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  الخالصة:

وتم ىاالعتمااد علاى مجموعاة ماب البياناا   .تلعفر منطقة  فيالمكاني  يهدف البحث الحالي الى معرفة الخصائص الكمية للمياه الجوفية وتوزيعها 

ق الميااه اتبايب ا  عما اذو، لغار  اجاراا المعالجاا  الرقمياة وااارار الخارائ GIS  وتام اداالهاا جميعااي فاي لي اة  ،التاي تتعلاب لالميااه الجوفياة

ومقادار  ،( م0-165ومنسوب المياه الجوفياة المتغيار ) ،(م0-89ومنسوب المياه الجوفية االستقراري  لحدود )، م( 0-519) راوح ليب تالجوفية ت

مقادار الناقلياة فكانات لايب اماا ، (  لتار ثاانياة0-37.28واالنتاجية لهذة االلار تراوحت ماا لايب )، ( م0-146.4االنخفا  في االلار فكا  لحدود )

ولينات الدراساة ا  توزياال االلاار  .( لتار ثاانياة 0-1000وانتاجية العيو  المائية المنتشرة في منطقة الدراسة كانات لحادود )، ثيوم2( م1345-0)

، ماب لياناا  االلاار % 61.5واتجاهها يكو  مب الشمال الغرلاي الاى الجناوب الشارقي ماب منطقاة الدراساة ومساافتها المعيارياة بطات ماا نسابت  

 المدالة.مب ليانا  االلار % 66.76شكل ليضوي شمل قرالة على لاتجاه الشمال  120ºوقيمة اتجاه توزيال االلار 

 

 .عيو  المياه التحليل المكاني، ،نظم المعلوما  الجغرافية االلار،، المياه الجوفية الكلمات المفتاحية :
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 مقدمة:ال1-

علي   ا  كمياة الماوارد المائياة المتاحاة لجمياال مب المتعارف           

لساب  زياادة معادال  الطلا  علاى  ،االستخداما  في تناقص مساتمر

المياااه لجميااال القطاعااا  مااب جهااة ومااب جهااة اااار  تااوالي فتاارا  

الجفاااف لسااب  تذلااذب كميااا  المياااه الساااقطة مااب ساانة الااى اااار  

وتشكل المياه الجوفية اااني مصادر  ،لاالضافة الى تردي نوعية المياه

رئيسي للمياه لعد المياه السطحية ولما ا  الميااه الجوفياة ماوارد افياة 

ال يمكااب مراقبتهااا او دراسااتها لااالعيب المجااردة  اصاابث ل امااا البحااث 

والتحااري عنهااا عااب رريااب مراقبااة المياااه المسااتخرجة منهااا لغاار  

منطقاة الجوفياة فاي معرفة اواصها ومب ام الحكم عاب ماوارد الميااه 

 الدراسة .

ومما زاد االهتمام لدراسة مصادر المياه الجوفية فاي منطقاة الدراساة 

هو عدم توفر ميااه ساطحية دائمياة وفتارا  الجفااف التاي تعااني منهاا 

المنطقااة لسااب  عاادم اسااتقرارية كميااة االمطااار مااب ساانة الااى اااار  

د المنطقااة وكااذلا الحاجااة الملحااة للمياااه فااي منطقااة الدراسااة اذا تعاا

ولحس  ليانا  مديريا  ال راعة في منطقاة الدراساة تقادر ، زراعية

واالراضااي ، ( دوناام1343359مساااحة االر  الصااالحة لل راعااة )

 %22( دونم اي ماا نسابت  294771المروية مب هذة المساحة تقدر )

لل راعااة وكااذلا لسااب  لجااوا الماا ارعيب الااى  القاللااة مااب المساااحة 

للمياااه السااطحية والجوفيااة وااصااة فااي مشاارو  االساتخدام المشااتر  

ري الج ياارة الشاامالي حيااث ا  هااذه المشاارو  تعاار  الااى اعمااال 

لااايب  تخريااا  ونهااا  وزياااادة تقلباااا  المنااااخ والمنافساااا  االاااار 

ممااا اد  الااى لجااوا الماا ارعيب الااى االسااتخدام  الوحاادا  االداريااة 

لمحاصااايل المشااتر  للميااااه ماااب اجااال زياااادة الميااااه المتاحاااة الرواا ا

ال راعياااة وتمكيااانهم ماااب تااافميب الميااااه فاااي اوقاااا  الشاااحة ولساااب  

المشاريال المت ايدة التي اقيمت فاي تركياا وعا م ساوريا ماب تخفاي  

تصريف مياه نهري دجلة والفرا  اد  الم ارعيب الاى اعتمااد حفار 

االلااار ناهيااا عااب المشاااكل المت اياادة والمتعلقااة لالحصااص المائيااة 

لجااوا المااا ارعيب الااى حفااار االلااار ماااب اجااال وتخفيضااها اد  الاااى 

كماا ششاار يربا  لا  الما ار  وقات اياة استخدام المياه المطلولاة فاي 
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واجري عدد ماب الدراساا  التاي تخاص الميااه الجوفياة او ، [9]اليها 

التوزيااال المكاااني لمصااادر المياااه الجوفيااة ومااب هااذة الدراسااا  در  

جمااال المعلوماااا  هيدروجيولوجيااة لمنطقااة الج يااارة مااب ااااالل [4]

