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 ((املياه اجلوفية        ))    ورقة حتليلية

 مباذا ختتص اجليولوجيا الاقتصادية  ؟س: 

 . دراسة الرواسب املعدنية ذات القمية الاقتصادية 

 . معرفة مصادر املياه اجلوفية والبحث عهنا 

  قيب والكشف عن البرتول .التن 

 . دراسة الرتبة 

  . قامة املرشوعات الهندس ية  تطبيق الأسس اجليولوجية عند ا 

 املقصود ابملياه اجلوفية .  س: ما

 يه املياه حتت السطحية اليت تكونت حتت منسوب املاء الأريض يف املسام والشقوق والفواصل والفجوات املوجودة يف الصخور . 

 ملياه اجلوفية ؟ حدد  أأمهية اس: 

 . جزء رئيس من دورة املاء يف الطبيعة 

 . لها دور هام يف معلية تغيري خصور القرشة الأرضية 

  . تقوم بدور هام يف معلية التعرية  بفعل الرايح واملياه اجلارية 

 ؟    بني الأمهية الاقتصادية  للمياه اجلوفيةس: 

   زايدة الطلب عىل مصادر املياه . 

 كل ؟س: ما سبب ذ

 زايدة الاس هتالك  الفرد للمياه  اجلوفية  حيث مل تعد املياه السطحية اكفية لسد حاجته . .1

 النشاط  الصناعي غري املنظم لوث  مسطحات املياه السطحية . .2

 ليب ميكن من وجود منسوب املاء اجلويف قريب من سطح الأرض  يؤدي ا ىل عدم صالحية املناطق للزراعة والعمران  مما يتطلب البحث عن أأسا

 خاللها ختفيض منسوب املاء 

  . البحث عن  املناطق املناس بة للتخلص من النفاايت 

 مكية املياه اجلوفية

 تتوقف مكية املياه اجلوفية اخملزونة يف اخلزاانت الصخرية عىل مجموعة من العوامل اليت تتحمك يف معدل ترسب املاء ا ىل هذه اخلزاانت .

 ؟  يف مكية املياه اجلوفية تؤثر اليتما العوامل س: 

ذ أأن سقوط الأمطار بمكيات معتدةل وملدة طويةل يساعد عىل ترسب جزء كبري من املاء داخل الأرض ( .  .1  مكية وغزارة الأمطار .) ا 

اخنفاض نس بة ايح و رتفاع درجة حرارة املاء والهواء وزايدة رسعة الرا) ال شعاع الشميس و  زايدةب يزداد معدل البخر املناخ ومعدل البخر .  .2

 ( .الرطوبة يف اجلو 

 احندار سطح الأرض .) لكام اكن احندار السطح خفيفا ساعد ذكل عىل ترسب جزء كبري من الأمطار داخل الأرض والعكس حصيح ( . .3

 مسامية الصخر  . .4

 النفاذية  . .5

 . مسامية الصخر عرف س:

 -امات املوجودة يف احلجم اللكي للصخر ويعرب عهنا ابملعادةل التالية :يه عبارة عن النس بة املئوية للحجم اللكي للفراغات أأو املس

  111× = احلجم اللكي للمسامات املوجودة يف الصخر) جحم الفراغات (  / احلجم اللكي للصخر) جحم الصخر (   مسامية الصخر

 .املسامية الفعلية للصخر عرف س: 

 احلجم اللكي للصخر .  ا ىلا رساين املاء يه عبارة عن جحم املسام املتصةل اليت يمت خالله
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 سؤال راييض  

ذا% ، 25ومساميهتا  3مس 321قطعة خصرية جحمها اللكي   . املطلوب حساب املسامية الفعلية يف الصخر .  3مس 44اكن جحم املسامات غري املتصةل  فا 

 (  س)                                             =                       25

                                                                                                                             ×111 

                                                                               321       

ذا                      3مس 1.1(= 3مس 321( / ) 3مس  44– 41=  )املسامية الفعلية                            3مس 41)س( = ا 

 تؤثر يف مسامية الصخر اليتالعوامل  ما  س:

  درجة تصنيف احلبيبات. 

ذا اكنعلل : س:   حلبيبات املكونة هل خمتلفة احلجم .ا تتزداد مسامية الصخر لكام اكنت احلبيبات املكونة هل متقاربة يف احلجم ، يف حني تقل مساميته ا 

 لن احلبيبات الصغرية متلأ الفراغات بني احلبيبات الكبرية .    اجلواب :                     

  شلك احلبيبات املكونة للصخر 

 الصخور ذات احلبيبات الكروية تكون أأكرث مسامية من الصخور املكونة من حبيبات لها رؤوس حادة .علل : س: 

 لأن الرؤوس احلادة تدخل بني املسامات يف الصخر وتعمل عىل تقليلها .  ب :اجلوا

  تضاغط الرواسب 

 تكون الرواسب ذات  مسامية عالية عند ترسيهبا .علل : س: 

رتيب احلبيبات ذكل لعدم تعرضها لضغط مرتفع وبعد تعرضها لتجمعات من الرواسب الأخرى فوقها فان الضغط الواقع علهيا يزداد فيتغري ت اجلواب :

 ويصغر جحم املسامات بيهنا .

 ؟ خض املياه اجلوفية والنفط من الآابرما نتيجة  س:

 تضاغط حبيبات الصخر وقةل مساميته . .  اجلواب 

  متاسك الرواسب 

 ) نتيجة قوى الرتابط بني رواس هبا ( .لكام زاد متاسك الرواسب قلت مساميهتا .

 %.  15%  ولكهنا عندما تامتسك بواسطة مادة لمحة فان مساميهتا تصبح حوايل 35هتا ا ىل الرواسب الرملية املفككة تصل مسامي

 النفاذية . 

 يه مقدرة الصخر عىل السامح للسوائل ابلنفاذ من خالهل .                          

 لكام زادت نفاذية الصخر السطحي زاد ترسب املاء اجلويف ا ىل اخلزان .

