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 خالصة 
 

ة في الساحل                   ابيع تحت البحري ة والين ة الكربوناتي تم دراسة المياه الجوفية في النظم الكارستية الرئيسة للطبق
ى قا وري عل ا  الس درو آيمي ائر والهي ة النظ تخدام تقني دة اس ة   . ءع اه الجوفي ى أن المي ير إل ة تش ائر الثابت النظ

نطاقات ارتفاعات التغذية في منطقة بانياس       . والينابيع تحت البحرية ترتبط بالرشح المباشر للهطوالت المطرية       
ين  ا ب ى ٤٠٠م ق عن سطح البحر ٦٠٠ إل يم . م مطل ةδ18Oق ابيع تحت البحري ى  للين   في الباصية تشير إل

ة             . م   ٧٠٠ إلى   ٦٠٠ارتفاعات نطاقات تغذية ما بين         اه العذب ة للمي اعتمادا على قياس السرعة والنسبة المئوي
ـ            ) الباصية وطرطوس   ( في مخارج الينابيع تحت البحرية       ابيع ب ك الين دل تصريف تل در مع د ق ون  ٣٥٠فق  ملي

دير         باعتماد نموذج المزج ا  . السنة  / متر مكعب    م تق د ت وزع أسي ، فق ابع ت رتبط مع ت لتام للخزان المائي  والم
ع السن بحوالي        ة في نب ة سمح بحساب حجم       .  سنة ٦٠زمن اإلقامة المتوسط للمياه الجوفي يم زمن اإلقام تقي

 .  مليار متر مكعب٣٫٧الخزان األعظمي لحوض نبع السن بقيمة تصل إلى 
 

 .ساحلية، الينابيع تحت البحرية، نظائرسورية، الطبقة ال: الكلمات المفتاحية 
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Abstract 
 
The groundwater of major karst system and the submarine springs in the Syrian 
coastal limestone aquifer have been studied using chemical and isotopic 
techniques. Stable isotopes show that the groundwater and submarine springs 
originates from the direct infiltration of atmospheric water. The elevation of 
recharge zones feeding the Banyas area (400-600m a.s.l). The δ18Oextracted for the 
major submarine spring at Bassieh suggests a mean recharge area elevation of 
600-700m a.s.l. Based on the measured velocity and percentage of fresh water at 
the submarine springs outlet (Bassieh and Tartous), the estimated discharge rate 
is 350 million 3m/y. Adopting a model with exponential time distribution, the 
mean turnover time of groundwater in the Al-sen spring was evaluated to be 60 
years. A value of about 3.7 billion 3m was obtained for the maximum 
groundwater reservoir size  
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 :مقدمة -١
الم ،                          ة في مختلف أنحاء الع ة تحت البحري إال على الرغم من حداثة األبحاث النوعية حول ظاهرة الينابيع العذب

د الفين             حيث سعى سكان     ،قي يإن تاريخ استثمارها يعود إلى تاريخ ما قبل ميالد السيد المسيح وتحديدًا منذ العه

رة رب      أرواد جزي اه الش در لمي ن أي مص ة م ان والخالي ي لبن ة صور ف ن مدين ري م زء البح وريا والج ي س  ف

تم جمع       طريقة االستثمار آانت  تتم عن طري      . الستثمار مياه تلك الينابيع      ق وضع  أقماع آبيرة مقلوبة ، بحيث ي

ع     ة القم الي بواسطة فتح ري الع ر تحت الضاغط البيزومت اع البح ن ق ة م ة الخارج ة تحت البحري اه العذب المي

د                     الموضوعة في مخرج النبع ، ويتم توصيل المياه العذبة بواسطة  ناقل مصنوع من الجلد آوسيلة مناسبة ، وق

 , Ayoub et al )األآبر  االسكندر  ضدأشهر من الدفاع عن جزيرتهم  مدة سبعة نقيمكنت تلك الطريقة الفيني

2002).  

 
تدعى  دان   اس ي بل اء  ف ى الم ب عل ي الطل دة ف ات المتزاي ة االحتياج ة  نتيج ي المصادر المائي ز الحاصل ف العج

ة جد                ر      حوض شرق المتوسط وفي سورية ولبنان تحديدا ، التوجه نحو البحث عن مصادر مائي ة وغي دة تقليدي ي

ة،   ث تقليدي ك المصادر حي د تل ة أح ة تحت البحري ابيع العذب ي تشكل أيضا و تشكل  الين ر والت ة النظ من وجه

احلية    ة الس ات الجوفي ية  للطبق ارج صرف أساس ة ، مخ  Submarine groundwater )الهيدرولوجي

discharge)للنظام المائي ، وبالتالي فهي جزء مهم من مرآبات الحلقة الهيدرولوجية  . 

 

ة  ائر البيئي ة النظ تخدام تقني أن اس ار ف ذا اإلط ي ه دروآيمياء ف ة ل  والهي ب دراسة الخصائص النظائري ى جان إل

ة   (المحددات الرئيسية    ة والهيدروجيولوجي ائي         ) الهيدرولوجي ام الم ذا النظ ات ه ل متكامل     الكارستي   لمكون ، آك

م معمق حول خصائص تل       الوصول   تساعد في    ى فه ة       إل اري ومحاول ا مع الجزء الق ابيع وربطه د  ك الين التحدي

ذا البحث             ى  تعمل    والتي   ،الكمي لذلك الجريان تعتبر من األهداف األساسية له  واستدامة المصادر   تطوير   عل

ام    على   المائية في الطبقات الجوفية الساحلية ، وإمكانية استثمار مثل هذه المياه بالطريقة المناسبة               ضوء األرق

 . خمة لكميات صرف المياه الجوفية في البيئة البحرية على شكل ينابيع تحت بحرية الض

  

ى سواحل                      إن   الم ، عل اطق الساحلية في الع ة ، موجودة في عدد من المن ة تحت البحري ابيع العذب  ( ظاهرة الين

دا  ادي ، فلوري يط اله يكيو ، المح تراليا،مكس اوي  وأس يلي ، ه م) الش ي معظ ودة ف دان   وهي موج  سواحل بل

ة   ت األوربي يض المتوسط سواء آان ر األب ا(حوض البح ان ، وترآي ا ، اليون ا ، إيطالي بانيا ، فرنس ي  )أس  أو ف

 )، فلسطين ، لبنان وسوريا   ليبيا(بعض البلدان العربية مثل 
 

ة العلم               المي من خالل الهيئ ى الصعيد الع ة لبحوث   ونظرا ألهمية هذه الظاهرة فقد تشكلت مجموعات عمل عل ي

ات   فير (Scientific committee on Oceanic Research, SCOR )المحيط ة الجيوس امج دراس   و برن

ارة والمحيط في النطاق الساحلي            ين الق ا ب تم بدراسة التفاعل م  Land-Ocean )والبيوسفير العالمي الذي يه

Interaction in the coastal zone, LOICZ)   درو امج الهي وم البرن دولي لوجي  ،  ويق ا  ال  ,Programme حالي

IHP) (International Hydrological التابع لألمم المتحدة بتنسيق تلك الجهود لبرنامج عمل موحد حول  



 ٥

ة        ابيع تحت البحري ة للين اه الجوفي ذلك يشكل    . (Submarine groundwater discharges, SGD)صرف المي آ

شطة الوآالة الدولية للطاقة الذرية من خالل مجموعات عمل  أحد المحاور الرئيسية ألن (SGD)مشروع دراسة   

وان        ت عن احلية تح ات الس ي النطاق روع  ف ذا المش ائص ه ة خص ة لدراس  Nuclear and Isotopic)إقليمي

Techniques for the Characterization of Submarine Groundwater Discharge in Coastal Zones). 

ة أش      ة            معظم الدراسات العالمي تم وفق ثالث ة ت ابيع تحت البحري ان الين دير الكمي لجري ة التق ى أن محاول ارت إل

 :طرق

 

 

 نموذج هيدرولوجي رياضي  ، يتضمن حساب الموازنة المائية   -١

  )seepage meters(القياس المباشر لسرعة الجريان بواسطة جهاز  -٢

 استخدام تقنية القفاءات الطبيعية والصنعية   -٣

 
ا     سابقةالدراسات الأشارت  ى (Dubertret, 1962. United Nations, 1982) في منطقتن ل  وجود   إل  مث

ان        تحت البحرية في   هذه الينابيع  ة       ،وفلسطين   سواحل سوريا ولبن  والتي آتت ضمن سياق دراسات جيولوجي

 . الموضوعوهيدروجيولوجية للمنطقة ، إال أن الدراسات النوعية بقيت محدودة حول 

ات  ي الدراس انف ول لبن رة   ح دأت مبك ة ب ت البحري ابيع تح اهرة الين قا    ظ ة ش ي منطق   (Chekka Bay)ف

 .Gruvel. 1930, Qareh. 1966, Todd.1967) والواقعة بين مدينة بيروت جنوبا ومدينة طرابلس شماال

Fao.1973,  Hakim, 1976. Ayoub et al, 2002) .         ك د تل ك الدراسات هو تحدي القاسم المشترك لتل

ـ               الينابيع در ب ذي ق ى  ١٠ جغرافيا وعالقتها بالنظام الجوفي الكارستي على القارة ومحاولة تقدير التصريف ال  إل

در  في ثا ،  / ٣ م١٥ ادل        حين ق ا يع ابيع  م ك الين ر تل ا   / ٣ م٥٠ تصريف أحد اآب ة   (Todd, 1967 )ث  في نهاي

ار انيفصل األمط زارة تساوي سبعة أضعاف تصريف نهر الليط ذه الغ ان  (    ، ه ار لبن ر أنه رة ) أآب اء فت أثن

  . (Ayoub et al, 2002 )التحاريق  

 

ان الجوفي في     إلى أن  (Selkhozpromexport, 1979)  في سوريةأشارت الدراسة الروسية  ة الجري  آمي

ى                القسم المرآزي     من حوض الساحل والمسمى بمسطح طرطوس والمحدد بضواحي مدينة بانياس شماال وحت

ورية  دود الس ا  الح ة جنوب ة  (  اللبناني ة الحميدي افة   ) قري ى مس د عل احة  ٥٠والممت م وبمس م٢٠٠٠ آ  ، ٢ آ

ر  Submarine Discharg Outflow) (والخارجة من مسطح طرطوس باتجاه  البحر     تصل إلى مليار مت

 مكعب سنويا

  

ل السوري   ق العم ة من فري ر منشور مقدم ة غي ي دراسة حديث دي –ف  COWARM: Coastal) الهولن

Water Resources Management Project, 2004)          اه في حوض ي لمصادر المي يم آل م تقي حيث ت

م  ١١٥٠الساحل السوري وتم حساب الميزان المائي لسنة وسطية يبلغ فيها آمية األمطار      م استخدام    .  م د ت وق

ة       الروسية  نفس معامالت الرشح     ديل دور الترب ة مع تع ذه الدراسة    .على مختلف التكشفات الجيولوجي ائج ه  نت

ة        ر المباشرة    ( أشارت إلى أن التقدير الكمي للتغذي ى   ) المباشرة وغي ر مكعب    ٢١٦٣يصل إل ون مت د  .  ملي وق



 ٦

ـ                                   ائي ب زان الم ات المي ة مكون د رصد آاف ة بع ابيع تحت بحري ى شكل ين تم صرفها عل اه التي ي ة المي قدرت آمي

 .  مليون متر مكعب١٢٠٤

 

ة      البصيرة و  و) جنوب غرب المحطة الحرارية في بانياس        ( تشكل منطقة خليج الباصية    اء طرطوس ومنطق مين

د الجغرافي بواسطة                       وجوعمريت أماآن    م التحدي ة ، حيث ت ابيع تحت البحري ك   (GPS)د عدد آبير من الين  لتل

ل     ع من قب ل شرآة       (JICA, 2002, Ibrahim and Ammer, 1998)المواق يج الباصية  ومن قب  في خل

(IBG/DHV, 2002)وعمريت  والبصيرة لمنطقة ميناء طرطوس . 

 

درت شرآة    ابيع الرئيسة  تحت      ( IBG/DHV, 2002 unpublished rapport) ق  تصريف بعض الين

ادا    ) سنويًا / ٣مليون م  ٢٠٠ ( ثا/ ٣ م ٣٫٥  ثا وميناء طرطوس  / ٣ م ٣بـ   البحرية في منطقة الباصية    ى   اعتم عل

ي  اطع التصريف ف ط  قياسات السرعة ومق بة الخل ار نس ين االعتب ذة بع ابيع  آخ ل (بعض الين دة لك ة واح آقيم

ة           (على تباين قيم الملوحة      القائمة  ) الينابيع   ة الكهربائي يم الوسطية للناقلي اه          ) الق ة الوسطية لمي ين القيم ا ب م

ة  ر والبالغ 1.60000البح −cmsµ   ل ي حام دًا ف ة وتحدي اه الجوفي طية للمي ة الوس ى  ، والقيم ي األعل  الكريتاس

1.2000  بـيرهاوالتي تم تقد −cmsµ )  وهي قيمة نسبيا مرتفعة حسب القياسات على أرض الواقع.  ( 

 

 

 

 الحالة المعرفية لمنطقة الدراسة  -٢
 الموقع ومورفولوجية المنطقة  ١-٢

زي من حوض الساحل السوري  ، حيث تم  ة الدراسة  ضمن القسم المرآ ع منطق ع السن شماال  تق د من نب ت

ة    الناصرية  وتشكل سلسلة مرتفعات  ،  جنوبًا المياه لحوض نهر المرقية تقسيمخط  وحتى    الحد الشرقي لمنطق

ة ى   بالدراس ة تصل إل احة إجمالي م٨٥٠مس ي   و  . .٢ آ ر ، فف ى آخ ان إل ن مك ة م ة المنطق اين مورفولوجي  تتب

ل االرتفاعات عن            ر   ١٠٠الشريط الساحلي  تق راوح ض   م وبع ة الدراسة من          يت ى    ٤ في منطق م ،   ١٥ إل ا    آ   أم

 م ومن    ٧٥٠ إلى   ٣٠٠ ما بين    تتراوحميز بارتفاعات    فإنها تت  المسطحات والتالل البازلتية  بالقرب من بانياس        

ة  ال الساحلية الكربوناتي م سلسلة الجب دره ث اع أعظمي ق ان م ١٥٦٠بارتف ا مجموعة من الودي ي يتخلله  والت

 . لمنشأ التكتونيالعميقة ذات ا

 

 
 
 :الوضع الجيولوجي والتكتوني  ٢-٢

ا من        الدراسة    إلى التكشفات الجيولوجية الموجودة في منطقة        1–الشكل  يشير     يالجو راس  والتي تمتد أعماره

 للسماآات النسبية لمختلف الطبقات الجوفية الحاملة     تيغرافيا   يشير إلى مقطع ستر    2–الشكل  . وحتى الرباعي   

ة           يالجو راس    مختلف األعمار الجيولوجية بدءا من       إلىتعود  والتي   اعي حسب الخريطة الجيولوجي ى الرب  وحت

 )(IBG / DHV,2002 والتي تم عرضها في دراسة 1/50.000لمنطقة بانياس بمقياس 



 ٧

ى من يالجو راستتكشف صخور  ي الجزء األعل لة الساحلية  ف ى 1000 (السلس غ ) م1550 وحت  ، حيث تبل

ماآة  ن يو راسالجس ى 1200 م ن   .  م 2000 إل خور م ذه الص ألف ه دتت د لوميتوال ي  و وال ت الكلس لو مي

د                 ار ست مع بعض الت ة من الك درجات عالي ان ذات                اوالمميزة ب ارن والتي تكون في بعض األحي خالت من الم

 .سماآات معتبرة

ة الدراسة ،     فتشمل السواد األعظم م      ) تورونيان  –سينومان  (  أما تكشفات الكريتاسي األعلى      راوح ن منطق  وتت

ى    600السماآة من     دار من                1000 إل ة نحو الغرب بمق ات الجيولوجي ل التتابع ى  5 م حيث تمي ة  ب ، 20 ° إل بني

ة والتي تأخذ بشكل عام  اتجاهات                         وني والمظاهر الفالقي سينكلينالية تتمثل بالوديان السحيقة ذات المنشأ التكت

ي الغضاري    ) البيان  – ابسيان(  األسفل   صخور الكريتاسي . شمال شرق جنوب غرب      والمؤلفة من الحجر الرمل

ين   تتراوح وبسماآة إجمالية  والحجر الكلسي المار لي مع تداخالت غضارية ا ب ى  100 م  Khouri) م300 إل

and Droubi, 1981)  ةالجو راسيتشكل من وجهة النظر الهيدروجيولوجية الغطاء الكتيم للطبقات المائية و 

ة من                من جهة    ار  وأساس الطبقة المائية العائدة للكريتاسي األعلى والتي هي بدورها مغطاة بصخور مؤلف  لالم

راوح والحجر الكلسي المارلي وبسماآة      ى    50 من    تت اليوجين والمتكشفة            100 إل ى السينونيان والب ود إل  م وتع

 . بشكل محدود في المناطق السفلية من منطقة الدراسة 

 

ل                      يتمثل النيوجين بصخ   ة ،  ويتخل ًا الغوني ة مع صخور آلسية عضوية وأحيان ة متعاقب ور رملية آونغلوميراتي

