
 

  م2006املؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية والبيئة اجلافة 

  
  
  

  وث املياه اجلوفية يف حوض صنعاءدراسة يف تل
  
  

  مصطفى رشيد العبيدي
  

   اليمن - صنعاء - كلية اآلداب –  قسم اجلغرافيا–جامعة صنعاء 
  

  لخصامل
  

 متـر  300ل من الناحية اجليولوجية حوض ايار شبه مغلق تتراكم فيه حوايل أكثر من أن حوض صنعاء ميث   
من الرواسب الرباعية واليت متثل خزانا جوفيا من املياه إال أن النشاط العمراين والصناعي ملدينة صنعاء والـيت متثـل                    

هلذا فأننا اخترنا طريقة دراسـتيك      و. القاع أصبح يهدد وبشكل خطري هذا اخلزان وخاصة يف األجزاء الشمالية منه           
  : بكندا واليت هي قائمة على سبعة معايري فيزيائية1993اليت استعملت أول مرة عام 

  عمق املياه اجلوفية -1
 التغذية املائية -2
 املواد املكونة للخزان -3
 نوع التربة -4
 امليل الطبوغرايف -5
 أثر املنطقة املهواة أو اوات -6
 الناقلية املائية -7

  . السبعة هي اليت حتدد مدى احلساسية للتلوث وتوزيعها املكاين عرب اخلرائط اليت مت إنشاءها أن هذه القيم 
     أتضح لنا من خالل التحليل لألحواض املائية الثانوية أنه من بني املواقع األكثر حساسية هـي املنـاطق        

  .الشمالية ملدينة صنعاء وتلك احملاذية للمناطق العمرانية
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  املقدمة 
  

إىل أزمـة ميـاه   ) قاع أو سهل صنعاء ( يتعرض حوض صنعاء وخاصةً يف أجزائه الوسطى       
وهذه األزمة تشمل نضوب واخنفاض يف مستوى املياه اجلوفية وكذلك تعرضها للتلوث نتيجة النمو              

تياجات اليومية من االقتصادي والعمراين حتت الضغط الدميغرايف املتزايد واليت أدت إىل زيادة يف االح         
  .املياه

أن هذه املوارد تبقى حمدودة بالنظر لإلمكانيات املناخية السائدة وكذلك طبيعة هذه امليـاه              
بالنسبة حلوض صنعاء حيث متثل املياه اجلوفية املورد الوحيد لكل النشاطات املذكورة إال أن هـذه                

ن و نـوع وطبيعـة النـشاطات    األخرية أصبحت معرضة للتلوث حبكم  اخلصائص الطبيعية للخزا     
 نسمة ما يعـادل     2027501 ) 2004 حسب تعداد ( يقطن يف حوض صنعاء     . املتمركزة يف احلوض    

 من مساحة اليمن ممـا  %0.58  ما نسبته 2 كـم  3200  من أمجايل سكان اليمن وضمن مساحة      10.3%
وبالتايل إمكانية  تأثرها    يعين نسبة عالية من الكثافة السكانية وأنشطة اقتصادية كثرية متمركزة فيها            

  .  بالتلوث 
تتلوث املياه يف حوض صنعاء باملبيدات واألمالح الضارة ومسببات األمراض بسبب غياب            
شبكات ااري من كثري من املناطق يف هذا القاع كذلك فأن تلوث املياه اجلوفية أصـبح مـسألة                

يل الكيميائية للمياه ارتفاع كميـة      أظهرت نتائج التحال  .  حتمية وعلى األخص يف العاصمة صنعاء       
األمالح والكلوريد والقاعدية والنترات يف املناطق الشمالية و الشمالية الـشرقية ووسـط القـاع               

إن هذا االرتفاع   ناتج عن قرا من املناطق احلضرية ومناطق جتمع مياه ااري               ).   2006سنهوب(
حلضري والذي ينمو بشكل عايل ومتسارع سـنوياً         كما أن زيادة الطلب املائي يف القطاع املرتيل ا        

  . جيعل خطورة زيادة التلوث وارد
  

  هدف الدراسة
  

إن اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة و قابلية  حساسية هذا احلوض للتلوث وباألخص للجهـات                 
   برية يفالرمسية عند اختيار و حتديد مواقع للتخلص من النفايات الصلبة أو السائلة يف ضل الزيادة الك

http://www.pdffactory.com


 

  م2006املؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية والبيئة اجلافة 
3  
  

  .كمية النفايات املتوفرة يومياً وعند التخطيط للتوسع يف استخدام األرض مستقبال
  

  الطرق املستخدمة
  

الكارتوغرافية  ) DRASTIC METHOD( استخدمت يف هذه الدراسة  طريقة دراستيك  
بلية واحلساسية للتلوث  وهي طريقة ذات منهجية بسيطة ودقيقة تعتمد علـى             وهي طريقة تبني القا   

   ) .   2000قاله ودريدي ( التشخيص العددي ملختلف املعايري الفيزيائية ألي حوض 
إن هذه  الطريقة قائمة على سبعة معايري فيزيائية أعطيت لكل معيار قيمة ثابتة حسب وزنه                

وهـذا مـا   )  الدور الذي يلعبه يف الزيادة أو احلد من التلوث    أي حسب أمهيته وتأثريه من حيث     ( 
   ) .1( يظهر يف اجلدول رقم 

