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 الفصل األول
 مقدمة

 

 املياه اجلوفية، األرض واالنسان 1.1

هذا الكتاب هو املياه اجلوفية والبيئات اجليولوجية اليت حتكم وجودها والقوانني الفيزايئية اليت تصف موضوع 
جرايهنا، وما يصاحبها من تطور كيميائي. يتطرق الكتاب أيضًا اىل التأثري املتبادل بني االنسان واملنظومة 

 تتواجد حتت دة للمياه حتت سطح األرض اليتالطبيعية للمياه اجلوفية. إن مصطلح "املياه اجلوفية" مستخدم عا
ريف الكالسيكي، إال حنن حنتفظ هبذا التع إذ .املشبعة ابلكاملاملستوى املائي يف الرتبة والطبقات اجليولوجية 

األرض. إن مقاربتنا ح سط ن دراسة املياه اجلوفية ال بد وأن تستند اىل فهم أوس  ملنظومة املياه حتتأبأننا ندرك 
ستكون متوافقة م  االهتمام التقليدي بكل من املياه الضخلة واملياه املشبعة واملياه اجلوفية، ولكنها أيضاً تتضمن 

ن هذه املقاربة إاملياه القريبة من سطح األرض غري املشبعة من مياه الرتبة اليت تلعب دوراً هامًا يف دورة املياه. 
 األعمق واملشبعة )ابملياه( اليت هلا أتثري مهم يف العديد من العمليات اجليولوجية. إناملنطقة  كذلك  ستتضمن

لكيمياء والفيزايء ا دراسة املياه اجلوفية هي بطبيعتها متعددة اجلوانب، وهناك مسعى واعي يف هذا الكتاب لدمج
الزراعيني  لماء الرتبة واملهندسنيء املياه وعدراسة املياه اجلوفية تعترب وثيقة الصلة ابجليولوجيني وعلماف واجليولوجيا،

رف الصحي وحمللي املناجم والص يوساكين الغاابت واجلغرافيني وعلماء البيئة واملهندسني اجلوتقنيني ومهندس
 اخلزاانت النفطية وآخرين.

 مانهز  وفية كمورد انطالقاً من حاجاتعشر سنوات لكان قارب املياه اجلقبل تب هذا الكتاب لو ك  
على امدادات املياه من خالل اآلابر واحتساب عائدات اخلزاانت اجلوفية.  رّكزت واليت فيهوالكتب املنشورة 

ك ولذل ،، وهي مقاربة ما تزال مهمةاتد االمداديمن منظور هتدحينها إن مشاكل املياه اجلوفية كانت ت رى 
البيئة  هي خاصية مهمة منفية هي أكثر من مورد، الالزم، ولكن املياه اجلوف هتمامسيعطيها هذا الكتاب اال

ئية. إن املياه اجلوفية زاً حللول بيم حيّ قدّ كما ميكن يف بعض احلاالت أن ت    ،ي اىل مشاكل طبيعيةالطبيعية، وتؤدّ 
حتاليل مدجمة  عتمادا الدف  ابجتاه حال يف هذه الدورة ي عترب أمراً إلزامياً  وظيفتهافهم هي جزء من دورة املياه، و 

دسي، ، أو عند إجراء حتاليل واسعة النطاق للتلوث البيئي. يف االطار اهلنأتخذ ابالعتبار موارد مستجمعات املياه
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األرض. كذلك فإن  هبوطاستقرار املنحدرات و عدم إن املياه اجلوفية تساهم يف بعض املشاكل اجليوتقنية، مثل 
مث نتقال االعمليات اجليولوجية واليت من ضمنها اهلزات األرضية، و  املياه اجلوفية هي مفتاح لفهم العديد من

 جتّم  النفط وتكّون بعض أنواع الرواسب اخلام والرتبة والتضاريس.

تض  الفصول اخلمسة األوىل من هذا الكتاب األسس الفيزايئية والكيميائية واجليولوجية لدراسة املياه 
واألرض  ذه املبادىء يف جماالت التفاعل املتعددة بني املياه اجلوفيةاجلوفية. الفصول الستة األخرى ت طّبق ه

 مقدمات لكل من الفصول الالحقة. ت  ّعتربواالنسان. إن الفقرات التالية 

 اهليدرولوجيةدورة الاملياه اجلوفية و 

مامنا يرتكز على اجلزء اهت". اجلو واليابسة ي سّمى "الدورة اهليدرولوجيةاهي للمياه بني احمليط و نالدوران الالمتإن 
 1.2و  1.1 على مستجم  مياه واحد. الشكالنفّعاًل املرتبط ابليابسة من هذه الدورة كونه ميكن أن يكون م