دفاعاتتوضعان البليوسين  ى ان ة وبسماآة تصل إل ة 100 بازلتي ين قلع ا ب ة الدراسة م  م محصورة في منطق

ات       البازلتية تظهر في المناطق العليا ع      االندفاعاتالمرقب ونهر مرقية جنوب مدينة بانياس وهذه         ى شكل دايك ل

 .  الكريتاسي المالحظة في منطقة القدموس يالجو راستقطع الصخور الدلوميتية لكل من 

 ما بين عدة أمتار     تتراوحأما الرباعي فيتمثل وعلى طول الشاطئ بمجموعة من المصاطب البحرية وبارتفاعات            

 .  والرملية  م والمؤلفة من الكثبان الرملية والكونغلوميرا واألحجار آلسية100إلى 
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 –وزارة النفط والثروة المعدنية ( لمنطقة حوض الساحل السوري خريطة التكشفات الجيولوجية ) : ١(الشكل 
  ).١٩٧٩المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ، 
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حسب الخريطة (  الطبقات الحاملة وشبه العازلة للمياه   يبين سماآةيمقطع سترا تيغراف  ) : ٢(  الشكل 
 )الجيولوجية لمنطقة بانياس

 

 



 ١٠

 الوضع الهيدروجيولوجي   ٣-٢
 

ابيع تحت               وزع الين ة الدراسة بشكل عام  وت دروجيولوجي في منطق م الوضع الهي الميزات األساسية التي تحك

 :البحرية بشكل خاص تتمثل بما يلي 

 

ا وشاقوليا                والحرآات ا  ونيكتالتك -١ ا أفقي لفالقية وتشكيل بنيات بلوآية تلعب فيها الرميات الفالقية وامتد ادهه

 دورا حاسمًا على حرآة المياه وتشكل امتدادها عبر البحر مخارج لجملة من الينابيع تحت البحرية  

رة للصخور الكربونا    ردرجة تطور مظاهر وأشكال الكا     -٢ ة    ست المعقدة والمرتبطة بالسماآات الكبي ة التابع تي

 . )3-الشكل( بشكل خاص ضمن المقياس الزمني  الكريتاسيو بشكل عام يللجو راس

ة                   ةالطبقة الجوفية الرئيس  ترتبط   ة والتابع ة الكلسية والكلسية المدلمت ة الدراسة بالصخور الكربوناتي  في منطق

ورون    -C4السينومان  ( للكريتاسي األعلى    ا والمتكشفة    ) C5 ت ة عن   تبارتفاع راوح  سطح البحر    مطلق ا  تت  م

ين             ، والتي  م   1000 إلى   600بين   ا ب ة م ى    50 تغوص باتجاه الغرب وتصبح ارتفاعاتها المطلق  م  حيث     250 إل

يان  وبيات األبس كل رس عات      -تش ى توض افة إل ارلي باإلض ار الم ي والغض ر الرمل ن الحج ة م ان والمؤلف  االلبي

ة     ية المارلي اليوجين الكلس ينونيان والب خور الس ة   والص ة       البازلتي ة الحبيس ة للطبق فلية والعلوي دود الس  الح

(Confined aquifer)،  35 أعماق المياه ضمن هذه الطبقة تتفاوت وحسب الطبيعة الطبوغرافيا ما بين  وأن 

ال الناصرية                 300إلى    (  م ، االتجاه الرئيسي لحرآة المياه الجوفية تتم من مناطق التغذية الواقعة في محدب جب

 .  نحو الغرب باتجاه الساحل ) القدموس مرتفعات

 

ال     دموس  تتم التغذية وبشكل رئيسي من تكشفات الصخور الكربوناتية الكارستية  في محدب جب ى حساب    الق عل

ري  ل المط ن الهاط ريع م ح الس اطئية و ١٠٠٠-٧٠٠( الرش اطق الش ي المن م ف ي ١٩٠٠ -١١٠٠م م ف  م

ة      ميساهحيث  COWARM,2004 ) النطاقات المرتفعة  ك المنطق الي في تل دل األمطار الع  بتسريع درجة    مع

 . ) (Selkhozpromexport,1979  ةالكر ست

ل                       تم منطقة الدراسة ي    المياه في تصريف هذه    ابيع ولع ر من الين ى طول النطاق الساحلي من خالل عدد آبي  عل

ار    ) عب   مليون متر مك   ٤٠٠غزارة سنوية تقدر حسب الدراسة الروسية بـ        ( أآبرها نبع السن     باإلضافة إلى اآلب

  .البحريةاالرتوازية والتصريف من خالل الينابيع تحت 

ة الحبيسة للسينومان                    م قياسها في الطبق يم      –تشير قياسات الخصائص الهيدروجيولوجية التي ت ى ق ورون إل ت

ة        ة المائي دا لعامل الناقلي ة ج ى     ( Trasmissivity)عالي درج      / ٢ م5000يصل إل وم من أجل ت دروليكي  ي هي

ذا الوسط           ، وهذه القيم تمثل حدها األعظمي   %1يصل إلى  تم في ه ة ت اه الجوفي ة المي إن حرآ ك ف  وبموجب ذل

ن األ     رة م بكة آبي من ش تي ض ية    قالكارس ت أرض تية التح ة الكارس ال     . ني ود اتص ى وج ارة إل ع اإلش م

ل صل                ذي يمث درولوجي ال وك الهي ين قطاع الدراسة مع البل ا ب دير      –نفا هيدروجيولوجي م م تق د ت القرداحة وق

 .  .  ) (Selkhozpromexport,1979  مليون متر مكعب سنويا٣٥٠الجريان القادم من تلك الكتلة بما يقارب 
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 : العمل الحقلي  -٣
 
 على القارة  ١-٣

 م مطلق عن      ٥( ومحطة طرطوس     )  م مطلق عن سطح البحر      ٨٠٠( تم وضع محطة القدموس     :  األمطار   -١

ر  ة   ) سطح البح ل محط ن آ هرية م ة ش دل عين ول المطري بمع ة الهط ة مرآب ارالدراس اني اعتب انون ث ن آ  م

 . ٢٠٠٦ وحتى آانون أول ٢٠٠٥

 :  المياه السطحية -٢

 :)٣.الشكل ( تم رفع العينات للمياه السطحية وبمعدل عينة شهرية من المواقع التالية 

ـر       ة القياس في بلدة المرقية    تم وضع مخرج نهر المرقية الدائم الجريان عند محط         -١ ذا النهر أآب   حيث يشكل ه

اع          منطقة الدراسة    عصد و  ى ارتف رع أخر             ٢٠٠والذي يبدأ شرقا وعل اطع نهر الصوراني مع ف ذا  .  م من تق ه

 .أثناء فترة الجفافنبع الشيخ حسن رئيس من يشكل الفرع يستمد مياهه 

ة و        نهر الصوراني     -٢ د نهر المرقي ة   احد رواف دل عين ران        بمع رة حزي ى  ٢٠٠٥شهرية وللفت انون أول   وحت آ

٢٠٠٦.   

ة     -٣ م وضع     :  المياه الجوفي ابيع   الت ة الدراسة        ين والتي  ) الشيخ حسن ، بانياس ، السن     ( الضخمة في منطق

ة السينومان        ة الباصية تحت                –تشكل مخارج طبق دفق في منطق م الت وازي دائ ر االرت ى البئ ان إضافة إل توروني

ة         تم رفع  إضافة إلى ذلك     ٢٠٠٦-٢٠٠٥عينة شهرية وللفترة    المراقبة بمعدل    اه الجوفي في   عينات من آبار المي

ام   ن ع انون أول م هر آ ام  ٢٠٠٥ش ن ع ع م هر الراب كل    ٢٠٠٦  والش ث تش ية حي اس الباص ة باني ي منطق ف

 م  ١٦٠ي  مثال بئر وحود ، بئر األعسر بعمق وسط       ( مجموعة ظاهرة اآلبار االرتوازية جنوب المحطة الحرارية      

غوطة   )  ة المض اه الجوفي ة المي ا لطبق ًا رائع تية  (Confined aquifer) نموذج عات الكارس ي التوض  ف

ينومان انتورون ال– يانللس ية    C5,4 ي خور الكلس وجيني والص ت الني ن البازل اء م ت غط ودة تح  ، والموج

الي في       C6الغضارية المارلية للماستريخت     ة   والتي تعطي الضاغط الهيدروليكي الع فضًال  ) 3 -الشكل ( المنطق

 جملة من   دفاععن ذلك فأن امتداد هذه الطبقة نحو الغرب والجنوب الغربي في البحر تشكل المواقع الرئيسية الن               

  م 50 إلى 5 ما بين تتراوحالينابيع تحت البحرية في خليج الباصية وبأعماق 

 
ابيع ت      :  الينابيع تحت البحرية     ٢-٣ ات             أقتصر العمل فقط على الين ع عين م رف يج الباصية وت ة في خل حت البحري

ام  اني من ع ي نيسان وتشرين ث رات ف الث م ام ٢٠٠٥ث ع  . ٢٠٠٧  وآذار من ع م رف رة ت ة األخي ي الجول  ف

ة         صمم خصيصا٣ سم ٧٥٠ خاص سعة    خالل سيرنك العينات من    ك قطف عين ان الهدف من ذل ة وآ  لهذه المهم

 . BS1لكن لألسف لم تنجح هذه التجربة إال في النبع الكبير .  ما يمكن من النبع تكون فيها نسبة مياه البحر أقل      

ة في الموسم                     ة األمطار الهاطل م تصل     ٢٠٠٧-٢٠٠٦وهذا مرده بالتأآيد إلى غزارة الينابيع وخاصة أن آمي  ل

 . حتى تاريخه إلى ثلثي المعدل فقط 

ة          ) ٤( يشير الشكل    ابيع تحت البحري ع الين يج  ال     . إلى مواق ابيع            .   باصية في خل ذه الين يالحظ  أن قسما من ه

ة موجودة         .الصغيرة قريبة من الشاطئ وتتميز بأقطار صغيرة وأعماق ضحلة               ابيع الرئيسية تحت البحري  الين



 ١٢

ى                        رة وتصل حت على بعد عدة مئات من األمتار بدءا من الشاطئ والتي تتميز على سطح البحر بأقطار نسبيا آبي

 . م  37  م وأعماق حتى25

 

 

 
 مواقع رفع العينات على صعيد الجزء القاري : ٣.الشكل
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 :الينابيع تحت البحرية التي تم رفع العينات منها هي (  مواقع الينابيع تحت البحرية في خليج الباصية ٤.الشكل
(BS1, BS2, BS3, BS4, BS7) 

 
 
 
 : النتائج والمناقشة  -٤
 . آيمياء المياه الجوفية والينابيع تحت البحرية هيدرو ١-٤

اه البحر         والسطحية  الخصائص الفيزيائية ونتائج التحاليل الكيميائية للمياه الجوفية         ة ومي والينابيع تحت البحري

 في 600µs.cm-1 إلى 400الناقلية الكهربائية تتراوح ما بين .  على التوالي ٣  و    ٢ و١. تم إبرازها في الجدول   

ين  الناقلية الكهربائية ل أن  حين   لمياه السطحية في محطة القياس لنهر المرقية عالية نتيجة التلوث وتتراوح ما ب

ة  مع الزمن في المخارج الرئيسية للطبقة     الناقلية الكهربائية     تغيرات   . 1650µs.cm-1 إلى   ٨٠٠ ع   (  الجوفي نب

 إلى أن  على سبيل المثال والذي يشير . ٥. الشكل تم إظهارها في  ) السن، نبع بانياس وبئر األعسر دائم التدفق        

ر  . 540µs.cm-1 إلى 420تتراوح ما بين   في نبع السن    الناقلية الكهربائية    على الرغم من أن هذه التغيرات غي

ة فصل التحاريق                 والتي  آبيرة   ا يمكن في نهاي ل م اني       (تكون أق ى تشرين ث ول وحت ا تعطي مؤشرات      ) أيل فأنه

ة       رفسيوالذي   الطبقة الجوفية الكارستية     صرف المياه من   آلياتواضحة على    تستمد   بأن مخارج الطبقة الجوفي

اء األمطار حيث يساهم                       ة أثن ة الكهربائي ع الناقلي المياه من القسم المشبع والعميق للخزان المائي في حين ترتف

ة لل              ة الكهربائي ع الناقلي ات السطحية الراشحة في رف اه  الجزء الغير مشبع والجريان ة     .مي اه الجوفي ملوحة المي

(TDS) غ  450 إلى ٣٦٨ تتغير ضمن المجال ين      . ل/ مل ا ب ر م اه تتغي ى  15.1حرارة المي    pH  و C°20.8 إل

ة      8.0  إلى  7.45ما بين  ة الصخور الخازن ة بموجب طبيع ة    . وهي أقرب قليال إلى  القلوي الخصائص الفيزيائي

ه آهر بائي                     عينات الينابيع تحت البحرية والت    لمياه   ى ناقلي يج الباصية تشير إل  ةي ترآزت بشكل أساسي في خل

ين  44000µs.cm-1    إلى  ١٠٠٠تتراوح ما بين  ى  0.8 مع ملوحة تتراوح ما ب رات حرارة   . ل /  غ35 إل تغي

ين    ى  ١٧المياه تتراوح ما ب ا  .7.5 بشكل وسطي    pH و C°22 إل ى     ام اه البحر فتشير إل ه  مي ة   ناقلي آهربائي

 ل/ غ٤٣  مع ملوحة تصل إلى 60000µs.cm-1 تصل



 ١٤
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 ٢٠٠٦-٢٠٠٥تغيرات الناقلية الكهربائية للمياه على المخارج الرئيسة للطبقة الجوفية خالل الفترة  : ٥.الشكل

 

 مع التتابع التالي للشوارد  ، (Ca-Mg-HCO3)معظم المياه الجوفية ذات سحنة آلسية مغنيزية بيكربوناتية 

  HCO3
->Cl->SO4

ر من      ++Mg و   ++Caفي آل الحاالت آانت متوسط ترآيز آل من شاردة          و  —  +Naأآب

دولومي               . +Kو   يظهر   . توهذا النوع من المياه هو انعكاس لطبيعة الصخور المضيفة المؤلفة من الكالسيت وال

ابيبر   ٦ .الشكل  اب        (Piper,1944)  لمثلت  ب ايز عن الين ة والتم اه الجوفي ة المي ر لنوعي يع تحت  التجانس الكبي

ة من الشكل                  .البحرية ومياه البحر     -Na تظهر معظم الينابيع تحت البحرية في منطقة الباصية ، سحنة آيميائي

Cl ع ـتثناء النب روط  BS1 (Na-Mg-Cl) باســـــ ة مخ ن خالل مالحظ بيا  م ة نس زارة عالي ز  بغ ذي يتمي  وال

ل /غ١ وملوحة المياه المقاسة أقل من -٣٧التكشف على سطح البحر ، وبظروف رفع العينة الممتاز على عمق         

 .، وهذا إشارة على  أن  نسبة الخلط مع مياه البحر أقل ما يمكن

 
مثلث بابير يظهر نوعية المياه الجوفية للطبقة الساحلية ، الينابيع تحت البحرية، ومياه البحر في  : ٦.الشكل

 منطقة الباصية
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 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ لنبع السن خالل الفترة ةئيوالهيدرو آيميا النظائرية الخصائص١.الجدول
Date  T pH Ec Na K Mg Ca Cl- NO3 SO4 HCO3 δ18O δ2H Tritium 
  °C   µs/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ‰ ‰ TU 
Jan-05 15.9 7.70 433 5.58 14.0 54.2 24.2 10.4 5.6 12.7 210 -6.47 -31.09 4.21 
Feb 16.1 7.70 423 5.3 14.2 56.4 56.4 9.1 4.6 11.9 241 -6.60 -30.69 3.71 
Mar 16.0 7.79 418 5.2 14.2 55.6 55.6 9 4.6 11.6 262 -6.74 -32.86 3.68 
Apr 16.3 7.69 436 5.4 15.0 50.7 50.7 9.4 4.6 12.1 262 -6.62 -32.39 3.6 
Mai- 16.3 7.60 422 6.5 14.8 56.1 56.1 16.3 5.3 14.5 247 -6.58 -31.38 4.09 
Jun 16.3 7.60 437 6.5 14.8 56.1 56.1 16.3 5.3 14.5 271 -6.33 -31.10 3.63 
Jul 15.8 8.00 439 6.1 17.3 51.5 51.5 10.9 3.7 15.1 287 -6.55 -30.96 3.22 
Aug 16.0 7.40 468 4.1 12.3 18.9 18.9 6.2 1.9 10.1 243 -6.62 -30.10 3.34 
Sep 15.7 7.62 460 7.3 42.1 41.7 41.7 11.1 2.6 18.2 290 -6.56 -32.83 2.18 
Oct 15.4 7.74 453 7.63 43.1 43.0 11 11.1 2.7 18.5 314 -6.69 -31.50 2.1 
Nov 16.2 7.47 412 6.9 19.1 34.3 34.3 12.2 3.2 17.1 311 -6.59 -32.20 3.21 
Dec 14.9 7.87 460 8.5 26.9 56.0 56 10.9 2.6 15.3 329 -6.14 -30.67 1.94 
Jan-06 14.7 8.24 538 5.7 14.1 45.4 45.4 9.7 3.9 10.5 353 -6.64 -31.11 2.03 
Feb 14.3 8.07 450 5.2 14.1 49.2 49.2 9.5 4.1 10.7 301 -6.62 -29.08 3.38 
Mar 14.0 7.57 463 8.5 14.4 60.2 60.2 11.8 4.2 11.2 293 -6.57 -32.21 3.95 
Apr 13.5 7.34 475 5.5 14.6 63.5 63.5 9.5 4.2 11.2 334 -6.51 -33.62 3.61 
Mai 14.5 7.35 430 6.4 16.1 59.0 59 16.1 4.1 13.1 300 -6.41 -33.32  
Jun 16.1 ٧٫٧٢ 4٦٣ 7.4 19.3 57.9 57.9 10.7 2.6 15.6 ٢٩١ -6.47 -32.86  
Jul 14.0 7.44 435 6.5 17.7 59.9 59.9 10.7 3.3 14.4 299 -6.62 -32.12  
Aug 14.2 7.95 403 6.9 19.1 45.3 45.3 10.4 2.6 14.4 363 -6.33 -32.58  
Sep 13.3 8.05 467 6.8 29.5 48.6 48.6 10.4 2.4 15.5 354 -6.53 -29.26  
Oct 13.1 7.32 422 7.2 35.6 21.6 63.5 11.1 2.2 16.6 235 -6.47 -34.41  
Nov 16.1 7.30 420 6.1 32.3 15.8 64.1 9.3 4.2 14.9 230 -6.38 -31.59  
Dec                             

