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  /حوض غرب زغیتون ةالجوفیالمیاه تقییم الظروف الهیدروجیولوجیة، لمكمن 
  صبار عبداهللا صالح،  إیهاب محمد أمین

  ، العراق ، تكریت ، جامعة تكریت ، كلیة العلوم التطبیقیة علوم االرضقسم 
  

  الملخص
) ویقـع ضـمن confined Aquifer( المحصـور المكمـنهـو الرئیسـي  المكمـنمـن الناحیـة الهیدروجیولوجیـة وتبـین أن  تم دراسة حوض غـرب زغیتـون

علـى  أجریـتالتـي (Pumping tests)الخواص الهیدرولیكیـة لهـذا المكمـن مـن تحلیـل معطیـات الضـخ االختبـاري  ودرست ،االنجانة والمقدادیةي تكوین
، والتوصـیلة الهیدرولیكیـة (T=1388.455 m2/day) ، (T)وكان معـدل قیمـة الناقلیـة، توزعت شمال وجنوب وشرق وغرب منطقة الدراسة آبارأربعة 
(K)  وبلغ معدلها(K=24.478m/day) ومعامـل الخـزن المـائي ،(Sc)  وبلـغ معدلـه(Sc=0.000198) ، لحركـة ومسـتویات المیـاه  خارطـةوتـم رسـم

  باتجاه وادي زغیتون. ي أيالجنوب الشرق إلىالشمال الغربي  من ، وتبین أن حركتها تتوافق مع المیل الطوبوغرافي لألرض،الجوفیة
  .ر، الخواص الهیدرولیكیة، مكمن محصو حوض غرب زغیتون: مفتاحیهكلمات 

  المقدمة:
المــوارد المائیــة المتاحــة لالســتخدام فــي تنــاقص مســتمر نتیجــة لزیــادة  إن

معــدالت الطلــب علــى هــذا المــورد المتجــدد ولتــردي نوعیــة المیــاه كنتیجــة 
واسم الجفاف المتتالیة ولسیاسـة بعـض مباشرة لالستخدام وكذلك بسبب م

 أصــــبحالـــدول المتشــــاطئة ولجوئهــــا لحجــــز المیـــاه خلــــف الســــدود ،لــــذلك 
" التوســع فــي الدراســات للتحــري عـن مــوارد مائیــة بدیلــة لســد الشــحة إلزامـا

هــذه المــوارد هــي المیــاه الجوفیــة المتــوافرة والتــي تحتــاج  أهــمالمائیــة ومــن 
لى الخـزین الجـوفي وكیفیـة تجـدده تحریات متنوعة لغرض التعرف ع إلى

وخزنهـــا علـــى األمطـــار یفیـــة االســـتفادة مـــن میـــاه وك  واســلوب اســـتخراجه
تكــوین  أوالســطح فــي الودیــان الكبیــرة وبالتــالي تغذیــة الخزانــات الجوفیــة 

وبشــــكل عــــام تــــرتبط المیــــاه الجوفیــــة بالمیــــاه  ]،1[  خــــزان جــــوفي جدیــــد
ذابــة  هالمیــاالســطحیة ارتباطــا وثیقــا نتیجــة تفاعــل  ٕ الســطحیة بالصــخور، وا

المیـاه الجوفیـة عـن  إلـىبعض المواد القابلة للـذوبان، وانتقـال هـذه المـواد 
  .]2[طریق التغلغل 

وتعتبر المیاه الجوفیـة مـن أهـم المصـادر المائیـة، إذ تعتمـد علیهـا معظـم 
% مـــن احتیاجاتهـــا للمـــاء 90 أحیانـــاالـــدول بوصـــفها مصـــدرًا مائیـــًا یلبـــي 

منطقة العربیة، وتحدیدًا الـدول الخالیـة مـن مصـادر المیـاه والسیما دول ال
الســــطحیة وذات المنــــاخ الصــــحراوي وتتزایــــد احتیاجــــات الشــــعوب للمــــاء 

التقــدم الصــناعي والزراعــي والعمرانــي، ممــا جعــل اهتمــام معظــم  بازدیــاد
وممـــــا زاد االهتمـــــام  .]3[الــــدول یتجـــــه فــــي اآلونـــــة األخیــــرة إلـــــى المــــاء 

فیــــة، وتخــــزین میـــاه األمطــــار فــــي منطقــــة الدراســــة بمصـــادر المیــــاه الجو 

والمناطق المحیطة بهـا، هـو عـدم تـوفر مصـادر المیـاه السـطحیة الدائمـة 
  .وانخفاض منسوب المیاه الجوفیة بسبب مواسم الجفاف المتتالیة

إن منطقة الدراسة من المناطق الواعدة التي یمكن أن تساهم فـي توسـیع 
طان فیها في حال االسـتثمار الجیـد للمیـاه الرقعة الزراعیة وتوسیع االستی

  .الجوفیة
خزانــات المیــاه تهــدف الدراســة الحالیــة إلــى تقیــیم الخــواص الهیدرولیكیــة ل

مـــــن خـــــالل تفســـــیر نتـــــائج الضـــــخ صائصـــــها وخ فـــــي المنطقـــــة الجوفیـــــة
ـــات المیـــاه الجوفیة، ،االختبـــاري ـــد اتجـــاه حركـــة والتعـــرف علـــى خزان تحدی

  طبیعي من خالل رسم شبكة الجریان.المیاه الجوفیة، وتصریفها ال
 34 °43( )38.4 27 °44( تقــع منطقــة الدراســة بــین خطــي طــول

