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ٌقع البحر المٌت ضمن وادي األردن ووادي عربة وضمن 

 .الحدود المشتركة بٌن األردن وفلسطٌن التارٌخٌة
 جغرافٌة البحر المٌت



متر، حٌث ٌعتبر من أكثر بقاع  416ٌنخفض مستوى سطح البحر المٌت عن سطح البحر •

 .العالم انخفاضا

األفرٌقً العظٌم الممتد  -هو بحر داخلً مغلق ٌقع فً قاع االنهدام السوري: البحر المٌت•
 .جنوب سٌناء وحتى الحدود التركٌة شماال( جنوبا  ) من نهاٌة البحر األحمر



 البحر المٌت تارٌخٌا

عرف البحر المٌت منذ القدم بأسماء 1.
مختلفة مثل بحٌرة لوط، بحٌرة زغر، 

بحٌرة المالح، البحر النتن، وبحر 
االسفلت، وبحر سدوم، وقد اطلق 

علٌه قدماء الٌونان اسم البحر المٌت 
 .نظرا  لغٌاب مظاهر الحٌاة فً مٌاهه

 

ألف سنة كانت البحٌرة  11قبل 2.
االولى وهً بحٌرة سدوم 

(Sedom Lake)  مالحة ومرتبطة
بالبحر األبٌض المتوسط ونتٌجة 

لعوامل مناخٌة وجٌولوجٌة تراجعت 
هذه البحٌرة لتنحصر أخٌرا بمنطقة 

 .البحر المٌت فقط
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 البحر المٌت بٌئٌا
ٌعتبر البحر المٌت أكبر جسم مائً شدٌد الملوحة فً العالم حٌث تصل تركٌز األمالح الذائبة به الى •

، أي ما ٌعادل عشرة أضعاف تركٌز األمالح فً مٌاه البحر األبٌض المتوسط لتر /ألف ملغ 350
 .ألف ملٌون طن 50وتقدر كمٌات االمالح الموجودة فً مٌاه البحر المٌت بحوالً 

 

تتمٌز منطقة البحر المٌت بتنوع بٌئً نادر لكونها بٌئة خصبة لنمو العدٌد من الكائنات الحٌة النباتٌة •
 . والحٌوانٌة النادرة ولوجود المحمٌات الطبٌعٌة بها

 



 أهم المواقع السٌاحٌة

 فً  

 منطقة البحر المٌت

• Hotels on both sides,  

• Rest places 

• Recreational places 

• Natural areas (landscapes) 

• Industrial places 
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 البحر المٌت مائٌا  
ملٌون  100ٌقدر معدل التصرٌف السنوي لهذه الٌنابٌع بحوالً •

 .لتر/ ملغ 5000-300متر مكعب، وتتراوح ملوحتها مابٌن 

 

 :ٌوجد نوعان من المٌاه الجوفٌة فً منطقة البحر المٌت•

مٌاه جوفٌة عذبة من الصخور الجٌرٌة للخزان الجبلً فً الضفة        
 (.ٌنابٌع البحر المٌت)الغربٌة 

 (.مٌاه ضحلة)مٌاه جوفٌة من الرواسب الحدٌثة فً غوراألردن        

 

 
 



ٌنابٌع البحر المٌت 

 الرئٌسٌة



حوض التصرٌف المائً 

 للبحر المٌت 

ان االنخفاض الحاد لمنطقة البحر المٌت ووقوعها  •

فً خانق بٌن جبال صخرٌة شدٌدة االرتفاع مكنها 

لتكون ذات بٌئة جافة تتمٌز بقلة سقوط االمطار 

وبارتفاع معدالت البخر التً ( سنة /ملم 50-90)

 .سنة /ملم 1600-1300تتراوح مابٌن 

 

معظم المٌاه الداخلة الى منطقة البحر المٌت تأتً  •

من مناطق بعٌدة نسبٌا و ذات معدالت أمطار عالٌة 

والتً تبدا من مرتفعات جبل الشٌخ فً الشمال 

والجبال الغربٌة والشرقٌة وصوال الى وادي عربة 

وصحراء النقب فً الجنوب مكونة ما ٌعرف 

للبحر المٌت والذي تقدر  بحوض التصرٌف المائً

 .  2كم 42,000مساحته بحوالً 

 



األودٌة 

الرئٌسٌة فً 

 البحر المٌت



 أهم التحدٌات التً تواجه البحر المٌت



ٌتعرض منسوب سطح البحر المٌت الى انخفاض •

متر خالل ستة عقود  25مستمر بلغ أكثر من 

.  سم فً السنة 80ماضٌة وبمعدل ٌقدر بحوالً 

وبالتالً تقلصت مساحة البحر المٌت بشكل 

سنة  36دراماتٌكً الى النصف تقرٌبا خالل ال 

 :الماضٌة وٌعود ذلك الى األسباب التالٌة

 

 :عوامل انسانٌة. 1           

تحوٌل مٌاه النهر من قبل االسرائٌلٌٌن سنة  -                 

 (.الناقل القطري االسرائٌلً) 1964

 .السدود -      

 (االردنٌة واالسرائٌلٌة) شركات البوتاس -      

 .وتحوٌل الجزء الجنوبً من البحر الى احواض تبخٌرٌة

            

            



 أهم التحدٌات التً تواجه البحر المٌت... متابعة
 :عوامل طبٌعٌة.  2

 . ارتفاع درجات الحرارة وما ٌصاحبها من بخر شدٌد -                  

والزلزالٌة وما ٌنشأ عنها من ( التكتونٌة)قد تساهم العوامل الباطنٌة  -                   
 .مٌاه البحر تذبذب فً مستوي وخفض لقاع البحر وبالتالً   حركات  أرضٌة فً رفع

 

تتعرض األراضً الواقعة على سواحل البحر المٌت الى تدهور مستمر •
واالنزالقات الجوفٌة بسبب تراجع البحر  متمثل فً ظهور العدٌد من الحفر

   .وذوبان الكتل الملحٌة فً المٌاه الجوفٌة العذبة

 

تعرض البحر المٌت للتلوث بسبب تدفق مٌاه المجاري الغٌر المعالجة •
 .   والمالحة الٌه من خالل األودٌة التً تصب فٌه

 



المعدل السنوي العام لمنسوب سطح مٌاه البحر المٌت 

 ( المقاس والمقدر)

 مقدر

 مقاس

 السنة                                            
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بعد التحوٌل انخفض مستوى منسوب المٌاه فً البحر 

 عاما 63مترا  خالل  25بحوالً 



1948 

 1997و  1982و  1967و  1948: اموعالبحر المٌت فً اال

2003 1982 
1967 

 م 372-: المنسوب

 2كم1173:  المساحة

 م 417-: المنسوب

 2كم 500: المساحة

 م 395-: المنسوب

 2كم1000:  المساحة

 

 م 402-: المنسوب

 2كم 800: المساحة



التدفق من نهر االردن  2كلم/ المساحة  الفترة 

 السنة /  3م م 

منسوب سطح المٌاه 

 (م)

 تحت سطح البحر

 372 1600 1173 1948عام 

 395 700 1000 1967عام 

 402 500 800 1982عام 

 405 150 740 1990عام 

 417 75 500 2003حالٌا 



التً تظهر قرٌبة من سواحل البحر المٌت بسبب انخفاض ( Sinkholes)هذه الصورة تظهر االنزالقات الجوفٌة 

 سطح الماء للبحر المٌت على امتداد البحر المٌت من الجهة الشرقٌة والغربٌة 