  
  يبني وزن معايري دراستيك الفيزيائية ) 1(جدول 

  الوزن  املعيار  الرقم
  5  عمق املياه اجلوفية  1
  1  )  الطبوغرافية ( االحندار   2
  5  تأثري منطقة التهوية  3
  4  ةالتغذية السنوية املائي  4
  2  نوع التربة  5
  3  الطبقة الصخرية للخزان  6
  3  )الناقلية اهليدرولية ( النفاذية   7

  
 حـسب الظـروف احملليـة    10 – 1من  وكل معيار تعطى له قيمة استداللية أو درجة تقييم          

مث  ) 2جدول  ( للمنطقة املراد دراستها وهذه القيم موضحة يف جداول دراستيك تتعلق بكل معيار             
  . خرائط استداللية متثل كل واحدة منها أحد املعايري 7ننشأ بعدها 
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  جدول دراستيك ملختلف املعايري وقيمها ) 2( جدول رقم 

   )% Topography( ميل امليدان 
   )Cotation(التقييم    )Interval( الفاصل 

00-02  10  
02-06  09  
06-12  05  
12-18  03  
+18  01  

  
   )Annual recharge(سنة / ية السنوية سم التغذ

   )Cotation(التقييم    )Interval( الفاصل 
00-05  01  
05-10  03  
10-18  06  
18-25  08  
+25  09  

  
   )Soil media(نوع التربة 

   )Cotation(التقييم   )Soil(طبيعة التربة 
  10  تربة غري مسيكة 

  10  حصى

  09  رمل

  07  طني مشقق

  06   رمليةتربة مسيكة

  05  تربة مسيكة

  04  تربة مسيكة وطمى

  03  تربة مسيكة طينية

  01  طني غري مشقق
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   )Impact of vadose zone( تأثري منطقة التهوية 
   )Cotation(التقييم   تأثري منطقة التهوية
  01  طمى وصلصال

  03  يسيتطني ش

  06  صخركلسي

  06  صخررملي

  06  طبقات كلسية، رملية وطني شيسيت

  06  رمل وحصى مع طمي وطني

  06  صخور متحولة

  08  رمل وحصى

  09  بازالت

  10  كلس كارسيت

   )Depth of water( عمق املياه 
   )Cotation(التقييم    )Interval(الفاصل 

00.5 – 1   10  
1.5 – 4.5  09  
4.5 – 09  07  
09 – 15  05  
15 – 23  03  
23 – 31  02  
+31  01  
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   )Aquifer media( الوسط املائي 
   )Cotation(التقييم   طبيعة الوسط املائي
  02  صخر شيسيت صلب

  03  صخور متحولة

  04  صخور متحولة هشة

  06  طبقات من الصخور رملي، كلس وطني

  06  صخر رملي صلب

  06   صلبصخر كلس

  08  رمل وحصى

  09  بازالت

  10  صخر كلسي كارسيت

  
   )Conductivity( اليوم / الناقلية اهليدرولية م 

   )Cotation(التقييم    )Interval(الفاصل 
0.04 – 04  01  
04 – 12   02  
12 – 29  04  
29 – 41  06  
41 – 82  08  
+82  10  

   
نتضاد هلذه اخلرائط لنستخرج منـها اخلريطـة        أما اخلطوة التالية فهي عملية التراكب واال      

وهي عبارة عن خريطة تظهر فيها املنطقة املدروسة مقسمة إىل وحدات           ) خارطة دراستيك (النهائية  
. الذي يعرب عن مدى حـساسيتها  )  DRASTIC INDEX( وكل وحدة معرفة مبدلول دراستيك 

  :وحيسب مدلول دراستيك بالشكل التايل 
  .درجة التقييم × موع حاصل ضرب وزن كل معيار جم= مدلول دراستيك 

وهذا املدلول ميثل تقييم مستوى اخلطر املتعلق بالتلوث للوحدة اهليدروجيولوجية اليت تظهر            
  حمددة يف اخلريطة النهائية وكلما كان املدلول كبري يدل على حساسية تلوث عايل والعكس صحيح 
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أن هذه الطريقة املعتمدة على اخلصائص الطبيعية قد مت إضافة أربعة معايري بشرية هلا وكـل                
معيار مت إعطائه قيمة استداللية أو درجة تقييم حسب مقدار التأثري  و االختالفـات يف اسـتخدام                  

االقتصادية واالجتماعيـة   واليت متثل خمتلف النشاطات      ) 3( األرض وكما موضحة يف جدول رقم       
  .ملنطقة معينة تسمح هذه النتائج باختاذ القرارات املالئمة ويف احملافظة على املوارد الطبيعية 

  
  املعايري البشرية ) 3 (جدول رقم 

  الوزن  استخدامات األرض 
  1  احملاجر

  2  الزراعة

  3  الصناعة

  4  السكانية

  
  املوقع اجلغرايف ملنطقة الدراسة

يقع هذا السهل يف     . قة الدراسة سهل أو قاع صنعاء وهو جزء من حوض صنعاء          تشمل منط 
تبلـغ   ). 1شـكل  (األجزاء الوسطى من احلوض وهو اجلزء املنخفض طبوغرافيا من حوض صنعاء   

 وهـو جـزء مـن إقلـيم     2 كم360  أما مساحة املنحدرات احمليطة به فهي2 كم425 مساحة السهل 
 15ْ 01 شرقا وبني دائريت عرض      44ْ 29  و    44ْ 02  بني خطي طول   ميتد السهل . املنخفضات الوسطى 

