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ةـــــمقدم
تتميز الخزانات الجوفية بسعة تخزينية كبيرة نسبيا وبإنتاجية عالية با�ضافة إل�ى إمكاني�ة التغذي�ة 

من أھم الخصائص الھيدروليكية للصخور الحاملة للمي�اه ھ�ي ق�درتھا عل�ى . والتجديد المستمر لھا
ھذه الخصائص تعرف إما على أساس وحدة مكعب�ة م�ن م�ادة الص�خر . تخزين ونقل المياه خ6لھا

.أو على أساس وحدة منشور من الخزان الجوفي
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أھم خصائص الخزانات الجوفية

 Porosityالمسامية  -١

 Specific retentionواFحتفاظ النوعى Specific yieldالتصريف النوعى  -٢

 Hydraulic conductivityمعامل التوصيل الھيدروليكى  -٣

Transmisivityالناقلية المائية  -٤
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Transmisivityالناقلية المائية  -٤

Specific storageالتخزين النوعى  -٥

 Storage coefficientمعامل التخزين  -٦
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 Porosityالمسامية  -١

ھي خاصية احتواء التربة على الفراغات ويعبر عنھا بالنسبة بين حجم الفراغ�ات ف�ي الترب�ة ال�ى 
.الحجم الكلي للتربة

n = [Volume of voids (Vn = [Volume of voids (Vvv) / Total volume (V) / Total volume (VTT)]*)]*100 100 

= [= [11--((ρρbb//ρρmm)]*)]*100100

n: Total porosity (%) المسامية الكلية
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n: Total porosity (%) المسامية الكلية
Vv:  حجم الفراغ الكلي في العينة
.وھو حجم المياه ال6زمة لتشبع جميع الفراغات في العينة

Vt:  الحجم الكلي للعينة
ρm:  كثافة الحبيبات
ρb:  الكثافة الكلية للعينة
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:تعتمد المسامية على كل من

Particle Size:حجم الحبيبات -١
.تتميز التربة ذات الحبيبات الدقيقة بالتجانس وبالتالي تتميز بنسب مسامية عالية

Particle Packing:ترتيب الحبيبات -٢
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Particle Packing:ترتيب الحبيبات -٢
.تعتمد مسامية التربة الرسوبية على حجم الفراغات بين الحبيبات الصلبة

.لمعظم انواع الخزانات الجوفية% ٣٥الى % ٢٥تتراوح المسامية من 
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(Porosity)% المسامية Soil Typeنوع التربة 

٥٥ - ٤٥  Clayطينية                                                                          -١

٥٠ - ٤٠ Silt طميية                                                                            -٢

٤٠ - ٣٥         Medium to coarse sandخليط من الرمال الخشنة والمتوسطة -٣

٤٠ - ٣٠ Uniform sand رمال منتظمة                                                    -٤
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٤٠ - ٣٠ Uniform sand رمال منتظمة                                                    -٤

٣٥ - ٣٠ Fine to medium sandخليط من الرمال الناعمة والمتوسطة            -٥

٤٠ - ٣٠ Gravel زلطية                                                                        -٦

٣٥ - ٢٠ Gravel and sand خليط من الرمال والزلط                                  -٧

٢٠ - ١٠ Sand stone حجر رملي                                                          -٨

١٠ - ١ Shale                                 صدفية                                       -٩

١٠ - ١ Limestone                                حجر جيري                        -١٠
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:كا3تى Porosityيمكن تعيين المسامية الكلية 

مo ١٠٥فى فرن تجفيف درجة حرارته   (V(VTT))يتم تجفيف عينة حجمھا معلوم  -١

تغمر العينة فى حجم معلوم من الماء وتترك حتى يتم تشبعھا -٢

V(V)= النقص فى حجم المياه = حجم الفراغات  -٣ )) 
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 (V(Vvv))= النقص فى حجم المياه = حجم الفراغات  -٣

قيمة من المعادلة (n)يتم تعيين  -٤

n = Vn = Vvv / V/ VTT
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 Specific retentionوا8حتفاظ النوعىSpecific yielالتصريف النوعى  -٢

Specific Yield (Sy):التصريف النوعي * 
.ھو كمية المياه التي يتم صرفھا أو التخلص منھا بفعل الجاذبية  -

وھو عبارة عن النسبة المئوية بين حجم المياه الذي يمكن تصريفه من العينة بفعل الجاذبي�ة م�ن  -
.عينة مشبعة أساسا بالمياه الى الحجم الكلي للعينة

