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  :ملخص 
  

ة     تم قياسها في أثنى عشرة      في األمطار الشهرية   النظائريالمحتوى الكيميائي و   ى آامل        محطة مطري  موزعة عل
المحددات األساسية  . ٢٠٠٣  وحتى نيسان من عام     ١٩٩٩ممتدة من آانون أول      أعوام أربعةوعلى مدار   القطر  

م قياسها                      شهرية لألشهر الممطرة ت ضا  للمناخ من حيث آمية الهطول ودرجة حرارة الهواء الوسطية ال يم   . أي ق
را في مياه األمطار     الناقلية المائية    ين    تت ا ب ة و     s/cmµ 35وح م اطق الجبلي  في  ٣٣٦ s/cmµ في محطات المن

شاردة الكلور في المحطات المطرية السورية تصل       لترآيز  القيمة الوسطية    ).محطة دير الزور  (المناطق الشرقية   
ى  غ ٣٫٨إل تثناء محطة طرطوس / مل ثل باس صل حي زي ى  الترآي غ٢٧٫٣ إل ائر   .ل/ مل صلية للنظ رات الف التغي
تكون أصغر من تلك في المحطات الشرقية من سورية         من سورية    الغربي   لقسم في المحطات المطرية في ا     بتةالثا

شرقية             والسبب يعود إلى     ر في المحطات ال ة تكون أآب ة لخط الهطول      . أن سعة التغيرات الحراري ة الناظم العالق
اع        (مختلف المحطات السورية  في  المحلي   ى ارتف ودان عل ز  )  م ١٥٤٠ باستثناء محطة بل ل  تتمي  أخفض من     بمي

ة      وهذا يشير إلى     GMWL خط الهطول العالمي     أثير العوامل المحلي اه األمطار     ت وى النظائري لمي ى المحت . عل
  في المحطات الشرقية ‰13.0 في المحطات الغربية إلى   ‰19.0  منتتناقصالقيم الوسطية لفرط الديتيريوم 

ار الهاطل م األمط ى أن معظ ة عل ة من المتوسط  ، دالل ة قادم ات هوائي ن جبه دة م ى سورية متول درج . ة عل الت
ى صت  قيمهتم تقديره باالرتفاع النظائري مع  ل  ‰1.47- و  ‰0.21-ل إل ل من    ١٠٠ لك اع لك  و 18O  δ م ارتف

2Hδ  ة              .على التوالي ة مقارن الفعالية اإلشعاعية للتريتيوم والتغيرات الفصلية تكون ضعيفة في المحطات الغربي
رة     9TU و   3TUبين  القيم الوسطية الموزونة تتراوح ما      . مع المحطات الشرقية   ذه   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ خالل الفت  ه

 1TU/100KMمع زيادة المسافة عن خط الشاطئ بتدرج مقداره القيم تتزايد 
  
  
  
  

Abstract 
 
Chemical and isotopic compositions of monthly precipitation were monitored at 12 
stations distributed over the entire region in Syria for a period of 4 years from 
December 1999 to April 2003. Amount of precipitation and mean air temperature of 
rain monthly were also recorded. The conductivity of rain waters varies between 35 
µs/cm in the mountainous stations and 336 µs/cm at Dier Az-Zor station. Excepted 
Tartous station, the mean value of Cl in the rainfall in all station is 3.8 mg/l. The 
seasonal variations in δ18O are smaller at west stations than to the east stations due to 
low seasonal temperature variations. All stations are characterized by water lines with 
slopes significantly lower than GMWL, except Bloudan, suggesting the influence of 
local factors on the isotopic composition of the precipitation. d-excess values decrease 
from 19‰ in the western part to 13‰ in the eastern part of Syria, indicating the 
influence of the precipitation generated by the air masses coming from the 
Mediterranean Sea over Syria. A reliable altitude effect represent by depletion of 
heavy stable isotopes of about -0.21‰ and -1.47‰ per 100m elevation of δ18O and 
δ2Η, respectively. Monthly tritium activity and seasonal variations pattern are low in 
the west stations than at the east stations. The weighted mean tritium values are 
between 3 to 9 TU during 2000-2003, and it is increasing with distance from the 
Syrian coast by 1 TU /100 Km. 
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 مقدمة -١
  

ة  االمائية   الدراسات   النجاز لمياه األمطار المدخل األساسي      ائرييعتبر دراسة الترآيب الكيميائي والنظ     لهيدرولوجي

وى        رات المحت د تغي ى تحدي دروآيمياء عل ائر والهي درولوجيا النظ ات هي د دراس ث تعتم ة، حي والهيدروجيولوجي

  .  والكيميائي لمياه األمطار آمدخل رئيسي في دراسة مصادر المياهائريالنظ

دروجين   سجين والهي ن األوآ ل م ة لك ائر البيئ شكل النظ مات 18O,2H,3H)(ت ات (   الواس ي )  المتقفي ة ف المثالي

ب   ي ترآي دخل ف ك الواسمات ت ى أن تل ود إل ك يع ي ذل سبب ف ة ، وال ةالدراسات المائي أجزئي الي ف اء، وبالت ن  الم

اه  هذه المياه أسلوآية وتغيرات هذه النظائر تعكس منش   . والتغيرات التي حصلت عليها ضمن إطار تشكل حلقة المي

ة تفصيلية        ) الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية ( لكن استخدام النظائر آأداة في الدراسات المائية         ى معرف اج إل تحت

  ار والتي تشكل المصدر الرئيس لتغذية األنظمة الهيدرولوجية بالتغيرات المكانية والزمانية للنظائر في مياه األمط

مشروع دراسة التغيرات الزمانية والمكانية للمحتوى الكيميائي والنظائري لمياه األمطار في            من هذا المنطلق فأن     

تراتيجيا  شكل موضوعا اس ط سورية ي يس فق ي سورية ل ة ف صادر المائي ي دراسة الم ا ف ضا وإنم ي دراسة أي  ف

ة لحوض شرق المتوسط     التح  ذا   . والت المناخي اه      البحث في ه ائي لمي ، تمت دراسة الترآيب النظائري والكيمي

ا ضمن إطار مشروع            آ  موزعة جغرافيا على أنحاء القطر       محطة مناخية   ١٢األمطار  في     م انجازه مرحلة أولى ت

ة بج       ) . ٢٠٠٣-٢٠٠٠( مشترك مع الوآالة الدولية للفترة     ة ضمن إطار      في حين تمت المتابع ات المطري مع العين

ع مشروع  اون م ة تع ة العربي ة الهيئ ة الذري ة هدف بللطاق رز الخصائص العام ة تب ات مطري شاء شبكة معلوم إن

وطن            ة في ال لمختلف األقاليم المناخية للدول المشارآة وتضع تلك المعلومات في تصرف المهتمين بالمسألة المائي

   .العربي

ة  ، وربطها بمجمل العوامل  ة التغيرات النظيرية والكيميائية على مستوى القطريهدف هذا البحث إلى دراس   المناخي

