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 :مقدمة
مسيرة اإلنسااني  ااام م ماماام فاي  ااحر الت اارات ح،قادمااش لماا يشاكلن الماا  ما  تالا  الشكلت المياه في قد ل

يجاد ا رسا  أسسن حا  للبنا  اوحلال لقيامان ما  إا م  قاما  اس،قطاب لألفراد حللجمااات مادت إلقام  المج،مع حا 
لمياااااه انااااد تاااادحد ال،جمعااااات السااااكاني  بااااالقرب ماااا  المااااحارد الماوياااا  الطبيعياااا ش حلاااا  ،،حقاااا  تاجاااا  اإلنسااااا  ل

ش باام ،عد،اان ل،شاامم كاام مجاااالت التياااة فااي النقاام حالتراااا  حال ااناا  ح،ربياا  التيحانااات االساا،إدا  الشإ ااي
  .حغيرها

أطياااا  المج،ماااع افااا  لكبناااا  حال التيااااةقحاااااد   رساااا دحرا هاماااام فاااي الجحفيااا  عبااات الميااااه ل فاااي ب دناااا فلساااطي 
 آباؤناااي،ااتحد باااا كااا  ال،ااي تيحياا م الماا  أهاا  الم ااادر الماوياا  ع،باار ،تيااك كاناات حال تالاات  شقاطباا الفلسااطيني 

،إدامات سااحا  كانات للشارب أح التراااا  أح ا،ا  اليحميا  ما  المياااه حللاف لكافا  االساكافا  ات،ياجااحأجادادنا لساد 
ال،ااي ،ياالع العديااد لمياااه ل ا هامااام اادر ع،باار الينااابيع هاالا ح، .بااارح اآلأالينااابيع ااا  طرياا    ماااحللااف  ال ااناا 

ما  المجااارع الماويا  كاوناااار حالحدياا  الاالع ي،حا ام جرياناااا إا م ف اام ال اي ش اوماار الالع سااااد الاال 
يعااي حاتدهاار المتميااات الطبيعياا  حنمااح النبا،ااات حاوشاجار داوماا  الإ اارة فااي العديااد تياادة ال،نااحل البيوااي حالطب
فاح  ساميت كاللف ل،حاجادها ح . ميااه ساطتي  : جد الميااه فاي  احر،ي  اح ،،بشكم اا  . م  المناط  الفلسطيني 

اورض فااي طبقااات يت كااللف ل،حاجاادها ساامح  جحفياا شحمياااه  حالبتيااراتشش مثاام اوناااار حالجااداحم اورضسااط  
 .السفلل

 
أ م حفكرة ،كح  المياه الجحفي  في باط  اورض حكيفي  يسلط ال ح  الل تاحم أ  يهلا ال،قرير المحجتش 

بشكم حللف ا  طري  ،ح ي  امم الدحرة الماوي  في الطبيع  الطبقات ال إري   في،حاجدها حان،قالاا 
مياه ال،ي يشرباا حيس،إدماا في تيا،ن مإ، ر حمفيد للقارى  ت،ل ي،سنل لن ال،عر  الل أ م نشح  ال

 .اليحمي 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 ؟ المياه الجوفيةما هي 
 

الال أاماا  مإ،لفا  ،،اراحن باي  اادة المياه ال،ي ،،حاجد ،تت ساط  اورض ح  بأناايمك  ،عري  المياه الجحفي  
ها حيكاااح  م ااادر  الااال ساااط  اورض فاااي اومااااك  المنإف ااا .حالت ااالهله، اااار  اوم،اااار حقااادمواااات مااا  

فااي الفراغااات تيااك ،،جمااع فااي باااط  اورضش طبقااات  ااإري  داإاام  فاايجااد ا،ح فالمياااه الجحفياا  ،. اومطااار
الشااقح  ح،،تاارف المياااه الجحفياا  باابط  إاا م . بااي  تبيبااات ال،رباا  حالرماام حالت ال أح ال ااإحر فااي حالشاقح  

  الميااااه الم،جمعااا  حمعااادم حكميااا. ال اااإحر مقارناا  بال،ااادف  الساااطتي لميااااه اومطااارالمحجاااحدة فاااي فراغااات حال
حي،ترف الماا  بتريا  فاي ال اإحر لات النفاليا  العاليا   .ال إحر،دفقاا يع،مدا  الل نحاي  حمسامي  حنفالي  

بينمااا يبقاال فااي الطبقااات الطينياا  و   الكبياارةشالمسااامات لات اوتجااا  الشااقح  ح تيااك ينفاال حيماار ماا  إاا م 
المناااط  الرويسااي  ،تاات هاالا ح،عاار   .جاادالمااا  بشااكم بطااي  الطااي  يع،باار لح نفالياا  منإف اا  تيااك ينفاال ا

حال،ااي اااادةم مااا ،كااح  ابااارة ااا   (Aquifers)ش الإتانااات الجحفياا "سااط  اورض المملااح ة بالمياااه الجحفياا  بااا
،،كااح  ماا  مااحاد ح ش ماا  إ لاااا المياااهحان،قااام طبقاا   ااإري  أح رسااحبي  فااي باااط  اورض قااادرة الاال ات،ااحا  

