
Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 23 No. 2 October 2020 

1 
 

 
 اعزٖالك ٍٞبٓ اىششة فٜ ٍحبفظخ أعٞ٘ؽ

 "دساعخ فٜ اىدغشافٞب االقزظبدٝخ"

 ثبعزخذاً ّظٌ اىَؼيٍ٘بد اىدغشافٞخ
 آية ناصر عبد الرازق جودة 

 جامعة الوادي الثديد - كمية اآلداب –قخم جغرافيا 
 ه1441 –م 0202

 اىَيخض اىؼشثٜ: 

سطح الكرة االرضية، فيو موورد مةثودد ال يىسوو، ولكسوو يةوألنر اون اخووء اسوةحدام يعد الزاء أىم الزوارد الزوجودة عمي 
اونخان لو فيةعرض لمةموث الذي يسةقل إلو اونخان أما ااالسوةحدام الزاارور عور قراوش الدورب، أو االسوةحدام الغيور ماارور عور 

الزياه غالًفا يكاد أن يكون مةذواًل يجويب اكوكوأل اورض،  يوط تغطوي الاجوار والزجيطوات  ن قراش الغذاء السااتي، والجيواني، واكو
% مر 0.4لعذاة % مر إجزالي  ثم الزياه، بيسزا يبمغ  ثم الزياه ا61.9% مر جزمة مخا ة سطح اورض، وتجةوي عمو 11

يووةم اسووةحداميا فووي الزسووازل والزجووال الةثاراووة اقذوود اكزيووات الزيوواه الزخووةيمكة األنيووا تمووي الزيوواه الةووي و ،  إجزووالي  ثووم الزيوواه
ىذا الاجوط إلوو إلقواء الرووء عموو اسوةيالك  ف. وايدوالزذانع والورش والزذالح الجكومية والزرافش العامة خالل سسة اال ذاء

ميواه الدورب، مياه الدرب في مجافظة أسيوط مر وجية السظر الثغرافية وذلي مر خالل الةعرض لدراسة الةوزاع الثغرافي لكزيات 
وصور االسةيالك الزحةمىة وتوزاعيا الثغرافي، ونذيأل الىرد مر مياه الدرب، ومقارنة االسوةيالك ااننةواج والةعورف عموو كزيوات 

 . واتذال الزااني اداكة مياه الدرب الزياه الزىقودة
 ٍقذٍخ: 

وتعوووووود ميوووووواه الدووووووورب الس يووووووة موووووور الجاجوووووووات 
؛ لزوووا تخووواىم اوووو فوووي الجىوووا  عموووو اوساسوووية لمزثةزعوووات

صوووجة اننخوووان، ومووور نوووم زاوووادة عزوووره اننةووواجي الزةوقوووع 
أصوووواح مةوسووووب نذوووويأل الىوووورد وإنةاجيةووووو، وموووور ىسووووا فقوووود 

مووور ميوووواه الدوووورب الس يووووة مووور مرروووورات الةسزيووووة الادووووراة 
عمووووو مخووووةو، العووووالم، كزووووا أنووووو موووور العواموووول اوساسووووية 

 .(i) الالزمة لمكتير مر اوندطة الذساعية، والةثاراة
وتقووووع مجافظووووة أسوووويوط مووووا بووووير خطووووي قووووول 

    09’ 44 روووووورقا وداضرتووووووي عوووووورض    00’ 4 و   02’ 44
رووووزااًل ، وىووووي بووووذلي يبمووووغ أقذووووو امةووووداد ْ   01’ 40و 

كووووم،  102لمزجافظووووة موووور الثسوووووب إلووووو الدووووزال  وووووالي 
وتجووودىا روووزااًل مجافظوووة الزسيوووا وجسوووووًا مجافظوووة سووووىاج 
وتزةووود رووورقًا إلوووي جاوووال الزسطقوووة الدووور ية  ةوووي مجافظوووة 
 الاجووور او زووور وغرووووا إلوووي مجافظوووة الووووادي الثديووود، وتبموووغ

 اي  0كم04609 الكمية لمزجافظة  والي الزخا ة
 

 
 تقرااووووووا موووووور جزمووووووة مخووووووا ة الثزيوراووووووة %1,9تزتوووووول 

تزتوووووووول  0كووووووووم1964.40الزألىولووووووووة  وتبمووووووووغ الزخووووووووا ة
% مووور إجزوووالي مخوووا ةيا الكميوووة، واةرتوووأل عموووو ذلوووي 9.4

تركووووز الخووووكان فووووي نطوووواق ضوووويش موووور الزجافظووووة الزةزتوووول 
فوووووووووووي الخووووووووووويل ال يروووووووووووي، وابموووووووووووغ عووووووووووودد سوووووووووووكان 

م،وووووووذلي تبموووووغ 0211نخوووووزة عوووووام 4030036الزجافظوووووة
نخوووووووووزة عوووووووووام  0439.14الكتافوووووووووة الىعميوووووووووة  ووووووووووالي 

 11مركوووووز  11م، وتةكوووووون مجافظوووووة اسووووويوط مووووور 0211
 –مسىمووووووط –القوصوووووية –ديوووووروط–مديسوووووة وىوووووي   أسووووويوط 

سووووا ل سووووميم  -الغسووووايم  –البووووداري  –ابسوووووب  –أبوووو تووووي  
الىووووةحل والةوووووي تزتوووول عواصوووووم لةمووووي الزراكوووووز  –صوووودفا  –

ز اثانوووأل العاصوووزة عموووو مثزوعوووة مووور واجةووووي كووول مركووو
 49الو ووودات مجميوووة قرواوووة الرا يوووة بمغووو  فوووي مثزوعيوووا 

عزوووووووة  611قراووووووة تااعووووووة و 004و وووووودة مجميووووووة وعوووووودد 
 .(ii) ونثع

 
 
 

  

 

 AUCES 



Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 23 No. 2 October 2020 

2 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اىدغشافٞخ، خشٝطخ اىحذٗد اإلداسٝخ ىَحبفظخ أعٞ٘ؽ، اىَظذس: اػزَبًدا ػيٚ اىدٖبص اىَشمضٛ ىزؼجئخ اىؼبٍخ ٗاإلحظبء ٗحذح ّظٌ اىَؼيٍ٘بد 

 (.011111: 0ً، ٍقٞبط )7102

 ً.7102( اىزقغٌٞ اإلداسٛ ىَحبفظخ أعٞ٘ؽ ػبً 0شنو)
 

وقووووووود اعةزووووووود الاجوووووووط عموووووووو موووووووسي  الةجميووووووول 
الزكوووووواني، والزووووووسي  الزوضوووووووعي، والزووووووسي  الةوووووواراحي، 

لةوزاووووع وذلوووي بيووودف الةعوووورف عموووو الحذوووواض  الزكانيوووة 
واسووووةيالك ميوووواه الدوووورب فووووي مجافظووووة أسوووويوط، وتجميوووول 
مىوووردات الظووواىرة الثغرافيوووة وعساصووورىا الزحةمىوووة، ودراسوووة 

 الةطور الةاراحي السةيالك مياه الدرب في الزجافظة.
وقووووووود اعةزووووووودت الدراسوووووووة عموووووووو الكتيووووووور مووووووور 
الزذوووووادر ان ذووووواضية الزسدوووووورة والغيووووور الزسدوووووورة الةوووووي 

الذووووورف الذووووووجي فووووووي تذووووودرىا رووووووركة ميووووواه الدوووووورب و 
مجافظووووووة أسوووووويوط، ومركووووووز الزعمومووووووات ودعووووووم واتحووووووواذ 
القووووورار، والثيووووواز الزركوووووزي لمةعباوووووة العاموووووة وان ذووووواء، 

  .والدركة القاارة لمزياه والذرف الذجي
ىوووذا إلوووو جانوووأل االعةزووواد عموووو اعووو  الزراجوووع 
والووووووودوراات العرويوووووووة واوجسبيوووووووة والةوووووووي تةسووووووواول انةووووووواج 

 واسةيالك مياه الدرب.
 

 وتةمح  خطة الاجط في ضوء السقاط الةالية:
 أواًل: توزاع اسةيالك الزياه ازجافظة أسيوط:

: مةوسوووب نذووويأل الىووورد مووور ميووواه الدووورب الزخوووةيمكة نانًيوووا
 أسيوط. ي مجافظةف
 ااننةاج.: اسةيالك مياه الدرب مقارنة نالًتا

 رااًعا: اتذال الزااني اداكة مياه الدرب.
 الزياه ازجافظة أسيوط:أواًل: توزاع اسةيالك 

 اىز٘صٝغ اىدغشافٜ - أ

تةاووواير كزيوووات ميووواه الدووورب الزخوووةيمكة بوووير مراكوووز 
مجافظوووة أسووويوط تاًعوووا لمجثوووم الخوووكاني وأعووودد الزدوووةركير 
واخووووووووةالف  ثووووووووم الزراكووووووووز وكووووووووذلي  خووووووووأل الزخووووووووةوي 
ل 1االقةذووووووادي واالجةزوووووواعي لخووووووكان واوضووووووح الثوووووودول 

ل توزاووووووع الخوووووووكان وكزيووووووات ميوووووواه الدووووووورب 0والدووووووكل  
الزخوووووووةيمكة وأعووووووودد الزدوووووووةركير فوووووووي مراكوووووووز مجافظوووووووة 

 م.0211أسيوط عام 
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 ً.7102( ر٘صٝغ أػذد اىغنبُ ٗمَٞبد ٍٞبٓ اىششة اىَغزٖينخ ٗأػذاد اىَشزشمِٞ ثَشامض اىَحبفظخ ػبً 0اىدذٗه)

 % عدد الزدةركير  مدةركل % / يوم 0االسةيالك م % الخكان  نخزةل الزراكز
 04.1 111661 40.0 163341 00.0 614660 أسيوط
 10.9 34003 10.1 19191 10.0 464644 ديروط
 12.0 93160 1.1 44121 12.9 490040 القوصية
 12.6 10104 11.0 94410 11.6 400910 مسىموط
 1 49929 9.1 06231 1.0 001613 أبو تي 
 4.9 02664 0.4 16614 4.0 130606 صدفا
 0.0 01911 0.9 14133 0 100914 الغسايم
 3.0 44460 4.6 04204 6.4 411400 أبسوب
 1.0 41310 9.6 42033 1.4 001261 الىةح
 4 09401 0.0 16001 4.1 132212 سا ل سميم
 9.0 41422 4.1 01264 9.0 012000 البداري 

