلل الشيلري فلي   رخيص التكلالير
ودجملة والفلرات  اليانجتديوحؾضي  أفريكياحؾضي الشيل والدشغال في 

 سيا عمى س يل السثال. أفي 
 أنعشلللي االترللال السباجلللر بالسدلللظحات البحريللة والسحيظيلللة: مسلللا ي -

الشير يرب في مدظحات بحريلة ومحيظيلة مفتؾحلة دون عؾائل  وىلي 
سسة تعشي االترال السباجر والدليل تليؽ حلؾض الشيلر وجيلات العلالؼ 
الخارجي مسا يشذط حركة الشقل الشيري ويزيلد حجسيلا  كسلا ىلي الحلال 

  اليانجتدلي  الدلان  للؾرانسو   الدليؽو   انيلار اللرايؽ ألحؾاض بالشدبة
تزلع  حركلة الشقلل الشيلري ويتزلاعل حجسيلا بذلكل واضل  في حيؽ 

  وك يللللر عشللللدما يرللللب الشيللللر فللللي مدللللظحات بحريللللة مقفمللللة )سللللرداريا
 .امؾاداريا(

 فلي األنيلار تتعلدد -:الجشه يفة أمريكفا ففي الداخميفة السائيفة لظر  *ا
 كثافلة بدل ب لمسالحلة صلالحة غيلر معغسيلا أن ال  إالجشؾبيلة أمريكلا

 تعتلري  التلي السعؾقلات للبعض ة  إضلافترلريفيا أحلؾاض فلي الغابات
 .مجارييا

 أك لر ملؽ الستعلددة الروافلد ذو ن نير األملازو  يعت ر :نير اْلمازون  -
 ويقلؾم الشيلل  بعلد العلالؼ أنيلار أطلؾل وثلاني القلارة  فلي األنيار أنغسة

 اللدخؾل الك يرة الدفؽ وتدتظيع والتجارة  الشقل حركة بخدمة الشير ىذا
 خلط ملؽ كلؼ ٘٘ٗٔ مدلافة عملى ميشلاؤس ميشلاع إللى وصلؾال فيلو

 ملؽكلؼ  ٖ٘ٙٗ إللى الؾصلؾل الرلغيرة الدلفؽ تدلتظيع كسلا الدلاحل 
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 عشلد روافلده تعتلرض التلي الذلالالت وتعت لر  أكؾيتلؾس لسيشلاع مرلبو
 الشقلل حركلة أن نجلد للذا السالحية العكبات  أىؼ مؽ باألمازون  التقائيا

 ميشلاع ويقلع . أوروبلا ب نيلار مقارنلة جلدا قميملة األملازون  نير نغام في
 تشيلر التقائلو نقظلة ملؽ كلؼ ٗٔ بعلد عملى نيجلرو نيلر عملى ميشلاؤس

 .األمازون 
 العديلد أوروبلا قلارة فلي يؾجلد -:أورو فا ففي الداخمية السائية الظر  *

 متعلددة اتجاىلات فلي تجلري  والتلي لمسالحلة الرلالحة األنيلار ملؽ
 وبحلر ال مظيل  بحلر عملى السظلل األوربلي الديل في معغسيا وتتركز
 مائيلة قشؾات جبكة األنيار ىذه تيؽ وتربط  األطمشظي والسحيط الذسال

 .اصظشارية
 الدلؾداع الغابلة ملؽ يشبلع اللذي اللدانؾب نيلر يعت لر نيفر الفدانهب: -

 قللأ ولكشلو الك لرى  األنيلار ملؽ األسلؾد البحلر فلي ويرلب األلسانيلة
 الظيشية لمزفاف نغرا والفؾلجا  الرايؽ تشيري  مقارنة لمسالحة صالحية

 لسدلافة فيلو اللدخؾل الك يلرة الدلفؽ وتدلتظيع اللرايؽ  نيلر وبليؽ تيشلو
 .األلسانية راتد ؾن  مديشة مؽ كؼ ٘ٗٔ

 مؽ مروره الشيري ورغؼ الشقل في الك يرة ب ىسيتو يتسيز :الراين نير -
 مؽ الرايؽ نير ويشبع مشو األك ر بالجزع تدت ثر ألسانيا أن إال دول عدة

 األعملى الجلزع ويتسيلز ألسانيلا  وبليؽ تيشيلا سياسليا حلدا مذلكال سؾيدرا
 األلسان وقام واالنحشاعات  الجريان وسرعة الذديد باالنحدار مجراه  مؽ

 ويعت ر الشقل متظمبات يم ي مدتكيسا تذلػ ليرب  الشير مجرى  تتدؾية
 ملؽ ويعت لر  الدلشة أوقلات ومعغلؼ حؾضلو معغلؼ فلي لمسالحلة صلال 

 مشظقلة للو وتلديؽ االقترلادية  الشاحيلة ملؽ الياملة األوروبيلة األنيلار
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 نيلر تؾاسلظة الفحلؼ خلام نقل في االقترادية ب ىسيتو الرشارية الرور
 الذلسال بحلر فلي مرلبو عشلد اللرايؽ نيلر ويشتيلي روافلده  حلدأ اللرور
 مياىلو تجسلد بدل ب جليرا فيلو السالحلة تتعظلل وقلد ك يلرة دلتلا مكؾنلا

 وأكثل  ا العالسيلة ازدىلار  السائيلة األنيلار أكثلر ملؽ اللرايؽ نيلر ويعت لر
 العلالؼ فلي الشيريلة لأك لر السلؾان عميلو وتقلع مالحلة  أوروبلا أنيلار

 ميشلاع اك لر ستراسل ؾرج تعلد كسا (كؾلؾنيامثل) ألسانيا مدن في وخاصة
 .آل نير عمى فرندا في داخمي مائي
   الجلارون   الذلمد  الدليؽ )أنيلار فرندلا في الرالحة األنيار أىؼ ومؽ

 أىلؼ) الدليؽ (نيلر ويعت لر صلشارية  قشلؾات وتربظيلا  )اللرون   الملؾار
 باريس بالعاصسة اقتراديا الغشية السشاط  تيؽ يربط الذي فرندا نيارأ

 واعتلدال فيزلانو تشلدرة الشيلر ىلذا ويتسيلز  الدليؽ لبلة تعت لر التلي
 الدلفؽ بسقلدور أصلب  للذا مائيلة صلشارية قشلؾات إنذلاع وتلؼ مياىلو 

 .الثقيمة بالحسؾالت محسمة رويؽ إلى الؾصؾل
 السالحية األنيار مؽ األوروبية روسيا في  )الفؾلجا (نير ويعت ر

 ويربط البحرية  السؾاني إلى والسشتجات الخامات نقل في تدتخدم التي
 األنيلار ع لر السشقلؾل نرل  ع لر ويشقلل قلزويؽ وبحلر مؾسلكؾ تليؽ

 .الروسية
 الذلكل اآلسليؾية األنيلار تتخلذ -:سفياأ ففي الداخميفة السائيفة الظفر  *

  اليؾانجيلؾ (أىسيلا األطلراف نحلؾ القلارة قملب ملؽ تخلرج ا جلعاعي
 .لمسالحة صالحة وىي (ايراوادي  الدشد  ييا نجدت  سيكيانن

 مثلل الشيريلة السالحة في حغا ةسيؾياأل األقظار أكثر الريؽ وتعت ر 
 طريقا يعد والذي   كؼ ٖ٘٘ٗ طؾلو ي م  الذي (اليانجتدي) نير
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 عملى الؾاقعلة ىشجلا مديشلة حتلى السحيظيلة الدلفؽ لدلير حيؾيلا مائيلا
 .مربو مؽ كؼ ٕ٘ٙٔ مدافة

 كسلا  األدنلى حؾضلو فلي لمسالحة صال  (اليؾانجيؾ( نير يعت ر كسا 
 اليؾانجيلؾ نيلري  تليؽ لتلربط لمجشلؾب الذلسال ملؽ تستلد قشلاة يؾجلد

 ىذه وتدسى ميالدي عذر الخامس القرن  في وحفرت  باليانجدتي
 نانكشن وتعد  والبزائع الركاب نقل حركة وتخدم العغسى بالقشاة القشاة
 نير مرب مؽ كؼ ٕٙ٘بعد عمى أسيا في الك رى  الشيرية السؾانل احد

 . الحجؼ متؾسظة الدفؽ مدتق مة الياتجدتي
 نياراأ أفريكيا قارة في يؾجد ال -:أفري يا في الداخمية السائية الظر  *

 قملة إللى ذللػ ويعلؾد طؾيملة  لسدلافات العلام طلؾال لمسالحلة صلالحة
 كسيلات فلي ك يلرا تذتلذبا يدل ب مسلا الذلتاع فرلل فلي األمظلار سلقؾ 
 الذلالالت كثلرة فيلؾ الثلاني الدل ب أملا  أنيارىلا فلي تجلري  التلي السياه

 االترلال القلارة فقلدت للذا  األنيلار مجلرى  فلي السائيلةلسدلاقط وا
 اسلتغالل أمكلؽ ذللػ ورغلؼ الشيريلة  الظلرا  ع لر بالعلالؼ الخلارجي
 .الشيرية السالحة لغرض القارة نيارأ مؽ محدودة قظاعات

 بذكل الداخمية الشيرية السالحة في السدتغمة القارة نيارأ معغؼ وتتركز
 ملؾاني ملع األنيلار ىلذه وتؾاجلو  وغربيلا القارة وجرا  وسط في خاص

 استخدام مؽ فالتد مذاكل ياألطمشظي واليشد السحيظيؽ ىالتردير عم
 دوالظللللرا ال ريللللة لغللللرض تدللللييل االترللللال بسراكللللز السللللؾار  القظللللارات

 .األنيار عؽ بعد التي بالداخل الزرارية والسشتجات السعدنية
 (والشيجلللر  الكؾنغلللؾ  الزم يلللزي ) الشيلللل  األنيلللار األفريكيلللة أىلللؼ وملللؽ

 حركلة تسشلع مائيلة وجلالالت مدلاقط تيلا يؾجلد األولى الثالث فاألنيار
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 ملؽ الكثيلر دلتلاه فلي فيؾجلد الشيجلر نيلر أملا طؾيملة  لسدلافات التشقلل
 .السدتشقعات

أكثلللللر  ليعللللد نيللللر الشيلللللل أطللللؾل األنيللللار بظللللؾل يرلللل نيللللر الشيللللل: -
 وال  الستؾسط البحر مربو حتى االستؾائية مشابعو مؽ كؼ( ٓٚٙٙمؽ)

 .بسرر األدنى مجراه  في )كؼ (ٓٙٓٔ لمسالحة الرال  الجزع يتعدى
ربلللارة علللؽ مجلللاري  السائيلللةالقشلللؾات  -:السائيفففةالشقفففل بفففالقشهات *

 الفاصمةفي الشظاقات  مائيةالستخداميا كظرا  ا ندانجقيا  صشارية
 السستلدة فللؾا اليللابس ةتليؽ السدللظحات البحيريلل أو األنيللارتليؽ مجللاري 
تؾصلليل مجللاري األنغسللة الشيريللة بعزلليا تللبعض تيللدف  ومللؽ أىللدافيا:

تدلللييل عسميلللات نقلللل وتبلللادل الدلللمع تللليؽ أحلللؾاض األنيلللار مثلللال ذللللػ 
معغللؼ القشللؾات السائيللة التللي حفللرت فللي قللارة أوربللا وبالتحديللد فللي فرندللا 

الربط تيؽ أقلاليؼ داخميلة ذات أىسيلة و  االتحادية وروسيا  ألسانياوجسالي 
بحريلة برلؾرة مباجلرة كسلا ىلي الحلال بالشدلبة اقترادية خاصة ومشافذ 

 وإيجلاد  لقشاة مانذدتر/ ليفربؾل في السسمكة الستحدة عمى س يل السثلال
مشفذ تديل لحؾض نيري نتيجة لتجسد مياه مخرجو الظ يعي خلالل فتلرة 

فللي الؾاليلللات  (ايللري  )محللددة مللؽ الدللشة كسلللا ىللي الحللال بالشدللبة لقشلللاة
دللافات التللي يؾجللد تيللا عؾائلل  ط يويللة تخظللي السو  األمريكيللة الستحللدة 

 .لدكالذالالت والجشا
قشلللللاة  أولجللللل  السرلللللريؾن القلللللدماع  إذولمقشللللؾات السائيلللللة تلللللاري  قلللللديؼ 
ا.م(  ٕٜٛٔ_ٜٔٚٔ)(األولسشؾسلرت )صشارية فلي العلالؼ وىلي قشلاة 

التي حفرت في جرا دلتا الشيلل تيلدف تدلييل السالحلة تليؽ نيلر الشيلل 
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 لألراضلللي الالزملللةتؾفيرىلللا لسيلللاه اللللري  إللللى با ضلللافة األحسلللروالبحلللر 
 الزرارية التي تخترقيا. 

جلق  القشلؾات السائيلة ألول ملرة فلي أوربلا  -القشهات السائية في أور فا:
خالل عيد ا م راطؾرية الرومانية؛ففي عيلد ا م راطؾر)دروسلؾس( تلؼ 

وجلق  قشلاة  تشاع قشلاة مالحيلة تلربط تليؽ نيلر اللرايؽ عشلد مديشلة أرنيليؼ 
 ا.م( وعرف  تميػ. ٔ٘مرب نير الرايؽ في عام) داخل

التي  السائيةقارات العالؼ مؽ حيث كثافة جبكة القشؾات  أوروباوتتردر 
وعسؾما يسكؽ تحديلد   وضخامة حجؼ الحركة عمييا أراضيياتجري في 

في الغرب  األولىفي جبكتيؽ رئيديتيؽ  بالقارة السؾجؾدة السائيةالقشؾات 
رايؽ والثانيللللة تستللللد فللللي الذللللرا وتللللرتبط تشيللللر تشيللللر اللللل أساسللللاوتللللرتبط 

 ومؽ أىؼ القشؾات السائية في أوربا:  الفؾلجا
ىللؾيس فللي  ٗٙٔكللؼ وبيللا  ٕٖٓفللي فرندللا: بظللؾل  قشففاة الراين/الففرون  -

ىلؾيس فلي  ٕٗوج  مجري جديد لقشاة الرايؽ/اللرون وعمييلا   ٖٗٛٔعام 
 .ٜ٘ٛٔعام 
بحيرة أونيجا في  وىي تستد جسال في روسيا: قشاة الالحر اْلبيض -

( وىي ٖٖٜٔجرا أوربا لتربط تيؽ البحريؽ ال مظي واألتيض)عام 
 مسا سيل ترل حؾض نير الفؾلجا بالبحر األتيض والبحر ال مظي 

)األسؾد واألتيض  اترال مؾسكؾ نيريا )نير الفؾلجا( بالبحار الخسدة
 وبحر أزوف(. ال مظي  وقزويؽ
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 روسيا االتحادية( القشؾات السائية في  ٔٔجكل)

 
لتلللربط نيلللري اللللرايؽ واللللدانؾب و ومجلللري جديلللد ليلللا  قشفففاة لفففهدني : -

 ضلتذللللكل جللللريان يللللربط تلللليؽ انيللللار الرايؽ ميؽ الللللدانؾب وتربط أحللللؾا
الللدانؾب بذللبكة السجللاري السائيللة فللي كللل مللؽ جللسالي تؾليسيللا وبؾلشللدا 

 وألسانيا حيث يؾجد السشفذ البحري الك ير مسثال في ميشاع ىام ؾرج. 
 السديدل ي أنيلار تعت لر- القشهات السائية في قارة أمريكا الذسالية:*

 وجليكة  ن ونيلر ىدسلؾ  العغسلى والبحيلرات  للؾرنس وسلان  وأوىلايؾ
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 قارة في الداخمية السائية الظرا  أىؼ مؽ تيشيا تربط التي السائية القشؾات
 تعيل  جلالالت البحيلرات تليؽ وتؾجلد ٕٔ) رقلؼ جلكل (الذلساليةأمريكلا 
 وملؽ لمذلالالت تفاديلا البحيلرات تشليؽ مائيلة فشلؾات جلق  ليلذا الرحملة 

 :القشؾات أىؼ
السائيللة فللي يؾجللد فللي قللارة أمريكللا الذللسالية ثللاني أكثلل  جللبكة لمقشللؾات 

وتبعللللا لللللشغؼ الترللللرير الشيللللري   العللللالؼ بعللللد جللللبكة القشللللؾات األوربيللللة
وخرللائص األقللاليؼ الجغرافيللة فللي القللارة فلل ن القشللؾات السائيللة األمريكيللة 

تتركللز فللي أقللاليؼ جغرافيللة محللددة معغسيللا وأىسيللا تستللد فللي : أنيللا تتدللؼ
ؾات القشلل إلللىبالكيللاس  أطؾاليللاضللالة عللددىا وقرللر و   الشظللاا الذللرقي

حداثة العيد بذل  القشلؾات السائيلة والتلي للؼ ت لدأ و   السائية في قارة أوربا
تؼ إنذلاع معغلؼ  و في أمريكلا الذلسالية إال ملع تدايلة القلرن التاسلع عذلر

-ٕ٘ٛٔ )السائيلللة األمريكيلللة خلللالل الفتلللرة السستلللدة تللليؽ علللامي القشلللؾات
ٔٛ٘ٔ.)  

بعيلللدا علللؽ لتلللربط تللليؽ بحيرتلللي سلللؾبيريؾر وىلللؾرن  (سلللؾ)وأقيسللل  قشلللاة 
مسللللا سلللليل السالحللللة تلللليؽ البحيللللرتيؽ    جللللالالت سللللؾل  سللللان  مللللارى 

كسللا مللدت  ( سللؾل  سللان  مللاري ) وتعللرف ىللذه القشللاة أحيانللا باسللؼ قشللاة
مجسؾعلة أخللرى ملؽ القشللؾات السائيلة لتللربط تليؽ مجللرى الدلان  لللؾرانس 
والبحيللرات العغسللى مللؽ ناحيللة واألنغسلللة الشيريللة األخللرى السستللدة فلللي 

 حيلث ملؽ العلالؼ أنيلار ثاللث السديد ي نير ويعت ر اتجاىات متعددة 
 لعلب وقلد السكدليػ  خملين فلي ليرلب روكلي جبلال مؽ ويجري  الظؾل

 تلدىؾرت ملا وسلرعات قلديسا  األمريكلي لمغلرب نقلل كؾسليمة ىاملا دورا
 الثانيلة العالسيلة الحلرب بعلد ولكلؽ الحديلد  سلكػ استخدام بعد مالحتو
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 فلي الرئيدلي السلائي الشقلل الذلريان ويعلد السالحي نذلاطو اسلتعاد
 لسدلافات الثقيملة الخاملات تشقلل يتعمل  فيسا األمريكية الستحدة الؾاليات

 تقلديؼ فلي العغسلى والبحيلرات للؾرنس الدلان  نيلر لعلب كسلا  طؾيملة
 مشيلا ىاملة ملؾاني نسلؾ عملى وسلعاد األمريكيلة القلارة لقملب سليمة طرقلا
 كثيفلة  يالعغسل البحيلرات فلي الشقلل حركلة أن كسلا وجليكاغؾ  بفلالؾ

 الشقل حركة حجؼ حيث مؽ كثافة لسائية ا الظرا  أكثر سؾ قشاة تعت رو 
 الدلفؽ دخلؾل فلي جلدا ىلام للؾرنس سلان  نيلر ويعلد  العلالؼ فلي

 القللارة داخلل كلؼ ٘٘ٗٔ حتلى األطمدلي السحليط ملؽ السحيظيلة
 ليترلل مالحيلة قشلؾات بعلدد ربظلة بعلد أىسيلو وزادت  األمريكيلة

 تجسلد بدل ب جليؾر ٙ السالحل  تؾقل  مدلاوئو مؽ ولكؽ بالسديد ي 
 .مياىو

 

 
 الذسالية أمريكا( القشؾات السائية في جسال جرا  ٕٔجكل) 
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 ويقع ةأمريكا الذسالي نيارأ ك رأ مؽ والسيدؾري  السديد ي نيري  ويعد
 سلان  تذلكل التقائيسلا  ملؽ كلؼ ٗٔ بعلد عملى للؾرنس سلان  ميشلاع

  ومؽ أىؼ ىذه القشؾات:  حيؾيا تجاريا مركزا لؾرنس
كلؼ تقريبلا  ٓٛٔبظلؾل  ٛٗٛٔملدت علام  قشاة إليشهي/ السديدف ي: -

ر اليشلؾي رافلد السديدل ي, يللتربط تليؽ بحيلرة ميتذلجان عشلد جليكاغؾ ون
 مشفلللذاكسلللا أوجلللد   جلللساليا لحلللؾض السديدللل ي بحريلللا مشفلللذامسلللا أوجلللد 

  أورليانز. جشؾبيا لشظاا البحيرات العغسى مسثال في نيؾ
كللؼ تقريبلا لتللربط تلليؽ  ٓٓٗ بظلؾل ٖ٘ٛٔحفلرت عللام  قشفاة ميففامي: -

 .ومديشة تؾليدو عمى بحيرة إيرى   مديشة سشدشاتي عمى نير أوىايؾ
كلللللؼ تقريبلللللا لتلللللربط تللللليؽ مديشلللللة  ٓٓ٘ ملللللدت بظلللللؾلقشفففففاة أوىفففففايه:  -

تؾرتدسؾث الؾاقعة عمى نير أوىايؾ, وميشاع كميفالند عمى ساحل بحيلرة 
 رسلؾبيريؾ  بحيرتلي تليؽ تلربط: أوسلؾ مفاري  سان  سهل  قشاة - إيرى 

 .وىؾرن 
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 سياسية كحدود اْلنيارخامدا:

 وعيفللة وىللي الللدول  تلليؽ فاصللمة جغرافيللة احللدود األنيللار بعللض تذللكل
 أو عسيقللة  ومياىيللا مجارييللا كانلل  إذا إال تتحقلل  ال لألنيللار  سياسللية

 والسشللدفعات  والجشللادل  كالذللالالت  الظ يويللة العؾائلل  فييللا تعللددت إذا
 تؾصللفيا األنيللار دور مللؽ التقميللل فللي اليشدسللة عمللؼ تظللؾر أسلليؼ لكللؽ

 مائيتيلللا  عملللى والدللليظرة األنيلللار تلللرويض بعلللد  وفرلللل حجلللز عاملللل
 . األنفاا وج  الكباري  تشاع طري  عؽ الروبة خرائريا وتجاوز
 مسلللا مدلللاراتيا  تؾضلللؾح سياسلللية  تتخلللذ حلللدودا التلللي األنيلللار  وتتسيلللز

 عمللى الشللادرة األقللاليؼ فللي وخاصللة نظاقاتيللا  فللي الحللدود تخظلليط سلليل
 تعيليؽ عسميلات واجيل  التلي والسذلكالت  الرلعؾبات بعلض مؽ الرغؼ
 ( الدياسلللية الحللدود خللط رسللؼ مكللان) مذلللكمة مشيللا الحللدود  ىللذه مثللل
 . الشير ضفتي إحدى إلى االمتداد أو السشتر  خط إتباع
 طلللؾلي جيللب جللكل فللي مللا  دولللة أراضللي تستللد األحللؾال  بعللض وفللي

 نيللري  مجللرى  إلللى لمؾصللؾل مجللاورة  دول أو دولللة أراضللي ع للر ضللي 
 كللاتريفي مسللر ذلللػ عمللى مثللال وأفزللل عميللو  مظمللة ج يللة ليللا ليكللؾن 

Caprivi  الشامي يل ملش  واللذي كيملؾمتر  ٓٓٗ حلؾالي طؾللو ي م  الذي 
  .وبتدؾانا أنجؾال أراضي ع ر الزم يزي  نير عمى تيا تظل ج ية
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 -:سياأ قارة في*
  

 
 (األنيار كحدود سياسية في أسيأٖجكل رقؼ)

 
 نيلللر مجلللرى  ملللع السحتملللة وفمدلللظيؽ األردن تللليؽ الدياسلللية الحلللدود خلللط-

  العلرب جلط مجلرى  ملع وإيران العراا تيؽ الدياسية الحدود خطو   األردن
 خلطو   ميكلؾنن نيلر مجلرى  ملع والوس تايالنلد تليؽ الدياسلية الحدود خطو 

 خلللطو   أراكلللس نيلللر مجلللرى  ملللع وإيلللران أذربيجلللان تللليؽ الدياسلللية الحلللدود
 نيلللر مجلللرى  ملللع الذلللع ية والرللليؽ الذلللسالية كؾريلللا تللليؽ الدياسلللية الحلللدود

 نيلر مجلرى  ملع وتركساندتان أوزباكدتان تيؽ الدياسية الحدود خطو   يالؾ
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 مع االتحادية وروسيا الذع ية الريؽ تيؽ الدياسية الحدود خطو   اأمؾداري
  . رى اوأوس أمؾر نيرى 

 ملع ومؾريتانيلا الدشغال تيؽ الدياسية الحدود خط -:أفري يا قارة في *
 مللع وأوغشللدا تشزانيللا تلليؽ الدياسللية الحللدود خللطو   الدللشغال نيللر مجللرى 
 ملع ومؾزم يل  تشزانيلا تليؽ الدياسلية الحلدود خلطو   سسميكي نير مجرى 
 ونامي يلا أفريكيلا جشلؾب تليؽ الدياسلية الحدود خطو   روفؾما نير مجرى 

 جشلؾب تليؽ الدياسلية الحلدود خلطو   األورانلن لشيلر األدنلى السجلرى  مع
 الحلللدود خلللطو   لس ؾبلللؾ لشيلللر األوسلللط السجلللرى  ملللع وزيسبلللاتؾي  أفريكيلللا

 مللللع والكؾنغللللؾ( زائيللللر) الديسقراطيللللة الكؾنغللللؾ جسيؾريللللة تلللليؽ الدياسللللية
 الؾسظى وأفريكيا زائير تيؽ الدياسية الحدود خطو   الكؾنغؾ نير مجرى 

 . أوبانجي نير مجرى  مع
 -:أورو ا قارة في*
  مللاريتزا نيللر مجللرى  مللع واليؾنللان تركيللا تلليؽ الدياسللية الحللدود خللط -
 خطو   األودر نير مجرى  مع وبؾلشدا ألسانيا تيؽ الدياسية الحدود خطو 

  اللرايؽ لشيلر األعملى السجلرى  مع وسؾيدرا ألسانيا تيؽ الدياسية الحدود
 لشيللر األوسللط السجللرى  مللع وفرندللا ألسانيللا تلليؽ الدياسللية الحللدود خللطو 

 األدنلى السجلرى  ملع وبمغاريا رومانيا تيؽ الدياسية الحدود خطو   الرايؽ
 . الدانؾب نير مع وكرواتيا السجر تيؽ الحدود خطو   الدانؾب لشير

 -:الذسالية أمريكا قارة في*
 ملللع وكشلللدا األمريكيلللة الستحلللدة الؾاليلللات تللليؽ الدياسلللية الحلللدود خلللط -

 . كروكس وسان  جؾن  وسان لؾرانس  سان  أنيار مجاري 
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 ملع والسكدليػ األمريكيلة الستحلدة الؾاليلات تيؽ الدياسية الحدود خط -
 . ريؾجراند نير مجرى 

 
 
 
 
 
 
 

 ( األنيار كحدود في أمريكا الذسالية ٗٔجكل رقؼ)
 

 -:الجشه ية أمريكا قارة قي*
 نيللللر مجللللرى  مللللع واألرجشتلللليؽ ال رازيللللل تلللليؽ الدياسللللية الحللللدود خللللط -

 نيللر مجللرى  مللع وبؾليفيللا ال رازيللل تلليؽ الدياسللية الحللدود خط و أورجللؾاي
 ملؽ جلزع ملع وبلاراجؾاي ال رازيلل تليؽ الدياسلية الحلدود خلطو   جؾبؾري 
 ملللع وبيلللرو ال رازيلللل تللليؽ الدياسللية الحلللدود خط و بلللارجؾاي نيلللر مجللرى 
 (. األمازون  رافد) يافاري  نير مجرى 
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 الفرل الخامس
 السياه الجهفية

 تعت ر السياه الجؾفية ملؽ أىلؼ مرلادر السيلاه العذبلة الدلائمة فلي العلالؼ 
حجلؼ السيلاه العذبللة ( ملؽ جسملة ٜٝٚوأك رىلا حجسلا حيلث تسثلل حللؾالي)

وىللي احللد السرللادر الرئيدللية لسيللاه األنيللار الدائسللة  الدللائمة فللي العللالؼ 
والسيللللاه الجؾفيللللة ىللللي ميللللاه ترجللللح  مللللؽ سللللظ   الجريللللان فللللي العللللالؼ 

األرض خالل طبقلة التربلة السدلامية إللي داخلل تكؾيشلات قذلرة األرض 
 والتي ترب  فيسا بعد خزانات ك يرة لمسياه الجؾفية.

اسللتخدامات السيللاه الجؾفيللة يؾمللا بعللد األخللر وسللشة بعللد أخللري وتللزداد 
وذللللػ لزيلللادة  نتيجلللة لزيلللادة حفلللر اآلبلللار الجؾفيلللة فلللي كلللل دول العلللالؼ 
ولتؾفير مياه  الحاجة إلييا في تؾفير مياه الذرب لكثير مؽ مدن العالؼ 

 الري في الزراعة في مشاط  كثيرة وبخاصة السشاط  الجافة.
 ه الجؾفية أصب  مؽ الزروري تقدير كسياتيا ونتيجة ألىسية السيا

وحسايتيلللا ملللؽ التملللؾث وتشغللليؼ ضللل  السيلللاه لزلللسان اسلللتسرارية تؾفرىلللا 
 كسردر ط يعي لمسياه العذبة.