 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ لنبع بانياس خالل الفترة ةوالهيدرو آيميائيالنظائرية الخصائص ١.الجدول
Date  T pH Ec Na K Mg Ca Cl- NO3 SO4 HCO3 δ18O δ2H Tritium 
  °C   µs/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ‰ ‰ TU 
Jan-05 18.0 7.60 500 8.14 1.1 19.1 16.9 17.2 9.6 25.3 256 -6.36 -29.36 2.28 
Feb-05 18.5 7.75 498 8.5 1.11 20.1 32.8 14.7 11.2 24.5 290 -6.35 -28.98 2.6 
Mar-05 18.5 7.69 509 11.7 2.7 19.6 58.2 20.4 12.4 22.5 293 -6.26 -29.84 1.95 
Apr-05 18.9 7.63 500 8.5 1.14 21 59.4 15 8.8 26.9 278 -6.53 -31.2 2.03 
Mai-05 19.3 7.55 496 10.8 1.2 20.4 58.6 25.3 9.4 29.8 268 -6.09 -29.88 2.31 
Jun-05 18.8 7.70 510   20 55.0    287 -6.36 -30.75 2.13 
Jul-05 18.4 7.69 504 8.3 1.1 21.3 56.3 14.1 7.1 27.1 287 -6.49 -30.88 2.25 
Aug-05 18.2 7.72 510 7.3 0.92 19.1 15.7 12.7 5.8 23.4 262 -6.52 -28.57 1.88 
Sep-05 18.0 7.45 511 9.5 1.3 45.2 56.4 15.2 6.2 29.5 287 -6.42 -31.53 1.85 
Oct-05 17.3 7.67 506 6.63 0.73 34.4 11.0 11.5 4.8 21.2 293 -6.56 -31.15 1.98 
Nov-05 18.5 7.25 475 8.8 1.03 20.9 49.7 17.5 8 27.5 289 -6.49 -31.43 2.95 
Dec-05 17.1 7.84 525 8.55 1.8 25.5 65.8 13.5 7.8 23.9 326 -6.42 -30.32 1.87 
Jan-06 17.0 7.79 500 8.3 0.89 19.8 49.2 14.9 9.6 23.7 320 -6.47 -31.96 2 
Feb-06 17.0 7.94 508 8.3 0.84 19.2 60.2 14.8 11.1 21.5 305 -6.31 -28.3 1.94 
Mar-06 16.9 7.48 520 9.2 1.11 19.4 67.5 14.5 11.7 19.5 303 -6.34 -31.39 2.28 
Apr-06 16.2 7.28 515 8.3 0.96 19.4 65.8 12.8 9.2 21.1 348 -6.34 -33.34 2.57 
Mai-06 16.3  520   19 65.0     -6.2   
Jun-06 16.4  500   20 63.0     -6.45   
Jul-06 16.5 7.63 494 8.8 0.99 21.1 64.5 14.5 6.9 21.5 320 -6.56 -31.38  
Aug-06 16.1 8.13 501 9.6 1.2 21.1 64.7 14.5 7.9 22.5 387 -6.32 -30.38  
Sep-06 15.5 8.23 513 8.9 1.1 21.6 62.9 14.1 6.1 25.3 369 -6.41 -31.92  
Oct-06 16.2 7.48 470 8.9 1.2 21.5 63.5 13.9 6.1 25.5 241 -6.25 -33.36  
Nov-06 18.2 7.6 477 9.2 1.2 21 63.3 16.3 7.3 25.8 229 -6.26 -32.06  
Dec-06 18.1 7.61 470 8.4 0.9 20 59.1 16.6 10.7 33.1 259       

 



 ١٦

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ للبئر التدفقي األعسر خالل الفترة ةوالهيدرو آيميائي النظائرية الخصائص١.الجدول
Date  T pH Ec Na K Mg Ca Cl- NO3 SO4 HCO3 δ18O δ2H Tritium 
  °C   µs/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ‰ ‰ TU 

Jan-05 17.4 7.45 485 8.64 0.91 18.9 35.5 16.7 8.3 24.4 229 -6.42 -31.49 2.88 
Feb 17.6 7.50 475 5.3 0.60 12.1 11.2 9.00 4.7 12.5 240 -6.44 -30.67 3.34 
Mar 17.6 7.65 480 6.8 0.75 14.5 7.80 11.7 6.0 14.8 240 -6.48 -29.71 3.25 
Apr 17.9 7.69 496 8.8 1.01 20.5 58.8 15.1 7.1 24.7 265 -6.45 -29.83 2.97 
Mai 17.8 7.55 480 7.9 1.70 21.9 54.1 11.0 6.9 32.5 274 -6.44 -31.42 3.38 
Jun 18 7.86 496 8.1 0.95 20.0 55.0 13 6.5 25.0 278 -6.14 -30.41 2.86 
Jul 17.5 7.8 500 8.8 0.90 20.5 56.6 14.9 6.8 24.2 265 -6.44 -29.27 2.63 
Aug 17.4 7.52 515 6.7 0.70 15.7 14.7 11.0 5.2 16.9 268 -6.45 -28.08 2.32 
Sep 16.9 7.49 506 10.2 1.00 42.4 44.8 17.9 7.3 24.5 283 -6.39 -32.18 2.92 
Oct 16.3 7.78 500 15.1 2.60 13.7 44 15.9 7.2 24.1 299 -6.42 -29.47 3.29 
Nov 16.4 7.47 427 9.7 0.86 19.7 50.5 17.7 6.7 22.3 290 -6.43 -31.09 2.95 
Dec 16.4 7.95 507 9.5 1.80 24.9 68.6 17.4 6.5 20.1 353 -6.4 -31.18 2.99 
Jan-06 15.8 8.1 510 8.9 0.80 18.7 55.8 17.9 6.9 22.8 326 -6.44 -30.95 2.71 
Feb 15.8 8.1 500 9.1 0.75 19.8 49.8 16.7 6.9 22.0 305 -6.42 -27.27 3.06 
Mar 15.5 7.96 504 9.2 0.97 19.3 63.1 15.9 6.5 20.5 299 -6.46 -28.44 2.63 
Apr 15.3 7.52 516 8.9 0.90 19.5 64.4 15.5 6.4 21.8 351 -6.46 -33.81 2.8 
Mai 15.5 7.51 500 8.5 0.80 19.1 63.0 14.5 6.3 20.1 310 -6.31 -31.21  
Jun 15.7 7.55 510 9.1 0.85 19.2 59.0 15.0 6.7 20.5 305 -6.22 -32.37  
Jul 15.8 7.53 526 9.4 0.89 19.8 57.4 15.6 7.1 21.8 317 -6.39 -30.22  
Aug 15.7 7.88 520 9.3 0.95 20 62.4 14.2 6.6 20.9 378 -6.33 -31.16  
Sep 15.5 7.46 518 9.4 0.93 20.2 63.4 14.8 6.8 21.3 342 -6.22 -31.77  
Oct 15.9 7.22 470 9.3 0.90 19.6 62.1 14.2 6.9 20.9 240 -6.22 -31.81  
Nov 17.1 7.88 468 9.7 1.02 19.9 63.3 15.3 7.2 21.4 220 -6.19 -31.35  

 

 ٤/٢٠٠٦ لعينات المياه الجوفية في ةوالهيدرو آيميائي الخصائص النظائرية ١.الجدول
  

Site Type Field  Field  Field  Na Mg Ca Cl- NO3 SO4 HCO3 SIcal SIdol δ18O δ2H Tritium 14C 

No   T °C pH E.C  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l     ‰ ‰ TU % 
1 A.W 15.5 7.96 504 9.2 19.3 63.1 15.9 6.5 20.5 298 0.69 1.36 -6.46 -28.44 2.63 54.4 
2 A.W 15.4 7.59 495 8.5 12.9 73.4 13.3 9.9 17.2 302 0.39 0.52 -6.31 -31.09 3.79  
3 A.W 16 7.54 500 8.7 15.1 49.6 13.4 9.4 16.4 290 0.23 0.38 -6.27 -30.14 3.5  
4 A.W 15.6 7.48 507 8.1 14.3 72.8 14.1 10.3 17.6 300 0.26 0.31 -6.28 -29.38 3.92  
5 A.W 15.5 7.52 475 7.8 14.6 68.2 13.1 9.5 15.3 320 0.29 0.41 -5.89 -29.84 3.82  
6 W 17.3 7.6 510 5.9 22.8 58.1 13.7 2.1 20.6 305 0.33 0.73 -6.78 -31.18 0  
7 W 16.6 7.71 496 8.9 15.3 67 14.1 11.3 10.4 300 0.48 0.81 -6.39 -30.53 3.79  
8 W 20.5 7.52 559 20.5 23.7 53.8 25.3 33.4 17.1 259 0.19 0.44 -5.47 -26.59 3.29  
9 W 19 7.83 428 17.4 19.7 36.3 26.4 2.6 5.9 237 0.29 0.77 -4.97 -24.65 1.28  
10 W 19.3 7.66 524 19.8 24.9 48.4 36.7 15.1 15.2 274 0.29 0.74 -5.36 -25.54 2.03  
11 W 19.2 8.02 508 21.2 28.4 50.8 25.4 10.3 11.7 281 0.68 1.56 -6.54 -31.63 1.91  
12 W 15.5 7.58 450 7.7 18.9 60.1 12.1 13.8 8.6 290 0.28 0.56 -6.54 -31.63 3.83  
13 W 15.9 7.55 440 7.5 17.2 52.8 12.7 12.6 6.8 262 0.17 0.41 -6.39 -30.04 4.39  
14 W 14.5 7.67 423 6.1 11.3 58.6 10.8 10.3 8.9 262 0.31 0.42 -6.84 -33.1 3.83  
15 W 17.2 7.23 614 7.1 24.7 52.6 12.5 14.5 6.3 300 0.08 0.03 -5.88 -27.14 4.36  
16 W 17.9 7.93 505 19.4 27.6 49.6 26.3 9.6 40.5 314 0.61 1.41 -5.68 -24.7 0  
17 W 14.5 7.67 526 8.6 25.6 53.8 9.7 2.4 13.7 310 0.36 0.86 -6.79 -32.51 0.67 33.58 
18 S 16.9 7.48 520 9.2 19.4 67.5 14.5 11.7 19.5 303 0.26 0.46 -6.34 -31.39 2.28  
19 S 14 7.57 463 8.5 14.4 60.2 11.8 4.2 11.2 293 0.26 0.42 -6.57 -32.21 3.95  
20 S 15.1 7.55 558 9 15.4 80.4 15.7 19.7 12.8 310 0.39 0.57 -6.29 -28.3 3.49  
21 S 13.5 7.79 510 6.1 26.4 58.4 9.6 6.2 6.9 320 0.49 1.16 -6.78 -31.36 3.37  
22 R 14.7 7.77 562 8.9 16.5 81.6 16.7 18.9 13.4 300 0.59 1.01 -6.3 -28.37 4.1  
23 R 14.3 8.01 790 64.1 24.6 64.6 119 8.1 30.2 271 0.66 1.42 -6.07 -25.61 4.73   



 ١٧

 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ للمياه السطحية في نهر المرقية والصوراني للفترة ةوالهيدرو آيميائي الخصائص النظائرية ٢.الجدول

             
 
  

Date  T pH Ec Na K Mg Ca Cl- NO3 SO4 HCO3 δ18O δ2H Tritium 
  °C   µs/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ‰ ‰ TU 
Marquieh 
River              
Jun-05 22.5 7.98 1253        302 -5.92 -29.2 4.07 
Jul 22.3 7.95 1263 126.1 5.8 30.2 66.4 273.8 8.7 49.9 271 -6.02 -26.4 3.85 

Aug 22.0 8.00 1330 100 4.6 23.5 34.7 233.3 7.9 40.1 271 -6.04 
-

29.40 3.95 
Sep 20.9 9.03 1266 137.2 5.9 65.4 62.5 273.6 9.1 52.8 392 -5.86 -29.6 3.83 
Oct 16.5 7.73 1000 98 4.5 59.3 52.2 184.8 9.4 44.5 293 -6.08 -26.1 4.42 
Nov 16.7 7.58 990 415 16.3 64.6 61.4 878.8 34.1 128.5 290 -6.36 -30.6 3.51 
Dec 14.9 7.82 960 436 20 85 84 829 7.41 103.6 335 -6.08 -29 3.66 
Jan-06 14.5 7.94 983 87.5 3.2 25.5 49.2 177 10.1 34.8 305 -6.17 -28.9 3.94 
Feb 14.6 7.96 980 89.8 3.4 25.6 53.5 178.3 9.7 38.5 314 -6.15 -26.7 3.34 
Mar 14.3 8.01 790 64.1 2.9 24.6 64.6 118.5 8.1 30.2 339 -6.07 -25.6 4.73 
Apr 17.5 7.66 1443 111.7 5.2 28.8 73.2 224 8.9 40.4 325 -6.13 -32.1 3.9 
Mai               
Jun               
Jul 18.9 7.76 1354 163.2 6.9 34.9 82.5 308.9 8.8 51.5 314 -6.06 -28.5  
Aug   1400            
Sep 17 8.06 1650 185 8.2 37.4 83.9 347.6 8.5 54.6 384 -5.94 -30.1  
Oct               
Nov 15.8 7.73 889 76.2 4.4 25.1 52.7 135.9 9.2 29.8 256 -5.49 -26.9  
Dec         � �                 

               
               
Date  T pH Ec Na K Mg Ca Cl- NO3 SO4 HCO3 δ18O δ2H Tritium 
  °C   µs/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ‰ ‰ TU 

Al-Sorane River              
Jun-05 20.8 8.50 465        271 -6.00 -28.6 4.08 
Jul 22.0 8.85 475 8.6 1.4 21.5 46.8 15.1 2.8 22.9 285 -5.33 -24.9 4.97 

Aug 21.8 9.18 548 6.7 0.98 16.6 18.7 11.3 4.6 28.9 347 -5.79 
-

25.40 3.95 
Sep 20.0 8.33 555 12.03 1.53 47.8 28.13 16.5 7.2 37.5 320 -6.00 -26 4.17 
Oct 17.1 8.02 544 10.3 3.48 46.05 74.2 16.2 7.2 33.6 332 -6.01 -27.9 3.68 
Nov 17.0 8.05 540        330    
Dec 15.2 8.49 546 8.1 0.75 13.9 37.2 15.7 9.9 18.2 326   3.55 
Jan-06 14.7 8.24 538 9.4 0.97 15.4 49.5 16.1 16.5 14.4 353 -6.27 -29 3.43 
Feb 15.6 8.14 535 7.8 0.7 14.8 67.6 14.1 17.7 11.6 323 -6.33 -26.5 3.5 
Mar 14.7 7.77 562 8.9 1.2 16.5 81.6 16.7 18.9 13.4 332 -6.13 -32.1 4.1 
Apr 16.8 8.29 472 8.1 0.58 17.9 74.1 13.6 12.7 15.4 363 -6.20 -30.5 3.34 
Mai               
Jun               
Jul 20.2 8.77 593 9.7 1.2 21.3 71.8 14.2 6.6 32.2 330 -6.15 -27.8  
Aug 19.5 7.97 525 8.6 1.1 20.9 72.3 13.9 7.8 26.9 397 -6.07 -30.2  
Sep 18.3 8.83 527 9.1 1.5 21.3 68.7 13.4 2.9 27.9 387 -6.01 -32.3  
Oct 17.1 7.51 465 8.3 1.5 18.8 65.6 14.6 6.6 23.9 241 -5.97 -35  
Nov 16.3 7.63 488 8.6 1.4 17.8 73.7 13.6 14.7 14.8 238 -5.86 -29  
Dec 16 7.79 476 7.9 0.85 16.6 64.3 16.5 16.6 27.6 317       

 