لدورة املياه على مستجم  مياه، وقد مت إدراجهما هنا ألجل إعطاء القارىء مقدمة  مان رمسني ختطيطتنّي قدّ ي  
ل من الناحية النظرية كونه ي رّكز على العمليات وي بنّي هو األفض 1.1 الشكلانية للمصطلحات اهليدرولوجية. بي

)خمطط صندوقي وسهمي(  1.2 شكل. إن طريقة العرض يف اليدرولوجيةدورة اهلالمفهوم نظام اجلراين يف 
ال تعكس هذه الطريقة  .( للمحاكاة اهليدرولوجيةsystem approach املقاربة النظامية )يف عادة ت ستخدم

الوضعية الديناميكية، ولكنها قادرة على التمييز بوضوح بني املصطلحات اليت ت عىن مبعدالت احلركة )املربعات 
 السداسية( وأولئك املعنية ابلتخزين )املربعات املستطيلة(.

 
 شكل توضيحي للدورة اهليدرولوجية. 1.1شكل 
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 عرض نظامي للدورة اهليدرولوجية. 1.2 شكل

التدفق  .خذ شكل املطر أو ذوابن الثلو أي"، اليت هطلاىل النظام اهليدرولوجي يصل ك  "الوارد التدفق 
 والنتح التبخرجممل و ( (runoffالسيح ))أو ما ي عرف ب   (streamflow) "راين اجلدوياجلالصادر يتجلى ب  "

(evapotranspiration) ر خبوالت لرتبةمن ااملباشر طحات املائية املفتوحة والتبخر يشمل التبخر من املس، الذي
لى شكل ععلى سطح األرض  داول عن طريقني،اىل اجل طلصل اهليمن الرتبة من خالل النبااتت )النتح(. 

 (interflow) "بيينعلى شكل  "جراين  سطحي، وجراين حتت (overland flow) "مياه سطحية جارية"
 1.1 شكلإن ال وذلك بعد تسرب املياه اىل الرتبة من خالل "االرتشاح". (baseflowو"جراين قاعدي" )

ي وضح أبن النظرة اىل مستجم  املياه تدمج مساحة احلوض السطحية والرتبة والطبقات اجليولوجية الكامنة 
حتت السطح. إن العمليات اهليدرولوجية حتت السطحية هي بنفس األمهية كالعمليات السطحية. يف الواق ، 

االرتشاح  ة هي اليت تتحكم مبعدالتالعتبار أن املواد حتت السطحي مي كن القول أبن األوىل هي أكثر أمهية
أمناط جراين  . يف الفصل السادس، سنتطرق اىلةواليت بدورها تؤثر على توقيت وانتشار جراين املياه السطحي

، املياه اجلوفية، وسنستطل  العالقات بني توليد االرتشاح، تغذية املياه اجلوفية وتصريفها، اجلراين حتت سطحي



4 ص   الفصل األول / مقدمة  

اجلزء افق مرورها يف ر طور الكيميائي للمياه اجلوفية الذي ييف الفصل الساب ، سنقارب الت وتدفق اجملاري املائية.
 .سطحي من الدورة اهليدرولوجيةالحتت 

ياه اجلوفية ية للماملعلومات اليت تعكس األمهية الكمّ  حول قبل إهناء هذا اجلزء، من املفيد أخذ نظرة
مياه" يف السنوات األخرية، أعطي مفهوم "امليزان العاملي لل وجية.نسبة اىل املكوانت األخرى من الدورة اهليدرول

، والتقديرات األخرية ت رّكز على االنتشار (Nace 1971; Lvovitch 1970; Sutcliffe 1970)  اهتمامًا كبرياً 
من مياه  %94، إذا مت إمهال ال  1.1اجلدول (. مبراجعة Hydrosphereاملائي ) الغالفالواس  للمياه اجلوفية يف 

 األرض اليت تستقر مبلوحة عالية يف احمليطات والبحار، فإن املياه اجلوفية ت شّكل حواي ثلثي املياه العذبة يف
، فإن هنار اجلليدية(واأل كتلاملياه العذبة )بعيداً عن ال القابلة لالستعمال من واردملإذا حصران االهتمام اب العامل.