ول    (التي تؤثر بالمحتوى النظائري لمياه األمطار     والموقع الجغرافي    د من            آمفع اع ، القرب والبع الحرارة ، االرتف

 المناخية في سورية     المحطات التوصل إلى العالقة الناظمة لخط الهطول المحلي لمختلف          متضمنة ،   )خط الشاطئ   

ى مستوى         المقارنة مع ما تم التوصل إليه في الدول المجاورة       و وم عل ز التريتي رات تراآي ى دراسة تغي ، إضافة إل

ة التحوالت التي                      . القطر ى نفس المحطات لمعرف ا عل وأخيرا محاولة المقارنة مع المعطيات السابقة التي تم رفعه

ة و      ا      حصلت على المحددات المناخي ى المستوى       الترآيب النظائري والتي له ة عل ال في التحوالت المناخي  دور فع

  . الشرقي لحوض المتوسط 

 المناخ في سورية ومحدداته  -٢

املين أساسيين       يتأثر   ة          وجود البحر األبيض المتوسط        -١: المناخ في سورية بع ع أساسي للجبهات الهوائي آمنب

ساحلية  (ة  وجود السالسل الجبلي– ٢ ،المولدة لألمطار    ة    ال شرقية والغربي ان ال ا   ة أخرى من جه  ) ولبن  والتي له

ك   ، الرطبةدور سلبي في استقطاب السواد األعظم من تلك الجبهات الهوائية   حيث تشكل حواجز طبيعية لمتابعة تل

دالت                البالدالجبهات نحو عمق     ر في مع ك هو انخفاض آبي ا  المطري وتناقصه  لالهطو  والنتيجة المترتبة على ذل

ة  شرق مترافق دالت نحو ال ر بمع اد آبي ةماطل بازدي رات الحراري اخ . التغي أن المن ام ف شكل ع ي سورية ب يمكن ف

د من             و  وطويل فصل جاف  :اختزاله بفصلين  سبيا رطب وقصير ويمت اني وفصل ن شرين ث يمتد من نيسان وحتى ت

ام م     آانون أول وحتى     ة       نيسان ، حيث  تتميز الهطوالت المطرية بعدم االنتظ اوت من حيث الكمي ن عام ألخر وتتف

ادل           قدر من منطقة إلى أخرى حيث     وزع             ٤٨ الوارد السنوي من مياه األمطار ما يع سنة تت ر مكعب في ال ار مت  ملي



 ٥

ر من    ١٠٠ين أقل من  ما  بعلى مختلف مناطق البالد وبنسب متفاوتة جدا تتراوح    ى أآث  مم في البادية السورية إل

  . لية مم في المنطقة الساح١٠٠٠

ة الوسطية        ١والجدول   اطل المطري في سورية     هإلى خريطة خطوط التساوي لتوزع ال      ١.يشير الشكل    ى القيم  إل

م       السنوية لتوزع الهاطل المطري على سورية        سيم ، حيث ت بالد    تق اطق         ال ى خمس من ة     استقرار    إل بموجب آمي

   ).(Soumi and Abdel Aal 2004األمطار والمساحة المطابقة وذلك حسب 

   التوزع الوسطي السنوي لألمطار في سورية١.الجدول
  

Rainfall Land area Area of the Country 

mm Km2 % 

more than 1000 9 250 5 

1000-500 37 000 20 

500-250 46 000 25 

250-100 74 000 40 

less than 100 18 500 10 

  
م  ٢٠٠ تكون فيها آمية األمطار اقل من  من مساحة سورية  %50بموجب الجدول السابق فأن  ل سنة  / م  مقاب

م  ١٠٠٠مطار أعلى من  تكون فيها آمية األ من مساحة سورية % 5 ات      سنة ، / م ا المرتفع شكل عملي والتي ت

  في المنطقة الساحلية والجزء الجنوبي من سلسلة لبنان الشرقية 

  

 
  

 )Aal.A 2004 ) Soumi.G and Abdel توزع الهاطل المطري الوسطي في سورية  حسب  ١.الشكل
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 الكيميائية والنظائرية جمع العينات من المحطات المطرية والتحاليل -٣
  

ة والتي        تم جمع العينات المطرية من        ة والمطري أنحاء القطر    مختلف  تغطي خالل شبكة من المحطات المناخي

  وتشمل من الجنوب نحو الشمال  ) ٢.الشكل(العربي السوري 

سويداء  شق زرعأ ،ال ودان،  ،  دم ة   ،حمص  ،  بل اب جن وس ،  ب ب ،  ، طرط ر   ادل سكة ، دي رابلس ، الح ج

زور، دمر  ال دينا ت سنى ل ى يت ة وحت راء مقارن ادا إج ى اعتم ات و  عل ة للمحط ع الجغرافي ات المواق أثير الجبه ت

سعة   بمحطاتها (منطقة غربية  فقد تم فرز  المولدة لألمطار سواء آانت متوسطية، قارية أو مختلطة           الهوائية   الت

  . األولى عن منطقة شرقية بالمحطات المتبقية 

 من آانون أول عام     عينات مياه األمطار تم جمعها على الصعيد الشهري من آافة المحطات المطرية خالل الفترة             

اني    وتم تنظيم المعطيات على أساس سنة هيدرولوجية تبدأ من    ٢٠٠٣ وحتى نيسان من عام      ١٩٩٩ شرين ث ت

  .نيسان وعلى مدار أربعة أعوام وحتى 

   

 
  

شكل ر  ٢.ال ة تظه ع المحطات خريط ةمواق ات المناخي ع العين م رف ي ت ة  الت ا المطري رة خاللمنه -٢٠٠٠  الفت
٢٠٠٣   

  
  



 ٧

از مستقبل قياس            رفع العينات تم سابعة مساءا من خالل جه سابعة صباحا وال د ال  المطرية مرتين في اليوم عن

ات           األمطار ومن ثم تنقل هذه       سع لعين ى وعاء يت ات إل شهر بالكام  العين ام    بحيث يكون   لال  لتخفيف مغلق اإلحك

ى              . البخر ا إل ات ونقله تم جمع العين شهر ي ة ال ر ف  في نهاي ة      يالمختب ل الكيميائي وات مخصصة للتحالي ة عب  ثالث

  . وريةتم تنفيذها في مخابر هيئة الطاقة الذرية السالكيميائية والنظائرية التحاليل . والنظائرية

شاردية    ا ال از الكروموتوغرافي ا بجه م تحليله ة ت ل الكيميائي ة التحالي  – Ion Chromatograph ) آاف

Dionex ) . وم    فيما يتعلق بالتحاليل النظائرية ، جرى ة    قياس عنصر التريتي اء من خالل عملي ل  األغن  والتحلي

يعبر عن  . ( Liquid scintillation counting method, Packard 3253 ) بالعداد الوميضي السائل 

وم      ـ  وحدة التريتي وم ب  Tritium Unite 1 T.U. = 3.24 pCi /ml; 1 tritium atom ) ترآيز التريتي

per 1018 Hydrogen atoms)..   