 أوال: الخرائص العامة لمسياه الجهفية:
السيللاه الجؾفيللة ىللي تمللػ السيللاه السؾجللؾدة تحلل   التعريفف  والتكففهين: -2

الفراغلللللات السؾجللللؾدة فلللللي التكؾيشلللللات سللللظ  األرض وتذلللللغل كللللل أو بعلللللض 
ويرجللع مرللدرىا إلللي ميللاه األمظللار واألنيللار والسيللاه الشاتجللة عللؽ  الرللخرية 

 ومؽ مياه البحار والسحيظات. ومؽ مياه الري الزائدة  ذوبان الجميد 
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ولقللد قللدر بعللض البلللاحثيؽ كسيللة السيللاه الجؾفيلللة الستدللربة فللي طبقلللات 
غظلللي الكلللرة األرضلللية بدلللسػ األرض ب نيلللا تعلللادل طبقلللة ملللؽ السيلللاه ت

وىلللي تعلللد ملللؽ أىلللؼ مرلللادر السيلللاه  م( تقريبلللا  ٓٛٔ-ٓٙيتلللراوح  تللليؽ)
حيللللللث تقللللللدر  العذبلللللة فللللللي العللللللالؼ وأوسللللللعيا انتذللللللارا وأكثرىللللللا حجسللللللا 

 ( ملللؽ جسملللة حجلللؼ السيللاه العذبلللة عملللي سلللظ  األرض ٕٕٝ‚ٙبحللؾالي)
( فقللط مللؽ إجسللالي مرللادر السيللاه السختمفللة عمللي ٝٓ‚ٔٙوىللذا يعللادل)

ومللؽ خللالل دراسللة حجللؼ مرللادر السيللاه  رض)عذبللة ومالحللة(سللظ  األ
 العذبة يتز  أن:

( مؽ جسمة حجؼ السيلاه العذبلة ٜٝٚ‚ٗٚالسياه الجؾفية تذكل حؾالي) -
الدلللائمة فلللي العلللالؼ وىلللي ميلللاه سللليمة الحرلللؾل عمييلللا ب قلللل تكمفلللة ملللؽ 

 الرمبة)الثمؾج( والغازية)بخار الساع(. األخرى أجكال السياه 
( ملؽ جسمللة حجلؼ السيلاه العذبللة ٝٔ‚ٗٗات تذللكل حلؾالي)ميلاه البحيلر  -

 الدائمة في العالؼ.
ملؽ جسملة حجلؼ السيلاه  (ٝٓ‚ٓٛوتذكل مياه التربة الدظحية حلؾالي) -

 العذبة الدائمة في العالؼ.
( مللؽ جسمللة حجللؼ السيللاه العذبللة ٝٓ‚ٕٓوتذللكل ميللاه األنيللار حللؾالي) -

 الدائمة في العالؼ.
الجؾفيلة السرفؾعلة إللي سلظ  األرض ط يويللا أو ومعشلي ذللػ أن السيلاه 

بذللريا تسثللل مرللدرا ىامللا وسلليال وأمشللا فللي حالللة صللالحية خرائرلليا 
 الظ يوية لالستعسال ووفرة كسياتيا.

وتتجسلع السيللاه الجؾفيللة فللي طبقللات أرضللية مدامية)الرللخؾر الرسللؾبية 
مثللل الحجللر الرممللي( أسللفل سللظ  قذللرة األرض ترتكللز فللؾا طبقللة مللؽ 
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غيللر السشفللذة لمسيللاه لتحللؾل دون  لرللساع )الرللخؾر الشاريللة(الرللخؾر ا
 سيا إلي أسفل نحؾ باطؽ قذرة األرض.أاستسرار تحرك السياه ر 

 :تحكم في وجهد السياهت العهامل التي -1
 -ثالث طبقات تتحكؼ في وجؾد السياه الجؾفية ىي: يؾجد

غالبللا وىلي تتكللؾن  الظبقللة السذلبعة بالسللاع(: ) طبقلة أرضللية سلفمية -ٔ
مللؽ الرللخؾر الرمميللة حيللث تدللتقر السيللاه الستدللربة إلللي بللاطؽ األرض 

ويظمل  الحلد األعملى  في ىذه الظبقة لؾجؾد طبقة صساع ترتكلز عمييلا 
واآلبار التلي ترلل إلييلا تتدلؼ  ليذه الظبقة اسؼ طبقة السياه السدتديسة 
وىلللي فلللي معغسيلللا ميلللاه جيلللدة  بلللالعس  وباسلللتسرار تلللدف  السيلللاه مشيلللا 

 ىا عؽ مرادر التمؾث الدظحي.لبعد
 الجؾفية وىي الظبقة العمؾية لمسياه  الظبقة العمؾية )تح  التذبع(: -ٕ

ويعلرف الحلد  وتتذتذب فييا السياه تيؽ أعمي وأدني مشدلؾب ترلل إليلو 
 األعمى ليذه الظبقة باسؼ طبقة السياه غير السدتقرة.

الظبقلللة وىلللي تعملللؾ الظبقلللة العمؾيلللة وتعلللرف باسلللؼ  طبقلللة سلللظحية: -ٖ
ال تتذللبع بالسللاع تللل تتدللرب خالليللا إلللي بلللاطؽ  اعديسللة التذللبع  ألنيلل

 األرض حيث الخزان الجؾفي.
  ؟مدتهيات السياه الجهفيةما ىي  -3

وىلي التلي تؾجلد  علؽ سلظ  األرض)القريبلة(: ةالسياه الجؾفية غير البعيد -ٔ
كسيتيلا   م( تقريبا مؽ سظ  األرض  وت م ٜٓٚطبقاتيا عمي أعساا أقل مؽ)

 ( مؽ جسمة حجؼ السياه الجؾفية في العالؼ.ٝٗٗ‚ٖ)حؾالي
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وىي التي تؾجلد طبقاتيلا  عؽ سظ  األرض:السياه الجؾفية البعيدة  -ٕ
( مؽ جسمة حجلؼ ٝ٘٘‚ٚحؾالي)بم(  ٜٖٓٙ-ٜٓٚعمي أعساا ما تيؽ)

 السياه الجؾفية في العالؼ.
  -العهامل التي تؤثر عمي مدتهي الساء الجهفي:ما ىي  -ٗ

السللاع  ي د األعمللى لمسللاع الجللؾفي  ومدللتؾ حللالشظللاا السللائي ىللؾ اليعت للر 
 -الجؾفي يرعد وييبط تبعا لمعؾامل التالية:

 طيشية. مأم رممية أ  ىي حرؾية لنؾع الرواسب  وى -ٔ
خرلللائص مشلللاخ السشظقلللة ملللؽ حيلللث كسيلللات األمظلللار وفرلللميتيا  -ٕ

درجلللللة با ضلللللافة إللللللي  وفرلللللؾل الرطؾبلللللة والجفلللللاف ودرجلللللة التبخلللللر 
درجللة مدللامية ونفاذيللة الظبقللات التللي فللؾا مدللتؾي السللاع  -ٖ-الجريللان

 الجاذتية والخاصية الذعرية والغظاع الشباتي. -ٗ-الجؾفي وتحتو
مدي حفر اآلبار وزيادة ض  السياه حيلث كثلرة حفلر اآلبلار وزيلادة  -٘

 الز  تصدي إلي خفض مدتؾي الساع الجؾفي.
ملللة عملللي مجلللاري األنيلللار إللللي حيلللث تلللصدي الدلللدود السقا الدلللدود  -ٙ

 تدرب الساع الدظحي مسا يزيد مؽ مدتؾي الساع الجؾفي.
االمتداد العسراني والشذا  البذري يصدي إلي زيادة معاملل الجريلان  -ٚ

عمللي معامللل الرجلل  مسللا يقمللل مللؽ فللرص تدللرب السللاع الدللظحي إلللي 
 الساع الجؾفي.

  ؟مرادر السياه الجهفية العذبةما ىي  -5
 مرادر السياه الجؾفية العذبة لتذسل:تتعدد 
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مياه األنيار والسديالت السائية التي تذ  مجارييا أو مدافات مشيا -ٔ
كسللا ىللؾ الحللال بالشدللبة لسعغللؼ األنيللار  تكؾيشللات رسللؾبية مشفللذة لمسيللاه 

السشتذللرة فللي قللارات العلللالؼ وفي مقللدمتيا نيللر الشيلللل ونيللر الشيجللر فلللي 
ونيللر  بارانللا فلي أمريكللا الجشؾبيلة / تلاافريكيلة  ونيللر األملازون ونيللر بال

نيلللللار الفلللللرات ودجملللللة وسلللللرداريا أو  السديدللللل ي فلللللي أمريكلللللا الذلللللسالية 
 دارلشن في استراليا./ ونير مري  وأمؾداريا في أسيا 

 وتذسل مياه األمظار والثمؾج الذائبة. السياه الجؾية: -ٕ
وىي السيلاه تتكؾن السياه الجؾفية السالحة : السياه الجؾفية السحيظية -ٖ

.   التلللي تدلللرب  ملللؽ البحلللار والسحيظلللات نحلللؾ الكتلللل اليابدلللة السجلللاورة
وتعللرف وترللش  السيللاه الجؾفيللة التللي تتللراوح تلليؽ العذبللة والسالحللة  -ٗ

وىي ميلاه جؾفيلة مختزنلة  السياه الجؾفية الفظرية أو الستخمفة: -أ-إلي:
الح فلللي التكؾيشلللات الرسلللؾبية السدلللامية مشلللذ نذللل تيا  وتحتلللؾي عملللي أمللل

 معدنية تقمل مؽ صالحيتيا لالستخدام.
ميلللاه الرللليير: وىلللي ميلللاه جؾفيلللة تكؾنللل  كيسائيلللا فلللي التكؾيشلللات  -ب

الرلخرية السدللامية نتيجللة لمشذللا  ال ركلاني وىي مرتفعللة درجللة الحللرارة 
 وذو ندبة مرتفعة مؽ األمالح.

 -أشكال السياه الجهفية عمي سظح اْلرض: -6
سلليا أو أفكيللا مللؽ مدللتؾيات أدائسللة ر  تتحللرك السيللاه الجؾفيللة فللي حركللة

وتتحللللرك تبعللللا  الزللللغط السرتفللللع إلللللي مدللللتؾيات الزللللغط السللللشخفض 
وط يعللللللة التكؾيشللللللات  ومرللللللادر تغللللللذيتيا  النحللللللدار طبقللللللات األرض 
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وىي حركة بظي ة وتختم  مؽ إقميؼ ألخر ومؽ نظلاا ألخلر  األرضية 
 .انحدارىافي ا قميؼ الؾاحد تبعا لشفاذية التكؾيشات األرضية ودرجة 

ولمسياه الجؾفية التي تكؾن جلزعا ملؽ اللدورة السائيلة العاملة دورة خاصلة 
ونحلؾ علام أو اقلل  تيا قد تدلتغرا أالف الدلشيؽ فلي الظبقلات العسيقلة 

 في الظبقات القريبة مؽ سظ  األرض.
وبللالرغؼ مللؽ الحركللة السدللتسرة لمسيللاه الجؾفيللة خللالل طبقللات الرللخؾر 

نللو يغيللر ليللا بعللض األجللكال أإال  التللي تحلل  مدللتؾي سللظ  األرض 
الشللللافؾرات  اليشللللاتيع الحللللارة  اليشللللاتيع )عمللللي سللللظ  األرض تتسثللللل فللللي

 .(اآلبار االرتؾازية الحارة 
تتكلللؾن اليشلللاتيع عشلللد خلللروج السلللاع الجلللؾفي إللللي سلللظ   اليشفففابيع: -2

أو نتيجلللللة  األرض بذلللللكل ط يعلللللي نتيجلللللة لعؾاملللللل الشحللللل  السختمفلللللة 
ويكؾن خروج السياه الجؾفية  األرض  الردوع التي تريب سظ  قذرة

إلللي سللظ  األرض ضللسؽ جريللان مللائي ضللوير أو قللؾي حدللب كثافللة 
 وتشدفع مياه اليشاتيع مؽ خلزان السيلاه الجؾفيلة   ومدتؾي الساع الجؾفي 

أو مؽ الظبقلات الرلخرية الحاويلة ليلا لتغيلر عملي سلظ  األرض فلي 
اصلر السعدنيلة أو جكل يشاتيع تحتؾي مياىيا أحيانا عملي ندلبة ملؽ العش

الك ريتيللللللة التللللللي أذاتتيللللللا السيللللللاه الجؾفيللللللة عشللللللد تحركيللللللا راسلللللليا إلللللللي 
 اعمي وتذللكل ميللاه اليشللاتيع مجللاري مائيللة ضللحمة عمللي سللظ  األرض 

 -ط يويا إلي عدة عؾامل نذكر مشيا: عويرجع خروج مياه اليشاتي
ميللللل التكؾيشللللات الرللللخرية الرللللساع التللللي ترتكللللز عمييللللا التكؾيشللللات  -

حيلث تشلدفع ميلاه اليش لؾع ذاتيلا  الحامملة لمسيلاه الجؾفيلة بذلدة   السدامية
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وفلي   األبلالشكسا في الؾاليات الستحدة األمريكيلة فلي نظلاا مرتفعلات 
 ايظاليا حيث مرتفعات األلب.

قظلللع بعلللض األوديلللة األخدوديلللة العسيقلللة لظبقلللات صلللخرية مدلللامية  -
د نقلللا  التقلللاع حامملللة لمسيلللاه الجؾفيلللة مسلللا يشلللتن عشلللو انلللدفاع السيلللاه عشللل

الحؾائط أو الحافات العميلا لجلان ي األخلدود كسلا ىلؾ الحلال فلي اليشلاتيع 
السشتذلللرة عملللي طلللؾل امتلللداد األخلللدود العغللليؼ لشيلللر كملللؾرادو فلللي واليلللة 

 أريزونا األمريكية.
حلدوث فؾاللل  أو جللقؾا فللي تكؾيشللات صللخرية مدللامية حاممللة لمسيللاه  -

الجؾفيلللة ترتكلللز فلللؾا تكؾيشلللات صلللخرية صلللمبة مسلللا يلللصدي إللللي تغيلللر 
الظبقللات لترللب  فللي مدللتؾي واحللد تقريبللا  وتحجللز التكؾيشللات الرللمبة 
السياه الجؾفيلة وتزلغط عمييلا مسلا يلصدي النلدفاعيا إللي سلظ  األرض 

 في أمريكا الذسالية. األبالشات كسا ىؾ الحال في نظاا مرتفع
ولكشيلا  تذبو اليشاتيع مؽ حيث علروف التكلؾيؽ الشافهرات الحارة:  -1

تختمللل  عشيلللا فلللي غلللزارة تلللدف  السيلللاه الجؾفيلللة خلللالل قرلللبة الشلللافؾرة 
وانللللللللللدفاعيا إلللللللللللي اعمللللللللللي لعللللللللللدة أمتللللللللللار تتلللللللللل ثير عامللللللللللل الزللللللللللغط 

ت  في الييدروستاتيكي)وىؾ ربارة عؽ مشدؾب سظ  الساع الجؾفي الثا
عملي ملؽ مشدلؾب أ عمي( الذي يكؾن مدتؾاه أ حالة عدم تدف  السياه إلي 

حيللللث تتدللللرب السيللللاه الجؾفيللللة أحيانللللا خللللالل فتحللللات  سللللظ  األرض 
وتكلؾن السيلاه  وتترل  السيلاه بارتفلاع درجلة حرارتيلا  الفؾال  والذروخ 

وتتحلللؾل  الغزيلللرة الستدفقلللة بحيلللرات أو مشلللاط  مدلللتشقعات حلللارة السيلللاه 
أحيانللا السيللاه الدللاخشة السشدفعللة فللي قرللبة الشللافؾرة إلللي غللازات وأبخللرة 
برللؾرة تدريجيللة تتللدف  وتتشللاقص فللال ترللل إلللي سللظ  األرض حتللى 
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تتجسللع السيللاه بكسيللات ك يللرة فللي خللزان الشللافؾرة الجللؾفي مسللا يللصدي إلللي 
 اندفاع السياه مرة أخري إلي سظ  األرض.

ميؼ السرتفعلات الذلرقية بلالجزيرة الذلسالية وتشتذر الشافؾرات الحارة في إق
وفللي إقملليؼ اليمؾسللتؾن بذللسال مرتفعللات الروكللي الذللرقية  فللي نيؾزيمشللدا 

 وفي جزيرة أيدلمشدا فلي جلسال أوربلا  غربي الؾاليات الستحدة األمريكية 
وفلي مرتفعلات األنلديز ب مريكلا  وسلي يريا فلي أسليا  وفي ىزبة الت    

 الجشؾبية.
وىللؾ  ( بفرندللا  أرتللؾا يرجللع تدللسيتيا إلللي إقملليؼ) تهازيففة:اآلبففار االر  -3

وىلللي  م( ٕٙٔٔأول إقمللليؼ زراعلللي أوربلللي تحفلللر فيلللو ىلللذه اآلبار)علللام 
ربارة عؽ أبار تدا في التكؾيشات الرخرية لمؾصلؾل إللي طبقلة السيلاه 

وبالتللالي يتبللايؽ عسلل   الجؾفيلة والتللي يتبللايؽ بعللدىا عللؽ سللظ  األرض 
مدلللتؾي انحلللدار التكؾيشلللات الجيؾلؾجيلللة  شيلللا)ال  لللر تبعلللا لعلللدة عؾاملللل م
 وأجلللللكال سلللللظ  األرض وملللللدي تزرسلللللو  الحاويلللللة لمسيلللللاه الجؾفيلللللة 

با ضافة إلي عامل السدافة الراسلية الفاصلمة تليؽ مدلتؾي طبقلة السيلاه 
 الجؾفية ومشدؾب سظ  األرض.

تتللل ثير الزلللغط  روتشلللدفع السيلللاه الجؾفيلللة إللللي اعملللي خلللالل قرلللبة ال  للل
الييدروسللتاتيكي)حيث تؾجللد اآلبللار االرتؾازيللة عللادة فللي نظاقللات يظملل  
عمييلللا األحلللؾاض االرتؾازيلللة  وتتخلللذ خزانلللات السيلللاه الجؾفيلللة تشظاقاتيلللا 

 جكل الثشيات السقعرة( لتغير عمي سظ  األرض.
وبللالرغؼ مللؽ أن اآلبللار االرتؾازيللة مللؽ صللشع ا ندللان إال أن معللدل ترللرفات 

مللدي اسللتسرارية تللدفقيا تتؾقلل  عمللي خرللائص الخزانللات الظ يويللة مياىيللا و 
 لمسياه في جؾف األرض.
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وتتسثلللل أىلللؼ األحلللؾاض االرتؾازيلللة فلللي العلللالؼ وأكثرىلللا امتلللدادا وأغزرىلللا 
وفللي  إنتاجللا لمسيللاه الجؾفيللة عللؽ طريلل  اآلبللار االرتؾازيللة فللي اسللتراليا 

 يكية.إقميؼ الديؾل الداخمية في وسط الؾاليات الستحدة األمر 
وتعتسد السجتسعات البذرية صغيرة الحجؼ عمي السياه الجؾفية أكثر مؽ 
اعتسللللاد السجتسعللللات الك يللللرة الحجللللؼ التللللي تعتسللللد أساسللللا عمللللي السيللللاه 

 الدظحية.
 -:أىم الخرائص السسيزة لمسياه الجهفية -7
وقملة كسياتيللا  بلالرغؼ مللؽ ارتفلاع تكمفللة الحرلؾل عمللي السيلاه الجؾفيللة  

إال أن لمسيللاه الجؾفيللة خرائرلليا التللي تعظييللا  حية عللؽ السيللاه الدللظ
 -األفزمية في االستخدام نذكر مشيا:

يسكؽ الحرؾل عمييا في العديد مؽ أقاليؼ العالؼ التي ال تتؾافر فييلا  -
السيللاه الجؾفيلة مختزنلة فللي طبقلات قذللرة األرض  نالسيلاه الدلظحية  أل

 طؾال الدشيؽ.
الجفللاف التللي تدللؾد بعللض أقللاليؼ عللدم تلل ثر السيللاه الجؾفيللة بغللروف  -

 العالؼ لفترات زمشية محدودة.
مسلللا يجعلللل  خملللؾ السيلللاه الجؾفيلللة ملللؽ السمؾثلللات السدللل بة لألملللراض  -

تشقيتيللللا ق للللل اسللللتخداميا فللللي أغللللراض الذللللرب والرللللشاعة أمللللر غيللللر 
 ضروري.

معغلؼ األحيلان نغلرا   فلينكية وخالية ملؽ السيكروبلات  الجؾفية السياه -
ملؽ  االسجلارى  وغيرىللمتمؾث تشفايات السرانع ومياه ألنيا أقل عرضة 

 مرادر التمؾث.
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سلللظ  األرض يقمللل ندلللبة الفاقللد بدللل ب البخلللر  تحلل  تخللزيؽ السيلللاه -
 الدظحية كاألنيار والبحيرات. تعانى مشو السياه الذي

وال تتعللللرض ألخظللللار الفيزللللانات الجؾفيللللة م مؾنللللة  خزانللللات السيللللاه -
تذلغميا يسكلؽ  التليوالزالزل  وال تت ثر بظؾل الزمؽ  كسا أن السداحات 

 الزراعة. فياستغالليا 
تسثللل  فيلليتستللاز الخزانللات األرضللية بزللخامة مخزنيللا مللؽ السيللاه   -

 فلي يسكلؽ االسلتفادة مشلو عشلدما تذل  السيلاه ملؽ السيلاه احتياطيلا ك يلرا
 السؾارد الدظحية.

 في معغؼ الحاالت. يثبات تركي يا الكيسيائ -
مسلللا يجعميلللا أكثلللر مالئسلللة  تتدلللؼ بالثبلللات التقري لللي لدرجلللة حرارتيلللا  -

 الدظحية.وأفزل مؽ السياه 
صفاع السياه الجؾفية لبعدىا عؽ السرادر السعكرة لمسياه لذا تتر   -

 ب نيا عديسة المؾن في معغؼ األحيان.
 رادر السياه الجهفية:الرعه ات التي تقابل تظهير م -8

بللالرغؼ مللؽ أن لمسيللاه الجؾفيللة خرللائص مسيللزة إال أن عسميللات تظللؾير 
مرللللادرىا لسقاتمللللة الحاجللللة الستزايللللدة لمسيللللاه يقاتميللللا صللللعؾبات يتعللللذر 

 -التغمب عمييا مؽ أىسيا:
مسلا  الزع  الشد ي لسدامية الظبقات األرضية في بعلض األقلاليؼ  -

الظ يعلللي ملللؽ السيلللاه الجؾفيلللة السسكلللؽ يحلللد كثيلللرا ملللؽ كسيلللة مخزونيلللا 
 االعتساد عمييا في االستخدامات السختمفة.
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ارتفاع ندبة العشاصر الذائبة فلي السيلاه الجؾفيلة برلؾرة عاملة تفلؾا  -
ارتفلللاع تكمفلللة  -مثيمتيلللا فلللي السيلللاه الدلللظحية فلللي بعلللض أقلللاليؼ العلللالؼ.

 ة.تشسية مرادر السياه الجؾفية وتظؾيرىا مقارنة بالسياه الدظحي
كان  السياه الجؾفية في  -مرادر تمهث السياه الجهفية: -9

ومع ازدياد التؾسع في استخدامات ا ندان  الساضي نكية بظ يعتيا 
تعرض  السياه الجؾفية في بعض مشاط  العالؼ  مع تزايد أعداده 

 في  لمسياه الجؾفية الكيسيائيويسكؽ حرر مرادر التمؾث  لمتمؾث 
 -:الشقا  التالية

حيث يمج  الكثير مؽ السزارعيؽ إلى إضافة :العسميات الزرارية -
كسيات ك يرة مؽ األسسدة الكيساوية والس يدات الحذرية تيدف زيادة 

السحرؾل  وبالظبع ف ن الكسية الزائدة مؽ ىذه السؾاد الكيساوية تذوب 
 الدظحية وتتخمل مدام التربة إلى أن ترل إلى السياه السياه في

 .ياوتمؾث الجؾفية
جبكات الررف  بالسجاري  ويقرد :مياه السجارى وال يارات -

  حيث تؾجد مؾاسير ضخسة تسر فييا السخمفات الستشؾعة  الرحي
مرارف أو قشؾات  فيوفى كثير مؽ الحاالت ترب ىذه السؾاسير 

القشؾات لسدافات  وقد تستد ىذه السرارف أو إما مكذؾفة أو مغظاة 
إذا كان  ىشاك محظات )السعالجة طؾيمة ق ل الؾصؾل إلى محظات 

باطؽ األرض ب عساا  فيربارة عؽ حفر  فيي أما ال يارات:(معالجة
 فيمتفاوتة  تدتعسل لمتخمص مؽ الفزالت والسياه السدتعسمة  وتكثر 

د تتدرب بعض السؾاد العزؾية الستحممة وق  القرى وبعض السدن
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 الجؾفية السياهوالسؾاد الكيساوية مؽ ىذه السرارف أو ال يارات إلى 
بالقرب مؽ ال يارات  وىذا  ما نجد طمسبات رفع السياه اوكثير   وتمؾثيا

وفى بعض   لمذرب أمر خظير خاصة إذا استعسم  تمػ السياه
أن عسمية التخزيؽ تيذه  و الشكية األماكؽ تؾجد تيارات لتخزيؽ السياه

يشاك الظريقة ترب  سي ة لمغاية إذا لؼ تراع فييا احتياطات جديدة  ف
الؾصؾل  فيصعؾبة تذكر  أيال تجد  التيالكثير مؽ الكائشات الدقيقة 

 .إلى تمػ ال يارات وحيث إن الساع وسط مستاز لتكاثر تمػ الكائشات
رر ىذه الغاىرة عمى مشاط  توتق السالحة: عاىرة تداخل السياه -

بعض اآلبار  فيأو   القريبة مؽ البحار والسحيظات الجؾفية السياه
ة بالسشاط  الداخمية  إذ يصدى الدحب السدتسر لمسياه العذبة الدظحي
السالحة مؽ البحر أو  مؽ تمػ السشاط  إلى تدرب السياه الجؾفية

مالحة بعد أن  الجؾفية وبسرور الؾق  ترير السياه  األعساا إلييا
 .كان  عذبة  وترب  غير صالحة لمذرب أو لالستخدامات األخرى 

ػ اآلبار لمتخمص مؽ الشفايات ا جعارية تدتخدم تم :آبار الحقؽ -
ويتؼ ذلػ بحقؽ تمػ السمؾثات   والرشارية والكثير مؽ السؾاد الدامة

جؾف األرض إلى أن ترل  فيأناتيب تستد ألعساا ك يرة  في
ويحدث التمؾث لمسياه  السحتؾية عمى مياه مالحة لمظبقات الجؾفية

الظبقات العمؾية إذا ما كان ىشاك تم   فيعادة ما تؾجد  التيالعذبة 
األناتيب يصدى إلى تدرب السمؾثات السحقؾنة إلى السياه  أو حدوث  في

العذبة والسالحة(  الفاصمة تيؽ السياه ) الظبقات غير السشفذة فيتردع 
 .العذبة اتجاه طبقات السياه فييصدى إلى سريان السمؾثات 

كثير مؽ  فيىذه الغاىرة  وتشتذر :مؽ الشفايات الدظحيالتخمص  -
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الدول الرشارية الك رى  حيث يتؼ التخمص مؽ الشفايات الرمبة 
باطؽ األرض عمى أعساا مختمفة  أما الشفايات الدائمة  فيتدفشيا 
ويصدى سقؾ    ترك تخزيؽ سظحية متبايشة األعساا فيفتمقى 

ذوبان بعض ىذه  السياه الجؾفية إلياألمظار وارتفاع مشدؾب 
كسا قد تتدرب بعض   العذبةالجؾفية السخمفات وتدربيا إلى السياه

أيامشا  وفي  وتمؾثيا السؾاد الكيسيائية مؽ ترك التخزيؽ إلى تمػ السياه
إلى دفؽ  تمج بعض الدول الرشارية الك رى الرأسسالية  نجد أنىذه 

ضى الدولة أماكؽ معيشة مؽ أرا فيمخمفاتيا الستشؾعة الخظيرة جدا  
 .الشامية الفقيرة مقاتل م م  مؽ الدوالرات  أو صفقة مؽ الرفقات

 :بعض السخاطر الجيهلهجية لمسياه الجهفية -20
تغير سظ  األرض  في تكسؽ السخاطر الجيؾلؾجية لمسياه الجؾفية

العالقة   حيث أن )االنخدافات األرضية( والتمؾث الشاتن مؽ الدظ 
السخزونة وكسية  أساسا  عمى كسية السياهم شى  تيؽ انخفاض السياه

ولكؽ يحدث أن تختل ىذه العالقة تيؽ كسية التخزيؽ   السدحؾبة السياه
وىذا  مدتؾى السياه فيوكسية الدحب مسا يصدى إلى حدوث انخفاض 

يرجع إلى سحب الساع الزائد مؽ اآلبار وذلػ نتيجة لعسميات نسؾ 
 أيعدم وجؾد  مع  افة الدكانيةتزداد فييا الكث التيالسشاط   فيالسدن 

ال  ر مسا يصدى إلى زيادة معدل  فيالسؾجؾدة  مرادر لتغذية السياه
 ٕٓ).االستيالك عمى حداب معدل التخزيؽ
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 ثانيا:السياه الجهفية في افري ية
تعللد األقللاليؼ الرللحراوية الجافللة وجللبو الجافللة ىللي أكثللر مشللاط  العللالؼ 

الرللللحراع الك للللرى بذللللسال افريكيللللة وتترللللدر  حاجللللة لمسيللللاه الجؾفيللللة 
صحاري العالؼ مؽ حيث اتداع السداحة وامتدادىا السترل وقد أث تل  
الدراسللات الجيؾلؾجيللة أن طبقللات ارض الرللحراع الك للرى تحتللؾي عمللي 

( تقريبلللا ملللؽ جسملللة ٝٔ‚ٛكسيللات ك يلللرة ملللؽ السيللاه الجؾفيلللة بسلللا يعللادل)
 السياه الجؾفية في العالؼ. 