 ؟ نفاذية الصخر  علهيا  تعمتد اليتس :ما العوامل 

 نوع الصخر . .1

 طبيعة السائل والضغط الواقع عليه . .2

 درجة حبيبات الصخر  وطريقة ترتيهبا .  .3

 قطر احلبيبات املكونة للصخر .  .4

 

ل أأنه ل ياكد يكون غري منفذ .علل : س:   يعترب الطني ذو مسامية أأعىل من الرمل ا 

 .دما ترتتب تكون مساميته غري متصةل أأما الرمل حبيباته كبرية احلجم ومساميته متصةل لن قطر حبيباته صغرية ،فعن.  اجلواب 

 نوعية املياه اجلوفية

 ؟ نوعية املياه اجلوفية يف أأي ماكن  ما اذلي حيدد س: 

 بمكية ونوعية الأمالح اذلائبة فهيا .    اجلواب. 
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 ؟ الأمالح الأساس ية اذلائبة يف املياه اجلوفية ما س: 

يه لكوريدات وكربيتات وبيكربوانت  لعنارص ) اكلس يوم ، ماغنيس يوم، صوديوم ، بواتس يوم ، حديد ( . وختتلف نسب هذه الأمالح من برئ  واب :اجل

 لآخر .

ذا احتوى عىل نس بة كبرية من أأمالح  الاكلس يوم واملاغنيس يوم . اجلواب :.  عرف املاء العرسس:   يدعى املاء اجلويف ماء عرسا ا 

 أأمالح  الاكلس يوم واملاغنيس يوم . علل . املاء العرس حيتوي عىل نس بة عالية من س:  

 نتيجة اخزتانه يف خصور جريية أأو دولوميتية .   اجلواب :

 

 اذلائبة  الأمالحأأقسام املياه اجلوفية  حسب نس بة 

 ليون من الأمالح اذلائبة .جزء يف امل  1111مياه جوفية عذبة . ويه املياه الصاحلة للرشب وحتتوي عىل اقل من  .1

 جزء يف املليون من الأمالح اذلائبة . 11111ا ىل  1111مياه جوفية قليةل امللوحة ) صليبية ( : ويه املياه اجلوفية اليت حتتوي عىل ما بني  .2

 جزء يف املليون من الأمالح اذلائبة .  11111مياه جوفية ماحلة : ويه مياه ماحلة حتتوي عىل نس بة أأكرث من  .3

 أأس باب ملوحة املياه اجلوفية 

 .أأن تكون املياه اجلوفية مياه مقرونة  .1

مسام الرواسب اليت جتمعت عىل قاع البحر مث دفنت حتت  رواسب احدث مهنا  مياه حبرية قدمية حبست يف : اجلواب :س: عرف املياه املقرونة 

 ) عرف املياه املقرونة ( .حبة للنفط . ، فبقيت حمبوسة بني حبيبات الصخور منذ ذكل احلني ، مثل املياه املصا

 .ا ىل زايدة امتداد املياه املاحلة اجملاورة حنو اليابسة  مما يؤديزايدة حسب املياه العذبة من خزان قريب من شاطئ البحر نتيجة  .2

 كون بيهنام نطاق اتصال ويكون هذا النطاق ملا اكنت املياه العذبة أأقل كثافة من املياه املاحلة فأأن املياه العذبة تطفو فوق املياه املاحلة .ويت

 فان املياه العذبة واملاحلة تبقى يف حاةل توازن دامئ .  ولهذامائال حنو اليابسة بدرجة ميل معينة تعمتد عىل مكية الأمطار 

 ذا زاد حسب  درجة ميل نطاق التصال ا ىل اخنفاض يف يؤدياملياه العذبة من اجلانب اذلي يقع حتت اليابسة ، فان اخنفاض مكية املياه  وا 

 وابلتايل يؤدي ا ىل زايدة امتداد املياه املاحلة أأسفل اليابسة 

 العوامل املؤثرة يف نوعية املياه اجلوفية 

 مكية الأمالح يف الرتبة أأو الصخور . .1

 نوع الصخور اليت يتكون مهنا اخلزان الصخري . .2

 رسعة ختلل وحركة املياه اجلوفية يف الصخور .  .3

 ( .ت رسعة املياه يف الصخور زادت فرصة تعرض املياه لهذه الأمالح وابلتايل تزيد مكية الأمالح اذلائبة ) لكام قل

 املسافة اليت يقطعها املاء اجلويف أأثناء حركته يف الصخر  .4

 )لكام زادت  املسافة زادت نس بة الأمالح ( .

 مكية الأمطار واجملاري املائية . .5

 والصخور من الأمالح والعكس حصيح ( .ة  غسل الرتبة )لكام زادت المكية  زادت  فرص 

 قرب منسوب املاء اجلويف من سطح الأرض . .6

) لكام اكن منسوب املاء مرتفعا وقريبا من سطح الأرض  لكام زادت نس بة البخر للمياه الأرضية وابلتايل تزداد نس بة الأمالح 

  ( .اذلائبة فيه

 

 حركة  املياه اجلوفية 

 وفية يف اجتاه ميل منسوب املاء اجلويف وبتأأثري اجلاذبية الأرضية .تتحرك املياه اجل 

  مرت ونصف املرت يف الس نة . ا ىلترتاوح رسعة املياه اجلوفية بني مرت ونصف املرت يف اليوم الواحد 

   برئ معني .  ا ىليس تفاد من تقدير هذه الرسعة يف حساب مكية املاء اذلي خيرج 
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 ملياه اجلوفية العوامل املؤثرة يف حركة  ا

 . عند سقوط الأمطار ووصول املاء ا ىل نطاق التش بع تزداد رسعة حركة املياه اجلوفية علل :س: معدل سقوط الأمطار :  .1

لن احندار منسوب املاء اجلويف قد ازداد أأما يف موامس اجلفاف فيقل احندار منسوب املاء اجلويف كثريا فتنخفض رسعة   اجلواب :

 املياه اجلوفية .

 . اجلريية أأوحركة املياه يف الصخور الرملية تكون أأرسع من حركهتا يف الصخور الطينية :   عللس: نفاذية الصخر .  .2

 لن الرمل أأكرث نفاذية  من الطني او اجلري . اجلواب : 

الفرق بني منسوب املاء اجلويف  ومنسوب اجملاري السطحية .)ضغط املاء ( . حيث يف املناطق املطرية الرطبة تتحرك املياه اجلوفية  .3

بعيد عن التالل حبيث خترج ا ىل الوداين ، أأما يف املناطق اجلافة فتتحرك املياه اجلوفية بعيدا عن املناطق املوجودة أأسفل اجملاري 

 ة اكلأهنار والأودية .املائية السطحي

 . تقل حركة املياه اجلوفية لكام زاد العمق :  عللس: :العمق  .4

 هو أأن هذه املياه تفقد مكية كبرية من طاقهتا نتيجة احتاككها حببيبات الصخور اليت متر خاللها .   اجلواب :

 

 أأس ئةل أأضافية عىل املياه اجلوفية

 : 4...............................3...................................... 2..............................1-ختتص اجليولوجيا الاقتصادية بـ ..............................