والبيانااا  الهيدروجيولوجيااة والهياادرو كيمائيااة لاللااار الموجااودة فااي 

ة جاا اي مااب منطقااة الدراسااة ولاالضااافة الااى العيااو  وشااملت الدراساا

هيدروجيولوجياة وهيدروكيمائياة  [5]ودر   .منطقة الدراسة الحالية

منطقاااة الدراساااة  جااا ا منهاااا الدراساااة  الموصااال وقاااد شاااملتلوحاااة 

وشسااتنت   فااي دراساات  ش  ترساابا  العصاار الرلاااعي تم اال الخاا ا  

الجوفي الرئيسي ضمب المنطقة حيث يكاو  ساما الترسابا   مناسابا 

لخ   المياه وليب ا  االتجاه العام لحركاة الميااه الجوفياة يتماشاى ماال 

االنحاادار العااام لطولوبرافيااة المنطقااة حيااث يكااو  لاتجاااه الجنااوب 

ب الغرلي ضمب االج اا الشرقبة ماب الموصال والواقعاة الاى والجنو

الشرق ماب نهار دجلاة لينماا يكاو  لاتجااه الجناوب والجناوب الشارقي 

ضمب االج اا الغرلية مب محافظاة نيناو  والواقعاة الاى الغارب ماب 

نهر دجلة مال وجود شتجها  مغايرة او متعاكسة واعتبر ا  نهر دجلة 

ياااه   ضاامب عمااوم المحافظااةوفي عااام المنطقااة التااي تتجاا  اليهااا الم

تقرير عب جارد الماوارد المائياة لغارب اسايا  [16]صدر عب  2013

تضمب حو  الج يرة المشتر  ما ليب ساوريا والعاراق حياث شامل 

جاا ا مناا  منطقااة الدراسااة ومنهااا دراسااة االلااار الواقعااة فيااة وكااذلا 

ة لعاا  العيااو  المنتشاارة فااي قضاااا تلعفاار ولاايب  ا  معاادل االنتاجياا

( ملياااو  متااار 0.009-0.5ل ااارا قااادر  لااايب ) 66السااانوية لبياناااا  

مكع  سنويا وكاذلا تتواجاد عادد ماب االلاار الساطحية المحفاورة فاي 

مصااادر المياااه الجوفياة فااي ناحيااة العظاايم  [14]ناحياة رليعااة ودر  

ل اراي فاي منطقاة الدراساة اوجاد  35وقد شملت الدراسة معلوما  عب 

( 1.2-9نتاجية لاللار متباينة وتتتارواح لايب )مب االلها ا  الطاقة اال

لترثاانية وا  سما الخ ا  الجاوفي متغيار ماب مقارعاة زراعياة الاى 

لاالضافة الى اعماق االلار وا  اتجاه مناسي  الميااه الجوفياة ، اار 

يااذ لال يادة كلما اتجهنا الى شمال وشارق منطقاة الدراساة واوصات 

مياه الجوفية عب رريب االست مار الدراسة لضرورة المحافظة على ال

االمب لها وعدم السماح لحفر االلار العشوائية ووضاال مراقباة دائمياة 

الخصاائص  [11]لمنال ضخ كميا  ك يرة مب المياه مب االلاار در  

الهيدروليكياااة لحاااو  شاااوا  ال اااانوي فاااي كركاااو  مساااتخدما لاااذلا 

حا  ا  اتجااه ليانا  االلار المتاحة والمنتشرة في منطقاة الدراساة وال

المياه الجوفية تكو  في اتجاهييب احدهما تكاو  لاتجااه الشامال  حركة

الشرقي الى الجنوب الغرلاي واالاار  تكاو  لاتجااه الشامال الغرلاي 

نحو نهر ال اب الصغير وتراوحت قايم منساوب الميااه ال الات لحادود 

( 12.05-158.56م اما مقدار الناقلية فكانت لحدود )( 76.8-18.7)

 .ثيوم 2م 93.5ثيوم  ولمعدل 2م

 : اهداف البحث

متم لاااة لفعمااااق االلاااار ، تقياايم الخصاااائص الكمياااة للميااااه الجوفيااة-1

، واالنخفااا  الكلااي، ومناسااي  المياااه الجوفيااة المسااتقرة والمتحركااة

عب رريب لناا نمااذر رقمياة تم ال التوزياال ، وانتاجية االلار والناقلية

 .المكاني للخصائص اعاله

ايضاح دور التقنيا  الحدي ة والمتم لة لانظم المعلوماا  الجغرافياة -2

(GIS)  الرقمية.اعداد تلا الخرائ   في 

المركاااا  المتوساااا  والمسااااافة المعياريااااة لاللااااار واتجاااااه تحديااااد ى-3