  .ْ مشال خط االستواء15 37و 
  

  جيولوجية وطبوغرافية منطقة الدراسة
تنكشف يف منطقة الدراسة واملناطق احمليطة ا العديد من التكوينات الصخرية املختلفة واليت           

  :حدث كال منتعود ألعمار جيولوجية خمتلفة تشمل من األقدم إىل األ
وهي صخور جريية فتاتيـة     ) اجلوراسي األوسط و األعلى   (جمموعة صخور عمران اجلريية      -1

مارلية  و طينية ال تنتشر بشكل واسع يف منطقة الدراسة و إمنا يتركز انتشارها يف مشـال                  
   .2 كم3 القاع مبساحة حوايل
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وهي صخور رملية متوسطة    )  الثالثي األسفل  –لى  الكريتاسي األع (تكوين الطويلة الرملي     -2

يتميـز  ) 1993النخال  (إىل خشنة  حصوية يتخللها العديد من العدسات الطينية والغرينية           
هذا التكوين بكثرة الشقوق والكسور و ينتشر هذا التركيب يف السفوح الشمالية الشرقية             

 ).2006العبيدي (والشمالية الغربية 
وهي صخور بركانية متكونة من جمموعة من الـصخور أمههـا           ) الثيالث(بركانيات اليمن    -3

البازلت القاعدي إضافة إىل فتات و رماد ومقذوفات بركانية احتضنت يف فترات اهلـدوء              
طبقات رسوبية من الطني والطفل ومتثل مكاشف هذه الصخور املساحة األكرب من مساحة             

 .املنحدرات املشرفة على قاع صنعاء
 %10تتواجد على شكل خماريط بركانية مركزية متثل حـوايل       : نية الرباعية الصخور الربكا  -4

 .من صخور منطقة الدراسة
وهي ركامات السفوح من صخور فتاتية متفاوتة يف احلجم تتـراوح           : االرسابات احلديثة    -5

 متـر   200-100ن  بني طمى و حصى و جالميد تنتشر يف قاع صنعاء وختتلف مساكتـه يب             
 ) 2 شكل(اجلزء األوسط من السهل وخاصة يف منطقة الروضة واملطار          وأكرب مسك هلا يف     

 . من مساحة القاع%54 وميثل حوايل
إن هذا التوزيع أثر على نوع الترب حيث إتضح سيادة التربة ذات النسجة الطينية الغرينيـة       

  ).2005اليعري (املتجانسة وخاصة يف وسط القاع وتزداد نسبة الطني كلما زاد العمق 
ثل قاع صنعاء حفرة ايار حتدها سلسلة من التصدعات الكبرية املتوازية ذات اجتاه مشـال            مي
تراكمت يف هذا املنخفض مواد رسوبية أثناء العصر الرباعي تتمثل يف مـواد             .  جنوب شرق  -غرب

إن هذه الترسبات قد  أعطت هلذا       .  متر 200حصوية ورملية وطينية يصل مسك بعضها إىل أكثر من          
ض مظهر سهل واسع ومستوي تشرف عليه مرتفعات جبلية يزيد ارتفاعها عن ألفـي متـر                املنخف

  .تتصل بالسهل بواسطة سفوح شديدة االحندار 
  

  مناخ منطقة الدراسة
    حمدودحراري سنوي  يقع حوض صنعاء ضمن اإلقليم املداري الشمايل الذي يتصف مبدى 
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والشتاء معتدل جـاف وموقـع      )  ملم   67,6 (قليل األمطار ) ْ م  21,5(حيث يكون  الصيف دافئ      

احلوض الفلكي ضمن املنطقة املدارية أدى سلباً على موارد احلوض املائية من خالل زيادة الضائعات          
مقارنـة مبعـدل    ) 2000نعمان  ( ملم يف فصل الصيف      300املائية عن طريق التبخر الذي يصل إىل        

أبو مسـور ، اخلطيـب   (  ملم مما يعين وجود فجوة يف املوازنة املائية 186,3األمطار السنوي املقدرة  
  ) . م 1999

                        
  املوارد املائية يف سهل صنعاء

يـاه  تتمثل املوارد املائية يف منطقة الدراسة بشكل كبري باملياه اجلوفية واليت هي عبارة عن م              
سطحية ترشحت عن طريق التربة اهلشة و إىل داخل القشرة األرضية ذات التكوينـات الـصخرية             

وتتميز املياه اجلوفيـة يف  .  الرسوبية اليت تستطيع محل املياه واالحتفاظ ا يف الفراغات اليت تتخللها     
سهل مـن األراضـي   منطقة الدراسة خبصائص هيدرولوجية تبدأ بوصول املياه اجلوفية القادمة حنو ال  

املرتفعة احمليطة للحوض لتنتهي بسهله أو قاعه وهي عادة ما يكون اجتاه هذه املياه يف حركتها مـن                  
تتباين كميـة   . اجلنوب إىل الشمال بسبب االحندار البسيط وارتفاع األراضي يف األجزاء اجلنوبية            

ية حتظى بأكرب كميـة وبنـسبة      االيراد املائي السنوي من منطقة إىل أخرى حيث أن األجزاء اجلنوب          
من أمجايل اإليراد املائي السنوي يف احلوض مث تتناقص حنو الـشمال وصـوالً إىل وسـط                  % 38,7