5........................... 

 ............................................................ سبب تشعب جمالت اجليولوجيا الاقتصادية هو... 

 .................................... من فروع اجليولوجيا الاقتصادية ......................................... و 

  ........................................... ................................ يقصد مبفهوم املياه اجلوفية 

 3.....................................2........................................... 1 -الية :تعترب املياه اجلوفية هممة للأمور الت................................. 

  .. ............. ...هتدف اجلوانب الاقتصادية للمياه اجلوفية بدارسة ........................... ...و 

 ة اقتصاداي للأس باب التالية :تعترب دراسة املياه اجلوفية همم-

1......................................2.......................................3................................................. 

  2.....................................................1علل: ازدادت أأمهية املياه اجلوفية يف وقتنا احلارض .............................................................. 

 ........... علل: قرب منسوب املاء اجلويف من سطح الأرض يزيد من ملوحة املياه اجلوفية................ ...................................................... 

 ذا ........................................و .............................ل ميكن اعتبار املياه اجلوفية هم ل ا   مة اقتصاداي ا 

  تؤثر يف مكية املياه اجلوفية يه  اليتالعوامل

1................................................2.................................................3.......................................................5..............................

.............................6..................................................... 

 ..................................................... فرس: مكية وغزارة الأمطار تؤثر يف مكية املياه اجلوفية............. 

 ...........................يزداد معدل البخر بزايدة........................وزايدة................................واخنفاض 

  مزي بني مسامية الصخر واملسامية الفعلية للصخر

...............................................................................................................................  .................................................. . 

  ؟ملاذا تعترب بعض الصخور ذات مسامية عالية وبعضها  متوسط املسامية والبعض الآخر ضعيف املسامية 

1 ..........................2........... .................. ............3.......................................... 

 ................................ علل: تكون الرواسب ذات مسامية عالية عند بداية ترس هبا............................................................................ 
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 الآابر  ما نتيجة : خض املياه اجلوفية والنفط من

..................................:............................................................................................. 

  فرس: لكام زاد متاسك الرواسب قلت مساميهتا

...................................................................................................................................... 

 .......................................... علل: تزداد مسامية الصخر لكام اكنت احلبيبات املكونة هل متقاربة يف احلجم والعكس حصيح......... 

  يقصد ابلنفاذية

...............................................................................................................................................................................................

. 

 .............................................................. يزداد ترسب املياه اجلوفية ا ىل نطاق التش بع ابزدايد.. 

  تعمتد علهيا نفاذية الصخر يه  اليتالعوامل

1..........................................2..............................................3............................................ ...........

4............................................................................5.............................................. ................................ 

  ل انه ياكد يكون غري نفاذ فرس: الطني ذو مسامية أأعىل من الرمل ا 

.......................................................................................................... 

 ...................و...................................يتحدد نوعية املياه اجلوفية يف أأي ماكن بـ..................................................................... 

  من املواد والأمالح اذلائبة يف املياه اجلوفية يه

 .............................................................و...........................................و..........................................

 ......يسمى املاء اجلويف عندما ..........................................................نتيجة اخزتاهل يف خصور...................................................... 

 .. ذا احتوت عىل اقل من .........جزء يف املليون ومياه ................... قسمت املياه اجلوفية حسب نس بة الأمالح اذلائبة ا ىل مياه ..................ا 

ذا احتوت عىل اقل من ...... ذا احتوت عىل اقل من .........جزء يف املليون ومياه .............ا   ...جزء يف املليون.ا 

  تعزى ملوحة املياه اجلوفية للأس باب التالية

1..............................................................2.............................................................................. 

   املياه املقرونة يه

............................................................................................................................................................................................ 

  العوامل املؤثرة يف نوعية املياه اجلوفية

1.............................................................2.......................................................3......................... ..................

4.......................................................5.................................................6.................................. 

 ة زايدة  ذوابن خصور جريية يف املياه اجلوفية ........ما يه نتيج................................................................................................ 

  حنصل علهيا من برئ ما تتوقف عىل حركة املياه يف خصور اخلزان .................. أأنميكن  اليتفرس : مكية املياه .............................

.................................................................................................................................. 

  العوامل املؤثرة يف حركة املياه اجلوفية

1.............................................2...................................3................................4.......................................... 

  علل: عند سقوط الأمطار ووصول املاء ا ىل نطاق التش بع تزداد رسعة حركة املياه اجلوفية

......................................................................... 

 .................................... علل: حركة املياه يف الصخور الرملية أأرسع من حركهتا يف الصخور الطينية واجلريية............................................ 
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  علل: تقل حركة املياه اجلوفية لكام زاد العمق

........................................................................................................................................ 

 : وحض ماذا حيدث لنطاق التش بع للمياه اجلوفية يف الك احلالتني التاليتني-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر املياه اجلوفية

 

 يف الطبيعة و مصدرها ماء املطر املترشب ا ىل ابطن الأرض .  بعد اجلليدايت يف ش يوع املياه العذبةاملياه اجلوفية املرتبة الثانية حتتل  

ل أأهنا تشلك جزءًا ضئيال من المكَّ الهائل من املياه املوجودة عىل سطح الأرض عىل هيئة مـاء عـذب ، هـذا ا ياه اجلوفيةامل    جلـزء مصدر هام للمياه العذبة ، ا 

ميـاه جوفيـة  ( من املياه العذبة عل شـلك ثلـوج أأو عـىل هيئـة%99( فقط من مكية املياه املوجودة عىل سطح الأرض . ويوجد ) %3ميثل حوايل )

ل بتلكفه عالية  لهيا ا  وميثل املاء املتوفر بسهوةل يف الأهنار وحبريات املياه العذبة واملياه اجلوفية القريبـة مـن السـطح حـوايل )   معيقة ل ميكن الوصول ا 

ة يف مجيع الأهنـار واجلـداول والبحـريات يف للمياه املوجودبأأربعني ضعفا و تقدر مكية املياه اجلوفية  ( من جحم املاء اللكي عىل سطح الأرض 1.113%

 العامل .