غــرب  )20.9 14 °35) (13.7 31° 34رض ()، ودائرتـي عــ16.5
وتبلــغ  ،شــمال شــرق تكریــت كــم ، 40وعلــى بعــد حــوالي ، وادي زغیتــون

  .2كم )1776( المنطقة حوالي مساحة
وب ـرب والجنــــــمـــــن الغـــــل ـبیعیـــــة تتمثـــــة الطـالهیدروجیولوجیـــــالحـــــدود  إن

 أعلـىالـذي یمثـل   surface water divideم المیاه ـط تقسیـي بخـالغرب
النقــاط فــي طیــة حمــرین الشــمالیة، ومــن الشــرق والشــمال الشــرقي بــوادي 

قـد یكــون  قــرب قریـة الســلماني غیــر معـروف زغیتـون، ومـن الشــمال بحـد
 ،وزطـــدي قـــرب جســـر ال،ومـــن الجنـــوب التقـــاء الطیـــة بـــالوا حـــد تركیبـــي

العــراق موضــحا علیهــا موقــع منطقــة  طــةر اخ جــزء مــن ) یبــین1الشــكل (
  الدراسة.
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  جزء من خارطة العراق موضحا" علیها موقع منطقة الدراسة )1شكل (

  
  جیولوجیة المنطقة:

خـواص التبرز أهمیة دراسة التكوینات الجیولوجیة مـن ناحیـة تأثیرهـا فـي 
المیـــاه الجوفیـــة التـــي تخـــزن أو تنتقـــل عمودیـــا أو ات الهیدرولیكیـــة لخزانـــ

ـــا خاللهـــا ونظـــام  ـــة. المكـــامنأفقی ـــاه الجوفی ـــة المی ـــة وهیدروكیمیائی  الجوفی
ســبات التــي تعــود تغطــي منطقــة الدراســة المكاشــف الصــخریة للتر حیــث 

، إذ تتمثـل فـي )Middle Miocene -  Recent( إلـى تكوینـات فتـرة
رســبات العصــر الربــاعي ویبــین تمقدادیــة و التكوینــات الفتحــة واالنجانــة و 

الجیولوجیة لمنطقة الدراسـة، وفیمـا یلـي وصـف لهـذه  رطةاالخ) 2(الشكل
  :الجیولوجیة التكوینات

  تكوین الفتحة:
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ن ینكشـــف هـــذا التكـــوین فـــي منطقـــة الدراســـة فـــي لـــب طیـــة حمـــری      
سـمیكة  اتفي الطیة ویتكون من تعاقبـ األكبرویكون المكشف ، الشمالیة

ن الجــبس مــع حجــر المــارل والحجــر الجیــري المــارلي والحجــر الجیــري مــ
ـــات مـــن الحجـــر ال عصـــر  إلـــىطینـــي ،ویعـــود عمـــر هـــذا التكـــوین وطبق

تفـــق علـــى ذلـــك معظـــم ویMiddle Miocen) ( المایوســـین األوســـط
یتحــدد ســطح التمــاس بینــه وبــین تكــوین و  ،]5]، [4[ومــن بیــنهم  البــاحثین
 ر الرملــي الحمــراءـور طبقــات الحجـــهــطبقــات الجــبس وظ باختفــاءانجانــة 

]6.[  
  :تكوین انجانة

ود ـویعـ ةـن الشمالیــة حمریـي طیـى جانبـن علـات هذا التكویـر منكشفـتظه
ویتـألف التكـوین فـي ) Upper Miocene-Plioceneدورة ( إلـىره ـعمـ

منطقـــة الدراســـة مـــن الصـــخور الفتاتیـــة مـــن تعاقـــب متنـــاوب مـــن الحجـــر 
ي والحجــر الغرینـي بشــكل دورات رسـوبیة ،وتشــكل الطینـي والحجــر الرملـ

ــــى مــــن ــــة نســــبة اعل ــــة الصــــخور الطینی ــــى الصــــخور الرملی ، ویحــــوي عل
 ،)Cross bedding( المتقـاطعالتطبـق  ب رسـوبیة مختلفـة مثـل:ـتراكیـ

 Graded( ) والتطبـــق المتـــدرجRipple marks(  مـوعالمـــات النیـــ

bedding(، كــــوین الفتحــــة لهــــذا التكــــوین مــــع ت ویتحــــدد ســــطح التمــــاس
  .]7[ الطبقات الرملیة وبدایة ظهور طبقات الجبس باختفاء

  :تكوین المقدادیة
تظهر المنكشفات الصخریة لهذا التكـوین علـى الطـرف الشـمالي الشـرقي 

مـــن المنطقـــة  األخـــرة واختفائهـــا للطـــرف بـــلطیـــة حمـــرین الشـــمالیة المحد
طقـة من،فضال" عن ذلك ینكشف هذا التكـوین بشـكل حـواجز سـمیكة فـي 

مـن الصـخور الحصـویة الناعمـة  أساسيالتكوین بشكل  ویتألف الدراسة،
ـــــي تتعاقـــــب مـــــع طبقـــــات مـــــن ال ـــــة والخشـــــنة والرملیـــــة الت صـــــخور الرملی

ویختفــي الجــزء األحــدث منــه تحــت الطبقــات والتربــة  والغرینیــة والطینیــة،
وفـــــي التتابعــــات الطباقیـــــة المختلفـــــة للصــــخور المنكشـــــفة فـــــي  الحدیثــــة،