 ١٨

 لباصية  الخصائص النظائرية والهيدروآيميائية لبعض الينابيع تحت البحرية في خليج ا٣.الجدول
                                
Samp Date  depth Temp pH Ec Na+ K+ Mg++ Ca++ Cl- SO4-- HCO3- 18O 2H 3H 

No    b.s.l(m)     µs/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ‰ ‰ TU 
BS1 16/05/05 -37 17.8 7.73 1088 117.4 5.6 37.1 56.2 307.3 66.4 268 -6.78 -33.8 2.33 
BS1 07/11/05 -37 17.9 7.4 1167 124.8 4.9 38.5 65.1 226.5 52.6  -6.75 -33.9 1.85 
                
BS2 16/05/05 -10 20  35700 7735 349 1041 315 16469 2188 204 -0.49 2.79 2.09 
BS2 07/11/05 -10 21.3 7.62 35500 7061 220 881 294 15400 1611  -1.21 -3.74 1.95 
                
BS3 16/05/05 -5 22.1  44500 10165 458 1315 399 2٥643 2978 149 1.22 10.07  
BS3 07/11/05 -5 22.4 7.92 27600 5322 161 704 233 11267 1227  0.44 5.41 1.68 
                
BS4 16/05/05 -5 23  39100 8537 356 1140 342 24130 24835 170 -0.04 3.64  
                
BS7 16/05/05 -5 22  44000 10210 471 1327 397 2٦768 3060 167 1.4 12.28  
BS7 07/11/05  20.7 7.36 27100 9732 296 1255 370 21564 2223  -2.67 -11.9 1.85 
                
Seawater from Bassieh area             
Bs 16/03/03 -0.5   53000 10660 439 1471 481 26045 3016 155 1.49 10.32 1.37 
Bs 16/03/03 -0.5   58000 10347 421 1437 507 25806 2952 148 1.97 10.95  
Bs 16/03/03 -0.5       14447 440 1930 717 31267 2915 151 1.61 11.69 1.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٩

اه   ات المي ياع لعين رائن األش ة حساب ق اه  الجوفي ك المي م تل ى معظ ير إل بعةتش بعةمش وق مش  بالكالسيت  أو ف

ى   ، والذي -SIdol= 0 1.6  وSIcal<0.7والدولوميت  ا عل دولوميت    يعطي مؤشرا قوي  أن انحالل الكالسيت وال

  .  احد أهم التفاعالت التي تتم في الجملة الكربوناتية يشكالن 

ا بوحدة            التغيرات  يكية  دينام را عنه م    (mmol/L)في نسب العناصر معب زمن     دراستها   ت ى الصعيد    ( مع ال عل

ع   ) الشهري   ة لنب اه الجوفي ع  يشكل . السن في المي ذا النب ابيع الكارستية   ه ر الين ة   ) ٧. الشكل ( أآب في منطق

  . (10m3/s)الدراسة بتصريف وسطي يصل إلى 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
m3/s

Oct Nov Dec Jan Feb M ar Apr M ai Jun Jul Aug Sep

 
  .٢٠٠٢- ١٩٩٠تصريف نبع السن مع الزمن للفترة لالوسطية ت تغيراال هيستوغرام ٧.الشكل 

آذلك تم رصد تغيرات هذا التصريف على المستوى الشهري مع الزمن بالعالقة مع الهطوالت المطرية الشهرية    

ا               )٨.الشكل  ( في محطة القدموس     ة  م  حيث يظهر من الشكل أن هنالك انزياح بشكل عام يقدر بشهرين أو ثالث

 .األمطار وقمة الفيضان المائيبين قمة 
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 عالقة تصريف نبع السن مع الهاطل المطري في محطة القدموس على المستوى الشهري للفترة ٨.الشكل

٢٠٠٢-١٩٩٠ 



 ٢٠

ى  ١/١/٢٠٠٥ إلى تغيرات نسب تلك العناصر مع الزمن خالل فترة القياس من       ٩.يشير الشكل   ١/١١/٢٠٠٦ إل

بة .  ى   Mg/Caالنس ل إل طية تص ة وس ي   ٠٫٧ وبقيم ة  ف ب المالحظ ال النس من مج دخل ض اه ت خور  مي  الص

ة   رات     (Schoeller,1956; Rosenthal; 1987 ). الكلسية الدلوميتي ذه النسبة تظهر تغي ين    ه ا ب راوح م تت

زداد    ) من شباط وحتى نهاية أيار      (  الفيضان المائي    أشهر في   ٠٫٤ ا      ومن ثم ت راوح م رة التحاريق وتت خالل فت

اني       خال ١٫٥ إلى   ١بين   زمن تشكل        .ل شهري تشرين أول وتشرين ث ا مع ال ذه النسبة وتغيراته  أن تحوالت ه

قرينة مهمة حول آلية تصريف الطبقة الجوفية والتي تتشكل عمليا من مرآبتين األولى في وقت الفيضان حيث                

ريعة واألساسية النطاق الغير مشبع والرشح من المجاري المائية المرآبة السعبر السريع رشح األمطار يساهم  

ى        Mg/Caوالتي تتوافق مع نسبة من        منخفضة تشير إلى أن زمن التماس مع الصخور آان قصيرا للوصول إل

ة   ة وأن عملي ذه النسبة مرتفع ون ه اريق حيث تك رة التح ي فت ة المعاآسة ف د الحال ي حين نج وازن ف ة الت حال

   . الصرف تتم على المستوى العميق من الخزان المائي
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 إلى ١/٢٠٠٥خالل الفترة ) في نبع السن (  ديناميكية تغير نسب العناصر الكيميائية للمياه الجوفية ٩.لالشك

١٢/٢٠٠٦ 

 

 لكل   ) ١٠.الشكل ( التغيرات الكمية فضمن هذا اإلطار من آلية صرف المياه الجوفية من نبع السن يمكن تفسير              

وم    يوم والمغنيزي اردة الكالس ن ش اب ( م راوح م ز يت ى ١٩ين الترآي غ٦٤ إل ى ١٤ل و / مل غ٤٣ إل ى / مل ل عل

د   .  تظهر إلى حد ما نوعا من التعاآس في الترآيز أثناء فترتي الفيضان والتحاريق        والتي  ) التوالي   ا يؤآ وهذا م

ة                       ل فعالي ذي يصبح اق على فعالية الجزء العميق من الخزان الجوفي في تصريف النبع أثناء فترة التحاريق، وال

ة الكارستية          . مطارأثناء فترة األ   ة الكربوناتي ة من األنظم اه الجوفي ة لصرف المي ذا اآللي  في حوض الساحل    ه

ل     ع      (Aby Zakhem,2000)السوري وجدت من قب ام الكارستي لنب ى النظ ذلك عل  ,Droubi )الفيجة    وآ

1988; Kattan, 1997) . ( 

 



 ٢١
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 .لمياه الجوفية على مخرج نبع السن  ل++Ca++, Mg التغيرات الكمية لتراآيز آل من شاردة ١٠.الشكل

 

ائي   تراآيزها  والناقلية الكهربائية والتي تشكل متقفيات تتأثر ++Mg و ++Caعلى عكس آل    ام الم  بطبيعة النظ

ات   منتتأثر بشكل مباشر بمعطيات -Cl-, NO3 نفسه ، فأن آل من شاردتي   خارج النظام المائي وخاصة عملي

ى  . ات أو التداخل مع مياه البحر بالنسبة لشاردة الكلور      التلوث بالنسبة لشاردة النتر    المعطيات التي تم جمعها عل

ز                     ى أن ترآي ة تشير إل اه الجوفي ار المي الصعيد القاري في ينابيع مثل السن وبانياس ونبع األعسر ومن شبكة آب

ين   ا ب راوح م ور يت ى ١٠الكل غ٣٦ عل ين  / مل ا ب رات م اردة النت ز ش ى ٢٫١ل وترآي ا أن . ل /غ  مل٣٣ إل علم

ل لشاردة الكلور وما / ملغ٧٫٦ إلى ١٫٣حمولة هذه الشوارد في مياه األمطار في محطة القدموس يتغير ما بين 

ة         . ل بالنسبة لشاردة النترات     / ملغ ٩٫٥ إلى   ٠٫٥بين   اه الجوفي رات في المي ور والنت ين شاردة الكل ا ب  العالقة م

التلوث وحساسية الوسط الكارستي من حيث درجة الكرستة               يمكن أن يطور نظرية حول مصادر        )١١.الشكل(

ات سطحية                 ذي يسمح بجريان ة الرشح السريع وال ة         وتحت سطحية     وبالتالي عملي سريعة  نحو مخارج الطبق
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 العالقة ما بين محتوى النترات والكلور في المياه الجوفية لمنطقة الدراسة ١١. الشكل

 فعاليات زراعية 

عادمة مياه
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رة       من الناحية الكيميائي    ٥/٢٠٠٥ة فأن العينات المرفوعة من الينابيع تحت البحرية في خليج الباصية خالل الفت

ين              ١١/٢٠٠٥والفترة   ا ب ة م ه العالق ا تشير إلي ذا م اه البحر وه  عملية مزج بسيطة ما بين المياه الجوفية ومي

 ) ١٢.كلالش( ترآيز الكلور في المياه الجوفية ومياه الينابيع تحت البحرية ومياه البحر 

 

 

 

 
 العالقة ما بين ترآيز الكلور والكاتيونات الرئيسة في المياه الجوفية ، الينابيع تحت البحرية ومياه ١٢.الشكل
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ل والتي تمثل بشكل   / ملغ   24000 إلى   225 ما   تتراوحالينابيع تحت البحرية تبرز تراآيز عالية من الكلور حيث          

اه البحر                 عام مي  ور في مي اه خلط ما بين المياه الجوفية العذبة ومياه البحر ، القيمة الوسطية لترآيز شاردة الكل

 .ل / ملغ27000وضمن منطقة الدراسة  تصل إلى 

اه         Na/Cl عالقة النسبة  ١٣.يظهر الشكل  ة ومي ابيع تحت البحري ة ، الين اه الجوفي   مع ترآيز الكلور في المي

 البحر  

ات   القراءة ى أن عين رز نسبة وسطية       األولية لهذا الشكل تشير إل اه األمطار تب  في  ٠٫٨٥  بحدود   Na/Clمي

ات   ظ أن عين ين نالح بة  ح ون النس ة تك اه الجوفي ين  محصورةNa/Clالمي ا ب ى ٠٫٦٥ م يم .  ١٫٣٥ إل أن الق

ى مصدر               رتبط     للصوديوم وال    آخر العالية لتلك النسبة والتي تكون أآبر من الواحد تشير إل انحالل ذي ي زات   ب  فل

 . البازلت الموجودة في منطقة الدراسة 
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 مع ترآيز الكلور لكل من مياه األمطار، نبع السن، المياه الجوفية ،  Na/Cl العالقة ما بين النسبة ١٣.الشكل

 .الينابيع تحت البحرية ومياه البحر في منطقة الدراسة 

 

ة      0.75 شبه ثابتة بحدود Na/Cl  تظهر الينابيع تحت البحرية نسبة  ور متفاوت ز الكل يم لتراآي راوح   مع ق  وتت

 .ل وذلك حسب نسبة الخلط مع مياه البحر/ ملغ 24000 إلى 700ما بين 

ة والتي تمت في بحار مفتوحة                         ة مع القياسات العالمي دا بالمقارن  ترآيز الكلور في الشاطئ السوري عالي ج

ى  Na/Cl   وتصل النسبة    . (Longinelli,1989 ; Tan, 1989 ;and Chan et al.,1992 )  0.85إل

ات في الساحل السوري  تساوي                    ور لخمس عين غ    2400±27400القيمة الوسطية لترآيز الكل ل والنسبة   / مل

Na/Cl ع 0.7 تساوي ة م ور في الشاطئ السوري مقارن الي لشاردة الكل ز الع ى الترآي رق يعزى إل ذا الف  وه

ة       ة والبالغ غ 20000القيمة العالمي ل األوآسجين          ل / مل ة لك ائر الثابت ز النظ ائج ترآي ده أيضا نت ذي تؤآ  ١٨-وال

BS1 5/2005 

BS1 11/2005 



 ٢٤

ة   δ2H = +11‰ و δ18O = + 1.7‰ تساوي  والديتيريوم والتي رة مقارن  والتي تشير إلى عملية أغناء آبي

 .‰ δ2H = 0 و ‰ δ18O =  0بالقيمة المتعارف عليها عالميا والبالغة  والبالغة 

 

 تة النظائر الثاب  ٢-٤
ام الكارستي                    ة في النظ دراسة المحتوى النظائري لمياه األمطار ومقارنته مع المحتوى النظائري للمياه الجوفي

أمرا على غاية من األهمية آون الرشح من الهاطل المطري يشكل أحد أهم مرآبات التغذية لهذا النوع من النظم              

يية .  ات الروس ب الدراس ديو Selkhozpromexport, 1979)(فحس وري الهولن ق الس ات الفري   دراس

(COWARM: Coastal Water Resources Management Project, 2004)   امالت أن مع ف

ين                   ا ب راوح م ة تت ى    % ٥٠الرشح من الهطوالت المطرية على التكشفات الجيولوجي ى تكشفات    % ٦٠إل عل

ى % ١٠و. على توضعات االيوسين األوسط   % ١٥الكريتاسي والجوراسي و   ل من الباليوسين     عل  تكشفات آ

ت توى       . والبازل ى المس ار عل اه األمط ائري لمي وى النظ ل المحت ائج تحالي تعانة  بنت م االس د ت ك فق ل ذل ن أج م

ة    ٢٠٠٦-٢٠٠٠الشهري وذلك في المحطات طرطوس من عام     اب جن دموس   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ ومحطتي ب  والق

الي     مع اإلشارة على أن محطة القدموس وباب ج 2006-2005للفترة اع وبالت نة تقعان تقريبا على نفس االرتف

 .فأن لهما تقريبا نفس المحتوى النظائري

 

  النظائر الثابتة  في مياه األمطار -١
ة عن سطح                            دموس وبارتفاعات مطلق ة والق اب جن اه األمطار في محطات طرطوس وب المحتوى  النظائري لمي

التغيرات الفصلية على مدى     . ٤.إظهارها في الجدول    م على التوالي تم     ٨٠٠ و   ٩٠٠ و 5البحر محصورة ما بين     

 والتي تشير إلى أن أشهر بداية       ١٤. موضحة في الشكل  ) والقدموس( جنة  فترة القياس لمحطتي طرطوس وباب      

تظهر أغناء بالنظائر في    ) آذار ونيسان   ( ونهاية الموسم المطري    ) تشرين أول وتشرين ثاني     ( الموسم المطري   

اني ، شباط        (الثالثة األساسية   حين أن األشهر     ر            ) آانون أول ، آانون ث ل عام تكون األآث من فصل الشتاء من آ

ة     هذه التغيرات تنشأ عمليا تحت تأثير ما . نضوبا مقارنة مع بقية أألشهر ول الكمي ه مفع  amount) (يطلق علي

effect                وى نظائري أ ة تترافق بمحت ات األمطار القليل ان آمي ى ب ات      هذا المفعول يتجل ة مع الكمي ى مقارن ر غن آث

 .الكبيرة  المترافقة بمحتوى نظائري أآثر فقرأ

ين      18-قيم األوآسجين ا ب راوح م  مع قيمة وسطية تساوي       – ‰6.96  و1.1- الحدية في محطة طرطوس تت

ال  5.0±1.1‰ ر ضمن المج ة وتتغي اب جن ة ب ي محط ر نضوبا ف يم أآث ذه الق ون ه ي حين تك - و 4.83- ،  ف

ع8.94‰ ة وسطية  م ى  . ‰1.5±6.48- قيم ذي يتجل اع وال ول االرتف ا يسمى مفع ى م زى عل رق يع ذا الف ه

درج           ١٠٠ لكل   ٠٫١٩‰ بحوالي   ١٨-بتناقص في قيم األوآسجين     ارتفاع وهذا التدرج يتقارب إلى حد ما مع الت

ين               ى    ٠النظائري الذي تم حسابه على مستوى سورية ولمحطات يتفاوت ارتفاعها ما ب فوق سطح     م   ١٥٤٠ إل

ديتيريوم     . (Kattan, 1997)البحر   رط ال ة لف يم العالي زة ألمطار    d", (d= δ2H - 8 δ 18O)"الق  صفة ممي

ة               ل الهوائي حوض شرق المتوسط ،هذه القيم العالية  يمكن تفسيرها من خالل عمليات التبادل النظائري مع الكت

 .(Gat 1980)المنخفضة  للبحر األبيض المتوسط   ذات الرطوبة النسبية
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ين       ا ب ديتيريوم م رط ال يم ف راوح ق ى ١٢  تت يم  بعض  ‰25    إل ا     الق ل من   "d"  التي يكون فيه م  ١٠‰أق  ت

 .مالحظتها في محطة طرطوس في بداية ونهاية فصل األمطار والناتجة عن عمليات أغناء ترتبط بالبخر

 
OH   العالقة-٢ 182 /δδ في مياه األمطار  

ا  ة م يم  العالق ين ق ة  δ18O, δ2Hب ة التالي ابها بالمعادل م حس ى المستوى الشهري ت ة عل ات المطري (   للعين

  ) ١٥.الشكل

δ D = 6.01  δ 18O + 6.06      (1) 