 . حتت منسوب املاء اجلويف أأو نطاق التش بع ؟  يه املياه املوجودة يف مسام وشقوق الصخور يف    ما املياه اجلوفية  

 ثلوج ، ويشلك املصدر الرئيس . و هو املاء الساقط من الغالف اجلوي يف صورة أأمطار أأو  :املاء اجلوي  .1 :   مصادر املياه اجلوفية    

: يتكون من املياه احملبوسة أأو احملفوظـة يف الصـخور الرسـوبية يف أأثنـاء تكوهنـا و تصـلهبا يف قيعـان البحـار واحمليطـات ، و متثـل مصـدرا  املاء املقرون  .2

 لصخور النارية ، وميثل أأيضا مصدرا ضئيال جدا . : هو املاء املش تق من جحرات الصهري أأثناء تبلور و انفصال ا مياه الصهري .3 ضئيال جدا . 

 توزيع  املياه اجلوفية  يف القرشة الأرضية

 تتـوزع      - -   -دان يف تعرف ماكن املاء اجلـويف .تمكن أأمهية املعرفة اجليدة ابلتوزيع العمودي واجلانيب للمياه اجلوفية يف القرشة الأرضية يف أأهنا تساع

 نطاقني أأساسني هام :  املياه حتت سطح الأرض يف

 توجد املياه يف هذه املنطقة عىل أأشاكل خمتلفة نذكر مهنا : :   Aeratation Zone نطاق الهتوية. 1

لهيا جـذور النبـااتت ،  منطقة ماء الرتبةأأ.  . مسـامية 1عـىل وتعمتـد مكيـة املـاء فهيـا : متتد هذه املنطقة من سطح الأرض وحىت هناية املنطقة اليت متتد ا 

 . درجة احلرارة .3.  درجة الرطوبة 2رتبة ال

ىل احلد العلوي للمنطقة الشعرية ، املنطقة الوسطى ب.  بشـلك خـاب بوجـود وتمتزي هذه املنطقـة : متتد هذه املنطقة من احلد الأسفل ملنطقة مياه الرتبة ا 

صل بني منطقـة مـاء الرتبـة و املنطقـة الـيت تلهيـا ، حيـث املياه الغشائية حيث تلتصق املياه حببيبات الصخر مكونة أأغش ية رقيقة تقوم بدور مو 

ىل أأسفل مع اجلاذبية الأرضية .  تتحرك املياه اجلوفية ا 

لهيا املاء بواسطة اخلاصية الشعرية ) يرتفع املاء عكـس اجلاذبيـة الأرضـية ( كـام يسـمى املـاء اذلي ارتفـع عـرب املنطقة الشعرية : ج.  ويه املنطقة اليت يرتفع ا 

 سامات الصخور يف هذه املنطقة ابملاء الشعري . شقوق وم 

يه املنطقة اليت متتلئ معظم مساماهتا ابملـاء ويتـأأذ ذكل عنـد وجـود طبقـة غـري منفـذة أأسـفل املنطقـة وعنـدما متتلـئ  Saturated Zone:  نطاق التش بع. 2 

يعرف احلد الأعىل لنطاق التش بع مبنسـوب املـاء اجلـويف ، وعـادة يتوافـق شـلك مسامات تكل املنطقة متاما ابملاء تسمى حينئذ ابخلزان الصخري للامء اجلويف ، و 
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ىل نطاق التش بع .     هذا السطح مع شلك سطح الأرض . فهو مرتفع ومنخفض يف املنخفضات وللحصول عىل املياه اجلوفية جيب أأن يصل احلفر ا 

      أأنواع خزاانت  املياه اجلوفية

 أأشاكل أأو خزاانت يه : توجد املياه اجلوفية يف ثالث  

: ويه متثل حالت خاصة وفهيا يكون الأجسام املائية عدس ية الشلك ويه أأجسام صغرية نسبيا وتكون فهيا الطبقـات اخلزاانت اجلامثة ) املياه املعلقة (  .1

 املائعة ) غري منفذة ( حمدودة املساحة وعادة تقع يف مس توى أأعىل من املياه اجلوفية الرئيسة . 

ويه اليت تتكون من طبقة  أأو طبقات من الصخور املنفذة واحلامةل للامء حمصورة بني طبقتـني مـن الصـخور غـري املنفـذة حبيـث ل اخلزاانت املائية املقيدة :  .2 

ىل أأسفل أأو أأعىل ، وعادة تكون تكل التاكوين مائةل أأو طيه مقعرة ، ويمت تغذية هذه اخلزاانت ابمليـاه  اجلوفيـة عـن طريـق جـزء مـن الطبقـة تسمح  مبرور املاء ا 

ىل بقية أأجزاء الطبقة .  املنفذة اذلي يكون ظاهرا عىل ارتفاع اكف حبيث تسري منه املياه ا 

ىل أأسفل ولكن ل حتدها من أأعـىل اخلزاانت اجلوفية احلرة . 3  : وتتكون من طبقات منفذة وحامةل للمياه وحيدها من الأسفل خصور غري منفذة متنع ترسب املاء ا 

 خصور غري منفذة و تعترب هذه اخلزاانت يه الأكرث انتشارا . 