  ].8[ ، ویعود عمر التكوین إلى البالیوسین األسفل]7[ المنحدرات
  :ترسبات العصر الرباعي

تتواجـــد هـــذه الترســـبات فـــي منطقـــة الدراســـة، علـــى جـــانبي طیـــة حمـــرین  
الشمالیة المحدبة حیث تغطـي مسـاحات واسـعة بسـمك مختلـف. وتتكـون 

تحتــــوي علـــــى الرمـــــل  و األقـــــدممــــن رســـــوبیات متعریــــة مـــــن التكوینــــات 
 أخـرىفیضیة في منـاطق وتظهر بشكل مراوح  غرین والطینالحصوي وال

ـــــز بـــــین هـــــذه الترســـــبات ضـــــمن الدراســـــة . وبـــــالرغم مـــــن صـــــعوبة التمیی
وبــــاي حســــن ، فقــــد تــــم تمییــــز هــــذه الترســــبات  ومثیالتهــــا فــــي المقدادیــــة

ون ـ، حیــث تكــةـات الكاربوناتیـــونســبة المكونــ الطبقــاتاعتمــادا علــى میــل 
ى ـد علــــــیزی وي مــاـیة _قلیلــة المیــل وتحتــمســتو  يـر الرباعـــترســبات العصــ

حیــــث قســــمت ترســــبات  ،]8[ يـل الكاربوناتـــــى والرمـــــمــــن الحصــــ %70
ـــة  العصـــر الربـــاعي الـــى ترســـبات المـــراوح الحصـــویة والمصـــاطب النهری

بالترســبات  األنــواعوترســبات الودیــان والمنخفضــات وســمیت جمیــع هــذه 
ا هــــو الحــــال فــــي فــــي منــــاطق الطیــــات المقعــــرة، كمــــ األصــــولالمتعــــددة 

وشــملت ترســبات العصــر الربــاعي فــي منطقــة الدراســة  منطقــة الدراســة.
ترســــــبات الســــــهل الفیضــــــي وترســــــبات الســــــبخة وترســــــبات المنحــــــدرات 

 .وترسبات المالئة للودیان والمنخفضات
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  UTMانیا" بوحدات ومسندة مك كركوك وسامراء الجیولوجیة خارطةمطورة عن  جیولوجیة لمنطقة الدراسة خارطة) 2الشكل (

  
  طرائق العمل:

تُعد الزیارات المیدانیـة مهمـة جـدا فـي بلـورة األفكـار لوضـع خطـة ناجحـة 
، ة، مــــن خــــالل الكشــــف المــــوقعي لآلبــــار المحفــــورة فــــي المنطقــــةللدراســــ
مشــــاهدة المظـــاهر الجیومورفولوجیــــة والمكاشـــف الصــــخریة  إلـــى إضـــافة

  القیاسات المیدانیة. لتسجیل المعلومات الدقیقة، وكذلك إجراء بعض 
مثــل  ،بعـض التحضـیرات قبــل البـدء بالعمـل الحقلـي والمختبـري إجـراءتـم 

دراســة المعلومــات الجیولوجیــة والجیومورفولوجیــة والهیدرولوجیــة المتــوفرة 
عـن منطقــة الدراسـة ومــن ثــم تهیئـة الخــرائط الطبوغرافیـة لمنطقــة الدراســة 

 مـــل الحقلـــي مـــا. وتضـــمن الع(1:250000)و  (1:100000)بمقیـــاس 
  یلي: 

 أیلــول فـي شـهر اسـتطالعیة أولــى لمنطقـة الدراسـةجولـة ب القیـامتـم  -1
 وینـاتالجیومورفولوجیـة والمكاشـف الصـخریة للتك للتعـرف علـى الظـواهر

القیاســــــات الحقلیــــــة وتحدیــــــد  ومالحظــــــة الودیــــــان الرئیســــــیة الجیولوجیــــــة
وصــفها المختلفــة. وقــد تــم توثیــق بعــض الظــواهر بالصــور الفوتوغرافیــة ب

 شواهد على صحة بعض الحقائق المطروحة في البحث.

األول واســـتمرت  تـــم القیـــام بجولـــة حقلیـــة ثانیـــة فـــي  شـــهر تشـــرین -2
  والتي تم من خاللها: ،شهر من ألكثر

 
حـــداثیات مواقـــع إجـــراء مســـح میـــداني للمنطقـــة وتحدیـــد  • ٕ  رـبئـــ 117 وا

 GPS(Global( قــــــــع العــــــــالمياخدام جهــــــــاز تحدیــــــــد المو ـباستــــــــ
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Positioning System  نـوع ،Garmin  توزعـت فـي منـاطق عـدة .
ـــــع والرمـــــل واالصـــــفر والحمـــــل والمنســـــیة  وهـــــي ـــــدد وابوركبـــــة والرفی (المب

وذریبـــــان  وطویلیعـــــة والطرفـــــاوي والســـــلماني والرشـــــاد واالعـــــوج وذریبـــــان
   ). النموذجیة وداقوق واجفار وحمیضة والمیدان والخ

حفـورة فـي منطقـة الدراسـة( تم قیاس أعماق المیـاه الجوفیـة لآلبـار الم  •
) باســتخدام جهــاز قیــاس 2011/ 14/11الــى 10/10/2011للفتــرة مــن 
) وجـرى 1لوحـة رقـم ( ) Groundwater depth detector(األعمـاق 

