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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 في مدينة سامراء مكمن المياه الجوفيةف الهيدروجيولوجية لالظرو 
 غازي عطية زراك، صبار عبداهلل صالح ، ابراهيم مصطفى حسن 

 ، العراق ، تكريت ، جامعة تكريت ، كمية العموم التطبيقية عموم االرضقسم 
 

 البحث معلومات
سامراء، حركة  مدينة مات المفتاحية:الكم

المياه الجوفية، تػذية المياه الجوفية، 
 الخواص الييدروليكية، خزان غير محصور

 ابراهيم مصطفى حسن االسم:
  البريد االليكتروني:

 رقم الهاتف:
  

 الملخص
ه الجوفيةة الدراسةة ان خةزان الميةا خةلل مدينةة سةامراء وتبةين مةنل ييدروجيولوجيةةظةرو  التم دراسةة ال

 .( ويقةةض نةةمن ترسةةبات العصةةر الربةةاعاUnconfined Aquiferالمفتةةو)   فةةا المدينةةة مةةن النةةوع
تمةةةةت دراسةةةةة الخةةةةواص الييدروليكيةةةةة ليةةةةذا الخةةةةزان ومةةةةن تحميةةةةل نتةةةةا   معطيةةةةات النةةةة  االختبةةةةار  

(Pumping tests) معامةل الناقميةة ، تبةين ان معةدل قةيم(T)   1664.4)تسةاو m
2
/day) ومعةدل ،

 (Sc)، وقيمة معدل معامل الخةزن المةا ا (m/day 27.5)تساو   (K)التوصيمية الييدروليكية  قيمة
يكةةون  (dome)تةةم رسةةم خارطةةة مناسةةي  الميةةاه الجوفيةةة وتبةةين انيةةا عمةة   ةةكل قبةةة  .(0.15)تسةةاو  

 لحركةةة الميةةاه خارطةةةمركزىةةا فةةا أحيةةاء العرمو ةةية وال ةةرطة والنةةباط االولةة  وال انيةةة، كمةةا وتةةم رسةةم 
ارتفةةاع منسةةو  بالمنطقةةة المتةة  ر   اتجةةاه الحركةةة يكةةون  ةةعاعا مةةن مركةةز القبةةة اوالجوفيةةة ووجةةد ان 

وتبةةةين ان التػذيةةةة محميةةةة وغيةةةر طبيعيةةةة فةةةا داخةةةل المدينةةةة الميةةةاه الجوفيةةةة الةةة  جميةةةض االتجاىةةةات، 
نةةةةة وتفتةةةرض حةةةةدودال ىيدرولوجيةةةة غيةةةةر طبيعيةةةة، وان ارتفةةةةاع مناسةةةي  الميةةةةاه الجوفيةةةة فةةةةا داخةةةل مدي

دل عم  أن ىناك تػذية غيةر طبيعيةة لمميةاه الجوفيةة نتيجةة لوجةود تكسةرات فةا ت ه الظاىر ىذ .سامراء
وانت ةار خزانةات  الصةر  الصةحا عةدم وجةود  ةبكة بكات اسالة ميا  االستخدام المنزلا فنل عةن 

بةةين تراوحةةت االعمةةاق حيةة  ألعمةةاق الميةةاه الجوفيةةة  خارطةةة رسةةمتةةم و  .(Septic tanks)التعفةةين 
(1.1m) (11.57)جميةض االتجاىةات حتة  تصةل الة  حةوالا فةا  االعمةاق فا مركز المدينة وتزداد ،

ووجةةةد انيةةةا تت ةةةابو مةةةض خارطةةةة مناسةةةي  الميةةةاه الجوفيةةةة حيةةة  ان المنطقةةةة التةةةا تعةةةانا مةةةن ارتفةةةاع 
 لمياه الجوفية فييا قميمة.امناسي  المياه الجوفية ىا نفسيا التا تكون اعماق 

تةةا   التةةا تةةم ايجادىةةا تم ةةل قاعةةد  بيانةةات يمكةةن االسةةتفاد  منيةةا فةةا بنةةاء موديةةل ريانةةا ان جميةةض الن
سموك المستقبما لممياه الجوفية فا المنطقة وخصوصا فا المنطقةة المتة  ر  مةن ارتفةاع الالحق لمتنبؤ ب

 منسو  المياه الجوفية.
  المقدمة

الرض، سةةواء تم ةةل الميةةاه الجوفيةةة كةةل الميةةاه التةةا تتواجةةد تحةةت سةةط  ا
تمةةةك الموجةةةود  فةةةا االنطقةةةة الم ةةةبعة او غيةةةر الم ةةةبعة او فةةةا خزانةةةات 
المياه الجوفية فا باطن االرض، أو فا الفراغات وال ةقوق بةين حبيبةات 
التربةةة والرمةةل والصةةخور، وأن لمميةةاه الجوفيةةة تةة  ير كبيةةر عمةة  المن ةة ت 

يا او اليندسةةةية والبنةةة  التحتيةةةةة بصةةةور  عامةةةة فةةةةا حالةةةة ارتفةةةاع مناسةةةةيب
انخفانةةيا. إن تقيةةيم الظةةرو  الييدروجيولوجيةةة والخةةواص الييدروليكيةةة 
لمخزانةةات الجوفيةةة وتصةةريفيا الطبيعةةا وعلقتيةةا فيمةةا بينيةةا تعةةد مةةن أىةةم 
العوامةةل التةةا تعتمةةد فةةا اسةةت مار الميةةاه الجوفيةةة، وتمعةة  الميةةاه الجوفيةةة 

والةةر  دورال ميمةةا فةةا حيةةا  ا نسةةان، فيةةا مصةةدر أساسةةا لميةةاه ال ةةر  

، ممةا يةدفض البةاح ين  جةراء [1]لحياتية اليومية والصناعيةواالستعماالت ا
الدراسةةةات لتقيةةةيم تكوينةةةات الميةةةاه الجوفيةةةة، يتنةةةمن ىةةةذا البحةةة  دراسةةةة 
وتقيةةةةيم التكةةةةاوين الحاممةةةةة لمميةةةةاه ودراسةةةةة حركةةةةة جريةةةةان الميةةةةاه الجوفيةةةةة 

لميةةةاه واتجاىاتيةةةا، وتحديةةةد وحسةةةا  الخصةةةا ص الييدروليكيةةةة لخزانةةةات ا
 الجوفية من خلل عمميات الن  االختبار  عم  اآلبار. 

       موقع منطقة الدراسة
 محافظةةة صةةل) الةةدينجنةةو    ةةمال وسةةط العةةراق تقةةض منطقةةة الدراسةةة

( كةةم  ةةةمال غةةةر  مدينةةةة 120والتةةا تبعةةةد بمسةةةافة   قنةةةاء سةةةامراء فةةا
بػةةداد وعمةة  جةةانبا نيةةر دجمةةة حيةة  يقةةض مركةةز المدينةةة عمةة  الجانةةة  
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( كةةم 5،4يسةةر مةةن نيةةر دجمةةة الةةذ  يسةةير بمحةةاذا  المدينةةة بمسةةافة  اال
( و 43° 13' 0تنحصةةةر منطقةةةة الدراسةةةة بةةةين دا رتةةةا عةةةرض    تقريبةةةا،

(، 43° 52' 0( و   43° 55' 30( وخطةةةةةةةةةةا طةةةةةةةةةةول   °34 10' 30  
 .(1)كما فا ال كل  2كم 4504 ومساحة تتراو) حوالا 

 

 
 المياه الجوفية ومواقع االبار التي استخدمت في رصد اعماق ومناسيبموقع منطقة الدراسة  يبين (1الشكل )

 