 Lvovitchها كل الكمية. حىت لو أخذان أنظمة املياه اجلوفية األكثر فعالية، واليت ي قدر املياه اجلوفية ت شّكل تقريباً  

، فإن املياه العذبة (1.1كلم مكعب الواردة يف جدول    60× 610)غري ال   مكعب كلم   4× 610ب   (1970)
 رطوبة الرتبة. %1.5حبريات ومستنقعات وخزاانت وجماري أهنار، و %3.5مياه جوفية،  %95تنقسم اىل: 

 للميزان املائي يف العاملتقدير  1.1جدول 

 املساحة السطحية العامل

(6×102km) 

 احلجم

(6×103km) 
 (%) احلجم

 العمق املوازي

*(m) 
 مدة االقامة

 عام 4000 ~ 2500 94 1370 361 احمليطات والبحار
 أعوام 10 ~ 0.25 0.01> 0.13 1.55 البحريات واخلزاانت

 أعوام 10-1 0.007 0.01> 0.01> 0.1> املستنقعات
 أسبوعان ~ 0.003 0.01> 0.01> 0.1> سواقي األهنار
 عام-أسبوعان 0.13 0.01> 0.07 130 رطوبة الرتبة
 آالف عام 10-أسبوعان 120 4 60 130 املياه اجلوفية

 آالف عام 10 -10 60 2 30 17.8 الغطاء واالهنار اجلليدية
 أايم 10 ~ 0.025 0.01> 0.01 504 مياه الغالف اجلوي
 أسبوع ~ 0.001 0.01> 0.01> 0.1> مياه الغالف احليوي

 Nace 1971 املصدر:
 * مت احتساهبا كما لو أن التخزين موزّع بشكل متجانس على كل سطح األرض.
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ولكن احلجم الكبري ي لطّفه معدل مدة االقامة حتت األرض، فدورة مياه األهنار تتطلب أسبوعني، فيما 
املياه اجلوفية تسري ببطىء ومدة إقامتها تصل اىل عشرات، مئات وحىت آالف السنني أحياانً. إن املبادىء 

ضاح الضوابط صل السادس، من شأهنا إييف الف الواردة االقليمياملعروضة يف الفصل الثاين واعتبارات اجلراين 
 سري واس  النطاق للمياه اجلوفية.على امل اهليدرولوجية

إن معظم الكتب  اهليدرولوجية تتضمن نقاشات تفصيلية للدروة اهليدرولوجية ومليزان املياه العاملي. إن  
كتب واسعة هي من ال Linsley, Kohler and Paulhus (1975)و  Wisler and Brater (1959)كتب 

قام بتحديث هذا العلم مبستوى أعلى، كما  Eagleson (1970)االستخدام يف مقدمات اهليدرولوجيا، وكتاب 
هو من املراج   Chow (1964a)الذي حرره  Handbook of Applied Hydrologyأن الكتاب الكبري 

 القيمة.

حبثاً  Chow (1964b)قّدم مام. ي  إن اتريخ تطور الفكر اهليدرولوجي هو من الدراسات املثرية لالهت
الكثري من التفاصيل، بدءً من مسامهات املصريني األوائل  Biswas (1970)خمتصراً، فيما يعرض الكتاب الكبري ل 

 وفالسفة االغريق والرومان حىت والدة اهليدرولوجيا العلمية يف غرب أورواب يف القرنني الثامن عشر والتاس  عشر.

 كمورداملياه اجلوفية  

لوالايت املتحدة رد. ابلنسبة لاو أحد املا كوما يزال أمهيته اترخيياً  إن احلافز األساسي لدراسة املياه اجلوفية كان
األمريكية، إن أمهية دور املياه اجلوفية كعنصر من املياه الوطنية ميكن مالحظته من الدراسات االحصائية لوكالة 

 Murray and Reevesاليت كتبها  1970( للعام U.S. Geological Surveyاألمريكية ) ةاملسح اجليولوجي

 .Murray (1973)وخّلصها  (1972)

 1950تزايد استخدام املياه يف الوالايت املتحدة األمريكية خالل الفرتة بني العامني  1.2ي وثّق اجلدول 
انت من هذه الكمية ك day3m 610 × 1400، 57%/األمريكي  استخدم اجملتم  1970يف العام  .1970و 

يعود  %19الكمية مصدره املياه السطحية فيما هذه من جمموع  %81 إن للري. %35لالستخدام الصناعي و
بشكل بياين دور املياه اجلوفية مقارنة م  املياه السطحية يف جماالت  1.3 شكلللمياه اجلوفية. ي وضح ال

ت عترب املياه اجلوفية أقل أمهية لالستخدام الصناعي فيما ت شكل . 1970و  1950االستخدام األربعة للفرتة ما بني 
 نسبة ابرزة لالستخدام املنزي )يف املدن واألرايف( وللري.