    .التوزيال

 :منطقة الدراسة-2

يشمل البحث قضاا تلعفر لحادوده  االدارياة ويقاال القضااا فاي الجا ا 

الشمالي الغرلي مب محافظة نينو  ويبعد عاب مركا  مديناة الموصال 

-"37'38°42كم ويكو  محصور ماا لايب اطاي راول )  69حوالي 

 ،("33'14°36-"20'31°36ودائرتااااي عاااار  ))  "20'42°18

ويحد قضاا تلعفر مب الشمال نهر دجلة وماب الشارق مديناة الموصال 

ي فيتصاال لمدينااة الحضاار   ي امااا جنولااا وساانجار والحاادود السااورية برلااا

وعاادد سااكا  منطقااة  Km² 4453امااا مساااحة القضاااا الكليااة فتقاادر 

ماااب ساااكا  محافضاااة نيناااو  اي اك ااار ماااب   % 13.6يقااادر  الدراساااة

 (1( والشاااكل )2021يناااو  ،مديرياااة  احصااااا ن (نسااامة  500000

يم اال الموقااال المكاااني لمنطقااة الدراسااة نساابة الااى العااراق ومحافظااة 

 .نينو 

  
 

موقع منطقة الدراسة بالنسبة للعراق ومحافظة ( يبين 1الشكل )

 نينوى
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- 

 :الدراسة جيولوجيةوهيدرولوجية منطقة3

 

مااب  [1]كما لينهاا وتتافلف التكويناا  الجيولوجياة فااي منطقاة الدراساة

يعاود هاذا  Fatha Formationتكويب الفتحة )المايوسايب االوسا  ( 

التكويب الى عصر المايوسايب االوسا  ويغطاي مسااحا  واساعة ماب 

ي في جميال الطيا  المحدلاة ويتافلف  منطقة الدراسة حيث يتواجد تقريبا

مب حجر الجاب  وحجار الكلا  والحجار الطيناي والرملاي والغريناي 

وتكويب شنجانة )المايوسيب ،ب رية الى اار .ويكو  سمك  مختلف م

يعاااود هاااذا التكاااويب الاااى عصااار  Injana Formationاالعلاااى ( 

المايوساايب االعلااى ويتكااو  مااب تتالعااا  دوريااة مااب الحجاار الرملااي 

والحجااار الغريناااي والحجااار الطيناااي ويشاااكل الحجااار الطيناااي النسااابة 

ي  ويعتبار االكبر مب ترسبا  هذا التكاويب ويكاو  سامك  مختلاف ايضاا

ورواساا  العصاار الرلاااعي  [16]هااذا التكااويب مهاام الناا  بياار نفاااذ 

Quaternary Deposits   ويشااامل رواسااا  الماااراوح الغرينياااة

  Holoceneوالحااااااااديث هيلوساااااااايب   Pleistoceneالباليتوسااااااايب 

وتتواجد هذه الرواس  على اراراف لعا  الطياا  المحدلاة وتتكاو  

لصورة عاماة ماب الحصاى المتادرر والطايب والرمال والغاريب وهاي 

قال ماب متار واحاد الاى ترسبا  مال ة للوديا  ويكاو  سامكها لحادود ا

 .م 25شك ر مب 

امااا هيدروجيولوجيااة منطقااة الدراسااة فتقااال  ضاامب الرصاايف القاااري 

فاي نطااق الطياا  الوار اة ضامب   Unstable Shelfبير المساتقر 

العاااراق الاااى سااابعة مناااارب  [10]حياااث قسااام  [13]حااا ام مكحاااول 

هيدروجيولوجيااااااة  حساااااا  الخصااااااائص الجيولوجيااااااة والهيكليااااااة 

والهيدروجيولوجيااة ولاايب ا  منطقااة الطيااا  المنخفضااةوالتي  تضاام 

 منطقة الدراسة تحتاوي علاى اا انيب هماا اا ا  تكاويب انجاناة الاذي

يعااد الخاا ا  الرئيسااي فااي منطقااة الدراسااة وااا ا  تكااويب رواساا  

العصر الرلاعي وكماا شسالفنا اعااله لاف  اا ا  تكاويب شنجاناة يتكاو  

مب الحجر الرملي والسلت والحجر الطيني ويعتبار بيار نفااذ ويمكاب 

اعتباااره مااب النااو  شااب  المحصااور ويتغااذ  هااذا الخاا ا  لالمياااه مااب 

الخاا ا  االعلااى والمنااارب المنكشاافة هطااول االمطااار والتساارب مااب 

على السطث ماب تكاويب شنجاناة .لينماا يتكاو  اا ا  رواسا  العصار 

الرلاااعي ماااب الحصاااى والرمااال والغاااريب ويعتبااار اااا ا  الترسااابا  

الرلاعي ا ا  مائي بير محصور يحاده ماب االسافل ربقاا  ساميكة 

مااب الصلصااال وا  هطااول االمطااار المغااذي الرئيسااي لهااذا الخاا ا  

افة الااى المياااه المترشااحة مااب فيضااا  الوديااا  اااالل الجريااا  لاالضاا

 .السطحي لها

 :خطوات العمل والبرامج المستخدمة- 4

تتم اال اطااوا  العمااال فااي هاااذة الدراسااة لتهي اااة البيانااا  االساساااية 

والمتوفرة لد  الدوائر ذا  العالقة )الهي ة العامة للمياه الجوفية فار  

وجمعهااا والتااي تخااص  (فااي تلعفاار نينااو  ومديريااة المااوارد المائيااة

االلار وعيو  المياه حياث تتاوفر لياناا  لاللاار ماب احاداايا  الموقاال 

مناساي  الميااه الجوفياة المساتقرة و( واعماق االلاار X,Yالجغرافي )