     %26إىل   أما األجزاء الشمالية فتصل       %35احلوض الذي قدرت فيه نسبة اإليراد املائي السنوي ب          
  بشكل عام حنو الشمال مما سبق يتضح لنا أن كمية اإليراد املائي السنوي تتناقص 

تتواجد املياه يف املنطقة على أعماق متباينة تنتج عن تسرب ميـاه األمطـار يف الترسـبات       
( احلديثة الرملية أو احلصوية وتتوغل يف بطون األودية عرب الفراغات حىت تـستقر يف األحـواض                 

تواجد  يف الطبقات الـصخرية     أما املياه اجلوفية العميقة فهي اليت ت      .  القريبة من السطح    ) اخلزانات  
لتكاوين الطويلة الرملية و وجيد الرملية  تعترب مياهها متجددة وكمياا حمدودة ،  توجد يف خـزان          
كبري يتكون من طبقات حاملة للمياه السفلى منها هي تكوين وجيد الرملي والعليا هي الطبقـات                

ميتاز بوجود تكسرات ومنـاطق ضـعف   الطويلة الرملية يفصل بينهما تكويين عمران اجلريي الذي         
   .عمودية  وكحالن الطيين
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  يبني موقع منطقة الدراسة والصخور املنكشفة يف حوض صنعاء)  1( شكل 

  

  
   يبني مقاطع جيولوجية حلوض صنعاء )2 (شكل 

  
  :كامن التالية وبناًء على ما سبق فأن املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة حمصورة يف امل
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  .مكمن تكوين احلجر الرملي للطويلة و وجيد  وهي مكامن حمصورة  -1
 .مكمن جمموعة الربكانيات الثالثية  -2
 .مكمن جمموعة الترسبات احلديثة وهي مكامن غري حمصورة  -3

  .منا يف هذا البحث حالياً أن املكامن الغري حمصورة هي ما يه
  

  الدراسة اهليدرولوجية واملورفومترية للحوض
أن اخلصائص اهليدرولوجية و املورفومترية للحوض تتحكم بشكل مباشر يف احلركة           

  .املائية أفقية سطحية كانت أو عمودية 
  
  :اخلصائص املورفومترية   - أ

لسهل أو القـاع ميثـل   إن هذا ا.  أن سهل صنعاء هو عبارة عن مصب مائي حلوض صنعاء  
اجلزء الوسطي من احلوض  يتميز حوض صنعاء  بشكله القريب من الشكل الدائري وحميط قـدره                 

أن أغلب مساحة احلوض البالغـة  ) 2006سنهوب  ( كم   84 كم وطول اري الرئيسي يقارب       283
عبـارة   مما يدل على أن الشكل العام للحوض هو          م2000-1000  تنحصر بني ارتفاعي     %55 حوايل

يبلغ متوسط االحنـدار    . عن أراضي منحدرة حنو السهل والذي يقع يف األجزاء الوسطى للحوض            
  . درجة حنو الشمال 2  بينما ال يتجاوز احندار السهل 24ْالعام يف األجزاء احمليطة بالسهل 

   
  :اخلصائص اهليدرولوجية   - ب

التبخر حيـث تقـدر  كميـة    أن املوازنة املائية السنوية للحوض تظهر عجزاً كبرياً بسبب         
  ملم سنوياً و أن مقدار     2118.4ملم سنويا أما التبخر احلقيقي فيصل إىل         186,3األمطار السنوية ب    

  :تصبح وكما تبينها املعادلة التالية) وهي مقدار التغذية املائية للخزان ( التسرب 
  )السيالن + التبخر  ( –التساقط = التسرب 

فة بالنظر لالحتياجات املائية للمنطقة من جهة وتغذية اخلزان    وهي كما نالحظ ستكون ضعي    
   .اجلويف من جهة أخرى إذ يصبح جتديد مياه اخلزان اجلويف بطيء جداً يف حالة تلوث مياهه 
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  :معايري دراستيك املتعلقة باخلصائص اهليدرولوجية  -ج
  : امليل -1

 مقدار ما يتوغل من مياه األمطار يف باطن األرض ومقدار           إن احندار السطح له دور مهم يف      
إن مناسيب االحندار متتد طبيعيا من اجلنوب إىل الـشمال           ).1985الشلش  (ما جيري على سطحها     

وبالتايل فأن احندار ااري املائية يكون حنو املنطقة السهلية املنخفضة أو ما يعرف بسهل  صـنعاء                 
دارات منطقة الدراسة  بالتنوع  فهنالك االحندارات العالية اليت ال تسمح         تتميز احن ).   2000نعمان  (

 – 9بني  للمياه املنطلقة بالتسرب أو التبخر بشكل كبري وهي متثل اجلزء األكرب من حوض صنعاء تقع                

ْ  أما االحندار الذي يقع يف وسـط ومشـال           9 – 2  وهنالك االحندارات املتوسطة واليت تقع بني       ْ 24
 ) أ – 2( دراستيك  جبدول )3 شكل(   وإذا قارنا هذه اخلريطة االستداللية       .ْ    2 – 0 أا قليلة بني  السهل ف 

  :حنصل على النتائج التالية 
  

  1= الوزن 

  
  :التغذية املائية  -2

 التسرب يف سهل صنعاء وذلك لالختالف التغذية املائيـة          ليس من السهولة حساب ظاهرة    
السنوية بسبب تذبذا وكذلك اختالف اخلصائص اجليولوجية للحوض ولكن مع ذلك مت حساب             