وھو نسبة الفراغات التي يمكن أن تتحرك خ6لھا المياه الجوفية الى الحج�م الكل�ي للعين�ة وتؤخ�ذ -
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وھو نسبة الفراغات التي يمكن أن تتحرك خ6لھا المياه الجوفية الى الحج�م الكل�ي للعين�ة وتؤخ�ذ -
)            ٠.٣–٠.١قيمته من . (كنسبة مئوية

).(Effective porosity, ne: يسمى التصريف النوعي بمسامية الصرف أو المسامية الفعالة -

.وبالتالي المسامية الفعالة أقل دائما من المسامية الكلية -

ne = Sy = (Vd/VT) * 100

% :ne المسامية الفعالة

 :VT الحجم الكلي للعينة

 :Vd حجم المياه المنصرفة بفعل الجاذبية من العينة المشبعة
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:كا3تى (Effective Porosity)يمكن تعيين المسامية الفعالة 

  (W(W00))وھى جافة وھى جافة يتم تجفيف عينة كما سبق ويحسب وزنھا  -١

(Ws)تغمر العينة فى حجم معلوم من الماء وتترك حتى تتشبع ويحسب وزنھا  -٢

W)تترك العينة لتتخلص من المياه بالجاذبية ثم يتم وزن العينة  -٣ ) 
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 (Wr)تترك العينة لتتخلص من المياه بالجاذبية ثم يتم وزن العينة  -٣

:من المعادلة) (Effective porosity, neيتم حساب المسامية الفعالة  -٤

nnee = [(W= [(Wss--WWrr)/(W)/(Wss--WW00)] *(V)] *(Vvv/V/VTT))

= (V= (Vdd/V/Vvv)(V)(Vvv/V/VTT))

= (V= (Vdd/V/VTT)*)*100100
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Specific Retention (Sr):ا8حتفاظ النوعي * 
ھو ذلك الجزء الممسوك بحبيبات التربة والذي يغلف سطحھا في صورة طبق�ة رقيق�ة وك�ذلك  -

.الموجود في فراغات التربة الدقيقة جدا ويسمى بالمسك أو اFحتفاظ النوعى

.اFحتفاظ النوعي يعطي مؤشرا لكمية المياه التي تبقى في التربة بعد صرفھا بفعل الجاذبية -

يع��رف اFحتف��اظ الن��وعي بأن��ه النس��بة ب��ين حج��م الفراغ��ات الت��ي تحتلھ��ا المي��اه الممس��وكة ** 
.بحبيبات التربة الى الحجم الكلي

Sr = (Vr/VT) * 100
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Sr = (Vr/VT) * 100

 :VT الحجم الكلي للعينة

 :SrاFحتفاظ النوعي

:Vr حجم المياه الممسوكة بحبيبات التربة وF تصرف بفعل الجاذبية

Total Porosity:Total Porosity:المسامية الكليةالمسامية الكلية* *    ((n) n) 
ھي مجموع التصريف النوعي واFحتفاظ النوعي

n = Sy + Sr 
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 Hydraulic conductivityمعامل التوصيل الھيدروليكى  -٣

::معادلة دارسيمعادلة دارسي  

Q = k*A*(dh/dL) = k*A*IQ = k*A*(dh/dL) = k*A*I
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:Qحجم المياه لكل وحدة الزمن 

 :Aمساحة مقطع الجريان العمودي على اتجاه الجريان 

:iالميل الھيدروليكي 

:k) يوم/م(معامل التوصيل الھيدروليكي أوالمستوصلة الھيدروليكية

k=Q/[A*(dh/dL)] =(Q*dL)/(A*dh)k=Q/[A*(dh/dL)] =(Q*dL)/(A*dh)
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يعتمد معامل التوصيل الھيدروليكي على الخصائص الديناميكية للمياه مثل معام�ل اللزوج�ة * 
.الكينماتيكي والكثافة ومدى مقاومة مجال الجذب في طبقة الصخر

ف�يمكن الق�ول ب�أن الجري�ان الج�وفي  i)(تتناسب طرديا مع الميل الھيدروليكى  Qنظرا nن * 
بمعن��ى أن جزيئ��ات المي��اه تتب��ع ف��ي حركتھ��ا مس��ارات . laminar flowھ��و جري��ان طبق��ي 