 املياه اجلوفية اس تكشاف

حتوي املاء وتسمى الطبقات املائية ، مثل الرمال غري املامتسكة أأو طبقـات احل ـ والرسـوبيات يبدأأ البحث عن الطبقات أأو الرتاكيب اجليولوجية اليت ميكن أأن  

 اجلليدية والهنرية ومناطق ادللتا ، وهناك عده طرائق لعملية الاس تكشاف ، نذكر مهنا ما ييل : 

ــة .1 ــق اجليولوجي ــاء اجلــويف ب : :  الطرائ ــة لس تكشــاف امل ــدأأ الطرائــق اجليولوجي ــة البحــث .دراســ  تب ــة     ة اخلــرائط وادلارســات الســابقة ملنطق معلي

 الاس تطالع احلقيل اجليولويج ، اذلي عىل ضوئه يمت تقيمي  املياه اجلوفية  بشلك مؤقت لختيار الطرائق املناس بة لالس تكشاف 

  ىل مكية املياه املتوقعة ، ويشري ارتفاع طبقات الأرض واترخي امل  نطقة اجليولويج ا ىل معق الطبقات املائية واس متراريهتا .يشري التكوين الصخري عادة ا 

جتميـع الصـور اجلويـة للمنطقـة ودراسـ هتا بواسـطة الاس تريوسـكوب و   .3 تضاريس املنطقة . .2 شلك سطح الأرض . .1 -: عىليعمتد وجود املياه اجلوفية  

آابر ا ختباريه من أأجل احلصول عىل عينات من املياه لفحصها كمييائيـا وكـذكل حتويلها ا ىل خرائط . هبدف معرفة الظروف حتت السطحية وذكل حلفر أ

 لتحديد منسوب املاء اجلويف ومعرفة املس توى املايئ يف البرئ . 

ا : تس تعمل هذه الطرائق هبدف احلصول عىل معلومات أأكرث دقة عن الظروف حتت السـطحية ، مثـل نـوع الصـخور ومعقهـا و كوهنـ الطرائق اجليوفزيايئية. 2 

 ومن هذه الطرائق : مامتسكة  أأو غري مامتسكة . 

: تعمتد هذه الطريقـة عـىل قيـاس الاختالفـات يف الكثافـة عـىل سـطح الأرض وتـدل عـىل وجـود الرتاكيـب اجليولوجيـة ، مثـل الطيـات أأ. طريقة اجلاذبية 

 والصدوع مما يسهل التنبؤ بأأماكن تواجد املاء اجلويف . 

ل يف حالت خاصة مثل الرتس بات الهنرية السميكة احملاطة مبنطقة جبلية .  و تعرب طريقة اجلاذبية من -  الطرق امللكفة ماداي ذلا فأأهنا ل تس تخدم كثريا ا 

: تعمتد هذه الطريقة عىل قياس رسعة الأمـواج الصـوتية املـارة عـرب الطبقـات اخملتلفـة وحتديـد رسعهتـا هبـدف حسـاب العميـق لهـذه ب. الطرائق السزيمية 

لوصول املوجة الصـوتية  ( صغرية عند سطح الأرض ويمت قياس الوقت الالزمArtificial Earthquakeقات . ويمت ذكل بأأحداث هزة أأرضية ) الطب

ىل مسافات معلومة وخمتلفة بواسطة هجاز السامعات الأرضية اذلي يسمى اجليوفون .   ا 

  ىل نوعني :ا  و تنقسم الطرائق السزيمية  -

 ة وتدعى ابلصدم املرويح . اجلانبي الطريقة. 1

العمودية وتدعى بطريقة الانعاكس . حيث يمت ترتيب اجليوفوانت حول نقطـة الصـدم يف الطريقـة اجلانبيـة عـىل شـلك دامـري أأمـا يف  الطريقة.2

 طريقة الانعاكس السزيمية فتوضع اجليوفوانت بشلك منتظم عىل خط مس تقمي من نقطة الصدم . 

ميكن تعريف املقاومة الكهرابئية لتكوين خصري ما بأأهنا مكية التيار املار عرب التكوين عند تسليط هجد كهريب بني وهجـني متقـابلني :  ابئيةطريقة املقاومة الكهر.3 

 من وحدة مكعبة من املادة . 

. احملتـوى املـايئ ونوعيتـه ودرجـات 4سـام  . شـلك وجحـم امل 3.  مسـاميهتا 2. نوع املادة وكثافهتا 1وتعمتد مقاومة الصخور الكهرابئية عىل عدة عوامل :  

 احلرارة .

ن مقاومة املياه اجلوفية يه السائدة عىل مقاومة الصخر احلـاوي للـامء ، أأي ا    ننـا نسـ تطيع أأن ومبا أأن التكوين الصخري املسايم حيتوي عىل مياه جوفية فا 

 نفصل بني مقاومة الصخور ومقاومة املاء داخلها . 

مرار تيار كهـريب  معـروف خـالل الأرض وقيـاس فـرق اجلهـد بـني وتعمتد طريقة املق  جياد املقاومة الظاهرية للمواد حتت السطحية اب  اومة الكهرابئية عىل ا 
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 نقطتني وبني قطبني .

بع مـن كربيتـات تتكون أأقطاب التيار الكهرابيئ من عصا معدنية تغرس يف الأرض أأما أأقطاب اجلهد فهيي عبارة عـن أأوعيـة مسـامية مملـؤة مبحلـول مشـ    

 النحاس مينع تكون اجملال الكهريب حولها .

ة أأمتـار و ملنع الاس تقطاب يفضل اس تعامل تيار منخفض الرتدد ، وجيب تبليل الرتبة حول أأقطاب التيار ، وترتاوح املسافة بني أأقطاب التيار مـن عرشـ  

ىل عدة مئات ، ويعمتد كذكل عىل العمق املراد قياس املقاومة الظاهرية  فيه .  ا 

 

 تغريات اخملزون املايئ

 

 أأن مكية املياه املضافة للخزان اجلويف  =  مكية املياه املسحوبة أأو املنرصفة منه  اس تنتاج علمي هام : يف حال    

 .ل من ذكل عىل  ثبات منسوب املاء اجلويف فأأن ذكل حيفظ اخملزون اجلويف  ، وميكن الاس تدل

 يعمتد التغري يف اخملزون املايئ عىل ما ييل :  

عادة الامتالء ( : أأول :   معظم خزاانت املياه اجلوفية يعاد ملؤها طبيعيا عن طريق الأمطار اليت ترتسب ا ىل ابطن الأرض خالل الرتبة  Rechargeالتعبئة ) ا 

 والصخور.

عادة الامتالء اليت تسمح للامء ابملرور خاللها ا ىل خزاانت املياه اجلوفية تعرف املنطقة    .مبنطقة ا 

عادة الامتالء ا ىل خزاانت املياه اجلوفية ، مث ا ىل منطقة التفريغ )الترصيف ( ، مثل الآابر أأو الين    ابيع وتعمتد عىل : تتحرك املياه اجلوفية من منطقة ا 

طاقة ترشب الرتبة  -شدة الأمطار    -طبيعة سطح الأرض  -ويه  ترسب مكية من الأمطار ا ىل اخلزاانت .  وتعمتد عىل  Infiltration :   الارتشاحأأ.  