 )(R2 = 0.86 and N = 76 

 

بشكل جذري عن العالقة التي تم حسابها على مستوى سوريا من              و تتباين   السوري  العالقة في حوض الساحل     

ى أن   (Kattan, 1997)قبل  يم  والتي تشير إل ة  النظائرالق ل من    ي اه المطار    δ2H  و 18O δ لك رتبط  في مي  ت

 بالعالقة 

3.1926.8 182 += OH δδ 

 
 لتفسير هذا تؤثر بشكل أو بأخر  على المحتوى النظائري لمياه األمطارجملة من العوامل الفيزيائية التي 

228لحوض المتوسط والمعرف بالعالقة االنزياح بالميل عن خط الهطول المحدد  182 += OH δδوتؤدي إلى  

 ), (  ,2H   Cat & Carmi, 1970 و  18O لقيم األغناءعمليات 

 

اثف والبخار المحيط           ) 8(من المعروف أن الميل      ة التك ين عملي في  . يمثل حالة توازن بالمحتوى النظائري ما ب

اب  ة عن من ار الناتج ين أن األمط ين تب ر  ح ر األسود والبح ر، البح ر األحم ل البح ة مث ار مغلق ة لبح ار دافئ ع بخ

ه       دا الجزء الشرقي من  ,IAEA,1982, Fontes and Gonfinitini,1970, Tuzer)المتوسط وتحدي

وم يتجاوز          (1967 رط  ديتيري ة                      ‰20، والمميزة بف ة جاف ل هوائي ى آت م عل د ت ى أن البخر ق ذي يفسر عل   وال

اتج                   والتي تخلق شروط حدي    أثير الن أن الت ة من عدم التوازن وبالتالي إلى تواجد هذا االنزياح ، من جهة أخرى ف

من الهاطل المطري إلى الغالف الجوي من           عن الغطاء النباتي في منطقة الساحل السوري يتمثل  بإعادة  جزء           

واجد أصال في الغالف     آلية اختالط هذا البخار مع البخار المت      . (Evapotraspiration)خالل البخر النتحي    

ائري   وى النظ ه من خالل المحت م مالحظت ا ت ذا م اع وه ع االرتف ائري م درج النظ ى إنقاص الت ؤدي إل الجوي ت

طي  ول     (الوس ة الهط ع آمي وزون م ر م درج        ) الغي اوز ت ة ال يتج اب جن ة ب وس ومحط ة طرط ين محط ا ب م

 . م 100   لكل ‰0.19- مع االرتفاع  18-األوآسجين 

ى قطرات المطر نفسه             أخيرا فأن    ذي يحصل عل تم من خالل البخر ال يتعلق  ( عمليات التبادل النظائري التي ت

تؤدي بالمحصلة   أثناء السقوط مع المحتوى النظائري لبخار الماء المحيط في الهواء         )  األمر بإبعاد قطرة المطر   

ديتي             رط ال ادة في ف ى زي ؤدي أيضا بشكل عام  إل وازن وت  . (Salati et al.1979)  مريوإلى آلية من عدم الت

ذي               ل المحسوب ، هو ال اه األمطار بالمي ائر المستقرة لمي اء الطبيعي للنظ ذا القف أن ه ل  يبالمحصلة ف رر المي ب

 .ضوء النظام الكارستي الموجود في المنطقة على  للمياه الجوفية ي الحاصل في المحتوى النظائر
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  في محطات طرطوس ، باب جنة ، والقدموس المحتوى النظائري لمياه األمطار٤.الجدول
 

  Baba Jna station  Tartous station 

  δ18O δ2H "d" T  δ18O δ2H "d" T 

Date ‰ ‰ ‰ TU  ‰ ‰ ‰ TU 
Jan.2000 -8.08 -42.74 21.9    -5.92 -26.89 20.47   
Feb.2000 -5.42 -27.69 15.67    -4.00 -18.06 13.94   
Mar.2000 -4.83 -26.36 12.28 4.17±0.53  -3.00 -16.94 7.06 4.95±1.19 
Apr.2000 -5.09 -27.87 12.85 5.64±0.87       4.61±0.69 
Oct.2000 -5.38 -21.46 21.58 4.03±0.22  -3.36 -7.06 19.82 4.10±0.25 
Nov.2000 -4.16 -17.56 15.72    -3.30 -20.44 5.96 5.79±0.25 
Dec.2000 -8.94 -54.65 16.87 3.90±0.25       3.07±0.24 
Jan.2001 -6.68 -38.35 15.09 3.61±0.25  -5.08 -31.17 9.47 4.43±0.26 
Feb.2001 -7.00 -35.10 20.9 5.49±0.31  -3.59 -15.80 12.92 4.58±0.27 
Mar.2001 -4.01 -22.39 9.69 3.50±0.28  -3.57 -16.01 12.55 3.50±0.27 
Apr.2001 -4.97 -23.73 16.03    -1.01 -9.42     
May.2001 -3.64 -16.96 12.16           
Oct.2001 -5.49 -22.15 21.77 3.47±0.21       3.11±0.191 
Nov.2001   -5.79 -22.87 23.45 3.96±0.20  -5.24 -26.18 15.74   
Dec.2001 -9.42 -56.85 18.51    -6.64 -36.17 16.95   
Jan  2002 -7.2 -32.51 25.09 3.03±0.25  -6.94 -33.37 22.15 5.55±0.29 
Feb  2002 -6.79 -38.36 15.96 5.53±0.25  -3.45 -16.43 11.17   
Mar  2002 -7.55 -45.33 15.07 7.45±0.29  -5.23 -30.76 11.08 5.52±0.27 
Apr  2002 -5.04 -26.75 13.57 4.91±0.27       5.59±0.29 
Nov.2002   -5.69 -29.04 16.48 3.41±0.23  -4.53 -20.72 15.52 4.77±0.28 
Dec.2002 -8.69 -52.47 17.05 3.56±0.23  -5.36 -31.42 11.46 5.94±0.29 
Jan  2003 -6.54 -32.14 20.18    -5.51 -33.10 10.98   
Feb  2003 -8.79 -44.30 26.02    -6.71 -36.80 16.88   
Mar  2003 -7.91 -42.20 21.08    -5.15 -20.08 21.12   
Apr  2003 -6.49 -35.68 16.24    -2.83 -15.60 7.04   
Dec-03        -5.92 -24.7 22.66 3.86±0.21 
Jan-04        -5.58 -26.9 17.74 2.88±0.22 
Feb-04        -4.7 -19 18.6 2.75±0.20 
Mar-04               
Apr-04        -2.00 -11.24 4.76   
Oct-04               
Nov-04               
Dec-04             4.12±0.21 
  Qadmous station 2005-2006            
Jan-05 -7.92 -45.04 18.32 3.2±0.20  -5.89 -29.06 18.06 2.95±0.18 
Feb-05 -7.38 -36.43 22.61 3.04±0.20  -5.92 -23.88 23.48 3.11±0.21 
Mar-05 -7.06 -37.71 18.77 3.5±0.19  0.45 8.67 5.07 2.9±0.19 
Sep-05 -5.26 -22.84 19.24 4.04±0.25  -3.26 -13.5 12.58 4.58±0.20 
Oct-05 -5.9 -19.44 27.76 4.25±0.19         
Nov-05 -5.12 -21.71 19.25 3.45±0.20  -5.05 -22.67 17.73 3.77±0.21 
Dec-05 -4.9 -14.78 24.42 2.63±0.21  -6.54 -29.23 23.09 2.88±0.22 
Jan-06 -7.66 -38.45 22.83 3.47±0.20  -6.49 -35.9 16.02 3.45±0.22 
Feb-06 -8.06 -40.77 23.71 3.62±0.22  -4.51 -23.7 12.38 3.46±0.19 
Mar-06 -6.81 -34.26 20.22 3.45±0.20  -3.11 -13.04 11.84   
Apr-06 -7.09 -42.21 14.51 7.04±0.34  -5.83 -33.93 12.71   
Oct-06 -7.17 -42.17 15.19             
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  التغيرات المحتوى النظائري للهاطل المطري في محطات طرطوس وباب جنة والقدموس١٤.الشكل
 

y = 6.1035x + 6.064
R2 = 0.86
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 والديتيريوم في مياه األمطار لحوض ١٨- العالقة ما بين قيم المحتوى النظائري لكل من األوآسجين١٥.الشكل

  )٢٠٠٦-٢٠٠٠ (الساحل السوري
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 ابيع تحت البحرية في المياه الجوفية والين ة الثابتالنظائر   -٣

وى  النظائري   ل من   المحت ة    2H  δ و 18O δ  لك اه الجوفي ة   والسطحية   في المي ابيع تحت البحري اه   والين ومي

ى  ١البحر تم عرضها في الجداول من   والي   ٣ إل ى الت ل من      .   عل وى النظائري  لك رات المحت     2H و  18Oتغي

ين   في شبكة آبار المياه الجوفية تتراوح  ا ب م   الفي  ‰24.59-  و  -4.97 ‰م ر رق ى عمق   ٨بئ (  م  ١١٠ عل

دءا من سطح    ) بئر بلغانس (  م  ٣٢٥  على عمق  ١٤ في البئر رقم   33.1- ‰و -6.84 ‰و  ) بئر العديمة    ب

ات     . األرض  ة عين ة الوسطية لكاف ة    القيم اه الجوفي اه      . ‰  30.1- و   6.2-آانت  المي ات المي يم لعين ذه الق ه

ة وسطية            الجوفية تتطابق ع ة الباصية بقيم اد في الدراسة السابقة في منطق م أيج -=δ 18Oلى حد آبير مع ت

اطق     )  ٣. ، شكل٢١. النقطة (يبرز نبع عيون الوادي   .  ‰ 6.12 ع في المن نضوبا بالنظائر الثابتة والذي يق

أن   .  δ 18O=-6.78‰ مع قيمة   يالمرتفعة على حدود التماس ما بين تكشفات الكريتاسي والجو راس   ذلك ف آ

ائر       ) بئر رقطة   (  م   ٦٠٠ على عمق    ١٧البئر رقم    يم النظ والذي يخترق توضعات الجوراسي يبدي نضوبا في ق

  ). ٣.الشكل  ( ‰ δ 18O=-6. 8الثابتة 

اط     ) ١٦.الشكل( تغيرات محتوى النظائر الثابتة مع الزمن      ثالث نق تم مراقبتها من خالل قطف عينات شهرية  ل

ع السن بتصريف               أساسية والتي  ة الكارستية وهي نب ة الجوفي ا ،  /٣ م١٠ تشكل مخارج صرف رئيسية للطبق ث

ر األعسر  ( ثا والبئر دائم التدفق  /٣ م ١نبع بانياس    ر ٧٠ (سا /٣ م٢٥٠بتصريف  ) بئ ا / ليت يم الوسطية   .  ) ث الق

 : لمحتوى النظائر الثابتة في المخارج الثالثة هي على الشكل التالي 

  ‰ δ 2H=-31.65 و ‰ δ 18O=-6.52: نبع السن 

 ‰ δ 2H=-30.81 و ‰ δ 18O=-6.34: نبع بانياس

 ‰ δ 2H=-30.60 و ‰ δ 18O=-6.35: بئر األعسر 

 
نبع السن، (  في المخارج الرئيسية لمناطق التصريف ١٨- التغيرات الزمنية لمحتوى األوآسجين١٦.الشكل 

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥للفترة ) م التدفق األعسر بانياس ، والبئر دائ
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ع بانياس      يالحظ أن قيم نبع السن هي األآثر نضوبا من حيث المحتوى النظائري              را نب ومن ثم بئر األعسر وأخي

 . ، وهذا الفرق يمكن ربطه بارتفاعات مناطق التغذية أآثر غنى  قيم النظائر الثابتة تكون فيهاوالتي 

ط             مع األخذ بعين االعتبار طبي     ات الخل عة هذا النظم الكارستي الضخم والقادر على إماتة أشارة الدخل نظرا لعملي

وى                             رات المحت ر في تغي اين الكبي ك هو التب ى ذل دليل القطعي عل الكبيرة التي تتم على مستوى هذا الخزان ، وال

ذه ا         4‰النظائري لمياه األمطار والذي يتجاوز بشكل وسطي         زل ه ى     في محطة القدموس حيث تخت رات عل لتغي

رات ال تتجاوز               ومع القناعة    ). ١٦ .الشكل  ( 0.6‰مستوى الخزان الجوفي إلى ثمانية مرات لتصبح تلك التغي

ة قصيرة                   تم بخطوة زمني ومي     (المطلقة بأن هذا النوع من الدراسات يجب أن ي ى المستوى الي ا    )  عل يلحظ فيه

ز المتقفي ا            ة وترآي ز            العواصف المطرية من حيث الشدة والكمي رات التصريف وتراآي التوافق مع تغي لطبيعي ب

ة   . المتقفي في مخارج الطبقة الجوفية    ة آلي على الرغم من ذلك فأن هذه التغيرات  تعطي مؤشرا قويا على طبيع

وى النظائري لألوآسجين                     اء في المحت ك أغن رة الفيضان      ١٨-النظام الكارستي ، حيث يالحظ أن هنال  خالل فت

اه                    المائي حيث التغيرات     اه الرشح السريع لمي ين المي ا ب ة م ط المختلف ات الخل ذي يعني أن عملي تكون حادة وال

دة  ل ح رات أق ذه التغي اه الصرف ، في حين تصبح ه ون الرئيسي لمي اه النطاق المشبع هي المك ار ومي األمط

رة التحار                    ى أن المساهم الحقيقي في فت يق هو الجزء     وتميل إلى االستقرار والنضوب والتي يمكن تفسيرها عل

 . العميق من الخزان المائي

  . ٣-الجدول   تتباين من موقع إلى أخر   في موقع الباصية آانت  المحتوى النظائري لمياه الينابيع  تحت البحرية      

ة                    زارة والعمق وطبيع ع من حيث الغ ة النب ا يتعلق بطبيع ا م ان منه هذه التباينات تخضع لعوامل آثيرة سواء آ

لية ال رات الفص زارة     التغي ة الغ ة قليل ابيع وخاص ذه الين ى ه رأ عل ن أن تط ن الممك ي م ذه  . ت ى أن ه افة إل إض

الي مدى مساهمة                    از المستخدم وبالت ة الجه ارة الغطاس وطبيع دا بمه ة وتحدي التغيرات ترتبط بالية قطف العين

ل من    ففي منطقة الباصية على سبيل المثال آانت قيم المحتوى . مياه البحر في العينة المرفوعة  δالنظائري لك

18O  2وH  δ    ين ا ب دا م ة ج ع     ‰33.9-  و  6.75- ‰  حدي دا من      حيث  BS1في النب ة ج ة قريب ذه القيم  ه

ع  (القيمة الوسطية  للمحتوى النظائري للينابيع الموجودة على حدود التماس ما بين الجوراسي والكريتاسي            نب

ع     ) . عيون الوادي  يم في النب ذه الق ى  BS3في حين تصل ه دا     +١٠٫٧ ‰و‰1.22+   إل ة ج يم غني   وهي ق

 . بالنظائر الثابتة وتقترب من قيم مياه البحر

 

OH  العالقة-٤ 182 /δδ في المياه الجوفية والينابيع تحت البحرية  
                                                                                                                                                                        

اه  ) ١٧.الشكل  ( مع الديتيريوم ١٨-عالقة المحتوى النظائري لكل من األوآسجين     ة   في المي والسطحية  الجوفي

 : اآلتيةترتبط بالعالقةفي آل من سورية ولبنان  والينابيع تحت البحرية
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ة     اه الجوفي ة المي ى أن مجموع ير إل كل تش ذا الش ة له راءة األولي ذه   الق ي ه كالن قطب ر تش اه البح ات مي وعين

ة    المعادلة ، في حين تتوزع       ان    القيم النظائرية لمجموعة الينابيع تحت البحري ى طول نفس    في سورية ولبن عل



 ٣٠

مياه البحر  الخلط سواء من يشير إلى نسبة ، وأن قرب النقاط أو بعده من آال القطبين      ميل الخط النظائري    خط ال 

اه األمطار في محطتي                     ،    الجوفية أو من المياه   ة في مي ائر الثابت يم النظ ة لق ذه المعادل وحتى في حال شمول ه

ديتيريوم وهي               ) ١٧.الشكل( طرطوس وباب جنة     رط ال ل وال ف فأن هذه المعادلة ال تتغير آثيرا ال من حيث المي

 : من الشكل 
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ذا الصدد فهو      ابيع تحت           أن أما األمر المهم في ه ة والين اه الجوفي ل مستقيم الخط النظائري للمي ارب مي مدى تق

اه األمطار         ة      الم البحرية مع ميل الخط النظائري لمي 06.601.6(LMWL)حلي 182 += OH δδ ،     ا ذا م  وه

ة               يبرر حقيقة أن   ا نفس مصدر التغذي ة له ة     .  المياه الجوفية والينابيع تحت البحري رتبط بالطبق اه ت ذه المي وان ه

 . الفالقي لمنطقة الدراسة و مياه األمطار عبر النظام الكارستي تورونيان من خالل رشح –الجوفية للسينومان 
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 مع الديتيريوم في المياه الجوفية ، الينابيع تحت البحرية في سورية ١٨-عالقة األوآسجين  : ١٧.كل الش

