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المياة الجوفية



:العناصر•

.  مقدمة-1•

.وفيةدورة المياة فى الطبيعة و عالقتها بتكون المياة الج-2•

.أماكن تواجد المياة الجوفية فى مصر-3•

.أهم خزانات المياة الجوفية فى مصر-4•

.  أهمية المياة الجوفية-5•

.أهم المشاكل التى تواجة المياة الجوفية-6•





األستهالك البشرى من المياة الجوفية يمثل حوالى الثلث من 
.المياة العذبة 

.حيث يعتمدعليها أعتماد كلى فى بعض المناطق

و هى تلعب دور مهم فى الحفاظ على منسوب المياة فى األنهار 
و البحيرات و األراضى الرطبة عندما تتدفق إليها و خاصة فى 

.مواسم الجفاف عند أنخفاض التغذية من مياة األمطار

تخزن المياة الجوفية على طبقات عميقة من سطح األرض مما »
يحافظ عليها من التلوث لذالك تعد صالحة لألستهالك المباشر

«دو الحاجة إلى تكاليف معالجتها



دورة الماء فى 

الطبيعة



تتواجد المياة الجوفية فى مصرفى أربع مناطق و 
هى 



وادى النيل و الدلتا: أوال

تشمل المناطق الواقعة •

لى بين دواخل نهر النيل إ

مصر و البحر المتوسط

بما فى ذلك منخفض 

.الفيوم و بحيرة ناصر



الصحراء الغربية: ثانيا

ن المناطق المحصورة بي•

ود نهر النيل شرقا و الحد

اليبيا غربا و الحدود 

حر السودانية جنوبا و الب

.المتوسط شماال



الصحراء الشرقية: ثالثا

المنطقة المحصورة •

وجة بين وادى النيل بال

مر القبلى و البحر األح

.شرقا



شبة جزيرة سيناء: رابعا

ية بتعتمد على المصادر النيل•

ا معظم التقليدية التى تقوم عليه

األنشطة التنماوية إلى جانب 

المصادر الغير تقليدية 

الصرف الزراعى أو المياة )ك

تودع الجوفية التى تخزن فى مس
(التكوينات الرسوبية



خزانات المياة الجوفية فى مصر



ى قبل  البدء يجب أن نعرف أن الخزانات المياة الجوفية تنقسم إل

نوعين وهم

خزانات

غير متجددة متجددة



.الخزانات المتجددة: أوال•

تعتبر تتوزع فى مصر بين وادى النيل و أقليم الدلتا و هى•

جزء من موارد مياة نهر النيل 

مليار متر مكعب 6.5بحوالىمقدار المياة فى هذه الخزانات •

.2006لعام 

.أشهرهم خزان الدلتا•



.الخزانات الغير متجددة: ثانيا

ة تمتد تحت الصحراء الشرقية و الصحراء الغربية و شبة جزير

.سيناء

أهم و أشهر هذه الخزانات هو خزان الحجر الرملى النوبى 

.ألف مليار متر مكعب40بسعة تقدر بحوالى 

ال يسمح باستخدام او أستنفاذ هذه الموارد إال فى حالة »الحظ 

«الجفاف لفترات طويلة



توجد فى مصر عدد كبير من الخزانات المياة الجوفية •
ات المحصورة بين المتجددة و الغير متجددة و هم سبع خزان

.منهم أثنين متجددين و الباقى غير متجدد

:وهم•

وادى النيل و بحيرة السد العالى-1•

دلتا وادى النيل -2•

المغرة -3•

الحجر الجيرى المتشقق-4

الحجر الرملى النوبى -5

الجوفى بصخور القاعدة -6

خليج, شمالى الغربى, شمالى شرقى)خزانات ساحلية -7
(ساحل البحر األحمر, العقبة



خزان الحجر الرملى النوبى: أوال

هو من الخزانات الغير متجددة •

يقع فى جنوب مصر عند 

الصحراء الغربية مه ليبيا و 

.السودان و التشاد

ألف 40مخزونة يقدر بحوالى 

.مليار متر مكعب 

اليمكن أستغالله ألنه يقع على

أعماق كبيرة مما يسبب أرتفاع
.تكلفة السحب و الضغط



دلتا وادى النيل: ثانيا

تشمل السهل الفيضى شمال•

القاهرة ما بين فرعى دمياط و

رشيد حتى البحر المتوسط 

شماال و الحواف الشرقية حتى

ية قناة السويس و الحواف الغرب

.حتى وادى النطرون

م 100سمكة محصور بين •

م 1000شمال القاهرة حتى 

.عند البحر المتوسط



دالتا وادى النيل: ثانيا

يغطى أعلى الخزان طبقة من •

سمك الطمى السلتى الشبة منفذ ب

.م20:60يتراوح ما بين 



مماسبق يمكن القول أن أهمية المياة •

الجوفية تتمثل فى •

.مصدر للمياة العذبة و خاصة فى المناطق ندرة األمطار-1•

ات و تساعد على الحفاظ علي منسوب المياة فى البحير-2•

.األنهار فى موسم الجفاف

مثل العذبة ذات الجودة العالية حيث تللمياةتعد مخزون -3•

.العالمفىالعذبة المياةمن % 30

أهمية المياة الجوفية 



أهم مشاكل المياة الجوفية
ت
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المشكلة عند حفر
أبار ألقامة 

مشاريع أستغالل 
و أستزراع 
األراضى 

.الصحراوية

ث
لو

الت يحدث بشكل 
طبيعى أو تحت 

تاثير األنسان 
حيث يتم تحرك 

الشوئب و 
الملوثات من 

األسمدة و 
الكيماويات مع 

.الماء





و دمتم سالمين






