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مقدمة:

لقد شكلت المياه في المسيرة اإلنسااني ااام م ماماام فاي ااحر الت اارات ح،قادمااش لماا يشاكلن الماا ما تالا

اس،قطاب لألفراد حللجمااات مادت إلقام المج،مع حارسا أسسن حايجاد اللبنا اوحلال لقيامان ما إا م قاما
ال،جمع ااات السا ااكاني با ااالقرب م ا ا الم ا احارد الماوي ا ا الطبيعي ا ا ش حلا ا ،،حق ا ا

تاج ا ا اإلنسا ااا للميا اااه انا ااد تا اادحد

االساا،إدا الشإ اايش باام ،عد،اان ل،شاامم كاام مجاااالت التياااة فااي النقاام حالت ارا ا حال ااناا ح،ربي ا التيحانااات
حغيرها.

فااي ب دن ااا فلسااطي لعب اات المياااه الجحفيا ا دح ار هام اام ف ااي رسااا قحاا ااد التياااة حالبن ااا لكاف ا أطي ااا

المج،م ااع

الفلسااطيني قاطبا ش تيااك كاناات حال اتلاات ،ع،باار م ا أها الم ااادر الماوي ا التيحيا م ال،ااي كااا ي،ااتحد باااا آباؤنااا

حأجادادنا لساد كافا ات،ياجاا،ا اليحميا ما المياااه حللاف لكافا االسا،إدامات ساحا كانات للشارب أح الت اراا أح
ادر هامااا للمياااه ال،ااي ،ياالع العديااد
ال ااناا حللااف مااا ا ا طريا الينااابيع أح اآلبااار .هاالا ح،ع،باار الينااابيع م ا ا
ما المجااارع الماويا كاوناااار حالحدياا الاالع ي،حا ام جرياناااا إا م ف اام ال اي ش اوماار الالع سااااد الاال

تياادة ال،نااحل البيوااي حالطبيعااي حاتدهاار المتميااات الطبيعيا حنمااح النبا،ااات حاوشاجار داوما الإ ارة فااي العديااد
م المناط الفلسطيني  .بشكم اا ،،حاجد الميااه فاي

احر،ي  :ميااه ساطتي  .حساميت كاللف ل،حاجادها فاح

سااط اورضش مثاام اوناااار حالجااداحم حالبتي اراتش حمياااه جحفي ا ش حسااميت كااللف ل،حاجاادها فااي طبقااات اورض
السفلل.
هلا ال،قرير المحجتش يتاحم أ يسلط ال ح الل أ م حفكرة ،كح المياه الجحفي في باط اورض حكيفي
،حاجدها حان،قالاا في الطبقات ال إري ا طري
مإ ،ر حمفيد للقارى ت،ل ي،سنل لن ال،عر
اليحمي .

،ح ي امم الدحرة الماوي في الطبيع حللف بشكم

الل أ م نشح المياه ال،ي يشرباا حيس،إدماا في تيا،ن

ما هي المياه الجوفية ؟
يمك ،عري

المياه الجحفي بأناا المياه ال،ي ،،حاجد ،تت ساط اورض حالال أاماا مإ،لفا ،،اراحن باي اادة

مو ااات ما ا اوم ،ااار حق ااد  ،ا اار هلهحالت اال.ال اال س ااط اورض ف ااي اوم اااك المنإف ا ا حيك ااح م اادرها

اومطااار .فالمياااه الجحفي ا ،،حاجااد فااي داإاام طبقااات

ااإري فااي باااط اورضش تيااك ،،جمااع فااي الف ارغااات

حالشاقح فااي ال ااإحر أح بااي تبيبااات ال،ربا حالرماام حالت ال  .ح،،تاارف المياااه الجحفيا باابط إا م الشااقح
حالف ارغااات المحجااحدة فااي ال ااإحر مقارن ا بال،اادف السااطتي لمياااه اومطااار .حكمي ا المياااه الم،جمع ا حمعاادم
،دفقاا يع،مدا الل نحاي حمسامي حنفالي ال إحر .حي،ترف الماا بتريا فاي ال اإحر لات النفاليا العاليا
تيااك ينفاال حيماار م ا إ ا م الشااقح حالمسااامات لات اوتجااا الكبي ارةش بينمااا يبقاال فااي الطبقااات الطيني ا و

الطااي يع،باار لح نفالي ا منإف ا تيااك ينفاال المااا بشااكم بطااي جاادا .هاالا ح،عاار المناااط الرويسااي ،تاات
سااط اورض المملااح ة بالمياااه الجحفي ا با ا"الإ اتنااات الجحفي ا ش ) (Aquifersحال،ااي اااادةم مااا ،كااح ابااارة ا ا

طبق ا

ااإري أح رسااحبي فااي باااط اورض قااادرة الاال ات ،احا حان،قااام المياااه م ا إ لااااش ح،،كااح م ا م احاد

غياار مدمج ا مثاام الرمااام حالت االش أح

الرسحبي.