ل من األوآسجين      ة لك ائر الثابت ديتيريو   18-النظ اف       (  δ2H , δ18O ) موال از مطي ا من خالل جه م  تحليله  ت

ك    (Mass spectrometer delta plus )الكتلة    حيث يتم تحديد النسبة ما بين النظير الثقيل والخفيف وذل

 الترآيب النظائري لمياه المحيطات     موالديتيريو 18–بالنسبة إلى العينة المرجع والتي تمثل بالنسبة لألوآسجين         

( SMOW)  ويعبر عن هذا الفرق بالعالقة :  

δ = ( R 
sam

 – R 
std

) / R 
std

 * 1000  

سبة         R حيث  اء هي الن ه الم ة جزيئ ز     2H/1H أو    18O/16O في حال سبة الترآي ل ن ة   .   وتمث يم الموجب الق

ات   ى أن عملي شير إل اءت ى     أغن شير إل سالبة ت يم ال ة ، والق ائري للعين ب النظ ى الترآي صلت عل د ح ضوب ق  ن

ان   ١٨-ين دقة القياس لألوآسج . بالمحتوى النظائري للمياه بالنسبة إلى المرجع ديتيريوم آ  ± و ‰ 0.1± وال

  .للتريتيوم  TU 0.5±في حين آان هذا الخطأ بحدود .  على التوالي1.0‰

  

  النتائج والمناقشة  -٤

  آيميائية مياه األمطار ١-٤

رة       ١٢مياه اإلمطار في     المنحلة في    ةيالوسط ةالكيميائيمختلف العناصر    تراآيزنتائج     محطة مطرية خالل الفت

ي   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ ها ف م عرض دولت ى أن    . ٢  الج ات إل ارت القياس ين      أش ا ب راوح م ة تت ة المائي يم الناقلي ق

S/cmµ35  ساحلية             ( المناطق الجبلية    محطات    وذلك في ال ال ة في الجب اب جن اع      محطة ب ى ارتف  م  ١٠٠٠ عل

شرقية   ان ال شرقية للبن سفوح ال ي ال ة ف ودان الواقع ة بل اع  ومحط ى ارتف ي ٣٣٦ S/cmµو )  م ١٥٤٠ عل  ف

شرقية   اطق ال زور (المن ر ال ة دي ة   ).  محط ة المائي طية للناقلي ة الوس ات  القيم ة المحط ار لكاف اه األمط ي مي   ف

شمل   محطات مطرية ثالثةمحصورة في  ) ٣.الشكل(قيم الناقلية التي تتجاوز المتوسط . ١٢٠ S/cm µبحدود ت

شرقية  طرطوس في الساحل السوري وآل من محطتي دير الزور والحسكة في     اطق ال اع    .  المن ذا االرتف يعزى ه

ار اه األمط ة مي ي ملوح ة طرطوس ف شوارد وخاصة   لمحط ن ال ة م ز عالي ل بتراآي رذاذ البحري المحم ى ال  إل

ة                        ى الجبهات الهوائي شرقية إل بشاردة الكلور في الخط الساحلي في حين يعزى ارتفاع الملوحة في المحطات ال

اه    وانحالل مختلف العناصر الكيميائية فيمرور بالبحر األحمر ل افريقيا    من شما  عبر مسارها الطويل  القارية   مي

   . مناجم الفوسفات في المنطقةجودبو وخاصة األمطار والناتجة عن تحميل الهواء بالغبار



 ٨

سية      ة الرئي ز العناصر الكيميائي Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl1-, NO3)ترآي
-, SO4

ا في    (-2 م مقارنته  ١٢ ت

  .  بالنسبة لاليونات٥. والشكل لكاتيوناتل بالنسبة ٤.الشكلما يظهر محطة مطرية آ

ز  ظ أن ترآي اتيالح اطق     الكاتيون ي المن ة ف ات الواقع ن الواضح أن المحط ن م رى، لك ة ألخ ن محط اين م  تتب

زور   ر ال ة دي ي محط ك العناصر وخاصة ف ز تل ة بترآي ر حمول ن سورية هي األآث شرقية م م . ال ن المه ن م لك

ين       شاردة الكالسيوم   مالحظة أن    ا ب غ  ٤بتراآيز تتراوح م ودان و         / مل غ  ٦٠ل في محطة بل ر       / مل ل في محطة دي

زور  سيطرة ال ي الم ار   ه اه األمط ي مي شاردة ف ذه ال ز ه وم   وترآي ن المغنيزي ل م ز آ وع ترآي ن مجم ى م  أعل

سيوم      . والصوديوم في آل المحطات المطرية     شوارد الكال الي ل ز الع ذا الترآي وم وه رتبط بتواجد   المغنيزي ار   ي غب

  . الكربونات في الغالف الجوي

ى                    سورية تصل إل ة ال غ    ٣٫٨القيمة الوسطية لشاردة الكلور في معظم المحطات المطري ل باستثناء محطة     / مل

سبعة      / ملغ ٢٧٫٣طرطوس الواقعة على شاطئ البحر حيث يصل ترآيز شاردة الكلور إلى             ل وهذه القيمة أعلى ب

ة الوسطي ة ، أضعاف عن القيم ة المحطات المطري اردة ة لبقي ي ش ر ف اع آبي ضا بارتف اع أي ذا االرتف ق ه يتراف

ة           قرينة مهمة على تأثير    وهذا) ل  / ملغ ١١( الصوديوم    الحمولة العالية من الرذاذ البحري المحمل بتراآيز عالي

ة ال                 ى المحطات المطري ة عل ى خط    من شاردة الكلور والصوديوم  الذي يترافق مع الهطوالت المطري ة عل واقع

  (Meybeck, 1983 )الشاطئ 

  
رة                ٢.الجدول    ة خالل الفت اه األمطار لمختلف المحطات المطري ائي لمي -٢٠٠٠  المحتوى الوسطي للترآيب الكيمي

٢٠٠٣  
Station Altitude E.C Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 Cl-1 NO3

-1 SO4
-2 

Nam (m a.s.l) µs/cm mg/L 

Swieda 1010 79.50 11.1 1.35 0.58 2.4 3.71 0.84 5.77 

Izraa 575 59.80 7.73 0.77 0.38 1.96 3.50 4.51 7.00 

Damascus 733 119.0 15.5 0.56 0.42 1.70 3.75 2.20 25.00 

Bloudan 1540 32.00 4.30 0.45 0.28 1.60 2.60 1.90 3.80 

Homs 487 110.80 15.4 1.50 1.10 3.50 5.70 7.50 21.50 

Tartous 5 153.80 9.92 2.05 0.82 11.21 27.28 3.69 6.80 

BabJana 1000 35.80 4.95 0.42 0.32 1.45 2.65 1.77 2.28 

Idleb 446 72.80 12.51 0.44 0.28 1.33 2.50 2.86 6.90 

Jarablus 350 112.30 20.7 1.30 0.70 1.80 2.40 4.90 10.60 

Alhasakeh 300 193.80 36.03 2.15 1.73 3.41 5.14 10.62 37.42 

Deir Az Zor 190 336.80 63.83 2.05 2.93 7.03 6.63 11.86 150.53 

Palmyra 400 140.0 25.49 1.15 0.67 2.21 3.83 3.41 15.57 
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قيم الناقلية الكهربائية لمياه األمطار في أثنا عشرة محطة مطرية في سورية وذلك للفترة الواقعة  : ٣. الشكل