 122 993036 122 432210 122 4030036 جزمة الزجافظة
ششمخ ٍٞبٓ اىششة ٗاىظشف اىظحٚ فٜ  -7102ًاىدٖبص اىَشمضٙ ىزؼجئخ اىؼبٍخ ٗاإلحظبء: رؼذاد اىغنبُ ػبً اىَظذس: اىطبىجخ أػزَبًدا ػيٚ 

 ً.7102ٍحبفظخ أعٞ٘ؽ، قطبع اىشئُ٘ اىزدبسٝخ، اإلٝشاداد، ثٞبّبد غٞش ٍْش٘سح،

ل نخووووةسة  0ل والدووووكل  1وموووور خووووالل الثوووودول  
 الجقاضش الةالية:

  بمغووووو  جزموووووة كزيوووووة الزيووووواه الزخوووووةيمكة االزجافظوووووة
م، وتحةمووووووو  0211/يووووووووم عوووووووام 0ألووووووو  م 432.2

كزيووووة الزيوووواه الس يووووة الزخووووةيمكة بووووير مراكووووز وقووووري 
الزجافظوووة تاًعوووا لةوزاوووع أعوووداد الخوووكان وتوزاوووع اعووودا 
الزدوووووةركير،  يوووووط يدوووووغل مركوووووز أسووووويوط الزرتاوووووة 

% 00.0اوولووووو موووور  يووووط أعوووودد الخووووكان بسخوووواة 
كان االزجافظوووووة، وادوووووغل الزرتاوووووة مووووور جزموووووة الخووووو

اوولوووووووو مووووووور  يوووووووط كزيوووووووات االسوووووووةيالك بسخووووووواة 
% مووووووور جزموووووووة كزيوووووووة الزيووووووواه الزخوووووووةيمكة 40.0

االزجافظوووة، وادوووغل الزرتاوووة اوولوووو أيًروووا مووور  يوووط 
% مووووووور جزموووووووة 04.1أعوووووووداد الزدوووووووةركير بسخووووووواة 
 أعداد الزدةركير االزجافظة.

  تةىوووش جزيوووع مراكوووز الزجافظوووة فوووي الةرتيوووأل فوووي أعووودد
 موووور أعووووداد الخووووكان وأعووووداد الزدووووةركير،  يووووط كوووواًل 

أ ةووول كووواًل مووور ديوووروط، مسىمووووط، القوصوووية، أبسووووب، 
الىووووةح، أبووووو تووووي ، البووووداري، صوووودفا، سووووا ل سووووميم، 
الغسووووايم، الزراكووووز التوووواني والتالووووط والرااووووع والحووووامس 
والخوووووووادس والخوووووووااع والتوووووووامر والةاسوووووووع والعارووووووور 

 واوخير عمو الةوالي.
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  وتحةموو  مراكووز كوواًل موور الىووةح، أبووو تووي ، أبسوووب فووي

الةرتيووووأل موووور  يووووط كزيووووات الزيوووواه الزخووووةيمكة عوووور 
أعوووووداد الخوووووكان وأعوووووداد الزدوووووةركير،  يوووووط أ ةووووول 

%، فووووي 9.6مركووووز الىووووةح الةرتيووووأل الحووووامس بسخوووواة 
 ووير أنووو أ ةوول الزركووز الخووادس فووي كوواًل موور اعوووداد 
الخوووكان واعوووداد الزدوووةركير، وأ ةووول مركوووز أبوووو توووي  
الةرتيووووووووأل الخووووووووادس فووووووووي كزيووووووووة ميوووووووواه الدوووووووورب 

% فووووووي  ووووووير أنووووووو ا ةوووووول 9.1الزخووووووةيمكة بسخوووووواة 
ي كووول مووور أعوووداد الخوووكان وأعوووداد الةرتيوووأل الخوووااع فووو

الزدوووةركير، و ةووول مركوووز أبسووووب الةرتوووأل الخوووااع فوووي 
% فووووي 4.6كزيووووة ميوووواه الدوووورب الزخووووةيمكة بسخوووواة 

 ووير أنوووو  ةووول الةرتيوووأل الحووامس فوووي كووول مووور اعوووداد 
 الخكان واعداد الزدةركير.

  تةىووووووش اوووووواقي مراكووووووز الزجافظووووووة فووووووي الةرتيووووووأل فووووووي
واعوووداد  كزيوووات الزيووواه الزخوووةيمكة موووع أعوووداد الخوووكان

الزدوووووةركير  يوووووط أ ةووووول كووووواًل مووووور مركوووووز أسووووويوط، 
ديوووووووروط، مسىمووووووووط، القوصوووووووية، البوووووووداري، صووووووودفا، 
وسووووووا ل سووووووميم، الغسوووووووايم الةرتيووووووأل االول، التووووووواني، 

والتالوووط، الرااوووع، التوووامر، الةاسوووع، العارووور، واالخيووور 
 عمو الةوالي. 

  وعسوووود تطبيووووش معاموووول االرتاووووواط بووووير عوووودد الخوووووكان
فووووووي مراكووووووز مجافظووووووة وكزيووووووة الزيوووووواه الزخووووووةيمكة 

أسووويوط تبوووير وجوووود ارتاووواط قوووردي قووووي؛  يوووط بموووغ 
، واعسووووي ذلووووي أن تزاوووود كزيووووة 2.60معوووودل االرتاوووواط 

الزيووواه الزخوووةيمكة كمزوووا ارتىوووع عووودد الخوووكان والعكوووس 
 صجيح.
 الةوزاع القطاعي:  - ب

تةعووووودد مثووووواالت اسوووووةيالك الزيووووواه الس يوووووة فوووووي 
مجافظوووة أسووويوط  خوووأل أوجوووو اسوووةحداميا بسخوووأل محةمىوووة 

القطاعوووات الزحةمىوووة عموووو مخوووةوي مراكوووز الزجافظوووة بوووير 
ل وفًقووووا لمجثووووم الخووووكاني وخذوووواض  الخووووكان، 0جوووودول  

ومخوووةوي متيدوووةيم فوووي كووول مركوووز مووور مراكوووز الزجافظوووة، 
 يووووط يدووووزل االسووووةيالك الزسزلووووي، الذووووساعي، الةثوووواري، 

 الجكومي، واغراض اخري.

 

 (.3اىَظذس: اىطبىجخ اػزَبًدا ػيٚ ثٞبّبد خذٗه)

 . 7102ً( اىز٘صٝغ اىدغشافٜ ىنَٞبد ٍٞبٓ اىششة اىَغزٖينخ ٗاػذاد اىَشزشمِٞ فٜ ٍحبفظخ أعٞ٘ؽ ػبً 7شنو )
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 .7102ىقطبػبد اىَخزيفخ فٜ ٍشامض ٍحبفظخ أعٞ٘ؽ ػبً ( ط٘س اعزٖالك ٍٞبٓ اىششة ثب7اىدذٗه)

 
 الزراكز

 اغراض آخري  االسةيالك الجكومي االسةيالك الذساعي االسةيالك الةثاري  االسةيالك الزسزلي
 % 0أل  م % 0أل  م % 0أل  م % 0أل  م % 0أل  م

 10.4 324.5 04.4 8793.6 06.1 234.3 00.6 2568.5 04.0 60659.4 أسيوط
 02.2 781.1 00.0 5660.4 03.3 227.8 11.9 1300.1 11.9 19829.4 ديروط
 2.4 9.9 01.1 6896.3 0.0 17.9 0.9 398.2 6.9 16553.1 مسىموط
 2.1 18.3 2.1 179.9 1.6 15.0 12.0 1141.7 3.1 14963.2 القوصية
 2.0 4.4 2.3 200.4 6.0 73.7 1.3 205.5 1 11934.8 أبسوب
 1.1 183.6 0.4 614.3 00.3 180.3 03.0 4277.8 4.0 9007.5 أبو تي 
 0.0 83.6 1.0 307.3 2 0.0 0.1 230.0 3.0 14084.6 الىةح
 40.9 1108.5 0.2 775.6 2 0.0 1 779.6 4.0 7225.5 البداري 
 2.0 4.7 1.4 1875.7 2.1 0.4 2.0 24.5 0.1 5385.9 صدفا
 0.0 82.9 2.0 67.5 4.4 35.8 1.4 172.6 0.6 6660.9 سا ل سميم
 2 0.0 2.4 100.4 2.9 4.4 2.6 105.1 0.1 5334.1 الغسايم
 122 2601.4 122 25471.5 122 789.5 122 11203.7 122 171638.3 االجزالي

 

ثٞبّبد  اىَظذس: اىطبىجخ اػزَبدا ػيٚ ششمخ ٍٞبٓ اىششة ٗاىظشف اىظحٜ ثَحبفظخ اعٞ٘ؽ ٗاى٘ادٛ اىدذٝذ، قطبع اىشئُ٘ اىزدبسٝخ، اإلٝشاداد،

 ً.7102غٞش ٍْش٘سح،

( رجبِٝ ٍؼذالد اعزٖالك ٍٞبٓ اىششة ثَشامض ٍحبفظخ أعٞ٘ؽ حغت ّ٘ع االعزخذاً َٗٝنِ رقغٌٞ اٗخٔ 3( ٗاىشنو)7ٗٝزؼح ٍِ اىدذٗه)

 اعزٖالك ٍٞبٓ اىششة فٜ ٍحبفظخ أعٞ٘ؽ مبىزبىٜ:

 
 (.7اىَظذس: اىطبىجخ اػزَبًدا ػيٚ ثٞبّبد خذٗه ) 

 ً.7102اىدغشافٜ ىظ٘س اعزٖالك ٍٞبٓ اىششة فٜ ٍحبفظخ اعٞ٘ؽ ػبً  غ( اىز٘ص3ٝاىشنو)
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 االسةيالك الزسزلي: -1
واقذوووووووود ااالسووووووووةيالك الزسزلووووووووي اسووووووووةحدامات 
الخوووكان لزيووواه الدووورب داخووول مسوووازليم فوووي أغوووراض الدووورب 
والطيووووووي وغخوووووول اووانووووووي والزالاووووووس واسووووووةعزال دورات 

الزسزلووووي تاًعووووا لزخووووةوي ، واحةموووو  االسووووةيالك (iii)الزيوووواه 
الخووووكان وعووووددىم ومخووووةوي دخوووول الىوووورد وىووووو يعوووود أىووووم 
أنووووووات االسوووووةحدامات االسخووووواة لخوووووكان مجافظوووووة أسووووويوط 
 يوووووط تكخوووووةيمي أكبووووور كزيوووووة ميووووواه رووووورب عموووووو مخوووووةوي 
الزجافظووووووووة فووووووووي االسووووووووةحدام الزسزلووووووووي وذلووووووووي بسخوووووووواة 

% موووووور كزيووووووة ميوووووواه الدوووووورب الزخووووووةيمكة عمووووووو 31.1
 مخةوي الزجافظة.