.محددة وF تختلط مع جزيئات المسارات المجاورة
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تختلف قيمة معامل التوصيل الھيدروليكي حس�ب ن�وع الص�خور المكون�ة للخ�زان الج�وفي، * 
وتكون قيمته كبيرة في الرمل والحصى نظرا nن المس�امية الفعال�ة تك�ون كبي�رة، بينم�ا تك�ون 

.قيمته صغيرة في الطين والطمي nن المسامية الفعالة تكون صغيرة
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Transmisivityالناقلية المائية  -٤
لخزان ج�وفي بقدرت�ه عل�ى نق�ل مي�اه ذات لزوج�ة كينماتيكي�ة س�ائدة لخزان ج�وفي بقدرت�ه عل�ى نق�ل مي�اه ذات لزوج�ة كينماتيكي�ة س�ائدة ) ) ((TTتعرف الناقلية المائية تعرف الناقلية المائية   - 

..خ6لهخ6له

الناقلية المائية nي خ�زان ج�وفي محص�ور ھ�ي حاص�ل ض�رب معام�ل التوص�يل الھي�دروليكي الناقلية المائية nي خ�زان ج�وفي محص�ور ھ�ي حاص�ل ض�رب معام�ل التوص�يل الھي�دروليكي   --
. . للخزان الجوفي في السمك المشبع من الخزانللخزان الجوفي في السمك المشبع من الخزان

T= k * bT= k * b
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 : :TT) ) ثانيةثانية//٢٢مم((الناقلية المائية الناقلية المائية 

  ::kkمعامل التوصيل الھيدروليكي معامل التوصيل الھيدروليكي 

bbسمك الخزان الجوفيسمك الخزان الجوفي ::  

Q = T.W.(dh/dL)Q = T.W.(dh/dL)

T = (Q/W)/(dh/dL)T = (Q/W)/(dh/dL)
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Q= A*i*(T/b)Q= A*i*(T/b)

b b  وسمكه وسمكه ww باعتبار خزان عرضه باعتبار خزان عرضه   
Q =Q = w*b*i*(T/b) = w*T *(dh/dL)w*b*i*(T/b) = w*T *(dh/dL)

يمكن تعريف الناقلية المائية لخزان جوفي بأنه معدل الجريان الذي يمكن أن ينتقل خ6ل خ�زان يمكن تعريف الناقلية المائية لخزان جوفي بأنه معدل الجريان الذي يمكن أن ينتقل خ6ل خ�زان   --
تح�ت ت�أثير مي�ل ھي�دروليكي يس�اوي الوح�دة عب�ر مقط�ع عرض�ه الوح�دة تح�ت ت�أثير مي�ل ھي�دروليكي يس�اوي الوح�دة عب�ر مقط�ع عرض�ه الوح�دة    b bجوفي سمكه المش�بعجوفي سمكه المش�بع

b.b.على كامل السمك المشبع على كامل السمك المشبع 

اذا كان الخزان الجوفي يتكون من عدة طبقات فان الناقلية المائية لھ�ذا الخ�زان تس�اوي مجم�وع اذا كان الخزان الجوفي يتكون من عدة طبقات فان الناقلية المائية لھ�ذا الخ�زان تس�اوي مجم�وع   --
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اذا كان الخزان الجوفي يتكون من عدة طبقات فان الناقلية المائية لھ�ذا الخ�زان تس�اوي مجم�وع اذا كان الخزان الجوفي يتكون من عدة طبقات فان الناقلية المائية لھ�ذا الخ�زان تس�اوي مجم�وع   --
..الناقليات المائية للطبقاتالناقليات المائية للطبقات

T=∑TT=∑Tii = T= T11 + T+ T22 + ……………..+T+ ……………..+Tnn
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Specific storageالتخزين النوعى  -٥

يعرف التخزين النوعي لخزان جوفي محصور بأنه حجم المياه الذي تعطي�ه وح�دة الحج�وم م�ن يعرف التخزين النوعي لخزان جوفي محصور بأنه حجم المياه الذي تعطي�ه وح�دة الحج�وم م�ن   --
..الخزان الجوفي من مخزونھا تحت تأثير كل انخفاض في الضاغط الھيدروليكي مقداره الوحدةالخزان الجوفي من مخزونھا تحت تأثير كل انخفاض في الضاغط الھيدروليكي مقداره الوحدة

SSssوحدة الحجوم من الخزان الجوفي وحدة الحجوم من الخزان الجوفي   [([( = [V= [Vww/(/(∆∆h*h*

