
 المحاضرة الرابعة

 المياه الجوفية

 

 . يقصد بالمياه الجوفية المياه الموجودة تحت سطح األرض كافة بصورها المختلفة

 ونظرا لندرة المياة السطحية في بعض المناطق والمدن لذا يتطلب تموينها بالمياه 

 تحت السطحية سواء الغراض الزراعة أو الصناعة أو االستهالكات المدنية 

 االخرى ومن ناخيه أخرى تجابه المهندس  بسبب المياه الجوفية مشاكل عديدة 

 وخصوصا في عملية بناء المنشأت الكبيرة كالسدود والخزانات واالنفاق أو إثناء 

 ولهذه االسباب تصبح من الضروري دراسة المياه الجوفية . حفر اساسات المباني 

 . لى كافة المستويات الحقلية والتطبيقية جيولوجيا وهندسيا كما لها فوائد واضرار ع

 

 مصادر المياه الجوفية 

 ( المياه الكونية ) والثلوج مياه االمطار   -1

 وهي المياه التي تسقط على سطح األرض وتشكل مصدرا من مصادر المياه 

 .الجوفية ويختلف معدل سقوط االمطار من مكان الخر 

 

 المياه الصهيرية أو مياه التبلور  -2

واهم ماتتميز به هذه . المياة المتبقية نتيجة تبلور المعادن من الصهير وهي 

المياه  كونها تكون بدرجات حرارية عالية وتحتوي على امالح ذائبة قد 

تظهر على سطح االارض نتيجة حركتها لالعلى واختالطها مع المياه 

 .الجوفية االخرى على شكل ينابيع معدنية حارة

 

  المياه الجيولولوجية -3

 .الصخور عندما ترسبت حبيباتهاوهي المياة اصال في مسامات 

 

 



 نفاذية ومسامية الصخور

 

 هي سهولة مرور الماء وتحركه داخل الصخور وتقسم الصخور  :النفاذية

 

 :من حيث قابليتها على النفاذ إلى قسمين 

 

وهي الصخور التي تحتوي على مسامات متصلة أو قد :  منفذه صخور   -1

تكون عديمة المسامات  ولكن يتواجد فيها فواصل وشقوق متصلة تسمح   

 .ومن أمثلتها الصخور الجيرية. بحركة ونفاذ المياه من خاللها 

 

 

وهي عادة  قليلة المسامات أو قد تحتوي على : منفذهصخور غير  -2

جدا وغير متصلة مع بعضها والتحتوي  ولكنها دقيقة. مسامات كثيرة 

 .على فواصل وشقوق بحيث التسمح بنفاذ الماء أو المرور خاللها

 

 

 

وهي خاصية احتواء الصخور على المسامات بين الحبيبات  :  المسامية

المكونة لها ويعبر عنها كنسبة مئوية لحجم المسامات إلى الحجم الكلي 

 للصخرة 

 

  
   

 
     

 :المسامية على نوعين وتكون 

 تتكون مع تكون الصخرة: اولية  -1

تتكون  بعد فترة من تكون الصخرة نتيجة عوامل جيولوجية مختلفة : ثانوية  -2

 .كالشقوق والفواصل 

 

 

 

 



 تقسيم الصخور بالنسبة لدراسة المياه الجوفية

 

 : اربعة انواع  هي إلىيمكن تقسيم الصخور 

 

مثالها الرمل وهي التي تسمح بحرية حركة المياه : صخور مسامية منفذة  -1

 من خاللها وتسمى بالصخور الخازنه للمياة الجوفية 

 

ومثالها الطين وتسمى بالصخور المانعة : صخور مسامية غير منفذة  -2

 .ولهذه الصخور اهميته في البحث عن المياة الجوفية

 

 

الحجر الجيري وهذه  ثلتهاأمومن :  صخور غير  مسامية منفذة  -3

الصخور ايضا تسمح بحرية المياه خاللها وتمثل صخور خازنه للمياه 

 . الجوفية خاصة في حالة احتوائها على فواصل وشقوق 

 

 .الصخور الكوارتزايت  أمثلتهاومن : صخور غير مسامية وغير منفذة  -4

 

 

 التوزيع العمودي للمياه الجوفيه

 

 :قسمين إلىيقسم نطاق  المياة الجوفية عموديا 

 

 المنطقه الهوائية وتشمل على  -1

 

