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 تعريف المياه الجوفية

ًْذ عجش أصهٌخ هخزلفخ لدذ ركدْى رك الصخْس الشسْث٘خ هْجْدح فٖ هسبم ه٘بٍ ُٖ عجبسح عي

أّ األًِبس الذائوخ أّ الوْسو٘خ أّ  األهطبس هصذس ُزٍ الو٘بٍ غبلجب. دذٗضخ أّ لذٗوخ جذا لوالٗ٘ي السٌ٘ي

 . ]recharge  ]1خ ثبلزغزٗ الجل٘ذ الزائت ّرزسشة الو٘بٍ هي سطخ األسض إلٔ داخلِب ف٘وب ٗعشف

 

عول٘ددخ الزسددشة رعزوددذ علددٔ ًددْل الزشثددخ الوْجددْدح علددٔ سددطخ األسض الددزٕ ٗالهدد  الو٘ددبٍ 

فكلودب ابًدذ الزشثدخ هفككدخ ّراد فشاغدبد اج٘دشح ّهسدبه٘خ عبل٘دخ سدبعذد ( هصدذس الزغزٗدخ)السطذ٘خ 

ّرددزن . الددضهيعلددٔ رسددشة أفعددا للو٘ددبٍ ّثبلزددبلٖ الذصددْم علددٔ هخددضّى ه٘ددبٍ جْف٘ددخ ج٘ددذ ثوددشّس 

 . األًِبس االسزفبدح هي الو٘بٍ الجْف٘خ ثعذح غشق هٌِب دفش اٙثبس الجْف٘خ أّ عجش الٌ٘بث٘ع أّ رغزٗخ

ٔ الوسؤ الومبثا للو٘دبٍ الْالعدخ الو٘بٍ الجْف٘خ ُٖ اا الو٘بٍ الزٖ رمع رذذ سطخ األسض ُّ

الوٌطمدخ  علٔ سطخ األسض ّرسؤ الو٘بٍ السطذ٘خ ، ّرمع الو٘بٍ الجْف٘خ فٖ هٌطمز٘ي هخزلفز٘ي ُّوب

 .ّالوٌطمخ غ٘ش الوشجعخ ثبلوبء الوشجعخ ثبلوبء

الوٌطمخ غ٘ش الوشجعخ ثبلوبء رمع هجبششح رذذ سطخ األسض فٖ هعظن الوٌبغك ّرذزْٕ علٔ 

الو٘بٍ ّالِْاء ّٗكْى العغػ ثِب الا هي العغػ الجدْٕ هودب ٗوٌدع الو٘دبٍ ثزلدن الوٌطمدخ هدي الخدشّط 

 .غجمخ هخزلفخ السون ّٗمع رذزِب هجبششح الوٌطمخ الوشجعخ هٌِب إلٔ إٔ ثئش هذفْس ثِب ، ُّٔ

الوٌطمددخ الوشددجعخ ُددٖ غجمددخ رذزددْٕ علددٔ هددْاد دبهلددخ للو٘ددبٍ ّركددْى اددا الفشاغددبد الوزصددلخ 

ثجععِب هولؤح ثبلوبء ى ّٗكْى العغػ ثِب ااجش هي العغػ الجدْٕ هودب ٗسدوخ للو٘دبٍ ثدبلخشّط هٌِدب 

لوشجعخ ٗزن عجش رششخ الو٘بٍ هدي سدطخ األسض إلدٖ ُدزٍ الطجمدخ إلٔ الجئش أّ العْ٘ى ، رغزٗخ الوٌطمخ ا

   عجش هشّسُب ثبلوٌطمخ غ٘ش الوشجع
 ]2[     . 