                               جيولوجية منطقة

 Quaternary)تتةة ل  منطقةةة الدراسةةة مةةن ترسةةبات العصةةر الربةةاعا 

Sediments)  مةةةةةن منطقةةةةةة الدراسةةةةةة،  %09تػطةةةةةا اك ةةةةةر مةةةةةن التةةةةةا
متم مةةةةة بتكةةةةوينا انجانةةةةة والتكوينةةةةات االخةةةةرط نةةةةمن منطقةةةةة الدراسةةةةة وال

(Injana Formation) (Upper Miocene)   وتكةةةوين المقداديةةةة
Mukdadiya Formation))  Pliocene)[2]،  والتةةةةةةةةا يمكةةةةةةةةن

 تونيحيا كما يما:
   تكوين انجانةInjana Formation                                             
ن يتواجةةةةةد نةةةةةمن ولكةةةةة منطقةةةةةة الدراسةةةةةة جانةةةةةة فةةةةةاينك ةةةة  تكةةةةةوين انال 

، ويتميةز تكةوين انجانةة بمكوناتةو الصةخارية الخزانات الجوفية فةا العمةق
المتم مةةة بةةالحجر الرممةةا والحجةةر الطينةةا وطبقةةات مةةن الحجةةر الػرينةةا 
ذات السمك المتباين والبي ة الترسيبية لتكوين انجانة ىةا قاريةة الة   ةبة 

 .[2]قارية

   تكوين المقداديةMukdadiya Formation 

( مةةةن (Plioceneيتةةة ل  تكةةةوين المقداديةةةة الةةةذ  يعةةةود الةةة  عصةةةر    
دورات فتاتيةةةة تتم ةةةل بةةةالحجر الرممةةةا والحجةةةر الػرينةةةا والحجةةةر الطينةةةا 
ووجود المتكتلت الصخرية التا يتداخل معيا طبقةات رقيقةة مةن السةمت 

برواسةةة   يتةةةوعمةةة  السةةةط  اال نةةةادراط بسةةةب  تػط وال يظيةةةر ىةةةذا التكةةةوين
.العصر الرباعا 

 [2]
 (Quaternary Sediments)   

   ترسةةةبات العصةةةر الربةةةاعا فةةةا منطقةةةة الدراسةةةةQuaternary 

Sediments 

% مةةةن منطقةةةة الدراسةةةة 09تػطةةةا رواسةةة  العصةةةر الربةةةاعا اك ةةةر مةةةن 
 Holoceneالمبكةةةةةةةر الةةةةةةة   Pleistoceneوتتةةةةةةراو) فةةةةةةةا العمةةةةةةةر مةةةةةةن 

ومةةن ىةةذه الرواسةة  ىةةا رواسةة  المةةراو) الفينةةية وتظيةةر ىةةذه  المتةة خر
واسةةة  عمةةة   ةةةكل تتابعةةةات طباقيةةةو لترسةةةبات مةةةن الحصةةة   والرمةةةل الر 

، با نةةةافة الةةة  رواسةةة  الق ةةةر  [2]والطةةةين والػةةةرين والترسةةةبات الجبسةةةية
( والتا ىا عبار  عن تربةة غنيةة بةالجبس ال ةانو  (Gypcreteالجبسية 
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رقاط والةةة  وتػطةةةا منطقةةةة الدراسةةةة حيةةة  تمتةةةد باتجةةةاه مممحةةةة ال ةةةار   ةةة
تمتاز تربةة ىةذه الرواسة  بانيةا ق ةره صةمبة فةا حالتيةا ، [3]الفتحة  ماالط 

 Top ، وت خذ التربة السطحية [4]الجافة وتكون ى ة عندما تكون رطبة

soil مسةاحة نةمن منطقةة الدراسةةة والتةا تتم ةل بالتربةةة التةا تتكةون مةةن
الترسةةةةبات الريحيةةةةة ونةةةةوات  التعريةةةةة والتجويةةةةة المختمفةةةةة، وتتنةةةةمن ىةةةةذه 

صةة  والرمةةل والطةةين والػةةرين والجةةبس ال ةةانو  التةةر  مةةن خمةةيط مةةن الح
كةةذلك ت ةةمل ترسةةبات العصةةر الربةةاعا نةةمن  ،[3]وقميةةل مةةن الكاربونةةات

منطقةةة الدراسةةةة رواسةة  السةةةيل الفينةةا والرواسةةة  التةةا تممةةة  الوديةةةان 
 ورواس  المنحدرات.

 

 
 ،1995، لعام 250000\1مراء الجيولوجية بمقياس رسم ( خارطة جيولوجية لمنطقة الدراسة من عمل الباحث باالعتماد عمى لوحة سا2الشكل )

 .[5]الهيأة العامة لممسح الجيولوجي
 

 الظروف المناخية:
ب نةةو حةار وجةةا  فةا الصةةي  وبةارد ورطةة   منةا  منطقةةة الدراسةة يتميةز

فةةا ال ةةتاء مةةض وجةةود فرصةةة لسةةقوط االمطةةار فةةا فصةةل ال ةةتاء والربيةةض 
ق ويظيةةر تبةةاين كبيةةر بةةين كمةةا ىةةو الحةةال فةةا معظةةم المنةةاطق فةةا العةةرا

درجةةات الحةةرار  فةةا كةةل مةةن فصةةل ال ةةتاء والصةةي  وبةةين الميةةل والنيةةار 
(، تةةم اعتمةةاد المعمومةةات المناخيةةة المسةةجمة لةةدط الييةةاه 1الحةةظ جةةدول  

، حي  تةوفرت فييةا معمومةات [6]العامة لألنواء الجوية فا محطة سامراء
-2014بةةةةين   سةةةةنة ولممةةةده المحصةةةور  25لمعناصةةةر المناخيةةةة لحةةةوالا 

(، وتةةةةم دراسةةةةة عةةةةدد مةةةةن المتػيةةةةرات المناخيةةةةة فةةةةا 1( الجةةةةدول  1989
، اد عمةةة  المعةةةدالت الحسةةةابية لممحطةةةةالدراسةةةة حيةةة  تةةةم االعتمةةة منطقةةةة
الرتبةةةاط العوامةةةل  منةةةا  منطقةةةة الدراسةةةة يعةةةد مةةةن المتػيةةةرات الميمةةةةوان 

 المناخيةةة ب ةةكل او بةة خر بتػذيةةة الميةةاه الجوفيةةة فةةالمطر يةةتحكم بالتػذيةةة
والحةةرار  تةةتحكم بةةالتبخر، فنةةلل عةةن حاجةةة االنسةةان لممةةاء تختمةة  بةةين 
فصل الصي  وفصل ال تاء، حي  يزداد استخدامات المدينةة لمميةاه فةا 
الصةةي  ألغةةراض ال ةةر  والػسةةيل واالسةةتعماالت االخةةرط بسةةب  تبةةاين 

وىةةذا التبةةاين الحةةرار  بةةدوره سةةو  يةة  ر عمةة  الفعاليةةات الب ةةرية الحةةرار  
نةةة وبالتةةالا يكةةون اسةةتيلك المدينةةة لممةةاء بالصةةي  اك ةةر مةةن فةةا المدي

عمةةةةة  تػذيةةةةةة الميةةةةةاه الجوفيةةةةةة  بصةةةةةور  او بةةةةة خرط ال ةةةةتاء وبةةةةةذلك يعمةةةةةل
كفعاليةةةةات غيةةةةر طبيعيةةةةة  ب ةةةةرية(، فنةةةةلل عةةةةن التػذيةةةةة الطبيعيةةةةة مةةةةن 

 ،عمةة  تػذيةةة الميةةاه الجوفيةةة طبيعيةةال االمطةةار وىةةا االخةةرط التةةا تعمةةل 
  ميةةاه الجوفيةةة ويةةزاد المنسةةو  مةةض مةةرور وبالتةةالا سةةو  يتةة  ر منسةةو 
 الزمن ويؤ ر عم  المدينة. 
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 بيانات محطة سامراء. ( 1989-2014) في منطقة الدراسة لممدةيبين المعدالت الشهرية لمعناصر المناخية  (1)الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدراسة:
 تيةةةةد  الدرسةةةةة الحاليةةةةة الةةةة  التعةةةةر  عمةةةة  الظةةةةرو  الييدروجيولوجيةةةةة

