الفصل األول ،المحور الثالث:

التنقٌب عن المٌاه الجوفٌة
مقدمةٌ :عتبر الماء مادة ضرورٌة فً حٌاة اإلنسان ،لذلك ٌلجؤ إلى البحث منذ القدم عن الموارد المائٌة خاصة الموجودة
فً باطن األرض لتلبٌة حاجٌاته الٌومٌة فً مجاالت مختلفة وباألساس المجال الفالحً.
 ما هً طرق التنقٌب عن المٌاه الجوفٌة؟
 ما طرق الحصول على المٌاه الجوفٌة؟

 -Iطرق التنقٌب عن المٌاه الجوفٌة:
 طرق تعتمد على المالحظة المباشرة :أنظر الوثٌقة 11
الوثٌقة  :11طرق التنقٌب عن المٌاه الجوفٌة تعتمد المالحظة.
ٌ وجد الماء عادة ،على شكل مدخرات سطحٌة أو باطنٌة.
ال ٌتوفر الماء الباطنً ،بنفس الكمٌة ،وبانتظام طوال السنة،
ومن سنة ألخرى.
 تتم تعبئة الماء الباطنً بالبحث عنه ،وتقرٌبه بواسطة
الحفر والتنقٌب.
 تعطً الوثٌقة أمامه رسما تخطٌطٌا
لمجسم تفسٌري لبعض المدخرات المائٌة
3
السطحٌة والباطنٌة.
2
بعد كتابة عناصر الوثٌقة ،أعط تعرٌفا
للسدٌمة والمستوى التؽمازي .وبٌن كٌؾ
ٌتؽٌر هذا المستوى حسب التضارٌس.
 =1مقٌاس مستوى الماء فً السدٌمة (تؽماز) ،
 =3سقؾ الطبقة ؼٌر النفوذة
 =2سقؾ السدٌمة ،
 =6طبقة ؼٌر نفوذة
 =5سدٌمة ،
 = 4منبع ،
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 تسمى المٌاه الجوفٌة المحبوسة فً الطبقات الصخرٌة الباطنٌة بالسدٌمة المائٌة.
 عندما تكون هذه السدٌمة قرٌبة من سطح األرض ٌكون من السهل معرفة المستوى الذي ٌوجد به سقؾ السدٌمة،
وذلك بحفر بئر ٌصل إلى السدٌمة ،فٌكون مستوى الماء فً البئر ٌناسب المستوى العلوي للسدٌمة .وٌسمى هذا
المستوى :المستوى التؽمازي .Niveau piézométrique
 فً أؼلب األحٌان ٌكون المستوى التؽمازي مائال وٌختلؾ حسب طبٌعة التضارٌس ،حٌث ٌرتفع فً الهضاب
وٌنخفض فً الودٌان.
 لقد اعتمد اإلنسان منذ القدم على بعض المالحظات والخبرات للكشؾ عن المٌاه الجوفٌة .فعند تقاطع المستوى
التؽمازي مع سطح األرض ٌتدفق الماء وٌإدي إلى تشكل منبع مائًٌ ،عتبر دلٌال عن وجود سدٌمة مائٌة.
ملحوظة :تعتبر بعض النباتات مإشرة عن وجود سدٌمة مائٌة ،خاصة نباتات اآلبار التً تظهر فً األوساط التً تمكنها من
ؼطس جذورها بالماء.
 طرق تعتمد التقنٌات الحدٌثة :أنظر الوثٌقة 12

استؽالل المٌاه وتلوٌثها

12

األستاذ :يوسف األندلسي

الوثٌقة  :12طرق التنقٌب عن المٌاه الجوفٌة تعتمد التقنٌات الحدٌثة.
 طرٌقة التنقٌب الزلزالٌة :الشكل أمامه
انطالقا من شاحنة خاصة مرسلة لالهتزازات (،)
ترسل اهتزازات ( )إلى باطن األرض ،وتلتقط بواسطة
مسجالت للهزات شدٌدة الحساسٌة ( ،)فترسل هذه
المعطٌات إلى شاحنة بها حاسوب لمعالجتها (.)
تسمح سجالت االهتزازات المحصل علٌها بمعرفة طبٌعة
الصخور فً باطن األرض وتحدٌد إمكانٌة وجود سدائم.








