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 : Ground waterالمياه الجوفية 

هي المياه التي تشغل الفراغات والمساحات تحت سطح االرض ، اما العلم الذي يدرسها فيسمى 

 . Geohydrologyاو  hydrogeologyبعلم 

 مصادر المياه الجوفية :

المياه الجوية : وتعتبر مصدر اساسي للمياه الجوفية وتتضمن مياه االمطار والمياه  -1

الناتجة عن ذوبان الثلوج وذلك عندما تنفذ  السطحية الجارية على سطح االرض والمياه

 في باطن االرض من خالل طبقاتها المختلفة .

المياه الجيولوجية او الفطرية : وهي المياه المتكونة مع نشاة الصخور الرسوبية ففي  -2

خالل عملية الترسيب للصخور الرسوبية في المياه المالحة او العذبة ستختزن الصخور 

تتصلب الحبيبات الخشنة كما في الحجر خالل عملية الترسيب عندما  المياه في مساماتها

الرملي الذي يختزن المياه بفعل مساماته الخشنة وعندما يحاط هذا البحجر بطبقات غير 

 منفذة للماء كما في الحجر الطيني.

المياه الناتجة عن تبلور الصهارة: وهي المياه الناتجة عن العمليات المصاحبة لتبلور  -3

هارة خالل تكون الصخور النارية وتشمل المحاليل المتبقية من تبلور الصهارة الص

وتعرف بالمياه الصاعدة لتميزها عن المياه الجوية والتي تعرف بالمياه الهابطة وتمتاز 

هذه المياه )مياه التبلور( باحتوائها على نسبة عالية من االمالح والمعادن الذائبة وذات 

يختلط نوع او اكثر من المياه الجوفية ان المياه الجيولوجية  درجة حرارة عالية وقد

 بالمياه الجوية.والمياه الناتجة عن التبلور تشكل مصدرا ثانويا للمياه الجوفية مقارنة 

 تواجد المياه الجوفية :

 تتواجد المياه الجوفية في القشرة االرضية وينحصر تواجدها بمنطقتين رئيستين هما:

وتشمل الطبقات العليا التي  :او التهوية او التشرب  (Aeration zone)منطقة الالتشبع  -1

تتميز بوجود المياه فيها بحالة بسيطة من التشبع مع وجود فراغات مملؤة بالهواء 

 وتواجد المياه في هذه المنطقة يكون بثالث صور:

 مياه رطوبة التربة : وهي المياه القريبة من سطح االرض. - أ

 الوسطي: وتكون حركتها باتجاه االسفل بفعل الجاذبية االرضية.مياه الحزام  - ب

مياه منطقة الخاصية الشعرية : وتتاثر بالخاصية الشعرية نتيجة تماسها مع سطح  - ت

 خزان المياه الجوفية والحركة في هذه المنطقة من المياه هو نحو االعلى. 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 قسم التربة والموارد المائية 

 المرحلة االولى
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نطقة الالتشبع           (: وتقع هذه المنطقة اسفل م( saturation zoneمنطقة التشبع  -2

)التشرب( وتكون في حالة تشبع تام من المياه وقد تكون المياه في حالة اتصال مع 

بعضها بشكل قطرات مياه حرة مكونة خزان المياه الجوفي والسطح الفاصل بين منطقة 

 . (water table)التشبع يعرف بسطح الماء الجوفي 

اما منسوب هذا السطح يتوقف على عدة عوامل منها طبيعة المناخ اي معدالت االمطار 

والتبخر ودرجات الحرارة وطبيعة تضاريس االرض ونوع الصخور الجيولوجية 

ونوعية الغطاء النباتي ونوع التربة في المنطقة وكل هذه العوامل تحدد عمق تواجد 

االمتار وشكل هذا السطح للمياه يتوقف على  المياه الجوفية من بعض االمتار الى مئات

من حيث ارتفاع واالنخفاض واالستواء او الميالن زمنسوب شكل تضاريس االرض 

سطح المياه الجوفية غير ثابت زمنيا فهو يتغير من موسم الخر حسب مواسم سقوط 

 االمطار وكذلك الحال بين المناطق الرطبة والجافة.

 حركة المياه الجوفية :

ك المياه خالل المسامات الموجودة بين حبيبات الصخور المكونة للقشرة االرضية نحو تتحر

االسفل الى ان تتقابل مع طبقات من الصخور غير النفاذة التي التسمح للمياه بالمرور خاللها 

بحيث تتجمع المياه لتكون خزان المياه الجوفية وهنالك عدة عوامل مرتبطة بحركة المياه 

 ل المواضيع التالية:الجوفية وتشم

: وهي تعبير عن الحجم الكلي للمسامات نسبة الى الحجم الكلي porosityالمسامية  -1

 للصخر.