السرلللدر الثاللللث لمسلللؾارد السائيلللة فلللي افريكيلللة) ميلللاه  وتذلللكل السيلللاه الجؾفيلللة
العيللؾن واليشللاتيع واآلبللار( وىللذه تؾجللد فللي األوديللة الج ميللة والرللحراع   وىللذه 
تدلللتخرج ملللؽ بلللاطؽ األرض علللؽ طريللل  حفلللر اآلبلللار العسيقلللة )معغلللؼ السيلللاه 
الجؾفية مؾجؾدة فلي تكؾيشلات الكريتاسلي السعروفلة بالخرسلان الرمملي الشلؾبي( 

جد عي نظاا واسع وبخاصة في جسال القارة )في الرحراع الك لرى( وىذه تؾ 
وفلللي مشلللاط  أخلللري متفرقلللة  فلللي جشلللؾب القلللارة ووسلللظيا   وتدلللتخدم بعلللض 
الللدول ا فريكيللة ىللذه السيللاه كسللا ىللؾ الحللال فللي مرللر والجزائللر ولي يللا ؛ ففللي 
مرر تعتسد الؾاحات السررية عملي ميلاه اآلبلار  وفلي لي يلا تلؼ تجسيلع السيلاه 

لجؾفية فيسا يعرف بالشير المي ي العغليؼ ) حيلث تلؼ اسلتخراج السيلاه الجؾفيلة ا
تؾاسظة أناتيب تتجسع في خظؾ  رئيدية و أطم  عمييا الشير المي لي العغليؼ 

 (  وىذه السياه تدتخدم ألغراض الزراعة والذرب وغيرىا.
جفافللا فللي إفريكيللا  األجللد بعللض السشللاط  الرللحراوية أنبللاحثؾن  وقللال

زونللات ىائمللة مللؽ السيللاه الجؾفيللة يسكللؽ أن تللؾفر حسايللة مللؽ يزللؼ مخ
 .آثار التغير السشاخي لدشؾات قادمة
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وأعللد مركللز السدلل  الجيؾلللؾجي ال ريظللاني وكميللة لشللدن  لمسللرة األولللى  
خللرائط تؾضلل  أمللاكؽ طبقللات السيللاه الجؾفيللة فللي أنحللاع القللارة وأحجللام 

أك للللر كسيللللات لمسيللللاه الجؾفيللللة فللللي طبقللللات تؾجللللؾد  اوأفللللادو مخزوناتيا 
 .  فللللللي لي يللللللا والجزائللللللر ومرللللللر والدللللللؾدانأفريكيللللللارسللللللؾبية جللللللسالي 

 ٓٓٔ )وقلللدروا مخزونلللات السيلللاه الجؾفيلللة فلللي أنحلللاع القلللارة بسلللا يعلللادل
 .ما عمى سظحيا مؽ مياه (ضع 

حللللؾض الخللللزان الجللللؾفي الشللللؾبي يزلللللؼ أك للللر جللللبكة طبقللللات لمسيلللللاه و 
تحلللل  األرض فللللي الشيايللللة الذللللرقية مللللؽ السعروفللللة فللللي العللللالؼ  وتقللللع 

مرلر  الدلؾدان   ) الرلحراع الك لرى ويقلع داخلل حلدود اللدول األربلع
 (ٕمميلؾني كلؼ )يغظي مداحة تستد عمى ملدى أكثلر ملؽ(   لي يا  وتذاد

إال أن   ملؽ السيلاه الجؾفيلة (ٖم مميلار ٓٓٓ ٓ٘ٔ حلؾالي)تحتؾي عمى 
البلللاحثيؽ حلللذروا فلللي رسلللائل األبحلللاث ال ي يلللة ملللؽ أنلللو لللليس كلللل تملللػ 

قاتمة لالستخراج كؾنيلا مؾجلؾدة عملى عسل   الجؾفيةالسخزونات السائية 
إنلو ملؽ غيلر السسكلؽ و   تحل  سلظ  األرض م(ٕٓ٘-ٓٓٔ)يتراوح تيؽ

باسلللتخدام  م(ٓ٘)الؾصلللؾل بدللليؾلة إللللى مدلللتؾيات السيلللاه األعسللل  ملللؽ
  مزللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللخة يدويلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

االسللللتخراج عمللللى نظللللاا ضللللي   باسللللتخدام السزللللخات اليدويللللة  أن و 
سلليكؾن أفزللل مللؽ مذللروعات الحفللر الك يللرة التللي يسكللؽ أن تدللتشزف 

 .السخزونللللللللللللات سللللللللللللريعا وتللللللللللللصدي إلللللللللللللى عؾاقللللللللللللب غيللللللللللللر معمؾمللللللللللللة
السيللاه الجؾفيللة ال تذللكل حللال جللذريا لللشقص السيللاه فللي القللارة  كسللا أن 

مؾاجيللة زيللادة حللادة  إسللتراتيجيةلكشيللا يسكللؽ أن تذللكل جللزعا ميسللا مللؽ 
تذلير بعلض  حيث متؾقعة في الظمب عمى السياه مع نسؾ علدد الدلكان
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التقلللديرات إللللى أن علللدد األفارقلللة اللللذيؽ ال يسكلللشيؼ الؾصلللؾل إللللى ميلللاه 
فقللللللط مللللللؽ  (ٝ٘)جللللللخص  وأن (مميللللللؾن  ٖٓٓ )جللللللرب آمشللللللة يتجللللللاوز

 (ٕٔ).األراضي القاتمة لمزراعة يقؾم عمى الري الدائؼ

 -:في مررثالثا:السياه الجهفية 
وكانلل  السيللاه الجؾفيللة ومازاللل  مللؽ مرللادر السيللاه التللي يعتسللد عمييللا 

ولقلللد زاد معلللدل اعتسلللاد ا ندلللان عملللي  ا ندللان فلللي أنذلللظتو السختمفلللة 
السيلللاه الجؾفيلللة فلللي الؾقللل  الحاضر واتدلللع  دائلللرة التؾزيلللع الجغرافلللي 

اط  لألقللاليؼ السدللتفيدة تيللا بعللد تزايللد أعللداد الدللكان واتجللاىيؼ إلللي السشلل
األقلل فلي إمكاناتيلا السائيلة الدظحية وخاصللة بعلد تقلدم طلرا وأسللاليب 
الحفلللر ودا اآلبلللار التلللي مكشللل  ا ندلللان ملللؽ الؾصلللؾل إللللي الخزانلللات 

 الجؾفية لمسياه ميسا كان بعدىا عؽ مدتؾي سظ  األرض.
نغرنا إلي مؾارد مرر السائيلة سلشجد الجلزع األك لر ىلؾ نيلر الشيلل  إذاو 

ؽ اسلتخدامات مرلر مل( ٜٝٚبسلا يعلادل) (ٖمميلار م ٘٘‚٘)وىذا يذكل
 الجؾفية.السياه معغسيا  (ٖٝ)الستبقي وىؾو  مؽ السياه 

 تتؾزع خزانات السياه الجؾفيلة -التهزيع الجغرافي لمسياه الجهفية:-2
 في مرر تيؽ نؾعيؽ ىسا:

الشيلللل بسخلللزون  وادي وىلللذه تؾجلللد فلللي :الستجفففددة السيفففاه الجهفيفففة -أ
وتعت لر تملػ  تقريبلا  (ٖمميلار مٓٓٗ)اللدلتا وإقميؼ تقريبا (ٖمميار مٕٓٓ)

ويقللدر مللا يللتؼ سللحبو مللؽ ميللاه تمللػ   مللؽ مللؾارد ميللاه الشيللل جللزعاالسيللاه 
حدود الدحب  وىؾ في  ٕٙٓٓمشذ عام (ٖمميار م ٙ‚٘ )الخزانات نحؾ
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حدللب تقللديرات معيللد  (ٖمميللار م ٘.ٚ )ي ملل  أقرللاه نحللؾ والللذياآلمللؽ 
كسللللا يتسيللللز تشؾريللللة جيللللدة مللللؽ السيللللاه ترللللل   بحللللؾث السيللللاه الجؾفيللللة

مشلللاط  جشلللؾب  فلللي (السميلللؾن  فللليجلللزع  ٓٓٛ-ٖٓٓملللا تللليؽ)ممؾحتيلللا 
 ٚ‚٘حللؾالي)ومللؽ السقللدر أن يقتللرب الدللحب مللؽ ىللذه الخزانللات   الللدلتا

 .ٕٚٔٓبعد عام  (ٖمميار م
تحلل  الرللحراع  يستللد مخزونيللا السيففاه الجهفيففة  يففر الستجففددة: -ب 

 الرممللليوأىسيلللا خلللزان الحجلللر  ؛الذلللرقية والغربيلللة وجلللبو جزيلللرة سللليشاع
أللل   ٓٗ بحللؾالي)يقللدر مخزونللو  والللذيالرللحراع الغربيللة  فللي الشللؾبي

جلللسال جلللرا إفريكيلللا ويذلللسل أراضلللى  إقمللليؼ فللليحيلللث يستلللد  (ٖمميلللار م
مرللر والدلللؾدان ولي يللا وتذلللاد  ويعت لللر ىللذا الخلللزان مللؽ أىلللؼ مرلللادر 

لتللؾافر  نغللرا لالسللتخداممرللر  فلليجؾفيللة العذبللة غيللر الستاحللة السيللاه ال
تكللالير الرفللع  فللي ارتفاعللاتمللػ السيللاه عمللى أعسللاا ك يللرة   مسللا يدلل ب 

 (ٖمميللار م ٓ‚ٙحللؾالي)تؼ سللحبو مللؽ تمللػ السيللاه يلللذلػ فلل ن مللا  والزلل 
فلللي  بسشظقلللة العؾيشلللات (ألللل  فلللدان ٓ٘ٔ)نحلللؾ للللري وىى تكفلللى سلللشؾيا 

 إللى الدلشؾي ع أن يلزداد معلدل الدلحب ومؽ الستؾقلجشؾب غرب مرلر 
 واقترادي.كحد سحب آمؽ  (ٖمميار م ٖ-ٕ‚٘ ما تيؽ)

ذكر أن حلللؾض الخلللزان الجلللؾفي الشلللؾبي يزلللؼ أك لللر جلللبكة وجلللدير بالللل
طبقلللات لمسيلللاه السعروفلللة فلللي العلللالؼ  وتقلللع تحللل  األرض فلللي الشيايلللة 

مرلر  ( الذرقية مؽ الرحراع الك لرى ويقلع داخلل حلدود اللدول األربلع
 )ويغظلللي مدلللاحة تستلللد عملللى ملللدى أكثلللر ملللؽ )الدلللؾدان  لي يلللا  وتذلللاد

ملللؽ السيلللاه  (ٖم مميلللار ٓٓٓ ٓ٘ٔ حلللؾالي)تحتلللؾي عملللى  (ٕمميلللؾني كلللؼ
وبالرغؼ مؽ ذلػ  انخفض متؾسط نريب الفرد مؽ السياه في   الجؾفية



131 

سللشة( وىللذا يعشللي دخللؾل مرللر فللي مرحمللة  م/ٓٓٚمرللر إلللي حللؾالي)
 سيللاه مسللا يعللؾا مذللروعات التشسيللة حرجللة تعللاني خالليللا نقرللا فللي ال

عملللي أنلللو إذا كلللان   م(ٜٜٙٔحيلللث أكلللدت دراسلللة لسشغسلللة الفلللاو علللام)
 /ٖمٓٓ٘متؾسلط نرليب الفلرد ملؽ السيلاه الستاحلة  فلي الدوللة أقلل ملؽ)

أمللا إذا كللان ىللذا  سللشة( ف نيللا تع للر عللؽ حالللة نقللص حللاد لمسيللاه فييللا 
عملللي التشسيلللة سلللشة( فتعت لللر السيلللاه قيلللدا  /ٖمٓٓٓٔالستؾسلللط أقلللل ملللؽ)

 (ٕٕاالقترادية واالجتسارية في الدولة.
واستشادا إلي إمكانات السياه الجؾفية وخرائريا يسكؽ تقديؼ األراضي 

الرلحراع  -وادي الشيلل ودلتلاه) السررية إلي خسدلة أقلاليؼ رئيدلية ىلي
الدلللليل الدللللاحمي  -جللللبو جزيللللرة سلللليشاع -الرللللحراع الذللللرقية -الغربيللللة

 .(السظل عمي البحر الستؾسط
يقللدر حجللؼ السيللاه الجؾفيللة فللي إقملليؼ الللؾادي  وادي الشيففل ودلتففاه: -2

مشيللللا فللللي الظبقللللات  د( تقريبللللا  يؾجللللٖمميللللؾن مٓٓٙوالللللدلتا بلللل كثر مللللؽ)
( مللؽ  ٖٝٛ‚ ٖ( أي مللا يدللاوي)ٖمميللؾن م ٓٓ٘األرضللية لمللدلتا حللؾالي)

 جسمة حجؼ الخزان الجؾفي في ا قميؼ.
التكؾيشات األرضلية  القديسلة التلي وتتركز السياه الجؾفية في ا قميؼ في 

والتللي تتلل ل  مللؽ التكؾيشللات الرمميللة  ؽتشتسللي إلللي عرللر الباليؾستؾسللي
-ٓٙوي مل  سللسػ ىللذه التكؾيشللات) والحرلؾية ويتخمميللا الظلليؽ والسللارل 

التللللي تتلللل ل  مللللؽ  ةوفللللي التكؾيشللللات الدللللظحية الحديثلللل تقريبللللا  م(ٓٓٔ

                                                             
مصادر المٌاه فً مصر وسبل تنمٌتها)مع التركٌز على  ،(انظر:خٌري حامد العشماوى،ولٌلى مصطفى الشرٌف 22

 2111الزراعٌة الشاملة،الماهرة،،الموسوعة المٌاه الجوفٌة(
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  الخللارجي لمتربللة الظلليؽ والرمللال الشاعسللة السحرللؾرة رأسلليا تلليؽ الدللظ
 م( تقريبا.ٕٔ-ٛالزرارية بعس )

ا قميؼ:يعللد نيللر الشيللل وفروعلللو  يمرللادر تغذيللة الخللزان الجللؾفي فلل -
حيلث تتدلرب  وترع اللري السرلدر الرئيدلي لمسيلاه الجؾفيلة فلي ا قمليؼ؛

مشيللللا السيللللاه خللللالل طبقللللات األرض السدللللامية وتدللللتقر فللللي الخزانللللات 
طريللللل  حفلللللر أبلللللار بعسللللل  ال ويسكلللللؽ الؾصلللللؾل إلييلللللا علللللؽ  الجؾفيلللللة 
 م( مؽ سظ  التربة.٘ٔيتجاوز)

وتستللللد السشللللاط  الحاويللللة لمسيللللاه الجؾفيللللة  الرللللالحة لمري)تقللللل ندللللبة 
األمللالح فييللا عللؽ أللل  مميللؾن جزع/السميللؾن( فللي نظللاا واسللع فللي دلتللا 

ومللا تللليؽ  الشيللل فيسللا تلليؽ دمشيلللؾر والللدلشجات فللي غللرب اللللدلتا جللساال 
لتا وبيؽ الزقازي  والدشبالويؽ في جلرا طشظا وكفر الذي  في وسط الد

تيشسللا ترتفللع ندللبة األملللالح الذائبللة فللي السيللاه الجؾفيللة باالتجلللاه  الللدلتا 
نحلؾ الذلسال )البحللر الستؾسلط( وناحيلة ىللؾامش اللدلتا الذلرقية والغربيللة 

وتتحرك السياه الجؾفية  بعيدا عؽ مرادر مياه فرعي الشيل في الذسال 
 وجشؾبي جسالي(. قي/غربي في الؾادي في اتجاىيؽ)جر 

فتتبلايؽ تحركاتيللا ملؽ مشظقللة آلخلري تبعللا لسدلتؾي تللدف  الففدلتا  أملا فلي
 -السياه وميل الظبقات األرضية:

ففلي جلرا اللدلتا: تتحللرك السيلاه الجؾفيلة ملؽ أسللفل فلرع دميلا  نحلؾ بحيللرة  -
وملللؽ أسلللفل ترعلللة  السشزللللة فلللي الذلللسال الذلللرقي وقشلللاة الدلللؾيس فلللي الذلللرا 

 ا سساعيمية نحؾ الذسال.
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تتحلرك السيلاه الجؾفيلة ملؽ الغلرب إللي الذلرا فلي  وفي وسلط اللدلتا: -
ومللللؽ الجشللللؾب إللللي الذللللسال أيزللللا تبعللللا النحللللدار  اتجلللاه فللللرع دميللللا  
 الظبقات األرضية.

وفي غرب الدلتا تتحلرك السيلاه الجؾفيلة ملؽ الجلؾب إللي الذلسال ملع  -
فللي اتجللاه مللشخفض وادي  ومللؽ الذللرا إلللي الغللرب انحللدار فللرع رجلليد 

 الشظرون.
يستلد إقمليؼ غلرب اللدلتا ملؽ  السياه الجهفية في إقميم  فرب الفدلتا: -1

فللرع رجلليد فللي الذللرا إلللي الظريلل  الرللحراوي القاىرة/ا سللكشدرية فللي 
وىلللي مشظقلللة ملللؽ  وملللؽ سلللاحل البحلللر الستؾسلللط ملللؽ الذلللسال  الغلللرب 

ة تلللليؽ التقميديللللة األراضللللي الؾاسللللعة التللللي تتبللللايؽ فييللللا ال ي للللات الزراريلللل
 وبيؽ السروية بسياه الشيل والسروية بالسياه الجؾفية. والحديثة 

وتتكؾن الظبقة الحاممة لمسياه الجؾفيلة فلي ا قمليؼ ملؽ الرملال والحرلى 
وي مل  سلسػ الظبقلة الحامملة  واللزلط ويتخمميلا طبقلات رقيقلة ملؽ الظليؽ 
سللظ   م( تحلل  مشدللؾبٖٓٓلمسيللاه الجؾفيللة فللي وسللط ا قملليؼ حللؾالي)

م( بلالقرب ٖٓويقل سسكيا بالبعد عؽ قمب السشظقة ليرلل إللي) البحر 
م( تقريبلا ٕٓٔثلؼ يتزايلد تلدريجيا ملرة أخلري ليرلل إللي) مؽ الخظاطبة 

جشللؾب الخظاطبللة كسا يقللل سللسكيا بالبعللد عللؽ قمللب السشظقللة باالتجلللاه 
 نحؾ الجشؾب الغربي  ويزيد سسػ الخزان الجؾفي في الذسال.

جؾفيللة فللي ا قملليؼ ىللؾ السيللاه الستدللربة مللؽ فللرع رجلليد ومرللدر السيللاه ال
كسلللا تدلللاىؼ األمظلللار فلللي تغذيلللة الخلللزان  وقشلللؾات وتلللرع اللللري األخلللري 

الجلللؾفي تشدلللبة متؾاضلللعة بدللل ب قملللة كسياتيلللا وتباعلللد فتلللرات سلللقؾطيا 
وتبخر جزع ك ير مشيا والسياه الجؾفية في ا قميؼ جيدة ومالئسة لمذلرب 
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-ٕٓمسيلاه الجؾفيللة ىشلا يؾجلد عملي أعسللاا)الجيلد ل روالزراعلة  والسرلد
 م(.ٓٔٔم( وأحيانا يرل إلي عس )ٓ٘
تؾجللد السيللاه  إقمففيم الدففيل الدففاحمي الذففسالي)الالحر الستهسففط(: -3

يجب استخدام السيلاه  يالجؾفية العذبة فؾا طبقة السياه السالحة  وبالتال
الجؾفية ىشا بسعدالت معتدلة مشعا الختال  طبقة السياه الجؾفية العذبلة 
رقيقلللة الدلللسػ بالسيلللاه السالحلللة.وتتركز طبقلللات السيلللاه الجؾفيلللة الجيلللدة 
واألسيل في االستخدام في ا قميؼ في التكؾيشات الرممية حديثة التكلؾيؽ 

م( وىلللذه الكثبلللان ٕٖٓ-ٕٓٙالسشتذللرة فلللي جلللكل كثبلللان رمميلللة بارتفلللاع)
الرمميللة تتسيللز بقلللدرتيا عمللي امترلللاص ميللاه األمظلللار السشحللدرة فؾقيلللا 

وتعلللد ىلللذه الكثبلللان الرمميلللة ملللؾردا ىاملللا لمسيلللاه فلللي مشظقلللة  واختزانيلللا 
ومرلللدر السيلللاه  جلللساس السستلللدة تللليؽ مرسلللي مظلللروح وسللليدي ترانلللي 

 الجؾفية في ا قميؼ ىؾ نير الشيل وفروعو وترعو واألمظار.
تؾجللد السيللاه الجللؾفي فللي إقملليؼ الرللحراع  إقمففيم الرففحراء الغر يففة: -4

الغربيلة فلي تكؾيشلات الحجلر الرمملي الشؾبي ويستلد خلزان السيلاه الجؾفيللة 
 وجشؾبا حتى الدؾدان. اغربا حتى لي ي

 أعيرت الدراسات خزان السياه الجؾفية بالرحراع الغربية: سسػ*
اتجاه الذسال  فييزيد  الجؾفيأن سسػ الخزان  الحديثةالقديسة و 
؛ إذ يقدر الغربياتجاه الجشؾب والجشؾب  في  ويقل الذرقيوالذسال 

 :التاليسسػ الخزان عمى الشحؾ 
 .متر ٓٓٗٔمشظقة الداخمة:  -متر ٓٓٛمشظقة الخارجة:  -
 .متر ٕٓٓٓمشظقة البحرية:  -متر ٓٓٙٔمشظقة الفرافرة:  -
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 بحر الرمال العغيؼ:-رمت ٕٓٓٓأكثر مؽ  :واحة الفرافرة الجديدة -
 متر ٖٓٓمشخفض القظارة: أكثر مؽ-متر ٖٓٓٓتم  نحؾ 

 متر. ٜٓٓواحة باريس: -متر ٓٓٗجرا العؾيشات:  -
ىشاك ثالثة مرادر لتدف  السياه الجهفي: مرادر تغذية الخزان*

متدف  مؽ  غربي جشؾبيمردر  -الجؾفية إلى بحر الرمال األعغؼ: 
حؾض الكفرة تمي يا جرقا إلى مرر ع ر الحدود المي ية  ومردر 

متدف  مؽ جسال الدؾدان ع ر السسر الستؾسط تيؽ ج ل كامل  جشؾبي
 فيلسياه األمظار  الظ يعيوبيير صفراف  عالوة عمى التخزيؽ 

في الرخؾر السدامية تح  الدظحية خالل الزمؽ السظير 
أحدىا  الشيري نغؼ قديسة لمررف تذ  كسا اك(.ؽ)الباليؾستؾسيعرر

قادم مؽ فروع نير حؾض الكفرة تمي يا  واآلخر مؽ فروع نير ىزبة 
قد تؼ  الشؾبي الجؾفييدل عمى أن الخزان  مسا الجم  الك ير بسرر؛

تغذيتو الحقا بالسياه الدظحية لشير الكفرة ونير الجم  الك ير ع ر 
 الشؾبي الرمميجر تستد داخل صخؾر الح التيالذقؾا والفؾاصل 

 (ٖٕ).لعغيؼالسكؾنة لم شية األساسية لتزاريس بحر الرمال ا

 ٓٓٗ بحؾالي) الغربية الرحراع في الجؾفية السياه مؽ السخزون  قدروي
 بقمللللة الشيلللل نيلللر ميللللاه علللؽ تتسيلللز التلللي العذبللللة السيلللاه ملللؽ (ٖم مميلللار

وتقلللللللدر حجلللللللؼ السيلللللللاه السسكلللللللؽ اسلللللللتغالليا سلللللللشؾيا حتلللللللى   ممؾحتيلللللللا

                                                             
،مولع جرٌدة جرٌدة-الواديالخطوة األولى للخروج من  -منخفض الفرافرة الجدٌد(انظر:خالد عبد المادر عودة ، 23

     ،11/9/2115،استرجع فً 21/5/213الشعب الجدٌد،
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وتختمللل  كسيلللة السيلللاه  .(ٖمميلللؾن م ٕٓ٘م( تقريبلللا بحلللؾالي)ٓ٘ٔعسللل )
الجؾفية الستاحة مؽ مشظقة آلخري داخل ا قميؼ حيث تدت ثر الؾاحلات 

( ملللؽ جسملللة ٖٝٚ( بسلللا يعلللادل )ٖمميلللؾن م ٕٜ٘الخارجلللة بللل ك ر كسيلللة)
( ثللؼ ٕٝٛويمييللا واحللة الفرافللرة تشدللبة) الستللاح مللؽ خللزان ا قملليؼ سللشؾيا 

( ٝ٘( وأخيللرا واحللة سلليؾه)ٓٔٝ( ثللؼ واحللة البحريللة)ٕٝٓواحللة الداخمللة)
مللللؽ جسملللللة السيلللللاه الجؾفيلللللة الستاحلللللة فلللللي ا قميؼ.ويتركلللللز فلللللي ا قمللللليؼ 

مسللا  ( مللؽ جسمللة عللدد العيللؾن واآلبلار الجؾفيللة فللي مرللر ٜٝٙحلؾالي)
يعكس األىسية الك يرة لمسياه الجؾفية فلي ا قمليؼ وإمكاناتيلا الك يلرة التلي 

لتشسيلللة ا قمللليؼ فلللي إطلللار مؾضلللؾعي معتلللدل يتفللل  تذلللكل أساسلللا ىاملللا 
 وحجؼ السياه الستاحة حفاعا عمييا لألجيال القادمة.

 بانخفلللاضالسيلللاه الجؾفيلللة بالؾاحلللات البحريلللة  تتسيلللز *واحفففة الالحريفففة:
وتقلللل ممؾحلللة السيلللاه عسؾملللا كمسلللا ازدادت  درجلللة ممؾحتيا فللليممحلللؾ  
 السشللاط ه أفكيللا مللؽ ممؾحلة السيللاوتللزداد   لمسيللاه عسقللا الحاممللةالظبقلات 

حلللرارة السيلللاه الجؾفيلللة  درجة و الغربيلللة إللللى السشلللاط  الذلللسالية الذلللرقية
  (.ºمٖٖ -ٕٛ )البحرية تتراوح ما تيؽ بالؾاحاتالسشتجة 

تختمل   ف ن نؾريلة السيلاه الجؾفيلة الفرافرةواحة  في أما *واحة الفرافرة:
الشؾبيللة  ؛ففللي طبقللة الرللخؾر الرمميللةالسدللتؾيات الحاممللة لمسيللاه  حدللب
  لتلر( مجلؼ/ٖٓٔ-ٕٕٔعذبة جدا حيث تتراوح ممؾحتيلا ملا تليؽ) امياىي

وتتسيز السيلاه عس  الظبقات الحاممة ليلا. معانخفاض ممؾحة السياه  مع
أمللا  لتللر( مجللؼ/ٕٕ٘فللي مدللتؾي الرمللال العمللؾي ب نيللا عذبللة وممؾحتيللا)

ريديلة مياه السدتؾي األوسط فيلي تتسيلز تزيلادة السيلاه البكربؾناتيلة والكمؾ 
وميللاه السدللتؾي  (ºمٓٗ  ٕٗ )حللرارة السيللاه تتللراوح مللا تلليؽو  والرللؾدية 
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وميللاه علليؽ الللؾادي  لتللر( مجللؼ/٘ٚٔالدللفمي مللؽ الرمللال قميمللة السمؾحللة)
 مجلللؼ/ ٓٓٛ -ٖٓٓتتكللؾن ملللؽ الحجللر الجيري وىلللي عذبللة وممؾحتيلللا)

لتللر( وأحيانللا تكللؾن ىشللاك عيللؾن ممحيللة نتيجللة لغللروف التبخللر وركللؾد 
مياه طبقات الظباجير فيي اقل نؾرية وتتلراوح ممؾحلة السيلاه أما  السياه 

 لتر( ومعغسيا مياه ك ريتية وصؾدية. مجؼ/ٕ٘٘-ٕٓٗتيؽ)
الذللسالية بالرللحراع الغربيللة  السشخفزللاتمشللاط   تعت للر *واحففة سففيهه:

 السشخفزلللاتبجانلللب  سللليؾهوىلللى مشخفزلللات القظلللارة وملللشخفض واحلللة 
 فللي الجللؾفيا رتللؾازى  لمخللزان الظ يعلليمشللاط  الرللرف  ىلليالسجللاورة 

 الظ يعلليوتتسيللز مشللاط  الرللرف   الشؾبيللة ومللا فؾقيللا ةالرلخؾر الرمميلل
 فلليتتؾاجللد أعللداد مللؽ العيللؾن الظ يويللة الستفجللرة وىللى الدللسة الدللائدة 

 ومشاط  متفرقة مؽ مشخفض القظارة.  سيؾه واحةمشخفض 
السرلللرية  الحلللدودملللؽ  اكيملللؾ متلللر  ٘ٙعملللى بعلللد  سللليؾهملللشخفض  يقلللعو 

كيملؾ متلر  ٖٚٓجشلؾب غلرب مرسلى مظلروح   اكيمؾ متلر  ٖٓٔ المي ية 
)تجاه الدمؾم( ويستد السلشخفض لسدلافة  الغربي الذسالي الداحلجشؾب 

 (ٙ/ٔ حللؾالي)مشللزرع مشيللا و   غللرب  جللرا  االتجللاه فلليكيمللؾ متللر  ٘ٚ
 أم مالحات. صخريةتغظية أراضى ممحية أو  والباقيىذه السداحة 

 واآلبار اليدوية   العيؾن الظ يوية  مؽوتؾجد في واحة سيؾه عدد ك ير 
تختلرا  األىلاليوجسيع ىذه العيؾن أو اآلبار اليدويلة السحفلؾرة تؾاسلظة 

التابع لمسيؾسيؽ األوسط وىى آبلار قميملة  الرممي الجيري الحجر  طبقات
  تغذيلة ىلذه اآلبلار بالسيلاه فيوالفؾال  دورا ىاما  الذقؾا العس  وتمعب 

بخلللالف علللدد  وذللللػ (ت لللر ٕٓٓ بحللؾالي)ة علللدد اآلبلللار الرئيدللليويقللدر 
بعلض التقلديرات إللى أكثلر  فليوصلم   التليك ير مؽ العيؾن الرلغيرة 
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 حللللؾالي)مللللؽ ىلللذه العيللللؾن  السشتجلللةوكسيلللة السيللللاه  (علللليؽ ٕٓٓٔ )ملللؽ
وخللالل الثسانيشلللات والتدللعيشيات تللؼ حفلللر . (سللشة /ٖمميللؾن  ٕٓٓ-ٓٗٔ

بظبقلات الحجلر  االرتؾازيةالسياه  الستغاللعدد مؽ آبار السياه العسيقة 
ميلاه ذات ممؾحللة  طبقلات اكتذلافحيلث تلؼ  سليؾهتؾاحلة  الشلؾبي الرمملي

عملى أعسلاا تراوحل  ملؽ  السميلؾن( /جلزع  ٓٓٙ-ٕٓٓ )مشخفزة جدا
جللؾدة العاليللة ليللذه السيللاه فقللد تللؼ قيللام مل ونغللرا (متللر ٓٓٓٔ - ٓٓٛ)

زجاجلللات وتدلللؾيقيا مثلللل ميلللاه  فلللي هىلللذه السيلللاصلللشاعة ناجحلللة لتع  لللة 
لتشسيلللة  اف نللو ىشلللاك ترنامجللا ك يلللر  الحلللالي الؾقللل  وفللى (صلللافى  سلليؾه)

حفلر علدد ملؽ آبلار  احاليل ويلتؼمدلاحات ك يلرة فييلا  واسترالحالؾاحة 
واسللتخداميا  الشللؾبي الرممليميلاه الحجللر  اسللتغاللالسيلاه العسيقللة تيلدف 

  (ٕٗ)التشسية الزرارية. في
تتؾاجلد السيللاه الجؾفيلة فللي الرلحراع الذللرقية فللي  قية:*إقمفيم الرففحراء الذففر 

مشللللاط  محللللدودة وبكسيللللات قميمللللة  حيللللث يقترللللر تؾاجللللدىا عمللللي التكؾيشللللات 
الرسللؾبية التللي تتللراوح تلليؽ الرمميللة والحرللؾية وىللي تتركللز فللي أقرللي جشللؾب 

وتؾجلد أيزلا وبكسيلات محلدودة  ا قميؼ حيث تكؾيشات الحجلر الرمملي الشلؾبي 
التلي تشتذلر فييلا التكؾيشلات الرمميلة وتغلذييا ميلاه األمظلار  ةالجافلفي األودية 

والدلليؾل وىلللي ىشلللا ميللاه سلللظحية وليدللل  جؾفيللة.وتتركز السيلللاه الجؾفيلللة فلللي 
الرللللحراع الذللللرقية فللللي نظللللاقيؽ ضلللليقيؽ تفرللللل تيشيسللللا كتللللل جبللللال البحللللر 
األحسر حيللث الشظللاا الذللرقي السحرللؾر تلليؽ سللاحل البحللر األحسللر والكتللل 

                                                             
 تنمٌتهاخٌري حامد العشماوى،ولٌلً مصطفً الشرٌف،مصادر المٌاه فً مصر وسبل  (انظر: 24

 9/9/2115استرجع  – 2113/ 11/ 11 )مع التركٌز على المٌاه الجوفٌة(
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لعالية ويدللتسد الخللزان الجللؾفي ىشللا مياىللو مللؽ األمظللار القميمللة التللي الج ميللة ا
تشحدر عمي الدفؾح الذرقية لمجبال لتغير بعد ذللػ فلي جلكل يشلاتيع ط يويلة 

 مثل) تير أترا وبير سعفة(.
تؾجلللد السيلللاه الجؾفيلللة فلللي سللليشاع عملللي  :*إقمفففيم شفففالو جزيفففرة سفففيشاء

ه الجؾفية العسيقلة وىي مدتؾييؽ راسييؽ:السدتؾي األول العسي  أو السيا
تؾجللد فللي الحجللر الرممللي الشؾبي والسدللتؾي الثللاني الدللظحي أو السيللاه 
الجؾفية الدظحية وتؾجد فلي التكؾيشلات الرسلؾبية حديثلة التكلؾيؽ)الزمؽ 
الرابللللع الجيؾلللللؾجي( وىللللذه تشتذللللر عشللللد ىللللؾامش سلللليشاع فللللي السشللللاط  

سظمللة عمللي البحللر الستؾسللط والسشاط  الذللرقية ال يالسظمللة عملل ةالذللسالي
 خمين العكبة والسشاط  الغربية السظمة عمي خمين الدؾيس.

