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رقع انسهطُخ في أقصى  اننُىٕة انقى قي    * 

نقجّ اننزي ح انع ثيخ ٔرًزد سٕاحهٓب عهى   

طىىىٕل انجهىىىيب انع ثىىىي ٔثبىىى  عًىىىبٌ ٔثبىىى  

انع ة  ٔرعزج  ضًٍ حزاو انًُىبط  اننبفىخ   

 ٔيقىىىدف يُىىىبا حىىىبف ٔ  ىىىب   ٔشىىىجّ اننبفىىىخ

.يهى 100انًعدل انسُٕي نٓطٕل األيطبف 

ى ٔفىي انصىب ا    هى ي 350ٔفي اننجبل يجهى   

رقىىىىدف ى فىىىىي انسىىىىُخ ٔ   هىىىىي 50يقىىىىم عىىىىٍ 

انًىىىٕافل انًب يىىىخ انًزنىىىدلح سىىىُٕيب ثبىىىٕاني 

.يهيٌٕ يز  يكعت  13



مصادر املًاه يف الشلطهُ

 (التقلًديُ) الطبًعًُ املصادر

  األمطار يطىل عو الهاجتُ

(والشطخًُ اجلىفًُ املًاه)

   : وتشنل التقلًديُ غري

التخلًُ

مًاه الصرف الصخٌ 

املعاجلُ

املشتىردَ االفرتاضًُ املًاه



املصادر الطبًعًُ 

يهى 100األيؽاس  %80انرثخش   

انرغزٚح انًثاششج

3و و 388

3و و 229اندشٚاٌ انسؽسٙ إنٗ انثسش 

انًسرُفز يٍ انًخضٌٔ

3و و238

يٛاِ انثسش

3و و140

3و و906انرغزٚح يٍ اندشٚاٌ 

انًٛاِ اندٕفٛح

3و و1186

انًٛاِ انسؽسٛح

3و و 108





 انًماندّ انًٛاِ إسرخذاياخ

:لًاٌ تسهؽُح

انخعشاء انًسؽساخ س٘ -1

 انصُالح فٙ -2

 زمٍ خالل يٍ انخضاَاخ يك انثسش يٛاِ ذذاخم يُك -3

انًماندح انًٛاِ



نهخضاٌ اندٕفٙ   انًماندّيششٔق زمٍ انًٛاِ 

:تًذُٚح تصالنّ 

  ندُٕتٙا  اندضء فٙ صالنح يذُٚح ذمك

.لًاٌ سهؽُح يٍ

:تانًذُّٚ انًٛاِ يصادس

اندٕفّٛ انًٛاِ -1

انًائٛح انمٌٕٛ-2

انرسهّٛ يٛاِ-3
:انسكاٌ

  ٚضٚذ  تانًذُٚح انسانٙ انسكاٌ لذد ٚثهغ

  َسًح أنف 140 لٍ



خٓح اإلداسج ٔانرشغٛم نهًششٔق
ٙششكح صالنّ نخذياخ انصشف انصس

  ٌششكح لًاَٛح يساًّْ يمفهح يًهٕكح تانكايم نسكٕيح سهؽُح لًا

 و 1997فٙ يُرصف  لاو  انششكّذأسسد.