، مةن خةلل تحديةد اعمةاق الميةاه مدينةة سةامراءلخزان المياه الجوفية فةا 
الجوفيةةةةةةةةة ومناسةةةةةةةةيبيا واتجةةةةةةةةاه حركتيةةةةةةةةا، وتحديةةةةةةةةد خصةةةةةةةةا ص الخةةةةةةةةزان 

   االيصالية الييدروليكية، ومعامل الخزن.الييدروليكية متم مة بالناقمية، و 
 الدراسات السابقة:

المختمفةة عمة  اجريت مجموعو من الدراسات الجيولوجية باختصاصةاتيا 
المدينةةة وتميةةزت بكونيةةا ذات طةةابض اقميمةةا حيةة  لةةم تحةةظ مدينةةة سةةامراء 

مناسةي  الميةاه التعر  عم  بدراسة ىيدرولوجية تفصيمية ودقيقة لػرض 
، وفةا مةا ومناطق التةا ير والتػذيةة لممدينةةالجوفية وتحديد اتجاه حركتيا 

 :يما نذكر مجموعة من الدراسات التا اجريت عم  المدينة
مت ةدروجيولوجية  مةةةة( دراسةةة ىيةةةParsons,1955ة  ةنفةةةذت  ركةةةحيةة  

 ،[7](سةةةامراء-ة   بيجةةةاةةةةةةةةةةةةنطقةةمن نةةةمنيا ةةةةةاطق العةةةراق ومةةةةةغالبيةةةة من
الميةاه الجوفيةة لمنطقةةة  (Dangramji. and Vbell. 1970)درس و 

قةةةةةةةام ، و [8]راء( فةةةةةةةا الجانةةةةةةة  ال ةةةةةةةرقا لنيةةةةةةةر دجمةةةةةةةةسةةةةةةةام – تكريةةةةةةةت 
اسةةةة االسةةةت مار األم ةةةل لمميةةةاه الجوفيةةةة فةةةا منطقةةةة ( بدر 1997 العةةةانا،
قامت ال ركة العامة لممسة  الجيولةوجا والتعةدين و  ،[9]سامراء – الفتحة 

( قسةةةةةم الجيولوجيةةةةةا  ةةةةةعبة الميةةةةةاه الجوفيةةةةةة، بدراسةةةةةة 2010 جيوسةةةةةر ،
الظةةةةرو  الييدروجيولوجيةةةةة واسةةةةتخدامات الميةةةةاه فةةةةا محافظةةةةة صةةةةل) 

 .[10]الدين
 العمل الحقمي 

لعمةل الحقمةةا الميةدانا مةةن الجوانة  الميمةة فةةا الدراسةة اذ عمةة  يعتبةر ا
اساسةةيا يةةتم رسةةم خطةةة ناجحةةة لمدراسةةة عةةن طريةةق االفكةةار المسةةتنبطة 

قبةةةةل البةةةةدء بالعمةةةةل الحقمةةةةا  ،والقياسةةةةات مةةةةن العمةةةةل الحقمةةةةا الميةةةةدانا
والمختبر  تم اجةراء بعةض التحنةيرات م ةل القيةام بجمةض معمومةات عةن 

رير ودراسةةةات متنوعةةةة، لػةةةرض التعةةةر  عمةةة  المنطقةةةة مةةةن بحةةةو  وتقةةةا
المنطقةةةةةةةةةةة تفصةةةةةةةةةةيميال مةةةةةةةةةةن الناحيةةةةةةةةةةة الجيولوجيةةةةةةةةةةة والجيومورفولوجيةةةةةةةةةةة 

مةةةن  (1:15000)والييدروجيولوجيةةةة وتةةةم تيي ةةةة خةةةرا ط لمعمةةةل بمقيةةةاس 

مديرية بمدية سامراء بيد  التعر  عم  تفاصةيل المدينةة وعمة  احيا يةا 
لعمةةةةل الحقمةةةةا لمدراسةةةةة ومسةةةةاحتيا وك افتيةةةةا السةةةةكانية، ويمكةةةةن ايجةةةةاز ا

 الحالية بالنقاط التالية:
تةم القيةام بالجولةة االسةتطلعية االوليةةة لمنطقةة الدراسةة وذلةك بتةةاري   .1

مةةةن يةةةوم اال نةةةين ل ةةةير ايةةةار، وتةةةم اجةةةراء اسةةةتطلع اولةةةا  2017/5/8
 لممنطقة.

 عمةةةةل الحقمةةةةا،م التخطةةةةيط لمبعةةةةد انتيةةةةاء الجولةةةةة الحقميةةةةة االولةةةة  تةةةة .2
 ط المطموبة واللزمة لمعمةل الحقمةا نةمن ىةذه وتحنير االجيز  والخرا

المرحمةةةةة وبعةةةةد انيةةةةاء التحنةةةةيرات المطموبةةةةة لمحقةةةةل تةةةةم القيةةةةام بالجولةةةةة 
والمصةةاد  يةةوم االربعةةاء مةةن  2017/8/2الحقميةةة ال انيةةة وذلةةك بتةةاري  

يةوم والتةا تةم مةن خلليةا  35 لمةد  العمل الحقما ستمر ير َا  حي  ا
 ما يما:

   لميةةدانا لممدينةةة خةةلل ىةةذه المرحمةةة بيةةد  جمةةض تةةم القيةةام بالمسةة  ا
(، با نةةةافة الةةة  تحديةةةد مواقةةةض Ground truthالحقةةةا ق  االرنةةةية  

االبةار والمسةافة التةا بينيةةا بيةد  اجةراء تجةةار  النة  االختبةار  عمةة  
االبةةار المتقاربةةة منيةةا واجةةراء القياسةةات الحقميةةة عمييةةا، حيةة  تةةم تحديةةد 

جيةةةةاز تحديةةةةد المواقةةةةض العةةةةالما  موقةةةةض كةةةةل ب ةةةةر عةةةةن طريةةةةق اسةةةةتخدام
 GPS)Global Positioning System)  نةوع ،)  Garmin  والةذ

( ابةةار فةةا منطقةةة الدراسةةة والتةةا كانةةت 103تةةم بواسةةطتو تحديةةد مواقةةض  
(، حي   ممت ىةذه االبةار جميةض 1ال كل   موزعة عم  المدينة كما فا

 تقريبال.احياء المدينة 

  نةةمنة قيةةاس اعمةةاق الميةةاه الجوفيةةةة اجةةراء الفحوصةةات الحقميةةة والمت
( ب ةةر مةةن االبةةار المحفةةور  فةةا المدينةةة وذلةةك فةةا  ةةير  ا ، 103فةةا  

(، باستخدام الجياز المتخصص فةا قيةاس مسةتوط اعمةاق الميةاه 2017
( حي  تم اجراء القياس من نقطة  ابتة عمة  سةط  Sounderالجوفية  

جيل احةدا يات ( وتةم تسة ×االرض ويتم ت  يرىا عن طريق تةرك علمةة 
وارتفاعةةةات سةةةط  االرض لكةةةل ب ةةةر يةةةتم القيةةةاس منةةةو باسةةةتخدام جيةةةاز 

 GPS با نةةةافة الةةة  تسةةةجيل اسةةةم صةةةاح  الب ةةةر ورقةةةم ىاتفةةةة وجيةةةة )