والمتحركة لاللاار والناقلياة لاللاار المتاحاة حياث تام اساقار احاداايا  

االلااار علااى شااكل ليانااا  نقطيااة ومااب ااام اسااتخدام لعاا  االدوا  

ومااااب هااااذه االدوا   ARCGIS 10.7.1المتاحااااة لااااد  لرنااااام  

 Spatialوااتيار االداة   Arc Toolboxالمتواجدة ضمب صندوق 

Analyst Tools   ماب اجال رسام الخارائ  ووضاال حادود ماب اجال

مقلااوب  وااتيااار   Interpolationتاام اسااتخدام االداة  رساام القاايم 

،  Inverse Distance Weighting (IDW)المساافة الموزوناة  

وتعتمدهااذة الطريقااة لكفااااة عاليااة علااى التاارال  المكاااني حيااث تعتمااد 

انا  المقاساة فاي نقاار محاددة ماب هذة الطريقة على االستفادة مب البي

المنطقة ماب اجال حسااب لياناا  مطلولاة فاي نقاار ال تتاوفر فيهاا اياة 

حيااث تااوفر ليانااا  كاال نقطااة معلومااة لشااكل اكباار كلمااا ] [3قياسااا  

كانت قريبة مب النقطة التي ال تتوفر فيهاا قياساا  ويقال تفايرهاا كلماا 

ز  معلاوم يادال اي كل نقطاة معلوماة يكاو  لهاا و[6],التعد  عنها 

في الحساب ا  فكرة اعطاا وز  ااص للنقطاة عناد حسااب المركا  

المتوس  ال  االوزا  ال تعتمد فق  على المساافة الفاصالة لايب النقاار 

وانما علاى التوزياال المكااني لهاذة النقاار والاذي يعتماد علاى االرتباار 

ار الذاتي ليب النقار ولالتالي يج  ا  يكو  مجماو  الاوزا  لكال النقا

ل ر في معظم  330يساوي واحد اما عدد ليانا  االلار فهي ما يقرب 

 24ارجاااا منطقااة الدراسااة وعاادد عيااو  المياااه دائمااة الجريااا  فبلاا  

 .عينا

 :والمناقشةالنتائج  -5

 التوزيع العددي لالبار -1-5

( نالحا  شاااتالف التوزياال العااددي 2( والشاكل )1ماب ااالل جاادول )

الوحاادا  االداريااة والتبااايب الواضااث حيااث والمكاااني لاللااار لحساا  

تاتي ناحية العياضاية لالدرجاة االولاى ماب حياث عادد االلاار المجاازة 

لسااب  االسااتم ار  (دائاارة المااوارد المائيااة فااي تلعفاار )المسااجلة لااد 

ال راعااي فااي الناحيااة ولعاادها عااب  المشاااريال االروائيااة حيااث تعتمااد 

ا  اهااام ماااا يميااا  هاااذه ال راعاااة علاااى ميااااه االلاااار لالدرجاااة االولاااى 

 االلارهو  االنتشار العشوائي لها.
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   [8] التوزيع العددي لألبار في قضاء تلعفريبين  ( 1الجدول )

 النسبة المئوية عدد االبار االداريةالوحدة  ت

 25.43 385 تلعفر 1

 35.997 545 عياضية 2

 31.506 477 رليعة 3

 7.067 107 زمار 4

 

 ( التوزيع المكاني البار المياه الجوفية (2الشكل            

 االبار:التحليل المكاني لتوزيع  -2-5

ا  البيانااا  بياار المكانيااة لهااا معااامال  شحصااائية لوصاافها وتحليلهااا 

مااب حيااث  (اني للبيانااا  )المواقااال الجغرافيااةلااذلا فااف  التحلياال المكاا

وتقااادم ، اصائصاااها وانتشاااارها يعاااد مكماااال اساسااايا لفهااام تلاااا القااايم

معلومااا  عااب المركاا   (Central tendencyمقااايي  التمركاا  )

المتوس  التي يساتفاد منهاا فاي معرفاة الموقاال المتوسا  المناسا  ماب 

مقااايي  التشااتت لاجاال اصاادار اجااازة حفاار االلااار ماا ال امااا لالنساابة 

 Standard Distanceواالنتشااار المكانيااة م اال المسااافة المعياريااة 

للااة لالنحااراف المعياااري المسااتخدم فااي يااة مقاعياروتعااد المسااافة الم

تحليل البيانا  بير المكانية اما اتجاه توزيال البيانا  والاذي يمكاب ا  

يعبر عب اتجاه التوزيال المكاني للبيانا  وعادة ما يااذ شكال ليضاويا 

لاااذلا تااام اساااتخدام المهشااارا  اعااااله ماااب اجااال اضاااهار اصاااائص 

شاارا  اعاااله هااو ايجاااد التوزيااال المكاااني لاللااار ا  الغايااة مااب المه

نقااار االلااار وتاام التوصاال الااى تحديااد لمركاا  اقاال التوزيااال المكاااني 

 (3يتبيب مب االل الشكل ) (3المرك  المتوس  الموضث في الشكل )