6 ص   الفصل األول / مقدمة  

في بعض التفاوت االقليمي املدهش. حواي  1.3 شكلوال 1.2إن املعطيات يف اجلدول  من  %80خت 
والية شرقية. إن  32 يف ستخدام الصناعي هومن اال %84فيما  غربيةوالية  17جمموع استخدام الري هو يف 

من االستخدام  %44من االمداد الشعيب و %46شّكل ت  يث هي أكثر استخدامًا يف الغرب ح املياه اجلوفية
 ، على التواي، يف الشرق.%16و %29الصناعي مقارنة م  

 

 (1970-1950استخدام املياه يف الوالايت املتحدة األمريكية ) 1.2جدول 

 *610 ×/day 3m  ستخدام عام االنسبة
1970 )%( 1950 1955 1960 1965 1970 

 100 1400 1175 1023 910 758 جمموع سحب املياه
       االستخدام

 7 102 91 80 64 53 ةعاماالمدادات ال
 1 17 15 14 14 14 امدادات األرايف

 35 495 455 420 420 420 الري
 57 822 667 560 420 292 ةالصناع

       املصدر
 19 262 227 190 182 130 املياه اجلوفية

 81 1150 960 838 750 644 املياه السطحية
  Murray 1973 املصدر:

 *l = 264 U.S. gal. 3= 10 31 m 
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 1970و  1950( يف الوالايت املتحدة األمريكية بني العامني م نّقر( واجلوفية )م ظّللاستخدام املياه السطحية ) 1.3شكل 

 (.Murray 1973)بعد 

من جمموع استهالك  %20، أو day3m 610 × 1.71/ب   يف كندا ةالبلديالريفية و مت تقدير املياه اجلوفية 
من  هو أقل بكثريهناك (. إن هذا املستوى من استخدام املياه اجلوفية Meyboom 1968ياه )هذا النوع من امل

األكثر تفصيلية اىل  النظرة يف الوالايت املتحدة حىت إذا ما أخذان ابالعتبار نسبة السكان بني الدولتني. نظريه
األرقام ت ظهر أن تطور املياه اجلوفية الريفية يف كندا هي نسبيًا متوازية م  تلك يف الوالايت املتحدة، ولكن 
استخدام املياه اجلوفية البلدية هي أقل بكثري. إن الفرق املدهش هو يف استخدام الري والصناعة حيث أن 

ذا  كندا هو أقل بكثري منه يف الوالايت املتحدة، وأن جزء املياه اجلوفية من هجمموع استهالك املياه النسيب يف
 االستخدام هو قليل جداً.

اً ملستقبل وقعت McGuinness (1963)يف اقتباس عن دراسة للجنة من جملس الشيوخ األمريكي، قّدم  
1700 × 610  حلاجة للمياه ستصل اىلي رّجح أبن ا املتطلبات الوطنية للمياه يف الوالايت املتحدة األمريكية.

/day3m  و  1980يف العام/day3m 610 × 3360  إن إحراز هذه املستوايت من االنتا  ي شّكل  .2000يف العام
تقارب جمموع مورد  2000. األرقام للعام 1.2تسارع ملحوظ يف معدل زايدة استخدام املياه امل  بنّي يف اجلدول 
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. هناك قبول واس  أبن على املياه اجلوفية أتمني جزء day3m 64550×10/املياه احملتملة للوطن، واملقدرة حبواي 
أبنه إذا  McGuinness. ابلنسبة للتوقعات السالفة، يلفت لتأمني االحتياجات أكرب من جمموع االمدادات

 day3m 610 × 262/من  املياه اجلوفية يزيد، فإن استخدام %33اىل  %19دت مسامهة املياه اجلوفية من يزات
 McGuinness. وي شري 2000يف العام  y/da3m 610 × 1120و  1980يف العام  day3m 610 × 705/حالياً اىل 

لنوعية الكيميائية، ثبات احلرارة واو النقاوة من البكترياي و اىل أن اخلصائص املرجوة للمياه اجلوفية، مثل الوضوح 
ّذر أبن املياه اجلوفية، وخاصة وعند طلب كميات  مي كن أن  ت شّج  التطوير الالزم على نطاق واس ، ولكنه ُي 

ا، مقارنة ابملياه السطحية، هتكبرية منها، هي بطبيعتها أكثر صعوبة وأغلى مثناً جلهة حتديد موقعها وتنميتها وإدار 
كان ميكن   ورة اهليدرولوجية، وقد وىل الزمن الذيوي ضيف أبن املياه اجلوفية هي مرحلة ال ميكن جتزأهتا من الد

فيه اعتبار املياه اجلوفية واملياه السطحية أبهنما موردان منفصالن. ال بد لتخطيط املوارد أن ي درك أبن املياه 
 اجلوفية واملياه السطحية يعودان لنفس األصل.