يللل تي حلللؾض وادي العلللريش فلللي الذلللسال  حفففهض وادي العفففريش:-2
( في مقدمة سيشاع مؽ حيث وفرة السياه الجؾفيلة ٕأل  كؼٕٚٔبسداحة)

الستاحللة والتللي يرجللع مرللدرىا إلللي ميللاه األمظللار والدلليؾل ويستد وادي 
فيسللا تلليؽ الجشؾب)حيللث تشبللع روافللده العميللا  كللؼ( ٕٓ٘العللريش لسدللافة)

مؽ جشؾبي ىزبة التيو( والذسال)حيث يرب في البحر الستؾسط إللي 
وتتؾزع إمكانات السياه الجؾفية في حؾض العلريش  الذرا مؽ العريش(

وىلؾ يستلد ملؽ خلط الدلاحل نحلؾ الجشلؾب  الشظاا الدلاحمي: -كالتالي:
والكثبان الرممية الخازنلة لمسيلاه تقريبا حيث تكثر الغرود  كؼ(ٓٔلسدافة)

وتعرف محميا باسلؼ ميلاه  الجؾفية عمي أعساا قريبة مؽ سظ  األرض 
الرجللل  وىلللي تؾجلللد بلللالقرب ملللؽ سلللاحل البحلللر الستؾسلللط  عملللي ارتفلللاع 

وي خذ مشدؾب السياه الجؾفية  يتجاوز مشدؾب سظ  البحر بعدة أمتار 
جشؾبللا ويتؼ  فللي االنخفللاض والبعللد عللؽ مدللتؾي سللظ  األرض باالتجللاه
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الحرؾل عمي السياه الجؾفية ىشا بعدة طرا مثل طريقة الدراديب)إزالة 
الظبقللة الدلللظحية لمرملللال مللؽ بعلللض السدلللظحات حتللى تغيلللر الظبقلللة 
الرممية الرطبة التلي ترتكلز فلؾا الظبقلة الستذلبعة بالسيلاه بحلؾالي الستلر 
الؾاحللد( وتللزرع بعللض محاصلليل الخزللر والفاكيللة والشخيللل ىشللا تللدون 

جللة لمللري الرللشاعي.وطريقة حفللر آبار)حيللث يللتؼ حفللر آبللار ويركللب حا
عمييلللا ملللراوح ىؾائيلللة لرفلللع السيلللاه الجؾفيلللة السلللتخداميا فلللي األغلللراض 

 السختمفة(.
كلؼ( ملؽ ٘ٔوىؾ يستلد إللي مدلافة تتجلاوز) نظاا دلتا وادي العريش: -

خلط الدللاحل عملي جللان ي وادي العريش وتؾجلد السيللاه الجؾفيلة ىشللا فللي 
مثلللل الدلللات   الظبقلللة الدلللظحية أو طبقلللة ميلللاه الرجللل ) -ا:طبقتللليؽ ىسللل

 ا جارة إلييا في الشظاا الداحمي(.
عمي أعسلاا بعيلدة  دوالظبقة الثانية ىي الظبقة العسيقة أو الفجرة  وتؾج

م( وىلي ذات آبلار غزيلرة ا نتلاج ٕ٘عؽ سظ  األرض بستؾسط عسل )
 عؽ الظبقة الدظحية.

 جزع/السميؾن(.ٓٓ٘الشظاقيؽ ال تتجاوز)وندبة األمالح الذائبة في مياه 
ويلللزداد عسللل  الظبقلللات السذلللبعة بالسيلللاه الجؾفيلللة وسلللسكيا فلللي ا قمللليؼ 

ففي مشظقة نخل في  ويزداد إمكاناتيا السائية كمسا اتجيشا نحؾ الجشؾب؛
-ٜٓ٘قمب سليشاع تؾجلد الظبقلات الحامملة لمسيلاه الجؾفيلة عملي أعسلاا)

بة األمللللالح فييللللا تلللليؽ م( مللللؽ سللللظ  ارض وىللللي ميللللاه جيدة)ندللللٜٓٛ
 جزع/السميؾن(.ٕٓٓٓ-ٓٓٙٔ

يتسيلللز ىلللذا الحلللؾض  حفففهض الدفففيل الذفففرقي لخمفففي  الدفففهيس: -1
ويتقظللع سللظحو بعللدد ك يللر مللؽ  (ٕأللل  كللؼ٘ٔباتدللاعو الك يللر حللؾالي)
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وىللي أوديللة تشبللع مللؽ  األوديللة السائيللة التللي تجللري فييللا ميللاه األمظللار 
فلللي اتجلللاه خملللين الشظلللاا األوسلللط لجشلللؾبي سللليشاع وتتجلللو نحلللؾ الغلللرب 

الدلللؾيس مثلللل أوديلللة )فيران سلللدري طيبة غرندل( وىلللي أوديلللة  تشحلللدر 
( سلللللشؾيا ٖسلللللؼٓٔتلللللدريجيا ومجارييلللللا واسلللللعة وغزيلللللرة األمظلللللار ندللللل يا)

تقريبلللا وتكثر فييلللا آبلللار السيلللاه الجؾفيلللة وخاصلللة عشلللد مرلللباتيا حيلللث 
م( وملؽ أىلؼ آبارىلا الجؾفيلة ت لر مؾسلي ٕٓٓ-ٓ٘ٔتتراوح أعساقيا تيؽ)

-ٖٓٓم(  وب لللللر رأس السدلللللمة)عمي عسللللل  ٓ٘ٔعملللللي عسللللل  ) ٖرقلللللؼ
كسا تشتذر العيؾن الظ يوية العذبة مثل عيؾن مؾسي)عمي بعلد  م(ٖٓ٘

كلللؼ ملللؽ الذلللط عملللي طريللل  الذط/سلللدر( وعيلللؾن وادي أسلللمة قلللرب ٕ٘
حسللللللام  ؽحسللللللام مؾسللللللي  وعللللللي ؽوادي فيللللللران  وعللللللي ن الظللللللؾر  وعيللللللؾ 

 (ٕ٘)فرعؾن.

أل  ٖٔمداحتو حؾالي)ت م   حهض الديل الغر ي لخمي  الع الة: -3
السللؾارد السائيللة ىشللا  ركللؼ( والسيللاه الجؾفيللة فيللو محللدودة لمغايللة  وتقترلل

السيللاه الجؾفيللة الستجسعللة فللي جللقؾا الرللخؾر  -عمللي مرللدريؽ ىسللا:
 الرمبة والسستدة في جكل جيؾب صغيرة والسياه ىشا قميمة الكسية.

 ىشللا مثللل)ميللاه اآلبللار الدللظحية  وىللذه مشتذللرة فللي نظاقللات األوديللة  -
العلا  الذلرقي( وىللي أوديلة أخدوديللة  وتيللر  كيلد  ن لل   غائلب  نرلب 

ويتسيللللز  وتكثللللر فييللللا اآلبللللار فللللي مشللللاط  دلتاواتيللللا  جللللديدة االنحللللدار 
 وادي)وتير( تؾجؾد )عيؽ الفرطاقة ( الظ يوية.

كسللا تتعللدد آبللار السيللاه الجؾفيللة فللي الشظللاا اليزلل ي فللي وسللط سلليشاع 
حيلث تؾجلد الظبقلات الحامملة لمسيلاه الجؾفيلة  وخاصة في مشظقلة نخلل 

                                                             
25
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جزع/السميلللللؾن( عملللللي ٕٓٓٓالعذبلللللة) ال تتجلللللاوز ندلللللبة األملللللالح فييلللللا 
وأبللللار )الجفجافة الحدللللشة   م( مللللؽ سلللظ  األرض ٜٓٛ-ٜٓٙأعسلللاا)
كسلا تؾجلد  الع لد  الرمانلة  الحملؾة( الجسيلل  الدويدار  ملدكؾر  السقي رة 

ملللللللؽ سللللللليشاع مثلللللللل العيلللللللؾن الظ يويلللللللة فلللللللي مشلللللللاط  متفرقلللللللة أخلللللللري 
 (ٕٙ)عيؾن)الجديرات  وقديس قرب تمدة القديسة(.

إسلرائيل تقلؾم  وبالرغؼ مؽ حاجة مرر لمسياه لتشفيذ مذروعات التشسيلة 
سليشاع  فليبدرقة مالييؽ األمتار مؽ السياه الجؾفية السررية الستؾاجدة 

علللؽ طريللل  محظلللات ضلللخسة لدلللحب السيلللاه عملللى الجيلللة الثانيلللة ملللؽ 
 حيللث فللي الشقللب  مث تللةالسحظللات  ه  وىللذالحللدود السرللرية ا سللرائيمية

متلللر بحيلللث تدلللحب كلللل السيلللاه الجؾفيلللة  ٓٓٛت لللر ا بعسللل   ٓٛحفلللرت 
مركز بحؾث الرلحراع ترحملة بحثيلة    ولقد قامالسررية السائمة تجاىيا

الستكذلاف كيفيللة سللرقة  ميللدانيلعسلل بحللث  ٕٓٔٓو ٜٕٓٓعللام  فلي
 وتؾصل إلي حكيقة الدرقة.السياه الجؾفية مؽ مرر  
العسلللر  وواديجرافلللى والقثيشلللة  واديمشللاط   والسيللاه الجؾفيلللة تؾجلللد فلللي

أن مرللر  كسللاامتللداد الشقللب ولكللؽ مللؽ يدللتستع تيللا ىللؼ ا سللرائيميؾن  
 ٕٓٔٓيشللاير  ٛٔ فليمللؽ ميلاه األمظللار  مميلؾن م( ٕٓحللؾالي)خدلرت 

كلللان ملللؽ و نتيجلللة النحلللدار رحلللالت السظلللر تجلللاه الجانلللب ا سلللرائيمي  
سلليشاع  فللي األرضللي استرللالح فلليالسسكللؽ االسللتفادة مللؽ تمللػ السيللاه 

 ٕٚ) ).تجاه إسرائيل انحدارىاتدال  مؽ 
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نٌوز( فً  ةمنشورة بالبوابإسرائٌل تسرق المٌاه الجوفٌة من سٌناء،مركز بحوث الصحراء،ممالة  (انظر: 27

  .9/9/2115،استرجع فً 21/2/2114
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 *االكتذافات الحديثة لمسياه الجهفية في مرر:
 م( عللللؽ مشللللاط ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓلقللللد تللللؼ الكذلللل  حللللديثا)خالل عللللامي 

عذبللة فللي الرلحراع الغربيللة يسكللؽ اسللتغالليا  تحللؾي ميللاه جؾفيلةجديلدة 
ربلللارة علللؽ   يفلللي إقاملللة مذلللروعات زراريلللة ومجتسعلللات عسرانيلللة  وىللل

تقلدر مدلاحتيا    مؽ الؾاحات والسشخفزات والكباب والدليؾل     مجسؾعة
 لؾ يدللللاو  تازلللفخشسلاو  تاحلللاؾ لا ػملللتو    مميلللؾن( فلللدان ٖ‚٘ٚبحللؾالي)

 يفؾ جللللا ناز خللللا ؽمللل ساسلللألا يفللل ايتيضلللر أ ن ؾ كلللتت ةديلللدجلا بابلللكلاو 
ة العذبللة ترجلل  عمللي كسللا أن السيللاه الجؾفيلل    ةر جللابم ويللمع دقللر تو  يبؾ شلللا

  . سللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللظحيا
وىؾ أىؼ خزان ميلاه  )الحجر الرممي الشؾبي(الخزان الجؾفي الشؾبي ويعد

فلي مرلر حيلث يدللتسد مياىلو ملؽ الدليؾل واألمظللار التلي تدلقط عمللي 
 رايلنألا ؽملو  لسدلاميتو العاليلة    ا الخلزانوسلط الدلؾدان وتذلاد ويتذلربي

 طقدلت  نلاك يتللا راظلمألاو  لؾ يدللا ؽم ت ذن يتلا ةسيدقلا ةيحظدلا
 ةر جلابم يفؾ جللا ناز خللا يفل ايفير رت ؼت دق ري كلا  مجلا ةبزى يمع
 لاملر لا رحلب يفل ةدؾ جلؾ سلا تازلفخشسلاو  لؾ يدللاو  تاحلاؾ لا ػمت  حت
ياب السيلاه الجؾفيلة أسلفل سلظ  أصب  بالتالي ممتقي اند الذي    ؼيغعلا

القلادم مللؽ   ( الحجلر الرمملي الشلؾبي )  األرض فلي الخلزان الجلؾفي الشلؾبي
  . الجمللللللللللللللللللل  الك يلللللللللللللللللللر والكفلللللللللللللللللللرة الدلللللللللللللللللللؾدان وتذلللللللللللللللللللاد وملللللللللللللللللللؽ

الذسال ناحية كل مؽ لي يا ومرر حيلث  اتجاهالسياه في  وتشداب ىذه 
تلللللللدخميا ملللللللؽ تحللللللل  سلللللللظ  األرض فلللللللي مشظقلللللللة ج لللللللل العؾيشلللللللات 

الكفلرة ومشيلا تلدخل مرلر  شسا تدخل لي يلا فلي اتجلاه واحلةتي   وصفرافة
                                                 العغيؼ.مؽ ناحية بحر الرمال 
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يتكؾن أساسا مؽ تالل الحجر الرمملي  ولليس كسلا  و حر الرمال العغيم
فللي داخميللا  كسللا وجللدت رمميللة  يتكللؾن مللؽ كثبللان  كللان يعللرف مللؽ ق للل 

ويقظعيا واحات وىزاب وسيؾل جديدة لؼ تذكر في تلاري  الجيؾلؾجيلا 
وىلي  الفراففرة الجديفدة: -والسشاط  الجديدة السكتذفة ىفي:.في مرر

 غرب واحة الفرافرة القديسة  ويفرميا عشيا ىزبة جص أتؾ سلعيد تقع
 تللليؽ واحلللة الفرافلللرة وعللليؽ داللللة بلللالقرب ملللؽ الحلللدود السرلللرية المي يلللة 

ومدلاحتيا حلؾالي      رضيا ملؽ طفملة إسلشا وترقلد عملي الخلزان الجلؾفيوأ
 ةيلللفؾ جلا هايلللسلا يملللع لؾ رلللحلا ؽكلللسيو  ( ألللل  فلللدان  ٕٕٕ) ٕ كلللؼٜ ٖٕ 
 نأ دتلللال ةسللليدقلا ةر فلللار فلا ةحلللاو  يفللل اسلللشيت  ةملللفظلا ؽمللل ؽيتلللقبط رفلللحب
وىلذا السلشخفض يقلع     الجؾفيلة تكؾيشات لمحرؾل عمي السيلاه  ٖ  ا ر تخت

 ةيرؾ نو    الج ل مثل واحة الداخمة ألنو تبع جيؾلؾجية الفرافرةفي حزؽ 
 حو ار تت ذإ؛ةبذع اين ب زيستت  ةديدجلا ةر فار فلا ضفخشم يف ةيفؾ جلا هايسلا
 ضفخشتللللو   ن ؾ يللللمسلا (ن ؾ يللللمسلا/عز ج ٕٓٔ- ٓٔٔ)ؽيتلللل هايللللسلا ةحللللؾ مم
 ويللف عقللت يذلللا ضفخشسلللاو .هايللسمل ةمللماحلا تاقللبظلا  سللع عملل ةحللؾ مسلا
 ؽيتلل عقللي  ةظدللبشم ةيضللر أ وذ  لكذلللا يحللو ر م ةديللدجلا ةر فللار فلا ةحللاو 
 ؾىو  ؼيغعلا لامر لا رحبو   ةسيدقلا ةر فار فلا ةحاو  بر غ لاسج ةلاد ؽيع
 ي ر يلجلا رجلحلا ؽمل فو ر جب بر غلاو  ا ر ذلاو  لاسذلا ةيحان ؽم  احم
 ضفخشسلا زيستيو  (ةر فار ف ؽيؾ كت) ركبسلا ؽيسؾ ي ا ىلإ ىستشسلا ي ر حبلا
-ٕٓٓ)ابللر غو  الاسجلل وبلل طيحللت يتلللا فو ر جلللا طئاؾ حللل داحلللا عافللتر الاب

 عافللتر الا يفل وتيضلر أ جر دتلت اسلليف  رحلبلا  ظسل بؾ دلشم ا ؾ فل (مٖٕٓ
 ةملللفظلا ؽملل ضفخشسللللا ةيضللر أ ن ؾ كلللتتو  (مٖٓ٘-ٕٓ٘) اقر جللو  ابللؾ شج
 ا ؾ ف دقر ت  ركبسلا ؽيسؾ يمل عباتلا اشسإ ؽيؾ كت ىلإ يستشت يتلا ةير حبلا
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 ةحادلسلا ضعلب يفل ايليظغيو   ةر جلابم يبؾ شللا يفؾ جللا ناز خللا رؾ خص
 يفلل ريللغت اسلليف  ن ؾ ملللا ةيللشت ةثلليدحلا ةسللعاشلا لامللر لا ؽملل  يللقر  عاذللغ
 ي ر خرلا ماظحلا ؽم  يقر  عاظغ لفسأ ةمفظلا  جاكم رخآلا ضعبلا
 ضفخشسللللا اذىللل لثلللسيو .ةظللليحسلا ي ر يلللجلا رجلللحلا فو ر جللل ؽمللل در اؾ للللا

 صقل ةبزلى ةسليدقلا  ةر فار فلا ةحاو  ضؾ ح ؽع ومرفي القتدم اضؾ ح
 وبؾ دشم ضافخنال ؛يعا ر ز لا لالغتسالل  لاص ون ف ؼث ؽمو   ديعس ؾتأ
 ىللللإ بر قلللأ ةيلللفؾ جلا هايلللسلا بؾ دلللشم ن ؾ كلللي نأ عقلللؾ تسلا ؽمو  يضلللر ألا

 ةيمفظلا ةحاؾ لا ةيضر أ ؽم ةر ي ك عاز جأ نأ  زتا ثيح  ضر ألا  ظس
 لملختت يتللا لصلاؾ فلاو  ا ؾ قذللا ؽمل جر خلت يتللا ةيفؾ جلا هايسلاب ةعبذم
 ةر ؾ صلل يفل  ظدلللا ىملع بادلشتو    ظدلللا ىللإ ةيحظدلللا  حلت ةبلر تلا
 يتلللا  هؾ يسل ةحلاو  بؾ شلج عقلت يتللا ريفخلا لهيسفو  -.ةمحضل تار يلحب
 .نادفللللللل ن ؾ يللللللمم ؾحللللللن لالغتسللللللالل ةحلارلللللللا تاحادللللللسلا ايلللللليف  ملللللل ت

وىلللللللللللؾ يقلللللللللللع غلللللللللللرب واحلللللللللللة الفرافلللللللللللرة  :ومفففففففففففشخفض التحريفففففففففففر -
عللللؽ أرض  فللللدان( وىللللؾ ربللللارة ٔ٘ٗكللللؼ(أي) ٙٗٚالجديدة ومدللللاحتو)

مدتؾية ومشبدظة تسيل ميال خفيفا ناحيلة الذلسال وىلذه األرض مذلبعة 
الحجلللر الرمملللي الشلللؾبي     تلللالل قؾيلللة ملللؽ وىلللي  ترجللل  السيلللاه الجؾفيلللة 

ومغظللاة بغظللاع رقيلل  مللؽ الرمللل الدللائب  الللذي يسثللل الخللزان الجللؾفي
 ) بعلللده الحجللر الرمملللي األتللليض ويؾجللد  تقريبلللا  سللؼ(ٕ-ٔ)سللسكو ملللؽ

 جلللسال الفرافلللرة الجديلللدة  وسفففيل الشيزفففة - .( ةيلللفؾ جلا هايلللسلاب عبذلللسلا
 كللللؼٖ ٖٓ ومدللللاحتو )

وىللللؾ مستمللللل بسيللللاه قديسللللة إلللللي جانللللب السيلللللاه   (ٕ
ٕٛ). الجؾفية

 
)
                                                     

                                                             
الهٌئة  ،المولع –جٌولوجٌة جدٌدة تكشف عن أهم خزان مٌاه فً مصر  ثخالد عبد المادر عودة، أبحا- (انظر: 21
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 الفرل الدادس

 السهارد السائية في الهطن العر ي
 *السقدمة:

السؾارد السائية ملؽ أىلؼ العؾاملل السحلددة لمزراعلات فلي اللؾطؽ العربلي  تعت ر 
 السشظقلة أن   ٖٕٔٓتقريلر ترنلامن األملؼ الستحلدة الرلادر فلي علام  ويصكلد

 جللبو أو القاحمللة السشللاط  تلليؽ مللؽ معغسيللا فللي ترللش  العربيللة
 السيلاه إجسلالي ملؽ (ٝٚ,ٓ)أكثلر ملؽيتلؾافر فيلو ال)صلحراوية( حيلث القاحمة

 ال ملدان فلي الستجلددة السائيلة السلؾارد تقلدر وال العلالؼ  فلي الجاريلة الدلظحية
 فلي الستجلددة السيلاه ملؽ ) ٕٝ (نحلؾ ( تسثللٖم (ٖٖٛ ملؽ بل كثر العربيلة
 إللى العربيلة ال ملدان فلي السيلاه ملؽ نرليب الفلرد يلشخفض أن ويتؾقلع  العلالؼ
 ملؽ علدد فلي (ٖمٕٓٓملؽ) أقلل وإللى   ٖٕٓٓ علام ( فليٖمٓ٘٘ )نحلؾ

   تحميللةالسيللاه الجؾفيللة  األنيللار  األمظللار)السائيللة مرللادرهؽ أىللؼ   ومللال مللدان
 .(مياه البحر

 مياه اْلمظارأوال:
 ملؽ وكثيلر واليشلاتيع الجؾفيلة لمسيلاه مرلدر أك لر األمظار مياه تذكل 

 ىلي األمظلار العربيلة لم ملدان الجغرافيلة الحدود ضسؽ تقع التي األنيار
 فلي عمييا تعتسد التي الدول ومؽ. العربي العالؼ في السياه مرادر أول
 والجزائلر  السغرب : أساسية برؾرة والرشاعي الزراعي اقترادىا تشاع

                                                                                                                                                             
  م.1/11/2115م،استرجع فً 31/01/2111،العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة
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  واألردن والدللللؾدان  والرلللؾمال  والعللللراا  ول شلللان  وسللللؾريا  وتلللؾنس 
 (.ٖم مميار ٕٓٓٙ- ٕٓٓٔ )تيؽ ما األمظار مؽ الدشؾي  الؾارد ويقدر

الجللزع األك للر مللؽ األراضللي العربيللة حيللث ويذللغل الشظللاا الرللحراوي 
 تستد الرحراع الك رى وصحراع الرؾمال في الجانب العربي األفريقي 

وصللللحراع باديلللللة الذلللللام وجلللللبة الجزيللللرة العربيلللللة فلللللي الجانلللللب العربلللللي 
( ملللؽ جسملللة مدلللاحة  ٝٓٛوتغظلللي ىلللذه الرلللحاري حلللؾالي) اآلسللليؾي 

ضي العربيلة يتدلؼ وىذا يعشي أن الجزع األك ر مؽ األرا الؾطؽ العربي 
حيللث يشللدر أن يتجلللاوز نرلليب ىللذا الشظلللاا  بالجفللاف وقمللة األمظلللار 

 ويرجع ذلػ لعدة عؾامل مشيا:  ( في الدشةٖسؼٓٔالرحراوي الك ير)
وتعرضيا لي ؾب  وقؾع الرحاري في نظاا الزغط الجؾي السرتفع  -

 الرياح التجارية الذسالية الذرقية الجافة طؾال العام.
مرتفعلللات الذلللام فلللي اتجلللاه علللام ملللؽ الذلللسال إللللي الجشلللؾب وامتلللداد  -

واعتراضلليا لمريللاح اآلتيلللة مللؽ جيللة البحلللر الستؾسللط غربا وترللل إللللي 
كسلا أن  مسلا أدي إللي تكلؾن صلحراع باديلة الذلام  داخل اليلابس جافلة 

امتللداد جبللال أطمللس مللؽ الغللرب إلللي الذللرا واعتراضلليا مدللار الريللاح 
د عمي تكلؾن الشظلاا الرلحراوي السستلد الذسالية والذسالية الغربية ساع

كسا ساعد ذلػ أيزا مرور  إلي الجشؾب مؽ الدالسل الج مية )أطمس(
 .تيار كشاريا البارد أمام الدؾاحل الغربية عمي السحيط األطمشظي

ويرجللللع سلللل ب تكللللؾن صللللحراع الرللللؾمال إلللللي اتجللللاه الدللللاحل مللللؽ  -
ويقلع فلي الجشؾب الغربي نحؾ الذسال الذرقي وىؾ ملشخفض السشدلؾب 

الشظاا الذي تتحؾل فيلو الريلاح السؾسلسية ملؽ االتجلاه الجشلؾبي الغربلي 
بعد ع ؾرىا خط االستؾاع لتيب مؾازية لدلاحل الرلؾمال مسلا أدي إللي 
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وللللليس كلللل الللللؾطؽ   جفلللاف ىلللذه الجيللللات وتكلللؾن صللللحراع الرلللؾمال
تلللل يزللللؼ مشلللاط  واسلللعة ترللللي يا كسيلللات ك يلللرة مللللؽ  العربلللي جلللاف 

شلللللللللاط  السظيلللللللللرة فلللللللللي األطلللللللللراف الذلللللللللسالية وتتسثلللللللللل الس األمظلللللللللار 
والجشؾبيللة وتستاز معغلللؼ السشلللاط   الذللسالية بدلللقؾ  األمظلللار الذلللتؾية 

تيشسللا تدللقط األمظللار الرلليفية  لؾقؾعيللا ضللسؽ مشللاخ البحللر الستؾسللط 
 كسية وتختم   عمي األطراف الجشؾبية التي تقع ضسؽ السشاخ السداري 

 كسلا أخلرى إللى  ةمشظقل ملؽ عربلي تملد كلل فلي تدلقط التلي األمظلار
 وملؽ آخلر إللى مؾسلؼ وملؽ أخلرى  إللى سلشة ملؽ سلقؾطيا في تتذتذب

 في األمظار وتدقط  الدشة مؽ السختمفة السؾاسؼ خالل خرأ إلى جير
 .والرير الذتاع فرمي خالل رئيس بذكل العربي الؾطؽ

 -*فرمية سقهط اْلمظار:
تدلللللقط األمظلللللار الرللللليفية عملللللي األطلللللراف  األمظلللللار الرللللليفية: -2

الجشؾبيللة لملللؾطؽ العربللي  ويرجلللع ذلللػ إللللي أن ىللذه السشلللاط  وخاصلللة 
( والسسمكللة العربيللة ٖسلؼٖ٘الليسؽ حيللث وجللؾد مرتفعلات اللليسؽ بستؾسللط)

الدللللعؾدية حيللللث مرتفعللللات عدللللير كسا تدللللقط األمظللللار الرلللليفية فللللي 
جشلؾب الدلؾدان وجي لؾتي وبعلض جيلات الرلؾمال ومؾريتانيلا  وتدلقط 

واألمظللار   السؾسلسية الجشؾبيلة الغربيلة السسظلرةاألمظلار لي لؾب الريلاح 
 التللي تدللقط عمللي ىزللبة اللليسؽ ومرتفعللات عدللير أمظللار تزاريدللية 
  وتتبللايؽ كسياتيللا تبعللا لعامللل االرتفللاع والسؾقللع بالشدللبة لمبحللر األحسللر

وتدقط األمظار عمي جشؾبي الدؾدان ومعغسيا تراعدية  وىي غزيرة  
اه نحللؾ الذللسال)أي بللاالقتراب مللؽ فللي األطللراف الجشؾبيللة وتقللل باالتجلل
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كسا تدلللقط عملللي جشلللؾب مؾريتانيلللا أمظلللار غزيلللرة  الشظلللاا الرلللحراوي(
وتقلل باالتجلاه جللساال أيزلا حيث ترللل فلي أقرلي الجشللؾب قلرب نيللر 

( وفلللللي الذلللللسال ال ٖسلللللؼٓٔ( وفلللللي الؾسلللللط)ٖسلللللؼٓٛالدلللللشغال حلللللؾالي)
وتدقط عمي جشؾب الرلؾمال ملع غزارتيلا فلي الجشلؾب  (ٖسؼٖتتجاوز)

 (ٖسللؼٖ( تيشسللا تقللل فللي الذللسال بحيللث ال تتجللاوز)ٖسللؼٖٙدللسايؾ)فللي ق
ويظلللؾل فرلللل السظلللر عشلللد األطلللراف الجشؾبيلللة وخاصلللة فلللي الجانلللب 

حيللث يستللد إلللي تدللعة جلليؾر فللي جشللؾب الدللؾدان والي سللتة  األفريقللي 
 والللي ثالثللة جلليؾر جللسال الخرطللؾم  جلليؾر فللي وسللط سلليؾل الدللؾدان 

  ساال حيلث الشظلاا الرلحراوي ليشعدم سقؾ  األمظار تساما بعد ذلػ جل
 ميلللاهجسمللة  ملللؽ (ٝٓٙاألمظللار الرللليفية بسللا يعلللادل حللؾالي) تتدللاقطو 

 والقللرن  الدللؾدان فللي معغسيللا  الدللاقظة عمللي الللؾطؽ العربللي األمظللار
 .ومؾريتانيا واليسؽ ا فريقي

 

 
 ( فرمية سقؾ  األمظار في الؾطؽ العربي ٘ٔجكل رقؼ) 
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الذللتؾية عمللي األطللراف الذللسالية تدللقط األمظللار  :األمظلار الذللتؾية-ٕ