( الكربحنااا،ي)مثاام التجاار الرملااي أح التجاار الجياارع م،رسااب  أح  ااإحر  حالت االشرمااام غياار مدمجاا  مثاام ال
 . الرسحبي

 
 Hydrologic Cycle ( أو الهيدرولوجية)الدورة المائية 

 
ح،،تاارف مياااه اورض داوماااش . ااسااطت ، اا  حجااحد حتركاا  المياااه الاال اورض حداإلاااا حفااح  وياا دحرة الماالاا

لقااد  لاات دحرة المااا  . ساااوم  لاال بإااارش ثاا   لاال جلياادش حماارة أإاارى  لاال ساااوم ش ماا باساا،مرارح،،يياار أشااكالاا 
مليارات السني ش ح،ع،مد الياا كم الكاوناات التيا  ال،اي ،عايى الال اورض تياك ما  دحنااا ، اب  منل ،عمم 

 .اورض مكانام طاردام ،،علر فين التياة
اااي دحرة ميلقاا  حمساا،مرة ش فمن، ماا الدحرة لاالاااله اناااا حفقااا ط،ناا،   تركاا  المياااه الاال سااط  اورض حفااي با 

ماا  ااادة انا اار  الاادحرة الماوياا هاالا ح،،كااح  . حي ااعب ،تديااد بااداي،اا ماا  نااي،اااا ،ساا،مد طاق،اااا ماا  الشاام 
 .السطحيوالجريان  والتسرب، المطر، وتساقط والتكثف،والنقل، التبخر،  :هي أساسي " مراتم"



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لدورة المائية في الطبيعةمخطط  توضيحي  ل



 هايااالشاام  المتاارف اوساسااي لاادحرة المهااله الادحرة تيااك ،ع،باار  اااا ل،نطلاا  منااااالمتيطااات أف اام مكااا  لُ،عاد 
ح،قااح  ال،يااارات .  لاال بإااار مااا  داإاام الجااح( ،،تااحم)،قااح  ب،سااإي  المياااه فااي المتيطااات ال،ااي ،،بإاار حال،ااي 

،اااي الاحاوياا  الم، ااااادة بأإاال بإاااار المااا   لااال أالاال داإااام الياا   الجاااحعش تيااك درجاااات التاارارة البااااردة ال
 . ،،سبب في ،كثي  بإار الما ش ح،تحيلن  لل ستاب

،قاااح  ال،ياااارات الاحاويااا  ب،ترياااف الساااتب تاااحم الكااارة اور اااي ش ح، اااطد  لرات الساااتاب ح،ساااقط مااا  الساااما  
،ساقط أغلاب تياك  الال ساط  اورضاومطاار ،،ادف  ميااه . كأمطارش حيسقط بعض ما  هاله اومطاار كجلياد

،ساااايم الااال سااااط  اورض كمياااااه أمطاااار جارياااا  ن،يجاااا  للجالبياااا   أنااااااميااااه اومطااااار داإاااام المتيطااااتش أح 
 .اور ي 

 ال أ  الكثيار منااا ي،سارب رع اونااار حي،تارف نتاح المتيطاات يدإم جت  م  مياه اومطار الجاريا   لال مجاا
لاال داإاام اورضش ح،،عماا  داإلاااا ل،،ااتحد ،،ساارب بعااض ماا  هااله المياااه  ر،شااانش تيااك  لاال داإاام اورض كا

الجحفياا  ش ال،ااي ،قاح  ب،إاتي  كمياات هاولا  ما  الميااه ( اإحر ساطتي  مشابع )بااا الطبقاات ال اإري  الماويا  
حمع للف ، م المياه م،ترك  الل مادى الاتم ش حيعاحد بعاض منااا مارة أإارى . العلب  لف،رات طحيل  م  التم 

 .تيك ،بدأ ح،ن،اي دحرة الما م ينابيع الل شكالمتيطات  اليابس  أح  لل
 

 مراحل الدورة المائية في الطبيعة
 

                                                                                                         التبخر

فقااد لشاام  حالريااان الاال  لاال التالاا  الياتياا  تيااك ،عماام تاارارة ا  ماا  تالاا  الساايحل   المااا  حهااح املياا  ،تااحم
 م ادره المتيطاات الطبيعا  فاي ما  بإاار الماا % 08أ    ل ش احرة بإاار ما  اوساط  الماويا  فايالميااه 

 لا كااااا  ماااا  المسااااطتات ( Evapotranspiration)حيطلاااا  الياااان بإاااار الناااا،   .حالباااااقي ماااا  مياااااه اليابساااا 
 .الترااي  ونن يشمم البإر م  اورض الرطب  حالن،  م  النبات

                                                                                                              النقل

ح  إا م للاف ماؤثرا الال رطحبا  الك،ام الاحاويا  حيكا  اليااتع اليا   فاي بإاار الماا ان،قاام  حهاح يمثام امليا 
مرواي  أكثار اوتاحام يكاح  غيار  فاي اليا   اليااتع فاي ا الال الارغ  ما  أ  بإاار الما.متكحما بترك  الرياان