 معدل درجة
 الحرار   ْم(

 الرطوبة
 النسبية  %(

 التبخر من
 السطو) الما ية  ممم(

 الساقط
 المطر   ممم(

 األ ير

26.76 47.0 147.37 8.896 Oct. 
18.20 62.76 78.62 30.1 Nov. 
12.37 80.1 43.72 31.096 Dec. 
10.09 81.16 40.93 35.992 Jan. 
12.31 69.24 59.36 26.024 Feb. 
17.34 62.32 106.38 27.23 Mar. 
23.54 49.84 156.21 18.444 Apr. 
29.52 37.48 226.97 8.244 May. 
34.10 30.52 280.73 0.036 Jun. 
37.49 28.42 315.72 0.0 Jul. 
37.08 30.92 287.58 0.0 Aug. 
32.86 34.24 211.29 0.116 Sep. 
 المجموع السنو  186.178 1954.88 614 291
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الحفةةةر التةةةا قامةةةت بحفةةةر الب ةةةر والعمةةةق الكمةةةا لمب ةةةر وتسةةةجيل الوصةةة  
الصةةةخار  اذا تةةةوفر ونةةةوع المنةةةخة المركبةةةة عمةةة  الب ةةةر وقطةةةر انبةةةو  

وحالةة المنةخة ىةل ىةا  ن الب ةر وقطةر انبةو  التبطةينالن  الخارج مة
  . ػالة ام ال

   ب ةةةةر 103تةةةم اجةةةراء تجةةةار  النةةة  االختبةةةةار  بعةةةد تحديةةةد مواقةةةض )
( مواقةض مل مةة لمقيةام 5داخل المدينةة وتحديةد المسةافة بينيةا تةم اختيةار  

بتجةةار  النةة  لػةةرض التعةةر  عمةة  الخصةةا ص الييدروليكيةةة لمخةةزان 
 .ازواج من االبار 5حي  توزعت عم  

  التصري  نسبة النة  عممية قياس بتم القيام(Pumping rate)  فةا
، باسةةةتخدام صةةةفيحة نةةة  عنةةةد تنفيةةةذ تجربةةةة النةةة  االختبةةةار  ب ةةةر كةةةل

ذات حجةةةةةةم معةةةةةةين و ابةةةةةةت، وحسةةةةةةا  زمةةةةةةن امةةةةةةتلء الصةةةةةةفيحة لقيةةةةةةاس 
التصةةري   نسةةبة النةة ( وتةةةم اعةةاد  التجربةةة لعةةةد  مةةرات وأخةةذ المعةةةدل 

   لزياد  الدقة.

    معالجة البيانات
معالجةةة البيانةةات التةةا تةةم  عةةن طريةةقلوصةةول الةة  النتةةا   النيا يةةة تةةم ا

وتمةةت معالجةةة البيانةةات بعةةد  بةةرام  ن العمةةل الحقمةةا الحصةةول عمييةةا مةة
 وىا كالتالا:

رسةةةم الخارطةةةة الموقعيةةةة ( فةةةا (Arc GISتةةةم اسةةةتخدام برنةةةام   .1
يةةا والنةةحمة قةةة منلمنطقةةة الدراسةةة، حيةة  تةةم تسةةقيط مواقةةض االبةةار العمي

، با نةةةةافة الةةةة  ا ةةةةتقاق الخارطةةةةة الجيولوجيةةةةة وابةةةةار النةةةة  والمراقبةةةةة
 وتصحي  الخرا ط ىندسيال واخراجيا ب كميا النيا ا.دراسة لمنطقة ال

فةةةةا رسةةةةم  (Surfer)( و برنةةةةام  (Arc GISاسةةةةتخدام برنةةةةام   .2
و ةةةةبكة  الخةةةةرا ط الكنتوريةةةةة الخاصةةةةة بمناسةةةةي  اعمةةةةاق الميةةةةاه الجوفيةةةةة

 .Flow netن الجريا

فةةةةا إعةةةةاد  تعيةةةةين  Global Maper13تةةةةم اسةةةةتخدام برنةةةةام   .3
مواقةةض اآلبةةار عةةن مسةةتوط سةةط  البحةةر، وذلةةك بسةةب  وجةةود  ارتفاعةةات

 GPS  )(Global Positioningنسةةبة خطةةا فةةا قةةراء  جيةةاز أل  

System   . 

فةةةةةا حسةةةةةا  معةةةةةدالت العناصةةةةةر  Excel)تةةةةةم اسةةةةةتخدام برنةةةةةام    .4
ام البرنةةام  فةةا العمميةةات الحسةةابية كافةةة المناخيةةة با نةةافة الةة  اسةةتخد

ومنيا حسا  مناسي  المياه الجوفية واالرتفاع عن مستوط سةط  البحةر 

وتوظيةة  البرنةةام  فةةا الحصةةول عمةة  النتةةا   بسةةرعة وبدقةةة عةةن طريةةق 
 ادخال المعادالت لو.

فةةةا رسةةةم المقةةةاطض المي ولوجيةةةة  Rockwork)برنةةةام   تةةةم اسةةةتخدام  .5
طقةةةة الدراسةةةة والتةةةا تةةةم الحصةةةول عمييةةةا مةةةض لإلبةةةار التةةةا تقةةةض نةةةمن من

الييةةةةا  العامةةةةة لمميةةةةاه  -الوصةةةة  المي ولةةةةوجا مةةةةن وزار  المةةةةوارد الما يةةةةة 
با نةةةافة الةةة  رسةةةم منسةةةو  الميةةةاه  ، [11]فةةةرع صةةةل) الةةةدين /الجوفيةةةة

الجوفيةةةة ب ةةةكل  ل ةةةا االبعةةةاد مةةةن االبةةةار التةةةا تةةةم قيةةةاس عمةةةق الميةةةاه 
ب ةةر موزعةةة عمةة   103لبةةالع عةةددىا الجوفيةةة ليةةا ا نةةاء العمةةل الحقمةةا وا

 .المدينة

وفةا ايجةاد قةيم المعةاملت  Aquifer Win 32) اسةتخدم برنةام   .6
 .(T)و (Sc) و (K)الييدروليكية 

 ود الهيدروجيولوجيةالحد
الحدود الييدروجيولوجية فا منطقة الدراسةة بوجةود نيةر دجمةة فةا تتم ل 

غةةر  المدينةةة وجنوبيةةا الػربةةا و ةةماليا الػربةةا ويعةةد نيةةر دجمةةة منطقةةة 
تصةةري  لمميةةاه الجوفيةةة كةةون مناسةةيبيا فةةا المدينةةة اعمةة  مةةن مناسةةي  

ا الفقةةةرات نيةةةر دجمةةةة وىةةةذا مةةةا سةةةتؤكده اتجةةةاه حركةةةة الميةةةاه الجوفيةةةة فةةة
امةةةةا بةةةةاقا الحةةةةدود لتةةةةا سةةةةتبين ان النيةةةةر منطقةةةةة تصةةةةري ، اللحقةةةةة وا

الييدروجيولوجيةةةةة فةةةةا  ةةةةمال وجنةةةةو  و ةةةةرق المدينةةةةة تتم ةةةةل بخطةةةةوط 
جريةةةان تتجةةةو مةةةن مركةةةز المدينةةةة مةةةن االحيةةةاء المتةةة  ر  بارتفةةةاع مناسةةةي  
الميةةةاه الجوفيةةةة الةةة  جميةةةض االتجاىةةةات وب ةةةكل  ةةةعاعا ا  ان التػذيةةةة 

طبيعيةةة فةةا داخةةل المدينةةة وتفتةةرض حةةدود ىيدروجيولوجيةةة محميةةة وغيةةر 
لة ل  ابةار فقةط  الصخاريةبعد الحصول عم  المعمومات ، غير طبيعية

مةةن الييةة   العامةةة لمميةةاه الجوفيةةة/ فةةرع صةةل) الةةدين والموزعةةة مواقعيةةا 
(، تةةةم ادخةةةال الوصةةة  المي ولةةةوجا 2عمةةة  منطقةةةة الدراسةةةة فةةةا ال ةةةكل  

، وتمةةةةت معالجتيةةةةا عمةةةة  (66m)ذات عمةةةةق  لإلبةةةةار المتةةةةوفر  وجميعيةةةةا
( حي  تةم رسةم مقةاطض لي ولوجيةة ومقةاطض Rockwork 2015برنام   