  يكون بين سطح التربة  ونهاية جذور : نطاق رطوبة التربه

 .النباتات

  مياة الجاذبية : النطاق المتوسط 

  مياة الخاصية الشعرية: نطاق الخاصية الشعرية 

 

 



 تقع هذه المنطقة اسفل نطاق الخاصية الشعرية : منطقة التشبع  -2

 الحد  أووالمتمثل بمنسوب المياة  الجوفية ، حيث انه الخط الوهمي 

 وتؤثر تضاريس . االعلى الذي تصله المياه الجوفية عند حفر بئر ما

 بعده عن سطح  أوعلى شكل منسوب المياه الجوفية ويتاثر بقربة  األرض

 .األرض

 

 منسوب المياة الجوفية

مشبعة بالماء ويدعى  األرضمعظم الصخور الموجودة تحت سطح  أن

 :اعلى منسوب للتشبع بمنسوب المياه الجوفية ومن صفاته 

 

نتيجه انسياب المياةه تحت اليتطابق منسوب المياه الجوفية مع السطح  -1

 .التبخر أوالسطح 

 

وغالبا مايكون  األرضيكون عادة على اعماق مختلفة من سطح  -2

موازيا لتضاريس المنطقة اذ يرتفع تحت المناطق المرتفعة وينخفض 

 .باتجاه مجاري االنهار والخطوط الساحلية للبحار

 

 

يرتفع منسوب المياه الجوفية  بعد سقوط االمطار وينخفض في  -3

 .  الصيف 

 

 

 وقياس اآلبارمن الممكن تعين منسوب المياه الجوفية من خالل حفر  -4

 سطح الماء فيها ويتم تسقيط القياسات على الخارطة الكنتورية 

 الواحد نستطيع الحصول على بالمنسوذات النقاط  وبإيصالللمنطقة 

 .الجوفية المياهالخطوط الكنتورية لمنسوب 

 

 



 حركه المياة الجوفية 

 

 :جريان المياه يكون في احدى النوعين  أنمن المعروف 

 

يكون الجريان فيه مستقيما طبقيا : الهادئ  أوالجريان الصفائحي  -1

ويحدث هذا الجريان عندما تكون حركه المياة  واطئه . ومنتظما 

 . جدا 

 

حيث يكون الجريان غير منتظم مصحوبا : الجريان مضطرب  -2

 .بالتيارات الصاعدة  والهابطة 

 

يعتمد معدل حركة المياه الجوفية ساسا على نفاذية الطبقة 

 .دار الهيدروليكي الذي تسبب في انسياب المياةالصخرية واالنح

 

 

 

 تأثير التراكيب الجيولوجية على المياة الجوفية

 

للتراكيب الجيولوجية تأثير كبير وواضح على المياه الجوفية  أن

 ن هذه التراكيب موبالتالي ستفرض اوضاعا معينه على منسوبها و

 

 هذه الحاله في: افقية غير منفذة وجود طبقة منفذة فوق طبقه  -1

 تحتجز المياه فوق الطبقه الغير منفذة ويتخذ المنسوب المائي شكل 

 يتبع التضاريس  ويكون هذا المنسوب عرضا لالرتفاع 

 . واالنخفاض حسب المواسم المناخية 

 

 في هذه الحاله : وجود طبقه منفذة تتخللها طبقه غير منفذة  -2

 اص بها سيكون لكل طبقه غير منفذة منسوب مائي معزول خ



 .واعماقه مختلفة 

 

 

 : وجود طبقه مائلة من صخور غير منفذة بين طبقتين منفذة  -3

 في هذه الحاله تقوم الطبقة المائله غير المنفذه على فصل المياه 

 وبالتالي سيكون منسوب المياه مختلفا على جانبيها . على جانبيها 

 ( . منسوبين مختلفين في كل جانب منهاهناك  إي) 

 

 

 :وجود تركيب حوضي  -4

 

 وفي هذه الحالة يتكون منسوب مائي على الجانبين بين 

 

 الطبقات غير المنفذة والمستويات المائيه المعزولة غير

 

 المائي العام وهي االخرى ( المنسوب) مرتبطة بالمستوى  

 

 .تتأثر بالمواسم المناخية

 

 

 

 نوعية المياه الجوفية

 إلىمن الممكن تقسيم المياه الجوفية تبعا لالمالح المذابة فيها 

 

وتصلح . لتر/ غم1وهي المياه التي تقل فيها كمية االمالح عن : المياه العذبة  -1

 .هذه المياه الغراض الشرب والزراعة والصناعة 

 