   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ما بين 
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   في مياه األمطار ألثنى عشرة محطة مطرية+Ca2+, Mg2+,K+, Na )( مقارنة ترآيز للشوارد  : ٤.كل الش
  

  



 ١٠

ذي                       ز وال ك التراآي يم تل الشيء األآثر أهمية هو ترآيز شاردة السلفات،  حيث تبدي المحطات الشرقية استثناء في ق

غ    ١٥٠ل في محطة الحسكة و      / ملغ ٣٧يتراوح ما بين     زور  ل في محطة دي      / مل ر   ف   سابقا    ا ذآرن  اوآم . ر ال أن تبري

هذه الحمولة الملحية العالية في مياه األمطار في المحطات الشرقية يعود إلى الغبار المنقول ضمن الجبهات الهوائية                 

ول                 ة من حق ازات المنبعث اجم الفوسفات وانطالق الغ الخماسينية القادمة من الشرق، أو من الغبار المتصاعد من من

  . ما ترتبط األمطار بالجبهات الهوائية البحرية القادمة من الغربالنفط عند

ين                  ا ب راوح م سلفات يت ز شاردة ال غ  ٣٫٥في بقية المحطات فقيم ترآي ى    / مل غ  ١٥ل إل ل باستثناء محطة دمشق       / مل

وث      / ملغ   ٢٥ إلى ٢٠ما بين    الترآيز   يتراوححيث  وحمص   سبة التل ى ن صناعي  ل وهذا داللة آبيرة عل في دمشق   ال

كبير في شاردة    الرتفاع  إما اال .  من عوادم السيارات والمعامل المجاورة     ةالمنبعثوالذي يرتبط بجزئه األآبر بالغازات      

ة حمص   ار محط اه أمط ي مي ات ف ن   الكبريت رب م ى الغ ودة إل صفاة حمص الموج ن م ة م ازات المنبعث رتبط بالغ في

    .المدينة
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 .في مياه األمطار ألثنى عشرة محطة مطرية  )  -Cl-,NO3-,SO42( مقارنة ترآيز للشوارد  : ٥-الشكل 
  

  
ين             / ملغ ٠٫٨تراوح ما بين    فيشاردة النترات   لترآيز  أما بالنسبة    ا ب سويداء وم غ ١٢ و ١١ و ٧ل  في محطة ال ل / مل

ى               .  في آل من محطات حمص والحسكة  ودير الزور         ك المحطات إل رات في تل وترجع هذه النسبة العالية لترآيز النت

ة من                      نفس األسباب السابقة من      ة الخماسينية القادم ول ضمن الجبهات الهوائي ار المنق وث الهواء  بالغب عمليات تل

نفط  أو مصفاة حمص                 ول ال ة من حق الشرق، أو من الغبار المتصاعد من مناجم الفوسفات وانطالق الغازات المنبعث

  .من الغرب عندما ترتبط األمطار بالجبهات الهوائية البحرية القادمة 

  

  



 ١١

   الترآيب النظائري لمياه األمطار ٢-٤
 

ة  على المستوى الشهري    والديتيريوم والتريتيوم    ١٨-لكل من األوآسجين      المقاسة    ائريةالنتائج النظ   درجات  مرفق  ب

ة  ١٢في الحرارة الوسطية الشهرية وآمية الهطول الشهري        دوينها في الجدول      محطة مطري م ت رة من     ٣ت ك للفت وذل

    . ٢٠٠٠٣ وحتى نيسان من عام ١٩٩٩ن أول آانو

ة لكامل        على حدة   لكل عام هيدرولوجي    حساب الترآيب النظائري الوسطي الموزون      أيضا  تم   يم الوسطية الموزون والق

   . (Yurtsever and Gat, 1981 )بموجب العالقة المعروفة عالميا حسب    )٨و ٤ الجدول (فترة الدراسة

 
n

i

n

i
iiiw PP )(/)( 

  

  :حيث

δw :  الترآيب النظائري الوسطي الموزون  

Pi  :   آمية األمطار الشهرية  

δi :    المحتوى النظائري للهاطل المطري على المستوى الشهري  

  

ة  ائر الثابت يم النظ اوت ق شهري تتف صعيد ال ى ال ين ١٢ والمقاسة في عل ا ب ة م             (to 1.8‰ 11.9- ) محطة مطري

  .  التوالي  علىδ2H و  δ18O من  لكل(to 16.1‰ 82.4-)و 
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رات ا  مثال عن     : ٦.الشكل   وى األوآسجين    لفصلية التغي رة          ١٨- لمحت ة خالل الفت  -٢٠٠٠ في بعض المحطات المطري

٢٠٠٣   

  



 ١٢

ة          ) ٦. الشكل  ( آل المحطات المطرية تظهر تغيرات فصلية للنظائر الثابتة          ة ونهاي ات األمطار في بداي ز عين حيث تتمي

وى النظائري         من حيث الهطول    المطري بكميات نسبيا قليلة    الموسم ، في حين   ) ٣. الجدول (  مع أغناء آبير في المحت

انون   ( أن عينات األمطار تظهر نضوبا في المحتوى النظائري خالل الجزء الرئيس من الموسم المطري              انون أول ،آ آ

وى        ) .ثاني وشباط    ة الموجودة           تظهر المحطات الشرقية تغيرات حادة في المحت ة بالمحطات المطري  النظائري بالمقارن

سم الغربي     رات الفصلية      في الق ان التغي ال ف ى سبيل المث ى  ت   ١٨- لألوآسجين  فعل في   ‰8 و ‰9و ‰11  صل إل

درجات الحرارة    الفصلية ، وهذا يرتبط بالتغيراتدير الزور وتدمر، محطات الحسكة  رة ل  Clark and Fritz)  الكبي

1997).  .    