لمطبقات فا منطقة الدراسةة باالعتمةاد عمة  الوصة   3D ل ية االبعاد 
تةم رسةم منسةو  و  ،(BوA  4وال ةكل    (3)المي ولةوجا كمةا فةا ال ةكل

ككةةةل باالعتمةةةاد عمةةة   المدينةةةةالمةةةاء الجةةةوفا ب ةةةكل  ل ةةةا االبعةةةاد فةةةا 
ابةار خةلل فتةر  العمةل  103مناسي  المياه الجوفية التةا تةم قياسةيا فةا 

 .(5 كل رقم   الحقما كما فا
 

 

 بين االبار الثالثة الموصوفة في منطقة الدراسة صخاري( يبين مقطع 3الشكل )
 



 (8)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

298 

 
ثالثي االبعاد Fence Diagram يبين  B صوفة في منطقة الدراسةآلبار الثالثة المو ل 3Dثالثي االبعاد  يبين مقطع ليثولوجيA  ،(4الشكل )

3D آلبار الثالثة الموصوفة في منطقة الدراسةل 
 

 
 ( نموذج ثالثي االبعاد يوضح تغاير منسوب المياه الجوفية في منطقة الدراسة5الشكل رقم )

 

                    في منطقة الدراسة جريان المياه الجوفية
الموانةةيض فةةا أ  دراسةةة ىيدروجيولوجيةةة ىةةا حركةةة الميةةاه ان مةةن اىةةم 

وذلةةك النيةا تظيةةر او تنقةةل  Flow netالجوفيةة، ورسةةم خةرا ط جريانيةةا 
يظيةةةر التػةةةاير المةةةونا فةةةا ال ةةةكل واقةةةض الميةةةاه الجوفيةةةة تحةةةت السةةةط ، و 

( تػةةاير المنسةةو  مةةن مكةةان الةة  اخةةر ويظيةةر المنسةةو  عمةة   ةةكل 6 
يكةةون مركزىةةا فةةا أحيةةاء العرمو ةةية  فةةا منطقةةة الدراسةةة، (dome)قبةةة 

يفسةةةر فكةةر  ان التػذيةةةة  وال ةةرطة والنةةباط االولةةة  وال انيةةة وىةةةذا ال ةةكل
محميةةةة وغيةةةر طبيعيةةةة فةةةا داخةةةل المدينةةةة وتفتةةةرض حةةةدودال ىيدرولوجيةةةة 
غيةةر طبيعيةةة وان اتجةةاه حركةةة الميةةاه الجوفيةةة يكةةون  ةةعاعا مةةن مركةةز 

الميةةاه الجوفيةةة الةة  جميةةض  القبةةة او المنطقةةة المتةة  ر  مةةن ارتفةةاع منسةةو 
 (.6االتجاىات كما مون  بال كل رقم  
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 في منطقة الدراسة العمويلمخزان الجوفي  Flow net( شبكة جريان المياه الجوفية 6الشكل )

 

 عمق المياه الجوفية
االعمةةاق الةة  الميةةاه الجوفيةةةة فةةا منطقةةة الدراسةةةة تتنةةاقص فةةا المنطقةةةة 

ي  المياه الجوفيةة ا  ان االعمةاق قميمةة فةا التا تعانا من ارتفاع مناس
منطقةةةةةة التػذيةةةةةة النيةةةةةا غيةةةةةر طبيعيةةةةةة وتبةةةةةدأ االعمةةةةةاق بالزيةةةةةاد  بجميةةةةةض 
االتجاىةةات كونيةةا تم ةةل منةةاطق تصةةري  لمميةةاه الجوفيةةة الموجةةود  عمةة  

 (.5 كل  الحظ  dome كل قبة 
تةةةةم قيةةةةاس االعمةةةةاق الةةةة  مناسةةةةي  الميةةةةاه الجوفيةةةةة فةةةةا منطقةةةةة الدراسةةةةة 

 ground)باسةتخدام الجيةاز المتخصةص فةا تحديةد اعمةاق المناسةي  

water depth detector)  فةا جميةض االبةار، وتراوحةت االعمةاق بةين
(1.1m)   فةةا مركةةز المدينةةة وتةةزداد بجميةةض االتجاىةةات حتةة  تصةةل الةة
ان مواسةةم االمطةةار الػزيةةر  والفينةةانات ، وال  ةةك فةةا (11.57)حةةوالا 

 عةةل مةةن المنسةةو  يصةةل الةة  سةةط  االرض،الناجمةةة عةةن االمطةةار تج
وتظيةةةر العديةةةد مةةةن التةةة  يرات السةةةمبية الرتفةةةاع مناسةةةي  الميةةةاه الجوفيةةةة 
وقةةةةةر  المنسةةةةةو  مةةةةةن سةةةةةط  االرض، ومنيةةةةةا التةةةةة  يرات السةةةةةمبية عمةةةةة  

 .اريض البن  التحتية والمنازلم 

المياه الجوفية من سط  االرض تة  يرات سةمبية اخةرط ان لقمة عمق     
عمةةةة  صةةةةيانة وتطةةةةوير وت ةةةةػيل الم ةةةةاريض القديمةةةةة أو تنفيةةةةذ الم ةةةةاريض 
الحالية المقترحة ومنيةا الم ةاريض الخدميةة كالمجةار  واالسةالة، حية  ان 

أعمةةال  فةةا اعاقةةةمنسةةو  المةةاء القريةة  مةةن سةةط  االرض يبةةرز تةة  يره 
حا أو  ةةةةةبكات االسةةةةالة  بسةةةةةب  حفةةةةر ونصةةةة  أنابيةةةةة  الصةةةةر  الصةةةة

صعوبة العمل تحت مناسي  المياه الجوفيةة وال يسةتبعد حةدو  انييةارات 
ا نةةاء أعمةةال الحفةةر بسةةب  تةة  ير ىةةذه الميةةاه عمةة  سةةير عمةةل الم ةةاريض، 
وتمعةة  مسةةتجمعات الميةةاه عمةة   ةةكل مسةةتنقعات وعةةدم تصةةريفيا، دورال 

  يراتيةةةةا البي يةةةةة تكبيةةةةرال فةةةةا التةةةة  ير عمةةةة  جماليةةةةة المدينةةةةة فنةةةةلل عةةةةن 
 . والصحية الكبير 

يلحةةةةظ مةةةةن خريطةةةةة اعمةةةةاق الميةةةةاه الجوفيةةةةة انيةةةةا تت ةةةةابو مةةةةض خارطةةةةة 
مناسةةةةةي  الميةةةةةاه الجوفيةةةةةة حيةةةةة  ان المنطقةةةةةة التةةةةةا تعةةةةةانا مةةةةةن ارتفةةةةةاع 
مناسي  المياه الجوفية ىا نفسيا التا تكون اعماق لمميةاه الجوفيةة فييةا 

 (.7قميمة، الحظ الخارطة رقم  
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 )م( اعماق المياه الجوفية مقاسة من سطح االرض يمثل( 7رقم )الشكل 

 

 آبار الضخ ونتائج تحميل الضخ التجريبي 
لحفةةر ابةةار قياسةةية ألجةةراء تجةةار  النةة   بةةالرغم مةةن المحةةاوالت الك يةةر 

ولكةن تعةذر ذلةك بسةةب  عةدم وجةود تخصةيص مةةالا لحفةر ابةار قياسةةية، 
االختبةةار  فةةا منطقةةة  تةةم اختيةةار خمسةةة مواقةةض ألجةةراء تجةةار  النةة و 

وكةل موقةض  من االبار التا تم ايجادىا خلل فتةر  العمةل الحقمةا الدراسة
يتنةةمن ب ةةرين احةةدىما لمنةة  واالخةةر لممراقبةةة والمونةةحة مواقعيةةا فةةا 