لف  مرك  التوزيال المكاني لاللار يقاال فاي الجا ا الغرلاي ماب منطقاة 

عا   وي، الدراسة ليب الحدود الفاصلة لايب نااحيتي رليعاة والعياضاية

الماالح واالنتاجياة السب  في ذلا الاى نجااح حفار االلاار لساب  قلاة ا

اماا المساافة المعيارياة فتقاي  هاذة االداة درجاة واتجااه  ،الجيدة لاللار

تشااتت النقااار حااول المرك المكاااني اذ تقااي  المسااافة لاايب النقااار عااب 

المرك  المكاني ولمعرفة مد  التشتت يمكب االساتفادة ماب احتمااال  

ماااب النقاااار  حاااول المركاااا   %68زياااال المعتااادل لتبااايب تركاااا  التو

وياااتم تم يااال المساااافة المعيارياااة لرسااام دائااارة مرك هاااا  .المتوسااا 

المتوسااا  المكااااني ونصاااف قطرهاااا البعاااد العيااااري وقاااد تااام حسااااب 

المسااافة المعياريااة لحساااب المااد  الااذي تتبااايب فياا   المسااافا  لاايب 

لعالقة رردياة لعالقاة رردياة وترتب  المسافة المعيارية مواقال االلار 

مال تشتت توزيال النقار لحيث كلما كبر  قيمة المسافة المعيارية عاب 

المرك المتوسااا  زاد التباااايب وتشاااتت عناصااار الظااااهرة المدروساااة 

والعكا  صااحيث ومااب اااالل التحلياال يتباايب لااا  النساابة الم ويااة لعاادد 

( Km² 1370االلااار الواقعااة ضاامب الاادائرة التااي نصااف قطرهااا )

اماااا اتجااااه التوزياااال فيعبااار عماااا اذا كاااا  التوزياااال  .%61.54لغااات ل

المكاني للظاهرة ل  اتجاه محدد لذلا مب الممكب الحصول على شاكل 

ليضاوي ويكااو  مركاا  الشااكل البيضاوي منطبقااا علااى نقطااة المركاا  

 المتوس  ويقي  محوره االكبر قيمة االتجاه الذي تااذه معظم االلاار

لناا لاف  االتجااه الفعلاي النتشاار االلاار فاي  ومب االل التحليال يتبايب 

منطقااة الدراسااة يتخااذ شااكال ليضااويا يمتااد مااب الشاامال الغرلااي الااى 

لحيث للغت قيمة دورا  االتجااة  الجنوب الشرقي  مب منطقة الدراسة

مب التجاة الشمالي وروق لذلا الشكل البضاوي  °120لتوزيال االلار 

 مب االلار . %66.67قرالة 

 

 يوضح التحليل المكاني البار المياه الجوفية (3الشكل )

  االبار:أعماق  5-3
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مما انعك  ، تعتمد اعماق االلار على جيولوجية المنطقة وتضاريسها

على تبايب االعماق ليب الاار منطقاة الدراساة ويختلاف العماب ماا لايب 

ل ارا تكاو  اعماقهاا  150االلار في جميال االتجاها   حيث ا  هنالا 

ود الى اليا  الحفر القديمة لينماا نالحا  يعمتر والسب   103اقل مب 

 132لبقية وا  معادل عماب االلاار كاا  اارتفا  اعماق الحفر لاللار 

m كما مبيب مب االل التحليل االحصائي. 

 

 

 

 

 

والتوزيع  البار أالعماق  ( يبين التحليل االحصائي(4الشكل 

 لهاالمكاني 

 Static Water Levelمنسوب المياه الجوفية الثابت  -5-4

ويُقصد ل  منسوب الميااه فاي الب ار عنادما ال يكاو  هناا  ساح  ماب  

الب اار لالضااخ او لالتاادفب الحاار ويتمياا  المنسااوب ال الاات فااي منطقااة 

( م 0-89الدراسااة لقلااة عمقاا  مااب سااطث االر  ويتااراوح مااا لاايب )

م عاب ساطث  17.452ويكو   معدل عمب الماا االساتقراري لحادود 

االر  ويعاارف لاناا  المسااتو  الااذي يتعااادل عنااده الضااغ  الجااوي 

ر ذا  المكماااب الماااائي بيااار والضاااغ  الهايدروساااتاتيكي فاااي االلاااا

 .المحصور

وفي حقيقة االمر ا  المنسوب ال الت للمياه الجوفية هو نفس  مساتو  

ويتاافار هااذا قباال الضااخ مااب الب اار ب سااطث االر  المياااه الجوفيااة عاا

المنسااوب لعاادة عواماال اهمهااا رولوبرافيااة المكمااب الجااوفي حيااث 

يكااو  قرياا  مااب السااطث فااي المنااارب المنخفضااة ولعيااد عنهااا فااي 

منااارب المرتفعااا   فضااالي عااب التغذيااة المائيااة الااواردة الااى المكمااب 

 .والمتم لة لهطول االمطار

 

 

 

التحليل االحصائي والتوزيع المكاني لمناسيب ( يبين (5الشكل 

 المياه الجوفية الثابتة

  Dynamic Water Levelمنسوب المياه الجوفية المتغير -5-5

يُعرف منسوب المياه الجوفية المتغير لانة المنسوب الذي تستقر عناده 

ث شاتبار هذا الساح  دالمياه الجوفية لعد السح  لمدة مب ال مب ويُح

ص االاتباري للب ر وتعتمد هذة المناسي  على علاى مقادار شاناا الفح

السح  مب المكمب الماائي ومقادار تغذياة الميااه الجوفياة الاواردة اليا  

( م عاب ساطث 0-165وتتبايب مناسي  هاذة االلاار وتتارواح ماا لايب )