 ة يف استكشافاملشاكل اجليولوجي يف الفصل الثامن، سنناقش تقنيات تقييم مورد املياه اجلوفية، من 
 وإنتا داء البئر، وتقديره، وصواًل اىل حماكاة أ املق امليدانية واملختربية لقياس العاخلزاانت اجلوفية، مروراً ابلطر 

 املياه اجلوفية على اتساع األحواض. غاللاخلزان اجلويف، واست

 تلوث املياه اجلوفية

ّتم محايتهإن استمرار املياه اجلوفية يف لعب دو  ا من األخطار راً مهماً يف تطوير إمكانيات املوارد املائية يف العامل، ُي 
فاً إن منو السكان واالنتا  لصناعي والزراعي منذ احلرب العاملية الثانية، معطو  سطحي.الاملتزايدة للتلوث حتت 

على ما ينتج منها من متطلبات متزايدة لتطوير الطاقة، بدأ للمرة األوىل يف اتريخ البشرية على انتا  كميات 
اايت ابتت قضية فمن النفاايت تتجاوز قدرة البيئة على امتصاصها بسهولة. إن خيار طريقة التخلص من الن

، فإنه ال يوجد 1.4من الشكل منهجياً كما يتضح   .غري مرغوبةمن جمموعة خيارات  سوءً إختيار املسار األقل 
حالياً ط رق مناسبة للتخلص من النفاايت على نطاق واس  دون أن حتمل قابلية تلويث جدي لبعض األجزاء 

ذا النشاط مل هتمام بتلوث اهلواء واملياه السطحية، فإن هاالمن بيئتنا الطبيعية. يف الوقت الذي يتنامى فيه 
يشمل البيئة حتت السطحية. يف الواق ، إن الضغوط لتقليل تلوث املياه السطحية هي جبزء منها مسؤولة عن 

لتخلص من النفاايت. سطحية لالواق  أن أولئك املعنيني يف ميدان إدارة النفاايت وضعوا أعينهم على البيئة حتت 
ملطامر ا اثنني من تقنيات التخلص من النفاايت املستخدمة حالياً واليت ي نظر اليها بتفاؤل اىل املستقبل هيإن 
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ت السطحي. نفاايت السائلة، وكالمها يؤدي اىل اىل التلوث حتابلحقن اآلابر العميقة و  الصحية للنفاايت الصلبة
ن دم بشكل واس  كمكوانت ألنظمة التخلص مواليت ت ستخ) أضف اىل أن التسرب من برك املاء والبحريات

والرشح من نفاايت احليواانت، واألمسدة، واملبيدات احلشرية )من الرتبة الزراعية(، كلها ميكن أن  ،(النفاايت
 .التلوث حتت السطحي تؤدي اىل

 

 
 طيف اخليارات للتخلص من النفاايت. 1.4شكل 

اليت تساعدان  سنتطرق اىل املبادىء والعمليات ،اجلوفيةيف الفصل التاس  سندرس حتليل تلوث املياه  
ة قعلى حتليل املسائل العامة للتخلص من النفاايت البلدية والصناعية، ابالضافة اىل مسائل أكثر ختصصاً واملراف  

املياه امدادات  ة. سنناقش أيضًا تلوثعّ امل  ش ب البرتوي، وأنشطة املناجم والنفاايتلألنشطة الزراعية، والتسرّ 
الفيزايئية  ال بد يف كل هذه املسائل من الدمج بني االعتبارات املاحلة. من خالل تسلل املياهاجلوفية يف السواحل 
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ال  ما أن هذا االقرتانا يف الفصل الثالث. كجلراين املياه اجلوفية واخلصائص الكيميائية واملبادىء اليت مت عرضه
 ش يف الفصل الساب .الطبيعي اجليوكيميائي واملناق  مفاهيم التطور يف ضوء ز ي نج  بد وأن 

 املياه اجلوفية كمشكلة جيوتقنية

هبذه القناة العمل  فخالل إنشاء نفق سان جاسينتو يف كاليفورنيا، توقّ نعمة، فدائمًا  تاملياه اجلوفية ليس
ياه اجلوفية من املالباهظة )بضعة ماليني من الدوالرات( لعدة أشهر بسبب وجود جراين كبري وغري متوق  

 .شققاتمصدره منطقة فالق عالية الت

، وما تزال 1970و  1938أمتار خالل الفرتة بني  8.5بعض أجزاء مدينة مكسيكو هبطت حبدود  
 ل مشاكل حادة للتصاميم اهلندسية. مت تشخيص السحب املفرط للمياهاالخنسافات األرضية املتباينة ت شكّ 

