خريطة حلو�ض النيل وتدفق املياه �إلى م�صر
�صالحية

نظام تدفق مياه النيل
يف م�رص

نهر النيل للمالحة
يستمد نهر النيل مياهه من ثالثة تجمعات رئيسية لألمطار:
•تجمع األمطار الجنويب الذي يرصف مياهه يف املنطقة املحيطة بهضبة
البحريات االستوائية
•تجمع األمطار املركزي الذي يرصف مياهه يف منطقة بحر الجبل (التي
«السد» بلغة جنوب السودان)
تسمى أيـضا ُّ
•تجمع األمطار الرشقي الذي يرصف مياهه يف املرتفعات األثيوبية
وتجدر اإلشارة إىل أن الرواسب ،التي تعترب أحد العوامل األساسية لتلوث
مياه النيل ،تتسبب يف تدهور تجمعات األمطار ،وترتسب يف خزانات املياه،
وتصعب إدارة شبكة قنوات الري .وبالنسبة إىل حمولة الرواسب( ،التي
يتألف  64 - %40مليون طن منها من الطمي) ،فهي تبلغ  160مليون
طن تتجمع كل عام عند السد العايل ،وتعادل هذه الكمية 19,393,939
فيالً يسبح يف النيل .ويأيت  140مليون طن من هذه الرواسب من «الديم»
وحدها عىل النيل األزرق ،وذلك خالل موسم الفيضان (يوليو-أكتوبر).

Aswan High Dam

يصل إىل أسوان  84مليار مرت مكعب من املياه سنويا %68 ،منها من النيل
األزرق ،و %14من نهر عطربة ،و  %18من النيل األبيض .ويشكل النيل
األزرق ،ونهر عطربة ،و %5من مياه النيل األبيض نسبة  %87من إمدادات
املياه القادمة إىل مرص من املرتفعات اإلثيوبية.
يتكون املجرى األسايس للنيل عند مدينة الخرطوم بالسودان عىل
بعد  2988كيلومرتا ً من البحر ،عند اقرتان النيل األزرق (طوله 1610
كيلومرتات) بالنيل األبيض (طوله  3700كيلومرت).
ميثل النيل األزرق مصدر مياه الفيضان التي تصل إىل مرص يف سبتمرب نتيجة
ارتفاع منسوب املياه مبنابع النيل يف بحرية تانا بأثيوبيا ،يف منطقة تتميز
بغزارة األمطار الصيفية .ويف وقت الفيضان ،يحمل النيل األزرق كميات
ضخمة من الطمي  160 -مليون طن يف السنة  -الذي يتجمع يف بحرية نارص.
وجدير بالذكر أن منسوب مياه النيل األبيض ،الذي ينقل املياه والرواسب
من تجمعي األمطار الجنويب واملركزي ،وتقعا عند منابع النيل ببحرية
فيكتوريا يف منطقة غزيرة األمطار عىل مدار العام .ويفقد النهر معظم
حمولته من الرواسب عن طريق الفيض والرتسب عرب السهول الفيضية،
والبحريات ،واملستنقعات داخل السودان.
يقطع النيل األزرق مسافة  1،529كيلومرت ليقرتن بالنيل األبيض .وخالل
هطول األمطار الغزيرة يف فصل الصيف ،يحمل النيل األزرق ما بني %80
و %85من مياه النيل.
يقطع النيل األبيض مسافة  5،500كيلومرت ليقرتن بالنيل األزرق يف
الخرطوم .ويفقد النيل األبيض معظم مياهه يف مناطق املستنقعات قرب
منبعه فضال عام يفقده بسبب التبخر خالل رحلته مرورا ً بشامل أوغندا
وجنوب السودان.
يساهم نهر السوباط سنويا مبقدار  13.5مليار مرت مكعب ،والنيل األزرق
مبقدار  54مليار مرت مكعب ،ونهر عطربة مبقدار  12مليار مرت مكعب يف
تدفق األنهار التي متر عرب املرتفعات اإلثيوبية .ويرتكز تدفق هذه األنهار
بشدة يف الفرتة من يوليو إىل أكتوبر ،وتساهم بنحو  %85من إجاميل تدفق
نهر النيل .من يناير إىل يونيو ،يقل تدفق األنهار الثالثة بشدة ،حينام
يجف عادة نهر عطربة.

Tekeze

Lake Tana
Ethiopian Highlands
Abbay

من األ نهار يف إثيوبيا ،ثالثة منها يؤثر يف تدفق املياه إىل مرص:
•أباي :ميثل  %68من املياه القادمة إىل مرص
•تيكيز :ميثل  %14من املياه القادمة إىل مرص
•بارو أكوبو :ميثل  %5من املياه القادمة إىل مرص
Baro Akobo