 .بالعي  المجردة حلكنن يمك  مراقب،ن بحاسط  اوقمار ال نااي 
                                                                                                            التكثف

حال،كثاا  مااا  بالنسااب  لاادحرة المااا  وناان .  لاال ساااوم( بإااار)ل،اان الياتياا  ال،كثاا  هااح املياا  ،تااحم المااا  ماا  تا
الميااه  يشكم الستب ال،ي ،،سبب بدحرها في ،كث  البإار لي اب  مطارام أح نادىش حهاح الحسايل  الرويساي  لعاحدة

 .اورض  لل



 تساقط ال

  الرويساي  لعاحدة الماا  حهاح الحسايل. ال،ساقط هح إرحج الما  م  الستب الال شاكم أمطاارش أح ثلاوش أح بارد
 . مع   الما  الم،ساقط ياطم كأمطارش تيك أ  المحجحد في الي   الجحع  لل اورض

  الجريان

الطبيعيااا   اومطاااار حاليناااابيع حالثلاااحج اللاوبااا  ل،شاااكم الجاااداحم حاونااااار حالبتيااارات حالسااادحد ،،جماااع ميااااه
حفاح  المنااط  الرمليا  ال،اي ، ام  لال  اليتيارة أحجان بعاد اومطاار فاي حاال طنااي  حاادة ما يكاح  الجرياا 

   .بمإ،ل  أشكالاا تال  اإلشبال بسرا  مما يؤدع  لل تدحك الفي انات

  سربالت

الكثياار ماا  الاال  سااربال،  لاال باااط  اورض حيع،مااد معاادم ياااه اومطااارم سااربالاال ، حهااي املياا  ،عماام
ال،ربااا  ح،ركيبااااا ح رطحبااا  ال،ربااا   نحايااا  يشكيفيااا  الاطاااحمش اليطاااا  النباااا، معااادم هطاااحم اومطاااارشكالعحامااام 

بعاد أ  ، ام تالا  اإلشابال حهاي كميا  الماا  ال،اي ،سا،طيع أ   تيك أ  ال،رب  ،منع ،سرب الما  لألسفم  ال
 .،تملاا بي  جتيوا،اا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ما  إاا م  بعاض الميااه ال،ااي ،،سارب ،بقال داإاام طبقا  ال،رباا  ال اتل ش تياك يمكاا  أ  ، اب  مجارى ماويااام 
حيمكاا  أ  ي،ساارب بعااض ماا  هااله المياااه  لاال مسااافات أاماا  ل،يلياا  . ال،ساارب  لاال داإاام تااحض المجاارى

لا كاناات هااله ال. المياااه الجحفياا  إتانااات الماويااا   ااتل  أح مسااامي  بمااا فياان الكفاياا  ل،ساام  للماااا   إتاناااتحا 
. دا  المااا  فاي أغرا اا  الإا اا ش حاسا،إاااباال،ترف بسااحل  ماا  إ لااا فمنان يمكاا  للناا  تفار اآلبااار داإل

 منطقة التشبع

 منطقة غير مشبعة

سطحيةمياه   

 مياه جوفية

 التساقط

 حصى صخور جيرية

المياه الجوفيةنسوب م                 

     (مياه محمولة بين الجزيئات) المنطقة الغير مشبعة            

رضسطح األ  



الميااه الجحفيا  لف،ارات طحيلا  ما  الاتم  قبامش  إاتا حيمك  أ  ،ن،قم المياه  لل مسافات طحيل ش أح البقا  فاي 
أ  ،عااااحد  لاااال ساااااط  اورضش أح ال،ساااارب  لااااال داإاااام اوجسااااا  الماويااااا  اوإاااارىش مثااااام المجااااارع الماويااااا  

 .حالمتيطات
داإاام ال،رباا  ،تاات السااطتي  فمناااا اااادة مااا ،شااكم منطقاا  غياار مشاابع  اناادما ،،ساارب مياااه اومطااار  لاال ح 

ففاي المنطقا  غيار المشابع  ،حجاد بعاض الميااه فاي ف،تاات ال اإحر ،تات الساطتي ش  ال أ  . حأإرى مشبع 
حُيعاار  الجاات  اوالاال ماا  المنطقاا  غياار المشاابع  بمنطقاا  ال،رباا  غياار المشااابع ش . اورض ال ،كااح  مشاابع 

ح،قاح  النبا،ااات باساا،إدا  . اغاات إلق،اااا جاالحر النبا،اات ال،ااي ،ساام  ب،سارب مياااه اومطااارال،اي ،حجااد فياااا فر 
حأساافم المنطقاا  غياار المشاابع ش ،حجااد المنطقاا  المشاابع ش تيااك يمااأل المااا  . المياااه المحجااحدة فااي هااله ال،رباا 

اساا  المياااه حيطلاا  الاال المياااه المحجااحدة فااي هاالا النطااا  ب ااحرة كاملاا  الفراغااات المحجااحدة بااي  ال ااإحر 
 . جحفيالجحفي ش حيعر  السط  العلحع لنطا  ال،شبع باس  منسحب الما  ال

      
  

 

 

 

 