: وهي النسبة المئوية بين حجم الفراغات الى حجم الحبيبات void ratioنسبة الفراغ  -2

% للصخور النارية 1الصخر وتختلف نسبة الفراغ والمسامية بين الصخور ابتداءاً  من 

%الفي الصخور الرسوبية ذات النسيج الخشن وكذلك فان درجة 05لحديثة الى ا

 ودرجة تجانسها ومقدار تقاربها وقوة تماسكها .المسامية ترتبط بشكل حبيبات 

: وهي تعبير عن قابلية الصخر للسماح بمرور الماء خالل  permeabilityالنفاذية  -3

ساعة وتعتمد النفاذية على عدة عوامل مساماته وبفترة زمنية محددة وتقاس سم/ثا او م/

منها حجم حبيبات الصخر حيث تزداد مع زيادة حجم الحبيبات بسبب زيادة حجم 

المسامات والصخور المنفذة هي الصخور التي تسمح للماء بالمرور خالل حبيباتها 

وتسمى ايضا بالصخور الكتامة مع مالحظة ان كل صخر منفذ للماء هو صخر مسامي 

س كل صخر مسامي هو صخر منفذ للماء كما هو الحال في الصخر الطيني ) بينما لي

 ذو مسامية عالية ولكن صغير الحجم(.

: وهي صخور ذات مسامية ونفاذية عالية Aquiferصخور الخزان للماء الجوفي  -4

تحتوي على كميات من المياه يمكن ان تخرج عبر حفر االبار او بصورة ينابيع طبيعية 

الضغط وبسرع علو اخل صخور الخزان الجوفي تتم بفعل الفرق في وحركة الماء د

 تختلف من البطيئة الى السريعة حسب فرق علو الضغط وطبيعة ومسامية الصخور.  

 : Type of Aquiferانواع الخزانات الجوفية  -0
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: وفي هذا النوع يكون سطح المياه  Unconfihed aquiferخزان غير محصور  - أ

الضغط الجوي االعتيادي وغالبا مايكون قريب من السطح  الجوفية تحت تاثير

 والستخراج المياه تحتاج االبار للحفر والمضخة لالستخراج .

 
النوع من الخزانات يكون خزان وفي هذا  : Confihed aquiferخزان محصور  - ب

المياه الجوفي محصور بين طبقتين غير منفذتين مما يؤدي الى حصول ضغط اكبر من 

على طبقة الصخور الحاوية للماء قد يصل الى مئات الضغوط الجوية جوي الضغط ال

وتعرف االبار المحفورة في هذه المناطق باالبار االرتوازية وتكون على نوعين بعضها 

متدفق بالماء عندما يكون مستوى البئر اقل من مستوى دخول الماء المجهز لطبقة 

كون مستوى سطح المياه الجوفية عند خزان الماء والنوع االخر غير متدفق عندما ي

مستوى التجهز بالماء حيث اليوجد ضغط كبير يسمح بخروج الماء وصعوده نحو 

السطح وقد يخرج الماء بصورة عيون عند مستوى سطح االرض في الماطق 

ن سح المنخفضة عندما تسمح طبيعة الصخور بخروج الماء وتحت ضغط اعتيادي ويكو

 الرض.الماء الجوفي قريب من ا

 
: هو مقدار الفرق في علو الضغط بين Hydraulic Gradiendالهايدروليكي الميل  -6

نسبة الى المسافة االفقية التي تقطعها المياه الجوفية خالل حركتها بين نقطتين  نقطتين
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وهو مقدار ثابت للخزان الجوفي الواحد ويقاس بال م/كم. ويعتمد على خواص الصخور 

الميكانيكية ومسامية ونفاذية وتصفيف صخور الخزان الجوفي وسرعة حركة الماء 

 الجوفي تتناسب طرديا مع مقدار الميل الهايدروليكي حسب قانون دارسي :

ع=ن
 ه

ل
 

 فرق علو الضغط    ه حيث

 ل= المسافة االفقية 

 معامل النفاذية )وحداته وحات سرعة(ن= 

 ع= سرعة حركة الماء الجوفي

الميل الهايدروليكي = 
 ه

ل
 

 خروج المياه الجوفية :

تخرج المياه من خزانات المياه الجوفية اما طبيعيا او بواسطة حفر االبار وعملية حفر االبار 

واستخراج المياه يعتمد على عمق المياه وقدرات المضخات لضخ الماء الى السطح اما المياه 

مثل ينابيع االودية ) تحدث في المناطق التي تخرج بصورة طبيعية فهي تخرج بصورة ينابيع 

 خفضة اي الوديان حيث يقترب سطح الخزان الجوفي من السطح .المن

او ينابيع الفوالق او ينابيع الطبقات والمياه الخارجة قد تكون مياه عذبة او مالحة او كبريتية او 

 ذات درجة حرارة عالية .

 العمل الجيولوجي للمياه الجوفية:

عمليات جيولوجية هدامة مثل التعرية ، التجوية ، التفتيت ، االذابة واالذابة تختص بها  -1

 . CO2المياه المكربنة الحاوية على 

 CO2+H2O          H2CO3 

كذلك فالمياه تذيب الصخور الملحية والجبسية والجيرية حيث تكون بيكربونات ذائبة بالمحلول 

 ور والتي تعرف بالكهوف.مما يؤدي الى عمل فجوات في الصخ

عمليات جيولوجية بنائية : وتشمل الترسيب الذي يحصل نتيجة ترسيب المحاليل الناتجة  -2

عن عمليات الهدم بفعل التغير المفاجيء في المحلول او الوسط مثل درجة الحرارة او 

درجة الحموضة ممايؤدي الى رواسب جديدة وكذلك فقد لوحظ ان رفع درجة حرارة 

يؤدي الى ترسيب كربونات الكالسيوم من المحاليل المشبع بالبيركبونات وامثلة المحلول 

 ذلك هو هوابط وصواعد.

 المصادر: 

 الجيولوجيا العامة، د. عبد الهادي يحيى الصائغ
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