 السشلاط  الدلاحمية السظملة عملي البحلر الستؾسلط  -لمؾطؽ العربي فلي:
بدللل ب  والسشلللاط  الذلللسالية الغربيلللة السظملللة عملللي السحللليط األطمشظلللي 

وتغلزر األمظلار فلي  الجؾية  تتعرض ىذه السشاط  لسرور االنخفاضا
 ر ىشللا إعرللارية واألمظلا الغلرب والذللسال وتقللل باالتجلاه جشؾبللا وجللرقا 

تيشسللللللا فللللللي  (ٖسللللللؼٓٓٔوي ملللللل  متؾسللللللط السظللللللر فللللللي طشجللللللة حللللللؾالي)
ويزيلللد الستؾسلللط عملللي  (ٖسلللؼٖ٘( وفلللي طلللراتمس لي يلللا)ٖسلللؼ٘ٚالجزائلللر)

عمللللي حلللليؽ تدللللقط عملللللي  (ٖسللللؼٓٙالج للللل األخزللللر فللللي ترقللللة إللللللي)
وتتشلللاقص كسيلللة األمظلللار باالتتعلللاد علللؽ  (ٖسلللؼٕٔا سلللكشدرية بسرلللر)

وت ملللللل   ( فلللللي القلللللاىرة ٖسللللللؼٗحلللللؾالي)البحلللللر الستؾسلللللط لترللللللل إللللللي 
وفللللللي تيللللللروت ل شللللللان ترتفللللللع  ( فللللللي دمذلللللل  سللللللؾريا ٖسللللللؼٕٔحللللللؾالي)

( فلي بغلداد الن دمذل  وبغلداد ٖسلؼٓٔتيشسلا ال تتجلاوز ) (ٖسلؼٛٛإلي)
وعملللي الذلللريط  -تيشسلللا تيلللروت تقلللع عملللي الدلللاحل يقعلللان فلللي اللللداخل 

وعملي الشظلاا الدللاحمي  -الدلاحمي الزلي  فلي أقرلي جللسال مؾريتانيلا
لذلللرقي لمدلللؾدان السظلللل عملللي البحلللر األحسلللر بدللل ب ى لللؾب الريلللاح ا

التجاريللة اآلتيللة مللؽ أسلليا وتع للر البحللر األحسللر وتتحسللل تبخللار السللاع 
وترللللظدم بدالسللللل جبللللال البحللللر األحسللللر  وىللللي أمظللللار تزاريدللللية 

وعمللي الللركؽ الجشللؾبي الذللرقي لذللبو  -( تقريبللاٖسللؼٖٓبستؾسللط سللشؾي)
ات سلمظشة عسلان التلي تقلع فلي ميلب الجزيرة العربيلة حيلث تستلد مرتفعل

الرياح السؾسسية الذسالية الذرقية التي ترب  مسظرة بعد ع ؾرىا خمين 
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( كسلا تدلقط ٖسؼٖٓعسان واألمظار ىشا تزاريدية ومتؾسظيا الدشؾي)
 ( تقريبا.ٖسؼٓٔعمي الكؾي  والبحريؽ بستؾسط)

 وعمي العراا لي ؾب االنخفاضات الجؾية وىي غزيرة فؾا السرتفعلات-
( تيشسللا تقلل فلي الدلليؾل ٖسلؼٜ٘فلي الذلسال والذلسال الذللرقي بستؾسلط)

 (.ٖسؼٓٔوتقل في بغداد إلي) (ٖسؼٓٗلترل في السؾصل إلي)
وتتعللللرض مرتفعللللات عدللللير فللللي غربللللي السسمكللللة العربيللللة الدللللعؾدية  -

لي ؾب بعض مشخفزات البحر األحسر خالل جيؾر الذتاع مسا يصدي 
وتتدلاقط األمظلار الذلتؾية بسلا   إلي سقؾ  كسية محلدودة ملؽ األمظلار

الدللاقظة عمللي الللؾطؽ  األمظللار ميللاه جسمللة مللؽ (ٝ ٓٗيعللادل حللؾالي)
 العربيلة الدول وبكية ا فريقي والذسال العربي السغرب بالد في العربي 
   الستؾسط. البحر ساحل عمى السظمة

مسللا سلل   يتزلل  ضللالة كسيللات األمظللار الدللاقظة فللي الللؾطؽ العربللي 
ويدتثشي مؽ ذلػ األطراف الذسالية والجشؾبيلة والسشلاط   برؾرة عامة 

وال تؾجلد دوللة  لذا تدلؾد الرلحراع األراضلي العربيلة  الج مية السرتفعة 
للللذا يدللؾد الجفللاف معغلللؼ  عربيللة تخمللؾ مللؽ الرلللحراع باسللتثشاع ل شللان 

وىلذا يفدلر تركلز مراكلز العسلران فلي  األراضي العربية وخاصلة القملب 
با ضلللافة لمسشلللاط  التلللي تتلللؾافر فييلللا السيلللاه  أطلللراف اللللؾطؽ العربلللي 

 (ٜٕ)الجؾفية مثل الؾاحات.

 ٓٗ ٖسلللؼ ٕ٘)تللليؽ ملللا األمظلللار لتدلللاقط الدلللشؾية السعلللدالت وتتلللراوح 
 ل شلللان  كجبلللال السشلللاط   بعلللض فلللي (ٖسلللؼ ٓٓٔ)تتجلللاوز وقلللد (ٖسلللؼ

                                                             
29

 
ٌاه،مرجع سبك ذكره.(انظر:دمحم خمٌس الزوكة،جغرافٌة   الم
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 (ٖسؼٔمؽ) قلأو   الدؾدان وجشؾب اليسؽ  ومرتفعات  الدؾري  والداحل
 .ولي يا مرر مؽ كل وجشؾب الدؾدان جسال مشاط  عمى )سشؾيا

 ثانيا:السياه الدظحية
 السيلاه قملة ملؽ العربلي اللؾطؽ أراضلي معغلؼ تعلاني -*السفدخل:

 اللؾطؽ خلارج ملؽ معغسيلا تشبلع والتلي األنيلار تحسميلا التلي الدلظحية
 التلي ول شلان  السغلرب أنيلار باسلتثشاع والفلرات  ودجملة كالشيلل العربلي
 الستؾسلط البحلر عملى السظملة الجبلال سالسلل ملؽ أنيارىلا تشحلدر

 الثملؾج وذوبلان السظري  التداقط مياىيا مؽ وتدتسد األطمس  والسحيط
 .الجبال سفؾح عمى

تتدلؼ السللؾارد السائيلة فللي السشظقللة العربيلة بالشللدرة سلؾاع برللؾرة مظمقللة و 
مللؽ حيللث تللدني متؾسللط نرلليب وحللدة السدللاحة  أو نرلليب الفللرد مللؽ 

ملؽ العلالؼ  كسلا تتدلؼ  األخلرى ية مقارنلة بالسشلاط  السياه  أوبرؾرة ندل 
بدللؾع تؾزيعيللا جغرافيللا وصللعؾبة اسلللتغالل الستللاح مشيللا فللي كثيللر ملللؽ 
السشللاط   وفزللال عللؽ ذلللػ تتفللاقؼ ىللذه الشللدرة عمللي جسيللع السدللتؾيات 

مللللؽ  (ٝٓٔ )بسللللرور الللللزمؽ فللللي حلللليؽ تعللللادل مدللللاحة الللللؾطؽ العربللللي
مللؽ إجسللالي سللكان العللالؼ   (ٝ٘)مدللاحة اليابدللة  ويعللادل عللدد سللكانو

فقط مؽ إجسالي السيلاه الدلظحية الجاريلة فلي  (ٝٚ,ٓ)ف نو يحتؾي عمي
ىشللاك خسدللة مرللادر لمسيللاه فللي الللؾطؽ العربللي  ثالثللة مشيللا و   العللالؼ

تقميدية وىي: األمظار  والسياه الدلظحية  والسيلاه الجؾفيلة  واثشلان غيلر 
ادة االسللتخدام( وباسللتثشاع تقميللدييؽ ىسللا )ميللاه التحميللة  وميللاه التشكيللة إعلل

 )السلللؾارد السائيلللة العربيلللة فلللي الؾضلللع اللللراىؽ إجسلللالياألمظلللار  ي مللل  
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 (ٖمميللللار م ٙ,ٕ٘ٗ )تذللللسل مللللؾارد تقميديللللة قللللدرىا (ٖمميللللار م ٘,ٕٚ٘
   (ٖمميللللللار م ٜ,ٔٔ )ومللللللؾارد غيللللللر تقميديللللللة قللللللدرىا (ٝٗ,ٜ٘ )تشدللللللبة
  .السؾارد السائية إجساليمؽ ( ٝ ٙ,ٗ )تعادل

السللؾارد السائيللة الدللظحية الذللظر األك للر مللؽ إجسللالي السلللؾارد وتذللكل 
ملللللللللللؽ ا جسلللللللللللالي  وتسثلللللللللللل السيلللللللللللاه  (ٕٝ,ٔٛ )السائيلللللللللللة  إذ تسثلللللللللللل

أمللا بالشدللبة لمسللؾارد غيلللر التقميديللة فتسثللل كللال ملللؽ   (ٝٔ,ٗٔ)الجؾفيللة
عملللللي (ٝ ٜ,ٓ ) (ٖٝٛ,ٓ )ملللللؾارد إعلللللادة االسلللللتخدام وملللللؾارد التحميلللللة

 .ئية في الؾطؽ العربيالترتيب مؽ إجسالي السؾارد السا
يؾجللد تبلللايؽ واضللل  فلللي تؾزيلللع السلللؾارد السائيلللة الستاحلللة تللليؽ األقظلللار و 

العربيلللة  ف يشسلللا تذلللكل السلللؾارد السائيلللة الدلللظحية  الجلللزع األك لللر مللللؽ 
السللللؾارد السائيللللة بالشدللللبة لكللللل ملللللؽ أقللللاليؼ السذللللرا العربللللي واألوسلللللط 

بالشدلللبة  والسغلللرب العربلللي  ف نيلللا ال تذلللكل نفلللس الدرجلللة ملللؽ األىسيلللة
 قمللليؼ جلللبو الجزيلللرة العربيلللة اللللذي يعتسلللد بذلللكل رئيدلللي عملللي السلللؾارد 

 )جانللب التحميللة إذ يدللتحؾذ ىللذا ا قملليؼ عمللي نحللؾ إللليالسائيللة الجؾفيللة 
ملللؽ جسملللة السلللؾارد السائيلللة الشاتجلللة علللؽ التحميلللة فلللي اللللؾطؽ  (ٝٚ,ٕٛ

ة العربي  وفي حيؽ يعت ر إعادة االسلتخدام مرلدرا ميسلا لمسلؾارد السائيل
في إقمليؼ السذلرا العربلي وا قمليؼ األوسلط ال سليسا فلي سلؾريا والعلراا  

 .ف نو يعت ر مردرا ىامذيا بالشدبة لمقميسيؽ اآلخريؽ
يقلللل متؾسلللط نرللليب الفلللرد ملللؽ السلللؾارد السائيلللة عملللي مدلللتؾي اللللؾطؽ و 

سلشؾيا   (ٖم ٓٓٓٔ )العربي عؽ خط الفقر السائي السحدد عالسيا تشحلؾ
شلو فلي علدد قميلل ملؽ اللدول العربيلة وىلي: سلؾريا ومع ذلػ ف نو يزيلد ع

فلي  (ٖم ٓٓ٘ )والعراا ول شان والرؾمال والسغرب ومؾريتانيا ويقل عؽ
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دول كلللاألردن وفمدلللظيؽ وجي لللؾتي وتلللؾنس ودول جلللبو الجزيلللرة العربيلللة 
في بكيلة اللدول  (ٖم ٓٓٓٔل ٓٓ٘ )ويتراوح تيؽ باستثشاع سمظشة عسان 

 ٖٓ) .)العربية
العربللي تؾجللؾد عللدة أنيللار دوليللة وذات ترللرير مللائي يتسيللز الللؾطؽ و 

ونيلللري دجملللة والفلللرات  ك يلللر كسلللا ىلللؾ الحلللال فلللي نيلللر الشيلللل وروافلللده 
وروافللدىسا  با ضللافة إلللي العديللد مللؽ األنيللار الداخميللة الرللغيرة التللي 

 .( ٙٔتقع معغسيا في إقميؼ مشاخ البحر الستؾسط.انغر الذكل رقؼ)
العلللالؼ العربلللي تشحلللؾ)  فللليجلللددة سلللشؾيا ويقلللدر معلللدل ملللؾارد السيلللاه الست

ٝ ( مشيللا تلل تى عللؽ ٖ٘مميللار( أي ) ٕ٘ٔ( مشيللا نحللؾ) ٖمميللار م ٖٓ٘
طريل  األنيللار مللؽ خللارج السشظقللة  حيلث يلل تي عللؽ طريلل  نيللر الشيللل) 

مميللار(  ٛٗمميللار( مللؽ نيللر الفللرات  وحللؾالي) ٜٕمميلار( وحللؾالي ) ٗٛ
  :مجسؾعتيؽ رئيديتيؽنيار الؾطؽ العربي إلي أوتشقدؼ   مؽ نير دجمة

 دجمللللة  تذللللسل أنيار)الشيللللل و  مجسؾعللللة األنيللللار دائسللللة الجريللللان: -ٔ
ومجسؾعة أخلري عديلدة اللشغؼ ومتبايشلة فلي حجلؼ ( جؾبا الفرات ج يمي 

ترلللللللريفيا السائي وتشقدلللللللؼ مجسؾعلللللللة األنيلللللللار دائسلللللللة الجريلللللللان إللللللللي 
 مجسؾعتيؽ فرعيتيؽ ىسا)األنيار الك رى واألنيار الرغرى(.

األنيللار الك للرى: وىللي ربللارة عللؽ األنيللار التللي يزيللد طللؾل مجللري  -أ
 .(وجؾبا وج يمي نير الشيل  دجمة والفرات  )الشير فييا عمي كيمؾمترا 

األنيللار الرللغرى: وىللي األنيللار التللي يقللل طللؾل السجللري الشيللري  -ب
 سي ؾ جلللللمير  العاصلللللي  علللللؽ ألللللل  كيمؾمترا وتزلللللؼ دراع أم الربيلللللع 

 .الميظاني مميان  اع الزرق ماجردة  ممؾية 
                                                             

 2112(انظر:جامعة الدول العربٌة،التمرٌر السنوي ألوضاع األمن الغذائً العربً، 31
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 العربي الؾطؽ في الرئيدية األنيار( ٙٔ )جكل

 
يستللد مللؽ  فيللؾ أطللؾل أنيللار العللالؼ  يعللد نيللر الشيللل نيففر الشيففل: -2

كللؼ( ويشبللع مللؽ ىزللبة البحيللرات  ٓٓٚٙالجشللؾب إلللى الذللسال بظللؾل) 
وتذللللللترك فيللللللو احللللللدي عذللللللر دوللللللللة ، وىزللللللبة الحبذللللللة االسللللللتؾائية 

الديسقراطيللة  وكيشيللا  وإريتريللا  وتشزانيللا  وروانللدا  ىي)إثيؾبيللا  والكؾنغللؾ 
وبؾرونللللللدي  وأوغشللللللدا  والدللللللؾدان  وجشللللللؾب الدللللللؾدان ومرر(الذللللللكل 

وإذا كان الدؾدان يذكل مجرى الشيل  ف ن مرر تسثل مجلراه  (ٚٔرقؼ)
ومرلللبو  تيشسلللا اللللدول األخلللرى تكلللؾن مشبعلللو وحؾضلللو  وتعت لللر مرلللر 

  .قعيا الرحراوي وندرة األمظارأكثر الدول اعتسادا عمي نير الشيل لسؾ 
ي دأ نير الشيل ملؽ الجشلؾب حيلث نيلر كلاجيرا اللذي يرلب فلي بحيلرة و 

فيكتؾريا ويخرج الشيل مؽ بحيرة فيكتؾريا إلي بحيرة كيؾجا ثؼ يرب في 
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بحيرة أل رت التي تذسل مياه بحيرة ادوارد وجلؾرج ثؼ يتجلو جلساال باسلؼ 
ب الدللؾدان حاليللا( عشللد الللذي يللدخل أراضللي الدللؾدان)جشؾ بحللر الج ل 

تمدة نيسؾلي ويتجو نحؾ الذسال والذسال الغربي ليخترا مشظقة الدلدود 
وي ملل  طللؾل بحللر الج للل  ويمتقللي عشللد بحيرة)نللؾ( تبحللر الغللزال   الشباتيللة

أملا بحلر  سلشؾيا  مميلار م( ٖٖ  ٘متؾسط تررفو السائي)و  كؼ(ٓٙٗٔ)
 لؾنجللؾ( لللؾل  جللؾر  روافللده بحللر العللرب و كللؼ(  ٕٓٛالغللزال فظؾلللو )

 تمدة ممكال يمقي نير الدؾبا  بسياىو في مجري الشيل الرئيدلي  وبقرب
روافلد نيلر كلؼ( ويعلد ملؽ أىلؼ  ٓٓٙ وي م  طؾل مجري نيلر الدلؾبا  )

الشيل حيث تديؼ مياىلو الغزيلرة فلي اسلتسرار تلدف  ميلاه الشيلر الرئيدلي 
حيلللث أن جلللزع ك يلللر ملللؽ ميلللاه األمظلللار الدلللاقظة فلللؾا  نحلللؾ الذلللسال 

زللبة الحبذللة تشرللرف إلللي الدللؾبا  عللؽ طريلل  رافللده)البارو( الللذي ى
( ٖمميلللار م ٖٔكلللؼ( بستؾسلللط ترلللرير ملللائي سلللشؾي)ٓٓٗي مللل  طؾللللو)

 (.ٖمميار م ٕ ٛكؼ( وي م  متؾسط تررفو ) ٓٓٗوبي ؾر بظؾل)
ويتجو السجري الرئيدي لشيلر الشيلل نحلؾ الذلسال برلؾرة عاملة ويعلرف 

كلؼ( ليمتقلي بالشيلل األزرا عشلد  ٕٓ٘ٔالبال  طؾللو) باسؼ الشيل األتيض
ويعللللد الشيللللل األزرا مللللؽ أىلللؼ روافللللد الشيللللل بالشدللللبة لسرللللر  الخرطلللؾم 
حيث تشررف ندبة ك يرة مؽ أمظار ىزبة الحبذلة لتغلذي  والدؾدان 

 .روافد الشيل األزرا 
ومتؾسلللللط ترلللللريفو الدلللللشؾي  كلللللؼ( ٖٓ٘ٔوي مللللل  طلللللؾل مجلللللراه حلللللؾالي)

 عظ للرةالللي الذللسال مللؽ الخرطللؾم يمتقللي تشيللر و  (ٖمميللار م ٛٗحللؾالي)
 كلللؼ( وىللؾ أخلللر أىلللؼ روافللد الشيلللل فللي جلللرقي الدلللؾدان  ٖٓٓٔبظللؾل )

ويدتسر في سيره  (ٖمميار م ٕٔوي م  متؾسط ترريفو السائي الدشؾي )
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وق لللل دخؾللللو األراضلللي السرلللرية يعتلللرض مجلللري  جلللساال إللللي مرلللر 
ويلللدخل أراضلللي  الشيلللر الجشلللادل الدللل  التلللي يظمللل  عييلللا الذلللالالت 

جلساال( وي مل  طلؾل مجلري  ٕٕمرر عشد وادي حمفا)عشد خط عرض 
( تقريبلا ملؽ  ٕٕٝ, ٚكلؼ( وىلؾ يلؾازي) ٕٓ٘ٔالشير فلي مرلر حلؾالي)

 .جسمة طؾل الشير
 

 
 

 ( نير الشيل ٚٔجكل)
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وال يترل بالشيل فلي طلؾل ىلذه السدلافة أي رافلد نيري باسلتثشاع بعلض 

وتقللل  والتللي قمسلا تؾجلد تيلا ميلاه جاريلة األوديلة الجافلة التلي تترلل بلو 
كسية مياه نيلر الشيلل بذلكل تلدريجي باالتجلاه ملؽ الجشلؾب إللي الذلسال 
 نحللللؾ السرللللب فللللي البحللللر الستؾسللللط وىذا يرجللللع لعللللدم وجللللؾد روافللللد 

 حيث يفقد الشيلر جلزع ملؽ مياىلو بفعلل التبخلر  والرتفاع درجة الحرارة 
 ٕٓشللة القللاىرة بحللؾالي)با ضللافة إلللي تعللرض الشيللر لمتفللرع جللسال مدي

كلللؼ( لتغيلللر دلتلللا الشيلللل التي تكؾنللل  نتيجة:اسلللتؾاع سلللظ  األرض مسلللا 
وقملة انحلدار الشيلر  جعميا مالئسة لبدط رواسلب الشيلر وانتذلارىا أفكيلا 

متللرا( فللي السدللافة السستللدة تلليؽ القللاىرة وسللاحل  ٚٔالتللي ال تزيللد عللؽ)
سلللاعد عملللي  مسللا البحللر الستؾسلللط وكثرة انحشلللاعات وبللطع تيلللار الشيلللر 

إلقلاع الشيللر لمجلزع األك للر ملؽ الرواسللب التلي يحسميللا فلؾر وصللؾلو إلللي 
ويرجع أيزا إلي ضحالة السشظقة الداحمية التلي ترسل    ىذه السشظقة 

مع قمة ت ثر سؾاحل مرر الذسالية بالتيلارات  فؾقيا الرواسب الدلتاوية 
 البحرية القؾية.

ربيللة)بسا فييللا جشلللؾب وي ملل  طللؾل مجللري نيللر الشيلللل داخللل الحللدود الع
( مللؽ جسمللة طللؾل ٕٝٗكللؼ( وىللؾ مللا يعللادل) ٕٓٓٛالدللؾدان( حللؾالي)

كللؼ( وي ملل  الستؾسللط الدللشؾي لترللرفو السللائي عشللد  ٓٚٙٙمجللراه البللال )
أقليؼ الدلد العلالي فلي حيلث  (ٖمميلار م ٗٛأسؾان جشؾب مرر حلؾالي)

جشلللؾب مديشلللة أسلللؾان وتكؾنللل  بحيلللرة ناصلللر التلللي تستلللد فلللي األرضلللي 
 .الدؾدانيةالسررية و 
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نيللار الللؾطؽ العربللي أيعت للر نيللر الفللرات ثللاني أطللؾل  *نيففر الفففرات:
 (ٖمميار م ٜٕكؼ( وي م  متؾسط ترريفو الدشؾي حؾالي) ٕٕٓٛبظؾل)

نيللر فللرات صللؾ  )ىللؼ روافللدهأ وىللؾ يشبللع مللؽ ىزللبة األناضللؾل تتركيللا و 
ويقظلع جبلال طلؾروس  وىسا يمتكيان ليذكالن نير الفلرات  (ومراد صؾ

وقلد أقليؼ سلد  ثؼ يدخل بعلد ذللػ األراضلي الدلؾرية   عسي ع ر خان  
الستجلو مجلراه ملؽ :نيلر تملي و  وتكؾنل  بحيلرة األسلد  (سد الثؾرة)الظبقة

الذلللسال)حيث تؾجلللد مشابعلللو العميلللا داخلللل أراضلللي تركيلللا( إللللي الجشلللؾب 
ليرللرف مياىللو فللي نيللر الفللرات جشللؾب جللرا تمللدة الرقللة بعللد أن يكللؾن 

ويتركلز معغللؼ  وىللي جسملة طلؾل مجلراه كلؼ(  ٕٕٓقظلع مدلافة حلؾالي)
( ٖمميلللؾن م ٓ٘ٔيقلللدر ترلللريفو بحلللؾالي)و  حؾضللو فلللي جلللسالي سلللؾريا 

وتتلللؾزع مشابعلللو العميلللا تللليؽ تركيلللا وسلللؾريا وىؾ  :نيلللر الخلللاتؾر  و سلللشؾيا
وي مل   يمتقي تشير الفرات جشلؾب مديشلة ديلر اللزور يتجو نحؾ الجشؾب ل
مميللؾن  ٘,ٔالدللشؾي)ومتؾسللط ترللريفو كللؼ(  ٖٓٗطللؾل مجللراه حللؾالي)

الدللاجؾر ومللؽ الروافللد السيسللة لشيللر الفللرات فللي سللؾريا أيزللا نيللر  (ٖم
مميللؾن  ٔ ٕ٘كللؼ( وبستؾسللط ترللرف مللائي سللشؾي حللؾالي) ٛٓٔ)لبظللؾ 

( ويخترا الفرات أراضي العراا فلي اتجلاه علام نحلؾ الجشلؾب ليمتقلي ٖم
 .كرمة( القريبة مؽ البررة ) تشير دجمة قرب تمدة
 كؼ( في أراضلي سلؾريا والعلراا  ٖٕٕٓرات حؾالي)وي م  طؾل نير الف
وتعتسلد  كؼ(. ٕٕٓٛ) ( مؽ إجسالي طؾل مجراه ٜٝٚبسا يعادل حؾالي)

العلراا عمللي نيللر الفللرات وأقيسلل  عميللة الدللدود مثللل الرمللادي والحبانيللة 
 (. ٛٔواليشدية.)انغر الذكل رقؼ 
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نيللللللار اللللللؾطؽ العربللللللي أيعت للللللر نيلللللر دجمللللللة ثاللللللث  *نيفففففر دجمففففففة:
ي مل   كلؼ( ٓٓٗٔكؼ( يجري مشيا في األراضي العراقية ) ٓٓٛٔبظؾل)

 ويشبللع نيللر دجمللة مللؽ (ٖمميللار م ٛٗمتؾسللط ترللريفو الدللشؾي حللؾالي)
ويللدخل   ىزللبة األناضللؾل تتركيللا حيللث جبللال طللؾروس جشللؾب جللرقي

فيذلللخاتؾر( ليجلللري مجلللراه نحلللؾ الجشلللؾب  ) أراضلللي العلللراا عشلللد تملللدة
األنيلار تتلؾزع مشابعيلا الذرقي حيث يرلب فلي مجلراه أعلداد ك يلرة ملؽ 

مللؽ الذللسال  ومللؽ أىللؼ روافللده العميللا فللي أراضللي تركيللا وإيللران والعللراا 
كللؼ(  ٕٓٙوي مل  طللؾل مجللراه حللؾالي) نيللر الللزاب الك يللر: إللي الجشللؾب:

 ( تقريبا.ٖمميار م ٖٔ ٕومتؾسط ترريفو السائي الدشؾي حؾالي)
نيلر ويعلرف بالرلغير رغلؼ أن مجلراه أطلؾل ملؽ  نير الزاب الرغير:و 

 كؼ( لزنلة متؾسط ترريفو السائي اللذي ٖٓٛالزاب الك ير حيث ي م )
وي ملل   نيللر الللزاب الك يللر: مللؽ الذللسال إلللي الجشللؾب: ومللؽ أىللؼ روافللده

كلللللؼ( ومتؾسلللللط ترلللللريفو السلللللائي الدلللللشؾي  ٕٓٙطلللللؾل مجلللللراه حلللللؾالي)
 ( تقريبا.ٖمميار م ٖٔ ٕحؾالي)

ل مؽ نير الزاب ويعرف بالرغير رغؼ أن مجراه أطؾ  نير الزاب الرغير:و 
 ال كؼ( لزنلة متؾسط ترريفو السائي الذي ٖٓٛالك ير حيث ي م )

 ٕٓٔنير العغيؼ: وي م  طؾل مجراه حؾالي)  و ( سشؾياٖمميار م ٚيتجاوز)
نير   ( تقريباٖمميؾن م ٜٓٚكؼ( ومتؾسط ترريفو السائي الدشؾي حؾالي)

( ٖممميار  ٘ ,ٚكؼ( ومتؾسط تررير مائي سشؾي) ٓٗٗديالي: بظؾل)
كؼ( حتى التقاؤه  ٛٔٚٔوي م  إجسالي طؾل مجري نير دجمة حؾالي)  تقريبا

 ٓتشير الفرات عشد كرمة
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 ( نيرا دجمة والفراتٛٔجكل ) 
( سللللشؾيا ٖمميللللار م ٛٗ ,ٚوىشللللا ي ملللل  إجسللللالي ترللللرير الشيللللر حللللؾالي)

ويفقللد الشيللر كسيللات ك يللرة مللؽ السيللاه فللي نظللاا األىللؾار السستللد  تقريبللا 
( ٖمميللار م ٖ٘ ,ٕليرللل ترللرير جللط العللرب حللؾالي) جشللؾبي العللراا

وأقيسل  عملي نيلر دجملة العديلد ملؽ الدلدود العراقيلة مثلل  سشؾيا تقريبلا 
 السؾصل والثرثار والكؾت والعسارة.
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 السياه الجهفيةثالثا:

تشقدؼ السياه الجؾفية في الؾطؽ العربي إلي مياه جؾفيلة متجلددة وميلاه جؾفيلة 
( ٖأل  كؼ ٓٓٔالسياه الجؾفية في الؾطؽ العربي بحؾالي)وتقدر  غير متجددة

( فلي كلل  ٖألل  كلؼ ٕ٘وحلؾالي) (ٖألل  كلؼ ٕ٘يؾجد مشيلا فلي لي يلا حلؾالي )
أالف  ٓٔ)و ( في جبو الجزيرة العربيلة  ٖأل  كؼ ٕ٘مؽ مرر والدؾدان و)

 (ٖٔ)( في الجزائر.ٖكؼ

 السياه الجهفية الستجددة: -
فللللي الظبقللللات الجؾفيللللة الؾاقعللللة فللللي  تتسثللللل السيللللاه الجؾفيللللة الستجللللددة

التراكيللب الجيؾلؾجيللة ضلللسؽ إقملليؼ مشللاخ البحلللر الستؾسللط حيللث تدلللقط 
 سؼ( ٓ٘-ٖ٘األمظار  التي تتراوح تيؽ)

وتذلللسل ىلللذه السشلللاط : السشلللاط  الج ميلللة فلللي كلللل ملللؽ سلللؾريا ول شلللان 
 وفمدظيؽ والج ل األخزر في لي يا وجبال أطمس في السغرب العربي.