 ولبنان ومياه البحر في منطقة الدراسة

 

  تحديد نطاقات ارتفاعات التغذية -٥
ة                     اطق التغذي اع من ك      ب. أن التباين في قيم المحتوى النظائري للمياه الجوفية يعود إلى تباين في ارتف ى ذل اءا عل ن

داره   اع مق ع االرتف ائري م درج نظ ق ت أن تطبي ل ‰0.23-ف ائري  ١٠٠ لك وى النظ ة للمحت ك يعطي قيم ان ذل  ف

δ18O      ى             ‰8.5- للمياه الجوفية تصل إلى لكن  .  م ١٥٠٠ من اجل مياه تتم تغذيتها من مناطق يصل بارتفاعها إل

ى تشير            ل                 القيم المالحظة في الطبقة المدروسة للكريتاسي األعل ة أق الي ارتفاعات تغذي ى وبالت ر غن يم أآث ى ق  إل



 ٣١

اه           ). ١٨.الشكل( م أو اقل    100±700وتصل إلى    ة المي استنادا مع ما تقدم فأن ارتفاعات التغذية وميكانيكية حرآ

ة مجموعات       ى ثالث ر السابق     ( الجوفية في منطقة الدراسة يمكن تقسيمها إل ات التقري  ,Al-Charidehمعطي

 ٥٠٠ ، وتمثل المياه الجوفية من الينابيع العالية والمرتبطة بتغذية محصورة بارتفاعات ما بين                األولى.  ) 2004

المجموعة الثانية تمثل االبار االرتوازية والينابيع ذات الغزارات العالية في منطقة بانياس والباصية          .  م ٧٠٠إلى  

ين                 ا ب ى    ٤٠٠حيث المياه الجوفية تستمد التغذية من ارتفاعات محصورة م ة       ٦٠٠ إل  م، ومن الواضح أن طبيع

ذي أدى     ق وال ن الفوال اتج ع ك الن ع التكتوني ق م ت والمتواف ك      الكارس تج تل ذي أن و ال ة ه ي البني وط ف ى هب إل

ة   ي المنطق ار ف ك االب ة لتل ة المرتفع ة الكموني ة واإلنتاجي ة العالي ي . الضواغط البيزومتري رة ه ة األخي المجموع

ي ة ف اه الجوفي ارة عن المي ين  عب ا ب ات م ن ارتفاع ذيتها م تمد تغ ي تس ت والت ة عمري ى ١٠٠ منطق .  م٣٠٠ إل

ة          ع طبوغرافي ر م د آبي ى ح ق إل ة تتواف ة الثالث ات المائي ديرها للمجموع م تق ي ت ة الت اطق التغذي ات من ارتفاع

ة الجوراسي          .  التكشفات الجيولوجية للكريتاسي األعلى في منطقة الدراسة       دة من طبق تشير  ) ٢٤( العينة الوحي

 .  م ٧٠٠إلى أن االرتفاع الوسطي لمنطقة التغذية هو أعلى من 

أثير     δ18Oمناطق ارتفاعات التغذية على قاعدة محتوى في الينابيع تحت البحرية فقد تم تحديد       د طرح ت ك بع  وذل

 مياه البحر على عينات مياه الينابيع تحت البحرية وذلك وفق المعادلة التالية 

221818 100/)( σ+±= seasampleextracted POO                                

  لمياه البحر المساهمة في العينة والمراد طرحها 18Oمحتوى 18Oextracted : حيث 
          18Osample 18   محتوىO في العينة  

             Psea والتي تم حسابها عن طريق محتوى الكلور(%)        مساهمة مياه البحر آنسبة مئوية 
              σ 18          االنحراف المعياري من اجل قيمOالمقاسة   

 
 واالرتفاع من اجل المياه الجوفية والينابيع تحت البحرية في ١٨- العالقة ما بين قيم األوآسجين ١٨.الشكل

  )٢٠٠٤-تقرير  ( ومنطقة عمريت في الساحل السوري خليج الباصية
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ين                            بنتيجة   ا ب ى ارتفاعات محصورة م ع عل ة تق ابيع تحت البحري ة الين اطق تغذي ين أن من  ٤٠٠الحسابات فقد تب

ؤدي           .  م١٠٠٠و ة ت ة المائي ي العين ر ف اه البح بة مي ادة نس ار أن زي ين االعتب ذ بع م تأخ ابات ل ك الحس ن تل لك

ة               اطق ارتفاعات التغذي ات ا  . بالضرورة إلى زيادة نسبة الخطأ في حساب من اه          العين ا نسبة مي لتي ال تتجاوز فيه

وع من الحسابات   %10البحر   ذا الن ط له ة فق يم . هي المؤهل د أن ق ابيع  18Oextractedحيث وج   من اجل الين

BS1,BS2, TS1 ا         5.97-, 6.46-,6.64- هي على التوالي ة محصورة م ى ارتفاعات تغذي يم تشير إل ذه الق   ه

 .  القريب من منطقة عمريتTS1 م في النبع ٤٠٠من  واقل BS2 و BS1 م من أجل ٧٠٠ إلى ٦٠٠بين 

 
 
 تحديد نسب الخلط مع مياه البحر بواسطة محتوى الكلور -٦
 

وجي تشكل عوامل             ة الوضع الجيول ة والصرف وطبيع ين نقطة التغذي اختالف الكثافة والضاغط البيزومتري ما ب

فيمكن أن    . (IBG/DHV,2002)ية بمياه البحر    محددة لنسبة تلوث المياه العذبة الكارستية للينابيع تحت البحر        

ا                           ة والتي ربم ات البازلتي ا من خالل الطبق ة أو ربم اع البحر من خالل الرسوبيات الرملي وث تحت ق يبدأ هذا التل

ي   ا ف اهم جزئي غاطيةاتس ينومان     نض عان الس ائي لتوض ل الم ن الحام فل م م األس ان– القس ريط   توروني ي الش ف

   . الساحلي

، وهذا الشكل يشير إلى     ١٩. وتراآيز الكلور لعينات المياه الجوفية تم تمثيلها بالشكل        δ18Oا بين محتوى    العالقة م 

 : النتائج اآلتية   

  المياه العذبة تعكس في األصل تغذية من مياه األمطار الهاطلة على الشاطئ آو من المرتفعات الجبلية .١

 BS1,BS7ة مع مياه البحر وتكون أقل ما يمكن في الينابيع تحت البحرية تظهر نسب مزج متباين. ٢

 نقطة النهاية في تلك العالقة تمثل مياه البحر  . ٣

ائج المالحظات من الشكل            ار نت ين االعتب ابيع تحت         ١٨-مع األخذ بع ة في الين اه العذب ة للمي أن النسب المئوي  ، ف

 : البحرية تم حسابها وفق المعادلة التالية 
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  نسبة مياه البحر المساهمة Psea: حيث 

Cl submarine محتوى ترآيز الكلور    (mmol/L) في مياه عينات الينابيع تحت البحرية  
Cl fresh water محتوى ترآيز الكلور   (mmol/L) الوسطي للمياه الجوفية  

Cl seawaterتوى ترآيز الكلور      مح(mmol/L)الوسطي لمياه البحر  

 

ة              ارومترات الكيميائي ذه تفترض أن الب ا     ( معادلة المزج المحافظة ه ور هن ى قاعدة          ) الكل تم عل حيث الحسابات ت

م         . المحافظة اثناء عمليات المزج    ه من أه لقد تم اختيار عنصر الكلور ضمن هذه المعادلة لحساب نسب الخلط آون

اع     محافظة في آيميائية المياه الجوفية    العناصر ال  م     .  والتي ال تتأثر ال بمفعول الكتلة وال االرتف ل الحسابات ت في آ
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ـ   در ب اه البحر تق ي مي ور ف ز الكل وى ترآي ة لمحت اد قيم ة الوسطية لخمس 760mmol/lاعتم ل القيم  وهي تمث

ة                 اه العذب ة من أي مشارآة للمي اد قيمة         . عينات تم رفعها من مياه البحر وخالي م اعتم اه    0.56mmol/lوت   للمي

ة الدراسة             ى في منطق ة الكريتاسي األعل ور لطبق ز  . الجوفية والتي تمثل القيمة الوسطية لمحتوى ترآيز الكل ترآي

اه                   0.14mmol/lالكلور في مياه األمطار لمحطة باب جنة         ور في المي ز الكل ادة في ترآي ك زي  وهذا يعني أن هنال

 .ناتجة عن عمليات األغناء من البخر أو عمليات االنحاللربما تكون  0.4mmol/l الجوفية مقداره

 

 
 

والينابيع ) الطبقة الجوفية (   مع ترآيز الكلور في المياه العذبة ١٨- عالقة محتوى األوآسجين ١٩.الشكل 

 حر في منطقة الدراسةتحت البحرية في منطقة الباصية ،  والقيمة الوسطية لمياه الب

 
 

ات       على الينابيع تحت البحرية في خليج الباصية         ٥/٢٠٠٥في الحملة التي تمت في        ،وبنفس شروط قطف العين

د  ع   أظهرت  فق ة    جمي ابيع تحت البحري ور      (BS2, BS3, BS4 , BS5)الين ى من الكل ز أعل يتوافق مع   تراآي

جين    ي األوآس ى ف ر غن ز أآث ع   ١٨-تراآي تثناء النب ا  BS1باس ي محافظ ذي بق ن    وال وع م ر ن العكس أظه وب

ان الفرق     . ١٠/٢٠٠٣مقارنة مع ما تم في      ) ٣. الجدول( التناقص في المحتوى النظائري وترآيز الكلور        فإذا آ

ط              د  نسبة الخل ، وبفرض أن  ) التصريف  ( في الكثافة ما بين مياه البحر والضاغط البيزومتري هما وراء تحدي

ة بقيت ثاب      رتبط                          تلك الكثاف ا يكون م اقص ربم ذا التن م وه ري هو العامل المه اقص الضاغط البيزومت أن تن ة ف ت

دار   توضعاالبار مقابل على  ٩/٢٠٠٤ الطويلة والتي تمت في     بتجربة الضخ  ى م  تلك الينابيع والتي استمرت عل

اء من جهة أخرى آانت ور       ٢٠٠٦-٢٠٠٥-٢٠٠٤تناقص معدل الهطول المطري خالل      و من جهة ،     يوما   ٩٠

ائي               . هذا التغير  ،  ) ٢.الحظ الشكل   (وبما أن المقطع الجيولوجي يشير إلى أآثر من طبقة بينية ضمن الحامل الم

ائي                وي من الحامل الم ا سبق        بحيث أن تلك الينابيع تستمد مياهها من القسم العل أثر بم د ت ا يكون ق ذي ربم وال

ذا الثابت    ومن خالل      BS1النبع  على ما سبق    وبناء   ل  ه يم األوآسجين           والمي ور  ١٨- نحو النضوب في ق   والكل

  .  فانه يرتبط بالجزء العميق من الحامل المائي
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ع    . ٥.نتائج الحسابات لنسب الخلط تم إظهارها في الجدول   اه       BS1 فباستثناء النب ى مي ا إل ذي يشير عملي وال

ر      من مياه البحر ، فأن الحسابات في بقية % ١عذبة ونسبة مشارآة تقدر فقط بـ     اع آبي ى ارتف ابيع تشير إل الين

  . ٢٠٠٣في نسبة الخلط بمياه البحر مقارنة بعام 

 
 .  نسب الخلط ومساهمة آل من المياه العذبة ومياه البحر في الينابيع تحت البحرية في خليج الباصية٥.الجدول

 
Site No Cl mmol/L Cl mmol/l Seawater % Fresh water% Seawater % Fresh water% 
  16/05/2005 10/10/2003 16/05/2005   10/10/2003   
       
BS1 8.6 22 1.1 99 3 97 
BS2 577 268 75.8 24 38 62 
BS3 722 386 95 5 51 49 
BS4 680 670 89.4 11 88 12 
BS5  569   75 25 
BS6  511   67 33 
BS7 752 71 99 1 9 91 
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دير                          الم للتق ة واضحة المع ى تاريخه ال يوجد آلي السؤال المطروح تحت هذا العنوان هو في العنوان نفسه ، فحت

ر عن                               ة وتعي ى وأن وجدت فهي قياسات آني ين من بديهة أن القياسات حت ة منطلق الكمي للينابيع تحت البحري

اس  ة الكالسيكية ل. لحظة القي ى الطريق دير الكوتبق تم من خالل حساب لتق ي ت ة والت ابيع تحت البحري مي للين

ى           مكونات  مكونات الميزان المائي والفرق ما بين        الدخل والخرج سيكون عبارة عن آمية المياه التي تصرف عل

ل في حساب البخر           . شكل ينابيع تحت بحرية    دينا أيضا مشكلة وتتمث ة الكالسيكية ل لكن حتى ضمن هذه الطريق

ام       ١٩٧٩نا سابقا ومن خالل الدراسات الروسية لعام        آما ذآر . الحقيقي    ٢٠٠٤ والسورية الهولندية الحديثة لع

ة                      ابيع تحت بحري ى شكل ين اه عل ار ،     ١( والتي أشارت إلى تفريغ آم هائل من المي ر مكعب       ١٫٢ ملي ار مت  ملي

ى طول الساحل السوري                /٣ م ٣٠على التوالي وهذا ما يعادل       ان دراسة    آ  .)ثا  تصرف بشكل أساسي عل ذلك ف

د في       (Shaban et al 2005 )حديثة جرت في لبنان وفي منطقة شكا فقط    ات االستشعار عن بع  حول تطبيق

تفريغ الينابيع تحت البحرية حيث قدر أن هذا التصريف يصل  و  تواجدتحديد العوامل الجيولوجية التي تتحكم في  

ة لتكشفات  الكريتاسي والجوراسي التي             الدراسات الثالثة اعتمدت على ماهية ال      . ثا  /٣ م ١٠إلى   كرستة العالي

ة                     ابيع شاطئية وتحت بحري تسمح بالرشح السريع لمياه األمطار ورفدها للمياه الجوفية وخروجها على شكل ين

 . ضخمة

 

دفق      Al-Charideh, 2004 ) ( التقدير الكمي لتصريف الينابيع تحت البحرية  ى قياسات سرعة الت د عل أعتم

ة ين ي ثالث ية و BS2ابيع ف يج الباص ي خل رآة TS2  ،TS3 ف ا ش ت به ي قام وس والت اء طرط ي مين  ف

(IBG/DHV, 2002)             از قياس السرعة والمسمى زال غطاس مع جه ى إن ة عل دأ الطريق د مب  flow) يعتم

meter)      ة  من اجل                    ٥٠ وعلى مسافة از بوضعية ثابت تم وضع الجه  سم من قاع البحر في موقع النبع حيث ي
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ة من خالل دارة آهر بائي                     زمن الز  ل الحرآ تم نق وعي،  وي ى سطح المرآب         ةم للحصول على قياس ن في  .    إل

ام    BS2  دقيقة فقط في النبع ٢٠حقيقة األمر أن قياس السرعة لم يكن لفترات طويلة  مقارنة بالقياسات التي  ق

دة      على ا حد الينابيع تحت البحرية في منطقة شقا الل (Ayoub et al, 2002)بها  ة والتي استمرت لم  ٦بناني

م  . cm/s 30ساعات حيث ترواحت السرعة الوسطية بحدود    ي ت في حين ترواحت السرعة الوسطية  الت

ع  ي النب ها ف ى  BS2قياس اوية إل كل  ( cm/s 17 مس ين  ) ٢٠.الش ي النبع ة الوسطية ف  TS2,TS3والقيم

 فان قياس السرعة يمثل عمليا شروط الجريان في بناءا على ذلك.  على التوالي   cm/s 43 و ٤١مساوية إلى 

ة ونقطة                     ين نقطة التغذي ا ب ري م رق الضاغط البيزومت ل فقط ف لحظة القياس ، في حين أن هذه السرعة ال تمث

ان أن                    تالصرف فحسب وإنما أيضا فرو قا      الي من الطبيعي بمك ة وبالت اه العذب اه البحر والمي ين مي  الكثافة ما ب

 .  كل سريع من األسفل باتجاه سطح البحرتتناقص السرعة وبش
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  على مخرج النبع(IBG/DHV, 2002) نتائج قياس السرعة التي قامت بها شرآة  ٢٠.الشكل

  في خليج الباصية(BS2) تحت البحري  

 

 

ال، وتعت        ة      أن عملية التقدير الكمي لتصريف الينابيع تحت البحرية ليست سهلة المن ى جمل د في مضمونها عل م

رات الفصلية للتصريف  ة ، وفتحة التصريف، والتغي رات والمتضمنة الشروط الجيولوجي من الثوابت والمتغي

ى            . والنوعية الكيميائية والمحتوى النظائري  للمياه          ابيع عل ذه الين وبالتالي فأن دراسة خصائص آل نبع من ه

 .اية من األهمية حدة وخاصة الكبيرة منها يعتبر أمرا على غ
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ع                       ٦.يبين الجدول  ى أن النب ائج إل ابيع حيث تشير النت ك الين ا       (BS1) التقدير الكمي لتصريف تل ا م ل عملي  يمث

 يمثل تقريبا نفس    (TS2) من مجمل التصريف الكلي لمجمل الينابيع في خليج الباصية ، وأن النبع              %75قيمته  

 . له أهمية آبيرة في حال التفكير باستثمار تلك الينابيع وهذا األمر. النسبة السابقة في ميناء طرطوس 

ل   م التوص ي ت ائج الت اأن النت ل          اليه ن قب ه م ل إلي م التوص ا ت عف م ا ض ادل تقريب ابيع تع زارة الين دير غ  لتق

(IBG/DHV,2002)      حيث أشارت تلك الدراسة إلى أن القيمة التقريبية للتصريف في خليج الباصية يساوي ، 

م التوصل       / ٣ م٦٫٥ثا في ميناء طرطوس والمجموع يساوي إلى        / ٣ م ٣٫٥ و   ثا/ ٣ م ٣إلى   ا ت ثا في حين أن م

ى            / ٣ م ٢ثا و    / ٣ م ٩إليه في هذه الدراسة يساوي إلى        والي، والمجموع يساوي إل ا    / ٣ م ١١ثا على الت أي ( ث

 ) .السنة /  مليون متر مكعب ٣٥٠ما يعادل 

ذه            وهذا االختالف الكبير بين النتيج  دير ه م تق ة ، بحيث ت اه العذب دير نسبة المي ى تق تين  يعود بشكل أساسي إل

 لكافة الينابيع وبشكل شمولي اعتمادا على قياس الناقلية المائية  (IBG/DHV, 2002) النسبة من قبل شرآة 

 النسب  في حين تبين لدينا أن هذه.  على التوالي %90 و  %20في خليج الباصية  وميناء طرطوس بما قيمته         

ور ،                                ز الكل ة ، وتراآي ة المائي ل من الناقلي ارامترات آ دينا من خالل ب ة ل تتغير من نبع إلى أخر ، وتمت المقارن

ا           .  لحساب هذه النسبة     ١٨-والمحتوى النظائري لألوآسجين     م التوصل إليه وبمطلق األحوال فأن النتائج التي ت

ع وا            اد مخرج النب ل شرآة           تبقى مرهونة بقياس السرعة ، وأبع ا من خالل قياسات من قب م االستعانة به لتي ت

(IBG/DHV, 2002) .  