 كسبب رئيسي هلبوط األرض.  اجلوفية من اخلزاانت اجلوفية

على  هتاهنار سد جريوم يف أيداهو، والسبب ال يعود اىل ضعف بنيوي يف نفس السد، بل لعدم قدر  
  دف   عالة اىل حدفمسارات تسّرب  تشّكل ، واليتالطبقات املتامخة للخزاناجلوفية اجلارية من  احتواء املياه

 لتخلي عن السد.ل

يولوجية املقرتح يف بريتش كولومبيا، مت إجراء سنوات عديدة من التحقيقات اجلابلنسبة لسد ريفل ستوك  
 واملخاوف ،على ضفاف اخلزان بضعة أميال أعلى موق  السد اكتشافهمت  قدمي االستكشافية الهنيار أرضي

ميكن  ما قذا االنزالهعلى تزايد ضغط املياه اجلوفية احتجاز املياه يف اخلزان اىل  يسبب كمن يف إحتمال أنت
 1963شخص يف العام  2500. حادثة من هذا النوع حصدت حواي يسبب جمدداً عدم استقرار املنحدرأن 

 بري لتصريف املياه بغيةكبرانمج  تنفيذ يف موق  ريفل ستوك مت فايونت سيء السمعة يف إيطاليا.  سديف كارثة 
 جتربة فايونت.عدم تكرار ضمان 

من املشاكل  هذه األنواع على تطبيق مبادىء جراين املياه اجلوفيةكشف ستيف الفصل العاشر سن 
ر ف  ات احل  ذالسدود واجلراين اىل األنفاق واملناجم من ب تسرّ الاجليوتقنية وحاالت أخرى. بعض املشاكل، مثل 

اآلخر،   ضاملفتوحة، ميكن أن تنشأ على خلفية املعدالت والكميات املفرطة جلراين املياه اجلوفية. ابلنسبة للبع
ملياه اجلوفية ا بسببسائل عاي ، فإن التأثري ينشأ من وجود ضغط اتكهبوط األرض وعدم استقرار املنحدر 
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ق ّدمت يف الفصل واليت ، (flow-net) إعداد شبكة اجلراينفإن وليس من معدل اجلراين نفسه. يف كال احلالتني، 
 ، ت عترب أداه حتليل فعالة.من هذا الكتاب اخلامس

 املياه اجلوفية والعمليات اجليولوجية

وجد دون وجود مياه جوفية. على سبيل املثال، ي دثهناك عدد قليل جدًا من العمليات اجليولوجية اليت حت
يات النهرية تطور اجليومورفولوجي للتضاريس، والناجتة عن العملالأنظمة جراين املياه اجلوفية و  بني عالقة وثيقة

بيئة إن املياه اجلوفية هي أهم حاكم لتطور ال و نتيجة التطور الطبيعي للمنحدرات.والعمليات اجلليدية أ
ب املواد البرتولية. ال وترسّ ، ويف انتقالرواسب املعدنيةالكارستية. كذلك، تلعب املياه اجلوفية دوراً يف تركيز بعض 

الفوالق. واحدة  نآليات تكوّ  لعل أهم دور جيولوجي للمياه اجلوفية هو الدور الذي يلعبه ضغط السائل على
 ذا التفاعل هو االقرتاح أبنه ميكن احلد من اهلزات األرضية امل  كّونة على الفوالق الفاعلةهل االمتدادات املثريةمن 

 من خالل معاجلة ضغط السائل يف منطقة الفالق.

أكثر يف دور املياه اجلوفية كعامل يف العديد من العمليات  ضو يف الفصل احلادي عشر، سنخ 
 اجليولوجية.

 
 األسس العلمية لدراسة املياه اجلوفية 1.2

إن دراسة املياه اجلوفية تتطلب معرفة ابلعديد من املبادىء األساسية يف اجليولوجيا والفيزايء والكيمياء 
تيب ثالثي األبعاد يف البيئة الطبيعية مرتبطة بقوة ابلرت  والرايضيات. على سبيل املثال، إن جراين املياه اجلوفية

فية أو اجليولوجي ال بد و للرواسب اجليولوجية اليت يتم اجلراين خالهلا. إن اهليدرولوجي املتخصص يف املياه اجل
 وأنذلك كوأن يتمت  خبلفية معرفية حول تفسري الدليل اجليولوجي، وميل لتصور البيئات اجليولوجية. ال بد  

كانية ، وفهمًا حول العمليات اليت تؤدي اىل وض  الصخور الرب ي الرسوبيات والطبقاتم  علّ  ميلك تدريبًا يف
  أتثري شخيص وتوقّ ة وقادر على تملبادىء األساسية للجيولوجيا البنائيوالنارية اجلوفية. جيب أن ميلك معرفة اب

أمهية خاصة  لالرواسب السطحية والتضاريس ي شكّ على األنظمة اجليولوجية. إن فهم طبيعة الطي الفوالق و 
 اهأيضاً للطالب الذي يدرس املياه اجلوفية. إن جزء كبري من جراين املياه اجلوفية ونسبة معتربة من تطور موارد

إن  ُيية.اليت كونتها العمليات اجليولوجية النهرية والبحريية واجلليدية والدلتية والر ري يف الرواسب السطحية جي
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 م وجود وجراين املياه اجلوفية يف ثلثي اجلزء الشماي من مشال أمريكا يتوقف بشكل كبري على فهم اجليولوجيافه
 اجلليدية لرواسب العصر احلديث )بلستوسني(.