 

 11-1)وهي المياه التي تحتوي على امالح مذابة مابين : المياه           -2

 .وتصلح الغراض الزراعة . لتر /غم(



 01- 11وهي المياه التي تحتوي على امالح مذابة مابين : المياه المالحه  -3

 لتر /غم

 

 . لتر/غم  01تحتوي على امالح بنسبة تزيد عن :  المياه العالية الملوحة -4

 

 

 

 لعراق من الناحية الهيدروجيولوجية تقسيم ا

 

 ثالث مناطق رئسية تكون  إلى من الممكن تقسيم العراق من هيدروجيولوجيا

 

 .فيها طبيعة المياه ونوعيتها مختلفه من منطقة الخرى 

 

 : المناطق الشمالية والشمالية الشرقية  -1

المائي  تتصف احواض هذه المناطق يكون مياهها ذات نوعية جيدة وانتاجها 

 .غزير  ومنها حوض اربيل 

 

 المنطقة الوسطى  -2

وتكون طبيعة . وتشمل جميع المناطق المحصورة بين نهري دجلة والفرات 

 .المياه في الجزء العلوي ذات نوعية متوسطة  من حيث الملوحة 

 

 المناطق الجنوبية الغربية  -3

ثالث  ىإلويمكن تقسيمها  . تشمل هذه المنطقة الصحراء الغربية للعراق

 : أحواض

 

  المائي متوسطا  ويصلح   أنتاجهاويكون : حوض الحمار

 لالستعماالت المختلفة كالشرب والصناعة والري

 

  لمعظم  حوال يصلتكون شديدة الملوحة : حوض بحر النجف

 .االستعماالت 

 

 



  يتكون من طبقتين من المياه احدهما مياه عذبه : حوض الزبير

 .السفلية فهي شديدة الملوحة وهي العلوية  أما الطبقة 

 

 

 

  التحري عن المياه الجوفية 

 

 : باستخدام الطرق الجيوفيزيائية وتكون باستخدام الطرق التالية  -1

  الزلزالية االنكسارية 

 المقاومة النوعية الكهربائية 

 

وتتضمن دراسة مسامية ونفاذية الطبقات ودراسة تراكيب : الطرق الجيولوجية   -2

 .المائية  تالخزاناعلى  وتأثيرهاالصخور 

 

 الطرق تحت السطحية  وتكون باستخدام  -3

 

  المراقبة ذات االقطار الصغيرة  ألبار ةالتجريبيطرق الحفر 

  طرق الجس وتشمل الجس الكهربائي والجهد الذاتي والجس

 . اإلشعاعيالحراري والجس الضوئي والجس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االبار

 يعرف البئر بأنه تلك الفتحة االصطناعية التي تسحب المياه من الفجوات بين 

 عدة اقسام اما  إلىوتقسم هذه االبار . الترب التي تخترقها  أوالصخور 

 قربها من سطح  أوبعدها  أوتبعا للطريقه حفرها  أوتبعا للسوائل التي تنتجها 

 توجد انواع كثيرة من االبار المائية تعتمد اساسا على طبيعة المواد .  األرض

 . الجيولوجية والعمق المتوقع وعمر البئر وانتاجة

 :طرق حفر االبار

 ابار الحفر الضحلة  -1

 وهي االبار التي تحفر باالت الحفر االعتيادية كالمعاول والمجارف في مكان 

 

 تحت المستوى المائي مباشرة وفي تكون فيه المياه تحت األرضية واقعه 

 

 .منطقة التشبع

 

 ابار االنابيب ذات النهايات المثقبة  -2

 

 في المواد غير المتماسكة تحفر االبار بادخال انابيب مدببة ذات نهايات مثقبة 

 

 .األرضباطن  إلى

 

 الهيدروليكيه -ابار الحفر ذات الحركة الرحوية -3

 . يتم الحفر الهيدروليكي باله قطع ماسية دوارة عند نهاية أنبوب الحفر

 

 ابار الحفر القياسي  -4

وهي عبارة عن مجموعة من االالت المربوطة بعضها مع البعض االخر 

والمكونه من الة قطع وقضيب حديدي ومجموعة من الجرارات المرتبطة 

 .اساسا ببرج الحفر

 



 

 الجيولوجية الهندسية 

 

 لة االولى المرح

 

 ( طرق+ مدني ) قسم 

 

 المحاضرة الرابعة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرس المادة

 م سرى علي سعدون.م

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