م عاااب ساااطث االر  وتتعااار  لعااا   39.171االر  ولمعااادل 

لجااوفي لتصاال الااى جفاااف االلااار الااى االنخفااا  فااي منسااوب الماااا ا

( لاف  االنخفاا  يكاو  كبيرايفاي 6الب ر المهقات يالحا  ماب الشاكل )

المنطقااة الشاامالية الغرليااة مااب منطقااة ااام يتناااقص كلمااا شتجهنااا الااى 

 الشمال الشرقي.



 Asaad Mahmoud Shehab: Quantitative Characteristics of Groundwater …...                            161 

Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                               Vol.27, No.2, September 2022,pp.156-165 

 

 

 

 

( يبين التحليل االحصائي والتوزيع المكاني لمناسيب (6الشكل 

 المياه الجوفية المتغيرة

 Drawdown of Waterاالنخفاض في عمق المياه الجوفية  -6-5

ويُعاارف لفناا  مااد  االنخفااا  فااي عمااب الماااا الجااوفي شاناااا الضااخ 

ويُمكاب ايجااده ماب  ،والوصول الاى حالاة اساتقرار المنساوب ماال الضاخ

ررح العمب  ال الت ماب العماب المتغيار ويتااار لعادد ماب العوامال منهاا 

لخاا   النااوعي والناقليااة وااليصااالية العطاااا النااوعي ومعاماال الخاا   وا

 م(0-146.4وتبيب لاا  معادال  االنخفاا  تتارواح لايب ) الهيدروليكية

ي فاي لعا  المناارب  ،م(23.176)ولمعدل  ويكو  االنخفا  مرتفعاا

الواقعااة الااى الشاامال والشاامال الغرلااي لسااب  ك اارة االلااار والضااخ 

الجاائر اام يبادش لالتنااقص كلماا اتجهناا الاى الشامال الشارقي ا  نوعيااة 

الخ انااا  والتااي تحتااوي علااى تتالعااا  مااب الترساابا  الطينيااة والتااي 

ساارعة تعااوي   المياااه  تقلاال مااب نفاذيااة الخاا ا  ولالتااالي تقلاال مااب

 .لاللار

 

 

 

 

 

 

 

يبين التحليل االحصائي والتوزيع المكاني لقيم  (7)لشكل ا

 االنخفاض في ابار المياه الجوفية

 أنتاجية االبار -7-5

تعد دراسة اصائص الصرف المائي اللار مب المواضيال المهمة فاي 

الدراساااا  الهيدرولوجياااة النهاااا تحااادد واقاااال معااادال  الساااح  ماااب 

الخ اناااا  الجوفياااة وحااادود الخااا   اذ ا  االساااتغالل المفااارر للميااااه 

الجوفيااة يااهدي الااى انخفااا  مناسااي  المياااه الجوفيااة والتااي تااهدي 

وقااد تام رصاد انتاجيااة ، [2]لي ياة لادورها الاى مشاااكل هيدرولوجياة و

االلااار العاملااة وقياسااها حقليااا مااب قباال الاادوائر الحكوميااة ذا  الصاالة 

عاب ررياب تساجيل مادة الضاخ ماب  (الموارد المائية والمياه الجوفياة)

لتاارا لعااد تشااغيل ماكنااة السااح  المنصااولة  20الب اار فااي عبااوة سااعة 

على الب ر لمدة زمنية معينة وتكاو  هاذه المادة مناسابة اليصاال المااا 

ا  انتاجيااة االلااار والتااي يمكااب  .داااال الب اار الااى حالااة شااب  مسااتقرة

تعريفهااا علااى انهااا مقاادار كميااة المياااه المنتجااة مااب الب اار اااالل فتاارة 

ومااب اااالل  ،اسااها لترثاانيااةزمنيااة معينااة وعااادة مااا تكااو  وحاادة قي

( نالح  ارتفا  انتاجية لع  الار منطقة الدراسة وااصاة 8الشكل )

الواقعة في الج ا الغرلي الجنولي والسب  فاي ذلاا يعاود الاى امتاداد 

المنطقة لساهل سانجار الشامالي الاذي يتميا  لاوفرة امطااره لاالضاافة 

جار لاتجااه الى ذلا وجود شبكة مب االودية تنحدر مب شمال جبل سن

المنطقة حيث تحمل هذه االودية االمطاار والسايول التاي تسااعد علاى 

 اعادة تغذية المياه الجوفية للمنطقة.
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)يدويااة او اليااة( ورريقااة الفحااص  وكااذلا ااااتالف رريقااة حفاار االلااار