 يووووووات ميوووووواه الدوووووورب الزخووووووةيمكة فووووووي وارتىعوووووو  كز
القطووووووات الزسزلووووووي فووووووي كوووووواًل موووووور مركووووووز  أسوووووويوط، 
ديوووروط، مسىمووووط، القوصوووية، وديوووروط، الىوووةحل  يوووط 

مميوووون 109.26بموووغ كزيوووة الزيووواه الزخوووةيمكة بيوووم 
% مووووووور إجزوووووووالي كزيوووووووة ميووووووواه 10.4بسخووووووواة  0م

الدووووورب الزخوووووةيمكة فوووووي القطوووووات الزسزلوووووي، وارجوووووع 
الزراكووووز االسخوووواة ذلووووي لكبوووور الجثووووم الخووووكاني ليووووذه 

لاووووواقي مراكوووووز الزجافظوووووة  يوووووط بموووووغ إجزوووووالي عووووودد 
% موووووور 94.3نخووووووزة بسخوووووواة 0330660سووووووكانيم 

 إجزالي سكان الزجافظة.
  وانحىرووووو  كزيوووووات ميووووواه الدووووورب الزخوووووةيمكة فوووووي

القطووووات الزسزلووووي فووووي كوووواًل موووور  أبسوووووب، أبووووو تووووي ، 
البووووداري، سووووا ل سووووميم، صوووودفا، الغسووووايمل  يووووط بمووووغ 

 0مميوووووون م44.44ة بيوووووم كزيوووووة الزيووووواه الزخوووووةيمك
% موووور إجزووووالي كزيووووة ميوووواه الدوووورب 09.4بسخوووواة 

الزخوووةيمكة فوووي القطوووات الزسزلوووي وارجوووع ذلوووي لذوووغر 
الجثوووم الخوووكاني ليوووذه الزراكوووز االسخووواة لاووواقي مراكوووز 
الزجافظوووووووة  يوووووووط بموووووووغ إجزوووووووالي عووووووودد سوووووووكانيم 

% موووووور إجزووووووالي 04.0نخووووووزة بسخوووووواة 1466069
 سكان الزجافظة.

 االسةيالك الجكومي: -1
واقذوووود اووووو كزيووووات الزيوووواه الةووووي تخووووةحدم فووووي 
الزرافوووووووووش والحووووووووودمات متووووووووول الزخةدووووووووو يات والو ووووووووودات 

، واوووووووألتي فووووووووي (iv)الذوووووووجية والزووووووودارس ودور التاووووووووادة 
الزرتاوووة التانيوووة اعووود االسوووةيالك الزسزلوووي،  يوووط بموووغ نخووواة 

 % مر إجزالي كزيات 10كزية الزياه الزخةيمكة او 

 
فظووووة عووووام ميوووواه الدوووورب الزخووووةيمكة عمووووو مخووووةوي الزجا

 م. 0211
  يةذوووودر مركووووز أسوووويوط مراكووووز الزجافظووووة فووووي نخوووواة

ميوووووواه الدوووووورب الزخووووووةيمكة فووووووي القطووووووات الجكووووووومي 
% موووور إجزوووووالي الزيووووواه 04.4وذلووووي بسخووووواة بمعووووو  

الزخووووووةيمكة فووووووي قطووووووات الجكووووووومي عمووووووو مخووووووةوي 
م؛ وارجوووووع ذلوووووي ون مركوووووز 0211الزجافظوووووة عوووووام 

أسووويوط يعووود عاصوووزة الزجافظوووة ادارًاوووا،  يوووط يةثزوووع 
ديووووان عوووام الزجافظوووة ومعظوووم اليياوووات الجكوميوووة اوووو 

اانضوووووافة إلوووووو الزووووودارس والزخةدووووو يات والكميووووووات 
والزعاىووووود الةوووووي تحووووودم الخوووووكان،  يوووووط بموووووغ عووووودد 

مسدووووووواو بسخووووووواة 1940الزسدووووووووت الجكوميوووووووة اوووووووو 
% موووووووور إجزووووووووالي الزسدوووووووووت الجكوميووووووووة فووووووووي 13

م. بيسزووووا يزتوووول ذلووووي القطووووات 0211الزجافظووووة عووووام 
زيوووواه الزخووووةيمكة فووووي % موووور كزيووووة ال10.1نخوووواة 

الزركوووووز؛ واعوووووز، ذلوووووي السوووووةيالك القطوووووات الزسزلوووووي 
% موووور إجزووووالي الزيوووواه الزخووووةيمكة فووووي 30.9عمووووو 
 الزركز.

   وأ ةووووول مركوووووز مسىمووووووط، وديوووووروط الةرتيوووووأل التووووواني
% 00.0%، 01.1والتالوووووط عموووووو الةووووووالي بسخووووواة 

مووور إجزوووالي الزيووواه الزخوووةيمكة فوووي قطوووات الجكوووومي 
م، واعوووزي ذلوووي 0211عموووو مخوووةوي الزجافظوووة عوووام 

كتووورة الزسدووووت الجكوميوووة بيزوووا مقارنوووة باووواقي مراكوووز 
الزجافظوووة اوخووور،  يوووط بموووغ إجزوووالي عووودد الزسدووووت 

% موووور 01.9مسدووووألة بسخوووواة 0446كوميووووة بيووووم الج
إجزوووووالي الزسدووووووت الجكوميوووووة فوووووي الزجافظوووووة عوووووام 

 م.0211
   وانحىرووووو  كزيوووووات الزيووووواه الزخوووووةيمكة فوووووي القطوووووات

الجكووووومي فووووي كوووواًل موووور  صوووودفا، البووووداري، أبووووو تووووي ، 
الىووةح، أبسوووب، القوصوووية، الغسووايم، سوووا ل سووميمل  يوووط 

 0مميوووووون م 4.10بمغووووو  كزيوووووة ميووووواه الدووووورب بيزوووووا 
% موووور إجزووووالي الزيوووواه الزخووووةيمكة فووووي 19.0سخوووواة ب

قطوووووووات الجكوووووووومي؛ وارجوووووووع ذلوووووووي لقموووووووة الزسدووووووووت 
الجكوميوووة بيوووم  يوووط بموووغ إجزوووالي الزسدووووت الجكوميوووة 

% موووووور إجزووووووالي 40.6مسدوووووووأله بسخوووووواة 4166بيووووووم 
 م.0211الزسدوت الجكومية في الزجافظة عام 
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 االسةيالك الةثاري: -0
الووووط يووووألتي االسووووةيالك الةثوووواري فووووي الزركووووز الت

االسخوووووووواة لكزيووووووووة الزيوووووووواه الزخووووووووةيمكة عمووووووووو مخووووووووةوي 
% موووووور إجزووووووالي 4.0م بسخوووووواة 0211الزجافظووووووة عووووووام 

الزيوووواه الزخووووةيمكة فووووي الزجافظووووة؛ وذلووووي لةغطيووووة  اجووووة 
الزجوووووووووالت الةثاراوووووووووة وخاصوووووووووة الزقووووووووواىي والزطووووووووواعم 
واالسوووةرا ات والزثوووازر وغيرىوووا مووور اوندوووطة الةوووي تعةزووود 

  عمو مياه كعسذر أساسي ليذه اوعزال.
  وتةاوووواير كزيووووة الزيوووواه الزخووووةيمكة فووووي ىووووذا القطووووات

بووووير مراكووووز الزجافظووووة  يووووط اسووووةجوذت مراكووووز كوووواًل 
مووووور أبوووووو توووووي  وأسووووويوط، ديوووووروط، القوصوووووية عموووووو 
أعموووو كزيوووات ميووواه مخوووةيمكة فوووي ىوووذا القطوووات  يوووط 

مميووووون  6.06بمغوووو  كزيووووة الزيوووواه الزخووووةيمكة بيووووم 
% مووووووور إجزوووووووالي كزيوووووووة الزيووووووواه 30.6بسخوووووواة  0م

الزخووووووةيمكة فووووووي القطووووووات الةثوووووواري عمووووووو مخووووووةوي 
الزجافظووووة، وىووووم بووووذلي يخووووةجوذون عمووووو أكتوووور موووور 
نالنوووة أرووووع الزيووواه الزخوووةيمكة فوووي القطوووات الةثووواري؛ 
وارجوووووع ذلوووووي النةدوووووار الزجوووووال الةثووووواري األنواعيوووووا 
 الزحةمىوووة بيزوووا؛ مزوووا أد، إلوووو ارتىوووات كزيوووة الزيووواه

 الزخةحدمة. 
  وانحىروووووو  كزيووووووة ميوووووواه الدوووووورب الزخووووووةيمكة فووووووي

السدوووواط الةثوووواري فووووي كوووواًل موووور  البووووداري، مسىموووووط، 
الىوووةح، سوووا ل سوووميم، الغسوووايم، صووودفال،  يوووط بمغووو  

 0مميوووووووون م 1.60كزيوووووووة ميووووووواه الزخوووووووةيمكة بيوووووووم 
% مووووووووور إجزوووووووووالي كزيوووووووووة الزيووووووووواه 11.1بسخووووووووواة 

الزخووووووةيمكة فووووووي القطووووووات الةثوووووواري عمووووووو مخووووووةوي 
 الزجافظة.