 :الجهفية  ير الستجددةالسياه  -
تؾجللد السيللاه الجؾفيللة غيللر الستجلللددة فللي الللؾطؽ العربللي والتللي تغظلللي 

ٝ ( ملللللللللؽ مدللللللللللاحة اللللللللللؾطؽ العربللللللللللي فلللللللللي السشللللللللللاط  ٓٛ) حلللللللللؾالي
الرللحراوية وىي ميللاه قديسللة جيؾلؾجيللة تدللرب  إلللي الظبقللات الجؾفيللة 
فللي األزمشللة الجيؾلؾجيللة القديسللة عشللدما كانلل  الرللحراع العربيللة تذلليد 

مظيللللرة  خللللالل الللللزمؽ الرابع)الباليؾستؾسلللليؽ( ومللللؽ الخزانللللات فتللللرات 
 الجؾفية في الؾطؽ العربي:
                                                             

(انظر:صبري فارس الهٌثً،وحسن أبو سمور،جغرافٌة الوطن العربً،دار صفاء للنشر  31

 1999والتوزٌع،عمان،األردن،
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خزان العرا الذرقي والعرا الغربلي -في الرحراع العربية ا فريكية: -
خزانلات  صلحراع لي يلا مثلل خلزان  و فلي معغلؼ صلحراع الجزائلر وتؾنس

فلي  جشؾب غرب لي يا وخزان الكفرة في جشؾب جلرا لي يلا وخزان سلرير
 خزان جشؾب غرب مرر وخزان جسال الدؾدان. و جرا ووسط لي يا

وفي صحراع الؾطؽ العربي األسيؾية: حيث خلزان الربلع الخلالي فلي  -
جشللؾب جللبو الجزيللرة العربيللة وخزان الريللاض فللي وسللظيا وخزان الشفللؾد 

 في جساليا.
 تغلذيتيا تلتؼ متجلددة حديثلة أملا  العربلي اللؾطؽ فلي الجؾفيلة السيلاهو 

 األنيلار ميلاه سلريان علؽ الشاتجلة توالتدلريبا األمظلار ميلاه تؾاسلظة
 فلي العربلي اللؾطؽ فلي الستجلددة الجؾفيلة السياه معغؼ والديؾل وتؾجد

 جبلال فلي وخاصلة السرتفعلة  الج ميلة السشلاط  وىلي الرطبلة السشلاط 
 الليسؽ  ومرتفعلات العربلي  السغلرب فلي أطملس ومرتفعلات الذلام بلالد

 حلادة تغيلرات علؽ ناجسلة مذلكالت السائيلة األنغسلة ىلذه تؾاجلو وعلادة
 غيلر السيلاه بظبقلات فتدلسى الثلاني الشلؾع أملا  التغذيلة كسيلات فلي

 طؾيملة زمشيلة لفتلرات مخزونلة بقيل  أثريلة قديسلة ميلاه وىلي الستجلددة
 وضلخامة الك يلر بامتلدادىا وتتسيلز . علام ٓٓٓٚ ملؽ أكثر إلى ترل

 تغلذيتيا وأن سلابقة  مظريلة فتلرات فلي بالسيلاه أجلبع  حيلث مخزونيلا
 إللى أعساقيلا ترلل وقلد ندل ي ا قميلل الحاضلر الؾق  في األمظار بسياه
  .متر ٓٓٓٔ مؽ أكثر

 السشظقلة العربيلة فلي الرئيدلية السائيلة السلؾارد ثاِني الجؾفية السياهوتعد 
 ميلاه عملى أو ع رىلا الحلدود داخلل والعسيقلة الزلحمة طبقتيلا وتتغلذى
 وعسلان  ول شان  واألردن  البحريؽ  ففي  واألنيار الستداقظة األمظار
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 مؽ (ٝٓ٘ب كثر مؽ) الجؾفية تداىؼ السياه واليسؽ  وا مارات  وتؾنس 
 إللى العربية الجزيرة جبو في الشدبة ىذه ووصم  السياه  ض  إجسالي
ملؽ  ملا حلد إللى ك يلرة حرلة تستملػ التلي ال ملدان أن كسلا (ٝ (ٗٛ

 الجؾفيلة لدلد السيلاه عملى أك لر برلفة تعتسلد الدلظحية السائيلة السلؾارد
 السشلاط  كالؾاحلات بعلض فلي أملا ثاتل ؛ نحلؾ عملى الستزايلد الظملب

 .األفريقي الذسال تمدان لبعض الجشؾبية
السدلاحات  وتحتلؾي  ،الستلاح األوحلد السيلاه مردر ىي فالسياه الجؾفية 

 غيلر ملؾاردعملى  العربيلة ال ملدان ملؽ العديلد تغظلي التلي الذاسلعة
 ىذه وتدتخدم الجؾفية الحفرية  السياه أو طبقات الجؾفية لمسياه متجددة
 االسلتعانة دون  الزراريلة والتشسيلة فلي التؾسلع أساسليا اسلتخداما السؾارد

  بعض االستثشاعات وجؾد مع
 السيلاه ترلب  نالدلظحية أ السيلاه جلؾدة علل تلدىؾر فلي السسكلؽ وملؽ

 وتخلزن  السشزلي لالسلتخدام الرلال  الرئيدلي السيلاه الجؾفيلة مرلدر
 ونيلر والفلرات  دجملة نيلري  ميلاه طبقلات السيلاه الجؾفيلة الستجلددة ملؽ

جلبو  ووديلان أفريكيلا  جلسال فلي الداخميلة الج ميلة والؾديان ودلتاه  الشيل
 عمى وتتغذى الجيدة  مياىو بجؾدة يتسيز كافيا مخزونا العربية الجزيرة

 واسع نظاا عمى ىذه الظبقات وتدتخدم والفيزانات الشير مياه تدف 
 .والري  لمسياه السشزلي االستخدام في
 فلي أفريكيلا وجلسال العربيلة  الجزيلرة وجلبو واألردن  العلراا  ويذلترك 

كسلا ىلؾ الحلال فلي   العسيقلة الجؾفيلة خزانلات السيلاه ملؽ العديلد ممكيلة
اللذي اجتراك مرر والدلؾدان ولي يلا وتذلاد فلي الخلزان السلائي الجلؾفي 

 يؾجد في الحجر الرممي الشؾبي.
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 ومن أىم أحهاض السياه الجهفية:
فلي  العلرا الغربلي الك يلر -إقميؼ الرحراع الك لرى بذلسال افريكيلة: -ٔ

ويتغللذي الحللؾض مللؽ ميلللاه  جشللؾب سمدللمة جبللال أطمللس فللي الجزائللر 
األمظللار الدللاقظة عمللي حبللال أطمللس الذللسالية وت م  مدللاحة الحللؾض 

مميللار  ٓٓ٘ٔوي ملل  حجللؼ السخللزون السللائي حللؾالي)( ٕكللؼ ٖٖٓحللؾالي)
 ( سشؾيا. ٖمميؾن م ٓٓٗويتغذي ط يويا بحؾالي) (ٖم
فلللي جلللرا العلللرا الغربلللي الك يلللر ويقتلللرب ملللؽ  العلللرا الذلللرقي الك يلللرو 

 ,ٚ( ومخزونلو السلائي)ٕكلؼ ٖ٘ٚالحدود تليؽ الجزائلر وتؾنس ومدلاحتو)
 سشؾيا.( ٖمميؾن م ٓٓٙويتغذي ط يويا بحؾالي) (ٖمميار م ٔ
فللي جشللؾب العللرا الغربللي الك يللر بللالجزائر ومدللاحتو  حللؾض تشزرفلل و 

ويتغلللذي ط يويلللا  (ٖمميلللار مٗ,ٓ( ومخزونلللو السلللائي)ٕكلللؼ ٕٓٗحلللؾالي)
فللي جشللؾب غللرب لي يللا بسدللاحة  حللؾض فللزانو  (ٖمميللؾن م  ٕٓبحللؾالي)
( ويتغللللذي ٖمميللللار م ٗ,ٓوبسخللللزون ملللائي حللللؾالي) (ٕكللللؼ ٘ٚٔحلللؾالي)

فللي  حللؾض الرللحراع الغربيللةو   ( سللشؾياٖمميللؾن م ٓٙط يويللا بحللؾالي)
( وي ملللل  ٕكللللؼٓٓٛٔوت ملللل  مدللللاحتو حللللؾالي) مرللللر ولي يللللا والدللللؾدان 

ويتغللللللللللذي ط يويللللللللللا  (ٖمميللللللللللار م ٓٓٓٙمخزونللللللللللو السللللللللللائي حللللللللللؾالي)
في مرلر ويرلل  حؾض دلتا الشيلو   ( سشؾياٖمميؾن م ٓٓ٘ٔبحؾالي)

 ٕٓٓٙ( ويتغذي ط يويا بحلؾالي)ٖمميار م ٖٓٓمخزونو السائي حؾالي)
 ( سشؾيا.ٖمميؾن م

األحللللؾاض الجؾفيللللة الرئيدللللية فللللي السذللللرا العربللللي وجللللبو الجزيللللرة -ٕ
وىؾ ذو إمكانلات محلدودة ملؽ السيلاه  حؾض وادي حزرمؾت-العربية:
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وتقلدر  ( ملؽ مياىلو ردي لة الشؾريلة  ٖٝٓحيث أن حلؾالي) السدتخدمة 
 ( سشؾيا.ٖمميؾن م ٕٚ٘التغذية الظ يوية لمخزان بحؾالي)

( ويتغلللذي ٕألللل  كلللؼٖٔي األردن وت مللل  مدلللاحتو حلللؾالي)فللل حلللؾض األزرا و 
في األردن وت م   الزرقا-حؾض عسانو   ( سشؾياٖمميؾن م ٕٓط يويا بحؾالي)
 (ٕٖ)( سشؾيا.ٖمميؾن م ٕ٘( ويتغذي بحؾالي)ٕكؼ ٓ٘ٛمداحتو حؾالي)

  -السياه الجهفية: ل*استغال 
ىشللاك اسللتغالل مفللر  لسللؾارد السيللاه الجؾفيللة فللي الللؾطؽ العربللي  حيللث 

 والسغلرب العربيلة الجزيلرة جلبو تملدان صالعربيلة وبلاألخ ال ملدان تعتسلد
 وغيلر الستجلددة ) السيلاه الجؾفيلة ملؾارد عملى ك يلرا اعتسلادا العربلي

 حاجلة و جلباع السيلاه  عملى الستزايلد الظملب لتم يلة ) الستجلددة
 السياه. تحديدا عمى والري  لسحميا االستيالك

 المي لي  الدلرير حؾض في مخظظة كسا بظريقة السؾارد ىذه وتدتخدم
 في كسا عذؾائي وب سمؾب العساني  والرمال الذرقية السدرات وحؾض

 اليسؽ. في وسشا وطؾيمة  والديدي  ساا  مياه حؾض طبقة
 استخدام مؾارد حيث أدى جيؾعا  األكثر ىؾ العذؾائي االستخدامويعد 
 إللى التغذيلة الظ يويلة معلدالت عملى تزيلد برلؾرة الجؾفيلة السيلاه

 وتلدىؾر اللتسم   وزيلادة الظبقلات  مخلزون  فلي الدلريع االنخفلاض
 .إلييا البحر مياه لتدرب جؾدتيا

فسللللثال أدي  تتعللللرض لمتمللللؾث نتيجللللة لألنذللللظة الزراريللللة والرللللشارية و 
 وفلاس مكشلاس مديشتي مؽ القريب سايس حؾض في السفر  االستغالل

                                                             
العربٌة،الحمائك والبدائل،عالم (انظر:سامر مخٌمر،وخالد حجازي،أزمة المٌاه فً المنطمة 32

  1996،الماهرة،219المعرفة،
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 خللللالل) تقريبلللا متلللرا ٓٚ إللللى السيلللاه مدلللتؾيات ى لللؾ  إللللى السغلللربيتيؽ
 السيلللاه ضللل  فلللي ا فلللرا  عملللى ترتلللب غلللزة  وفلللي ( ٕٙٓٓ - ٜٔٛٔ
 .الداحمية الجؾفية السياه طبقة مؽ (ٝٓٛ-ٓٚ)البحر مياه تدرب
 خظيلرا تل ثيرا مؾاردىا واستشزاف الجؾفية لمسياه السفر  االستغالل ويصثر
 فزال الظ يوية  اليشاتيع جفاف إلى السياه تسم  أدى حيث ال ي ة؛ عمى
 تدل ب مسا تيا  السحيظة ال ي ية واألنغسة السؾائل تدمير أو تدىؾر عؽ
 عملللى جفللل  وقلللد  السشللاط  ليلللذه والتاريخيلللة الثقافيللة الكيسلللة ى لللؾ  فللي

 أفقللا نبللع ذلللػ فللي بسللا الدللؾرية  تللدمر واحللة يشللاتيع معغللؼ السثللال سلل يل
 وى لؾ  الستزايلد السيلاه لزل  ونتيجلة  زنؾبيلا لسسمكة الدات  السؾقع وىؾ

 الجشؾبيللللللة الؾاحللللللات ميللللللاه يشللللللاتيع الجؾفية نزلللللل   السيللللللاه مدللللللتؾيات
 السرلرية الؾاحلات يشلاتيع ومعغلؼ الظ يويلة  البحلريؽ ويشاتيع الجزائرية 

 واحللللة ويشللللاتيع المي يللللة  الكفللللرة واحللللة ويشللللاتيع الغربيللللة  الرللللحراع فللللي
 تلؾزر واحتي لري  السخررة الظ يعة واليشاتيع الدعؾدية  في ا حداع

 لمسيللاه الذللديد الزل  زاد ا مللارات دوللة وفللي  تللؾنس جشلؾب فللي وق ملي
 ري  فللانقظع السيللاه؛ ممؾحللة مللؽ الذللرقية الدللاحمية الدلليؾل فللي الجؾفيللة
 . الشخيل مزارع ومات  اآلبار؛

 أجلللل ملللؽ الجؾفيلللة لمسيلللاه الزائلللد االسلللتخراج أدى فقلللد الللليسؽ  فلللي أملللا
 ملللؽ العديلللد إللللى السالحلللة السيلللاه تدلللرب إللللى الستدلللعة السرويلللة الزراعلللة
 خملين امتلداد عملى الؾاقعلة أتليؽ دلتلا إللى وباألخص الداحمية  السشاط 

 األصللؾل الجؾفيللة لمسيللاه الزائللد الزل  يدللتشفدو  - تيامللة ومشظقللة علدن 
 زيلادة عملى االقترلادية األنذلظة فيلو تعتسلد اللذي الؾقل  ففلي الؾطشية؛
 فقلد السدلتخرجة  السياه ع ر القريب السدى عمى السحمي الشاتن إجسالي
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 ملللؾارد اسلللتخراج وخاصلللة - الجؾفيلللة لمسيلللاه السفلللر  االسلللتخدام تدللل ب
 تيديلللللد عللللؽ فزللللال الظ يعللللي  السلللللال رأس تنكللللل فللللي لحفريللللةا السيللللاه

 . البعيد السدى عمى السروية السشاط 
  ير التقميدية ةرابعا:السرادر السائي

 لتم ية تقميدية غير مياه مرادر العربي الؾطؽ دول مؽ العديد تدتخدم
 الجؾفيلة والسيلاه  البحلر ميلاه تحميلة فلي لالسيلاه  وتتسثل ملؽ احتياجاتيلا

 الرلحي الرلرف ميلاه اسلتخدام إعلادة  العاليلة السمؾحلة ندلبة ذات
 .الزراعي الررف مياه ومعالجة  السعالجة

اتجي  بعض الدول العربية إلي تؾفير كسيلات   الالحر:تحميو مياه  -2
ف نذللل ت    ٜٔ٘ٔمللؽ السيلللاه عللؽ طريللل  تحميلللو ميللاه البحلللر مشللذ علللام 

وفلللي  الكؾيللل  العديلللد ملللؽ محظلللات التحميلللة مثلللل  األحسلللدي والذلللع ية 
وانتذلرت محظلات التحميلة فلي إقمليؼ ا حدلاع  قظر محظلة رأس ع لؾد 

  (ٖٖ)ىا.بالدعؾدية وفي ا مارات العربية وغير 
 وخاصلة الحاضلر الؾقل  فلي راانتذلا األكثلر البحلر ميلاه تحمية وتعت ر

 حيلث  (التعلاون  مجملس دول )العربي والخمين العربية الجزيرة جبو في
 التعلاون  مجملس تلدول تحميلو محظلة ٚٗ ل ا نتاجيلة القلدرة ترلل

 ملؽ (ٝٓ٘) يعلادل بسلا ) الدلشةٖ/ كلؼ( ٙ,ٔ حلؾالي إللى مجتسعلو
 فلي يشلتن مسلا  (ٝٓٙ)يعلادل وىلذا الذلرب  لسيلاه السحميلة االحتياجات

 ا نتاجيلة القلدرة ترلل أن  الستؾقلع وملؽ  التحميلة ميلاه ملؽ العلالؼ
 الدلشةٖ/ كلؼٖ )إللى الخميجلي التعلاون  مجمس دول في التحمية لسحظات

                                                             
33

 
 1999(انظر:عبد العباس فضٌخ الغرٌري،وآخرون،جغرافٌة الوطن العربً)دراسة لمعولات تكامله اإلللٌمً(دار صفاء للنشر والتوزٌع،عمان،األردن،
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 األعملى القدرة معدالت الخمين وسجم  دول )م ٕٕٓٓ عام )بحمؾل )
 ٗولي يلللا) ) ٝ ٖ,ٛ)والجزائلللر ( ٝٔٛ)تشدلللبة السيلللاه تحميلللة عملللى

 العقلد حتلى الشدلب ىلذه يدتسر ارتفلاع أن ويتؾقع (ٝ ٛ,ٔ( ومرر)ٝ
 السيللاه وسللتزيد. السيللاه عمللى الستزايللد يالظمللب السحملل  جللباع القللادم

 السشظقللة فللي السيللاه إمللدادات إجسللالي مللؽ (ٝٛ,ٔ )ت ملل  التللي السحللالة
 .( ٕٕ٘ٓ)عام بحمؾل تقريبا (ٝٛ ,٘)إلى

 
  -ال يئية الزارة لعسميات تحمية السياه:*اآلثار 

 تزيلد السعلروض التلي العذبلة السيلاه تشلتن السيلاه تحميلة محظلات أن مع
 ىلذه فل ن السائيلة التقميديلة  السلؾارد عملى الزلغط ملؽ وتقملل السيلاه مؽ

 الحديثلة التقشيلات تغم ل  وقلد ضلارا  تل ثيرا ال ي لة عملى تلصثر السحظات
ىشللاك تمللؾث لسيللاه البحللر والحيللاة ولكللؽ  األضللرار  ىللذه بعللض عمللى

وبقايلا الدلائمة  الشفايلات بفعللو  السمحيلة  السحاليلل البحرية بد ب تدرب
 إنتلللاج عشللد تشبعللث التلليالدفي لللة  غللازاتال  و الكيسيائيللة السعالجللة مللؾاد

 تدللللتخدم يللللاألن بالظاقللللة  التحميللللة محظللللات لتزويللللد والبخللللار الكيربللللاع
 يسكللؽو  ثللاني أكدلليد الكربللؾن ويشبعللث مشيللا  ال تللرول والغللاز الظ يعللي 

 الريلاح ك الستجلددة السرلادر ع لر لمظاقلة التحميلة محظلات احتيلاج سد
  .والذسس

 لسيلاه العربيلة ال ملدان اسلتخدام يتزايلد -:السعالجفة الرفرف ميفاه -1
 فلي السيلاه عملى الستزايلد الظملب لدلدالسعالجلة  الزراعي والرلحي(الرلرف)

( ملللؽ ميلللاه ٖمميلللار م ٖٔالعربيلللة حلللؾالي)وتشلللتن اللللدول  السشلللاط  الحزلللرية 
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 الستبكيلة السيلاه ترلرف  و ( تقريبلاٝ ٓٗوتعالن مشيا حلؾالي) الررف سشؾيا 
 إللى أدى مسلا واألرض  البحلر ميلاه وخزانلات السفتؾحلة  السائيلة القشلؾات فلي

 في بسا السياه العادمة  عالج تؼ وإذا  وال ي ية العامة السخاوف الرحية إثارة
 تجشلب ملع صلحيحة واسلتخداميا بظريقلة الرلحي  الرلرف ميلاه ذللػ

 فلي االحتياجلات بعلض تم يلة السسكلؽ ملؽ نوال ي يلة  فل  الرلحية السذلكالت
 .والرشاعة القظاعات كالزراعة بعض

 بقدرات السعالجة السعالجة محظات تمدان الخمين العربي أغمب وتذغل
 السعالجة الررف مياه مؽ (ٝٓٗ) وتدتخدم حؾالي والستظؾرة  الثالثية

 الرالحة غير وري السحاصيل والحدائ    ري محاصيل العم  في
 لمتررير يتعرض السشازل مياه صرف نر  مؽ يقرب وما  لمظعام

 البحر مياه أو العسيقة السياه طبقات الؾديان ليتخمل في السعالجة دون 
 .والبحرية الداحمية تمؾث ال ي ات في متد با
 الشيلل دلتلا مشظقلة الرلرف خلارج ميلاه ملؽ ك يلرة كسيلة مرلر وتعلالن
 الرلحراع  تذلجير إعلادة خظلط يالحلدائ   وفل فلي اسلتخداميا  عادة

 الزيشة. نبات وزراعة والرشارية  الغذائية والسحاصيل
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  الدابع الفرل
 مذكمة السياه في الهطن العر ي

تعد مذكمة السيلاه فلي اللؾطؽ العربلي نتيجلة الخلتالل التلؾازن السدخل: 
والظمللب الستزايللد عمييللا   السللائي تلليؽ محدوديللة السللؾارد السائيللة الستاحللة 

 مؽ تعت ر التي الجافة ووجب الجافة السشظقة ضسؽ يقع يالؾطؽ العربف
 حيث مؽ العالؼ بكية مع مقارنة السحدودة السائية السؾارد ذات السشاط 
 .الفرد نريب حيث مؽ أو السداحة وحدة نريب
إذ  فقلرا السشاط  أكثر مؽ العربية فالسشظقة بالشدرة السائية السؾارد وتتدؼ

 مقاتلللللللل( ٖمٓٓٓٔملللللللؽ السيلللللللاه ) لمفلللللللرد ي السعلللللللدل الدلللللللشؾ  ال يتجلللللللاوز
ومتؾسلط نرليب اليكتلار مشيلا    ؼ( سشؾيا عمي مدتؾي العالٖمٓٓٓٚ)

( ٝٓٔوتذللكل مدلاحة الللؾطؽ العربللي حللؾالي) (ٝ٘ٔ ,ٔمقارنلة بالعللالؼ)
( مؽ جسمة سكان العالؼ  ونرليبو ٝ٘حؾالي)ويزؼ  مؽ مداحة العالؼ 

( مؽ إجسالي السياه الدظحية الجارية ٝ٘,ٓمؽ السياه الدظحية حؾالي)
خللارج حللدود  مللؽ تشبللع الدللظحية مياىللو نرلل  مللؽ وأكثللر فللي العللالؼ 

 واألثيؾبيلةتيديلدات التركيلة بال ةملالستسث السائيلة والدياسة الؾطؽ العربي 
 لالسللللتخدامات السيللللاهالظمللللب عملللي  زيللللادة مقاتلللل  يؾنييالرلللل والكيلللان

 ذاىل أدى وقلد  واالجتساريلة االقترلادية التشسية وتيرة الرتفاع فة مالسخت
 السيللاه ىمللع الظمللب يللزداد أن والستؾقللع حكيكيللة  مائيللة أزمللة تللؾادر إلللى

 يعشلي مسلا السيلاه محدودية مقاتل القادمة العقؾد في االستخدامات بكافة
 .مدتكبال السائية األزمة حدة زيادة
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 األمللؽالسشغسلة العربيللة لمتشسيلة الزراريلة فللي تقريرىلا حلؾل  أجلارتولقلد 
( ٖٛٙارتفلللاع علللدد سلللكان اللللؾطؽ العربلللي إللللى ) إللللى ٕٔٔٓالغلللذائي 

وتذلير التقلارير الرلادرة علؽ العديلد ملؽ   ٕٔٔٓمميؾن ندسة في عام 
الفجللللؾة الغذائيللللة فللللي الللللؾطؽ  أنالدراسللللات الستخررللللة و السللللصتسرات 

العربلللي سلللتتعاعؼ نتيجلللة لذللل  السيلللاه فلللي اللللؾطؽ العربلللي اللللذي باتللل  
تشللللاقص مدللللاحات األراضللللي  إلللللىذلللللػ  وأدى  ميللللددة أيزللللامرللللادره 
( ٖم ٓٓٓٔعت للر الللدول التللي تقللل فييللا حرللة الفللرد عللؽ) يو   الزراريللة

ييلا سلشؾيا ىلي دول تعلاني ملؽ جل  السيلاه ونلدرتيا  أملا تملػ التلي تقلل ف
( سللشؾيا فيللي دول اعت للرت أنيللا تحلل  خللط ٖم ٓٓ٘حرللة الفللرد عللؽ) 

 الفقر السائي السظم .
 السيللاه تذللكل( و ٖم يللارمم ٜٖٗ تقللدر بحللؾالي) الستاحللة السيللاه ومجسللؾع

وميللاه  (ٝ ٕٔ حللؾالي) الجؾفيللةالسيللاه و  (ٝ ٘ٛشيللا حللؾالي)م الدللظحية
 حدللب السيللاه مللؽ السعللروض( و ٖٝٔالتحميللة والسيللاه السعالجللة بحللؾالي)

فالقظللاع  :فللةمالسخت القظاعللات ىمللع السيللاه بمللط ويتللؾزع  ٕٚٓٓ عللام
 مللؽ تغظيتيللا تللؼ (ٝ ٕٓ)عجللز تشدللبة (ٖمميللار م ٖٗ٘الزراعللي حللؾالي)

 (ٖم مميار ٕ,ٓٔ)الرشاعي والقظاع  السعالجة والررف الجؾفية السياه
 (  ٝ ٛ )تشدللللللبة (ٖميللللللارمم ٘.ٕٔ ) الخللللللدمات وقظللللللاع( ٝ٘) تشدللللللبة

    لذاوالجؾفية الدظحية السياه مجسؾع مؽ (ٝٙ تشدبة) السشزلي والقظاع
 تلليؽ السائيللة السؾازنللة عللدم نتيجللة مائيللة أزمللة تللؾادر تللروز يصكللد ؾاقعفللال

 فللي األزمللة ىللذه وسللتزدادعمللي السيللاه   بمللالظ وزيللادة السيللاه محدوديللة
 بملالظ تؾقعلات تذلير حيلث   ٖٕٓٓ   ٕٕٓٓ لألعؾام القادمة العقؾد

فسللؽ الستؾقللع أن يكللؾن الظمللب  (ٖمميللار م ٜٗٗ   ٜٓٗ ) السيللاه ىمللع
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خلللالل تملللػ  (ٖمميلللارم ٖٓٛ ٜٖٙعملللي السيلللاه لقظلللاع الزراعلللة حلللؾالي)
الفتللرة  مقاتللل محدوديللة السيللاه وتؾقعللات زيللادة الظمللب عمللي السيللاه فللي 
بكية القظاعات األخرى  مسا يعشي أن اللؾطؽ العربلي دخلل فلي مذلكمة 

لتشسيلة االقترللادية واالجتساريلة  مسللا السيلاه مسلا سلليصثر عملي عسميللات ا
  يدتجؾب اتخاذ مجسؾعة مؽ الدياسات لسؾاجية مذكمة السياه العربية.