القیــاس مــن نقطــة ثابتــة علــى ســطح األرض وتــم قیــاس ارتفاعــات ســطح 
 .GPSاألرض في هذه النقاط باستخدام جهاز 

  

  
  .Groundwater depth detectorبواسطة قیاس منسوب المیاه الجوفیة  لیة) تبین عم1لوحة رقم (

 
وقـد تـم خاللهـا  آذارالجولة الحقلیة الثالثة كانـت فـي منتصـف شـهر  -2
 یلي: ما

طق متفرقــة علــى منطقـــة فـــي أربــع منــا  االختبــاريأجــراء عملیــة الضــخ 
  وق) داق الطرفاوي، السلماني، :(الحمل،الدراسةوهي

  :في منطقة الدراسةالجوفیة  لمیاهمكامن ا
ي بتكـوین تللمیـاه الجوفیـة فـي منطقـة الدراسـة تمثلـ التكوینات الحاملةإن 

ـــة ـــة والمقدادی ـــیالمكم ثالن، ویمـــانجان ـــة الدراســـة  ینن الرئیســـن ـــد ،لمنطق وق
مــــن الحجــــر ویتكــــون مــــن تتابعــــات  یوجــــد بینهمــــا اتصــــال هایــــدرولیكي

خور الحصــویة الناعمــة والصــ، الطینــي والحجــر الرملــي والحجــر الغرینــي
والخشــــنة والرملیــــة الحصــــویة التــــي تتعاقــــب مــــع طبقــــات مــــن الصــــخور 

ویمكــــن اعتبــــار هــــذا المكمــــن نظامــــا مائیــــا ، الرملیــــة والطینیــــة والغرینیــــة
(Aquisystem)  متكونــا مــن مجموعــة خزانــات مائیــة(Aquigroup) 

ــــا بســــبب وجــــود وحــــدات صــــخریة نفــــاذة  وغیــــر نفــــاذة، ویعــــد خزانــــا مائی
  .Confined Aquifer)(ا" ر محصو 

  :مناسیب المیاه الجوفیة

مناسیب المیاه الجوفیة أهمیة كبیرة جدًا فـي دراسـات المیـاه الجوفیـة، ل إن
ا ـ، وتحدیــد اتجاهــات حركتهــهاإذ تعــد مــن العوامــل المحــددة فــي اســتثمار 

ي ـفـ  راً ـبئـ 99ي ـة فــاه الجوفیـاس أعماق المیـتم قی  ي.ـا الطبیعـوتصریفه
 Groundwater)اق ـاس األعمــــاز قیــــة جهــــة بواسطــــة الدراســــمنطقـــ

depth detector)ح األرض (فوهة البئر) عـن ـاع سطـاس ارتفـ، وتم قی
 (GPS)ح البحــر باســتخدام جهــاز تحدیــد المواقــع العــالميـوى سطـــمستــ

)Global Positional System نــوع (Garmin 12 ثــم تــم طــرح ،
مــن ارتفــاع ســطح األرض عــن  عمــق المــاء عــن مســتوى ســطح األرض،

 .مســتوى ســطح البحــر، للحصــول علــى مناســیب المیــاه الجوفیــة فــي هــذه
) متـر فـوق 140-170تراوحت مناسیب المیاه الجوفیـة فـي اآلبـار بـین (

 GPSتـم تحدیـد إحـداثیات مواقـع اآلبـار باسـتخدام  ،مستوى سطح البحر
یب )، ثــــــم أدخلــــــت بیانــــــات المناســــــUTM(التشــــــریق والتشــــــمیل بنظــــــام 

لرســـم الخـــرائط الكنتوریـــة  SURFERواإلحـــداثیات لآلبـــار فـــي برنـــامج 
إذ نالحـظ  ،)3لتساوي مناسیب المیاه الجوفیة في اآلبار كمـا فـي شـكل (

فیها منطقة التغذیـة بـاللون األحمـر حیـث أعلـى مناسـیب للمیـاه الجوفیـة، 
 األســفلجنوبــا وباتجــاه الــزاب  وادي زغیتــونثــم تنحــدر المناســیب باتجــاه 

 ماال".ش
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  على قراءات المناسیب في اآلبار اعتماداً  خطوط تساوي الجهد خارطة) 3(الشكل 

  
    :حركة المیاه الجوفیة

تعــــد خــــرائط مناســــیب المیــــاه الجوفیــــة مهمــــة جــــدا بالنســــبة ألیــــة دراســــة 
هیدروجیولوجیـة؛ وذلـك ألنهــا تعطـي معلومــات عـن عمــق المیـاه الجوفیــة 

معـــروف تتحـــرك المیـــاه الجوفیـــة مـــن  ومیـــل واتجـــاه جریانهـــا، وكمـــا هـــو
مستویات الضغط العالي باتجاه مستویات الضغط األقـل، وحركتهـا أبطـأ 
من المیاه السطحیة، وتـتحكم فـي هـذه الحركـة معامـل النفاذیـة واالنحـدار 

) داخـــل المكمـــن المـــائي كمـــا Hydraulic Gradient( الهیـــدرولیكي
محصـور)،  ر أو غیـرطبیعة المكمن (محصـو  ، منهاتتأثر بعوامل أخرى

    والمسامیة، ومناطق التغذیة، والترشیح.
اتجاهـــــات االنحـــــدار  خارطـــــةلرســـــم  SURFER-9اســـــتخدم البرنـــــامج 