ي  وكاذلا قطار الب ار وعمقا   ،المحتملة توارا  فاي االنتاجياة لاللاار ايضاا

ليلااة والتااي تسااتخدم لالباارا  المن ليااة يكااو  فااللااار ذا  االعماااق الق

عمقهااا قلياال عااادة وانتاجيتهااا لضااال لتاارا  اااالل وحاادة الاا مب علااى 

العكاا  تمامااا مااب االلااار ذا  المغاا   ال راعااي او الصااناعي فتكااو  

اك ار عمقااي الجال الحصاول علاى اكبار كمياة ماب الميااه ولماا ا  فحااص 

ي عاب الضخ يكو  سريال فان  سيكو  هنا  انتاجية لال لار تختلف ااتالفاا

القاايم الحقيقااة وشعتماااداي علااى ليانااا  االلااار المتااوفرة ةا  اقاال انتاجيااة 

 37.28لترثاانية والتي سجلت حالة فشل للب ر  وشعلاى انتاجياة  0كانت 

لتار ثاانياة وش  االنتاجياة الساائدة  7.7لتر ثاانية ومعدل االنتاجية لحدود 

( وا  التباااايب الحاصااال فاااي 8)فاااي منطقاااة الدراساااة مبيناااا فاااي الشاااكل 

 .االنتاجية راجال الى االاتالف في التكاويب الجيولوجية

 

 
 

 ( يبين التحليل االحصائي والتوزيع المكاني النتاجية االبار(8الشكل 

  الخصائص الهيدروليكية للطبقات الحاملة للمياه الجوفية   -8-5

الجوفيااااة  تُعااااد الخصااااائص الهيدروليكيااااة للطبقااااا  الحاملااااة للمياااااه

ضرورية لعملياا  واطاوا  عديادة منهاا ااتياار شفضال موقاال لحفار 

واساات مار المياااه الجوفيااة ش  مااب شهاام الصاافا   ،الب اار فااي المسااتقبل

الهيدروليكيااة التااي يجاا  تحدياادها والتااي تااهار علااى تاادفب الماااا مااب 

الخاااا ا  الجااااوفي الااااى الب اااار اااااالل عمليااااة الضااااخ هااااي الناقليااااة 

Transmissivity [12] ي تُعاارف لانهااا مقاادار جو ريااا  الماااا مقاسااا

( االل مقطال عمودي مب التكويب المائي ولا  مسااحة ثيوم2لوحدة )م

مقدارها )متر مرلال واحد( وتم ال قاللياة التكاويب الماائي علاى امارار 

المياه ااالل سامك  المشابال شفقياا فاي وحادة زمنياة معيناة ش  اقال قيماة 

ثياااوم (  2)م 1345ت ثياااوم( واعلاااى قيماااة كانااا2)م 0مساااجلة كانااات 

 .ثيوم (2)م76.345والمعدل العام لحدود 

 

 
 

 يبين التحليل االحصائي والتوزيع المكاني لقيم الناقلية (9) الشكل

 

وش  حاادود قاايم الناقليااة لكاال تكااويب جيولااوجي محااددة مااب قباال عاادة 

 .(2[ كما مبينة في الجدول )15لحوث ومنها ]

وااليصالية الهيدروليكية لمنطقة ( يبين حدود الناقلية 2الجدول )

 الطيات المنخفضة

لتكوينا المنطقة  
 الناقلية 

/ يوم (2)م  

االيصالية 

ة الهيدروليكي

 )م/يوم(

 منطقة الطيا 

 المنخفضة
1274-2 شنجانة  0.1-18  

 

 

ر ترسبا  العص

 الرلاعي
5-539  0.1-47  

360-8 الفتحة   0.1-8  

 

  Springsالعيون  -9-5

ي مااب مصااادر المياااه الجوفيااة وتنشااف  تشااكل العيااو  مصاادراي  شضااافيا

العيااو  عااادة  مااب تقااارال منسااوب المياااه الجوفيااة مااال منسااوب الماااا 

االرضي وتوجد في منطقة الدراسة االاة شصناف مب العيو  اعتمااداي 
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عيااو  متقطعااة  جريانهااا وهااي )عيااو  دائمااة الجريااا ،علااى حالااة 

وتنتشاار العيااو  دائمااة الجريااا  فااي منطقااة  .(الجريااا  وعيااو  جافااة

الدراسة وتساهم فاي عملياة ساقي الم روعاا  او البسااتيب المتواجادة 

لالقرب مب هذة العيو  شضافة الستخدامها مب قبل السكا  في اعماال 

 .(3)العيو  مبينة لالجدول  هالتنظيف داال البيو  وعدد هذ

سب الوحدات ح المائية  عدد العيونتوزيع ( يبين 3الجدول )

 [7] االدارية

 ت
أسم الوحدة 

 االدارية
 النسبة عدد العيون

 47.826 11 تلعفر 1

 34.782 8 عياضية 2

 17.4 4 زمار 3

شما انتاجية المياه مب هذة العيو  فتختلف مب عيب الى شاار  واعظام 

 1000 تصااريف للعيااو  مسااجل فااي عاايب ماااا )صااو لاشااي( وقاادره

( يباايب مواقااال هااذة 10لترثاانيااة والشااكل )  1ثاانيااة واقاال انتااار لتر

 العيو  مال االنتاجية لكل عيب.