وظروفيةةةةا  المدينةةةةةتػطةةةةا  كونيةةةةاتةةةةم اختيةةةةار ىةةةةذه االبةةةةار (، 8 ال ةةةةكل 
النة  وابةار  مناسبة ألجراء تجار  الن  ومنيا قر  المسافة بةين ابةار

 .المراقبة فا كل موقض
كانةةةةةةةت التجربةةةةةةةة االولةةةةةةة  فةةةةةةةا و  تةةةةةةةم تحديةةةةةةةد احةةةةةةةدا يات مواقةةةةةةةض االبةةةةةةةار

فةةةا عمةةةو  الخنةةةار ، بينمةةةا كانةةةت التجربةةةة ال انيةةةة فةةةا  (80,79)االبةةةار
فةةا حةةا الكفةةاءات، وكانةةت التجربةةة ال ال ةةة فةةا االبةةار  (41,42)االبةةار 

بعةةةة كانةةةت فةةةا حةةةةا فةةةا حةةةا أجبيريةةةة ال انيةةةة، والتجربةةةةة الرا (13,97)
، وكانةت التجربةة الخامسةة فةا االبةار (3,4)الم ن  وفا كةل مةن االبةار 

فةةةةا حةةةةا المعممةةةةين، وتةةةةم تحميةةةةل بيانةةةةات النةةةة  االختبةةةةار   (62,63)
لمحصول عم  قيم المعاملت الييدروليكية وفا خمسة مواقض وفيمةا يمةا 

 :تا   الن  االختبار تحميل ن

 
 رب الضخ االختباري في منطقة الدراسة( يبين مواقع ابار تجا8لشكل )ا

 التجربة االولى في الموقع االول -1
تةةم اجةةراء ىةةذه التجربةةة فةةا  عمةةو  الخنةةار( عمةة  ب ةةر رقيةة  غةةاز  ذو 

، (79)جامض عبداهلل ابن عبةاس ذو الةرقم المراقبة فا ، وب ر (80)الرقم 
، وان العمةةةةق الكمةةةةا لب ةةةةر النةةةة  (19.40m)وكانةةةةت المسةةةةافة بينيمةةةةا 

(30m)  بينمةةا ب ةةر المراقبةةة عمقةةو الكمةةا(18m)  وتمةةت عمميةةة النةة ،
دقيقةةة  (35) انيةةة، واسةةتمر النةة  لمةةد  \لتر 2.61قةةدر    ابةةت بتصةةري 

(، 2تةةم خلليةةا قيةةاس االنخفةةاض بالمنسةةو  كمةةا مونةة  فةةا الجةةدول  
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ومةن معالجةة بيانةات النة  تةم ايجةاد الناقميةة بطريقةة  ةايس والتةا كانةت 
/ 2م (665.872)فةةةةا طريقةةةةة جةةةةاكو  كانةةةةت / يةةةةوم، و 2م (662.067)

، (0.0044)بينمةةةةةا كانةةةةةت قيمةةةةةة معامةةةةةل الخةةةةةزن بطريقةةةةةة  ةةةةةايس  يةةةةةوم،
، أما بالنسبة لمتوصةيمية الييدروليكيةة (0.0040)وبطريقة جاكو  كانت 

فقد تم استخراجيا عن طريةق معادلةة رقةم  (61.01m)لسمك م بض قدره 
( م/ يةةةةةوم، 10.84 (، حيةةةةة  بمػةةةةةت قةةةةةيم التوصةةةةةيمية بطريقةةةةةة  ةةةةةايس 1 

     (.5م/ يوم، كما فا الجدول رقم   (10.90)وبطريقة جاكو  
)1(....bKT   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جامع عبداهلل ، بئر قراءات الضخ التجريبي في بئر الموقع االول (2)الجدول 
 ابن عباس

Pumping Data 

Pumping Time 

(min) 

Draw Down 

(cm) 

0 0 

1 1 

2 2 

3 2.5 

4 3 

5 3.5 

6 4 

7 4 

8 4.5 

10 5 

12 5.5 

14 6 

16 6 

18 6.5 

20 7 

25 8 

30 8.2 

35 8.2 
 

وفا ما يما اال كال التا تبةين تم يةل نتةا   النة  وتحميميةا  يجةاد قةيم 
 .   Aquifer win المعاملت الييدروليكية باستخدام برنام 

 

 

 تمثيل نتائج الضخ االختباري بطريقة ثايس لبئر الموقع االولين يب A (9)كل الش
B تمثيل نتائج الضخ االختباري بطريقة جاكوب لبئر الموقع االول 

 

 التجربة الثانية في الموقع الثاني -2
تةةةم القيةةةام بيةةةذه التجربةةةة فةةةا حةةةا الجامعةةةة  الكفةةةاءات( وعمةةة  ب ةةةر عبةةةد 

 وب ةةةر المراقبةةة  ذو الةةةرقم ، (42)سةةاجد فةةةا قاعةةةة الةةدوريين ذو الةةةرقم 

، وان (20.20m)فا جامض االخوين، وكانت المسافة بةين الب ةرين (41)
، وتمةةةةةت (12m)وب ةةةةةر المراقبةةةةةة   (10m)العمةةةةةق الكمةةةةةا لب ةةةةةر النةةةةة  

 انيةةةة، واسةةةتمر النةةة  \لتر (2.03)قةةةدر    ابةةةت عمميةةةة النةةة  بتصةةةري 
كمةا  دقيقة وتةم خةلل ىةذه المةد  قيةاس االنخفةاض بالمنسةو  (90)لمد  

( عةةن طريةةق جيةةاز رصةةد اعمةةاق الميةةاه الجوفيةةة، وعةةن 3فةةا الجةةدول  
طريق معالجة بيانات الن  االختبار  فا ىةذا الموقةض تةم ايجةاد الناقميةة 

/ يةوم، وفةا طريقةة جةاكو  2م (1160.91)بطريقة  ةايس  والتةا كانةت 
بينمةةةا كانةةةت قيمةةة معامةةةل الخةةةزن بطريقةةةة  / يةةةوم،2م (1094.93)كانةةت 
، أمةةةةا بالنسةةةةبة (0.0092)، وبطريقةةةةة جةةةةاكو  كانةةةةت (0.0119) ةةةةايس 

فقةةةةةةةد تةةةةةةةم  (60.90m)لمتوصةةةةةةةيمية الييدروليكيةةةةةةةة لسةةةةةةةمك م ةةةةةةةبض قةةةةةةةدره 
(، حيةةة  بمػةةةت قةةةيم التوصةةةيمية 1اسةةةتخراجيا عةةةن طريةةةق معادلةةةة رقةةةم  

م/ يةةةوم،  (17.97)( م/ يةةةوم، وبطريقةةةة جةةةاكو  19.06 بطريقةةةة  ةةةايس 
     (.5كما فا الجدول رقم  
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 جامع االخوين، بئر قراءات الضخ التجريبي في بئر الموقع الثاني (3)الجدول 
Pumping Data 

Pumping Time (min) Draw Down (cm) 

0 0 

1 0 

2 0.5 

3 0.5 

4 0.9 

5 1 

6 1 

7 1.1 

8 1.2 

10 1.3 

15 1.7 

20 2.1 

25 2.5 

30 2.7 

35 3 

45 4 

55 5 

70 6.5 

90 6.5 

 

 
 يبين تمثيل نتائج الضخ االختباري بطريقة ثايس لبئر الموقع الثاني A (10)الشكل 

B تمثيل نتائج الضخ االختباري بطريقة جاكوب لبئر الموقع الثاني 
 

 التجربة الثالثة في الموقع الثالث -4
تةةم اجةةراء ىةةذه التجربةةة فةةا حةةا أجبيريةةة ال انيةةة وعمةة  ب ةةر محمةةد ظةةاىر 