، تــــــم حســــــاب معــــــدل االنحــــــدار )4لمنســــــوب المیــــــاه الجوفیــــــة شــــــكل  (
ــــغ معــــدل  ــــي منطقــــة الدراســــة فقــــد بل الهیــــدرولیكي فــــي مواقــــع منتخبــــة ف

) 0.0058اســــــــــــــة (جنــــــــــــــوب منطقــــــــــــــة الدر  االنحــــــــــــــدار الهیــــــــــــــدرولیكي
  .  )شمال منطقة الدراسة0.0034)وسط منطقة الدراسة و(0.0035و(

لغرض معرفة اتجاه حركة المیاه الجوفیة وتصریفها الطبیعـي فـي منطقـة 
ــاه الجوفیــة ( ارطــةالدراســة، رســمت خ  Groundwater)مناســیب المی

Level Map  كنتوریــــة لخطــــوط تســــاوي ارتفــــاع  خارطــــةالتــــي تمثــــل
لجوفیـــة عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر أي خطـــوط تســـاوي مســـتوى المیـــاه ا

، وبذلك یكون اتجاه حركـة المیـاه فـي (Equipotential Lines)الجهد 
رسـمت و ، ]9[ أي نقطة هو االتجاه العمودي على خطـوط تسـاوي الجهـد

خطــوط الجریــان بشــكل عمــودي علــى خطــوط تســاوي الجهــد مــع مراعــاة 
الجهــــد وخطــــوط بــــین خطــــوط تســــاوي  المحصــــورةتكــــون المســــاحات  إن

 ،)3الجریان على شكل مربعات قدر المستطاع. ومـن مالحظـة الشـكل (
ـــة یكـــون إنوجـــد  ـــة  اتجـــاه حركـــة المیـــاه الجوفی ـــوب منطق فـــي وســـط وجن

فــــي شــــمال منطقــــة الدراســــة فیكــــون  أمــــاالدراســـة باتجــــاه وادي زغیتــــون، 
وهــذا االتجــاه یتوافــق مـع اتجــاه شــبكة التصــریف الســطحیة باتجـاه الــزاب، 

دیــــان) والمیــــل الطوبــــوغرافي لــــألرض، كمــــا یتماشــــى مــــع المفــــاهیم (الو 
عـــــد البـــــاحثین األراضــــي المرتفعـــــة منـــــاطق تغذیـــــة یالجیومورفولوجیــــة إذ 

(recharge)  األراضـــــــــــي المنخفضـــــــــــة منـــــــــــاطق تصـــــــــــریف و عمومـــــــــــا
(discharge) لـوحظ ]10[معقـدة  تراكیـب أو عندما ال توجد تضاریس ،

ن، وهذا قد یعود لعدة أسـباب منهـا وجود تغیرات محلیة التجاهات الجریا
عـدم تجــانس الوســط المسـامي وبالتــالي تبــاین الخـواص الهیدرولیكیــة مــن 

خ مـــن المكمـــن مـــن منطقـــة إلـــى نفاذیـــة ومســـامیة، أو بســـبب تبـــاین الضـــ
أو بســبب وجــود تغذیــة غیــر طبیعیــة للمكمــن الجــوفي فــي بعــض  أخــرى

   .]11[ القرىالمناطق القریبة من 
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  اتجاهات االنحدار لمنسوب المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة. طةخار ) 4شكل (

  
  :التصریف الطبیعي للمیاه الجوفیة

ــــرق انحــــدار ســــطح  ــــى ف ــــاه الجوفیــــة عل یعتمــــد التصــــریف الطبیعــــي للمی
المنســوب بـــین منطقتــي التصـــریف والتغذیــة، ومـــن العوامــل التـــي تـــتحكم 

 ،الطوبوغرافیـة باتجاهات التصـریف تبـاین التغذیـة فـي الحـوض وخواصـه
واالهــم مــن ذلــك تبــاین الخــواص الهیدرولیكیــة للصــخور الخازنــة والناقلــة 
للمیاه الجوفیة، إن التصریف الطبیعـي للمیـاه الجوفیـة فـي الحـوض یمثـل 
مجمـــوع التصـــاریف فـــي قنـــوات الجریـــان االفتراضـــیة فـــي شـــبكة الجریـــان 

  :یأتيكما سیتم حساب التصریف  )، 4) قنوات شكل (5وعددها (
Q=q1+q2+q3+…q10…(1) 

  ومن قانون دارسي فان 
Q =K∆hbp/n……(2) 
Q =K∆hbp/n……(3) 

  في منطقة الدراسة:بالنسبة للتصریف الطبیعي 

K التوصیلیة الهیدرولیكیـة م/ یـوم، حسـبت قیمـة :K  مـن خـالل تجـارب
=  Kالضـخ االختبـاري بعــدة طـرق ثــم اسـتخرج معـدل القــیم لهـذه الطــرق 

  م/یوم.24.74
Δh 30= 140-170ق بین قیم أعلى وادنـي خـط تسـاوي جهـد = : الفر 
  م.
b المقـــاطع اللیثولـــوجي : الســمك المشـــبع للمكمــن، حســـب مـــن معلومــات
  م  59.3بار =لآل
P = 5: عدد قنوات الجریان  
n =4.6: معدل عدد الخالیا في قنوات الجریان  

  :لمنطقة الدراسة وعلیه  فان مقدار التصریف الطبیعي
Q = 24.74 * 30 *59.3* 5/4.6 = 47839.63  m3/day  

  الخصائص الهیدرولیكیة للطبقات الحاملة للمیاه الجوفیة 
الهیدرولیكیــة للطبقــات الحاملــة للمیــاه الجوفیــة ضــروریة الخصــائص تعــد 