 نواع المياه الجوفيح أ

لجددا عددشض أًددْال الو٘ددبٍ الجْف٘ددخ ال ثددذّ أّالن هددي هعشفددخ أى هعظددن الو٘ددبٍ الجْف٘ددخ هصددذسُب 

األهطددبس د٘ددش ٗزسددلا الِطددْم رذددذ سددطخ األسض دزددٔ ٗزجّوددع فددٖ هٌطمددخ هددي الصددخْس الكض٘فددخ، 

ّثشكا عبم ال رذذس " الزغزٗخ"ّرُعشف عول٘خ ُطْم األهطبس الزٖ رغزٕ إهذاداد الو٘بٍ الجْف٘خ ثبسن 

عول٘ددخ الزغزٗددخ إال خددالم هْسددن األهطددبس فددٖ الوٌددبغك الوذاسٗددخ أّ خددالم فصددا الشددزبء فددٖ الوٌبخددبد 

هدي ُطدْم األهطدبس الدزٕ ٗمدع علدٔ األسض الو٘دبٍ % 01إلدٔ % 01الوعزذلخ ّعبدح رُشّكا هب ًسدجزَ 

الزٖ رزسشة إلٔ غجمبد الو٘بٍ الجْف٘خ
[2]

٘بٍ الجْف٘خ ثعدذح غدشقح د٘دش ، ّثبإلهكبى رصٌ٘ف أًْال الو 

 :     خٗوكدي رصدٌ٘ف الو٘دبٍ الجْف٘دخ ثذسدت هلْدزِدب ّدوعد٘زِب إلدٔ الوجوْعدبد الشئ٘سدخ اٙر٘د
[3]

  

 

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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 .ه٘بٍ جْف٘خ هٌخفعخ الولْدخ .0

 . ه٘بٍ جْف٘خ عبل٘خ الولْدخ .0

 . ه٘بٍ جْف٘خ هزْسطخ الولْدخ .3

 .ه٘بٍ جْف٘خ دوع٘خ .4

هذٓ لبثل٘خ ًفبرٗزِب إلدٔ السدطخ ّفدٖ ُدزٍ الذبلدخ اوب ٗوكي رصٌ٘فِب ثذست غجمبرِب هي ًبد٘خ 

 ٗوكي رصٌ٘فِب إلٔ ًْع٘ي هي غجمبد الو٘بٍ الجْف٘خ ابٙرٖ
 ]4[    : 

ُّٖ رلن الطجمبد الزٖ رْجذ فِ٘دب غجمدخ رشاث٘دخ أّ يدخشٗخ غ٘دش  :طثقاخ المياه الجوفيح المحصورج 

هٌفزح روٌع الوبء هدي الزسدشة إلدٔ سدطخ األسض ّثدذالن هدي رلدن رزسدشة الو٘دبٍ إلدٔ غجمدبد أثعدذ هدي 

 . سطخ األسض

 .ُّٖ رلن الزٖ رزسشة هٌِب الو٘بٍ إلٔ سطخ األسض :طثقاخ المياه الجوفيح غير المحصورج

 

الجْف٘ددخ إلددٔ سددطخ األسض سددْاء ثشددكا غج٘عددٖ أّ عددي غشٗددك  فددٖ دددبم خددشّط الو٘ددبٍ 

اسزخشاجِب ثعول٘بد الذفش فوي الُوالدظ خشّط الو٘بٍ الجْف٘خ إلٔ السطخ ثعذح أشدكبم هٌِدب هدب ٗدؤرٖ
  

]5[ 
: 

فِ٘ب ٗمْم العغػ ثذفع الوبء لألعلٔ ثبرجبٍ سدطخ األسض، فدبلجئش االسردْاصٕ ددش : اآلتار االرتوازيح 

 .ٗكفٖ هي العغػ لذفع الو٘بٍ علٔ غْم الطشٗك دزٔ هسزْٓ األسضالزذفك لذَٗ هب 

 

ّفِ٘ب رزآاا غجمخ سطخ األسض ثسجت الو٘بٍ لزكشف غجمخ الو٘دبٍ الجْف٘دخ هودب ٗسدوخ ثزدذفك  :اليناتيع 

 .الو٘بٍ ّفٖ دبم لن ٗكي الوبء رذذ العغػ فمذ رزكْى ثشاخ غج٘ع٘خ ٗزن إهذادُب ثبلو٘بٍ الجْف٘خ

 