  

ى  و  نضوباما بين القيمة األآثر أغناء واألآثر  مجاال آبيرا تظهر  التغيرات السنوية الموزونة      ‰44.7 و ‰6.4تصل إل

ات   وجدت  أغناء القياس واألآثر الموزونة على مدار فترة القيم.  على التوالي δ2H و  δ18Oلكل من   األمطار  في عين

زور         = δ18O ‰4.15-و   محطة تدمر في δ18O = -3.8‰  (المأخوذة من المحطات الشرقية ر ال ) في محطة دي

ة   δ18O = -7.15‰ القيم األآثر نضوبا لوحظت في المحطات الجبلية المرتفعة أنفي حين   δ18O في محطة باب جن

  . في محطة بلودان  8.46‰- =

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دول  اخ ٣الج ية للمن ددات األساس شهري ود(  المح ة الهطول ال شهرية آمي رارة الوسطية ال ة الح يم ) رج والق
 δ18O) δ2Hلكل من المقاسة ية النظائر

3H(   ٢٠٠٣-٢٠٠٠للفترة  
 



 ١٣

  Suwieda Izraa Damascus 

Data P T δ18O δ2H d 3H P T δ18O δ2H d 3H P T δ18O δ2H d 3H 

M/Y mm ºC ‰  ‰  ‰  TU mm ºC ‰  ‰  ‰  TU mm ºC ‰  ‰  ‰  TU 

Dec-99 16 11.9 -0.22 8.6 10.0 5.4 12 12.0 -3.16 -3.2 22.0 3.0 2 8.1     

Jan-00 137 5.9 -7.66 -36.4 24.8  133 6.1 -7.25 -32.1 25.9  52 5.9 -9.92 -64.2 15.2 3.1 

Feb-00 28 9.7 -4.48 -14.3 21.5 6.0 37 7.5 -5.51 -23.8 20.3 6.0 7 7.6 -7.25 -38.9 19.1  

Mar-00 29 16.0 -3.84 -6.3 24.4 7.5 27 10.1 -3.75 -7.3 22.7 5.1 12 10.3 -1.77 -4.91 9.3 8.4 

Apr-00 4 19.1 0.39 -12.7 -15.9  7 17.2 -2.45 -3.7 15.9  3 17.7 -1.8 -2.80 11.6  

Oct-00 34 14.0 -1.21 0.1 9.8 6.0 48 18.5 -5.44 -25.0 18.5 3.6 13 17.8 -2.8 -1.83 20.6 5.8 

Nov-00 7 14.2 -3.10 -12.4 12.4  4 14.2 -5.95 -39.2 8.4  6 11.7 -8.23 -49.9 16.0 5.9 

Dec-00 72 9.4 -6.12 -30.2 18.8  53 9.8 -5.23 -27.5 14.3 3.1 25 8.4 -6.22 -33.5 16.3 6.1 

Jan-01 37 8.7 -5.45 -20.2 23.4 4.2 24 8.5 -7.11 -38.9 18.0 3.9 5 7.1 -6.82 -44.8 9.8 3.7 

Feb-01 68 8.6 -6.02 -31.2 17.0  57 8.8 -5.19 -19.1 22.4 3.8 19 9.1 -6.36 -34.0 16.9 4.7 

Mar-01 69 15.2 -7.75 -48.3 13.7  15 16.2 -7.07 -47.7 8.9 3.7 1 15.6 -2.41 -19.0 0.3  

Apr-01 26 16.5 -2.82 -14.2 8.3  3 18.3 -2.15 8.8 26.0  1 17.9     

Nov-01 18 12.9 -2.52 -2.6 17.5 4.7 31 13.6 -4.80 -20.7 17.8 4.1 3 15.0     

Dec-01 25 8.9 -6.29 -33.1 17.2 3.6 34 9.7 -7.45 -39.3 20.3 9.0 9 9.1 -7.84 -47.5 15.2 8.4 

Jan-02 111 5.2 -8.33 -39.9 26.7 3.9 86 6.5 -8.94 -45.2 26.3 3.4 39 5.7 -8.69 -50.1 19.4 3.5 

Feb-02 28 14.7 -4.03 -18.1 14.1 7.1 25 11 -1.92 -2.5 12.9 5.8 16 9.7 -5.84 -33.7 13.0 5.9 

Mar-02 90 12.8 -7.51 -43.9 16.2 4.6 71 13.3 -5.79 -32.9 13.4 4.8 13 13.3 -5.44 -35.2 8.3 8.6 

Apr-02 51 13.5 -5.25 -33.2 8.8 5.7 29 14.7 -3.63 -19.9 9.1 6.4 4 16.1 -2.77 -23.0 -0.9 7.4 

Nov-02 18 14.2 -1.6 7.2 20.0 5.4 25 14.4 -0.76 6.8 12.9 5.4 25 12.8 -0.67 2.67 8.0 5.6 

Dec-02 139 8.2 -6.59 -32.2 20.5 4.1 119 8.4 -7.34 -42.6 16.1 4.1 50 7.7 -5.59 -33.3 11.4 6.3 

Jan-03 30 9.3 -3.03 -15.5 8.8 4.2 25 8.9 -5.51 -30.6 13.5 4.3 13 8.4 -7.37 -46.1 12.9 4.5 

Feb-03 180 6.2 -5.64 -24.9 20.2 5.1 186 7.4 -5.76 -24.6 21.5 4.0 66 7.7 -7.72 -44.4 17.4 3.5 

Mar-03 98 8.2 -5.10 -17.7 23.1 5.5 105 9.6 -6.19 -29.5 20.0 5.5 29 9.9 -6.37 -31.9 19.1 5.9 

Apr-03 18 14.3 -2.70 -10.7 10.9 4.4 12 15.2 -3.10 -10.8 14.0 4.4 2 16.1         



 ١٤

  Bloudan  Homas Tartous 

Data P T δ18O δ2H d 3H P T δ18O δ2H d 3H P T δ18O δ2H d 3H 

M/Y mm ºC ‰  ‰  ‰  TU mm ºC ‰  ‰  ‰  TU mm ºC ‰  ‰  ‰  TU 

Dec-99 31 8.3 -5.61 -21.57 23.3 2.9 1 9.1 -6.47 -30.8 21.0 4.2 60 15.1     

Jan-00 151 1.6 -10.3 -60.3 22.1 4.2 94 6.6 -6.02 -31.61 16.6 3.4 306 11.9 -5.92 -26.89 20.5 4.4 

Feb-00 52 3.1 -6.88 -36.09 19.0 6.0 42 7.9 -5.67 -24.06 21.3 8.6 125 12.6 -4.00 -18.06 13.9 4.6 

Mar-00 46 5.9 -6.23 -33.27 16.6 6.4 30 10.4 -7.63 -43.47 17.6 5.2 51 13.5 -3.00 -16.94 7.1 5.0 

Apr-00 14 13.4 -3.98 -15.6 16.2  10 16.8     16 18.6 0.31 7.46 5.0 4.6 

Oct-00 16 10 -5.62 -17.77 27.2 5.0 44 19.5 -2.49 -2.92 17.0 5.4 10 22.3 -3.36 -7.06 19.8 4.1 

Nov-00 8 10 -11.0 -75.05 13.0 5.1 15 13.7 -4.30 -13.82 20.6 6.8 9 18.4 -3.30 -20.44 6.0 5.8 

Dec-00 134 8.0 -11.19 -72.39 17.1 4.0 92 8.6 -5.94 -32.31 15.2 4.1 138 14.6    3.1 

Jan-01 33 6.0 -8.70 -54.59 15.0 4.1 69 8.0 -9.71 -61.22 16.5 4.6 88 13.7 -5.08 -31.17 9.5 4.4 

Feb-01 125 9.0 -7.30 -40.63 17.8 5.7 121.4 9.4 -5.88 -29.7 17.3 10.6 158 14.6 -3.59 -15.8 12.9 4.6 

Mar-01 8 12.0 -9.73 -71.5 6.3 4.2 25 14.6 -2.10 -6.15 10.7 9.2 26 17.7 -3.57 -16.01 12.6 5.0 