 

 
 

 

( يبين التحليل االحصائي لعيون المياه مع توزيعها 10) الشكل

 المكاني

  االستنتاجات -6

ا  التكوينااا  الجيولوجيااة مااب اك اار العناصاار تاافايراي علااى  -1

الخصاااائص الكمياااة والنوعياااة للميااااه الجوفياااة فاااي منطقاااة 

الدراسااة واعتماااد علااى قاايم الناقليااة لبيانااا  االلااار المتاحااة 

ثيااوم فاا  دلاات 2م 269ل اارا لام تتجااوز  318كانات لقرالاة 

علااى شااي فهااي تاادل علااى ساايادة تكااويب الفتحااة فااي منطقااة 

 .راسة الد

لااوح  وجااود تبااايب مااا لاايب اعماااق االلااار المحفااورة فااي  -2

( 21-519منطقة الدراسة اذا تراوحت اعماق االلاار لايب )

م وحقيقااااااة ا  هااااااذة االاااااااتالف عائااااااد الااااااى الطبيعااااااة 

الطولوبرافية في منطقة الدراسة لاالضافة الاى الغاياة ماب 

ل ارا  150حفر الب ر واالليا  المستخدمة في الحفر فهناا  

م وا  دلاات هااذة االعماااق  103لت اعماقهااا اقاال مااب سااج

على شي فهي تدل على قدم الفترة ال منية التي حفار  لهاا 

وماا يقارب  ،هذة االلار لسب  عدم وجود اليا  حفر عميقة

 49( م و103-207ل را كانت اعماقهم تتاراوح ) 128مب 

-415( م ول ارا  لحادود )207-311ي را كانات تتاراوح )

م ويعنقااد لااا  هااذة الب اار  519( م ول اار واحاادة لعمااب 311

كانت البرا  الانف  وااصاة علاى المنطقاة الحدودياة ماا 

سوريا كما اشار اليها تقرير منظمة االساكوا  –ليب العراق 

  .عب حو  الج يرة المشتر 

ا  ترك  االلار في لع  المنارب واالستخدام المفارر لهاا  -3

  .يهااد  الى زيادة تراكي  االمالح ف

تسهم عيو  الميااه فاي دعام االنتاار ال راعاي وااصاة لماا  -4

تحتاج  المحاصيل مب مياه مب ااالل تادفب الميااه ماب تلاا 

العيااو  اذا تقاادر المساااحة المرويااة مااب قباال عيااو  المياااه 

ي  350لاك ر مب    .دونما

تركاا  االلااار فااي الجهااة الغرليااة مااب الدراسااة داللااة علااى  -5

تلااا المنطقااة مااب ناحيااة نجاااح مقومااا  حفاار االلااار فااي 

  .االنتاجية واالمالح

مااب ليانااا  االلااار  %61.54ليناات المسااافة المعياريااة ا   -6

 1370تقال حول المرك  المتوس  الذي صنال دائرة قطرها 

Km². 

اتجااه االلااار امتاد لشااكل ليضاوي مااب شامال باارب منطقااة  -7

  .الدراسة الى جنولها الشرقي

تباايب ا  اعماااق مناسااي  المياااه الجوفيااة ال التااة تتااراوح مااا  -8

( م وهذا يدل على ا  تصريف الب ار ارتاوازي الاى (0ليب 

 113 م ولقرالااة   17م اقاال مااب هل اارا كاناات مناساايب 200
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الااار تراوحاات  8و  ،م  (17.8-35.4)ل اارا كاناات لحاادود 

           الاااااار تراوحااااات قااااايمهم لااااايب 3 ،( م(35.4-53.4لااااايب 

اماااااااا  ،( م(71.2-89الاااااااار لااااااايب  6و ،م (71.2-53.4)

ل ارا اقال  127 لا  مناسي  المياه الجوفية المتغيارة فتراحات

ل را  34ل و ،( م(33-66ل ر كانت ليب  165 ، ول م33مب 

 ،( م(99-132الااااار لاااايب  3 وسااااجلت ،م (66-99)لاااايب 

وكشافت الدراساة لاا  انتاجياة م.  165ول را واحدة سجلت 

ل اارا لاام  119و ،لترثاانيااة 7.5ل اارا كاناات اقاال مااب  181

          ل ااارا كانااات انتااااجيتهم لااايب 28و ،ثاانياااةلتر 15تتجااااوز 

( لتااار ثاانياااة واعلاااى انتاجياااة ساااجلت هاااي (22.3-14.9

 .لتر ثاانية 37.28
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Abstract: 

 

 

The current research aims to know the quantitative characteristics of groundwater and its spatial distribution 

in Tal Afar district. It was relied on a set of data related to groundwater. All of them were entered into the 

GIS environment for the purpose of performing digital manipulations and drawing out maps. It was found 

that the depth of the groundwater ranges between (0-519) m, the stable groundwater level is within (0-89) m, 

and the variable groundwater level is (0-165) m. And the amount of decrease in the wells was within (0-

146.4) m, and the productivity of these wells ranged between (37.28-0) L/sec, and the amount of conductivity 

was between (1345-0) m2 / day, and the productivity of water springs spread in the study area It was within 

(0-1000) L / sec. The study showed that the distribution and direction of the wells are from the northwest to 

the southeast of the study area and its standard distance covered 61.5% of the wells data, and the direction of 

the wells distribution was 120º towards the north in an oval shape that included approximately 66.76% of the 

data entered wells. 

 
Key words: Groundwater, Wells, Geographic Information Systems, Spatial Analysis, Water springs. 
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