 ابملاء . 

 يه معلية انتقال جزء من املياه يف اجملاري املائية السطحية ا ىل املياه اجلوفية الضحةل. Seepage:  . الزن ب

 الترصيف عن طريق الينابيع أأو الآابر .  يمت Discharge     ثنااي : الترصيف :

 عندما يتقاطع منسوب املاء اجلويف مع سطح الأرض . الينابيع وتتكون  

 و ميكن أأن تقسم الينابيع بصفة عامة ا ىل قسمني رئيسني هام :  

 أأ. الينابيع اليت تتدفق مهنا املياه حتت تأأثري اجلاذبية الأرضية   ومهنا :

 : حيث يكون الترصيف املاء فهيا بطيئا . ينابيع املنخفضات .1

 ينابيع الامتس : وتكون ذات معدل ترصيف متوسط .  .2

نتاهجا من املياه وقد توجد يف الصخور الرباكنية ذات الفواصل والفتحات ، مثل .3 خصر  ينابيع الكسور : ومتتاز هذه الينابيع بغزارة ترصيفها وا 

 البازلت . 

ذ تكون رسعة الرساين ومعدلت الترصيف كبرية .  الينابيع الارتوازية : .4  ا 

ي تتدفق مهنا املياه نتيجة تأأثري قوى ليس لها عالقة ابجلاذبية الأرضية ، الينابيع ب .  اليت تتدفق مهنا املياه دون تأأثري اجلاذبية الأرضية : ا 

رباكني أأو الصدوع السحيقة يف أأعامق القرشة ومياه تكل وتعمل يف الأجزاء السفىل من القرشة الأرضية ، ومعظم هذه الينابيع مرتبطة ابل

 العيون أأو الينابيع ذات درجة حرارة أأعىل من العيون السابقة و اليت قد توجد معها يف نفس املنطقة . 

يكون منسوب املاء يف البرئ  البرئ . : عبارة عن حفر دامرية عادة حتفر رأأس ية من سطح الأرض حىت تصل الطبقة احلامةل للامء فتتدفق مهنا املياه ا ىلالآابر  

تس تخدم عادة املضخات لس تخراج املياه من البرئ وعند تشغيل املضخة ينخفض مس توى املاء اجلويف مكوان   مساواي ملنسوب املاء يف املنطقة احمليطة هبا .

 ا ىل أأسفل ويقع وسط البرئ .  حول البرئ حبيث يكون رأأس اخملروط Cone of Depressionما يعرف مبخروط الاخنفاض 

 

 

وي معدل لكام زاد الضخ واس تخراج املياه من البرئ زادت شدة احنناء اخملروط اجتاه البرئ . لأن معدل ترسب املاء من الصخور احمليطة هبا ل يساعلل :    

 اس تخراج املاء .

 رة.  ل عطاء فرصة لعودة منسوب املاء اجلويف يف البرئ ا ىل وضعه الأصيل . :  التشغيل الأمثل للآابر يكون لفرتات متقطعة وليس بطريقة مس متعلل   
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 ميكن تقس مي الآابر ا ىل نوعني حضةل ومعيقة .  

 ( مرتا .31: ويه اليت ل يتجاوز معقها )الآابر الضحةل  .1

ل لالس تخدام احمليل يف    املنازل واملزارع الصغريتمتزي بأأن مكية املياه اليت ميكن احلصول علهيا قليال ول تكفي ا 

 تمتزي هذه الآابر  بأأهنا قابةل للجفاف متاما عندما تقل الأمطار .    

 :  ويه اليت تصل معقها بضع مئات الأمتار ، وحتفر يف حاةل املرشوعات الكبرية ، . الآابر العميقة 2

ذ أأن احامتل تلوهثا قليال جدا    ياه  .تعطي مكية  كبرية من امل    مثل : املس توطنات الزراعية أأو ال ساكنية ، .  تمتزي بأأهنا مياه أأنظف مهنا يف الضحةل ا 

 . 

ىل:   و تقسم الآابر حسب طريقة احلصول عىل املاء مهنا ا 

آابر ارتوازية . 1  ل بواسطة مضخات .أ  ل ينطلق مهنا املياه ا ىل السطح ا 

آابر ارتوازية .    2 بعد احلفر ، حيث خيرتق البرئ خزاانت املياه اجلوفية اليت لها وضع تركييب خاب تكون الطبقة  تتدفق مهنا املياه ا ىل السطح تلقائياأ

 املائية حمصورة بني طبقتني غري منفذتني . 

 التقس مي الكمييايئ للمياه اجلوفية  

 يس تخدم  تركزي الأمالح اذلائبة يف املياه اجلوفية كأساس لتقس ميها.  

 أأي وزن جزء معني من املادة اذلائبة ا ىل وزن مليون جزء من املاء ( .ppm املياه ابجلزء/مليون   ) حيسب تركزي الأمالح يف  

 تقس مي املياه اجلوفية ا ىل : يه ميكن وعل  

 ( جزء / مليون من الأمالح اذلائبة. 1000: وحتتوي عىل ) اقل من  Brackish water مياه عذبة  أأ. 

 ( جزء / مليون من الأمالح اذلائبة . 10000ا ىل اقل من  1000وحتتوي عىل )  Brachish waterمياه قليةل امللوحة ب. 

 ( جزء / مليون من الأمالح اذلائبة . 100000ا ىل اقل من  10000وحتتوي عىل )  Salty water مياه ماحلةج. 

 الأمالح اذلائبة.( جزء / مليون من  100000واليت حتتوي عىل أأكرث من )  brine water مياه شديدة امللوحةد. 

ذا اكنت عذبة أأو قليةل امللوحة ا ىل حد مقبول ، وحتتوي عىل اقل عدد من البكترياي ، وان تكون عد  مية اللون والتعكري وتعترب املياه اجلوفية صاحلة للرشب ا 

 والراحئة.....اخل.

ذا احتوت عىل مكية أأمالح ل ترض حبياة ا  لنبات وليس لها تأأثري كمييايئ عىل الرتبة . و ختتلف صالحية املياه للأغراض و تكون املياه صاحلة للزراعة والري ا 

 الصناعية من صناعة ا ىل أأخرى .