Apr-01 2 10.4     18 16.8     15 20.0 -1.01 -9.42 -1.3 4.4 

Nov-01 31 12 -4.89 -16.9 22.2  54 12.2    3.7 93 17.5     

Dec-01 80 9.0 -9.58 -56.14 20.5  62 9.0 -3.50 -15.45 12.6 3.3 375.1 14.7 -6.64 -36.17 17.0 4.4 

Jan-02 164 5.7 -9.81 -55.71 22.8  111 6.0 -7.65 -36.5 24.7 4.1 258.8 11.4 -6.94 -33.37 22.2 4.6 

Feb-02 81 6.0 -6.11 -32.7 16.2  31 9.9 -2.70 -11.25 10.4 4.8 51 14.1 -3.45 -16.43 11.2 5.0 

Mar-02 70 10.0 -7.90 -46.9 16.3  75 12.9 -3.73 -28.3 1.5 6.2 125.2 16.0 -5.23 -30.8 11.0  

Apr-02 51 15 -6.67 -43.65 9.7 6.8 10 15.4 -7.57 -49.6 11.0 9.8 43 17.9 1.38 0.64 -10.4 4.2 

Nov-02 68 9 -5.23 -25.5 16.3 3.8 32 15 -3.42 -20.9 6.5 4.0 159.7 19.0 -4.53 -20.7 15.5 3.4 

Dec-02 211 1.6 -9.43 -52.9 22.5 4.2 183.2 12.0 -8.57 -53.7 14.9 3.4 90 13.4 -5.36 -31.4 11.5 3.9 

Jan-03 147 11.5 -7.44 -43.7 15.8 2.1 136.5 9.0 -5.04 -27.3 13.0 3.1 227.7 14.6 -5.52 -33.06 11.1 2.3 

Feb-03 423 9.0 -9.67 -59.3 18.1 3.7 288.1 6.5 -5.31 -5.9 36.6 2.3 394.7 12.0 -6.67 -36.8 16.6 2.3 

Mar-03 155 7.0 -6.62 -37.7 15.3 5.0 94 11.4 -1.81 -7.47 7.0 4.0 243.8 13.5 -5.15 -20.8 20.4 3.7 

Apr-03 25 15 -4.23 -18.8 15.0 5.0 19 15.1 -0.69 -5.29 0.2   77 17.6 -2.83 -15.6 7.0 4.6 



 ١٥

 Babjena Idlib Jarablus 

Data P T δ18O δ2H d 3H P T δ18O δ2H d 3H P T δ18O δ2H d 3H 

M/Y mm ºC ‰ ‰ ‰ TU mm ºC ‰ ‰ ‰ TU mm ºC ‰ ‰ ‰ TU 

Dec-99 203  -6.76 -31.3 22.8 2.9 40 9.5 -4.52 -20.4 15.8 2.5 34 9.9 -6.89 -40.53 14.5 3.8 

Jan-00 358.6  -8.08 -42.74 21.9 3.3 190 5.4 -7.47 -42.36 17.4  63 5.9 -6.52 -35.2 17.0 5.0 

Feb-00 188  -5.42 -27.69 15.7 4.1 70 7.2 -5.3 -26.45 15.95  40 6.9 -5.88 -30.5 16.54 3.8 

Mar-00 113  -4.83 -26.36 12.3 4.2 34 10.7 -4.01 -16.47 15.61 3.9 29 10.0 -2.87 -5.58 17.38 7.2 

Apr-00 178  -5.09 -27.87 12.9 5.6 24 17.4 -1.68 -11.33 2.1 6.9 13 17.6    11.1 

Oct-00 63  -5.38 -21.46 21.6 4.0 13 19.7 -2.45 -1.16 18.44 6.2 22 18.8 -3.39 -9.62 17.5 4.2 

Nov-00 24  -4.16 -17.56 15.7  12 14.8 -3.41 -12.52 14.76 5.6 31 13.6 -4.16 -12.72 20.56 5.6 

Dec-00 186  -8.94 -54.65 16.9 3.9 123 7.8 -8.11 -47.86 17.02 4.7 71 8.0 -7.35 -41.57 17.23 6.0 

Jan-01 99  -6.68 -38.35 15.1 3.6 33 7.9 -3.67 -15.08 14.28 6.4 9 7.7 -3.82 -12.96 17.6 8.6 

Feb-01 266  -7.00 -35.1 20.9 5.5 155.1 10.4 -6.08 -32.66 16.0 6.2 75 8.3 -8.06 -48.0 16.48 4.5 

Mar-01 104  -4.01 -22.39 9.7 3.5 69 17.2 -3.53 -17.44 10.8 5.3 8 14.4 -4.46 -21.18 14.5 9.0 

Apr-01 106  -4.97 -23.73 16.0  41 20.5 -2.34 -3.94 14.78  76 17 -1.24 0.88 10.8  

Nov-01 162  -5.79 -22.87 23.5 4.0 61 11.5 -4.71 -14.31 23.37  59 11.7 -4.34 -15.15 19.57 5.9 

Dec-01 413  -9.42 -56.85 18.5 4.1 185.2 8 -6.73 -35.4 18.44  85 8.7 -5.34 -25.24 17.48 4.5 

Jan-02 202  -7.2 -32.5 25.1 3.0 78 5.4 -8.08 -44.9 19.74  33 5.4 -6.71 -38.9 14.78 5.0 

Feb-02 157  -6.79 -38.4 15.9 5.5 85 10.4 -5.93 -34.53 12.91  31 9.8 -3.05 -12.5 11.9 8.1 

Mar-02 186  -7.55 -45.3 15.1 7.5 53 13.3 -6.54 -42.1 10.22  57 12.6 -7.69 -51.6 9.92 4.8 

Apr-02 85  -5.04 -26.8 13.5 4.9 31 15.5 1.17 5.17 -4.19 6.4 17 15.4 -1.62 -8.65 4.31 8.7 

Nov-02 103  -5.69 -29.1 16.4 3.4 53 20.2 -3.46 -13.4 14.28 5.4 35 12 -1.19 -0.19 9.33 6.8 

Dec-02 283  -8.68 -52.7 16.7 3.6 127.8 8.6 -8.18 -66.25 -0.81 4.5 51  -11.7 -82.4 11.2 4.5 

Jan-03 285  -6.54 -32.1 20.2 2.7 96 8.9 -6.2 -31.1 18.1742 2.9 72 8.0 -7.3 -41.3 17.25 4.4 

Feb-03 298  -8.79 -44.3 26.0 3.0 211.6 5.4 -8.72 -49.85 19.91 4.6 142 6.0 -8.83 -46.827 23.813 4.4 

Mar-03 183  -7.91 -42.2 21.1 3.2 131.9 9.5 -8.7 -50.73 18.87  56 9.3 -5.66 -30.78 14.5 7.3 

Apr-03 132  -6.49 -35.7 16.2 5.3 33 15.2 -3.59 -19.46 9.26  16 15.6 -0.49 -0.726 3.194 11.3 