والسقرلللللؾد بالسيلللللاه التقميديلللللة ىلللللي السيلللللاه الدلللللظحية والسيلللللاه الجؾفيلللللة 
أملا السيلاه غيلر التقميديلة فتذلسل السيلاه الشاتجلة علؽ عسميلة  السدلتخدمة 

الشاتجللة مللؽ معالجللة ميللاه الرللرف الزراعللي والسيللاه  تحميللو ميللاه البحللر 
والررف الرحي  والسقرؾد تشريب الفرد أي الكسية الستؾسظة التلي 

ويقرلد بعجلز الدوللة   تخص الفرد مؽ جسمة السيلاه التقميديلة فلي الدلشة
 .أي الفرا تيؽ السؾارد السائية الستاحة واحتياجات الدولة مشيا

  -أوال:الهضع السائي:
دوللة تقلل حرلة الفلرد فييلا علؽ)  ٕٕية ملؽ أصلل دولة عرب ٙٔىشاك 

( لمفلرد ٖم ٓٓ٘( سشؾيا  وإذا ما اعت رنا خلط الذل  السظمل  )ٖم ٓٓٓٔ
أي أن   دوللللللة عربيلللللة تقلللللع تحللللل  ذللللللػ الخلللللط   ٕٔسلللللشؾيا  نجلللللد أن 

( مؽ سكان الؾطؽ العربلي  ٝ ٕٖمميؾن( ندسة بسا يعادل) ٓٔٔحؾالي)
علل الشسلؾ الدلكاني فلي وفلي   يويذؾن تح  خط الفقر السائي السظمل 

(  فل ن اللؾطؽ العربلي سليرتفع ٝٗ,ٕالؾطؽ العربي اللذي يقلدر بحلؾالي)
  .ٖٕٓٓمميؾن( ندسة بحمؾل عام  ٜ٘ٗسكانو إلى  حؾالي)

وفي عل استسرار الؾضع عملى ملا ىلؾ عميلو فلي يؾمشلا ىلذا بلالرغؼ ملؽ 
التؾقعللات والعكبللات الؾخيسللة لمتغيللر السشللاخي عمللى السرللادر الظ يويللة 
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مميار  ٕٚٗإلي) ٖٕٓٓلية فان الفجؾة السائية سترتفع بحمؾل العام الحا
( وبالتلالي سليكؾن ٖمميلار م ٜ٘ٗويكؾن الظمب عمي السياه حؾالي)( ٖم

وسللؾف يللشخفض نرلليب  (ٖمميللارم ٕٚٗإجسللالي العجللز السللائي حللؾالي)
 ( سشؾيا عمي السدتؾي العربي العام.ٖم ٕٓٓالفرد مؽ السياه عؽ)

 م(:1022الحالي) في عام الهضع السائي  -2
مميللؾن( ندللسة   ٖٖٖتملل  إجسللالي عللدد سللكان الللؾطؽ العربللي حللؾالي) 

( وبمللل  الستؾسلللط ٖمميلللار م ٖٖٛوكللان إجسلللالي السيلللاه التقميديلللة حلللؾالي)
وبمل  إجسلالي  (ٖم ٔٗٓٔالدشؾي العام لمفرد مؽ السياه التقميدية حلؾالي)

ويختم  الؾضع ( ٖمميار م ٛٙالعجز السائي في الؾطؽ العربي حؾالي)
 ومؽ دولة إلي أخري:   السائي مؽ إقميؼ إلي أخر 

يؾجللد سلل  دول لللدييا وفللرة مائيللة أو بسعشللي  -عمللي مدللتؾي الدولللة: -أ
أخللللللللللللللللللللللللللللللللر ال تعلللللللللللللللللللللللللللللللللاني مللللللللللللللللللللللللللللللللؽ مذلللللللللللللللللللللللللللللللللكمة السيلللللللللللللللللللللللللللللللللاه 
وىي)مؾريتانيا الرؾمال الدلللللللللؾدان ل شان العراا جزر القسلللللللللر( حيلللللللللث 

( ٖم ٖٓٓٓ   ٓٓٓٔيرللل متؾسللط نرلليب الفللرد فييللا إلللي أكثللر مللؽ)
( وفللللللللللي ٖم ٜٖٖٓسلللللللللشؾيا  فشرلللللللللليب الفللللللللللرد فلللللللللي مؾريتانيللللللللللا ىللللللللللؾ)

( وفللللللللللللللي ٖمٙٛٙٔ( وفللللللللللللللي جللللللللللللللزر القسللللللللللللللر)ٖم ٕٖٕٔالدللللللللللللللؾدان)
يؾجللللللد أربللللللع دول تقللللللع تحلللللل  مللللللا يعللللللرف بالذلللللل   -(ٖمٖ٘ٓٔل شلللللان)

( لمفلللللرد سللللشؾيا وىي)السسمكللللة العربيلللللة ٖم ٓٓٓٔالسللللائي)أي أقللللل مللللؽ 
 -(.ٖم ٕ٘ٙ ي  وجي للؾت ٛٚٚ ا  وسللؾريٜٚٛ ر  ومرللٜ٘ٔالسغربيللة 

دوللللة( تقلللع تحللل  خلللط الفقلللر السائي)أقلللل ملللؽ  ٕٔبكيلللة اللللدول العربيلللة)
الللدول تذللكل أكثللر مللؽ نرلل  عللدد دول  هم( لمفللرد سللشؾيا  وىللذ ٓٓ٘

اللؾطؽ العربلي  ويرلل أقلل متؾسلط لمفللرد فلي ىلذه السجسؾعلة إللي أقللل 
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( و)اللليسؽ ٖم ٔٛ( و)الدللعؾديةٖمٗٚ( كسللا فللي) فمدللظيؽ ٖم ٓٓٔمللؽ)
 .(ٖم ٘( و)الكؾي  ٖم ٜٛ
 -أما عمي مدتؾي األقاليؼ: -ب
 السسمكلة العربيلة السغربيلة   تلؾنس  إقميؼ السغرب العربي:)الجزائلر  -ٔ

 ٕٝٙمميلؾن( ندلسة ) ٛٛمؾريتانيلا( وي مل  إجسلالي سلكانو حلؾالي) لي يا 
ويتللللاح لللللو مللللؾارد مائيللللة تقميديللللة  ( مللللؽ جسمللللة سللللكان الللللؾطؽ العربللللي 

( مللللؽ إجسللللالي السللللؾارد السائيللللة  ٝٚٔ)تشدللللبة (ٖمميللللار م ٚ٘ب جسللللالي)
وباسللتثشاع مؾريتانيللا التللي يرللل  التقميديللة الستاحللة فللي الللؾطؽ العربللي 
( فيشلاك دوللة السغلرب ٖم ٜٖٖٓمتؾسلط نرليب الفلرد فييلا سلشؾيا إللي)

وتقللع  /فللرد( سللشؾيا ٖم ٜ٘ٔالتللي تقللع ضللسؽ مللا يعللرف بالذلل  السللائي)
-ٖٓٓلسلائي)دولتي الجزائر وتؾنس ضسؽ ما يعرف تح  خط الفقلر ا

أي أن ا قميؼ يعاني مؽ مذلكمة فلي السيلاه يرلل  /فرد( سشؾيا ٖم ٓ٘ٗ
( ملؽ جسملة العجلز  ٝٗ٘( بسلا يعلادل)ٖمميلار م ٖٙعجزىا إلي حؾالي)

 السائي في الؾطؽ العربي. 
  الرلؾمال  الدلؾدان  مرلر )إقميؼ حؾض الشيل والقلرن األفريقلي: -ٕ

(  ٖٝٗ  يعللادل)ندللسة (مميللؾن  ٗٔٔ) يب جسللال (جللزر القسللر  جي للؾتي
مؽ إجسالي سلكان اللؾطؽ العربلي تقريبلا  وي مل  إجسلالي السلؾارد السائيلة 

( مؽ  ٝ ٚٗ ,ٙ( يعادل حؾالي)ٖمميار م ٔٙٔالستاحة حؾالي) ةالتقميدي
وتعلد كللل  إجسلالي السلؾارد السائيللة التقميديلة الستاحللة فلي اللؾطؽ العربللي 

قلللل متؾسلللط حيلللث ي ضلللسؽ دول الذللل  السلللائي  (جي لللؾتي ومرلللر )ملللؽ
( ٖم ٜٚٛ( سللشؾيا ففللي مرللر تملل  حللؾالي)ٖمٓٓٓٔنرلليب الفللرد عللؽ)

تيشسلللا تعلللد كلللل ملللؽ الدللللؾدان  ( سلللشؾيا ٖم ٕ٘ٙوفلللي جي لللؾتي حلللؾالي)
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والرللؾمال وجللزر القسللر ضللسؽ دول الغشللي السللائي حيللث تملل  متؾسللط 
ويعللللاني ( ٖمٖٕٓٓ-ٓٓٙٔمللللاتيؽ) نرللليب الفللللرد ملللؽ السيللللاه التقميديلللة

 وبخاصة مرر.( ٖمميارم ٓٙك يرا)جزا ع
تتعداد  (فمدظيؽ السحتمة  ل شان   سؾريا   األردن)إقميؼ بالد الذام: -ٖ

( مللللؽ إجسللللالي سللللكان الللللؾطؽ  ٝٓٔ)أي  ندللللسة (مميللللؾن  ٖٗ)سللللكاني
( مللؽ السيللاه التقميديللة وىللذه ٖمميللار م ٖٕويتللاح لمقملليؼ حللؾالي) العربللي 
 وتعلد ل شلان ضلسؽ دول ( مؽ جسمة ملؾارد اللؾطؽ العربلي ٝ ٔأقل مؽ)

( أملا ٖم ٖ٘ٓٔالغشي السلائي حيلث تمل  الستؾسلط الدلشؾي لمفلرد حلؾالي)
كسلا تعلد  ( ٖم ٛٚٚبكية دول ا قميؼ فيي ضلسؽ الذل  السلائي كدلؾريا)

دولتللللي األردن وفمدللللظيؽ ضللللسؽ دول الفقللللر السللللائي حيللللث ال يتعللللدي 
( ٖم ٚٚٔ( والفللللرد األردنللللي حللللؾالي)ٖم ٗٚنرلللليب الفللللرد الفمدللللظيشي )

 .(ٖمميار م ٕٔ ,ٜيعاني عجزا مائيا بحؾالي) أي أن ا قميؼ سشؾيا 
 وا ملللاراتزلللؼ كلللال ملللؽ الدلللعؾدية يو  إقمللليؼ جلللبو الجزيلللرة العربيلللة: -ٗ

العربية الستحدة والكؾي  وقظلر والبحلريؽ وسلمظشة عسلان وتعلرف تلدول 
    وي ملكلل ملؽ العلراا والليسؽ إلييلا فالخميجي  ويزلامجمس التعاون 

 ٜٕٝبسا يعلادل حلؾالي) ندسة (يؾن مم ٜٚإجسالي سكان ا قميؼ حؾالي)
 ( مؽ إجسالي سكان الؾطؽ العربي.

مميللار  ٜٙوي ملل  إجسللالي مللؾارد السيللاه التقميديللة الستاحللة بللا قميؼ حللؾالي)
( مللؽ إجسللالي الللؾطؽ العربللي  وباسللتثشاع العللراا ٝ ٕٛ( بسللا يعللادل)ٖم

التي تعد ضسؽ دول الغشي السائي حيث تمل  متؾسلط نرليب الفلرد ملؽ 
يعلللد ا قمللليؼ برلللفة عامللللة  ( سللللشؾيا ٖم ٕٛٙٛالتقميديلللة حلللؾالي)السيلللاه 

ضللسؽ مجسؾعللة الفقللر السللائي حيللث يقللل الستؾسللط العللام لشرلليب الفللرد 
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( سللشؾيا  فيللؾ يرللل فللي ٖم ٓٓ٘مللؽ السيللاه التقميديللة الستاحللة أقللل مللؽ)
فللي  (م ٜٛ )والللي ( فللي البحللريؽ ٖم ٚٚٔ( والللي)ٖم ٖٛٗعسللان إلللي)

( ٖم ٙ( ويرللل إلللي أدنللاه فللي الكؾيلل  )ٖم ٔٛاللليسؽ  وفللي الدللعؾدية )
( بسلا ٖمميار م ٖٔويعاني ا قميؼ عجزا مائيا يقدر بحؾالي) لمفرد سشؾيا 

 ( مؽ إجسالي العجز السائي العربي. ٜٝٔيعادل )
 -م(:1030الهضع السائي في السدتق ل)عام -1

مؽ دراسة العرض الدات  لمؾضع السائي في الؾطؽ العربلي يتزل  أن 
حيث تم  متؾسلط العجلز  ؛الفقر السائيي دخل في مرحمة الؾطؽ العرب

( ومعللللو ٖمميللللار م ٛٙإلللللي ) ٕٔٔٓالسللللائي مللللؽ السيللللاه التقميديللللة عللللام 
( سلشؾيا ٖم ٓٓ٘انخفض متؾسط نريب الفرد ملؽ السيلاه إللي أقلل ملؽ)

وسؾف يزداد العجلز السلائي ليرلل إللي  في معغؼ دول الؾطؽ العربي 
ويللللشخفض نرلللليب الفلللللرد   ٖٕٓٓ( فللللي عللللام ٖمميللللار م ٕٚٗحللللؾالي)

الدلللشؾي ملللؽ السيلللاه التقميديلللة فلللي معغلللؼ دول اللللؾطؽ العربلللي إللللي أقلللل 
 .(ٖم ٖٓٓمؽ)

ويرجع ذلػ العجز الك يلر فلي السيلاه التقميديلة لعلدة عؾاملل مشيلا الزيلادة 
الدللكانية السدللتسرة حيللث يتؾقللع أن يرللل إجسللالي عللدد سللكان الللؾطؽ 

مللع ثبلللات   ٖٕٓٓعلللام  مميللؾن( ندلللسة فللي ٜ٘ٗالعربللي إلللي حلللؾالي )
ويسكلللؽ تحميلللل  وزيلللادة الظملللب عمييلللا  كسيلللة السلللؾارد السائيلللة التقميديلللة 

 :يالؾضع السائي في أقاليؼ الؾطؽ العربي كالتال
إجسلللللللالي سلللللللكان ا قمللللللليؼ   وي مللللللل إقمللللللليؼ جلللللللبو الجزيلللللللرة العربيلللللللة: -ٔ

( مللللؽ إجسللللالي  ٜٕٝبسللللا يعللللادل حللللؾالي) ندللللسة (مميللللؾن  ٗٗٔحللللؾالي)
وي م  إجسالي الظملب عملي ملؾارد السيلاه التقميديلة  سكان الؾطؽ العربي 
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تعلللاني دول ا قمللليؼ ملللؽ  ( وباسلللتثشاع العلللراا ٖمميلللار م ٜ,ٖٗٔحلللؾالي)
( بسلا يعلادل) ٖمميار م ٜٔالعجز السائي الك ير الذي يرل إلي حؾالي)

( وىلللذا يجعلللل ا قمللليؼ فلللي أكثلللر أقلللاليؼ اللللؾطؽ العربلللي تللل ثرا  ٝ ٖٙ ,ٛ
تيشسللا تكللؾن العللراا أوفللر حغللا فللي  التقميديللة بللالعجز فللي مللؾارد السيللاه 

 مميللللار م( ٖٗ ,٘السيللللاه التقميديللللة التللللي تحقلللل  فائزللللا يقللللدر بحللللؾالي)
مميلار م( والليسؽ  ٔٗ, ٖويتسثل أك ر عجز مائي فلي الدلعؾدية حلؾالي)

( فللي ٖمميللار م ٘( تيشسللا يقللل العجللز السللائي عللؽ)ٖمميللار م ٖٖحللؾالي)
 ٓ ,٘ٛمللائي فلللي دولللة البحلللريؽ)ويؾجلللد أقللل عجلللز  بكيللة دول ا قملليؼ 

 (ٖمميار م
مميللؾن(  ٖٓٔوي ملل  إجسللالي سللكانو حللؾالي)إقملليؼ السغللرب العربللي:  -ٕ

( ملللؽ إجسلللالي سلللكان اللللؾطؽ العربلللي   ٕٝٙندلللسة بسا يعلللادل حلللؾالي)
 ٜٕٔ ,ٜوسلللؾف يرلللل إجسلللالي الظملللب عملللي السيلللاه التقميديلللة حلللؾالي)

( بسلللا ٖمميلللار م ٜٚوبالتلللالي سللليكؾن العجلللز السلللائي حلللؾالي) (ٖمميلللار م
وتعت للر ( مللؽ إجسللالي العجللز السللائي فللي الللؾطؽ العربللي   ٕٖٝيعللادل)

مللؽ فجللؾة مائيلة حيللث تعتسللد مؾريتانيللا  يمؾريتانيلا األوفللر حغللا وال تعلان
 ٙ ٗقميمة العدد في الدكان عمى نيلر الدلشغال  وللدييا فلائض بحلؾالي)

مميلللار  ٕٗ( تيشسلللا تعلللاني الجزائلللر أك لللر عجلللزا حيلللث يكلللؾن )ٖمميلللار م
( ثلللللللؼ تلللللللؾنس ولي يلللللللا ٖمميلللللللارم ٚٔ ,ٜ( ويمييلللللللا السغلللللللرب بحلللللللؾالي)ٖم

 (.ٖمميار م ٓٔ-ٛبحؾالي)
  ندلسة (مميؾن  ٓٚٔ) يإقميؼ حؾض الشيل والقرن األفريقي: ب جسال -ٖ

( ملللؽ إجسلللالي سلللكان اللللؾطؽ العربلللي تقريبلللا  وي مللل   ٖٝٗبسلللا يعلللادل)
سلللالي (  ويرللل إجٖمميلللار م ٓٚٔإجسللالي الظمللب عملللي السيللاه حللؾالي)
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( مللللؽ  ٜٝٔ( بسللللا يعللللادل )ٖمميللللار م ٜٗالعجللللز السللللائي إلللللي حللللؾالي)
مميلار  ٛٗإجسالي العجز السائي العربي  ويتسثل ىذا العجز في مرر)

( تيشسلللا نجلللد أن الدلللؾدان والرلللؾمال ٖمميلللار م ٗ.ٓ( وفلللي جي لللؾتي)ٖم
 ٕٚتعاني عجزا مائيلا تلل تحقل  وفلرة مائيلة ترلل إللي) وجزر القسر ال

( فللللي الرلللللؾمال والي ٖمميللللار م ٖٔلدلللللؾدان وحؾالي)( فللللي اٖمميللللار م
 ( في جزر القسر.ٖ. مميار م,٘ٔ)
  بسلللا يعلللادل ندلللسة (مميلللؾن  ٕ٘)تتعلللداد سلللكانيإقمللليؼ بلللالد الذلللام:  -ٗ

وي مللل  إجسلللالي  ( ملللؽ إجسلللالي سلللكان اللللؾطؽ العربلللي  ٝٗ,ٓٔحلللؾالي)
(   وي ملل  ٖمميللار م ٖ,ٔ٘الظمللب عمللي السيللاه التقميديللة بللا قميؼ حللؾالي)

وتذلليد سللؾريا أك للر  (ٖمميللار م ٜٕإجسللالي العجللز السللائي إلللي حللؾالي)
 ٚ( ويمييلللا األردن بحلللؾالي)ٖمميلللار م ٕ,٘ٔعجلللز فلللي ا قمللليؼ بحلللؾالي)

 ( .ٖمميار م ٙمميارم( وفمدظيؽ)
 السائية التقميدية في الهطن العر ي: دثانيا:أسالاب أزمة السهار 

ؾقعللل  السشغسلللة فلللي دراسلللة علللؽ مدلللتق ل السيلللاه فلللي السشظقلللة العربيلللة ت
العربية لمتربية والثقافة والعمؾم والسركز العربي لدراسات السشاط  الجافة 

 ٕٔٙ )واألراضي القاحمة  عيؾر عجز مائي في السشظقة يقدر بحؾالي
األزمة السائية ب نيا خمل في التؾازن تليؽ    وتعرفٖٕٓٓعام ( ٖممميار 

السؾارد السائية الستجددة والستاحلة والظملب الستزايلد عمييلا  واللذي يتسثلل 
بغيللؾر عجللز فللي السيللزان السللائي  يتزايللد باسللتسرار ويللصدي إلللى إعاقللة 
التشسيللة  وىللذا العجللز ىللؾ الحالللة التللي يفللؾا حجللؼ االحتياجللات السائيللة 

ويظمل  عملى ىلذا العجلز   ئيلة الستجلددة والستاحلةفييا كسيلة السلؾارد السا
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تدللسية )الفجللؾة السائيللة( وعشللدما يرللل العجللز السللائي إلللى درجللة تللصدي 
إلى أضرار اقترادية واجتسارية تيدد تشية الدولة ف نلو يكلؾن قلد وصلل 

 إلى ما يدسى باألزمة السائية.
لللى وتعللاني السشظقللة العربيللة مللؽ نقللص فللي السللؾارد السائيللة  مسللا يسيللد إ

حلدوث صللراع أو قيلام تعللاون إقميسللي يراعلي حاجللات ىلذه الذللعؾب مللؽ 
السيلاه  وىشلاك ثالثلة محلددات تفلرض نفدليا عملى قزلية األملؽ السلائي 
العربي  وىلي أن غال يلة دول السذلرا العربلي ووسلظو تعلاني ملؽ أزملة 
مائيللللة متزايلللللدة وبللللدرجات مختمفلللللة  وغال يللللة األنيلللللار العربيللللة )دجملللللة  

تشبللع مللؽ خارجللو  مسللا يعشللي أنيللا عرضللة لللتحكؼ قللؾى الفللرات  الشيللل( 
أجش يللة  وارتبللا  السذللروعات ا سللرائيمية بالييسشللة عمللى مرللادر السيللاه 

  ه.مع ازدياد أعداد السياجريؽ تشدبة ال تتف  مع مؾارد السيا
 ومؽ أىؼ أسباب العجز السائي أو أزمة السياه التقميدية:

ي السشظقلللة الجافلللة وجلللبو يقلللع اللللؾطؽ العربلللي فللل السؾقلللع الجغرافلللي: -
أملا  الشادرة أو مشعدمة األمظار الغرب  واتداع نظاا الرحراعالجافة  

األمظلار  لدلقؾ السشاط  الداحمية والج مية القريبة مشيلا ف نيلا تتعلرض 
فللللللللي فرلللللللللؾل ومؾاسلللللللللؼ محلللللللللددة  ويدللللللللقط عملللللللللى اللللللللللؾطؽ العربلللللللللي 

ويتبخلللر مشيلللا   املللؽ األمظلللار سلللشؾي (ٖمميلللار م ٖٕٓٓ-ٕٓٓٔحلللؾالي)
  الخزانللللات الجؾفيللللة ( مشيللللا إللللليٕٝحللللؾالي) يتدللللربو  (ٜٝٓ) يلحللللؾا

وتتفللاوت كسيللة األمظللار تلليؽ  ( ٝٛويجللري مشيللا عمللي الدللظ  حللؾالي)
 دولة وأخرى.
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يفتقللر الللؾطؽ العربللي إلللى األنيللار الداخميللة الك يللرة  وأىللؼ أنيللاره ىللي  -
الشيللل فللي مرللر والدللؾدان  والفللرات ودجمللة فللي سللؾريا والعللراا  وىللي 

 دولية تدتسد القدؼ األك ر مؽ مياىيا مؽ خارج السشظقة العربية.أنيار 
مللؽ  (ٝٚٙ )جسيللع الللدول العربيللة تعللاني مللؽ مذللكمة السيللاه حيللث أن -

مللؾارد السيللاه تلل تي مللؽ أراضللي غيللر عربيللة  ولللذلػ فللان الللدول العربيللة 
لليس ليلا سلليظرة عملى السللؾارد السائيلة  وعميللو فلان خظللط التشسيلة لمللدول 

يشبلع ؛ فة تتيديدات تؾريد السياه مؽ خارج األراضي العربيلةالعربية ميدد
مشيلا  ةعذلر دوللحؾضلو احلدي نير الشيل مؽ أواسلط أفريكيلا وتقلع فلي 

مرر والدؾدان مجلرى  ؼالحؾض  وتتقاسثساني في مشظقة السشابع مؽ 
الشيلللر  وتعلللاني جسيلللع دول حلللؾض الشيللللل  علللدا مرلللر  ملللؽ مذللللاكل 

 .داخمية متفاقسة وتخم  اقترادي
تتقاسلللؼ تركيلللا وسلللؾريا والعلللراا حؾضلللي دجملللة والفلللرات وتلللتحكؼ تركيلللا و 

بحكؼ مؾقعيا بجريان السياه فلي الشيلريؽ  وتلرفض تركيلا إخزلاع نيلري 
الفللرات ودجمللة لمقللانؾن الللدولي والتؾصللل إلللى اتفللاا مللع سللؾريا والعللراا 

 القتدام مياىيسا.
عسارية تللرتبط دول الجللؾار الجغرافللي مللع الللدول العربيللة بعالقللات اسللت -

مللع )إسللرائيل( ومللع رربللة إسللرائيل فللي اسللتغالل ىللذا العامللل كعشرللر 
ضلللغط سياسللللي وحرمللللان لمللللدول العربيللللة  ف سللللرائيل تعتسللللد فللللي تلللل ميؽ 
مياىيا  عمى سرقة السياه العربية سؾاع مؽ األراضي السحتمة )فمدلظيؽ 
والجللؾالن( أو مللؽ األراضللي العربيللة السجللاورة  كللالعراا وسللؾريا ول شللان 

االستيالع عمى مياه نيلر األردن حيث قام  إسرائيل ب ومرر  واألردن
احلللللتالل ىزلللللبة الجلللللؾالن الدلللللؾرية تيلللللدف الدللللليظرة عملللللى السيلللللاه   و 
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احتالل الجشؾب الم شاني في عام و   واألراضي الخربة في تمػ السشظقة
م  تيللدف االسللتيالع عمللى السيللاه الم شانيللة التللي تغللذي ميللاه نيللر ٕٜٛٔ

مشللللذ احلللللتالل و    ميظللللانيميلللللاه نيللللر ال وسللللرقةاألردن وبحيللللرة ط ريللللا  
إسللرائيل لألراضللي الفمدللظيشية عسللدت إلللى وضللع السللؾارد السائيللة تحلل  
إدارتيلللا  وجللليدت السدلللتؾطشات عملللى األراضلللي الكائشلللة حلللؾل السشلللاط  

مللللللؽ  (ٕٝ٘ )الفمدللللللظيشي الجللللللؾفي السائيللللللة  حيللللللث يغظللللللي الحللللللؾض
تتمؾيث مشظقتلي الحلؾض إنيا تقؾم   كسا االحتياجات السائية ا سرائيمية

الدللللاحمي الغربللللي بسللللؾاد عزللللؾية ومعللللادن ثقيمللللة قادمللللة مللللؽ مشللللاط  
ملؽ آبلار  (ٝ٘ٛ )الرشاعات العدكرية ا سرائيمية  مسا أفدلد أكثلر ملؽ

وما زال  إسرائيل تعسل السزيلد ملؽ أجلل تحقيل  أطساعيلا   مياه الذرب
بي فيللي تدلللاىؼ وتللدير مذللروع سللد الشيزللة األثيلللؾ فللي السيللاه العربيللة  

 مؽ مياه نير الشيل. نالذي سؾف يصثر عمي حرة مرر والدؾدا
محاولللللللة بعللللللض دول الجللللللؾار مللللللؽ عللللللدم االعتللللللراف بالسعاىللللللدات  -

واالتفاقلللات الدلللابقة الخاصلللة تتشغللليؼ اسلللتغالل ميلللاه األنيلللار كسلللا ىلللؾ 
الحلللال حاليلللا بسحاوللللة دول مشلللابع الشيلللل ب علللادة الشغلللر فلللي االتفاقلللات 

قاملللة مذلللروعات عمللي مشلللابع الشيللل )مثلللل سلللد وقيلللام أثيؾبيللا ب  الدللابقة 
الشيزة( دون التذاور مع مرر والدؾدان وكذلػ الحال بالشدبة لتركيا 

مسلا يلصثر عملي حرلة سلؾريا ملؽ   تالتي أقام  سدود عملي نيلر الفلرا
 السياه.

وتزايلللد الحاجلللة إللللى اسلللتعسال السلللاع  فسعلللدل  الشسلللؾ الدلللكاني  تزايلللد -
حيلث ي ىؾ أعمى السعلدالت فلي العلالؼ  الشسؾ الدكاني في الؾطؽ العرب

مميلؾن( ندلسة   ٖٖٖ) ٕٔٔٓعدد سلكان اللؾطؽ العربلي فلي علام  كان
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 ألمللر  آٖٕٓمميلؾن( ندلسة فلي علام  ٓٓ٘وملؽ الستؾقلع أن يتجلاوز )
مسلا يدل ب   نفدليا الفتلرة خلالل السيلاه اسلتيالك مزلاعفة يعشلي اللذي

السلللؾارد  وىلللذا العجلللز فلللي( ٖمميلللار م ٕٓٓعجلللز ملللائي ك يلللر يتجلللاوز)
وىللذا مللا  السائيلة سلليؾاكبو وسلليتفاقؼ بدلل بو بظ يعللة الحللال عجللز غللذائي 

سللللؾف يجعللللل الللللؾطؽ العربللللي يعتسللللد أكثللللر فلللل كثر فللللي تغذيتللللو عمللللى 
 .االستيراد

طللللرا الللللري التقميديللللة الستبعللللة فللللي الللللؾطؽ  ر السللللائي: بدلللل باليللللد -
 )إللللى ىللللدر السيللللاه بسقللللدار طلللرا الللللري بللللالغسر تللللصدي حيللللث  العربلللي
ملللؽ  (ٖألللل  م ٕٔ)عملللى حللليؽ أن السلللزارع العربلللي يدلللتعسل  (ٝ٘,ٖٚ

 ٓٓ٘ٚ )السللاع لللري ىكتللار واحللد  عمللى أّنللو يكفللي لللري اليكتللار الؾاحللد
 ك يلرة كسيلة وفقلدان ضياع إلى أدى التقميدية الري  طرا  استخدام( و ٖم

 ملؽ الشباتلات إعظلاعو  التبخر أو التدلرب طريل  علؽ سلؾاع السيلاه ملؽ
 وتسمل  ا نتلاج ضلع  إللى أدى وىلذا إليلو  تحتلاج مسلا أكثلر السيلاه

 الحقلل إللى السرلدر ملؽ السيلاه يشقلل العربلي الفلالح والزال التربلة 
 علؽ الساع مؽ ك يرة كسيات إىدار إلى يصدي مسا تراتية قشؾات تؾاسظة

 .التدرب طري 
 فلي ك يلرة مذلاكل إللى تلصدي أن يسكلؽ الظفيفلة السشاخيلة التغيلرات -

 السشلاخ حيلث يدلؾده  العربلي اللؾطؽ مؽ كثيرة مشاط  في السياه مؾارد
 .الجاف الحار

 السائي التؾازن  اختالل إلى الحرارة درجات وارتفاع األمظار قمة تصديو 
 ميلاه ملؽ (ٜٝٓحلؾالي) أن كسلا  العربلي اللؾطؽ أجلزاع معغلؼ فلي
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 درجلات ارتفلاع بدل ب تتبخلر العربلي اللؾطؽ عملى الدلاقظة األمظلار
 .الحرارة

 راتالدو  وتظ ي  الري  مذروعات وإدارة تخظيط يالقرؾر ف -
 تدلتيمػ محاصليلراعلة ز  ىملع التركيلز يلتؼ حيلثالزراريلة 

 مثل قرب الدكر واألرز. السياه مؽ ك يرة كسيات
 غيلر الرلرف ميلاه ملؽ اللتخمصحيلث يلتؼ  تملؾث السيلاه: -

 فلي أو اللري  ميلاه قشلؾات فلي جزئيلا السعالجلة أو السعالجلة 
 السيلاه كسيلة تقميللو  ضلارة تي يلة أثلارا يلصدي إللي ااألنيلار مسل

 .الستاحة الشغيفة
السيلللاه السالحلللة فلللي الدلللؾاحل نحلللؾ الظبقلللات السائيلللة عشلللدما  تدلللرب -

 .ت دتشزف السياه الجؾفية
 كفايلة وعلدم الدلميؼ  والتخظليط الساليلة السخررلات كفايلة وعلدم -

 وأن  البذرية والسيارات السؾارد في وقمة السعمؾمات ومحدودية  التقييؼ
 وغيلر قديسلة أصلبح  والملؾائ  اللشغؼ مثلل الحاليلة التذلريعات معغلؼ

 السائية. لمسؾارد والسدتدامة الستكاممة ا دارة تظ ي  عمى مداعدة
 ثالثا:الحمهل السقترحة

 الجلاد العسلل يجلب عملي اللدول العربيلةالحمفهل اإلداريفة والفشيفة: -2
 : يمي ما طري  عؽ السائية السؾارد إدارة دور وتفعيل تظؾير عمى

 جلاممة رؤيلة إطلار فلي لمسيلاه عاملة وإسلتراتيجية وطشيلة سياسلة ت شلى -
 .والدكانية التشسؾية الدياسات مع ومتكاممة
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 ا داريلة القلدرات وتعزيلز السيلاه لقظلاع السصسدي ال شاع وتعزيز تظؾير -
 والفشية والتقشية. والسالية

 وإتبلاع السيلاه واسلتغالل السلتخدام والتذريعي القانؾني والزبط التشغيؼ -
 .السياه أسؾاا مشاسبة لتشغيؼ آليات

 مذاركة جديةو   السائية السؾارد وتشسية الجؾفية السياه استشزاف مؽ الحد -
 .السظمؾبة بالكفاعة عمييا والحفا  السؾارد ىذه في تشسية السجتسع

 وبالسخلاطر لمسيلاه الرجليد االسلتخدام بزلرورة والسكثفلة الؾاسلعة تؾريلة -
 .(ٖٗ) السائية لمسؾارد والسفر  الدائؼ لالستشزاف الستعددة

اسللتخدام التقشيللات الحديثللة  والسللؾارد ال ديمللة كالظاقللة الذسدللية والظاقللة  -
وضلع قلؾانيؽ صلارمة وممزملو لملدول التمؾث ملع الشؾويلة الدلمسية لمحلد ملؽ 

 بسؾارد السياه . ا ضرارلسكافحة التمؾث والحد مؽ  واألفراد
 ؾملاتمالسع لتلؾفير والجؾفيلة الدلظحية السيلاه لرصلد متظلؾرة جلبكة إقاملة -
 السترحرة األراضي واسترالح الترحر انتذار لؾق  الخظط ووضع ايعش

 األراضي السعرضة لمترحر. وصيانة
 التؾزيلع جلبكات لتجديلد السيلاه قظلاع فليسلتثسارات اال زيلادة ضلرورة -

 ؾثملوالت والت لذير دريلال ملؽ السياه ىمع والسحافغة اينظاق وتؾسيع والشقل
 . ا عالم وسائل ع ر السياه استخدام في الؾعي ونذر

 دوللة كلل فلي وال ي يلة الدلكانية الدياسلات مع السائية الدياسات تشدي  -
 دون  مشيلا واالسلتفادة السيلاه لحرلر األمظلار ميلاه ملؽ باالسلتفادة عربية