، وب ةةر المراقبةةة  زاحةةم عمةةا عةةواد فةةا مدرسةةة االفةةاق ذو (97)الةةرقم ذو 
، وان العمةةةق الكمةةةا (31m)وكانةةةت المسةةةافة بةةةين الب ةةةرين ، (13)الةةةرقم 

، وتمةةةةةت عمميةةةةةة النةةةةة  (30m)وب ةةةةةر المراقبةةةةةة  (40m)لب ةةةةةر النةةةةة  
 انيةةة، واسةةتمر النةة  لحةةين اسةةتقرار \لتر (1.49)قةةدر    ابةةت بتصةةري 

(، وعةن طريةق معالجةة 4قةة كمةا فةا الجةدول  دقي (50)المنسو  ولمد  
بيانات الن  االختبةار  فةا ىةذا الموقةض تةم ايجةاد الناقميةة بطريقةة  ةايس 

/ يةةةةةوم، وفةةةةةا طريقةةةةةة جةةةةةاكو  كانةةةةةت تسةةةةةاو   2م (1021.7)وتسةةةةةاو  
بينمةةا كانةةت قيمةةة معامةةل الخةةزن بطريقةةة  ةةايس  / يةةوم، 2م (1284.26)

أمةةةةةةةةةا بالنسةةةةةةةةةةبة ، (0.0026)، وبطريقةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةاكو  كانةةةةةةةةةت (0.0029)
فقةةةةةةةد تةةةةةةةم  (63.08m)لمتوصةةةةةةةيمية الييدروليكيةةةةةةةة لسةةةةةةةمك م ةةةةةةةبض قةةةةةةةدره 

(، حيةةة  بمػةةةت قةةةيم التوصةةةيمية 1اسةةةتخراجيا عةةةن طريةةةق معادلةةةة رقةةةم  
م/ يةةةوم،  (20.35)( م/ يةةةوم، وبطريقةةةة جةةةاكو  16.19 بطريقةةةة  ةةةايس 

 (.5كما فا الجدول رقم  
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 ، بئر زاحم عمي عوادموقع الثالثقراءات الضخ التجريبي في بئر ال (4)الجدول 
Pumping Data 

Pumping Time (min) Draw Down (cm) 

0 0 

1 0.1 

2 0.4 

3 0.7 

4 1 

5 1.2 

6 1.3 

7 1.4 

8 1.5 

10 1.8 

12 2 

14 2 

16 2 

18 2 

20 2 

25 2 

30 2 

35 2.5 

40 2.7 

45 3 

50 3 

 

 
 يبين تمثيل نتائج الضخ االختباري بطريقة ثايس لبئر الموقع الثالث A (11)الشكل 

B تمثيل نتائج الضخ االختباري بطريقة جاكوب لبئر الموقع الثالث 
 التجربة الرابعة في الموقع الرابع -4
وعمةة  ب ةر حميةد محمةد حصةةو   اجةراء ىةذه التجربةةة فةا حةا الم نة  تةم

درسةة ابطةةال العروبةة لمبنةةين ذو الةةرقم ، وب ةةر المراقبةة فةةا م(4)ذو الةرقم 
، وان العمةةةةق الكمةةةةا لب ةةةةر (84m)وكانةةةةت المسةةةةافة بةةةةين الب ةةةةرين ، (3)

 ، وتمةةةت عمميةةةة النةةة  بتصةةةري (9m)وب ةةةر المراقبةةةة  (16m)النةةة  
، وعمةة  دقيقةةة (65) انيةةة، واسةةتمر النةة  لمةةد  \لتر (4.98)قةةدر    ابةةت

بمنسةةو  المةةاء الةةرغم مةةن اسةةتمرار النةة  لوقةةت طويةةل لةةم يتحقةةق نةةزول 
توصةةةيمية ومعامةةةل الخةةةزن عةةةالا الجةةةوفا وىةةةذا يةةةدل عمةةة  ان الناقميةةةة وال

الرجةةةوع الةةة  الوصةةة  المي ولةةةوجا لةبةةةار المحفةةةور  فةةةا  لةةةذلك تةةةم جةةةدال،
المنطقةةة للسةةتدالل عمةة  الخصةةا ص الييدروليكيةةة لمخةةزان الجةةوفا مةةن 

[13]خلل الوص  المي ولوجا وبالمقارنة مةض 
(Todd)،  الةذ  ا ةار الة 

بالمقارنةةةةةة مةةةةةض  م/ يةةةةةوم (45)ان التوصةةةةةيمية الييدروليكيةةةةةة تصةةةةةل الةةةةة  
ولةذلك تةم افتةراض ىةذه القيمةة  الوص  المي ولوجا ألبار الدراسةة الحاليةة

لمتوصةةيمية الييدروليكيةةةة بنةةاءل عمةةة  معيةةارين، المعيةةةار االول ىةةو معيةةةار 

[13] لي ولوجا بالمقارنةة مةض
(Todd) والمعيةار ال ةانا ىةو عةدم حصةول ،

ط فةةةا السةةةاعة االولةةة  لمنةةة  بةةةالرغم مةةةن ان المعتةةةاد ىةةةو حصةةةول ىبةةةو 
اعم  ىبوط بالدقا ق االول  لمنة  حية  يةتم تك ية  القةراءات عةاد ل فةا 

، وتةةم ايجةةاد (59.53m) تسةةاو م ةةبض السةةمك بدايةةة النةة ، وان قيمةةة ال
(، حيةةةةةة  بمػةةةةةةت قيمةةةةةةة الناقميةةةةةةة 1الناقميةةةةةةة عةةةةةةن طريةةةةةةق معادلةةةةةةة رقةةةةةةم  

قتين  ةايس وجةاكو ، كمةا فةا الجةدول رقةةم / يةوم ولمطةري2( م2678.85 
 5.)   

 التجربة الخامسة في الموقع الخامس -5
وعمةة  ب ةةر اعداديةةة المتوكةةل  جةةراء ىةةذه التجربةةة فةةا حةةا المعممةةينتةةم ا

فةا مدرسةة الترمةةذ ،  (62)، وب ةر المراقبةةة رقةم (63)التجاريةة ذو الةرقم 
 ةةةر النةةة  ، وان العمةةةق الكمةةةا لب(54m)وكانةةةت المسةةةافة بةةةين الب ةةةرين 

(15m)  وب ةةةر المراقبةةةة(10m) ابةةةت ، وتمةةةت عمميةةةة النةةة  بتصةةةري  
، وعمةة  الةةرغم دقيقةةة (60) انيةةة، واسةةتمر النةة  لمةةد  \لتر (2.74)قةةدر  

مةةةن اسةةةتمرار النةةة  لوقةةةت طويةةةل لةةةم يتحقةةةق نةةةزول فةةةا منسةةةو  المةةةاء 
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لا عةةا اقميةةة والتوصةةيمية ومعامةةل الخةةزن الجةةوفا وان ىةةذا يةةدل عمةة  الن
 .ال جد

 تةةةم امةةةل مةةض ىةةةذه التجربةةةة بةةنفس سةةةيناريو التجربةةةة الرابعةةة، حيةةة تةةم التع
كمةا  ال  الوصة  المي ولةوجا لةبةار المحفةور  فةا المنطقةة اينال  الرجوع

للسةةةتدالل عمةةة  الخصةةةا ص الييدروليكيةةةة لمخةةةزان  فةةةا التجربةةةة الرابعةةةة
[13]الجةةةوفا مةةةن خةةةلل الوصةةة  المي ولةةةوجا وبالمقارنةةةة مةةةض 

(Todd) ،
 م/ يةةةوم (45)ن التوصةةةيمية الييدروليكيةةةة تصةةةل الةةة  الةةةذ  ا ةةةار الةةة  او 

بالمقارنةةةةة مةةةةض الوصةةةة  المي ولةةةةوجا ألبةةةةار الدراسةةةةة الحاليةةةةة ولةةةةذلك تةةةةم 