لتقیــیم هیدروجیولوجیــة المنطقــة، وتعــد مفتاحــا لعملیــات وخطــوات عدیــدة 
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وطـــرق اســـتثمار  ،مســـتقبال مهمـــة كاختیـــار أفضـــل المواقـــع لحفـــر اآلبـــار
، المسـتثمرة المكـامنالمیاه الجوفیة ونوعیة اآلبـار وطـواقم الضـخ ونوعیـة 

ــــان لهــــذه الخصــــائص  ــــةوفــــي منطقــــة الدراســــة ف ــــؤ  أهمی كبیــــرة فــــي التنب
نتــــائج  إنســـد علــــى الــــوادي، حیــــث  إنشــــاءفــــي حــــال  المكمــــنبمســـتقبل 

تسـتخدم لبنـاء نمـوذج ریاضـي  أنالهیدرولیكیـة یمكـن  صالخصائفحص 
مــن نتــائج  ى هــذه الخصــائص، ویــتم الحصــول علــتنبــؤ بهــذه المتغیــراتلل

 الضخ االختباري على اآلبار. 

  :طرائق تحلیل معطیات الضخ االختباري
لمعرفـــة الطرائـــق المثلـــى فـــي معالجـــة بیانـــات الضـــخ وتقیـــیم الخصـــائص 
الهیدرولیكیـــــــــــــة، یتوجـــــــــــــب اإللمـــــــــــــام بحالـــــــــــــة المكمـــــــــــــن الجیولوجیـــــــــــــة 

نـــوع المكمـــن،  عـــن ة أخـــرى تـــوفر المعلومـــاتوالهیدروجیولوجیـــة، وبعبـــار 
والحــــــــدود  ،ووجــــــــود أو عــــــــدم وجــــــــود أبــــــــار مراقبــــــــة ،وحالــــــــة الجریــــــــان

  الهیدروجیولوجیة ومعدالت تصریف اآلبار. 
ـــاري علـــى أربعـــة أبـــار، و  ـــل اســـتخدمت اجـــري الضـــخ االختب طرائـــق تحلی

برنـامج بیانات الضخ المختلفة لتحدیـد الخصـائص الهیدولیكیـة باسـتخدام 
)Aquifer Win 32 ،( حســـب طریقـــة العمـــل واألمثلـــة الـــواردة فـــي و

ــــى المصــــادر  ]، 12[الوثــــائق المرفقــــة مــــع البرنــــامج والتــــي اعتمــــدت عل
]13.[  

 Jacob، جــــاكوب  ((Theis method)اعتمــــدت طرائــــق ثــــایس 

method ،(حنتـــوش )Hantosh Method ـــایس لعـــودة )، و طریقـــة ث
     ا:، وتفترض هذه الطرائق عدة فرضیات منهالمنسوب

 یجب أن یتم الضخ بتصریف ثابت. -1

 یجب أن یخترق البئر المكمن الجوفي بالكامل. -2

ومتماثــل  Homogeneous یفتــرض أن یكــون المكمــن متجــانس -3
.Isotropic  

  تستخدم هذه الطرق لحالة الجریان غیر المستقر. -4
یجـــب أن یكـــون المكمـــن ذا امتـــداد جـــانبي غیـــر محـــدود وذو ســـمك  -5

 المنطقة الخاضعة لتأثیر الضخ.ثابت في 

ن أبـار الضــخ والمراقبــة یجــب أن تكــون ذات أقطــار صــغیره بحیــث ا -6
  یهمل الخزن فیها.

  :نتائج تحلیل الضخ التجریبي
ولكـل  طقة الدراسة على أربع آبـارأجریت عملیة الضخ االختباري في من

  :، وهذه اآلبار هي بئر ضخ بئر مراقبة
قریــة  / للمراقبــةوبئــر مســاهر شــحاذة  للضــخ مطلــقبئــر محمــد عبــد  -1

  .الحمل شرق منطقة الدراسة
قریـة الطرفـاوي  بئر مشیر عطیـة للضـخ وبئـر حمیـد مشـیر للمراقبـة/ -2

 .غرب منطقة الدراسة

قریـة  بئر احمد خلـف حسـن للضـخ وبئـر محمـد خـل حسـن للمراقبـة/ -3
 السلماني شمال منطقة الدراسة.

داقــوق  ر محمــد احمــد للمراقبــة/عثمــان محمــد احمــد للضــخ وبئــبئــر  -4
 جنوب منطقة الدراسة.

وتـــم تحلیـــل بیانـــات اختبـــار  تغطـــي معظـــم منطقـــة الدراســـة، اآلبـــاروهـــذه 
  :یأتي، وكما الضخ للحصول على قیم المعامالت الهیدرولیكیة

    مساهر شحاذة) 1بئر رقم (
تقع هذه البئر شرق منطقة الدراسة، ومعها بئـر أخـرى للمراقبـة علـى بعـد 

،  )م17.70( فــــي بئــــر المراقبــــهویبلـــغ عمــــق المــــاء االبتـــدائي  ،)م245(
بتـــاریخ متـــر. وتمـــت عملیـــة الضـــخ  (168) العمـــق الكلـــي لهـــذه البئـــر 

واســــتمر الضـــخ لمــــدة  ،ثانیـــه ) لتــــر/31(وبتصـــریف قـــدره 2012/3/12
دقیقــة إذ أخــذت قـــراءات الضــخ، ثـــم أوقــف الضـــخ بعــد اســـتقرار  (100)