 سنوات وبصورة تقريبية وذلك لصعوبة احلـصول علـى    9معدل التغذية املائية للحوض على مدى       
 ملـم يف الـسنة وكمـا يف         1,5مبا يعادل   ) التسرب  ( قراءات متكاملة حيث قدرت هذه التغذية       

   :)4شكل (اخلارطة 
4= الوزن   

  املدلول  التقييم  امليل الطبوغرايف
0 – 2 ْ  10  10  
2 – 9 ْ  5  5  
9 – 24 ْ  1  1  

السنة/ التسرب ملم   املدلول التقييم 
1,5 4 6 
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  خارطة توزيع االحندارات يف قاع صنعاء ) 3( شكل 
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    يوضح التغذية السنوية يف قاع صنعاء ) 4( شكل 
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  الدراسة اجليولوجية 

  
أن الدراسات اجليولوجية للترسبات املتراكمة يف حوض صنعاء وخاصة يف األجزاء الوسطى            

ختلفة أظهرت اختالف أنواع الترسبات يف من احلوض وعرب عمليات احلفر أو الطرق اجليوفيزيائية امل     
توزيعها أفقياً وعمودياً حيث أظهرت بأن ترسبات احلبيبات اليت تقع يف األجـزاء الوسـطى مـن               
احلوض تتميز بأحجامها الصغرية من ترب طينية ورملية وغرينية بينما تلك اليت تقع عنـد حافـات       

ا التغيري يف سحنة الترسبات املتراكمة ناتج عن        أن هذ .  السهل فأا تتميز بأا تربة خشنة حصوية        
  . اختالف كميات التهاطل السنوي والفصلي لألمطار واختالف سرعة جريان املياه 

 200أن عمق التربة يف هذا احلوض تزداد باجتاه وسط ومشال السهل حيث تصل إىل حوايل                
األساس املقاوم فأنه يتكـون مـن       أما  .   متر   50متر بينما تقل عند احلافات اخلارجية إىل أقل من          

الصخور البازلتية والرملية والكلسية واليت تقع على أعماق خمتلفة بسبب كثافة التصدع  يف املنطقـة   
   ).2003العبيدي والقطبة (

  
  :معايري دراستيك املتعلقة باملعطيات اجليولوجية 

  : نوع التربة – 1
ط التربة لسهل وحوض صنعاء يـتنب لنـا أن          بناًء على املعطيات امليدانية واملختربية وخرائ     

 وتظهـر    )5( هنالك ثالثة أنواع رئيسية من الترب يف هذا السهل وهي كما موضحة يف الـشكل        
  :نتائجها على الشكل التايل 

  
  2= الوزن 

  املدلول  التقييم  نوع التربة
  20  10  حصى ورمل خشن

  14  7  رمل وطني وحصى

  8  4  طني ورمل
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  نوع التربة يف قاع صنعاء ) 5( شكل 
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  : تأثري منطقة التهوية – 2

أن مقدار تأثري منطقة التهوية وهي املنطقة الغري مشبعة اليت تلعب دوراً رئيـساً يف أنتقـال                 
ة تعتمد على نوع املادة الصخرية املكونة هلا وهـي يف الغالـب             امللوثات وسرعتها حنو املياه اجلوفي    

من ) منطقة التهوية   ( متكونة من نفس الصخور الفتاتية من حصى ورمل وطني وأن بنية هذه التربة              
  .حيث ترتيب ونسب وتوزيع وانتظام هذه املفتتات حيدد دورها يف عملية نقل امللوثات 

ستويات أو أنواع خمتلفة من مناطق التهويـة تظهـر          تبني من خالل الدراسة وجود ثالثة م      
  : التايل )6(نتائجها على الشكل 

  
  5= الوزن 

  املدلول  التقييم  منطقة التهوية
  15  3  رمل+ طني 

  30  6  حصى وطني+ رمل 

  45  9  بازلت

  
  الدراسة اهليدرجيولوجية

  
  :الوحدات اهليدروجيولوجية   - أ

ستويني للمياه اجلوفية األول هو سطحي متكون من        أظهرت الدراسة يف حوض صنعاء أن هنالك م       
رسوبيات فتاتية تتسم بالتدرج احلبييب من السفوح احمليطة باجتاه السهل عندما تصبح تكوينات طينية            

  . متراً 50يصل مسكها إىل أكثر من ) غري نفاذة (  رملية أو طينية شبه كتيمة –
بنائية للصخور اليت تقـع حتتـها وأن هـذا          أن تغيري مسك التربة ناتج عن تأثري العمليات ال        

املستوى من املياه اجلوفية السطحية يتكون يف الرواسب الرباعية ويف بركانيات اليمن على شـكل               
( عدسات أو أحواض خيتلف عمقها باختالف املوقع بالنسبة ملقطع اجليولوجي للطبقات الـصخرية      

   ) .2شكل 
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   ني تأثري منطقة التهوية يف قاع صنعاءيب ) 6( شكل 
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أن صخور الطويلة الرملية تتواجد عميقا يف األجزاء اجلنوبية وتقترب من السطح يف األجزاء              

أن . الية من احلوض    الوسطى والشمالية وختتفي متاماً ليظهر تكوين عمران الكلسي يف األجزاء الشم          
وجود مناطق الضعف من تشققات و صدوع جعل االتصال بني اخلزانات الـسطحية واخلزانـات               