  

  املسامية والنفاذية

 

 يتوقف ختزين املياه اجلوفية وتكوين اخلزاانت املائية عىل عدد من العوامل يه :

 : أأول: مسامية الصخور 

ذ لكام زادت مسامية خصور اخلزان ، تزداد مكية املياه اجل   وفية اخملزن هبا .ا 

 لعينة خصرية تقدر حبجم فراغات الصخر فهيا ابلنس بة ا ىل جحمها الأصيل ، ا ي أأن :املسامية 

 111×جحم الصخر   /املسامية = جحم الفراغات 

 :مثال

ذا علمت أأن جحم الفراغات فهيا  (cm3   200 عينة خصرية جحمها    ( احسب مسامية العينة؟50) cm3     ( فا 

 100 ×جحم الصخر  /= جحم الفراغات  املسامية

           =50/200 × 100 =25  % 

 وقد تكون الفراغات أأو املسام بني حبيبات الصخر أأولية أأو اثنوية . 

ثناء تكونه .    فالفراغات الأولية تتكون نتيجة ترتيب حبيبات الصخر يف ا 
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اصل اليت تنتج عن تعرض الصخور للحراكت الأرضية وعوامل التجوية الكمييائية ، فقد تذيب أأما الفراغات الثانوية فتشمل لك الفراغات والشقوق  والفو  

ات جزءا من املادة الالمحة  بني احلبيبات أأو تذيب جزءا من الصخر نفسه اتراك فراغات وكهوفا كتكل املنترشة يف الصخور اجلريية بفعل معلي

 التكربن.

 تية :وختتلف مسامية الصخور تبعا للعوامل الآ  

( بيامن تقل عن ذكل يف  %50: فلكام قل جحم احلبيبات زادت مسامية الصخر وذلكل جند أأن الصخور الطينية ذات مسامية تقارب)جحم حبيبات الصخر  -1

 روره.احلجر الرميل والرمل ، ويرجع ذكل ا ىل أأن جحم حبيبات الطني دقيقة ، ومساماهتا صغرية . ومن مث فهيي حتتفظ ابملاء ول تسمح مب

ذا تكون الصخر من حبيبات خش نة ترتيب ودرجة فرز احلبيبات  -2 : فتجانس جحم حبيبات الصخر أأو عدم جتانسها يؤثر تأأثريا شديدا يف مسامية الصخر فا 

 وأأخرى انمعة أأدى ذكل ا ىل أأن تدخل احلبيبات النامعة بني احلبيبات اخلش نة وتقلل بذكل من جحم الفراغات .

فالصخور اليت تتكون من حبيبات مس تديرة الشلك ومتساوية تكون أأكرث مسامية من الصخور املتكونة بني حبيبات ذات أأشاكل خمتلفة  :شلك احلبيبات  -3

 حيث يؤدي ضغط الصخور ا ىل دخول الزوااي احلادة للحبيبات بني احلبيبات الأخرى وبذكل تقل الفراغات يف الصخر .

ل الرواسب فوقه أأو بسبب احلراكت الأرضية وخاصة يف املراحل الأوىل من تكون الصخر الرسويب ا ىل تقارب :  بفعل ثقزايدة الضغط عىل الصخر  -4 

 حبيباته وتالمحها  وبذكل تقل الفراغات يف الصخر .

 مل التجوية الكمييائية .:  حيث أأن زايدة مكيهتا يقلل الفراغات وكذكل نوعيهتا من حيث تأأثرها بعوامكية ونوع املادة الالمحة بني حبيبات الصخر-5 

 ( ذا زادت نس بة فراغاته ابلنس بة ا ىل جحمه عن ذا اكنت مساميته بني ) %20و يوصف الصخر بأأنة عايل املسامية ا   to 20% 5( ويكون متوسطا ا 

ذا قلت مساميتة عن ) مية الصخر من ماكن لآخر بل يف الأجزاء اخملتلفة من الطبقة نفسها حسب ( وختتلف مسا%5( و منخفض املسامية ا 

 تعرض تكل الصخور ا ىل العوامل السابقة.

 اثنيا : نفاذية الصخر  . 

نفاذ السائل خالهل .    يه قدرة الصخر عىل السامح اب 

ط بسعة درجة اتصال املسام أأو الفتحات مكونة ممرات ميكن أأن تسري فهيا ليس هناك عالقة مبارشة بني مسامية الصخر ومقدار نفاذيته ، مفقدار النفاذية يرتب 

 السوائل.

ذا اتصل اكرب عدد من مسامة بعضها ببعض ، والعكس حصيح.   عىل ذكل يكون الصخر عايل النفاذية ا 

 وتتوقف نفاذية الصخر عىل العوامل الآتية 

مة حركة السوائل بني حبيباهتا ............ نتيجة لزايدة قوى اجلذب اجلزيئ بني املاء و حبيبات :  لكام صغر جحم احلبيبات زادت مقاو جحم حبيبات الصخر  -

رقيق من السائل ، حول حبيبات الصخر و ابلتايل تقل أأو تنعدم لكيا حركة السوائل ، و يصبح حينئذ غري منفذ  filmالصخر، مما يؤدي ا ىل تكون غشاء 

،  Dead Storageو حينئذ يسمى التخزين امليت  املياه يف تكل الصخور غري قابةل لالس تخراج لأهنا   غري قابةل للحركة ،  رمغ أأنه  عايل املسامية ، و تكون

 مثال الصخور الطينية.

قل نفاذيهتا دلخول : فالصخور املكونة من حبيبات و معادن خش نة فقط لها نفاذية عالية بيامن اليت تتكون من حبيبات خش نة وانمعة تدرجة فرز احلبيبات  -2

 احلبيبات النامعة بني فراغات احلبيبات الكبرية وابلتايل تقلل اتصال الفراغات بعضها ببعض.