م )17.96( المـاء فـي بئـر المرافبـه عمقكان و  مراقبةالفي بئر  المنسوب
 إیجــادتــم  ومــن معالجــة بیانــات الضــخ  ،ذت قــراءات عــودة المنســوبوأخـ

(ثـــایس، جـــاكوب،  األربعـــةبـــالطرق  ،)1الخـــواص الهیدرولیكیـــة( جـــدول 
ـــوش، وثـــایس لعـــودة المنســـوب) لـــوحظ ســـقوط  .)5شـــكل (الحـــظ ال، حنت

نیـات القیاسـیة ماعـدا التـي النقـاط التـي تمثـل البیانـات الحقلیـة علـى المنح
التقـارب  إن، المـاء المخـزون داخـل البئـر تـأثیرتمثل بدایة الضـخ بسـبب 

الهیدرولیكیــــة بــــالطرق المختلفــــة یؤكــــد دقــــة  الكبیــــر فــــي قــــیم المعــــامالت
  النتائج.

  
  
  
  
  
  



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 
 

267 

  
  ساهر شحاذةمجاكوب، ثایس لعودة المنسوب لبئر  حنتوش،یمثل نتائج الضخ االختباري بطرائق ثایس، (5)الشكل 

  

  أحمد خلف حسن) 2بئر رقم (
علــــــى بعــــــد  وبئــــــر المراقبــــــةمنطقــــــة الدراســــــة،  غــــــربتقــــــع هــــــذه البئــــــر 

، م)37.96(فــي بئــر المراقبــه ویبلــغ عمــق المــاء االبتــدائي  م)153.60(
ـــاریخ )160(ئـــرعمـــق الب ـــى هـــذه البئـــر بت متـــر. وتمـــت عملیـــة الضـــخ عل

مر الضــخ لمــدة واســت ،) لتــر/ ثانیــه17( وبتصــریف قــدره  13/3/2011

دقیقــة إذ أخــذت قـــراءات الضــخ، ثـــم أوقــف الضـــخ بعــد اســـتقرار  (180)
 )م38.61(وكـان عمـق المـاء فـي بئـر المراقبـه  الضـخفـي بئـر المنسوب 

 إیجــادتــم  ومــن معالجــة بیانــات الضــخ  ،وأخـذت قــراءات عــودة المنســوب
بــالطرق األربعــة (ثــایس، جــاكوب،  )، 1الخــواص الهیدرولیكیــة( جــدول 

).6( شـــــــــــــكل)، الحـــــــــــــظ  ال، وثـــــــــــــایس لعـــــــــــــودة المنســـــــــــــوبحنتـــــــــــــوش
  

  
  احمد خلف حسن ثایس لعودة المنسوب لبئر وجاكوب، حنتوش،) یمثل نتائج الضخ االختباري بطرائق ثایس،6الشكل (

  
    



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 
 

268 

  مشیر عطیة) 3بئر رقم (
لمراقبة علـى بعـد ابئر و ، (الطرفاوي)الدراسة هذه البئر شمال منطقة تقع 

فـي بئــر ویبلـغ عمــق المـاء االبتـدائي  م(90)لبئـر ل، العمـق الكلـي )م74(
ـــــــــه ـــــــــر بتـــــــــاریخ )م34.50( المراقب ـــــــــى البئ ـــــــــة الضـــــــــخ عل . تمـــــــــت عملی

واســــتمر الضــــخ لمــــدة  ) لتــــر/ ثانیــــه17(وبتصــــریف قــــدره  17/3/2012
دقیقــة إذ أخــذت قـــراءات الضــخ، ثـــم أوقــف الضـــخ بعــد اســـتقرار  (180)

)م 35.36اقبـه (وكـان عمـق المـاء فـي بئـر المر  فـي بئـر الضـخ منسوبال

 إیجــادتــم  ومــن معالجــة بیانــات الضــخ  وأخـذت قــراءات عــودة المنســوب،
(ثـــایس، جـــاكوب،  األربعـــةبـــالطرق  )1الخـــواص الهیدرولیكیـــة (جـــدول، 
لـــوحظ ســـقوط  .)7شـــكل (ال )، الحـــظ حنتـــوش، وثـــایس لعـــودة المنســـوب

 النقـاط التـي تمثـل البیانـات الحقلیـة علـى المنحنیـات القیاسـیة ماعـدا التـي
التقـارب  إن،  الماء المخـزون داخـل البئـر تأثیرتمثل بدایة الضخ بسبب 

الكبیــــر فــــي قــــیم المعــــامالت الهیدرولیكیــــة بــــالطرق المختلفــــة یؤكــــد دقــــة 
  النتائج.