  . العميقة وارد كما يف طبقات وجيد الرملية 
أن حوض صنعاء تعرض إىل انكسارات وصدوع عميقة وعموديـة سـببت يف اخنـساف               

نـها بنيـة جيولوجيـة      تفاضلي لقاع احلوض حيث ارتفعت جهات واخنفضت أخـرى نـتج ع           
  .وهيدرجيولوجية معقدة 

  
  :معايري دراستيك املتعلقة باملعطيات اهليدروجيولوجية  - ب
  : الطبيعة الصخرية للخزان  -1

أمكن تقسيم اخلزان إىل ثالثة مناطق هيدروجيولوجية وكما موضحة يف جدول دراسـتيك             
 : ) 7شكل ( واخلارطة 

    
  3= الوزن 

  املدلول  التقييم  طبيعة الوسط املائي
  18  6  رمل+ طني 

  18  6  صخور كلسية ورمل وطني

  27  9  بازلت+ رماد بركاين 

  
  :عمق املياه-2

 متـر وان التغذيـة   250أن مستوى املياه اجلوفية يف حوض صنعاء عميق يتجاوز يف بعضها           
 أجتـاه   ومن خالل املقطع اجليولوجي يتضح بأن     . املائية تتم  من احلواف اجلنوبية والشرقية والغربية       

السيالن اجلويف يتم باجتاه عام من الشمال حنو اجلنوب موازيا اجتاه سهل صنعاء وهو مـا يعـاكس           
    صنعاء من خالل األعمال احلقلية لوحظ بأن مجيع اآلبار يف سهل. االحندار الطبوغرايف للسهل
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      يوضح الطبيعة الصخرية يف قاع صنعاء  )7( شكل 
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  حتـصل علـى     )8( م لذلك فأنه استنادا إىل جدول وخارطة دراستيك   50يكون أعماقها أكرب من     

  .قيمة واحدة  لكل احلوض
  

  5= الوزن 
  املدلول  التقييم  )املتر( عمق املياه اجلوفية 

<50   1  5  

  

  
   مق املياه اجلوفية يف قاع صنعاء يبني ع )8( شكل 
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   الناقلية اهليدرولية -3

تتميز طبقات احلجر الرملي للطويلة بسعتها التخزينية العالية اليت تـساعد علـى رفـع خواصـها                
اهليدروليكية مما يساعد على سهولة حركة املياه اجلوفية خالل املكونات الصخرية للطبقة و إن نسبة               

  أما الترسبات احلديثة فأا متكونة من        ).2006سنهوب   (%3.7املسامية يف هذه الصخور تصل إىل       
رواسب تتألف من الرمل و الغرين واحلصى  والطني واملواد الكلسية وتتسم صخور هذه اموعـة                

يتها العالية  بأا متراصة ضعيفة التماسك تتواجد يف بطون األودية ويف املناطق املنخفضة ومتتاز بنفاذ            
       ).1983أغا (

استنادا إىل الطبيعة الرسوبية املكونة للخزان املائي ومسكها فأن التكاوين الـصخرية ذات املـسامية              
والترسبات احلصوية والكلسية واليت سجلت يف مناطق حافات الـسهل          ) تكوين الطويلة   ( العالية  

 واليت تقع يف وسط ومشال السهل وكما مبينة يف     تلتها منطقة السهل ذات النفاذية واملسامية املتوسطة      
  ).9شكل (اجلدول واخلارطة 

  
  3= الوزن 

  املدلول  التقييم  النفاذية
  نفاذية متوسطة
  نفاذية عالية

6  
10  

18  
30  

  
  النتائـج

  
      بعد أن مت استعراض اخلصائص الفيزيائية لسهل صنعاء ومت رسم معايري دراستيك الـيت     

  ). 11 و 10( القابلية للتلوث أستطعنا أن نستنتج اخلارطة النهائية للحساسية شكل          تبىن عليها خرائط    

وهي عبارة عن جتميع أو تراكم للخرائط السبع املعربة عن هذه املعايري وقد ظهرت على شكل بقع                 
أو أنطقة أو قطاعات  ولكل واحدة منها قيمة رقمية تدل على مدلول دراستيك حيـث ظهـرت                  

ية متوسطة تقع جنوب وجنوب شرق وغرب مدينة صنعاء بينما تظهر املنـاطق             مناطق ذات حساس  
  الشمالية حبساسية أقل وعند مقارنة هذه النتائج مع دراسات سابقة ألحواض أخرى مثل حوض 
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  نعاءيبني الناقلية اهليدرولية يف قاع ص ) 9( شكل 

  
نالحظ أن حساسية حوض صنعاء للتلوث هـي أقـل            ) 2000قالة و دريدي    ( تبسة يف اجلزائر      

بكثري من تلك األحواض لألسباب الطبيعية اليت مت استخدامها كمعايري يف هذه الدراسة حيـث مل                
    أما املناطق 122تصل أعلى قيمة حتسس يف األطراف اجلنوبية من سهل صنعاء إىل أكثر من 
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بينما وصلت احلساسية يف حـوض تبـسة إىل    110-83الوسطى والشمالية فإا بقت يف حدود بني  
إن هذه النتائج مل تأخذ بنظر االعتبار أثر العوامل البشرية واستخدامات األرض املختلفة أعلى              . 179

جلوفية يف مناطق عديـدة مـن       اخلزانات املائية وذلك من خالل  مالحظة حاالت التلوث للمياه ا          
  . صنعاء