 مثاالت آخري: -0
وتدوووووووزل اومووووووواكر الخووووووويا ية، وري الجوووووووداضش، 
والجس يووووات العزوميووووة و س يووووات الجراووووش .... الوووو ، وقوووود 
بمغوووو  كزيووووة ميوووواه الدوووورب الزخووووةيمكة فووووي ىووووذا القطووووات 

% موووور جزمووووة اسووووةيالك 1.0بسخوووواة  0ألوووو  م 0921.4
م، وىووووي 0211ميوووواه الدوووورب فووووي مجافظووووة أسوووويوط عووووام 

 السةيالك الةثاري.تألتي في الزرتاة الرااعة اعد ا
  وسوووثل مركوووز  البوووداري وديوووروط وأسووويوط وأبوووو توووي ل

أعمووووو كزيووووات ميوووواه مخووووةيمكة  يووووط بمغوووو  إجزووووالي 
 بسخاة  0مميون م0.42الزياه الزخةيمكة بيم 

 
% موووور كزيووووة ميوووواه الدوووورب الزخووووةيمكة فوووووي 60.0

ىوووذا القطوووات عموووو مخوووةوي الزجافظوووة؛ واىخووور ذلوووي 
االندوووووطة  إلوووووو انةدوووووار الجوووووداضش والزدووووواتل، وتسووووووت

 بيذه الزراكز.
  وانحىرووو  كزيووواه الزيووواه الزخوووةيمكة فوووي مراكوووز كووواًل

 الىووووةح، سووووا ل سووووميم، القوصووووية، مسىموووووط، أبسوووووب، 
صوووووووودفا، الغسووووووووايمل  يووووووووط بمووووووووغ إجزووووووووالي الزيوووووووواه 

%  1.3بسخووووواة  0ألووووو  م 020.1الزخوووووةيمكة بيوووووم 
مووور كزيوووة ميووواه الدووورب الزخوووةيمكة فوووي ىوووذا القطوووات 

 عمو مخةوي الزجافظة
 االسةيالك الذساعي: -4

واوووووووألتي االسوووووووةيالك الذوووووووساعي فوووووووي الزرتاوووووووة 
الحامخوووووة واوخيووووورة مووووور جزموووووة الزيووووواه الزخوووووةيمكة فوووووي 

% موووووور 2.4الزجافظووووووة،  يووووووط اسووووووةيمي ىووووووذا القطووووووات 
 م.0211جزمة الزياه الزخةيمكة في الزجافظة عام 

وترووووووم الزرسخووووووات الذووووووساعية فووووووي مجافظووووووة 
ة، أسوووووويوط مثزوعووووووة مةسوعووووووة موووووور الذووووووساعات الغذاضيوووووو

، وصوووووساعة الزسخووووووجات، والوووووورق، وصوووووساعة ةوالكيزياضيووووو
اوخدووووواب وموووووواد البسووووواء، والذوووووساعات الةجواميوووووة، ووموووووغ 

مسدووووألة  9100عوووودد الزسدوووووت الذووووساعية فووووي الزجافظووووة 
 م موزعير كالةالي:0211عام 
  مسدووووألة تااعووووة لميياووووة العامووووة لمةذووووسع،  194عوووودد

مسدوووووووألة تااعوووووووة لميياوووووووة العاموووووووة لالسوووووووةتزار  343
لزسووووواقش الذوووووساعية الثديووووودة االزجافظوووووة، خاصوووووة اا
مسدوووووووووألة  رفيوووووووووة تااعوووووووووة لقطوووووووووات  4422وعووووووووودد 

 ل. v الزدروعات الزجمية وىي الورش الجرفية 
  ، وسووووثم  مراكووووز كوووواًل موووور أسوووويوط، ديووووروط، أبوووووتي

أبسووووب الزركوووز اوولوووي التووواني والتالوووط والرااوووع عمووووو 
الةووووووالي مووووور  يوووووط كزيوووووة الزيووووواه الزخوووووةيمكة فوووووي 

%، 03.3%06.1سخووووووووووواة القطوووووووووووات الذوووووووووووساعي ب
كزيوووووووووة ميووووووووواه الدووووووووورب  إجزوووووووووالي مووووووووور 00.3%

مخووووووووةوي  عموووووووووالزخووووووووةيمكة فووووووووي ىووووووووذا القطووووووووات 
الزجافظوووة عموووو الةرتيوووأل،  يوووط بموووغ إجزوووالي كزيوووات 

بسخووووووووواة 0م 119102الزيووووووووواه الزخوووووووووةيمكة بيوووووووووم 
كزيوووووووووة ميووووووووواه الدووووووووورب  إجزوووووووووالي مووووووووور% 62.1

مخووووووووةوي  عموووووووووالزخووووووووةيمكة فووووووووي ىووووووووذا القطووووووووات 
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عووووودد الزسدووووووت الزجافظوووووة؛ وارجوووووع ذلوووووي الرتىوووووات 
الذووووساعية بيووووم  يووووط بمووووغ إجزووووالي عوووودد الزسدوووووت 

% موووور 91.4مسدوووألة بسخوووواة 4102الذوووساعية بيووووم 
إجزووووالي عوووودد الزسدوووووت الذووووساعية فووووي الزجافظووووة 

 م.0211عام 
  وانحىرووو  كزيوووات الزيووواه الزخوووةيمكة فوووي مراكوووز كووواًل

مووووور سووووووا ل سوووووميم، مسىموووووووط، القوصوووووية، الغسووووووايم، 
خووووةيمكة بيووووم صوووودفا  يووووط بمووووغ إجزووووالي الزيوووواه الز

%؛ وارجوووووووووووووووع ذلوووووووووووووووي 6.0بسخووووووووووووووواة  0م10094
الزسدوووووووت الذووووووساعية بيووووووم  يووووووط بمووووووغ  ضالنحىووووووا

مسدووووألة بسخوووواة 1409إجزووووالي عوووودد الزسدوووووت بيووووم 
% موووووور إجزووووووالي الزسدوووووووت الذووووووساعية فووووووي 00.0

 الزجافظة.
 
 

  ولوووم يخوووةجوذ كووواًل مووور مركوووز الىوووةح، والبوووداري عموووو
أي كزيووووة موووور ميوووواه الدوووورب الزخووووةيمكة فووووي قطووووات 
الذووووساعي؛ عمووووو الووووورغم موووور ا ةوووووواء مركووووز الىوووووةح 

مسدوووووألة صوووووساعية ومركوووووز البوووووداري عموووووو  10عموووووو 
مسدوووألة صوووساعية؛ وارجووووع ذلوووي إلوووو أن معظووووم  444

الزسدوووووت فووووي ىووووذه الزراكووووز تعةزوووود عمووووو مجطاتيووووا 
اصوووووة فوووووي الجذوووووول عموووووو  اجاتيوووووا وقمزااتيوووووا الح
 مر الزياه.  

 رااًعا: مةوسب نذيأل الىرد مر االسةيالك:
يعوووود مةوسووووب نذوووويأل الىوووورد موووور أىووووم اوسووووس 
والزعووووايير الةووووي يقوووواس بيووووا الزوووود، الةووووي وصووووم  إليووووو 
الزثةزعوووات مووور الةسزيوووة الادوووراة، إضوووافة إلوووو أنوووو يزكووور 

، وفيزوووووا (vi)اعةاووووواره م يووووواس لزخوووووةوي متيدوووووة اوفوووووراد 
عوووورض مةوسووووب نذوووويأل الىوووورد عمووووو مخووووةوي  روووور يمووووي 

 وراف الزجافظة.
 7102ًّظٞت اىفشد فٜ حؼش ٗسٝف ٍحبفظخ اعٞ٘ؽ ػبً  ؾ( ٍز٘ع3اىدذٗه)

 

 اىَشامض

 سٝف حؼش

 ػذد اىغنبُ

 )ّغَخ(

مَٞخ ٍٞبٓ اىششة 

 /3ً٘ٝاىَغزٖينخ أىف ً

ٍز٘عؾ ّظٞت اىفشد ٍِ 

اىَٞبٓ اىَغزٖينخ 

 )ىزش/ًٝ٘/فشد(

 ػذد اىغنبُ

 )ّغَخ(

مَٞخ ٍٞبٓ اىششة 

أىف اىَغزٖينخ 

ً3ً٘ٝ/ 

ٍز٘عؾ ّظٞت اىفشد ٍِ 

اىَٞبٓ اىَغزٖينخ 

 )ىزش/ًٝ٘/فشد(

 804854 أعٞ٘ؽ
144.7 316 

005070 
54.1 

010 

 44988 دٝشٗؽ
30.8 346 

015111 
45.4 

91 

 017755 ٍْفي٘ؽ
21.8 213 

870382 
43.6 

018 

 45355 اىق٘طٞخ
19.1 221 

325945 
25.6 

54 

 95980 أثْ٘ة
12.4 128 

308042 
21.6 

59 

 90802 أث٘ رٞح
15.0 164 

731010 
24.1 

018 

 72809 اىفزح
5.3 192 

799537 
35.0 

002 

 84099 اىجذاسٛ
8.1 167 

770578 
19.0 

45 

 75708 طذفب
5.2 197 

005270 
14.8 

90 

عبحو 

 عيٌٞ

85907 
6.5 138 

033194 
12.7 

95 

 50828 اىغْبٌٝ
7.4 120 

20711 
7.8 

019 

 0030158 اإلخَبىٜ
276.3 243 

3784770 
303.7 

98 

قطات الداون الةثاراة، انيرادات، بيانات الطالاة اعةزاًدا عمو رركة مياه الدرب والذرف الذجي ازجافظة أسيوط والوادي الثديد،  الزذدر:
 م.0211غير مسدورة،
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ل 4والدوووووووكل  ل 0ومووووووور خوووووووالل الثووووووودول رقوووووووم  
 تةاع الجقاضش الةالية: رل يزك4و 
 مةوسب نذيأل الىرد في  رر مجافظة أسيوط : ل أ
  رجيغغغم مَٞغغغخ ٍٞغغغبٓ اىشغغغشة اىَغغغغزٖينخ فغغغٜ حؼغغغش ٍحبفظغغغخ