 

.  تقديرالكمي لتصريف الينابيع تحت البحرية في خليج الباصية وطرطوس٦.الجدول
Sample Code Average Outlet surface Discharge fresh water Estimated 

No IBG velocity at sea bottom   discharge 

Bassieh aera (m/s) (m2) m3/s % m3/s 

BS1 S1-I  *0.35  *~20 7 97 6.8 
BS2 S2-1 **0.17 **19 3.٢ 65 2.1 
BS3 S3-1 *0.15 **~٢ 0.3 45 0.13 
BS4 S6-1 *0.15 **~2 0.3 10 0.03 
BS5 S7-1     <0.03 
BS6 S8-1     <0.03 
BS7 S10-1     <0.03 

Total discharge     ~( 9.٠ m3/s) 
Tartous Harbor 

area      

TS1 S1-III     <0.1 
TS2 S2-III **0.41 **4.7 1.9 85 1.6 
TS3 S3-III **0.43 **0.3 0.13 80 0.1 
TS4 S4-III     <0.1 
TS5      <0.05 

Total discharge     ~(2 m3/s) 
*Estimated in comparison with (IBG, 2002) and Lebanon work ( Ayoub, 2002) 

** Measured at the outlet of springs by (IBG, 2002) 
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   التريتيوم -٨
ه              ر بشكل         . (t1/2=12.43years)التريتيوم هو نظير مشع للهيدروجين ويقدر عمر النصف ل ذا النظي د ه يتول

ات المائية لتقدير وقت    يستخدم هذا النظير في الدراس    . طبيعي من خالل األشعة الكونية في أعالي الستراتوسفير       

د      ة العه ة حديث اه الجوفي  ، ويكمن السبب   (Estimate Groundwater Residence Times)مكوث المي

وي       الف الج ي الغ وم ف ز التريتي ة لتراآي رات الزمني دأ التغي ى مب د عل وم تعتم ة التريتي ي أن تقني ار( ف ) األمط

 .واإلماتة الطبيعية 

ة والتي                     في بداية عقد الستينات من الق      وم من خالل التجارب النووي ات التريتي رن الماضي تم توليد معظم آمي

آانت وراء الجزء األساسي الرتفاع محتوى التريتيوم في مياه األمطار فوق الحدود الطبيعية ، ومنذ ذلك الحين                  

 .فأن سويات التريتيوم في مياه األمطار تنخفض وبشكل أسي باتجاه مستوياتها الطبيعية 

 

 التريتيوم في مياه األمطار  ١-٨
د                   ة عق ة في بداي ذ التجارب النووي زمن من اه األمطار مع ال وم لمي وى التريتي رات في محت راز التغي  من أجل إب

ات    الل القياس ن خ وفرة م ات المت تعانة بالمعطي م االس د ت ط فق رق المتوس وض ش ى ح تينيات عل الس

(IAEA,1992)          د       ) طينفلس (  التي تمت سواء في محطتي بيت دجن ى بع ة عل وب      ٣٠٠والواقع م نحو الجن آ

       ) .٢١.الشكل (   شمال غرب منطقة الدراسة ٥٠٠ومحطة انطاليا الترآية الساحلية والواقعة على بعد 
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وم خالل       . ٢١.الشكل ى حوض شرق المتوسط يظهر        ٥٠مقارنة سويات تراآيز التريتي  سنة الماضية عل

ن   وم  م ويات التريتي ابق لس دى التط ة    م طين المحتل ي فلس ة ف ن والواقع ت دج ي بي ات محطت الل معطي  خ
ة  ا الترآي ة انطالي ن   .    ومحط ين م ي المحطت وم ف ات التريتي ى معطي ول عل م الحص  GNIPت

(http://isohis.iaea.org)  .ام ا ارا من ع م ٢٠٠٠عتب ز استخدام ت و تراآي ي  مالتريتي ار ف اه األمط لمي
  . الموجودة في منطقة الدراسةالمحطات 
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دار    ى م وم عل ز التريتي ويات تراآي ين لس ين المحطت ة ب ى  ٥٠المقارن ير إل ية تش نة الماض ي   س ر ف ارب آبي تق

ين،     ين المحطت ا في منتصف المسافة ب ع تقريب ين ، وآون الساحل السوري يق ين المحطت وم ب وى التريتي محت

  .  هو موجود في الساحل السوريفيمكن استخدام تراآيز التريتيوم لمحطة بيت دجن واعتبارها ممثلة لما 

ى عام    ٢٠٠٠اعتبارا من عام     ة الدراسة في          ٢٠٠٦ وحت ة لمنطق م استخدام القياسات في المحطات المطري  ت

وري   احل الس طية  .  الس يم الوس رة  الق نوية للفت وم    ٢٠٠٦-٢٠٠٠الس ز التريتي ويات تراآي ي  لس ي محطت ف

يم الشهرية        طرطوس وباب جنة ومحطة القدموس تم الحصول عليها م         اه األمطار      ن خالل قياس الق لكال  في مي

ة   ين والبالغ ابقة    ٥٤المحطت رة الس دار الفت ى م دول(  عل راوح  ) ٤.الج ين    تت ا ب طية م نوية الوس يم الس   الق

5.05TU 3.4 و ٢٠٠٢  عامTU مع منحى عام للتناقص مع الزمن  ٢٠٠٥ عام .  

 

 

  ت البحرية  والينابيع تحفي المياه الجوفية  التريتيوم٢-٨
 ما بين   ٢٠٠٥المياه الجوفية التي تم رفعها من الينابيع واآلبار خالل          شبكة عينات    تراآيز التريتيوم في     تتراوح

0 TUوالي   ٤٥٠و م ٦٠٠على عمق   وآوآب  في بئر بيت رقطة ى الت ى    في  4.36TU و   م عل رو عل ر طي بئ

وم  وحدة ( 4.73TU  و٤ م وفي المياه السطحية وما بين ١١٠عمق   . الجدول 1TU=10-18 3H/H): التريتي

ار         3H التغيرات الفصلية لقيم     .  1.2.3 ع السن من  أي ى نب  ١٩٩٤- تظهر بوضوح  من خالل قياسات تمت عل

ران    ى حزي يم     )  (Aby  Zakhem, 2000 ، ١٩٩٥إل ان       3Hحيث تكون ق رة الجري اء فت ا يمكن أثن ل م  أق

يف بالخزان الجوفي والتمديد الناتج عن مياه األمطار أقل ما       حيث يرتبط التصر  ) ٢+١ تشرين   3TU( القاعدي  

يم   ع ق ين ترتف ي ح ن،  ف ة الفيضان   3Hيمك اء عملي ار أثن اه األمط ريع لمي ة عن الرشح الس ان (  والناتج نيس

رة القياس    8TU) .    وحزيران ى  ١/٢٠٠٥من  هذه التغيرات الفصلية تم مالحظتها خالل فت  ١٠/٢٠٠٦ وحت

من عام     2.1TU والشهر العاشر      ٢٫١٨الشهر التاسع     ( آيز التريتيوم في فصل التحاريق        حيث انخفضت ترا  

 مقارنة مع  ٢٠٠٦ من عام 3.61TU في الشهر الثالث والرابع  ٣٫٩٥وبلغت   ) ١٩٩٤ مقارنة مع قيم     ٢٠٠٥

ر األعسر         . ١٩٩٥القيم المقاسة في نيسان من عام        وازي يظهر نبع بانياس وبئ ام مش      االرت ا نظ ا    تقريب ابها لم

 .  هو موجود في نبع السن حيث تنخفض تلك التراآيز في فصل التحاريق وترتفع في فصل الفيضان المائي

  

افة      ى مس ا وعل وب ترآي ي جن ة ف اه الجوفي تي للمي ام الكارس ي النظ وم ف ز التريتي ة  ٥٠٠ تراآي ن منطق م م  آ

  . (Nativ et al 1999) ١٩٩٠ بمنتصف TU 6  إلى أقل من  ١٩٦٣  في عام 49TUالدراسة انخفضت 

ر بيت   3Hأن عدم وجود  . (3TU)القيمة الوسطية لكافة العينات المرفوعة من منطقة الدراسة  تساوي           في بئ

  في الهاطل    3H ال يمكن ربطها بالتغيرات المكانية لمحتوى          يرقطة  والذي ربما ترتبط مياهه بحامل الجو راس        

وم   المطري وإنما احتمال ربط ذلك بأن الج  وى التريتي زء األآبر من مياه هذا الحامل قديمة نسبيا مقارنة مع محت

ون       ، التورونيان   –في حامل السينومان     ات للكرب ع عين ة اإلشعاعية    ١٤-من أجل ذلك فقد تم رف ة الفعالي  لمقارن

وا                         ١٤-للكربون ر األعسر االرت ر رقطه وحامل الكريتاسي في بئ ه بئ ذي يمثل ين حامل الجوراسي وال  زي ما ب

  .  )٧.الجدول(



 ٣٩

  والتريتيوم في حامل الجوراسي والكريتاسي١٤- قيم الفعالية اإلشعاعية للكربون٧.الجدول
 (%)Tritium (TU) 14C Pmc الحامل المائي  5/2005

 33.58 0-0.67 جوراسي  ) م ٦٠٠عمق ( بئر رقطه 

 54.40 1.87-3 آريتاسي  بئر األعسر 

 

يم ال         ون     يبين الجدول السابق أن ق ة اإلشعاعية للكرب دي  ١٤-فعالي املين، ففي حامل              تب ين الح ايزا واضحا ب  تم

اريخ      في نبع الفيجة     هالكريتاسي تتقارب القيمة المقاسه مع ما تم قياس         والتي تساوي     ١١/٢٠٠١والمقاسة بت

ة اإلشعاعية للكرب     (%)Pmc 55.71  )إلى   ١٤-ون ، وهذا ما يؤآد حداثة تلك المياه في حين أن قيمة الفعالي

 . ١٩٥٢وتعود في تغذيتها إلى ما قبل عام لحامل الجوراسي تشير إلى أعمار اآبر 

ز   ة   3H تراآي ابيع تحت البحري راوح في الين ين  تت ا ب ى ٢٫٣٣ م يج الباصية  في حين أن   1.68TU إل  في خل

 . ) ٣.الجدول(  1.35TUالقياسات في مياه البحر تشير إلى قيمة شبه ثابتة وتساوي إلى 

 

  تقدير زمن المكوث٣-٨
ة            اه الجوفي ة المتوسط للمي أريخ زمن اإلقام ة لت وم آتقان ة استخدام التريتي  Mean Residence)أن منهجي

Times) ة وذجين من المقارب ى نم د عل ة :  يعتم ة الكمي ة والمقارب ة الكيفي  ,Clark and Fritz)المقارب

1997)  

 

والتي من المألوف عدم     ( للفصل بين المياه الجوفية القديمة      المقاربة الكيفية، حيث يستخدم التريتيوم آدليل        -١

د الكشف    ى دون ح وم بمعن ى التريتي ا عل ير   )  T<1TUاحتوائه ة ، يش ة الحديث ة ذات التغذي اه الجوفي  والمي

ة  التي تمت في     1960 على تغذية حديثة من عمر T>30TU وجود التريتيوم العالي  نتيجة التفجيرات النووي

درولوجي                         بداية هذا ال   ام الهي ى النظ اه  إل ة المي وم ضمن حلق رة من  التريتي ة آبي ذه  . عقد من خالل دخول آمي ه

ذا     وم ، واقتصار ه ز التريتي اض تراآي را النخف ا نظ ر واردة حالي تية غي نظم الكارس ي ال ل ف ى األق ة عل المقارب

   .الترآيز على ما يتولد بالشكل الطبيعي في الغالف الجوي 

ل   من أجل الطبقات   الساحلية والمناطق الواقعة في خطوط عرض متدينة تم وضع المقاربة الكيفية التالية من قب

(Clark and Fritz, 1997)على الشكل األتي : 

<0.8 TU Sub modern-recharge   ١٩٥٢تحت حديثة وتعود في تغذيتها إلى ما قبل عام 
0.8 to 2 TU Mixture between sub modern and recent recharge      ة ين تحت حديث ا ب يط م  خل

 وتغذية حديثة 
2 to 8 TU سنوات ١٠ إلى ٥ ما بين يتراوح مياه حديثة وعمرها  

>20TU considerable component of recharge from 1960       ة تمت في رة من تغذي  مساهمة معتب
  عقد الستينات

ة النمذجة الرياض                  -٢ ى عملي ة عل ذه المقارب د ه دخل             المقاربة الكمية ،  تعتم ابع ال ين ت ة ب ية من خالل المقارن

تم حسابه وفق           ذي ي  لتراآيز التريتيوم المسجلة في مياه األمطار لمدة طويلة وتابع الخرج لتراآيز التريتيوم وال



 ٤٠

ا    ة عالمي اذج رياضية متداول -Yurtsever,1979, 1983;Maloszewski and Zuber, 1993)نم

1996, Zuber 1986) ار أو        ومقارنة هذا الخرج مع ة عن طريق اآلب اه الجوفي القيم التي تم قياسها في المي

 ) .مناطق الصرف(الينابيع 

وم         عملية تأريخ أعمار المياه الجوفية تعتمد على قانون التفكك اإلشعاعي للتريتيوم بشرط أن يكون دخل التريتي

 :إلى المياه الجوفية معروف وذلك حسب المعادلة التالية 

Ct = C0 e-λt             [1] 
   t، ترآيز التريتيوم في اللحظة Ctحيث 

 C0 ترآيز التيتيوم في اللحظة t=0  

λ               ى وم والتي تساوي إل ذي           τحيث   ) ln2 τ/(  ثابت التفكك اإلشعاعي للتريتي وم وال  هي عمر النصف للتريتي

ة،       .  سنة   ١٢٫٤٣يساوي   ك العالق أن  بناءا على تل انون التفكك اإل             ف اه من خالل ق وم      عمر المي شعاعي للتريتي

 : بالعالقة 

 

t = (τ / ln 2) ln C0/ Ct          [2] 

 

  :األتيوباستبدال قيمة الحد األول من المعادلة تصبح على الشكل 

 

t =-17.93 ln Ct / C0      [3] 

ى مسار                      ين عل ين نقطت ة ب اه الجوفي  من هذه المعادلة نستطيع حساب الزمن الظاهري الذي تستغرقه حرآة المي

انس ،    ائي متج ل م ت وحام ان ثاب دل جري ود مع ذي يفترض وج ة وال اه الجوفي ة المي وذج (مفترض لحرآ النم

دفعي   ة            piston –flow model ) ال وم المتتالي ات دخل التريتي ين دفق ات المزج ب ذي يفترض أن عملي وال

د اللحظة                وم عن زم    tداخل النظام المائي مهملة وبالتالي فأن خرج التريتي ا ل ور     تابع ه        τن العب ر عن ذي يعب   وال

 :بالمعادلة اآلتية 

 

Ct = C0 (t-tt) e-λt         [4 ] 

وم في اللحظة                  دخل في         tوهذه المعادلة من اجل النموذج الدفعي تعني أن ترآيز خرج التريتي ز ال  تساوي لترآي

اء ز             ttاللحظة     ور ومع المسافة         والذي يتغير فقط على ترآيز الخرج هو تناقص الفعالية اإلشعاعية إثن من العب

