
 االشكال االرضية الناتجة عن المياه الجوفية
 المياه مصادر وىما أساسيين مصدرين من المائية احتياجاتو عمى اإلنسان حصل  

 األرضية او الجوفية المياه ومصادر الوديان ومجاري والبحيرات األنيار مياه وتشمل السطحية
 مياه عن عبارة ىي : Groundwaterالجوفية  المياهوالكيوف.  والينابيع اآلبار وتشمل
 جدا قديمة أو حديثة تكون مختمفة أزمنة عبر تكونت الرسوبية الصخور مسام في موجودة
 الذائب الجميد أو الموسمية أو الدائمة األنيار أو المطر غالبا المياه ىذه مصدر. السنين لماليين
 نوع عمى تعتمد التسرب بالتغذية، عممية يعرف فيما داخميا إلى األرض سطح من المياه وتتسرب

 كانت فكمما( التغذية مصدر) السطحية المياه تالمس التي األرض سطح عمى الموجودة التربة
 وبالتالي لممياه األفضل التسرب عمى ساعدت عالية ومسامية كبيرة فراغات وذات مفككة التربة

 بعدة الجوفية المياه من االستفادة وتتم. الزمن بمرور جيد جوفية مياه مخزون عمى الحصول
 المياه كل ىي الجوفية اذا المياه.األنير تغذية أو الينابيع عبر أو الجوفية اآلبار حفر منيا طرق
 .األرض سطح تحت تقع التي

وىي االبار التي تخرج منيا المياه تمقائيا دون الحاجة الى : Artesian Wellالبئر االرتوازي 
وقوعيا في منطقة اخفض من منسوب السطح الضغطي في تمك المضخات وذلك بسبب 

المنطقة. تتكون ىذه االبار عندما تحتوي المنطقة عمى طبقات صخرية منثنية في احدى نياياتيا 
وتكون ظاىرة عمى السطح الستالم التغذية من مياه االمطار وكذلك وجود خزان محصور بين 

 سرب المياه.طبقات غير نفاذه من االعمى واالسفل لمنع ت

 
 



 
 اثر المياه الجوفية في تشكيل ظواهر الكارست:

 ظاىرة ىي : Karstبالكارست الجوفية المياه تأثير عن الناتجة األرضية األشكال تعرف  
 الكيميائي التآكل عن ناتجة بنية وىو الرطبة، الجيرية المناطق في تحدث جيومورفولوجية
 خمس نحو تشمل الكارستية البنى. الجيرية التكوينات وخاصة الكربونية، لمصخور والييدروغرافي

 في Karst كارست إقميم العالم في الجيرية المناطق وأشير .األرض من اليابسة مساحة
 بفعل المتأثرة المناطق جميع عمى وأطمق ىذا االسم الكارست تعبير وشاع ، السابقة يوغسالفيا

 اإلذابة.
 :مناطق الكارست أهم األشكال الجيومورفولوجية في

ويرجع سبب نشأتيا إلى تركز عمميات اإلذابة بفعل مياه :  Sink Holesالبالوعات  .1
األمطار الحمضية في بقعة معينة تحت ظروف مالئمة كأن تزخر البقعة بالشقوق والمفاصل 

لتتطور بعد ذلك ىذه  الصخرية، مما يؤدي إلى ىبوط سطح األرض شيئًا فشيئًا في تمك البقعة
 البالوعو.الحفرة أو 



 
تنتشر ظاىرة الكيوف واألنفاق في مناطق الصخور  : Karst Cavesالكهوف الكارستية  .2

الجيرية الرطبة، وىي عمى ىيئة فراغات طويمة قد تتصل بسطح األرض لتكون الكيوف، وقد 
مترات إلى  ال تتصل بسطح األرض وتبقى عمى ىيئة أنفاق وتختمف أبعادىا من بضع

يزداد عدد ىذه الكيوف مع مرور الزمن، وتصبح أكثر عمقًا واتساعًا.  .عشرات الكيمو مترات
ويؤدي اتصاليا مع بعضيا إلى تكّون أنفاق طويمة تحت السطح. وتتدلى من سقوف الكيف 

واالعمدة الصاعدة  Stalactite باالعمدة الهابطة الكبيرة أشكال صخرية مختمفة، تعرف 
Stalagmite  والسبب في تكون ىذه األشكال الصخرية ىو تراكم بيكربونات الكالسيوم، التي

تكون مذابة في المياه التي ترشح باستمرار مع سقوف تمك الكيوف. ويتكون عمى أرضية تمك 
الكيوف أشكال مختمفة تعرف بالصواعد. وقد تمتقي الصواعد بالنوازل لتشكل معًا األعمدة 

 .الكارستية



 
يقصد بيا المجارى السطحية التى تجف مياىيا نتيجة : Blind Valleysالعمياء  االودية .3

تسربيا في باطن األرض وتحوليا بذلك إلى مجار جوفية ، وقد تظير ىذه المجارى من جديد 
 .مع زيادة كميات المطر بدرجة تفوق معدالت تسرب المياه في باطن األرض

استمرار تعامل المياه الحمضية مع الصخور التي تقبل ينجم عن  :الخشنة الصخرية السطوح .4
 .اإلذابة نشأة العديد من الثقوب والحفر والكيوف الصغيرة في صخور الحجر الجيري

وىى عبارة عن اخاديد طولية ضيقة متقاطعة تتبع نظم الفواصل في  :الكارستية  الحزوز .5
اتات والتى التغطييا تربة سيمكة الصخور الجيرية وتكثر في السطوح الجيرية الخالية من النب

وباتساع ىذه االخاديد يتحول السطح الصخرى إلى كتل بارزة ذات قمم حادة. تظير األسطح 
الجيرية مقطعة ومرصعة بالثقوب والخطوط والحزوز الغائرة ، نتيجة عدم انتظام فعل اإلذابة 

  .عمى سطح األرض
 



 