ااإحر م،رسااب مثاام التجاار الرملااي أح التجاار الجياارع (الكربحنااا،ي)

الدورة المائية (أو الهيدرولوجية) Hydrologic Cycle
ال ادحرة الماوي ا  ،ا

حجااحد حترك ا المياااه الاال اورض حداإلاااا حفااح سااطتاا .ح،،تاارف مياااه اورض داوماااش

ح،،يياار أشااكالاا باساا،مرارش م ا ساااوم لاال بإااارش ث ا لاال جلياادش حم ارة أإاارى لاال ساااوم .لقااد لاات دحرة المااا
،عمم منل مليارات السني ش ح،ع،مد الياا كم الكاوناات التيا ال،اي ،عايى الال اورض تياك ما دحنااا  ،اب
اورض مكانام طاردام ،،علر فين التياة.
،ناا،

ترك ا المياااه الاال سااط اورض حفااي باطناااا حفقااا لاااله ال ادحرة المن ،م ا ش فاااي دحرة ميلق ا حمساا،مرة

،ساا،مد طاق،اااا م ا الشاام

حي ااعب ،تديااد بااداي،اا م ا نااي،اااا .هاالا ح،،كااح الاادحرة الماوي ا م ا ااادة انا اار

"مراتم" أساسي هي :التبخر ،والنقل ،والتكثف ،وتساقط المطر ،والتسرب ،والجريان السطحي.

مخطط توضيحي للدورة المائية في الطبيعة

المتاارف اوساسااي لاادحرة الميااه

ُ،عاد المتيطااات أف اام مكااا لاااا ل،نطلا مناااا هااله الادحرة تيااك ،ع،باار الشاام
حال،ااي ،قااح ب،سااإي المياااه فااي المتيطااات ال،ااي ،،بإاار (،،تااحم) لاال بإااار مااا داإاام الجااح .ح،قااح ال،يااارات
الاحاوي ا الم ،اااادة بأإاال بإااار المااا لاال أالاال داإاام الي ا

،،سبب في ،كثي

بإار الما ش ح،تحيلن لل ستاب.

الجااحعش تيااك درجااات الت ا اررة الباااردة ال،ااي

،قااح ال،ي ااارات الاحاوي ا ب،تري ااف السااتب ت ااحم الك ارة اور ااي ش ح ،ااطد لرات الس ااتاب ح،سااقط ما ا الس ااما
كأمطارش حيسقط بعض ما هاله اومطاار كجلياد،، .ادف ميااه اومطاار الال ساط اورض تياك ،ساقط أغلاب
مي اااه اومط ااار داإ اام المتيط اااتش أح أنا ااا ،س اايم ال اال س ااط اورض كمي اااه أمط ااار جاريا ا ن،يجا ا للجالبيا ا
اور ي .

يدإم جت م مياه اومطار الجاريا لال مجاارع اونااار حي،تارف نتاح المتيطاات ال أ الكثيار منااا ي،سارب
لاال داإاام اورض كار،شااانش تيااك ،،ساارب بعااض م ا هااله المياااه لاال داإاام اورضش ح،،عما داإلاااا ل،،ااتحد

بااا الطبقاات ال اإري الماويا ( اإحر ساطتي مشابع )ش ال،ااي ،قاح ب،إاتي كمياات هاولا ما الميااه الجحفيا
العلب لف،رات طحيل م التم  .حمع للف  ،م المياه م،ترك الل مادى الاتم ش حيعاحد بعاض منااا مارة أإارى
لل اليابس أح المتيطات الل شكم ينابيع تيك ،بدأ ح،ن،اي دحرة الما .

مراحل الدورة المائية في الطبيعة
التبخر

حهااح امليا ،تااحم المااا
الميااه فاي

ما تالا الساايحل

لاال التالا الياتيا تيااك ،عماام تا اررة الشاام

حالريااان الاال فقااد

احرة بإاار ما اوساط الماويا ش ل أ  %08ما بإاار الماا فاي الطبيعا م ادره المتيطاات

حالبا اااقي م ا ا ميا اااه اليابس ا ا  .حيطل ا ا اليا اان بإا اار النا اا )Evapotranspiration( ،لا كا ااا م ا ا المسا ااطتات
الترااي ونن يشمم البإر م اورض الرطب حالن ،م النبات.
النقل

حهاح يمثام امليا ان،قاام بإاار الماا فاي اليا

اليااتع ماؤث ار الال رطحبا الك،ام الاحاويا حيكاح إا م للاف

متكحما بترك الرياان.الال الارغ ما أ بإاار الماا فاي اليا

اليااتع فاي أكثار اوتاحام يكاح غيار مرواي

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

ال،كثا

هااح امليا ،تااحم المااا م ا تال،اان الياتي ا (بإااار) لاال ساااوم .حال،كث ا

يشكم الستب ال،ي ،،سبب بدحرها في ،كث
لل اورض.