ي قّدم علم اجليولوجيا معرفة نوعية لشبكة اجلراين، ولكن علمي الفيزايء والكيمياء يعطيان األدوات  
املياه اجلوفية هي "ميدان" حاهلا كحال احلرارة والكهرابء، واملعرفة املسبقة هبذه اجملاالت ي. للتحليل الكمّ 

الكالسيكية تعطي خربة جيدة يف حتليل جراين املياه اجلوفية. إن أساس القواعد اليت حتكم جراين املياه اجلوفية 
امليكانيكية  بعض الفهم للخصائص هي حالة خاصة من ذات الفرع يف الفيزايء املعروف ب ميكانيكية السائل.

ياه اجلوفية. ي ساعد التلميذ يف فهم قواعد جراين املووحداهتا م  فهم ألبعادها  ملواد الصلبةاألساسية للسوائل وا
بعض املفاهيم  واثقاً من فهمي عطي مراجعة لعناصر ميكانيكية السائل. أي قارىء الذي ال جيد نفسه  "أ"امللحق 

غط، الطاقة، العمل، اجلهد، واجلهد اهليدروليكي ي نصح مبقاربة هذا امللحق قبل الدخول يف مثل الكثافة، الض
من  امه Vennard (1961)و  Streeter (1962)إن يف حال احلاجة ملعاجلة أكثر تفصيلية ف الفصل الثاين.

ألجل موضوع حمدد  مراجعة قصرية مفيدة. Albertson and Simons (1964)، كما ي عطي النصوص األساسية
 Scheideggerحول اجلراين يف الوسط املسامي، فإن معاجلة أكثر تطوراً للجانب الفيزايئي ميكن إجيادها يف 

 .Bear (1972)، وحتديداً يف Collins (1961)و (1960)

 يف إن حتليل التطور الكيميائي للمياه اجلوفية وسلوك امللواثت فيها ُيتا  اىل استخدام بعض املبادىء 
يني، ودخلت من منهجية اجليوكيميائ جمال الكيمياء غري العضوية والفيزايئية. هذه املبادئ كانت منذ زمن جزءً 

 ءال الكيمياإن املبادىء والتقنيات يف جم يف العقود األخرية اىل االستخدام الشائ  يف دراسات املياه اجلوفية.
ملستقرة فهمنا املتزايد لبيئة املياه اجلوفية. على سبيل املثال، ت ستخدم حاليًا النظائر ايف النووية تشارك حاليًا 

 سطحية.الوامل  شّعة املوجودة طبيعياً لتحديد عمر املياه يف األنظمة حتت 

إن هيدرولوجيا املياه اجلوفية هي علم كّمي، ومن غري املستغرب أن تكون الرايضيات لغتها أو ابحلد  
إحدى هلجاهتا األساسية. إن إمهال األدوات القوية اليت تعتمد على فهم الرايضيات ي عترب من شبه األدىن 

املستحيل ورمبا ضراًب من الغباء. إن الط رق الرايضية اليت استندت عليها الدراسات الكالسيكية حول جراين 
ائل جراين احلرارة اليت مت تطويرها ملس املياه اجلوفية أخذها الباحثون األوائل من جماالت الرايضيات التطبيقية

والكهرابء واملغنطيس. م  تطور الكمبيوتر الرقمي وتوفره الواس ، فإن العديد من التطويرات املهمة األخرية يف 
دية. على الرغم أن هذا ة ع رفت ب  الط رق العدحتليل أنظمة املياه اجلوفية مت أتسيسها على مقارابت رايضية خمتلف
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ماتية  ة ابلتفصيل، إال أن نيتنا هي بتضمني مواد مقدييعاجل طرق التحليل الكالسيكية أو العدد الكتاب ال
 كافية لشرح بعض املفاهيم األساسية.

إن هذا الكتاب هو ابلتأكيد ليس األول حول املياه اجلوفية، حيث يوجد الكثري من املواد حمل االهتمام  
سنوات الكتاب األساسي  ذكان وما يزال من  Todd (1959) يف العديد من املنشورات األخرى السابقة.