من املعلوم أن املياه اجلوفية تتعرض إىل التلوث  نتيجة عوامل طبيعية أو بشرية وقد تتبـاين                 
أن املكـامن املائيـة     .   شدة اخلطورة من الناحية املكانية أو الزمانية بسبب اختالف هذه العوامل            

شدة أو اخلطورة بسبب اخـتالف اخلـصائص        السطحية منها أو العميقة قد ال تتعرض إىل نفس ال         
  . الطبيعية و البشرية

  

    
  )دراستيك (   خريطة القابلية للتلوث )11( شكل    يبني معايري دراستيك لقاع صنعاء )10( شكل 

    

http://www.pdffactory.com


 

  م2006املؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية والبيئة اجلافة 
25  
  

قع يعتمد على عوامل عديدة منها كمية امللوثات        أن ظاهرة التلوث للمياه اجلوفية يف أي مو       
، نوع امللوثات ، الوسط الناقل ، الوسط املستقبل أو اخلزان املائي وهذه العوامل قد ختتلـف مـن              

أن اخلزانات املائية هي األخرى ليست ذات طبيعة واحدة أو          .  موقع إىل آخر حسب طبيعة املوقع       
خزانات هلا خصائص بنائية خمتلفة فمنها اخلزانات البنائيـة         شكل واحد أو بناء متماثل وإمنا هنالك        

البسيطة ومنها اخلزانات املائية املعقدة اليت صممتها قوى سببت يف أنشاء وتكوين أنظمة صدعية أو               
طيات جعلت من خزانات املياه اجلوفية أن تكون على أشكال وأمناط خمتلفة وهذا ما مييز حـوض                 

 منخفضاً أو أخدود بنائي وسطي أمتلئ بترسـبات حديثـة ذات   إن  وسط احلوض كون  .  صنعاء
أحجام خمتلفة توزعت يف وسط احلوض مكونة سهالً أو قاع أمتد بشكل طـويل تقريبـاً حتيطـه                  

وهـو  .املرتفعات واملنحدرات من اجلهات اجلنوبية والغربية والشرقية وهو أكثر توسعا حنو الشمال             
  .اخلارد وتقع مدينة صنعاء يف وسط هذا السهل شبه مغلق مفتوح من الشمال حنو وادي 

أنكشف على سطح هذا احلوض أنواع متباينة من الصخور ذات أعمار خمتلفة امتدت  مـن    
تعترب .  حىت الترسبات الفتاتية الرباعية احلديثة      ) اجلوراسي  ( صخور حجر الكلس موعة عمران      

تظهـر الطبقـات    .  ي للمياه يف هذا احلوض      اخلزان الرئيس ) الكريتاسي  ( صخور الطويلة الرملية    
الربكانيـات الرباعيـة    ( يف مشال السهل بينما احلديثة منـها        ) جمموعيت الطويلة وعمران    ( القدمية  

أن هذا التنوع من الصخور قد أنعكس تنوعـاً يف مـسامية   .  يف وسط وجنوب السهل    ) والثالثية  
  .ونفاذية الصخور 

وقع سيتميز حبساسية خمتلفة من حيث تأثره بقابلية التلوث بـني        استناداً إىل ذلك فأن هذا امل     
أجزائه املختلفة نظراً الختالف االحندار ، عمق املياه ، التغذية السنوية ، النفادية واملسامية وكذلك                

أن تطبيق قانون دراسـتيك ميكـن أن    .  نوع الصخور احلاملة ونوع الوسط الناقل وكذلك التربة         
دار احلساسية للتلوث وحتديد املناطق ذات القابلية األسرع واألضـعف هلـذه            يستخدم لتحديد مق  

الظاهرة اخلطرة ومن مث أمكانية التعامل مع هذه املناطق على ضوء قابليتها للتلوث  على ضوء نـوع   
العالقات طردية أو عكسية لكل عامل من هذه العوامل مع هذه القابلية مثالً أن عمق امليـاه يـؤثر            

  باشراً على قابلية التلوث فكلما كانت مستوى املياه اجلوفية قريب من السطح تكون قابلية تأثرياً م
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التلوث عالية والعكس صحيح ونوع التربة هلا عالقة مباشرة وكذلك النفادية واملسامية وغريها مـن    

   .هذه اخلصائص اليت تلعب دوراً رئيسياً يف قيمة احلساسية للتلوث
أما العوامل البشرية فأا تلعب دوراً مهماً يف زيادة قابلية ظاهرة التلوث حىتً  يف املنـاطق                 

لقد تبني مـن    . اليت ال تكون ذات حساسية عالية للتلوث وهذا ما مت مالحظته يف منطقة الدراسة               
لتر يف أقـصى  /م  ملغ550-500بـني  خالل التحاليل املختربية إن جمموع األمالح املذابة فيها تتراوح     

منطقـة بـين    (حاالا الطبيعية عدا بعض احلاالت اليت يظهر فيها ارتفاع جمموع األمالح الذائبـة              
ويعزى ذلك لتلوث اخلزانات املائية نتيجة اختالطها مع مياه الصرف الصحي وذلك لقرب       ) احلارث

ـ    . املناطق احلضرية أو مناطق جتمع مياه الصرف الصحي        ات يف بعـض    تظهر مكاشف هذه الطبق
املناطق من مشال شرق مدينة صنعاء ومناطق الشمال والشمال الغريب مث يالحظ اختفاءها بالتـدريج      