 الجوفيحأهميح المياه 

%( هددي ًسددجخ الو٘ددبٍ العزثددخ علددٔ سددطخ الكددشح األسظدد٘خ، 03رُشددِكا الو٘ددبٍ الجْف٘ددخ دددْالٖ )

%( هٌِدب ٗزْاجدذ علدٔ ُ٘ئدخ 03%( هٌِب فمػ ٗزشكا فٖ الجذ٘شاد ّالٌ٘بث٘ع ّاألًِبس، ّدْالٖ )3.0)

غبلجنب هب ركدْى صلْط ّجل٘ذ علٔ ِسفْح الججبم ّفٖ الوٌبغك المطج٘خ، د٘ش أىَّ ه٘بٍ األًِبس ّالجذ٘شاد 

هذعوخ ثبلو٘بٍ الجْف٘خ، فوي الوض٘ش للذُشخ ّل٘  علٔ سج٘ا الوجبلغخ ًجدذ أىَّ رمشٗجَّدب جو٘دع الو٘دبٍ الزدٖ 

ًسددزخذهِب فددٖ الضساعددخ ّالصددٌبعخ ّه٘ددبٍ الشددشة رعزجددش ه٘ددبٍ جْف٘ددخ أّ علددٔ األلددا ابًددذ فددٖ إدددذٓ 

 الوشادا ه٘بٍن جْف٘خن فٖ دّسح الو٘بٍ فٖ الطج٘عخ.
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ا سئ٘سد٘نب ّفعدبالن فدٖ الجبًدت الج٘ئدٖ ّااللزصدبدٕح ُدٖ رُودذ األًِدبس رلعت   الو٘دبٍ الجْف٘دخ دّسن

ددب فددٖ شددِْس الجفددبف، ّرلددن عٌددذهب ركددْى األهطددبس  ّالجذ٘ددشاد ّاألساظددٖ الشغجددخ ثبلو٘ددبٍ، خصْين

 ظئ٘لخ.

 

 يجة وضع المياه الجوفيح كاختياًرا جيًدا في اإلمداداخ المائيح لألسثاب التاليح

 الوذد الشئ٘سٖ لزلن الوٌبغك الوذذّدح الوْاسد الوبئ٘خ.ركْى  -1

الو٘بٍ الجْف٘خ فٖ الغبلت راد جْدح عبل٘خ، د٘ش ٗجشٕ علِ٘ب ثعط عول٘بد الزذل٘خ   -0

، د٘ش أىَّ غجمبد الزشثخ الجششٕالوذذّدح ُهمبسًخن ثو٘بٍ الٌِش، هوب ٗجعلِب آهٌخن لالسزخذام 

صبد.ّالصخْس رعوا افلزش غج٘عٖ للو٘بٍ ّرذجض ه ِْ  عظن الُول

 ثوشّس السٌْاد، هوب ٗجعلِب راد أُو٘خ فٖ الصٌبعخ. شال رزغ٘رعزجش راد جْدح عبل٘خ   -0

رعزوذ هعظن المشٓ فٖ إفشٗم٘ب ّثعط الذّم الٌبه٘خ ثشكٍا سئ٘سٖ علٖ الو٘بٍ الجْف٘خ، د٘ش    -4

ب ال رذزبط لزكبل٘ف هشرفعخ ألعوبم الزٌم٘ت ّسفع الو٘بٍ للسطخ، ّهي صَنَّ رذل٘زِب.  أًَِّ

 ال رذزبط الو٘بٍ الجْف٘خ لخضاًبد ه٘بٍ لزخضٌِٗب لجا االسزخذام.   -5

 

 :الوصبدس 

1-  "What is Groundwater?", www.livescience.com, Retrieved 01-01-2020. Edited. 

 .Groundwater", www.britannica.com, Retrieved 01-01-2020. Edited" -2أ ب  ^

3-  "Groundwater classification using multivariate statistical methods: Southern Ghana", 

www.semanticscholar.org, Retrieved 01-01-2020. Edited.                                                  

  4- "What are types of aquifers?", www.quora.com, Retrieved 01-01-2020. Edited. 

    .2020 -1-"Groundwater and aquifers", www.usgs.gov, Retrieved 10 -5 

 

 

 