ألقيا اهتمامًا أكرب حول  Davies and De Wiest (1966)للمقدمات اهلندسية يف هيدرولوجيا املياه اجلوفية. 
للرتكيز حول  Kruseman and De Ridder (1970)و Walton (1970) كتايب  ال جتد أفضل من، و اجليولوجيا

يختلف عن أسالفه من خالل تقدمي ف Domenico (1972) املتعلقة ابملياه اجلوفية، أما كتابتقييم املوارد 
 Schoellerمن ضمن أفضل الكتب من اخلار  جند:  حماكاة األنظمة اهليدرولوجية. سياقالنظرية األساسية يف 

(1962) ،Bear, Zaslavsky and Irmy (1968) واملقالة الروسية املتقدمة ل ،Polubarinova-Kochina 

(1962). 

ة وثيقة بني راين يف الوسط املسامي. هناك عالقجلهناك العديد من علوم األرض التطبيقية اليت ت عىن اب 
 هيدرولوجيا املياه اجلوفية، فيزايء الرتبة، ميكانيكية الرتبة، وهندسة اخلزاانت البرتولية. إن طالب املياه اجلوفية

، Baver, Gardner and Gardner (1972) ذه اجملاالت مثل:اليت ت عىن هبتب سيجدون اهتماماً كبريًا يف الك

Kirkham and Powers (1972) ،Scott (1963) ،Jaeger and Cook (1969) ،وPirson (1958). 
 

 األسس التقنية لتطور موارد املياه اجلوفية 1.3

 ، ولكنكتابننوي تغطيتها يف هذا الإن املقطعني األولني من هذا الفصل يعرضان ملقدمة حول املواضي  اليت 
ية من املهم أيضًا تبيان املواضي  اليت ال ننوي تغطيتها. كباقي العلوم التطبيقية، ميكن تقسيم دراسة املياه اجلوف

املبادىء العلمية،   علىبشكل كبري هذا الكتاب رّكز اهلندسة والتكنولوجيا. ي  و  اىل ثالثة جماالت واسعة: العلم
 ليس أبي طريقة ك تّيب حول التكنولوجيا. لكنه  حد كبري التحليل اهلندسي، و تضمن اىليكما 

آلابر، طرق احلفر، تصميم وإنشاء وصيانة امن ضمن املواضي  التقنية غري املطروحة يف هذا الكتاب:  
كلها معارف مطلوبة للتخصص الكامل، ولكن التعامل معها وهي  والتسجيل اجليوفيزايئي وأخذ العينات، 

 مها ابخلربة أفضل من الكتب.يكون يف مكان آخر، كما أن تعلّ 



14 ص   الفصل األول / مقدمة  

 Briggs and Fielder 1966; Gibson and Singer 1971; Campbellهناك العديد من الكتب ) 

and Lehr 1973; U.S. Environmental Protection Agency 1973a, 1976اليت ت قدم وصف تقين ) 
، اختيار اآلابر صفاةمعلومات حول تصميم وضبط م ، كما تتضمنملختلف أنواع معدات حفر آابر املياه

 وتنصيب املضخات، وبناء وصيانة اآلابر.

فيما خص موضوع التسجيل اجليوفيزايئي للح ف ر، فإن املرج  األساس يف صناعة البرتول حيث نشأت  
التقنيات املتعددة م  مراعاة  Patten and Bennett (1963). يناقش Pirson (1963)معظم التقنيات هو 

لفتة خمتصرة للحفر حتت )من هذا الكتاب(  8.2 قط سنعطي يف امل خصوصية استكشاف املياه اجلوفية.
ت حاالتقييم (، ولكن القارىء املهتم أبمثلة أكرب يف سياق borehole logging) بئرسطحي وتسجيل الال

 .Walton (1970)ه مراجعة اترخيية حقيقية حول موارد املياه اجلوفية ميكن

يوجد جانب تقين إضايف حول املياه اجلوفية، ولكن يف سياق خمتلف مل يتم التطرق له يف هذا الكتاب،  
قوق يضعها احل إطار منوهو قانون املياه اجلوفية. إن تطور وإدارة موارد املياه اجلوفية ال بد وأن جيري يف 

ة واحلقوق أو احملافظة، ويف مشال أمريكا هي خليط من التقاليد املختلف، واليت تكون على مستوى الوالية التشري 
 Thomasاحلالة يف الوالايت املتحدة، ولفت  Dewsnut et al. (1973)و  Piper (1960)انقش  .والقوانني

 االنتباه اىل بعض التناقضات اليت ميكن أن تنشأ من الصراعات بني اهليدرولوجيا وعلم املياه. (1958)
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