  .         جنوبا
ولذلك فقد مت وضع معايري بشرية لالستخدامات األرض أضيفت إىل املعايري الطبيعية الـيت              

  ذه املعايري تشمل ما يلي وضعها دراستيك لغرض حتديد املناطق األكثر تعرضاً للتلوث وكانت ه
  .استخدامات األرض الزراعية  -1
 .استخدامات األرض الصناعية  -2
 .استخدامات األرض السكنية  -3
 .احملاجر وغريها  -4

  :وقد مت وضع تقييم لكل من هذه املعايري األربعة وعلى الشكل التايل 
  

  4= الوزن 
  املدلول  التقييم  سكانية

  24  6  سكنية مزدمحة 

  16  4  سكنية وسط

  8  2  سكنية واطئة
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  3= الوزن 
  املدلول  التقييم  صناعة

  18  6  صناعة مزدمحة

  12  4  صناعية وسط

  6  2  صناعة قليلة 

          
  2= الوزن 

  املدلول  التقييم  زراعة
  10  5  أمسدة+ زراعة كثيفة 

  6  3   أمسدة+زراعة متوسطة 

  2  1  زراعة ضعيفة بدون أمسدة

  
  1= الوزن 

  املدلول  التقييم  حماجر
  3  3  حماجر كثيفة

  2  2  حماجر وسط

  1  1  حماجر قليلة

  
لقد لوحظ باستخدام هاذين املعيارين بأن احلساسية بالتلوث يف السهل اختلفت بـاختالف          

فقـد  ).  12شـكل  (خدام املعايري البـشرية    املعايري الطبيعية أوال مث تغريت هذه احلساسية عند است        
أظهرت النتائج بأن مقدار احلساسية  حولت بعض املناطق مثل أمانة العاصمة اليت كانت حساسيتها           

وخاصةً يف مشاهلا والذي ميتاز باسـتخدام       ) 13شكل  (للتلوث قليلة إىل مناطق ذات حساسية عالية        
  . جماري للمياه الثقيلة األرض بصورة مؤذية وذلك من خالل عدم وجود شبكة

أن هذه النتائج مطابقة لنتائج الفحوصات املختربية وامليدانية حيث أظهرت نتائج الدراسـة             
امليدانية زيادة يف نسبة التلوث يف هذه األماكن وذلك من خالل تسجيل احلاالت املرضية اليت تتميز                

   .ا هذه املناطق 
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  ةـاخلامت
   

استخدام قانون دراستيك  للمعايري الطبيعية يف قياس مقدار احلساسية للتلوث للخزانات            أن  
املائية أظهرت بأن املناطق اجلنوبية واجلنوبية الشرقية والغربية من سهل صنعاء هي أكثـر املنـاطق                
حساسية للتلوث بينما تكون املناطق الوسطى والشمالية هي أقل حساسية لذلك فأننا نقترح عنـد               
أنشاء مناطق رمي أو حفظ النفايات أو غريها فأن اختيار املناطق الشمالية للسهل هي أقل خطـورة   
على اخلزانات املائية منها من املناطق األخرى على شرط أن ال تزيد الكمية عن احلدود املسموح ا                 

رض أظهرت  ولكن عند أضافتنا للمعايري البشرية من استخدامات األ       .  مع مراعاة الشروط الصحية     
أن املناطق الوسطى وخاصة مشال صنعاء قد غريت املعادلة حبيث أصبحت هذه اخلزانات املائية مـن       

  .      أكثر اخلزانات تعرض للتلوث وهو ما يطابق الواقع احلايل 
إن طريقة  دراستيك و املعايري البشرية اليت مت إضافتها يف هذه الدراسة قد تصبح أداة فعالـة         

إن هذه الطريقة وما مت من  إضـافة  . اب القرار يف ميدان   وقاية املوارد املائية اجلوفية  يف أيدي أصح  
للمعايري البشرية هي رمبا قد حتتاج إىل تعديل يف أوزان بعض املعايري استنادا إىل طبيعة املنطقة املـراد         

  ).2000(دراستها وكذلك صعوبة حساب بعض املعايري وهذا ما طابق دراسة قالة  و دريدي 
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يبني جمموع املعايري الطبيعيـة  والبـشرية        ) 12 (شكل

  حلساسية التلوث يف قاع صنعاء
  يبني شدة التلوث يف قاع صنعاء  ) 13(شكل
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 The Sana'a Basin, corresponds, from a structural point of view, to subsidence as a 

semi closed in which are accumulated of about 300m. Of quaternary sediments. It 
constitutes an enormous natural lank of underground water. However the industrial and 
urban Activities of city of Sana'a which occupies the middle of the Basin – represents 
today a serious threat for this water – bearing. 

 We tried to  adopt a scientific numerical approach in order to evaluate the 
vulnerability of this basin to pollution. We have chosen, in the present case, the 
DRASTIC method, which has been used for the first time in 1993 in Canada, which is 
based on 7 physical parameters 

D. depth to water  
R. net Recharge 
A- Aquifer media 
S- Soil media  
T- Topography 
I- Impact of the Vamoose zone 
C- Hydraulique conductivity 
The weighted amount of the DRASTIC 7 parameter defines the degree of 

sensitiveness and its spatial distribution through the map. This analysis shows that some 
of the areas especially in the north and the nearest zones of the urban area are the most 
vulnerable.  
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