% ٍغغغغغغِ 82.5/ٝغغغغغغً٘ ثْغغغغغغغجخ 3أىغغغغغغف ً 725.3أعغغغغغغٞ٘ؽ 

خَيغغغخ اىَٞغغغبٓ اىَغغغغزٖينخ فغغغٜ اىَحبفظغغغخ، ٗرزجغغغبِٝ مَٞغغغبد 

أحزغغو  اىَٞغغبٓ اىَغغغزٖينخ فغغٜ حؼغغش ٍشامغغض اىَحبفظغغخ حٞغغ   

ٍشمغغض أعغغٞ٘ؽ اىَشرجغغخ اذٗىغغٚ ٗرىغغل ثنَٞغغخ ٍٞغغبٓ ٍغغغزٖينخ 

% ٍغغغغغغغِ 07.8/ٝغغغغغغغً٘ ثْغغغغغغغغجخ 3أىغغغغغغغف ً 088.2ثيغغغغغغغغذ 

إخَغغغغغبىٜ مَٞغغغغغخ ٍٞغغغغغبٓ اىشغغغغغشة اىَغغغغغغزٖينخ فغغغغغٜ حؼغغغغغش 

اىَحبفظغغغخي ٗٝشخغغغغ رىغغغل ىنجغغغش اىحدغغغٌ اىغغغغنبُ اىَغغغغزفٞذِٝ 

ٍغغغِ اىخذٍغغغخ، ٗاّزظغغغبً ػَيٞغغغخ اىزغزٝغغغخ ثبىَٞغغغبٓ، ٗاسرفغغغبع 

ٍشمغغغض دٝغغغشٗؽ فغغغٜ اىَشرجغغغخ ٍغغغغز٘ٛ اىَؼٞشغغغخ ،  غغغٌ خغغغبء 

% ٍغغغِ خَيغغغخ اىَٞغغغبٓ اىَغغغغزٖينخ فغغغٜ 00.0اىثبّٞغغغخ ثْغغغغجخ 

حؼغغغغش اىَحبفظغغغغغخ،  غغغغغٌ خغغغغغبء مغغغغالً ٍغغغغغِ ٍشمغغغغغض ٍْفيغغغغغ٘ؽ، 

اىق٘طغغغغٞخ، أثغغغغ٘ رغغغغٞح، أثْغغغغ٘ة، اىجغغغغذاسٛ، اىغْغغغغبٌٝ، عغغغغبحو 

%، 5.9%، 2.9عغغغغغغغغغيٌٞ، اىفغغغغغغغغغزح، طغغغغغغغغغذفب، ثْغغغغغغغغغغجخ 

% ػيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغٚ %7.3، %7،2، %7.9، %8،0، 0.8

اىفغغغزح، ٗطغغغذفب اىَشرجغغغخ  اىزغغغ٘اىٜ، ٗحزغغغو مغغغالً ٍغغغِ ٍشمغغغض

% ٍغغغِ إخَغغغبىٜ مَٞغغغخ ٍٞغغغبٓ اىشغغغشة 0.9اذخٞغغغشح ثْغغغغجخ 

اىَغغغغغزٖينخ فغغغغٜ حؼغغغغش اىَحبفظغغغغخي ٗٝشخغغغغغ رىغغغغل ىظغغغغغش 

اىحدغغٌ اىغغغنبّٜ ثٖغغٌ حٞغغ  ثيغغم ّغغغجخ اىحدغغٌ اىغغغنبّٜ ثٖغغب 

% ػيغغغغٚ اىزشرٞغغغغت ٍغغغغِ إخَغغغغبىٜ ػغغغغذد عغغغغنبُ %7.3 7.8

 ً. 7102اىحؼش فٜ اىَحبفظخ ػبً 

 َٞغغغغبٓ اىَغغغغغزٖينخ فغغغغٜ ٝجيغغغغم ٍز٘عغغغغؾ ّظغغغغٞت اىفغغغغشد ٍغغغغِ اى

ٕغغغغغغغزا ٗٝزجغغغغغغغبِٝ ىزش/فشد/ٝغغغغغغغً٘، 783حؼغغغغغغغش اىَحبفظغغغغغغغخ 

ٗثْغغغبًء ػيغغغٚ رىغغغل َٝنغغغِ اىَز٘عغغغؾ ثغغغِٞ حؼغغغش اىَحبفظغغغخ 

عغغغغٞ٘ؽ حغغغغغت ٍز٘عغغغغؾ ّظغغغغٞت أٍحبفظغغغغخ  حؼغغغغشرقغغغغغٌٞ 

 اىفئبد اىزبىٞخ: ٚىإاىفشد ٍِ ٍٞبٓ اىششة اىَغزٖينخ 

يرتىوووووع مةوسوووووب نذووووويأل الىووووورد بيوووووا  مراكوووووز    - 
 عر الزةوسب العام:

ٍشامغغغض مغغغاًل ٍغغغِ دٝغغغشٗؽ، أعغغغٞ٘ؽ، حٞغغغ  ٗرشغغغَو 

ثيغغغم ٍز٘عغغغؾ ّظغغغٞت اىفغغغشد ٍغغغِ االعغغغزٖالك ٍٞغغغبٓ اىشغغغشة 

ىزش/فشد/ٝغغغً٘ ػيغغغٚ 305ىزش/فشد/ٝغغغً٘،  385فغغغٜ مغغغاًل ٍْٖغغغب 

 اىز٘اىٜ.

 ٍشامض رنبد رزغبٗٙ ٍغ اىَز٘عؾ اىؼبً: -

ٗرؼغغغغغٌ ٍشامغغغغغض مغغغغغاًل ٍغغغغغِ اىق٘طغغغغغٞخ، ٍْفيغغغغغ٘ؽ 

حٞغغغ  ثيغغغم ٍز٘عغغغؾ ّظغغغٞت اىفغغغشد ٍغغغِ االعغغغزٖالك اىَٞغغغبٓ 

ىزش/فشد/ٝغغغغغغغغغغغً٘، 770فغغغغغغغغغغغٜ مغغغغغغغغغغغاًل ٍْٖغغغغغغغغغغغب  اىشغغغغغغغغغغغشة

 ىزش/فشد/ًٝ٘ ػيٚ اىز٘اىٜ.703

 ٍشامض رقو ػِ اىَز٘عؾ اىؼبً: -

ٗرشغغَو ٍشامغغض مغغاًل ٍغغِ طغغذفب، اىفغغزح، اىجغغذاسٛ، أثغغ٘ رغغٞح، 

عغغغبحو عغغغيٌٞ، أثْغغغ٘ة، اىغْغغغبٌٝ، ٗٝجيغغغم ّظغغغٞت اىفغغغشد ٍغغغِ 

االعغغغغزٖالك اىَٞغغغغبٓ اىشغغغغشة فغغغغٜ مغغغغال ٍْٖغغغغب ػيغغغغٚ اىزغغغغ٘اىٜ 

ىزغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغش/ 071، 074، 034، 058، 052، 092،097

 فشد/ًٝ٘.
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نذووويأل الىووورد مووور الزيووواه الزخوووةيمكة  بمةوسووو ل0
 : في راف مجافظة أسيوط

  رجيغغغغغم مَٞغغغغغخ ٍٞغغغغغبٓ اىشغغغغغشة اىَغغغغغغزٖينخ فغغغغغٜ سٝغغغغغف

/ٝغغغغغغً٘ ثْغغغغغغغجخ 3أىغغغغغغف ً 313.2ٍحبفظغغغغغغخ أعغغغغغغٞ٘ؽ 

% ٍغغغغِ خَيغغغغخ ٍٞغغغغبٓ اىشغغغغشة اىَغغغغغزٖينخ فغغغغٜ 07.8

اىَحبفظغغغخ ػيغغغٚ اىغغغشغٌ ٍغغغغِ اعغغغزح٘ار اىشٝغغغف ػيغغغغٚ 

% ٍغغغغغِ إخَغغغغغبىٜ عغغغغغنبُ اىَحبفظغغغغغخي ٗٝشخغغغغغغ 28.0

رىغغغل ىقيغغغخ مَٞغغغخ ٍٞغغغبٓ اىشغغغشة اىَْزدغغغخ فغغغٜ اىشٝغغغف 

ٍغغغِ إخَغغغبىٜ مَٞغغغبد  %35.8اىَحبفظغغغخ ٗاىزغغغٜ رجيغغغم 

ٍٞغغغبٓ اىشغغغشة اىَْزدغغغخ فغغغٜ اىَحبفظغغغخي ٗٝؼغغغضٛ رىغغغل 

اػزَغغغغغبد اغيغغغغغت سٝغغغغغف اىَحبفظغغغغغخ ػيغغغغغٚ اىَحطغغغغغبد 

االسرغغ٘اصٛ ٍٗغغب ٝزشرغغت ػيغغٚ رىغغل ٍغغِ اّخفغغبع مَٞغغخ 

اىطبقغغغغخ اىَْزدغغغغخي ٗقغغغغذ رشرغغغغت ػيغغغغٚ رىغغغغل اّخفغغغغبع 

ٍز٘عغغغغغغؾ ّظغغغغغغٞت اىفغغغغغغشد ٍغغغغغغِ اىَٞغغغغغغبٓ فغغغغغغٜ سٝغغغغغغف 

 اىَحبفظخ. 

 نخ فغغغٜ سٝغغغف ٗرزجغغغبِٝ مَٞغغغبد ٍٞغغغبٓ اىشغغغشة اىَغغغغزٖي

ٍحبفظغغغخ أعغغغٞ٘ؽ حٞغغغ   أحزغغغو ٍشمغغغض أعغغغٞ٘ؽ اىَشرجغغغخ 

أىغغغغغف  08.0اذٗىغغغغغٚ ثنَغغغغغخ ٍٞغغغغغبٓ ٍغغغغغغزٖينخ ثيغغغغغغذ 

% ٍغغغغغغغِ خَيغغغغغغغخ اىَٞغغغغغغغبٓ 02.4/ٝغغغغغغغً٘ ثْغغغغغغغغجخ 3ً

اىَغغغغزٖينخ فغغغٜ سٝغغغف اىَحبفظغغغخ، ٗقغغغذ اقزغغغشة  مغغغاًل 

ٍغغِ ٍشمغغض دٝغغشٗؽ ٍْٗفيغغ٘ؽ ٍغغِ ٍشمغغض أعغغٞ٘ؽ حٞغغ  

أىغغغغغف  80.8ثيغغغغغغذ مَٞغغغغغخ اىَٞغغغغغبٓ اىَغغغغغغزٖينخ ثٖغغغغغٌ  

% 08.9/ٝغغغغغغً٘ ثْغغغغغغغجخ 3أىغغغغغغف ً 83.5 /ٝغغغغغغً٘،3ً

% ػيغغغغغغغغٚ اىزغغغغغغغغ٘اىٜ ٍغغغغغغغغِ خَيغغغغغغغغخ اىَٞغغغغغغغغبٓ 08.8ٗ

اىَغغغغزٖينخ فغغغٜ سٝغغغف اىَحبفظغغغخي ٗٝشخغغغغ رىغغغل ىنجغغغش 

اىحدغغغغغغٌ اىغغغغغغغنبّٜ ثَٖغغغغغغب ٍقبسّغغغغغغخ ثجغغغغغغبقٜ ٍشامغغغغغغض 

اىَحبفظغغخ،  غغٌ خغغبء مغغاًل ٍغغِ ٍشمغغض اىفغغزح، اىق٘طغغٞخ، 

أثغغغ٘ رغغغغٞح، أثْغغغغ٘ة، اىجغغغذاسٛ، طغغغغذفب، عغغغغبحو عغغغغيٌٞ، 

%، 2.9%، 4.8 %،00.0اىغْغغغغغبٌٝ ثْغغغغغغجخ ثيغغغغغغذ 

2.0 ،%5.7 ،%8.9 ،%8.7 ،%7.5 %

ػيغغغٚ اىزغغغ٘اىٜ ٍغغغِ إخَغغغبىٜ مَٞغغغخ اىَٞغغغبٓ اىَغغغغزٖينخ 

 فٜ سٝف اىَحبفظخ.