 ا ن مرور املاء بني مسام الصخور خمتلف عن مرور النفط و كذكل الضغط اذلي يؤثر يف مروره خالل حبيبات الصخر.نوع وضغط السائل:  -3 

( يف اليوم خالل قطاع مساحته قدم مربع وحتت    C 60( اذلي يعرف بأأنة معدل انس ياب املياه عند درجة )معامل النفاذيةو تقاس نفاذية الصخر مبا يسمى )

 (. % 100ضغط هيدرولييك )

 :حركة  املياه اجلوفية 

ذا قورنت حبركة املياه السطحية.تتحرك املياه اجلوفية حتت تأأثري اجلاذبية الأرضية، مثلها مثل املياه السطحية ولكهنا تتحرك برسعة ضئيةل     ا 

ذا وجدت املياه  يف مناطق ذات كهوف وجفوات متصةل   ومبسامات  ختتلف رسعة التحرك تبعا لظروف وجود املياه ونوع الفراغات والشقوق اخملزونة فهيا فا 

 للمياه السطحية . turbulent flowوايم كبرية كام يف الصخور اجلريية العضوية فتكون حركة املياه اجلوفية قريبة الش بة للرساين ادل

هنا تتأأثر بقوى التوتر السطحي الناش ئة يف رساين صفاحئي   ذا وجدت يف خصور ذات فتحات ومسام ضيقة فا   . laminar flowأأما ا 

 تتحرك املياه من مناطق هبا منسوب مايئ مرتفع ا ىل مناطق ذات منسوب مايئ منخفض تبعا للميل الهيدرولييك .   
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 واذلي يعرف بأأنة الفرق الرأأيس بني نقطة دخول و خروج املياه و حسب املعادةل :  

i=dh/dl=tanα 

 حيث يعرف

 I    امليل الهيدرولييك = 

dh = .  الفرق الرأأيس  ملنسوب املاء يف نقطتني 

=dl . املسافة الأفقية بني هاتني النقطتني 

  

 

 موارد املياه يف ال مارات

 
 : تنقسم ا ىل   موارد املياه يف دوةل ال مارات العربية املتحدة   

 تمتثل يف الس يول والينابيع والفالج .مياه سطحية  -

ياه اليت توجد يف اجلزء العلوي يف الرواسب للعرص الرابع واليت حتيط ابلسلسةل اجلبلية الرشقية من الرشق والغرب تقترص حىت الآن عىل امل مياه جوفية  -

 ابل ضافة ا ىل مكيات حمدودة من املياه اجلوفية يف واحة ليوا و بعض الصخور اجلريية يف ال مارات الشاملية .

الرواسب الفتاتية و الصخور اجلريية و الصخور تحدة يف ثالثة أأنواع رئيس ية من اخلزاانت الطبيعية و يه )   تتواجد املياه اجلوفية بدوةل ال مارات العربية امل  

 ( ويف ما ييل مناقشة  موجزة للك مهنا :النارية و املتحوةل 

 املياه اجلوفية يف الرواسب الفتاتية:أأ.

و اليت حتتل جماري الوداين الرئيس ية و السهول الساحلية و السفوح أأمهية ممتزية لأهنا  الرابع تكتسب املياه يف رواسب الصخور الفتاتية اليت تنمتي ا ىل العرص 

 مياه متجددة تتغذى عن طريق الأمطار. 

 ح بني رتاو وتتكونن تكل الرواسب املفككة من الرمل واحل  والغرين و اليت تنترش يف السهول ابلسلسةل اجلبلية الرشقية و يف جماري الوداين بسمك ي 

100 m  50يف السهل الساحيل الرشيق و m  600يف السهول احلصوية بني اذليذ و ادلقداقة و m . يف منطقة العني 

 املياه اجلوفية يف الصخور اجلريية:-ب 

 املياه يف هذه اخلزاانت يه مياه قدمية وغري متجددة يف الغالب حيث أأن ما يس تغل مهنا ل يمت تعويضه .  

 .الثالث  اخلزاانت ا ىل العرص و تنمتي تكل 

جر اجلريي و و قد دلت الآابر العميقة اليت اخرتقت هذه الرواسب أأهنا حتتوي عىل مياه ماحلة ا ىل شديدة امللوحة لن خزاانهتا تتكون من املارل و احل  

 ادلولوميت و اجلبس.

 املياه اجلوفية يف الصخور النارية واملتحوةل:-ج 

 حيث أأن تكل الصخور صامء فان تواجد املياه هبا يقترص عىل مس توايت الفوالق والشقوق اليت تقطعها . 

 و عىل الرمغ من قلهتا وصعوبة تقدير مكيهتا فان هذه املناطق تمتزي جبودهتا الشديدة.   

ربية املتحدة لوحظ ارتباط وجود معظم الينابيع ادلامئة واملومسية بفوالق ومن خالل دراسة الصور اجلوية وصور الأمقار الصناعية واليت تغطي دوةل ال مارات الع 

 وشقوق يف الصخور النارية واملتحوةل.

 تلوث املياه اجلوفية  

التلوث انتشارا ع تعترب مشلكة تلوث املياه اجلوفية ذات أأبعاد خطرية وخاصة يق املناطق اليت تعمتد أأساسا عىل املياه اجلوفية مكصدر أأسايس ، وأأكرث أأنوا  

 تكل اليت لها عالقة مبخلفات اجملاري اليت عادة ما يكون مصدرا لتلوث اجملاري املائية السطحية  .

 ئنات احلية الأخرى .وحتدث معلية تطهري املياه امللوثة ابلبكترياي طبيعيا حيث يمت القضاء علهيا بأأكسدهتا كمييائيا ابل ضافة  ا ىل اس هتالكها بواسطة الاك  

 غري أأن الظروف احمليطة يف الطبقة املائية جيب أأن تكون مالمئة لعملية التنقية .  



 

12 

 

 فالطبقات ذات النفاذية العالية مثل احلجر اجلريي ميكن أأن متر فهيا املياه دون تنقية حيث أأن املاء يتخللها برسعة.  

املياه املارة هبا مبسافات قصرية قد تبلغ عرشات الأمتار ، حفبيبات الرمال متسح للامء  وابلعكس فان الطبقات املائية اليت متر يف الرمال ميكن أأن يمت تطهري 

 ابملرور ولكن ببطء اكف لتطهرها  .

 ويف بعض الأحيان قد يؤدي الضخ ا ىل ظهور مشلكة التلوث .  

املنسوب املايئ ورمبا يعكس اجتاه ميلها مما يتسبب يف تلوث فعند خض مكية اكفية من املاء خالل ا حدى الآابر فان خمروط الاخنفاض سزييد من شدة ميل   

 الآابر اليت اكنت مياهها صاحلة لالس تعامل .

  

 

 

 