SOUTH SUDAN

رصفة للبحريات االستوائية إىل ( منطقة املستنقعات (منطقة
تدخل املياه امل َّ
السد) يف جنوب السودان ).ويُفقد  33.9مليار مرت مكعب
بحر الجبل ُّ -
من املياه التي تصل منطقة بحر الجبل بسبب التبخر ،وال يتبقى سوى 15
مليار مرت مكعب تتدفق إىل النيل األبيض.
املياه املفقودة �سنويا يف جنوب ال�سودان (مليار مرت مكعب)
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يتسبب التبخر يف فقد  94.5( %80مليار مرت مكعب) من أصل  118مليار
مرت مكعب من املياه تتدفق سنويا إىل بحرية فيكتوريا ،أكرب البحريات
االستوائية .وهكذا ،ال يتبقى سوى  23.5مليار مرت مكعب من املياه تتدفق
يف نهر النيل .ويأيت نحو  %86من إجاميل مياه بحرية فيكتوريا من األمطار،
التي يرتاوح معدل سقوطها السنوي يف منطقة البحرية بني  886ملليمرتا
و 2609مليمرتات ،وهو ما يساوي نصف أو مرة ونصف متوسط طول
الرجل املرصي.

1 .1يتم التحكم يف نهر النيل داخل مرص بشكل كامل من خالل
السدود املوجودة يف أسوان وسبعة قناطر موزعة عىل املنطقة ما
بني أسوان والبحر املتوسط .ويقاس تدفق املياه عند  10مقاييس
أساسية موجودة يف مواقع مختلفة عىل النيل.
2 .2من الخرطوم إىل أسوان عرب وادي حلفا ،يجري النيل يف وا ٍد ضيق
يحيط به سهل فييض يستخدم يف الزراعة .وعىل امتداد هذه
املسافة ،هناك ستة شالالت تعرتض تدفق املياه.
3 .3يجري النيل من أسوان نحو الشامل مسافة  885كيلومرتا ً قبل أن
يصل إىل القاهرة ،ويحيط به سهل فييض يتسع تدريجياً حتى يصل
عرضه إىل  20كيلومرتا ً .وهذا الوادي املمتد من أسوان إىل القاهرة،
املزروع بغزارة واملروي مبياه النيل ،يتناقض مع الصحراء الجرداء
املوجودة عىل جانبي حوض النيل.
4 .4تشمل مرص الوسطى ترعتني أساسيتني )1( :ترعة اإلبراهيمية،
تقسم املياه بني عدة ترع فرعية لتغذي مساحات صغرية
حيث َّ
من األرايض يف أسيوط ،واملنيا ،وبني سويف ،والفيوم ،والجيزة و
( )2ترعة اإلسامعيلية التي تروي أرايض قناة السويس وجزئاً من
الرشقية.
5 .5تقع دلتا النيل يف شامل القاهرة ويبلغ طولها  160كيلومرتا ً،
ويصل عرضها إىل  185كيلومرتا ً ،وتشكل  %60من مساحة األرايض
املزروعة يف مرص باإلضافة إىل مساحات واسعة من املستنقعات
والبحريات الضحلة.
6 .6بدءا ً من مقياس الدلتا باتجاه املصب ،ينقسم النيل إىل فرعني -
دمياط رشقاً ورشيد غرباً  -مكوناً بذلك دلتا النيل يف شامل مرص.
ويحمل كال الفرعني ما تبقى من مياه النيل إىل البحر املتوسط.
7 .7يبلغ طول فرع رشيد ،الذي يحتوي عىل الريَّاح املنويف وريَّاح
البحرية 239 ،كيلو مرتا ً ،ويرتاوح عرضه بني  450و 1،000مرت.
ويتسم هذا الفرع بتباين عمقه ،ويرتاوح يف املتوسط بني  12و20
مرتا ً .ويتم التحكم يف مستوى املياه بفرع رشيد من خالل قناطر
الدلتا يف الجنوب وقناطر إدفينا يف الشامل.
8 .8يبلغ طول فرع دمياط ،الذي يحتوي عىل الرياح التوفيقي وترعة
السالم 230 ،كيلومرتا ً ويرتاوح عرضه بني  300و 500مرت .ويتسم
هذا الفرع بتباين عمقه الذي يبلغ يف املتوسط نحو  8أمتار.
«9 .9مرشوع تنمية جنوب الوادي» ،واملعروف أيـضاً باسم «مرشوع
توشكا» ،يف الصحراء الغربية :تم إنشاؤه بهدف إعادة توطني
ماليني األشخاص وتوفري مياه الري ألكرث من  200,000فدان من
األرايض الصحراوية .واعتمدت خطة املرشوع عىل نقل  5,5مليار
مرت مكعب من املياه من بحرية نارص عرب خط أنابيب طوله 310
كيلومرتات.
«1010مرشوع تنمية شامل سيناء» :يجري العمل يف هذا املرشوع الذي
نجح يف استصالح وزراعة  200,000فدان غرب قناة السويس .وقد
افتتح الرئيس السابق مبارك ترعة السالم يف سنة  ،1997ويبلغ
طولها  261كيلومرتا ً وتنقل املياه تحت قناة السويس إىل صحراء
سيناء ،وهي تعترب أحد املصادر الرئيسية ملرشوع تنمية شامل
سيناء .ويف إطار هذا املرشوع ،سيتم االنتهاء من شق ترعة أخرى
تسمى «ترعة الشيخ جابر الصباح» ،التي ستساعد عىل استصالح
 400,000ألف فدان إضافية رشق قناة السويس.
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