 طرٌقة التنقٌب الكهربائٌة:
تعتمد على حساب مقومة التشكالت الصخرٌة لتٌار
كهربائً ٌرسل بواسطة جهاز خاص.

أ -طرٌقة التنقٌب الزلزالٌة.
تسمى هذه الطرٌقة أٌضا طرٌقة انكسار الموجات الزلزالٌة ،إذ تنبنً على حساب سرعة انتشار الموجات الزلزالٌة .حٌث
ترسل اهتزازات إلى باطن األرض انطالقا من شاحنة على السطح ،ثم تنعكس هذه االهتزازات فً اتجاه السطح وتلتقط
بواسطة جهاز مسجل للهزات .تسمح سجالت االهتزاز المحصل علٌها بمعرفة طبٌعة الصخور فً باطن األرض وبالتالً
الكشؾ عن وجود الطبقات المائٌة .علما أن سرعة انتشار هذه الموجات ترتفع كلما ارتفعت نسبة الماء فً الصخور.
ب -طرٌقة التنقٌب الكهربائٌة.
تعتمد هذه الطرٌقة على حساب مقاومة الصخور لتٌار كهربائً ٌرسل بواسطة آلة خاصة .فكلما كانت المقاومة الكهربائٌة
للصخور منخفضة ،فهذا ٌعنً ارتفاع نسبة الماء فً الصخور.

 -IIطرق الحصول على المٌاه الجوفٌة.
تعتبر التقنٌات الحدٌثة للحصول على المٌاه الجوفٌة جد مكلفة ،ولٌست دائما فً متناول األفراد والجماعات ،خاصة فً الدول
النامٌة ،التً تشكو من حدة الجفاؾ وقلة الموارد المائٌة .لذلك ٌعتمد فً هذه المناطق على طرق تقلٌدٌة للحصول على الماء.
تعطً الوثٌقة  13بعضا من هذه الطرق .اعتمادا على معطٌات الوثٌقة ،ذكر ببعض تقنٌات الحصول على المٌاه الجوفٌة.
حدد أهمٌة الخطارة واستخرج العناصر المكونة لها .وفسر أسباب اختفاء الكثٌر من الخطارات بالمؽرب.
الوثٌقة  :13بعض الطرق التقلٌدٌة للحصول على المٌاه الجوفٌة.
ٌعطً الشكل أ رسما تخطٌطٌا توضٌحٌا لتقنٌة جلب الماء من بئر بواسطة المحرك الرٌحً.
ٌعطً الشكل ب رسما تخطٌطٌا توضٌحٌا لتقنٌة جلب الماء بواسطة الخطارات.
البئر األول

عجلة محركة
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ٌستعمل اإلنسان تقنٌات مختلفة للتنقٌب عن المٌاه الجوفٌة .فهناك تقنٌات حدٌثة ،تتطلب وسائل ومعدات متطورة ،جد مكلفة.
بٌنما هناك طرق تقلٌدٌة للحصول على المٌاه كحفر اآلبار ،استعمال المضخات الرٌحٌة ،إعداد الخطارات.
إعداد الخطارات تقنٌة تقلٌدٌة الستؽالل الموارد المائٌة الجوفٌة .وهً عبارة عن أنفاق تحؤرضٌة تصرؾ مٌاه سدٌمة مائٌة.
ازدهرت هذه التقنٌة فً منطقتً تافٌاللت والحوز ،إال أن العدٌد منها اندثر بسبب انعدام الصٌانة ،وتدخل التقنٌات الحدٌثة،
وانخفاض مستوى السدٌمة المائٌة نتٌجة الجفاؾ والضخ.
خالصة:
ٌعتبر الماء ثروة طبٌعٌة ٌستعملها اإلنسان فً مجاالت متعددة كاألنشطة المنزلٌة الفالحٌة والصناعٌة ،إال أن هذه
االستعماالت المتعددة والسلوكٌات الؽٌر المعقلنة أدى إلى تبذٌر الماء وتلوٌثه ،وهذا النقص الحاصل فً المٌاه دفع اإلنسان
إلى التنقٌب عن المٌاه الجوفٌة بطرق مختلفة ،لتلبٌة حاجٌاته الٌومٌة من هذه المادة.
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