 

  
  مشیر عطیةثایس لعودة المنسوب لبئر و جاكوب،  حنتوش،) یمثل نتائج الضخ االختباري بطرائق ثایس،7( شكل

  
  ثمان محمد حمدع ) بئر4بئر رقم (

وبئــر المراقبــة علــى بعــد تقــع هــذه البئــر جنــوب منطقــة  الدراســة(داقوق)، 
م ویبلــغ عمــق المــاء االبتــدائي فــي (100))م، العمــق الكلــي للبئــر 117(

)م. تمـــــــت عملیـــــــة الضـــــــخ علـــــــى البئـــــــر بتـــــــاریخ 2.41بئـــــــر المراقبـــــــه (
) لتــــر/ ثانیــــه واســــتمر الضــــخ لمــــدة 30وبتصــــریف قــــدره ( 26/3/2012

دقیقــة إذ أخــذت قـــراءات الضــخ، ثـــم أوقــف الضـــخ بعــد اســـتقرار  (120)
)م 3.05المنســوب فــي بئــر الضــخ وكــان عمــق المــاء فــي بئــر المراقبــه (

تــم إیجــاد  ومــن معالجــة بیانــات الضــخ وأخـذت قــراءات عــودة المنســوب، 
بــالطرق األربعــة (ثــایس، جــاكوب،  )، 1الخــواص الهیدرولیكیــة( جــدول 
لـــوحظ ســـقوط  ).8( ل)، الحـــظ  الشـــكبحنتـــوش، وثـــایس لعـــودة المنســـو 

النقـاط التـي تمثـل البیانـات الحقلیـة علـى المنحنیـات القیاسـیة ماعـدا التـي 
التقـارب  إنالماء المخـزون داخـل البئـر ،  تأثیرتمثل بدایة الضخ بسبب 

الكبیــــر فــــي قــــیم المعــــامالت الهیدرولیكیــــة بــــالطرق المختلفــــة یؤكــــد دقــــة 
  النتائج.
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  االستنتاجات:
مـــــن خـــــالل المعطیـــــات الجیومورفولوجیـــــة والتركیبیـــــة والهیدروجیولوجیـــــة 

  االستنتاجات التالیة: إلىیمكن الوصول 
ــــــد مالمــــــح الحــــــوض وحــــــدوده تحكمــــــت الظــــــواهر  -1 ــــــة بتحدی التركیبی

ـــــة، ومـــــن هـــــذه الظـــــواهر  ـــــة حمـــــرین الهیدروجیولوجی الغربـــــي الحـــــد  طی
 لمنطقة الدراسة. والجنوب الغربي

ـــــار التـــــي خضـــــعت للتقیـــــیم  -2 مـــــن معطیـــــات الضـــــخ االختبـــــاري لآلب
وجــــد بــــأن الخــــزان الرئیســــي لمنطقــــة الدراســــة یقــــع ضــــمن  الهیــــدرولیكي

    ادیة وهو خزان محصور.والمقد نجانةتكویني األ
إن االتجـــاه العــــام لحركــــة المیــــاه الجوفیـــة یتماشــــى مــــع طوبوغرافیــــة  -3

المنطقة على وجه العموم إذ إن اتجاه حركة المیاه الجوفیة یكـون باتجـاه 
 .زغیتون، أي من الشمال الغربي باتجاه الجنوب الشرقي وادي

الل تحلیـــل إن نتـــائج حســـابات قـــیم المعـــامالت الهیدرولیكیـــة مـــن خـــ -4
 معطیات الضخ االختباري ألربعة آبار في منطقة الدراسة وبطـرق ثـایس

ــــة ثــــایس لعــــودة المنســــوب ، أعطــــت  حنتــــوش وطریقــــة وجــــاكوب وطریق

ومعامـل الخــزن  (K)والتوصـیلة الهیدرولیكیـة  (T)معـدالت لقـیم الناقلیـة 
و  (T=1388.455 m2/day)، هــــــــــــــــي (Sc)المــــــــــــــــائي 

(K=24.478m/day) و ،(Sc=0.000198).  
  التوصیات:

لتحدیـــــد  قــــرى المنطقـــــة إحـــــدىإنشــــاء محطـــــة لألنــــواء الجویـــــة فــــي  -1
المعامالت المناخیة بدقة وألهمیتهـا فـي حسـاب الموازنـة المائیـة وحسـاب 

  تغذیة المیاه الجوفیة. 
حفــر آبــار مراقبــة لعملیــة الضــخ االختبــاري تراعــي فرضــیات طرائــق  -2

ومعطیــات أكثــر دقــة عــن  تحلیــل الضــخ االختبــاري، للحصــول علــى قــیم
المائیة، و یجب االحتفـاظ بهـذه اآلبـار  للمكامنالخصائص الهیدرولیكیة 

 لمراقبة تذبذبات مستوى المیاه الجوفیة.

بنـاء نمـوذج مودیــل ریاضـي یحــاكي حالـة المكمـن الجــوفي فـي حــال  -3
ســد علــى الــوادي وذلــك باالعتمــاد علــى المعــامالت الهیدرولیكیــة،  إنشــاء

تــــــــــــم الحصــــــــــــول علیهــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــذه الدراســــــــــــة.لتــــــــــــي والبیانــــــــــــات ا
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Evaluation of Hydrogeological Conditions, of Groundwater Aquifer\West 
Zighatoon Basin 

Ehab Mohamed Amen , Sabbar Abdullah Salih  
Department of Applied Geology, Faculty of Science, University of Tikrit, Tikrit, Iraq 

 
Abstract: 
The basin of west Zighatoon have been studied from the hydrological conditions point and indicated that the 
main aquifer is confined and located in Al_ Mukdadiah and Injana Formation, by the pumping test. Which have 
been carried on four wells distributed north, south, east, and west the study Area . 
The hydrological characters indicated that the average of Transmissivity (T=1388.455 m2/day), hydraulic 
conductivity (K = 24.48 m / day), and the storage coefficient (Sc = 0.000198). 
The flow net and levels of ground water had been determined and its found that the flow in the same direction of 
topographic slope ,from NW to SE. in direction of Zighatoon Valley 
Keywords: West Zighatoon Basin, Hydraulic properties, Confined Aquifer 
  