 .ذلػ تحقي  في ال ي ي الجانبإلي البحر مع مراعاة  ىدرىا وتدري يا

                                                             
34

 
 ،مرجع سبك ذكره.2119،فؤاد سالم بامعروف،مصادر المٌاه فً الوطن العرق وطرق استدامتها (انظر:
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 أو العربية أو الثشائية العالقات مدتؾى  ىمع مؾحد عربي مؾق  تكؾيؽ -
 تحديات مؽ ول تتعرض وما العربي الؾطؽ في السياه قزية وربط الدولية
 عسلى السباجلرالتل ثير  فلي ألىسيتيلا والتجاريلة االقترلادية تابالعالقل

 مذلاكل لحلل ىملمث ةموسلي التفلاوض اتخلاذ  ملع السشبلع دول اقترلاديات
 راع الرل ولليس تعلاون مل دافعلا   األنيلار تكؾن  ولكي السشبع  دول مع السياه

فلي  ةالسذترك لعادل تيؽ الدو  بذكل السياه بقدسة الدولية القؾانيؽ واعتساد
 اللدول تليؽ راراالسلتق لتحقيل ودول السرلب  عحلؾض الشيلر ودول السشبل

 .بالسياه السذتركة
 يوالشغلر فل الدوليلة السلصتسرات فلي تشدلي مل مذلتركة فشيلة لجلان تذلكيل -

 ( واألردن والشيللوالفلرات  ةباألنيلار مثلل) دجمل قلةمالستع السائيلة السذلكالت
 االتفاقيات وتفعيل السائي تعاون مل السشاسبة الد ل إيجاد ةمؾاق  مؾحد واتخاذ

 ملدى ل يلان اتيلومتابع وتحلديثيا الحلؾض ودول السشبلع دول تليؽ السؾقعلة
 تيشيا فيسا الخالفات لحل السرجوية تيشيا السعقؾدة تاالتفاقياواعتبار   تظ يكيا
 اللدول مرلال و  السذلتركة اللدول لجسيلع السيلاه واسلتثسار لستعلاون  ك سلاس
 ٖ٘.(السدارعة الدولية والستغيرات العربية

تتسثل الحمؾل العسمية في ترجيد استيالك السياه   -الحمهل العسمية:-1
 مؾارد مائية جديدة. ةالسؾارد السائية الستاحة  وإضاف ةوتشسي

  ٖٕٓٓعلام  (ٖمميلار م ٕٔٙ )عيؾر عجلز ملائي بحلؾالي مؽ الستؾقع
 دلللقطت (ٖم مميلللار ٖٕٕٛ  )حلللؾالياألمظلللار فلللي اللللدول العربيلللة  حيلللث

ملللؽ مدلللاحة اللللؾطؽ  (ٕٝٓ )عملللى مشلللاط  تذلللكل (ٖؼسللل ٖٓ )بسعلللدل
                                                             

التكريتي أزمة السياه في الؾطؽ العربي واقعيا واستخداميا ودوافعيا والرؤية  ياسيؽ الرحسؽ ع د ليفاع (انغر: ٖ٘
 ٖٕٔٓ( ٔ العدد) ٖواالقترادية السجمد ا دارية لمعمؾم كركؾك جامعة السدتق مية لسؾاجية األزمة مجمة
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تيشسلللا ال  جفافلللا أكثلللرمشلللاط  عملللي (ٖؼسللل ٖٓ - ٓٔ )  وحلللؾاليالعربلللي
الللؾطؽ العربللي يسمللػ   و فللي السشللاط  األخللرى  (ٖسللؼ ٓٔ)يتجللاوز ىللذا 

 احتياطيلللللامللللؽ السللللؾارد السائيلللللة غيللللر الستجللللددة يعت للللر  ك يللللرا مخزونللللا
 مميلار ٜ,ٓٔ)وتقدر السياه السعالجلة والسحلالة  (ٝ٘)اويدتثسر مشو حالي

 .ياسشؾ  (ٖم
أما بالشدبة لمحاجات السائية السدتق مية فيلي مرتبظلة بسعلدالت الزيلادة  

فسلؽ  ؛الدكانية في العالؼ العربلي التلي أصلبح  تليؽ األعملى فلي العلالؼ
 ٕٕٔ )مقاتللل ٖٕٓٓندللسة عللام  (مميللؾن  ٖ٘ٚ إلللى)ترللل  أنالستؾقللع 

ولتزيي  الفجؾة القائسة تيؽ السلؾارد السائيلة   ٜٜٔٔندسة عام  (مميؾن 
الستاحلة والحاجللات السدلتق مية  اقترحلل  الدراسللة محلؾريؽ لمحللل: يتسثللل 

واسلتثسار مرلادر مائيلة جؾفيلة   األول في تشسية مرلادر مائيلة جديلدة
الحلللل الثللللاني فيتسثللللل فللللي ترجلللليد  ا  أمللللمسثملللة فللللي أحللللؾاض دول عللللدة

للللذلػ يجلللب أن يشرلللب اىتسلللام القلللائسيؽ   اسلللتخدامات السيلللاه وحسايتيلللا
د السائيللة عمللى السحافغللة عمللى مللؾارد السيللاه الجؾفيللة عمللى إدارة السللؾار 

وزيللادة كسياتيللا  تللل وتحدلليؽ نؾعيتيللا واعتبارىللا مخزونللا اسللتراتيجيا فللي 
لتجللاوز الفجللؾة السائيللة الحاليللة مللا  ومؽ الحمللؾل السقترحللة مشللةأ مكللامؽ

تللليؽ العلللرض والظملللب )السلللؾارد السائيلللة الستاحلللة واالحتياجلللات الفعميلللة 
ترجلللليد اسللللتيالك السللللؾارد السائيللللة -طؽ العربللللي)الللللؾ لالسللللتيالك( فللللي 

 (إضافة مؾارد مائية جديدة. -تشسية السؾارد السائية الستاحة - الستاحة
تدلللتخدم الزراعلللة السرويلللة  :السلللؾارد السائيلللة الستاحلللة سلللتيالكاترجللليد -أ

( مللؽ السللؾارد السائيللة الدللظحية وىللذه السدللاحة الزراريللة ال ٘ٛحللؾالي)
السدللاحة الزراريلة فلي اللؾطؽ العربي لللذا  ( ملؽ إجسلاليٕ٘تسثلل سلؾي)
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مللؽ الزللروري تظللؾير الدياسللات السائيللة لترجلليد اسللتخدام السيللاه لقميللل 
رفع كفاعة وصيانة وتظؾير جلبكات  -الؾسائل مثل: بذتيالسفقؾد مشيا 

حيللث  نقلل وتؾزيلع السيللاه  تظلؾير نغللؼ اللري  رفللع كفلاعة الللري الحقملي 
سلللالي السيلللاه السشقؾللللة بلللالظرا ( ملللؽ إجٓ٘-ٓٗالفقلللد فلللي ميلللاه اللللري )

التقميدية  فيجب إتباع طرا الري الحديثلة مثلل اللري بلالرش وبلالتشكيط  
وإقاملللة نغلللؼ حديثلللة لشقلللل السيلللاه سلللؾاع لملللري  أملللا بالشدلللبة لألغللللراض 

تقميللل الفقللد فللي جللبكات تؾزيللع السيللاه مللؽ خللالل تغييللر  بالسشزليللة فيجلل
خدام وسلللائل اللللتحكؼ األجلللزاع القديسلللة وإصلللالح التلللال  مشيلللا ملللع اسلللت

السركلزي  واسللتخدام األناتيللب الثشائيللة فلي جللبكة السيللاه السشزليللة لتدللتغل 
السياه العذبة في األغراض السشزلية  وتخرص السياه غير العذبة قميمة 
السمؾحة)التحمية والسعالجللللللة( فللللللي األغللللللراض األخللللللرى الثانؾيللللللة كللللللري 

أي تقميل  ليتغيير التركيب السحرؾ  -الحدائ  وفي أغراض الرشاعة.
مداحة السحاصيل التي تدتيمػ كسيات ك يرة مؽ السياه كقرب الدكر 

وكلللللذلػ اسلللللتشبا  سلللللالالت وأصلللللشاف جديلللللدة ملللللؽ السحاصللللليل واألرز 
  قلللل ملللؽ السياه وتتحسلللل درجلللات أعملللى ملللؽ السمؾحلللةأتدلللتيمػ كسيلللات 

 وتكؾن مبكرة الشزن لتؾفير السياه.
مثل:مذلللللللروعات الدلللللللدود  -:تشسيلللللللة السلللللللؾارد السائيلللللللة الستاحلللللللة -ب 

والخزانلللات وتقميلللل السفقلللؾد ملللؽ السيلللاه علللؽ طريللل  البخلللر ملللؽ أسلللظ  
  الخزانلللات ومجلللاري السيلللاه وكلللذلػ التدلللريب ملللؽ جلللبكات نقلللل السيلللاه

فيسكؽ تقميل السفقؾد مؽ التبخر مؽ أسلظ  الخزانلات والسجلاري السائيلة 
يلر كسذروع قشاة جؾنجمي الذي يعسل عمي اخترار الظري  الستعرج لش

الشيل في مشظقة بحلر الج ل كلذلػ يسكلؽ تقميلل علرض السجلري السلائي 
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الستدللع ب نذللاع قدمللو سللفمية ونقل السيللاه إلللي الحقللؾل الزراريللة تؾاسللظة 
قشلللؾات مغظلللاة واسلللتخدام السؾاسلللير لتقميلللل السفقلللؾد فبحيرة ناصلللر تفقلللد 

( نتيجللة التبخللر والتدللرب ويسكؽ تقميللل ىللذا ٖمميللار م ٓٔسللشؾيا نحللؾ )
 . قامة سدود في مداخل البحيرة لحجز السياه الفقد ب

إضلللافة  -خلللالل: فللليسكؽ تحكيقلللو ملللؽ :إضلللافة ملللؾارد مائيلللة جديلللدة-ج
وىللللذه مثللللل السيللللاه الدللللظحية والسيللللاه الجؾفيللللة   :مللللؾارد مائيللللة تقميديلللللة

خللر عللؽ أ إلللىنقللل الفللائض السللائي مللؽ تمللد السقترحللات)  محللدودة ومؽ
ات واستكذلافات لفتلرات وإجراع دراسل  طري  مد خظؾ  أناتيب ضخسة

  حيث تؾجد دراسلة حلؾل نقلل طؾيمة  يجاد خزانات مياه جؾفية جديلدة
فللائض السيللاه مللؽ ل شللان إلللي دول الخمللين العربللي تللدال مللؽ إىللدارىا فللي 

حفلر اآلبللار  -البحر والسذلروع التركلي لشقللل السيلاه إللي سللؾريا والعلراا.
مرللللادر السيللللاه  االرتؾازيللللة  وبشللللاع الدللللدود  واالسللللتفادة القرللللؾى مللللؽ

 -الجؾفيللة واألمظللار وتخزيشيللا لزللسان تللؾفر ا مللدادات عشللد الحاجللة .
التؾسللللع فللللي اسللللتخدام السيللللاه الجؾفيللللة العسيقللللة مللللع مراعللللاة أن يكللللؾن 
اسللتخدام السيللاه الجؾفيللة فللي حللدود األمللان الللذي يحللاف  عمللي االتللزان 

اد مللع إيجلل السللائي لسشللع تللداخل ميللاه البحللر مللع السيللاه الجؾفيللة العذبللة 
تخظلللليط لمدللللحب الستللللؾازن تلللليؽ األحللللؾاض الجؾفيللللة وتظؾيرىللللا لرفللللع 

 السخزون الجؾفي العسي .
 -مؽ خالل: )اصظشارية( إضافة مؾارد مائية غير تقميدية -د
يسكؽ معالجتيلا  -(:الرحي أوالرشاعي أو الزراعي  )مياه الررف *

تتقشيللللات حديثللللة وإعللللادة اسللللتخداميا فللللي ري األراضللللي الزراريللللة وفللللي 
اعة وحتلللى لالستخللللدام اآلدملللي )تحللل  جلللرو  وضلللؾابط معيشلللة( الرلللش
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والتلللد ملللؽ مالحغلللة علللدة اعتبلللارات عشلللد االسلللتخدام وىي)كسيلللة وندلللبة 
األمللالح الذائبللة  والحسؾضللة والقمؾيللة  وندللبة الرللؾديؾم ودرجة تركللز 
بعض العشاصر الزارة بالشبات والحيؾان ونؾع التربة وقؾاميلا وط يعتيلا 

اسللتخدام  -السحاصلليل الزراريللة التللي تللروي تيللا( ومقللدار الشفاذيللة ونؾع
ميلاه الرللرف الزراعلي مباجللرة فلي الللري أو بعلد خمظيللا بسيلاه عذبللة إذا 

 جزع/مميؾن(. ٕٓٓٓكان متؾسط السمؾحة )
ويسكلللؽ اسلللتخدام ميلللاه الرلللرف الرلللحي السعالجلللة فلللي )تخملللط بسيلللاه 
الررف الزراعي وتروي تيا األراضلي الزراريلة السدترمحة واألراضلي 
السحيظة بالسدن  وتررف إلي السدظحات السائيلة فلي بعلض األملاكؽ 

 ؽالداحمية وتدلللتخدم فلللي األغلللراض الرلللشارية كسيلللاه الت ريلللد كسا يسكللل
إنذللاع بحيللرات صللشارية مشيللا لغللرض التجسيللل ال ي للي والترفييللي  وري 
الحدائ  العامة وغديل الذؾارع  ويسكؽ استخداميا في تغذية الخزانلات 

اسلللتخدام السيلللاه الشاتجلللة ملللؽ تذلللغيل محظلللات تؾليلللد  الجؾفيلللة  ويسكلللؽ
الكيربلللاع وميلللاه الت ريلللد فلللي الرلللشاعة)أتراج الت ريلللد( فيلللي خاليلللة مللللؽ 
السمؾثلللات  ويلللتؼ ت ريلللدىا تؾضلللع عؾائللل  فلللي مدلللار السيلللاه  طاللللة فتلللرة 

  وصؾليا إلي مشاط  استخداميا(.
 يقرللللد بسيللللاه التحميللللة ىللللؾ فرللللل السيللللاه العذبللللة مللللؽ *ميللللاه التحميللللة: 

معغؼ اللدول العربيلة ىلي دول سلاحمية مسلا السرادر السائية السالحة  و 
يعظييللا ميللزة وجللؾد مرللدر لمسيللاه بكسيللات ال حللدود ليللا يسكللؽ تحميتيللا 
واالعتسلللاد عمييلللا كسلللؾرد إضلللافي  تلللل فلللي بعلللض اللللدول مثلللل الللللدول 

  وتؾجلللللد فللللي الللللؾطؽ العربللللي ملللللا الخميجيللللة كسرلللللدر أساسللللي لمسيللللاه
ا نتاجية ا جسالية العالسيلة لؾحلدات التحميلة  ( مؽ الظاقة ٝ٘ٙيعادل)
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السائيللة وتتركز وحللدات تحميللو السيللاه فللي الدللعؾدية والكؾيلل  وا مللارات 
 )ملللؽ أكثلللرفعملللى سللل يل السثلللال تسثلللل ميلللاه البحلللر السحلللالة  وفلللي لي يلللا 

ترتفللع الشدللبة   مللؽ السيللاه السدللتخدمة فللي دول الخمللين العربيللة( ٝ ٘ٚ
تللللللصدي األغللللللراض وميللللللاه التحميللللللة   فللللللي دولللللللة الكؾيلللللل  (ٜٝ٘ )إلللللللى

مرلللللدر مللللائي متكاملللللل قللللائؼ تذاتلللللو ويسكللللؽ اسلللللتخدامو كلللللذلػ )التاليللللة
ملؾرد أساسلي   كسردر مياه عذبة إضافي لتكسمة مؾارد السياه التقميديلة

لالعتسللاد عميللو فللي حللاالت الظللؾارئ خاصللة فللي مؾاسللؼ الجفللاف وعللدم 
مرلدر   طؾيملةملؾرد تلديل لشقلل السيلاه ع لر مدلافات   تؾفر مياه كافية

ملللللائي لشؾريلللللة ميلللللاه مشاسلللللبة جلللللدا  لتظ يقلللللات صلللللشارية وغيرىلللللا ملللللؽ 
 (ٖٙ).(األغراض

 

 مٕٔٔٓ( في عام ٖ( الدكان والسؾارد السائية)بالسميؾن مٔجدول)
ميللللللللللللللللللللللللللللاه  الدكان م الدولة

 تقميدية
عجللللللللللللللللللللز  /فردٖم مياه غير

 الدولة
 ٖٕ ٕٖٗ ٜٖٗٔ ٓٚٙٔٔ ٖ٘ ,ٜ الجزائر
 ٘ ,٘ ٘٘ٗ ٕٖ ٜ٘٘ٗ ٓٔ ,ٔ تؾنس

 ٘ ,ٚ ٓٔٔ  ٕٕ ٓٔٚ ٙ ,ٗ لي يا
 ٕ ,ٙ ٜ٘ٔ ٖٔٔ ٜٕٓٓٓ ٖٔ, ٚ السغرب
 ٛ+ ٜٖٖٔ ٕ ٓٔٗٔٔ ٖ, ٖ مؾريتانيا

 ٗ ,ٜ ٜٚٛ ٔٓٛٗ ٖٓٓٓٚ ٓٛ, ٓ مرر
 ٗ ,ٕ+ ٕٖٕٔ ٓ ,ٗ ٓٓ٘ٗٚ ٕٖ ,ٕ الدؾدان

 ٔ ,ٗ+ ٕٕٔٙٔ ٓ ,ٔ ٓٓٚٗٔ ٓ ,ٜ الرؾمال

                                                             

مؾسؾعة التكامل االقترادي العربي األفريقي  تؾابة أفريكيا والؾطؽ السياه في الؾطؽ العربي   (انغر: ٖٙ
 م.ٕٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔالعربي 
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 ٓ, ٕ ٕ٘ٙ ٓ ,ٔ ٖٓٔ ٓ ,٘ جي ؾتي
 ٓ ,٘ ٚٛٙٔ ٓٓٓ ٕٓٓٔ ٓ ,ٚ القسر

 ٖ ,ٜ ٗٚ ٓٓٓ ٖٓٔ ٗ ,ٕ فمدظيؽ
 ٔ ,ٕ+ ٖ٘ٓٔ ٔ٘ ,ٖ ٓٓٛٗ ٖ ,ٙ ل شان
 ٗ ,ٛ ٛٚٚ ٓٓٓ ٓٓٛٙٔ ٕٔ, ٘ سؾريا

 ٗ, ٕ ٚٚٔ ٕٓٔ, ٛ ٖٜٚ ٘, ٖ األردن
 ٜ٘+ ٕٛٙٛ ٚ ٗ ٜٓٙٛٛ ٖٔ ,ٖ العراا
 ٕ ,ٕ ٜٛ ٕ٘ ٕٓٓٔ ٖٕ ,ٚ اليسؽ

 ٕ ,ٛ ٙ ٓٚٙ ٕٓ ٖ ,ٗ الكؾي 
 ٖ ,ٔ ٖٖ ٜٖٕٔ ٓ٘ٔ ٗ, ٘ ا مارات
 ٓ ,ٗ ٚٚٔ ٗٙٔ, ٖ ٙٔٔ ٓ, ٙ البحريؽ

 ٕ, ٘ ٕٛ ٚٓٚٔ ٕٓٓٗ ٜٕ, ٘ الدعؾدية
 ٔ, ٚ ٖٛٗ ٙٗٔ ٓٓٗٔ ٖ, ٕ عسان
 ٓ ٘ ٖٚ ٖٕٛ ٛ٘ ٓ ,ٛ قظر

 ٖٔٗ الؾطؽ
 مميؾن 

ٖٖٛ 
 ٖمميارم

ٔٓ 
   ٖممميار 

 ٛٙ ٖم ٔٗٓٔ
 ٖممميار 

 
 مٖٕٓٓ( الفجؾة السائية في الؾطؽ العربي عام ٕجدول)

 -الدلللللللللللللللللللللكان الدولة 
 مميؾن 

ميللللللاه تقميديللللللة 
 ٖم.م

الظملللللللللللللللللللللللللللللللب 
 ٖبالسميارم

العجللللللللللللللللللللللللللللللللز 
 ٖبالسميارم

 ٓ,ٕٗ ٖ٘ ,ٖ ٓٚٙٔٔ ٖ٘ ,ٕ الجزائر
 ٓٔ ,ٗ ٓ,٘ٔ ٜ٘٘ٗ ٗٔ, ٜ تؾنس

 ٛ ,ٜ ٜ ,ٙ ٓٔٚ ٜ ,٘ لي يا
 ٚٔ, ٜ ٓ,ٚٗ ٜٕٓٓٓ ٙٗ, ٜ السغرب
 ٙ ,ٗ+ ٓ,٘ ٓٔٗٔٔ ٘ ,ٓ مؾريتانيا

 ٓ,ٛٗ ٛٔٔ ,ٗ ٖٓٓٓٚ ٛٔٔ ,ٗ مرر
 ٕٙ ,ٛ+ ٓ,ٛٗ ٓٓ٘ٗٚ ٚٗ, ٜ الدؾدان

 ٖٔ, ٗ+ ٔ ,ٗ ٓٓٚٗٔ ٔ, ٗ الرؾمال
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 ٓ ,ٗ ٓ, ٚ ٖٓٔ ٓ ,ٚ جي ؾتي
 ٓ ,ٕ ٔ ,ٔ ٕٓٓٔ ٔ ,ٔ جزر القسر

 ٘, ٜ ٓ,ٙ ٖٓٔ ٙ ,ٕ فمدظيؽ
 ٓ ,ٙ ٘ ,ٗ ٓٓٛٗ ٘ ,ٗ ل شان
 ٘ٔ ,ٕ ٓ,ٕٖ ٓٓٛٙٔ ٓ,ٕٖ سؾريا

 ٙ ,ٜ ٚ, ٜ ٖٜٚ ٚ ,ٛ األردن
 ٖٗ ,٘+ ٙٗ ,ٗ ٜٓٙٛٛ ٙٗ ,ٗ العراا
 ٕٖ, ٜ ٖ٘ ,ٔ ٕٓٓٔ ٖ٘ ,ٔ اليسؽ

 ٘ ,ٔ ٘ ,ٔ ٕٓ ٘ ,ٔ الكؾي 
 ٙ, ٘ ٙ ,ٚ ٓ٘ٔ ٙ ,ٚ ا مارات
 ٓ ,ٛ ٓ ,ٜ ٙٔٔ ٓ ,ٜ البحريؽ

 ٔٗ ,ٖ ٖٗ ,ٚ ٕٓٓٗ ٖٗ ,ٚ الدعؾدية
 ٖ ,ٖ ٗ ,ٚ ٓٓٗٔ ٗ ,ٚ عسان
 ٔ ,ٔ ٔ ,ٕ ٛ٘ ٔ ,ٕ قظر

 ٜٗٗ, ٚ ٖمميارم ٖٖٛ مميؾن  ٜ٘ٗ الؾطؽ
 ٖمميارم

 ٖمميارم ٕٚٗ
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 256 نيرا دجمة والفرات. ٛٔ
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 قائسة السراجع
الللتحكؼ والعللالج دار الكتللب  -التلل ثير-احسللد الدللروي السمؾثات السائيللة السرللدر-

 .ٕ٘ٔٓالعمسية لمشذر والتؾزيع القاىرة 
  السياه في العلالؼ العربي:السذلكمة والحملؾل السسكشلة ةإتراليؼ سميسان ريدي  أزم-
 .ٜٜٜٔ  ة  القاىر الكتاب الحديث ردا
السكتب ا قميسي لمدول العربية ترنامن األمؼ الستحدة ا نسائي حؾكسة السيلاه فلي -

 .ٕٗٔٓالسشظقة العربية إدارة الشدرة وتاميؽ السدتق ل 
 السللصتسر العللالسي السعشللي ألنيللار وسلليمة لدلل ل مويذللة السالييؽالبحيرات واالفللاو -

 .ٕ٘ٔٓيشاير  ٜٕالداخمية روما  األسساكبسرايد 
  .ٕٗٔٓالفاو حالة السؾارد الدسكية وتربية األحياع السائية في العالؼ روما -
 .ٖٕٔٓاالقترادي العربي السؾحد  رجامعة الدول العربية  التقري-
 .ٕٕٔٓالعربية التقرير الدشؾي ألوضاع األمؽ الغذائي العربي جامعة الدول  -
 قؾاعلللد الجغرافيلللا العاملللة الظ يويللللة ريانةجلللؾدة حدلللشيؽ جلللؾدة وفتحي دمحم أتلللؾ  -

 .ٜٙٛٔ ا سكشدريةوالبذرية دار السعرفة الجاموية 
الكتلب والؾثلائ  القؾميلة   رالسياه في العالؼ العربي  دا لحسدي الظاىري  مدتق -

 .ٜٜٔٔ  ةالقاىر 
حدللللؽ أتللللؾ سللللسؾر وحامد الخظيب جغرافيللللة السللللؾارد السائيللللة دار صللللفاع لمشذللللر -

 .ٜٜٜٔوالتؾزيع عسان األردن 
جيؾلؾجية جديدة تكذ  عؽ أىؼ خزان ميلاه فلي  ثخالد ع د القادر عؾدة  أبحا -

 م.ٕٔٔٓ/20/ٖٔ اليي ة العامة لتشسية الثروة الدسكية  ع  السؾقمرر
مرلللادر السيللللاه فلللي مرللللر   العذللللساوى وليمى مرلللظفى الذللللريرخيلللري حاملللد -

 السؾسللللللللؾعة الزراريللللللللة وفية(ٕٔٓٓ  وسلللللللل ل تشسيتيللللللللا)مع التركيللللللللز عمللللللللى السيللللللللا
 .ٕٓٔٓالذاممة القاىرة 

السيلللاه فلللي اللللؾطؽ العربلللي احتسلللاالت الرلللراع والتدلللؾية   ةرملللزي سلللالمة  مذلللكم-
 .ٕٔٓٓ ةٕٕٓٓ  السعارف  ا س ةمشذ 
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حجازي أزمللللللللة السيللللللللاه فللللللللي السشظقللللللللة العربيللللللللة الحقائ  سللللللللامر مخيسر وخالللللللللد -
 .ٜٜٙٔ القاىرة ٜٕٓوال دائل عالؼ السعرفة العدد 

سللللسير السشيراوي وعللللزة حاف  السيلللللاه العذبللللة مرلللللادرىا وجؾدتيا الللللدار العربيلللللة -
 .ٕٔٔٓلمشذر والتؾزيع القاىرة 

جلللللللداد العتيمي الفجلللللللؾة السائيللللللللة وأثرىلللللللا عملللللللي الفجللللللللؾة الغذائيلللللللة فلللللللي الللللللللؾطؽ -
 .ٖٕٔٓلعربي جامعة ناير لمعمؾم األمشية الرياض ا

 بالسائيللللة فللللي الللللؾطؽ العربللللي والعللللالؼ  السكتلللل دجللللوبان كللللاعؼ خزللللر  السللللؾار -
 .ٕٕٓٓ ةالسرري الحديث  القاىر 

العربللللللللي تلللللللليؽ الحاجلللللللللات ٕٗٔٓ  ع للللللللد القللللللللادر رزيلللللللل  السخلللللللللادمي األمؽ ال-
 .ٕٗٓٓوالستظمبات دار الفكر دمذ  

افيا السشاخيلللللللللللة والشباتيللللللللللة دار السعرفلللللللللللة ع للللللللللد العزيللللللللللز طلللللللللللري  جللللللللللرف الجغر -
 .ٕٓٔٓالجاموية ا سكشدرية 

عميللان محسللؾد عميان السيللاه العربيللة مللؽ الشيللل إلللي الفللرات التحللديات واألخظللار -
 .ٕٗٔٓالسحيظة مركز دراسات الؾحدة العربية 

فللصاد سللالؼ بامعروف مرللادر السيللاه فللي الللؾطؽ العربللي وطللرا اسللتدامتيا مجمة -
 .ٜٕٓٓ( ٖ( العدد)ٓٔم والثقافة مجمد)الدؾدان لمعمؾ 

 دراسللللللة إقميسيللللللة  افريكيللللللة ٕدمحم الدلللللليد غللللللالب  وآخرون جغرافيللللللة العللللللالؼ  ج -
 .ٜٜٛٔواستراليا مكتبة االنجمؾ السررية   القاىرة  

 .ٜٜٛٔدمحم خسيس الزوكة جغرافية السياه دار السعرفة الجاموية ا سكشدرية -
 .ٕٗٓٓدار السعرفة الجاموية ا سكشدرية  دمحم خسيس الزوكة جغرافية الشقل  -
السيللللللاه العذبللللللة واألنيللللللار والبحيللللللرات ومغاىرىللللللا  ةدمحم إتللللللراليؼ حدللللللؽ  جغرافيلللللل-

 .ٕٗٔٓ ةلقاىر ٕ٘ٓٓ  السررية لمظباعة والشذر والتؾز ةالجغرافية  السكتب
السيللللاه وأنؾاعيللللا ومقؾماتيللللا ا قميسيللللة ودورىللللا فللللي  ةدمحم إتللللراليؼ حدللللؽ  جغرافيلللل-

 .ٕ٘ٗٔٓ  جباب الجامعة  القاىر ةالتؾسع العسراني  مصسد
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إقميسيلة تحميميلة مقارنلة   ةوتشلؾع مرلادر السيلاه  دراسل تدمحم إتراليؼ حدؽ  ال ي لا-
 .ٕٗٔٓ ةنذر والتؾزيع  القاىر ٕٔٓٓ  السرر ةالسكتب

يلللة السلللؾارد السائيلللة ملللع التظ يللل  عملللي ملللؾارد دمحم ع لللد العزيلللز أتلللؾ العشيؽ جغراف-
 .ٕٚٓٓالسياه في الؾطؽ العربي مكتبة الستش ي الدمام الدعؾدية 

دراسلللات  زالسيللاه فلللي الللؾطؽ العربللي والعللالؼ  مركلل تمحسللؾد األجللرم  اقترللاديا-
 .ٕٔٓٓ تالؾحدة العربية  تيرو 

إللي نللدوة  مغلاوري جلحاتة دياب أطسللاع إسلرائيل فللي السشظقلة العربيلة بحث مقللدم-
أزمللللللللة ميللللللللاه نيللللللللر الللللللللؾزاني مركز زايللللللللد لمتشدللللللللي  والستابعللللللللة ا مارات العربيللللللللة 

 .ٕٕٓٓالستحدة 
مغلللاوري جلللحاتة دياب مدلللتق ل السيلللاه فلللي اللللؾطؽ العربي اللللدار العربيلللة لمشذلللر  -

 .ٜٜٛٔوالتؾزيع القاىرة 
ليفللللاع ع للللد اللللللرحسؽ ياسلللليؽ التكريتي أزمللللة السيلللللاه فللللي الللللؾطؽ العربي واقعيلللللا -

واسلللتخداميا ودوافعيلللا والرؤيلللة السدلللتق مية لسؾاجيلللة األزمة مجملللة جامعلللة كركلللؾك 
 .ٖٕٔٓ( ٔ( العدد)ٖلمعمؾم ا دارية واالقترادية السجمد)