ماا بالنسااب لاادحرة المااا وناان

البإار لي اب مطا مار أح نادىش حهاح الحسايل الرويساي لعاحدة الميااه

التساقط

ال،ساقط هح إرحج الما م الستب الال شاكم أمطاارش أح ثلاوش أح بارد .حهاح الحسايل الرويساي لعاحدة الماا

المحجحد في الي

الجحع لل اورضش تيك أ مع

الما الم،ساقط ياطم كأمطار.

الجريان

،،جم ااع مي اااه اومط ااار حالين ااابيع حالثل ااحج اللاوبا ا ل،ش ااكم الج ااداحم حاونا ااار حالبتيا ارات حالس اادحد الطبيعيا ا

حاال طنااي حاادة ما يكاح الجرياا فاي أحجان بعاد اومطاار اليتيارة حفاح المنااط الرمليا ال،اي  ،ام لال
تال اإلشبال بسرا مما يؤدع لل تدحك الفي انات بمإ،ل

أشكالاا.

التسرب

حهااي املي ا ،عماام الاال ،ساارب مياااه اومطااار لاال باااط اورض حيع،مااد معاادم ال،ساارب الاال الكثياار م ا
العحاماام كمعاادم هطااحم اومطااارش كيفي ا الاطااحمش اليطااا النبااا،يش نحاي ا ال،رب ا ح،ركيباااا ح رطحب ا ال،ربا ا
تيك أ ال،رب ،منع ،سرب الما لألسفم ال بعاد أ  ،ام تالا اإلشابال حهاي كميا الماا ال،اي ،سا،طيع أ
،تملاا بي جتيوا،اا.

التساقط

منطقة غير مشبعة

سطح األرض
مياه سطحية

منطقة التشبع
مياه جوفية
حصى

المنطقة الغير مشبعة (مياه محمولة بين الجزيئات)

صخور جيرية

منسوب المياه الجوفية

بعاض الميااه ال،ااي ،،سارب ،بقال داإاام طبقا ال،ربا ال اتل ش تياك يمكا أ  ،اب مجارى ماوياام ما إا م
ال،ساارب لاال داإاام تااحض المجاارى .حيمك ا أ ي،ساارب بعااض م ا هااله المياااه لاال مسااافات أام ا ل،يلي ا
إ اتنااات المياااه الجحفي ا  .حالا كاناات هااله الإ اتنااات الماوي ا
باال،ترف بسااحل ما إ لااا فمنان يمكا للناا

ااتل أح مسااامي بمااا فياان الكفاي ا ل،ساام للمااا

تفار اآلبااار داإلاااش حاسا،إدا المااا فاي أغ ار اا الإا ا .

حيمك أ ،ن،قم المياه لل مسافات طحيل ش أح البقا فاي إا ات الميااه الجحفيا لف،ارات طحيلا ما الاتم قبامش
أ ،عا ااحد لا اال سا ااط اورضش أح ال،سا اارب لا اال داإا اام اوجسا ااا الماوي ا ا اوإا اارىش مثا اام المجا ااارع الماوي ا ا
حالمتيطات.

حاناادما ،،ساارب مياااه اومطااار لاال داإاام ال،رب ا ،تاات السااطتي فمناااا اااادة مااا ،شااكم منطق ا غياار مشاابع
حأإرى مشبع  .ففاي المنطقا غيار المشابع ،حجاد بعاض الميااه فاي ف،تاات ال اإحر ،تات الساطتي ش ال أ
حيعاار الجاات اوالاال م ا المنطق ا غياار المشاابع بمنطق ا ال،رب ا غياار المشاابع ش
اورض ال ،كااح مشاابع ُ .
فرغاات إلق،اااا جاالحر النبا،اات ال،ااي ،ساام ب،سارب مياااه اومطااار .ح،قاح النبا،ااات باساا،إدا
ال،اي ،حجااد فياااا ا
المياااه المحجااحدة فااي هااله ال،رب ا  .حأساافم المنطق ا غياار المشاابع ش ،حجااد المنطق ا المشاابع ش تيااك يمااأل المااا

ب ااحرة كامل ا الف ارغااات المحجااحدة بااي ال ااإحر حيطل ا الاال المياااه المحجااحدة فااي هاالا النطااا اس ا المياااه

الجحفي ش حيعر السط العلحع لنطا ال،شبع باس منسحب الما الجحفي.