افتراض ىذه القيمة لمتوصةيمية الييدروليكيةة بنةاءل عمة  معيةارين، المعيةار 
[13] االول ىةةو معيةةار لي ولةةوجا بالمقارنةةة مةةض

(Todd) والمعيةةار ال ةةانا ،
فا الساعة االول  لمن  بةالرغم مةن ان المعتةاد ىو عدم حصول ىبوط 

ىةةةةو حصةةةةول اعمةةةة  ىبةةةةوط بالةةةةدقا ق االولةةةة  لمنةةةة  حيةةةة  يةةةةتم تك يةةةة  
 تسةةةةةاو م ةةةةبض وان قيمةةةةة السةةةةمك الالقةةةةراءات عةةةةاد ل فةةةةا بدايةةةةة النةةةة ، 

(59.97m)  حيةةةة  1، وتةةةةم ايجةةةةاد الناقميةةةةة عةةةةن طريةةةةق معادلةةةةة رقةةةةم ،)
ين  ةةةايس وجةةةاكو ، / يةةةوم ولمطةةريقت2( م2698.65 بمػةةت قيمةةةة الناقميةةة 
   (.5كما فا الجدول رقم  

 

 المعامالت الهيدروليكية لآلبار التي خضعت لعممية الضخ االختباري (5)الجدول 
No 

of  Well 
Name 

of Well 
Transmissivity 

(T) (m2/day) 
Storage coefficient (S) 

Specific yield 
Effective porosity 

Hydraulic 

Conductivity 
(m/day) (K) 

Theis Jacob = 0.15 according Todd 

(2005) and lithology 

discraption 

Theis Jacob 
 10.90 10.84 665.872 662.067 1موقض  1
 17.97 19.06 1094.93 1160.91 2موقض  2
 20.35 16.19 1284.26 1021.7 3موقض  3
 45 45 2678.85 2678.85 4موقض  4
 45 45 2698.65 2698.65 5موقض  5
 27.844 27.218 1684.512 1644.435 المعدل 7

 27.531  1664.474 معدل المعدل 8

 

 االستنتاجات
 من خلل ما تقدم تم الوصول ال  االستنتاجات التالية:

ر يسةا واحةد  مةا ا وجةود خةزان خلل الوص  المي ولوجا تبينمن  .1
 ر محصور.وىو خزان غيمتم ل بخزان ترسبات العصر الرباعا 

اتجاه حركةة الميةاه الجوفيةة  ةعاعا مةن مركةز القبةة او المنطقةة ان  .2
التجاىةةات، وان المتةة  ر  مةةن ارتفةةاع منسةةو  الميةةاه الجوفيةةة الةة  جميةةض ا

فةةةةا منطقةةةةة  (dome)عمةةةة   ةةةةكل قبةةةةة  منسةةةةو  الميةةةةاه الجوفيةةةةة يكةةةةون
 .الدراسة

، سةةامراءملحظةةة ارتفةةاع مناسةةي  الميةةاه الجوفيةةة فةةا داخةةل مدينةةة  .3
ند رسم خريطة المناسي  لوحظ أنيا تكون عمة   ةكل قبةة، وىةذا يةدل وع

فةةا داخةةل المدينةةة وتفتةةرض  غيةةر طبيعيةةةو  محميةةة عمةة  أن ىنةةاك تػذيةةة
كسةةرات لوجةةود ت لمميةةاه الجوفيةةة نتيجةةة حةةدودال ىيدرولوجيةةة غيةةر طبيعيةةة

االسةةةةتخدام المنزلةةةةا لمميةةةةاه فنةةةةل عةةةةن ميةةةةاه  هفةةةةا  ةةةةبكات اسةةةةالة الميةةةةا
 الصر  الصحا.

فةةةةا  (1.1m)بةةةين  اعمةةةاق الميةةةاه الجوفيةةةة فةةةا منطقةةةة الدراسةةةة ان .4
مركةةةةةز المدينةةةةةة وتةةةةةزداد بجميةةةةةض االتجاىةةةةةات حتةةةةة  تصةةةةةل الةةةةة  حةةةةةوالا 

انيةةا تت ةةابو مةةض خارطةةة مناسةةي  الميةةاه الجوفيةةة حيةة  ووجةةد  ،(11.57)
ان المنطقةةة التةةا تعةةانا مةةن ارتفةةاع مناسةةي  الميةةاه الجوفيةةة ىةةا نفسةةيا 

 .جوفية فييا قميمةالتا تكون اعماق لممياه ال

إن نتةةةا   حسةةةابات قةةةيم المعةةةاملت الييدروليكيةةةة مةةةن خةةةلل تحميةةةل  .5
وبطةرق  ةايس   منطقةة الدراسةة آبةار فةا  لخمسةالن  االختبار   نتا  

والتوصةةةيمة الييدروليكيةةةة  (T)، أعطةةةت معةةةدالت لقةةةيم الناقميةةةة وجةةةاكو 
(K)  ومعامل الخزن الما ا(Sc)1664.4)  ، ىاm

2
/day  27.5)و 

m/day) ال ل ة عم  التوالالممعاملت  (0.15)، و. 

 كما يمكن التوصية بما يأتي:
النةة  االختبةةار  تراعةةا  القيةةام بحفةةر آبةةار مراقبةةة لعمميةةات تجةةار  .1

عمةة  قةةيم ػةةرض الحصةةول فرنةةيات طرا ةةق تحميةةل النةة  االختبةةار ، ل
ومعطيةةات أك ةةر دقةةة عةةن الخصةةا ص الييدروليكيةةة لممكةةامن الما يةةة، و 

فةةا  فةةاظ بيةةذه اآلبةةار لمراقبةةة تذبةةذبات مسةةتوط الميةةاه الجوفيةةةيجةة  االحت
 .المدينة

التةةةا تةةم الحصةةةول عمييةةا فةةةا ىةةةذه  والنتةةةا   االسةةتفاد  مةةةن البيانةةات .2
 ونةض بنةاء نمةوذج ريانةا يحةاكالدراسة والمعاملت الييدروليكية فا ا

المياه الجوفية داخل المدينة وعمةل فرنةيات مناسةبة لتخفةيض المنسةو  
 .قة مناسي  نير دجمة مض مناسي  المياه الجوفيةوبيان عل

القيةةام بدراسةةة ىيدروكيميا يةةة عةةن الميةةاه الجوفيةةة فةةا مدينةةة سةةامراء  .3
امكانية استعماليا فا االسةتخدامات و لػرض التعر  عم  مصدر المياه 

 والن اطات المختمفة.

القيةةام بدراسةةة بي يةةة عةةن الميةةاه الجوفيةةة لػةةرض تحديةةد مةةدط تمو يةةا  .4
 والصناعا. االستعمال المنزلابمياه 
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Abstract 
The study of the hydrogeological Conditions of Samarra'a city found that the reservoir is of open type 

(Unconfined Aquifer) and is located within the Quaternary deposits. This study include analysis of hydraulic  

properties of the reservoir and results of pumping test data. These results show that the conductivity coefficient 

rate (T) is (1664.4 m
2
/day), and rate of the value of hydraulic conductivity (K) is (27.5 m / day), and value of the 

water storage coefficient rate (Sc) is (0.15). Groundwater tables map shows dome shape  at the center of the 

study area. The center is located  at  AL-armushiya, the first and second AL-dhubbat and AL-shurta districts. A 

map of groundwater flow net which shows a radial form. This flow net shows abnormal feeding of water which 

comes from fracture exist in domestic pipes net and from septic tank filtration.  

Groundwater depth map range between (1.1m) in the city center and increases in all directions until it reaches 

about (11.57), and it is similar to the map of groundwater table. The study area is suffered of rising of 

groundwater levels are the same as the depths of the groundwater there is near the surface. All the results that 

were found represent the database can be used to build up a mathematical model later on to predict the future 

behavior of groundwater in the region, especially in the affected area from rising groundwater table. 

 