ٗٝجيغغغم ٍز٘عغغغؾ ّظغغغٞت اىفغغغشد ٍغغغِ اىَٞغغغبٓ اىَغغغغزٖينخ 

ىزش/فشد/ٝغغغغغغً٘،  98فغغغغغغٜ سٝغغغغغغف ٍحبفظغغغغغغخ أعغغغغغغٞ٘ؽ 

ٗٝزجغغغبِٝ ٕغغغزا اىَز٘عغغغؾ ثغغغِٞ سٝغغغف ٍشامغغغض ٍحبفظغغغخ 

ٝغغف ٍحبفظغغخ أعغغٞ٘ؽ ٗثْغغبًء ػيغغٚ رىغغل َٝنغغِ رقغغغٌٞ س

ٍز٘عغغغغغؾ ّظغغغغغٞت اىفغغغغغشد ٍغغغغغِ ٍٞغغغغغبٓ  أعغغغغغٞ٘ؽ حغغغغغغت

 : اىششة اىَغزٖينخ إىٚ اىفئبد اىزبىٞخ

 (.4الزذدر: الطالاة اعةزاًدا عمو بيانات جدول 
 .0211ل مةوسب نذيأل الىرد مر مياه الدرب الزخةيمكة في  رر مجافظة اسيوط عام 4ركل 
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ٍشامغغض ٝضٝغغذ ٍز٘عغغؾ ّظغغٞت اىفغغشد ثٖغغب ػغغِ اىَز٘عغغؾ  -

اىؼغغغغبً: ٗرؼغغغغٌ ٕغغغغزٓ اىفئغغغغخ ٍشامغغغغض مغغغغاًل ٍغغغغِ اىفغغغغزح، 

اىغْغغغغبٌٝ، أعغغغغٞ٘ؽ، ٍْفيغغغغغ٘ؽ، أثغغغغ٘ رغغغغغٞح، حٞغغغغ  ثيغغغغغم 

ٍز٘عغغغؾ ّظغغغٞت اىفغغغشد ٍغغغِ ٍٞغغغبٓ اىشغغغشة اىَغغغغزٖينخ 

 018، 018، 010، 019، 002اىغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغٜ 

 . ىزش/فشد/ًٝ٘ ػيٚ اىز٘اىٜ

ٗرؼغغغغٌ  ٍشامغغغغض رنغغغغبد رزغغغغغبٗٛ ٍغغغغغ اىَز٘عغغغغؾ اىؼغغغغبً: -

ٕغغزٓ اىفئغغخ ٍشامغغض مغغاًل ٍغغِ عغغبحو عغغيٌٞ، طغغذفب حٞغغ  

ثيغغغغغم ٍز٘عغغغغغؾ ّظغغغغغٞت اىفغغغغغشد ٍغغغغغِ ٍٞغغغغغبٓ اىشغغغغغشة 

 ىزش/فش/ًٝ٘. 90، 95اىَغزٖينخ ثٖب 

ٗرؼغغغٌ ٕغغغزٓ اىفئغغغخ  ٍشامغغغض رقغغغو ػغغغِ اىَز٘عغغغؾ اىؼغغغبً: -

اىَحبفظغغغغغخ ٕٗغغغغغٜ دٝغغغغغشٗؽ، اىجغغغغغذاسٛ، ثغغغغغبقٜ ٍشامغغغغغض 

أثْغغغ٘ة، اىق٘طغغغٞخ حٞغغغ  ثيغغغم ٍز٘عغغغؾ ّظغغغٞت اىفغغغشد 

، 59، 45، 91ٍغغغغِ ٍٞغغغغبٓ اىشغغغغشة اىَغغغغغزٖينخ ثٖغغغغب 

 ىزش/فشد /ًٝ٘ ػيٚ اىز٘اىٜ . 54

 

 

 

 الزذدر: الطالاة اعةزاًدا عمو بيانات جدول 
 .0211راف مجافظة اسيوط عام ل مةوسب نذيأل الىرد مر مياه الدرب الزخةيمكة في 4ركل  
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 ٗٝزؼح ٍَب عجق:

أُ ٍحبفظخ أعٞ٘ؽ رؼبّٜ ٍِ اّخفبع شذٝذ فٜ 

ٍؼذه ّظٞت اىفشد ٍِ اىَٞبٓ اىَغزٖينخ ػِ اىَؼذه اىؼبىَٜ 

اىزٛ حذدٓ ثشّبٍح االٌٍ اىَزحذح ىيجٞئخ ٕٗ٘ 

ٗػيٚ ٍغز٘ٛ ىزش/فشد/ًٝ٘ فٜ مو ٍشامض اىَحبفظخ، 811

حؼش ٗسٝف اىَحبفظخ، ٗخبطخ فٜ سٝف اىَحبفظخ اىزٛ 

ٗطو ٍز٘عؾ ّظٞت اىفشد ٍِ اىَٞبٓ اىَغزٖينخ ثٔ إىٚ 

ىزش /فشد /ًٝ٘ ٕٜٗ رؼذ ّغجخ ٍْخفؼخ خذا، ٗرمش 98

(Frederick)  ىزش/فشد/ًٝ٘ ىيقٞبً ثنبفخ 7281أُ اىفشد ٝحزبج

ٍٞبٓ اذّشطخ اىٍٞ٘ٞخي ٕٗزا ٝؼذ دىٞو ىؼذً مفبءح ٗمفبٝخ 

 اىششة، ٗػدضٕب ػِ ريجٞخ ٍزطيجبد اىغنبُ.

 خامًخا: اسةيالك مياه الدرب مقارنة ااننةاج:
ٝز٘قف رضاٝذ اىطيت ػيٚ اعزٖالك ٍٞبٓ اىششة 

 (vii)ؽجقًب ىزضاٝذ ػذد اىغنبُ ٗاذّشطخ االقزظبدٝخ اىَخزيفخ 

ٗقذ صاد ٍؼذالد اىطيت ػيٚ اىَٞبٓ حزٚ ثيغذ مَٞخ ٍٞبٓ 

ً، ثَْٞب 7102ػبً  3ٍيُٞ٘ 700.21ًاىششة اىَغزٖينخ 

ػبً  3ٍيُٞ٘ 781.01ًمبّذ مَٞخ ٍٞبٓ اىششة اىَْزدخ 

اىَٞبٓ قذ ثيغذ  (viiiً، ٗثزىل ٝزؼح أُ اىفبقذ ) 7102

% ٍِ مَٞخ 00.4ً ثْغجخ 7102ػبً  3ٍيُٞ٘ 74.81ً

( اعزٖالك ٍٞبٓ 8ٍٞبٓ اىششة اىَْزدخ، ٗٝ٘ػح اىدذٗه )

 ً.7102أعٞ٘ؽ ػبً اىششة ٍقبسّخ ثبإلّزبج فٜ ٍحبفظخ 

 م.0211ل اسةيالك مياه الدرب مقارنة ااننةاج في مجافظة اسيوط عام 4الثدول 
 /عْخ3اىفبقذ ٍيُٞ٘ ً اىزشرٞت /عْخ3مَٞخ ٍٞبٓ اىششة اىَغزٖينخ ٍيُٞ٘ ً /عْخ3مَٞخ ٍٞبٓ اىششة اىَْزدخ ٍيُٞ٘ ً اىَشامض

 أعٞ٘ؽ
77.99 72.58 

0 
5.41 

 دٝشٗؽ
16.13 27.80 

7 
11.67 

 ٍْفي٘ؽ
25.09 23.88 

01 
1.22 

 اىق٘طٞخ
28.98 16.32 

0 
12.66 

 أثْ٘ة
10.71 12.42 

9 
1.71 

 أث٘ رٞح
14.15 14.26 

00 
0.11 

 اىفزح
21.71 14.71 

3 
7.00 

 اىجذاسٛ
16.70 9.89 

8 
6.81 

 طذفب
9.58 7.29 

4 
2.29 

 عبحو عيٌٞ
10.52 7.02 

5 
3.50 

 اىغْبٌٝ
8.54 5.54 

2 
2.99 

 اإلخَبىٜ
240.10 211.70 

 
28.40 

 م.0211الزذدر: الطالاة اعةزاًدا عمو بيانات رركة مياه الدرب والذرف الذجي في أسيوط عام 
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ل 4وازكوووور موووور خووووالل دراسووووة بيانووووات الثوووودول  

ل تقخووويم مراكوووز مجافظوووة أسووويوط إلوووو 9والدوووكل  
 مثزوعة مر الىاات كزا يمي:

مميوووون 12مراكووز يزاوود بيوووا نخوواة الىاقووود عوور  -
 /سسوًاا:0م

تروووووم كووووواًل مووووور  القوصوووووية، ديوووووروطل وىوووووي تزتووووول 
 % مر إجزالي الزراكز الزجافظة.13.0

 4:12موووور مراكووووز تةووووراوح بيووووا نخوووواة الىاقوووود  -
 /سسوًاا:0مميون م

ترووووم كوووواًل موووور  الىووووةح والبووووداري وأسوووويوطل ورووووكم  
% موووور إجزووووالي مراكووووز مجافظووووة 01.0ىووووذه الىاووووة 
 أسيوط.