 يُسد زك االيرٛاص تخذياخ انصشف انصسٙ نًذُٚح صالنّ تًٕخة

.16/2004انًشسٕو انسهؽاَٙ  سلى 



يخؽػ لاو نًُؽمح انًششٔق



انبد يٍ رداخم ييبِ انجب  ثبنًيبِ اننٕفيخ•

. انزبسيٍ انجيئي نهًديُخ•

انزقهيىىىم يىىىٍ رىىىدْٕف َٕعيىىىخ ٔ ًيىىىخ انًيىىىبِ     •

 اننٕفيخ

 ربسيٍ األٔضبع انصبيخ ثبنًديُخ •



يٕاسد انًٛاِ تانًذُٚح

نهًٛاِ انمزتح انز٘ ًٚذ يذُٚح صالنح  انًٕسد األساسٙٚشكم انخضاٌ اندٕفٙ •

ًٛاِانتساخرٓا يٍ 

انًصذس انشئٛسٙ نرغزٚح انخضاٌ ( خصٕصا فٙ فصم انخشٚف)االيؽاس ذمرثش •

اندٕفٙ

يكمةيهٌٕٛ يرش  32,4ذمذس كًٛح انرغزٚح انسُٕٚح فٙ انًرٕسػ زٕانٙ •

يهٌٕٛ يرش يكمة  40ذمذس كًٛح انسسة انسُٕ٘ تأكثش يٍ •

يكمةيهٌٕٛ يرش  7,6ٚثهغ انمدض انسُٕ٘ نهًٛاِ زٕانٙ •



تانًذُٚح انًائٗانٕظك 

 نهًـــٛاِ انشئٛســـــٙ انًخؽػ دساســـــــح أـٓــــشخ
  (و1992 فثشاٚش) نصــــــالنح انًــٛاِ ٔيخهفـــــــاخ

 –8)تٍٛ ٚرشأذ انًائٙ انًٛضاٌ فٙ كثٛش ٔخــــٕدلدـــــض
 نهًٛاِ انًّششذ غٛش انسسة َرٛدح يكمة يرش يهٌٕٛ (20

  لٍ أسفش يًا األخشٖ ٔاالسرخذاياخ هش٘ن اندٕفٛح
  ازثّص انمزتح اندٕفّٛ انًٛاِ يُسٕب فٙ ذذسٚدٙ إَخفاض

 يك انثسش يٛاِ نرذاخم َرٛدح انًائٛح انًٕاسد ذًهر ـاْشج
  .انمزتح انًٛاِ



انصشف انصسٙ  يماندح يٛاِ َفاو

تصالنح

انصسٙ انصشف نًٛاِ ٔانُمم انردًٛك شثكح (1)

يسؽح يماندح ثالثٛح نًٛاِ انصشف انصسٙ (2)

. أنف يرش يكمة ٕٚيٛا 20اسرٛماتٛح ذثهغ تسمح  

 انًٛاِ ممَ ٔخؽٕغ اندٕفٛح انرغزٚح َفاو(3)

.ٕٚيٛا يكمة يرش أنف 18 انثانغّ انًماندح



:زمٍ انًٛاِ ٚركٌٕ يٍ َفاو 

انُالم نهًٛاِ انًماندحانخػ •

انرغزٚح آتاس •

انًشالثحآتاس •

 انًالزفحآتاس •



ٔرنك تخهك , زًاٚح انخضاٌ اندٕفٙ يٍ ذذاخم ٔصزف يٛاِ انثسش انًانسح  -1
يٍ انًٛاِ انًماندح يٕاصٚا نهخػ انسازهٙ  ْٛذسٔسراذٛكٙزاخض يائٙ خٕفٙ 

.ًُٚك صزف يٛاِ انثسش انًانسح َسٕ خضاَاخ انًٛاِ اندٕفٛح تانًُؽمح 

  
اٚماف أٔ خفط انٓثٕغ انًرضاٚذ نًُسٕب انًٛاِ اندٕفٛح  -2    

 20يٍ ياٚمشبانسفاض لهٗ ثشٔج لٕيٛح كثٛشج يرًثهح فٙ اَراج  -3    
ٔرنك ترخضُٚٓا , يهٌٕٛ يرش يكمة سُٕٚا يٍ انًٛاِ انًماندح تأزذز انؽشق 

.فٙ تاؼٍ االسض 

 ٚرمشضانسفاؾ لهٗ انًٛاِ اندٕفٛح كًصذس الرصاد٘ سهٛى دٌٔ أٌ  -4   
.   نهرذْٕس انكًٙ ٔانكٛفٙ 

     