 : :VVwwحجم المياه التي يمكن تصريفھا من الخزان الجوفيحجم المياه التي يمكن تصريفھا من الخزان الجوفي
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 : :VVwwحجم المياه التي يمكن تصريفھا من الخزان الجوفيحجم المياه التي يمكن تصريفھا من الخزان الجوفي

 :h: h∆∆وحدة التغير في الضاغط وحدة التغير في الضاغط 

لكل متر من لكل متر من   ٠.٠٠٠١٠.٠٠٠١وقيمتھا صغيرة جدا وتتراوح بين وقيمتھا صغيرة جدا وتتراوح بين   ))١١--مترمتر((وحدات التخزين النوعي وحدات التخزين النوعي   --
..سمك الخزان أو أقلسمك الخزان أو أقل
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 Storage coefficientمعامل التخزين  -٦

بان�ه حج�م المي�اه ال�ذي يمك�ن الحص�ول علي�ه م�ن الخ�زان أو يمك�ن  (S)يعرف معامل التخ�زين  -
تخزين��ه ف��ي الخ��زان الج��وفي لك��ل وح��دة مس��احة م��ن الخ��زان لك��ل وح��دة تغي��ر ف��ي الض��اغط 

.الھيدروليكي

*S = [Vw/(∆hوحدة المساحة من الخزان الجوفي  [(

 :Vwحجم المياه 
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 :Vwحجم المياه 

 :h∆وحدة التغير في الضاغط 
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.معامل التخزين ليس له أبعاد -

.تعتمد قيمة معامل التخزين على ما اذا كان الخزان الجوفي محصور أو غير محصور -

::في الخزان الجوفي المحصورفي الخزان الجوفي المحصور* * 

S = SS = Sss * * bb
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 :bسمك الخزان الجوفي 

 :Ssالتخزين النوعي

.  ٣- ١٠الى  ٥- ١٠تتراوح قيمة معامل التخزين للخزانات الجوفية من  -
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:  في الخزان الجوفي الغير محصور* 
المصدر السائد للمياه ھو من الصرف بفعل الجاذبية خ6ل طبقات الخزان الجوفي والذي على  -

.أثره يحدث الھبوط في منسوب الماء الجوفي

حج��م المي��اه المتح��ررة م��ن الخزان��ات الجوفي��ة الح��رة نتيج��ة تم��دد المي��اه وك��ذلك نتيج��ة تض��اغط  -
الخزان تعد ذات قيمة مھملة لذا في مثل ھذه الخزان�ات، ف�ان قيم�ة معام�ل التخ�زين يك�ون مس�اويا 

٠.٣الى  ٠.١لقيمة التصريف النوعي، وتتراوح قيمته من 
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S = Sy

::حجم المياه الذي يصرف أو يسحب من خزان جوفي يمكن حسابه من المعادلة اuتيةحجم المياه الذي يصرف أو يسحب من خزان جوفي يمكن حسابه من المعادلة اuتية** ** 

Vw = S*A* ∆h
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:)١(مثال 

ومعام��ل ومعام��ل ) ) ٢٢ك��مك��م  ١٢٣١٢٣((احس��ب حج��م المي��اه المفق��ودة م��ن خ��زان ج��وفي غي��ر محص��ور مس��احته احس��ب حج��م المي��اه المفق��ودة م��ن خ��زان ج��وفي غي��ر محص��ور مس��احته 
).).مترمتر  ٠.٢٣٠.٢٣((نتيجة حدوث ھبوط في منسوب المياه بمقدار نتيجة حدوث ھبوط في منسوب المياه بمقدار ) ) ٠.١٣٠.١٣((التخزين له التخزين له 

:الحل
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Vw = S*A*∆H

= 0.13 * 123 * 106 * 0.23 = 3.68 * 106 m3
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:)٢(مثال 

    لهله  التخزينالتخزين  ومعاملومعامل  ))٢٢كمكم  ١٢٣١٢٣((  مساحتهمساحته  محصورمحصور  جوفيجوفي  خزانخزان  منمن  المفقودةالمفقودة  المياهالمياه  حجمحجم  احسباحسب

..))مترمتر  ٢٣٢٣..٠٠((  بمقداربمقدار  المياهالمياه  منسوبمنسوب  فيفي  ھبوطھبوط  حدوثحدوث  نتيجةنتيجة  ))٠٠٠٥٠٠٠٥..٠٠((

:الحل
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Vw = S*A*∆H

= 0.0005 * 123 * 106 * 0.23 = 1.41 * 104 m3
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