مميوووون  4مراكوووز يقووول بيوووا نخووواة الىاقووود عووور  -
 /سسوًاا:0م

اسووووةجوذت ىووووذه الىاووووة عمووووي أكبوووور عوووودد موووور مراكووووز 
الزجافظووووة وتدووووزل  سووووا ل سووووميم، الغسووووايم، صوووودفا، 

مسىمووووووط، أبوووووو توووووي ل  يوووووط روووووكم  نجوووووو أبسووووووب، 
 % مر مراكز الزجافظة.44.4

 
 
 

 واةرح مزا سبش:
اووووألن كزيووووة الىاقوووود موووور الزيوووواه الدوووورب تذوووول إلووووو       
% موووور كزيووووة ميوووواه الدوووورب الزسةثووووة، وقوووود تعووووددت 11.3

اوسوووااب الةوووي توووردي إلوووو اىووودار ىوووذه الزيووواه ومووور ىوووذه 
 اوسااب 

مزووووا  تيالووووي الدوووواكات وتعرضوووويا لمكخووووور الزخووووةزرة -
 يىقدىا نخاة كبيرة مر الزياه.

الزيوووووواه الةووووووي تىقوووووود داخوووووول الزجطووووووة انسوووووواء ال يووووووام  -
اعزميوووووووووات تطييووووووووور وغخووووووووول الزروقوووووووووات وغخووووووووويل 

 الزررجات والحزانات.
الزيووواه الةوووي تخوووةحدم فوووي جيوووات  كوميوووة وغوووراض  -

عامووووووة بوووووودون عوووووودادات متوووووول الةووووووي تخووووووةحدم فووووووي 
 الزخاجد والزدارس والجس يات العامة.

عموووووو الدووووواكة ومووووود خطووووووط ميووووواه  تعووووديات اوىوووووالي -
 بدون عمم الدركة  الحمخةل.

 تعرض العدادات لمعطل وعدم دقةو.  -

 (.4الزذدر: الطالاة اعةزاًدا عمو بيانات جدول  
 م.0211ل نخاة الىاقد مر مياه الدرب ازراكز مجافظة أسيوط عام 9كل 
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 الزااني اداكة مياه الدرب:: اتذال رااًعا

تمعووووووأل ميوووووواه الدوووووورب الس يووووووة دوًرا ميًزووووووا فووووووي 
 يووووواة اونخوووووان لزوووووا ليوووووا مووووور أىزيوووووة كبيووووورة فوووووي  يووووواة 
اونخووووان واسووووةحداميا فووووي أغووووراض مةعووووددة، كزووووا تدووووير 
الزاووواني الزةذووومة ادووواكة ميووواه الدووورب عموووو مووود، كىووواءة 

وكىايوووة رووواكة ميووواه الدووورب فوووي مسطقوووة الدراسوووة، وتةاووواير 
نخوووواو اتذووووال الزاوووواني ادوووواكة ميوووواه الدوووورب فووووي مراكووووز 
مجافظوووووة أسووووويوط، وفيزوووووا يموووووي عووووورض لةوزاوووووع الزاووووواني 
الزةذوووومة والغيوووور الزةذوووومة احدمووووة روووواكة ميوووواه الدوووورب 

 ازراكز الزجافظة: 
 م.0211الزةذمة اداكة مياه الدرب في مجافظة أسيوط عام ل الزااني الزةذمة وغير 4 جدول 

 غير مةذل مةذل % مر جزمة عدد الزااني الزجافظة عدد الزااني مراكز
 % العدد % العدد

 11.2 5046 18.0 121.414 17.5 112,520 أسيوط
 16.2 7,260 14.5 86,312 14.6 60,410 ديروط
 6.3 2,848 11.8 70,391 11.4 10,006 مسىموط
 8.7 3,927 11.2 66,811 11.0 12,103 القوصية
 16.0 7,209 10.1 60,509 10.6 91,113 أبسوب
 9.1 4100 7.3 40161 7.5 47,891 أبو تي 
 14.5 6,511 7.9 47,198 8.4 40,126 الىةح
 4.5 2,032 6.7 40,163 6.6 40,164 البداري 
 4.0 1,787 4.8 28,869 4.8 02,949 صدفا
 4.7 2,113 4.3 25,584 4.3 01,961 سا ل سميم
 4.7 2,102 3.3 19,671 3.4 01,110 الغسايم
 100 44935 100 469110 100 641,708 انجزالي

الطالاة اعةزاًدا عمو الثياز الزركزي لمةعباة العامة والجذاء، الةعداد العام لمخكان وانسكان والزسدوت، خذاض  الظروف الخكسية،  الزذدر:
 م.0211مجافظة أسيوط، السةاض  السياضية لةعداد عام 

 

 (9)الزذدر: اعةزاًدا عمو بيانات جدول 
 م.0211ل اسةيالك مياه الدرب مقارنة ااننةاج في مجافظة اسيوط عام 1ركل  

 

كمية مياه الشرب 
 المستهلكة

كمية مياه الشرب 
 المنتجة

 نسبة الفاقد
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( َٝنغغغِ اعغغغغزْزبج 4( ٗاىشغغغغنو)0ٗثزحيٞغغغو خغغغذٗه)

 اىحقبئق اىزبىٞخ:

 ي عووووووودد الزاووووووواني فوووووووي مجافظوووووووة أسووووووويوط يبموووووووع إجزوووووووال
مبسووووو، وومووووع عوووودد الزاوووواني الزةذوووومة ادوووواكة 941,123

مبسوووووو 469110ميووووواه الدووووورب ازراكوووووز مجافظوووووة أسووووويوط 
% موووور جزمووووة الزاوووواني فووووي الزجافظووووة 60أي مووووا يعووووادل 

م، إًذا يذووووواح إجزوووووالي عووووودد الزاووووواني الغيووووور 0211عوووووام 
مبسووووووو أي مووووووا  44604مةذوووووومة ادوووووواكة ميوووووواه الدوووووورب 

ر جزمووووووة الزاوووووواني فووووووي الزجافظووووووة عووووووام % موووووو1يعووووووادل 
م وىوووووم يجذووووومون عموووووو ميووووواه إموووووا عووووور قراوووووش 0211

وصووووالت غيوووور قانونيووووة  الحمخووووةل أو موووور خووووالل صووووسابير 
الزيووووواه العاموووووة أو مووووور خوووووالل الطمزاوووووات اليدواوووووة والةوووووي 
توجووووود فوووووي الغالوووووأل غيووووور مطااقوووووة لمزواصوووووىات الذوووووجة 
العالزيووووة؛ مزووووا يووووردي إلووووو انةدووووار اومووووراض بووووير ىووووذه 

 الزخةيمكة ليذه الزياه.الىاة 

  يةاوووواير نخوووواة اتذووووال الزاوووواني ادوووواكة ميوووواه الدوووورب فووووي
الزجافظوووووة،  يوووووط سوووووثل مركوووووز مسىمووووووط وأسووووويوط أعموووووو 

% 69.1نخوووووووأل مووووووور  يوووووووط اتذوووووووال ادووووووواكة بسخووووووواة 
% موووووور إجزووووووالي ماوووووواني الزركووووووز عمووووووو الةرتووووووأل، 64.4

واقةووورب موووسيم كووول مووور البووودري والقوصوووية وصووودفا بسخووواة 
إجزوووووووالي ماووووووواني الزركوووووووز % %64.0، %64.4، 64.0

 عمو الةرتأل.
   وجوواء مركووز الىووةح فووي الزرتاووة اوولووو موور  يووط الزراكووز

الةووووي يرتىووووع بيووووا نخوووواة الزاوووواني الغيوووور مةذوووومة ادوووواكة 
% موووووور إجزووووووالي الزاوووووواني 10.1الزيوووووواه وذلووووووي بسخوووووواة 

اووووالزركز واقةوووورب مسووووو مركووووز أبسوووووب  يووووط بمغوووو  نخوووواة 
% مووور إجزوووالي 12.9زيووواه اوووو الزاووواني الغيووور مةذووومة اال

الزاووووواني فوووووي الزركوووووز؛ وارجوووووع ذلوووووي النةدوووووار الزسووووواقش 
 العدوووووووووضية بيووووووووم مقارًنووووووووا باوووووووواقي مراكووووووووز الزجافظووووووووة.

 

 
 

 
 الحاتزة

  

 .(1الزذدر: الطالاة اعةزاًدا عمو بيانات جدول 
 م.0211والغير الزةذمة اداكة مياه الدرب في مجافظة أسيوط عامل الةوزاع الثغرافي وعداد الزااني الزةذمة 3الدكل  
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 الحاتزة
مووور خوووالل العووورض الخوووابش السوووةيالك ميووواه الدووورب فوووي 
مجافظوووة أسووويوط يزكووور أن نحوووورج ازثزوعوووة مووور السةوووواض  

 والةوصيات:
 أواًل: السةاض 

مثووووووواالت اسوووووووةيالك الزيووووووواه الس يوووووووة فوووووووي  تعوووووووددت -
مجافظوووووووة أسووووووويوط  خوووووووأل أوجوووووووو اسوووووووةحداميا بسخوووووووأل 
محةمىووووة بووووير القطاعووووات الزحةمىووووة عمووووو مخووووةوي مراكووووز 

تثووووووار،، صووووووساعي،  بووووووير اسووووووةيالك مسزلووووووي، الزجافظووووووة
  كومي، أغراض أخر،.