األخشٖ نهًٛاِ انًماندح
 تشٚسٕخاالسرخذاو انصُالٙ انٕٛيٙ نًصُك اإلسًُد

.انٕٛو/يرش يكمة1500 

انرشدٛش ٔانردًٛم•

ٕٚيٛا/ يرش يكمة  450انضسالٙ انردشٚثٙاالسرخذاو •



َرائح ذمٛٛى انًششٔق

  :انداَة انًائٙ

 كاٌ انز٘ انرهٕز تسثة انًٛاِ خٕدج فٙ انكثٛش انرذْٕس إٚماف•

 انخضاٌ انٗ انصشف يٛاِ ذسشب يٍ اندٕفٙ انًخضٌٔ نّ ٚرمشض

. اندٕفٙ

 انًٛاِ يٍ نهرغزٚح َرٛدح اندٕفٛح انًٛاِ يُاسٛة ذسسٍ ذالزؿ•

. انصُالٛح نألَشؽح انًٛاِ ظخ يمذالخ ٔاَخفاض انًماندح



ذاتك َرائح ذمٛٛى انًششٔق

 :انصسٙانداَة 

ًٗانراٚفٕئذ ز               Fever50%

انفٛشٔسٙ انكثذ٘ اإلنرٓاب   Viral Hepatiti  63%

انذٔسُراسٚا           Bacillary Dysenery70%

األيٛثا داء                       Amoebiasis35%

َضنح يمٕٚح زادج ٔإسٓال

 Acute Gastro-Enteritis & Diarrhoea11% 

 بالمنطقهحسب نتائج بعض البحوث  

  راخ األيشاض تثمط اإلصــــاتح يمذالخ إَسســـــاس فٙ ٔانًرًثم انصسٙ انداَة فٙ انرسسٍ

Water) تانًٛاِ انماللح Born Diseases) كاٜذٙ يخرهفح تُسة: 



ذاتك َرائح ذمٛٛى انًششٔق

 :أخشٖ

. ثبنًديُخانبق اد اَجفبض ٔاضح في اَزقبف •

. ربسٍ َٕعيخ انًيبِ اننٕفيخ  •

. اسزٓالك انًجيداد انبق يخاَجفبض •

. ًيخ انًيبِ انًطهٕثخ نًصُع اإلسًُذ يٍ انًيبِ انًعبننخ رٕفي      •



انخالصح

الفوائددا الياةدداح الزددت ررااددذ  اام ردد ا ال  دد           

خدددفت ةزددد ح قصيردددخ ت دددر ح ةبتدددذ ا  دددبا ال ددد جرخ    

كيزرجددددخ ل اااوددددبد  الزارددددر  ل  ات راددددو  الج ددددبد    

ال خز دددخ مائ دددب ث زبثيدددخ  صيبلجدددخ    ددد  الددديا      

 ثبلزبلت  جدود  دا ه رد ا ال  د    ةدت ال ربة دخ       

.ع ى ال ربه الجوةرخ  الرا صن رااخل صربه الجر  



مة س  صوا (  1992ةج اة  )ال خطط ال ئر ـــــت لز ــــــ رفد صربه ال  ة  ال ــــ ف ال رت ل فلخ * 

.  اليبل رخ  كبصت ماة    صركت اليبل رخ 

(.   1993 غ طس)مااوخ األ   الجرئت ل      ال  ف ال رت ل فلخ * 

ال اة ةخ اليبصخ   -ث ربة خ ظفبا( 2003-2000)ثربنبد ثبألص اض تاد اليفتخ ثبلزغ ةخ  ال ربه خفت الفز ح *

(.   2004صباس)ل خاصبد ال ررخ ث ربة خ ظفــــــبا 

ث اةخ صفلخ مائ ح ( 2002-2001)ثربنبد ث ياالد اوـــــز فك ال جرااد الر  ةخ ث اةيخ صـــــفلخ خفت الفز ح 

(. 2004صباس )ت   صكبةرخ الر  اد –ال ؤ ن ال ررخ 

 2002ةولرو ) ثربن ثك ربد صربه ال  ف ال رت الواامح ةوصرب الى صرطخ ال يبلجخ ال ئر رخ ث ة ود ل فز ح صن * 

(.   2004صباس )ش كخ صفلخ لخاصبد ال  ف ال رت  -(. 2004الى ةج اة  

(   2004 -2002)ثربن ثك ربد صربه ال  ف ال رت الواامح ةوصرب الى صرطخ الج ك ال  واه ث ة ود لألعوا  * 

. صربمعجااهلل . ثربنبد صن ص ا ع م(.  2004صباس )ث اةخ ظفبا–مائ ح ال  ف ال رت 

(   قااح الج اةبد اإلت ر رخ  صواام ال ربه 2005اصااااد عب  ) صواام ال ربه ةت ع بن  كزبة *

يٕافل انًيبِ في سهطُخ عًبٌ لنيم  فشبلي  -*

* Water Resources Management Protection Department  December, 1997

*-    Development Activities on Ground Water  Quality of Wadi Adai, Al-Khad

انًشاخك