 ١٦

 Al-Hasakeh Deir -Az-Zor Palmyra 

Data P T δ18O δ2H d 3H P T δ18O δ2H d 3H P T δ18O δ2H d 3H 

M/Y mm ºC ‰ ‰ ‰ TU mm ºC ‰ ‰ ‰ TU mm ºC ‰ ‰ ‰ TU 

Dec-99 14 8.3 -5.03 -23.51 16.7 4.6 7 9.6 -6.67 -32.59 20.8 4.7 1  2.33 6.63 -12.0  

Jan-00 23 6.0     28 7.8 -8.29 -43.48 22.8 4.5 24 0.5 -10.52 -64.88 19.28 3.4 

Feb-00 15 7.4 -4.92 -23.18 16.18 5.7 6 9.1 -7.48 -41.93 17.9  1 8.7     

Mar-00 9 10.6 -3.09 -0.9 23.82 8.6 15 12.5 -2.86 0.8 23.7 7 33 12.1 -3.57 -12.14 16.42 7.0 

Apr-00 9 19.5 -2.79 -19.8 2.52 8.6 20 20.7 1.03 12.86 4.6 8.4 2 12 -4.2 -24.39 9.21 4.2 

Oct-00 5 19.2 -1.28 -2.82 7.42  23 20.8 -2.43 -7.4 12.0 5.1 13 19.5 -3.03 -4.03 20.21 4.9 

Nov-00 37 12.5 -3.53 -3.58 24.66 4.3 9 13.5 -5.89 -32.34 14.8  9 13.1 -4.61 -25.28 11.6 6.7 

Dec-00 91 8.0 -6.01 -29.94 18.14 6.0 51 8.7 -3.4 -13.16 14.0 6.9 33 8.6 -5.46 -26.93 16.75 5.5 

Jan-01 18 7.7 -2.56 -0.99 19.49 6.0 43 8.5 -6.3 -30.82 19.6 8.3 16 8.2 -7.44 -44.93 14.59 6.3 

Feb-01 35 8.5 -2.1 -3.98 12.82 8.3 30 8.4 -3.49 -9.78 18.1 21.4 9 14 -1.36 11.13 22.0 12.5 

Mar-01 34 14.8 -6.49 -43.07 8.85 7.5 43 16.2 -3.56 -15.05 13.4 8.8 3 17.3     

Apr-01 30 17.4 -5.34 -27.46 15.26  46 19.8 -2.2 -12.03 5.6  27 19.9 -1.47 2.88 14.64  

Nov-01 8 11.8 -2.51 -2.8 17.28  25 13.2 0.49 8.12 4.2  5 13.3 -2.12 -13.05 3.91  

Dec-01 30 8.9 -2.84 -5.27 17.45 6.2 36 9.7 -3.63 -13.4 15.6 7.1 13 9.4 -2.7 -7.94 13.66 5.6 

Jan-02 35  -11.87 -77.48 17.48 6.1 26 6.5 -7.24 -31.35 26.6 7.5 21 6.5 -6.34 -27.73 22.99  

Feb-02 17 9.1 -2.29 -7.5 10.82 9.3 12 10.9 -3.53 -19.5 8.7 10.2 9 15 -1.16 -4.7 4.58  

Mar-02 31 13.4 -3.56 -20.9 7.58 8.9 26 15.1 -2.47 -7.5 12.3 9.0 20 14.6 -0.35 0.81 3.61 5.5 

Apr-02 35 16.1 0.5 3.61 -0.39 7.0 25 19 -2.35 -13.9 4.9 6.8 12 18 -1.88 -18.3 -3.26 5.6 

Nov-02 9 13.3 0.52 7.74 3.58  14 14.2 -0.33 6.58 9.2 10.8 64 15 -0.248 16.09 18.074 4.8 

Dec-02 50 5.6 -9.31 -54.6 19.88 4.9 36 6.7 -5.59 -30.2 14.5 7.7 23 6.9 -7.85 -45.9 16.9 5.9 

Jan-03 51 7.7 -8.57 -54.2 14.36 5.8 25 8.2 -4.31 -27.37 7.1 5.1 18 8 -5.76 -34.6 11.48 6.1 

Feb-03 73 7.2 -6.64 -33.4 19.72 4.7 20 8.9 -6.88 -37.5 17.5 4.4 22 8.3 -5.25 -31.8 10.2 4.9 

Mar-03 26 10.2 -4.32 -25.7 8.86 8.7 35  -10.39 -73.8 9.3 17.9 36 18.6 -3.58 -13.2 15.44 7.7 

Apr-03 36 17.0 -3.41 -17.3 9.98 11.7 4 19.2 1.8 -2.92 -17.3  4 18.6 -1.16 -12.9 -3.62  



 ١٦

   δ2H  و  δ18O العالقة ما بين ٣-٤
  

   IAEA)تحليل المحتوى النظائري في مياه األمطار آان هدفا للكثير من الدراسات والتحريات على مستوى العالم 

1981,1992,2005; Araguas et al. 2000;Gat 1996, 2000; Rozonski et al. 1991, 1993 ).   

زامن مع تجزؤ نظائري         ي لديتيريومل المعروف أن التجزؤ النظائري   من   ة         ١٨-لألوآسجين ت ات المتعلق ل العملي خالل آ

 على مستوى العالم والمسماة خط الهطول المطري العالمي  δ2H  و  δ18Oالعالقة ما بين . بالتبخر أو التكاثف

‘‘Global Meteoric Water Line’’ (GMWL),من قبل ها يد قد تم تحدCraig (1961)  بالمعادلة التالية :  

δ2H = 8 δ18O+10 

ديالت   ا تع رأ عليه ة ط ذه المعادل سيطة ه سبيا ب يم    ن ن الق ة م سلة طويل صائية لسل ات اإلح الل الدراس ن خ سنوية م ال

ي   ة ف ة  ٢١٩الموزون ة مطري ار       محط اه األمط ي مي ائر ف ة النظ ة لدراس شبكة العالمي ة لل ل (GNIP) تابع ن قب   م

Rozanski et al. 1993)( ما بين  العالقة وأصبحتδ18O  و  δ2H على الشكل التالي  :   

  

δ2H = (8.17±0.07) δ18O + (11.27±0.65) 

 

الم                  ى مستوى الع اين مع     هذه المعادلة عمليا تمثل القيمة الوسطية لعدد من الخطوط المحلية عل  خط الهطول    والتي تتب

  . بعا للشروط المناخية والموقع الجغرافي  من حيث الميل والتقاطع تالعالمي

ل          ٢٠٠٣-٢٠٠٠سورية وخالل فترة الدراسة الممتدة من عام        ب فيما يتعلق  شهرية لك يم ال أن الق ة المحطات ف  وفي آاف

   :التالية التي تمثلها المعادلة  )٣   والجدول٧. الشكل(  ترتبط مع بعضها بالعالقة الخطية δ2H  و  δ18Oمن 
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 ٢٠٠٣-٢٠٠٠ محطة مطرية خالل الفترة ١٢ في δ2H  و  δ18Oلعالقة ما بين القيم الشهرية لكل من  ا٧.الشكل
  