تاوووووواير مةوسووووووب نذوووووويأل الىوووووورد موووووور ميوووووواه الدوووووورب  -
الزخووووةيمكة فووووي  روووور وراووووف مجافظووووة أسوووويوط،  يووووط 

 بمغ إجزالي مةوسب نذيأل الىرد في  رر الزجافظة 
لةر/فرد/يووووووم، بيسزوووووا بموووووغ إجزوووووالي مةوسوووووب نذووووويأل 243

 لةر/فر/يوم.64الىرد في راف الزجافظة 
% 11.3كزيوووة الىاقووود مووور الزيووواه الدووورب إلوووو تذووول   -

 .ه الدرب الزسةثةمر كزية ميا
بموووووغ إجزوووووالي عووووودد الزاووووواني فوووووي مجافظوووووة أسووووويوط  -

مبسووووووووو، وتبمووووووووغ عوووووووودد الزاوووووووواني الزةذوووووووومة  941,123
% 60مبسوووووو، بسخووووواة  469110ادووووواكة ميووووواه الدووووورب 

 ممووووووور إجزوووووووالي أعوووووووداد الزاووووووواني فوووووووي الزجافظوووووووة عوووووووا
م، بيسزوووا بموووغ إجزوووالي عووودد الزاووواني الغيووور مةذووومة 0211

مبسووووووو، 44604ادوووووواكة ميووووووا الدوووووورب فووووووي الزجافظووووووة 
% موووور إجزووووالي عوووودد الزاوووواني فووووي الزجافظووووة 1بسخوووواة 
 م.0211عام 

 نانًيا: الزقةر ات والةوصيات:
يثووووأل رفووووع الطاقووووة الىعميووووة لمزجطووووات الزيوووواه الدوووورب  -

 في الزجافظة واسةغالل القدرات العاقمة.
إ وووووالل وتثديووووود رووووواكة الزيووووواه القديزوووووة والزةيالكوووووة  -

ور الخوووكاني ادووواكة جديووودة ذات اقطوووار تةساسوووأل موووع الةطووو
 وزاادة كزيات الزياه الزخةيمكة.

إ وووووووالل وتثديووووووود مواسوووووووير اوساخوووووووةوس الزةيالكوووووووة  -
ازواسوووير االسووووةي جديوووودة الةوووي ال تذوووودأ وال تةوكوووول لىةوووورة 
قوامووووووة، وذلووووووي لحىوووووو  نخووووووواة فاقوووووود الزيوووووواه وتقميووووووول 

 االنىثارات الزخةزرة.
إ ووووووالل وتثديوووووود الووووووسزب الدووووووثري اووووووالسزب الدوووووواكي  -

 اكافة الو دات العزرانية الذغيرة، والسزب الداضري في 

 
الزجوووووالت العزرانيوووووة الكبيووووورة، وذلوووووي لكوووووي تجذووووول كافوووووة 

 الزساقش عمو مياه في نىس الوق  ارغب مساسأل.
زاووووادة الةوعيوووووة لسدوووور الووووووعي التقووووافي لووووودي سوووووكان  -

ه، وذلوووي عووور قراوووش الزووودن والقووورت والسثووووت األىزيوووة الزيوووا
عزووووول نووووودوات وإعالنوووووات تسوووووادي األىزيوووووة الجىوووووا  عموووووو 

 الزياه وتوفيرىا.
إ وووووووالل وتثديووووووود صوووووووسابير الزيووووووواه الزةيالكوووووووة مووووووور  -

الزرافوووش العاموووة ودور التاوووادة واسوووةبداليا اذوووسابير تعزووول 
 االرغب أو االميزر لةقميل مر فاقد الزياه.

 الزراجع والزذادر
 أواًل: الزراجع العروية

العاموووووووووووة لمةحطووووووووووويب العزرانوووووووووووي، موووووووووووايو اليياوووووووووووة  -1
 ماري.0211
اليياوووووووووووة العاموووووووووووة لمةسزيوووووووووووة الذوووووووووووساعية، ندووووووووووورة  -0

الزعموموووووووووووات، مجافظوووووووووووة أسووووووووووويوط، مكةوووووووووووأل خدموووووووووووة 
 ماريم.0211الزخةتزرار، بيانات غير مسدورة، 

 الثياز الزركزي لمةعباة العامة والجذاء. -0
4- ------------------------ ،

 .إ ذاء خدمات الزرافش العامة
4- ------------------------ ،

الةعووووداد العووووام لمخووووكان وانسووووكان والزسدوووووت، خذوووواض  
الظوووووروف الخوووووكسية، مجافظوووووة أسووووويوط، السةووووواض  السياضيوووووة 

 م.0211لةعداد عام 
ل، الةجميوووول الزكوووواني 0219 خووووام الوووودير جوووواد الوووورب  -9

ننةووووواج واسوووووةيالك ميووووواه الدووووورب فوووووي مجافظوووووة الىيووووووم، 
، الثوووووزء 06لعووووودد مثموووووة كميوووووة اآلداب، جامعوووووة قسطوووووا، ا

 . التاني
ل: ميووووواه الدووووورب 0214 ووووواف   ف ووووواف  عبووووود المطيووووو -1

االزجافظوووات الزذوووراة يوووور الزخوووةيمي والىووواض ، الزثمووووة 
 الثغرافية العروية، العدد الخادس والخةون.

روووووركة ميوووووواه الدوووووورب والذوووووورف الذووووووجي ازجافظووووووة  -3
أسوووووويوط والوووووووادي الثديوووووود، قطووووووات الدوووووواون الةثاراووووووة، 

 م.0211مسدورة،انيرادات، بيانات غير 
روووووركة ميوووووواه الدوووووورب والذوووووورف الذووووووجي ازجافظووووووة  -6

أسووويوط، قخوووم الووودعم الىسوووي، بيانوووات غيووور مسدوووورة، عوووام 
 م.0211
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مل روووووووووواكات 0212رووووووووووتاان م داود سووووووووووميزان   -12
البسيوووووة االساسوووووية فوووووي مجافظوووووة بسوووووو سوووووواف، دراسوووووة 
يوووا، جغرافيوووة، رسوووالة ماجخوووةير غيووور مسدوووورة، قخوووم جغراف

 .وافكمية اآلداب، جامعة بسي س
مبسوووي الزجافظوووة، مركوووز الزعموموووات ودعوووم واتحووواذ  -11

 القرار، بيانات غير مسدورة.
ل، الثغرافيووووووووووووووا 0229م خزوووووووووووووويس الزوكووووووووووووووة:  -10

 االقةذادية، دار الزعرفة الثامتية، القاىرة.
وزارة الاجووووووط العمزووووووي، دراسووووووات الثوووووودو، وت وووووويم  -10

مدوووووروعات البسيوووووة االساسوووووية الزجميوووووة، الثوووووزء التووووواني، 

واالقةذوووووووادية واالجةزاعيوووووووة، بووووووورام  الثوانوووووووأل الزاليوووووووة 
الووووووودورات الزةقدموووووووة لم يووووووووادات الةسىيذيوووووووة االزجميووووووووات، 

 .م1660سبةزبر  02الدورة التالتة ،
 نانًيا الزراجع اوجسبية:

1- Lisa,H&Irene,J.,Klaver,Water Cultural 

Diversity and Global Environmental Change, 

United Nations and, International Hydrological 

Programme New York , 2010, p. 240 
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SUMMARY 

Water is most important resource on earth. It is renewable inexhaustible resource. But now, 

water is impacted by human misuse. Water becomes polluted. Pollution is transmitted to man; either by 

drinking (direct use), or vegetarian and animal foodstuff (indirect use). Water envelopes the planet 

almost entirely. Oceans and seas cover 71% of the total area of the Earth, containing 97.6% of the total 

water volume. Meanwhile, potable water comprises 2.4% of total water volume.  

Consumed water quantities refer to water used in households, stores, factories, workshops, 

governmental entities, and public utilities during the statistic's year. This research aims at highlighting 

potable water consumption in Assiut Governorate from a geographic perspective. This will be achieved 

by addressing the geographic distribution of potable water quantities, different forms of consumption and 

their relevant geographic distribution, individual's share of potable water, consumption-production 

comparison, identifying lost water quantities, and buildings' connection to the potable water network. 
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(، اىزحيٞو اىَنبّٜ إلّزبج ٗاعزٖالك ٍٞبٓ اىششة فٜ ٍحبفظخ اىفًٞ٘، ٍديخ ميٞخ 7105( حغبً اىذِٝ خبد اىشة)0)

 .0183، اىدضء اىثبّٜ، ص79اٟداة، خبٍؼخ ؽْطب، اىؼذد 

 .2ص 5، ص7102ىيزخطٞؾ اىؼَشاّٜ، ٍبٝ٘ اىٖٞئخ اىؼبٍخ 7

 (، اىدغشافٞب االقزظبدٝخ، داس اىَؼشفخ اىدبٍؼٞخ، اىقبٕشح. 7115دمحم خَٞظ اىضٗمخ:)  

 (Lisa,H&Irene,J.,Klaver,Water Cultural Diversity and Global Environmental Change, 

United Nations and, International Hydrological Programme New York , 2010, p. 240      

                                                               . 

اىٖٞئخ اىؼبٍخ ىيزَْٞخ اىظْبػٞخ، ّششح اىَؼيٍ٘بد، ٍحبفظخ أعٞ٘ؽ، ٍنزت خذٍخ اىَغزثَشِٝ، ثٞبّبد غٞش ٍْش٘سح، 

7102.ً 
 
ٍبخغزٞش غٞش  ٍحبفظخ ثْٚ ع٘ٝف، دساعخ خغشافٞخ، سعبىخشجنبد اىجْٞخ االعبعٞخ فٜ  شؼجبُ دمحم داٗد عيَٞبُ، 

 .72ً، ص7101، ثْٜ ع٘ٝفخبٍؼخ  اٟداة، خغشافٞب، ميٞخقغٌ  ٍْش٘سح،
(: ٍٞبٓ اىششة ثبىَحبفظبد اىَظشٝخ ِٝ اىَغزٖيل ٗاىفبئغ، اىَديخ اىدغشافٞخ اىؼشثٞخ، اىؼذد اىغبدط 7100حبفظ) فحبفظ ػجذ اىيطٞ

  338ٗاىغزُ٘، ص

 
 

 فبقذ ٍٞبٓ اىششة إىٚ ّ٘ػِٞ:ْٝقغٌ 

ٍْٔ  ف٘اقذ فٞضٝبئٞخ: ٕٜٗ اىزٜ رْزح ّزٞدخ رؼشع شجنبد ّقو اىَٞبٓ ىينغش أٗ ػِ غغو اىخضاّبد ٗاىَشٗقبد، ٕٗزا اىْ٘ع ٍِ اىف٘اقذ ال ٝغزفبد -

 اىَغزٖيل أٗ ششمخ اىَٞبٓ اىَغزثَشح. 

اى٘طالد اىخيغخ(، أٗ ٍِ خاله رؼشع ػذاداد )ٛ ػيٚ شجنبد ٍٞبٓ اىششة ف٘اقذ غٞش فٞضٝبئٞخ: ٕٜٗ اىزٜ رْزح ّزٞدخ قٞبً اذٕبىٜ ثبىزؼذ -

 اىَٞبٓ ىيؼطو. 