ار من خالل التفكك اإلشعاعي                  ا حساب األعم تم به ة التي ي ا هي نفس المعادل وبالتالي فأن هذه المعادلة نظري

 ).٢٢.الشكل (للتريتيوم 
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ومن  ) ٢٠٠٠-١٩٦٠(  تصحيح قيم تراآيز الترتييوم في الهاطل المطري في محطة بيت دجن ٢٢.الشكل

 .لدراسة  لمحطات منطقة ا٢٠٠٦-٢٠٠٠

 

ام   زج الت وذج الم ادا نم م اعتم ذه الدراسة ت ي ه ذي  (Completely mixed reservoir model )ف ال

  :لة الناظمة لذلك هي من الشكلدالمعاويفترض أن المياه في الخزان المائي في حالة مزج تام 

 

 

∑
∞

=

−−=
0

0 )()()(
r

ehtCtC λττ 

 

  ترآيز خرج الترتيتيوم ، C0(t)   : حيث 
teh )/1(

0

1)( τ

ττ Qو  =−
V=0τ  

τ، ثابت اإلماتة اإلشعاعية  

 τ0 : زمن االنقالب(Turnover time)،  

 V :، سعة الخزان المائي Q 

  . للخزان المائيي دالتصريف القاع:  

 

ات محطة بيت دجن من عام         وم آمؤشر دخل معطي ز التريتي يم تراآي م استخدام ق ام ١٩٩٩-١٩٦٠ت  ومن ع

 ). والقدموس ( لمحطتي طرطوس وباب جنة  تم استخدام المعطيات المحلية ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٠

م حسابها    حساب منحنيات خرج التريتيوم    امج اآسل    ت ة  ببرن ور  ألزمن  ١٢٠، و ٨٠ ، ٦٠ ، ٤٠متوسطة   عب

   ). ٢٤.الشكل( عسر ونبع بانياس وبئر األ ) ٢٣.الشكل(  في نبع السن مباإلضافة إلى قيم تراآيز التريتيوسنة 
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 وتوضع ٢٠٠٦-٢٠٠٠ لمختلف أزمنة اإلقامة للفترة الممتدة بين م منحنيات حساب خرج التريتيو٢٣.شكل

 ٤/٢٠٠٦ وحتى ١/٢٠٠٥ الشهرية المقاسة على مخرج نبع السن للفترة مقيم تراآيز التريتيو

 

رة      ) ٢٣.الشكل( آبيرة   نسبيا في نبع السن إلى تغيرات متشير القياسات لتراآيز التريتيو    رة التحاريق وفت ين فت ما ب

هذه الظاهرة يمكن تفسير على أن تصريف المياه الجوفية في نبع السن يتكون من مرآبتين مرآبة سريعة                . الفيضان

ا ومرآبة بطئيه تتوافق عملي ) المياه الحديثة( والتي تتوافق مع التراآيز العالية للتريتيوم وتشكل عمليا    )الفيضان  ( 

يم     .  األدنىم وتتوافق مع تراآيز التريتيو  )الجريان القاعدي   ( مع   مقارنة منحنيات خرج التريتيوم المحسوبة مع الق

ين                   ا ب ة محصور م ى زمن إقام ر من    و ٤٠الشهرية المالحظة تشير إل ة الوسطية المالحظة      .  سنة    ١٢٠ أآث القيم

رة    ع السن خالل الفت وم في نب ز التريتي ى١/٢٠٠٥لترآي ى ٤/٢٠٠٦  وحت رب من 3.25TU تساوي إل ي تقت  والت

دره     ة متوسط ق ل          ٦٠منحي زمن إقام ه سابقا من قب م ألتوصل إلي ا ت ذا م  ). Abou Zakam 2000(  سنة ، وه

رة         ع السن خالل الفت ا  /٣ م٢ بحدود  ٢٠٠٤-١٩٩٠التصريف القاعدي الوسطي لنب  COWARM,2004 ) ( ث

bQVومن خالل تطبيق العالقة      ×= 0τ ذا  ٣٫٧يصل إلى  لنبع السن فأن حجم الخزان الجوفي  مليار متر مكعب ، ه

 .  سنة٦٠التقدير تم بناء على قيمة وسطية لزمن المكوث تقدر بـ 

 

ر وبالمقارنة ما بين قيم القياس المالحظة في        بئر األعسر دائم التدفق     في   وم ، نالحظ            البئ ات خرج التريتي  مع منحني

ار من شباط وحتى    خالل الفترة    سنة   ٨٠ترب من زمن إقامة متوسط بحدود       أن هذه القيم تق    م تالمس     ومن  أي  زمن    ث

وم      ) ٢٤.الشكل (  سنة خالل التحاريق     ١٢٠إقامة بحدود    ز التريتي ة الوسطية لتراآي رة القياس    القيم تصل  خالل فت

 .  سنة١٠٠ بحدود وسطي زمن إقامة  مع تتوافقهذه القيمة أن و   2.94TUإلى 

 

وم         ف  ز التريتي رات في تراآي ل تغي ذي يظهر أق ع بانياس وال ى وسطية  القيمة  حيث تصل ال    ) ١.الجدول  ( ي نب    إل

2.18TU  سنة ١٢٠أآبر من والتي تتوافق بشكل عام مع زمن إقامة  . 
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و     ٢٤.شكل ين              م منحنيات حساب خرج التريتي دة ب رة الممت ة للفت ة اإلقام  وتوضع   ٢٠٠٦-٢٠٠٠ لمختلف أزمن

يم  وق ز التريتي وازي    متراآي ر االرت ر األعس اس وبئ ع باني رج نب ى مخ ة عل هرية المقاس ى ١/٢٠٠٥ الش  وحت

٤/٢٠٠٦ 

 

 

أن تلك الصيغة الكمية لزمن اإلقامة المتوسطة أو عمر المياه الجوفية في مختلف مخارج الطبقة الجوفية لحامل                 

ى     –السينومان   ر مع       تورونيان تتوافق إل رات درجة الح    حد آبي ر         تغي ع السن ، بئ ل من نب رارة المقاسة في آ

رة     ) ٢٥.الشكل( ونبع بانياس   التدفقي  األعسر   ة أو زمن         خالل فت اه الجوفي ار المي ى قاعدة أن أعم الدراسة عل

ل   رارة األق ة الح ع درج ق م ة األقصر يتواف رارة   . اإلقام ة ح رات درج ع السن تغي رز نب ال يب بيل المث ى س  فعل

رودة في      ع بئر األعسر ونبع بانياس حيث      األخفض مع الزمن مقارنة م     ر ب تصل درجة الحرارة الوسطية واألآث

ر سخونة وجدت        C°16.5ومن ثم بئر األعسر بدرجة حرارة وسطية تصل إلى          ،  C°15.2نبع السن إلى      واألآث

ى     ل إل اس وتص ع باني ي نب ائج  . C°17.5ف ذه النت ا وه ائري     أيض وى النظ ات المحت ع اختالف ا م ق أيض تتواف

 . نبع بانياس وأخيرا  حيث القيم األآثر نضوبا في نبع السن ومن ثم بئر  األعسر ١٨-وآسجينلأل

 

ع السن        هذه النتائج لها مدلوالت مهمة على طبيعة هيدروجيولوجية النظام الكارستي في المنطقة الساحلية، فنب

حرارة المنخفضة  وزمن إقامة أقل      أآبر ينابيع المنطقة ، والذي يبرز نضوبا في الترآيب النظائري مع درجات ال            

دموس         ١٢٠٠حوالي  ( مؤشر قوي على أن النقل السريع لرشح األمطار          م  محطة الق ى مساحة تكشف      )  م عل

ة           )   م مطلق عن سطح البحر           ٨٠٠دون  ( نطاق تغذية هذا النبع    ة ضخمة من األقني ر جمل رتبط  عب يجب أن ت

ع السن               % ٧٠التي تساوي    الكارستية والفالقية وتشكيل المرآبة السريعة و      ي  لنب ( من مجمل التصريف الكل

كل  ظ الش رات  ) . ٧.الح ذه المؤش د ه ي   (تخام بي ف اء نس رارة ، أغن ة الح ي درج د ف ول ، تزاي ة أط ن إقام زم



 ٤٤

جين  ة       ) ١٨-األوآس اع التغذي اق ارتف ي نط اض ف ى انخف ير إل اس يش ع باني وازي ونب ر االرت ن البئ ل م ي آ ف

 . من التصريف بالجزء العميق والحبيس في األجزاء المنخفضة من الطبقة الجوفية وارتباط الجزء الكبير
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 ٢٠٠٦-٢٠٠٥تغيرات درجة الحرارة في آل من نبع السن ، بئر األعسر ونبع بانياس للفترة  . ٢٤.الشكل
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 الخالصة  -٥
ة في         ءرو آيميا الهيدوتقنية النظائر البيئية     ستخداما نتائج     أن  إضافة إلى المحددات المناخية والهيدروجيولوجي

خليج الباصية   آل  في  المرتبطة بها   الينابيع تحت البحرية    و دراسة الطبقة الجوفية الكارستية للكريتاسي األعلى       

ة والتي يمكن                قد أعطت   وميناء طرطوس    نتائج مهمة عن خصائص هذه الطبقة الجوفية والينابيع  تحت البحري

 . جمالها بما يلي أ

 

ة      تتميز المياه الجوفية بصيغة آيميائية في الغالب آلسية مغنيزية  آربوناتية             -١ ة الكربوناتي وهي تعكس الطبيع

غ    ٠٫٥ملوحة دون     مع المكرستة للصخور المضيفة   ة في الغالب                . ل/ مل ابيع تحت البحري في حين أظهرت الين

رز    BS1  عالنب صيغة آيميائية آلورية صودية  باستثناء         ذي يب ة من الشكل          ال  .(Na-Mg-Cl)صيغة آيميائي

 بشكل عام حيث     متعاآسة Mg/Ca ونسبة   Ca+2,Mg+2تغيرات تراآيز آل من شاردة      . ل/وملوحة اقل من اغ   

ى من الواحد في فصل التحاريق         ٠٫٤تكون هذه النسبة بحدود     ائي وأعل ذه ال  .  في الفيضان الم تحوالت مع   ه

ة مهمة      ة            الزمن تشكل قرين ة الجوفي ة تصريف الطبق ى       النسبة   ال . حول آلي ة السريعة    منخفضة تشير إل الحرآ

الحالة المعاآسة  أن أن زمن التماس مع الصخور آان قصيرا للوصول إلى حالة التوازن في حين نجد              للجريان و 

 .  مائيفي فترة التحاريق حيث النسبة مرتفعة وأن عملية الصرف تتم على المستوى العميق من الخزان ال

ة والسطحية وخاصة                   Cl-NO3دياغرام عالقة تراآيز آل من       اه الجوفي ات المي د من عين وث العدي  يشير إلى تل

 . في مخرج نهر المرقية

 

ة   -٢ ي عالق اح ف رات فصلية وأن االنزي ار تخضع لتغي اه األمط ائري لمي وى النظ OHالمحت 182 /δδ عن خط 

ط   اص بحوض المتوس ول الخ ر     الهط رقية لحوض البح زاء الش ة تخص األج ة محلي روط مناخي ى ش ود إل يع

وى        ى المحت تم عل ذي ي وازن ال دم الت ن ع ة م روط الحدي ن الش اتج ع اح الن ذا االنزي ط وأن ه يض المتوس األب

اح                         ذا االنزي اد قطرات المطر تساهم في ه النظائري ، إضافة إلى الغطاء النباتي عن طريق البخر النتحي وإبع

ة       ( فأن تلك العالقة المحلية في األجزاء الشرقية لحوض المتوسط           وبالتالي ان وترآي دخل    ) سوريا ، لبن تشكل م

 . إلى النظام الكارستي في حوض الساحل 

 

 

نظم الكارستية                   ا -٣ ع في ال لتوزع المكاني لمحتوى النظائر الثابتة  للمياه الجوفية غير متجانس ، آما هو متوق

ايز في            حيث الجريان معقد ومتغير      ة ، وأن التم من حيث الكمية والناتج عن رشح مباشر من الهطوالت المطري

ة               –الترآيب النظائري للمياه الجوفية في حامل السينومان            اطق التغذي اين ارتفاعات من ى تب ود إل ان يع  توروني

ابها  م حس ي ت ين والت ا ب ى ٤٠٠م ن أجل ٦٠٠ إل ة الباصية  م م ي منطق ة ف اه الجوفي ار ( المي ة االب األرتوازي

اس   ابيع السن وباني ين ) وين ا ب ى ١٠٠وم ت  ٣٠٠ إل ة عمري ي منطق ة ف اه الجوفي ابق( م للمي ر الس ). التقري

ين  ا ب ون محصورة م ع ٧٠٠ و٦٠٠وتك يج الباصية ودون  BS1 م للنب ي خل ع ٤٠٠ ف ي النب ي TS1 م ف  ف

  . منطقة طرطوس

 



 ٤٦

 

OHلعالقة   ا -٤ 182 /δδ   ة و    ية   في المياه الجوف اه األمطار              والينابيع تحت البحري ل مع مي ا من حيث المي تقاربه

ة ب        على  واضحة  داللة   ام            ارتباط المياه الجوفية والينابيع تحت البحري اه األمطار ضمن النظ الرشح المباشر لمي

ابيع تحت البح                         ة والين اه الجوفي وى النظائري  للمي ذآر، وأن توضع المحت رات ت ة  المائي الكارستي دون تغي ري

در     س المص ا نف ي أن لهم ائري يعن ط النظ س الخ ى نف ة  . عل أن العالق ذلك ف OHآ 182 /δδ  وزع ى ت ير إل  تش

ة        ان وسورية       المحتوى النظائري للينابيع تحت البحري ل من لبن اه        في آ ة من جهة ومي اه العذب ين قطبي المي ب

 الشروط الجيولوجية والتكتونية لكل نبع على حدةالبحر من جهة اخرى داللة على عملية الخلط التي تتم ضمن 

 

 

ين               -δ18O/Cl  العالقة ما بين -٥ ا ب ط م ة خل ارة عن عملي ة هي عب ابيع تحت البحري تظهر أن آل مياه الين

ط             ومن. المياه الجوفية العذبة ومياه البحر     من خالل     أجل أعطاء مصداقية لنسب الخلط فقد تم حساب نسب الخل

ين    تتراوحل نبع على حدة ، النتائج أشارت إلى أن مرآبة المياه العذبة             ترآيز الكلور آ   ى   ١٠ ما ب  في  %9٩ إل

 ) . التقرير السابق (  في ميناء طرطوس %83 إلى ٣٠خليج الباصية وما بين 

 

ا                              ا -٦ ى قياسات السرعة ، ومقطع التصريف التي قامت  به اءا عل م بن ة، ت لتقدير الكمي للينابيع تحت البحري

دير           (IBG/DHV, 2002)ة شرآ  م تق ى حدة ، ت ع عل ل نب ة لك اه العذب ائج حساب نسبة المي  ، وباستخدام نت

ـ    ين ب ريف  النبع ية ، و   BS2=2.1m3/s و BS1=6.8 m3/s: تص يج الباص ي خل ي TS2=1.6m3/s  ف  ف

 . مليون متر مكعب سنويا ٣٥٠ أي ما يعادل 11m3/sميناء طرطوس ،  والمجموع يقارب 

 

اه     لتقدي ا-٧ ة ر الوسطي لوقت مكوث المي ومن خالل تطبيق نموذج      (Mean Residences Time) الجوفي

ى         .  سنة في نبع السن      ٦٠الخلط الكامل يصل إلى      وان الحجم األعظمي لخزان المياه الجوفية لنبع السن يصل إل

ة وسطي     ثا و /٣ م ٢ مليار متر مكعب ، هذا الحجم تم حسابه اعتمادا على تصريف قاعدي بحدود               ٣٫٧ زمن إقام

 .   سنة ٦٠يصل إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٧

 

 آلمة شكر 

ذا المشروع وحرصه            ه الخاص له ام لدعم دير الع دآتور الم في نهاية هذا البحث ال يسعني إال أن اشكر السيد ال

 . الدراسات المتعلقة بالمصادر المائية في سورياآل الدائم على دعم 

الي ممث  يم الع ى وزارة التعل كرنا إل ل ش ذا    جزي ل ه ن تموي زء م اهمت بج ا س وم آونه ى للعل المجلس األعل ة ب ل

ا لحرصه       . المشروع تحت مظلة التعاون البحثي ما بين سورية ولبنان  دآتور واثق رسول أغ ونخص بالشكر ال

ة في     الشديد على مالحقة آل تطورات وتفاصيل هذا المشروع والمساهمة في أغناء          الكثير من األمور الجوهري

  .ث صلب هذا البح

رية        وى بش ن ق دموه م ذي ق دعم ال ة لل وى البحري ادة الق ل لقي ان بالجمي ق والعرف كر العمي ا بالش  نخص أيض

 . أثناء رفع العينات من الينابيع تحت البحرية ) غواصين(

احثين      جزيل   شكري العميق ألسرة قسم الجيولوجيا، السيد الدآتور رامز ناصر رئيس القسم وإلى آافة الزمالء ب

 . ومخبرين والذين ساهموا بشكل أو بآخر في إنجاز هذا العملوفنيين
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