 ١٧

δ2H = 6.6 δ18O + 7.8 
  

    n = 270   وعدد نقاط  r = 0.96مع معامل ارتباط 

ل من        GMWLأن النقاط التي تقع أسفل ويمين خط الهطول العالمي  المحتوى النظائري لك اء ب    و δ18Oتظهر أغن

δ2H         ا     في بداية ونهاية الموسم المطري      األمطارنتيجة عمليات البخر وهي تشمل مياه عينات زة بكمي  هطول   توالممي

اطع                 نسبيا ضعيفة ،     ل والتق ى درجة المي اط        وآون هذه العينات لها تأثير مباشر عل ذه النق م استبعاد ه ه ت وخاصة   فان

 المعادلة الناظمة لخط الهطول  هذا التصحيح فان بموجب  .  مم   ٢٠ من   مطار أقل األ آمية   المائية التي تكون فيها   العينات  

   :تحكمه المعادلة التاليةالمحلي على مستوى سورية 

  

δ2H = (7.09±0.13) δ18O + (10.9±0.81) (r = 0.96 and n = 201) 

  

ل             ديرها من قب م تق يم التي ت دا للق ارب ج ة متق ذه المعادل اطع له  Abou-Zakhem and Hafezأن قيم الميل والتق

انون أول             (2007) دة من آ سان    ١٩٩١ من اجل الفترة الزمنية الممت ى ني ة موزعة    ١٣ في  ١٩٩٣ وحت  محطة مطري

  . بشكل رئيس في القسم الغربي من سورية

 في  δ2H  و  δ18Oتم حساب العالقة الناظمة لخط الهطول المحلي لسورية باستخدام القيم السنوية الموزونة لكل من  

  : بالمعادلة التالية ) ٤ الجدول،  ٨.الشكل( مطار ومن أجل مختلف المحطات مياه األ

  

δ2H = (7.03±0.13) δ18O + (10.78±1.31) (r = 0.97 and n = 48) 
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-٢٠٠٠ محطة مطرية خالل الفترة ١٢في  δ2H  و  δ18Oالسنوية الموزونة لكل من قيم ال العالقة ما بين ٨.الشكل
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 ١٨

   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ للفترة م وفرط الديتيريو3H, δ2H, δ18Oلسنوية الموزونة لكل من  القيم ا٤الجدول 
  

Station Altitude  Year P mm 
δ18O 
(‰) 

δ2H 
(‰) 

d-excess  
(‰) n 3H(TU) n 

Swieda 1010 Dec 99- Apr 00 215 -6.02 -25.6 22.6 5 6.3 3 
  Oct 00 -Apr 01 323 -5.50 -28.3 15.7 7 5.5 2 
  Nov 01 -Apr 02 331 -6.77 -35.1 19.1 6 4.6 6 
  Nov 02 -Apr 03 481 -5.39 -23.3 19.8 6 4.9 6 
          
Izraa 575 Dec 99- Apr 00 235 -6.12 -25.4 23.6 5 5.2 3 
  Oct 00 -Apr 01 229 -5.60 -27.1 17.7 7 3.6 5 
  Nov 01 -Apr 02 280 -6.28 -32.9 17.4 6 5.1 6 
  Nov 02 -Apr 03 472 -5.91 -28.5 18.8 6 4.5 6 
          
Damascus 720 Dec 99- Apr 00 76 -7.95 -49.2 14.4 4 4.1 2 
  Nov 00 -Apr 01 73 -5.78 -29.7 16.5 6 5.5 5 
  Nov 01 -Apr 02 106 -7.25 -43.0 15.0 5 5.8 5 
  Nov 02 -Apr 03 184 -5.90 -32.9 14.3 5 5.1 5 
          
Bloudan  1540 Dec 99- Apr 00 302 -8.26 -45.6 20.5 5 4.8 4 
  Oct 00 -Apr 01 332 -9.13 -55.8 17.3 7 4.8 6 
  Nov 01 -Apr 02 508 -8.20 -46.8 18.8 6 6.8 1 
  Nov 02 -Apr 03 1029 -8.41 -49.3 18.0 6 3.8 6 
          
Homs 483 Dec 99- Apr 00 168 -6.23 -31.9 17.9 5 5.0 4 
  Nov 00 -Apr 01 385 -5.89 -30.8 16.3 6 7.0 6 
  Nov 01 -Apr 02 471 -5.43 -27.4 16.2 5 4.6 6 
  Nov 02 -Apr 03 754 -5.41 -22.2 21.1 6 2.9 5 
          
Tartous 5 Dec 99- Apr 00 599 -4.94 -22.6 16.9 4 4.5 4 
  Nov 00 -Apr 01 445 -3.86 -19.7 11.3 6 3.2 6 
  Nov 01 -Apr 02 947 -5.92 -31.5 15.7 5 4.5 4 
  Nov 02 -Apr 03 1193 -5.50 -28.9 15.1 6 3.0 6 
          
Babjana 1000 Dec 99- Apr 00 1041 -6.48 -33.4 18.4 5 4.0 5 
  Oct 00 -Apr 01 848 -6.56 -35.3 17.2 7 4.3 5 
  Nov 01 -Apr 02 1205 -7.62 -41.9 19.1 6 4.7 6 
  Nov 02 -Apr 03 1284 -7.65 -41.0 20.2 6 3.3 6 
          
Idlib 446 Dec 99- Apr 00 358 -6.00 -32.2 15.8 5 4.1 3 
  Oct 00 -Apr 01 446 -5.54 -29.1 15.2 7 5.6 6 
  Nov 01 -Apr 02 493 -6.05 -32.4 16.0 6 6.4 1 
  Nov 02 -Apr 03 653 -7.54 -45.9 14.4 6 4.3 4 
          
Jarablus 350 Dec 99- Apr 00 180 -5.80 -30.0 16.4 4 4.9 5 
  Oct 00 -Apr 01 292 -5.11 -25.3 15.6 7 5.5 5 
  Nov 01 -Apr 02 281 -5.29 -27.6 14.7 6 5.6 6 
  Nov 02 -Apr 03 372 -7.36 -41.7 17.2 6 5.4 6 
          
Al-Hasakeh  300 Dec 99- Apr 00 70 -4.12 -18.1 14.9 4 6.4 4 
  Nov 00 -Apr 01 250 -4.73 -21.2 16.6 7 6.3 5 
  Nov 01 -Apr 02 155 -4.20 -22.9 10.7 6 7.3 5 
  Nov 02 -Apr 03 244 -6.60 -37.4 15.4 6 6.5 5 
          
Deir Az-Zor 190 Dec 99- Apr 00 77 -4.53 -18.7 17.5 5 6.2 4 
  Oct 00 -Apr 01 245 -3.71 -16.1 13.6 7 9.7 5 
  Nov 01 -Apr 02 150 -3.15 -12.5 12.7 6 7.8 5 
  Nov 02 -Apr 03 134 -6.00 -37.3 10.7 6 9.8 5 
          
Palmyra 400 Dec 99- Apr 00 62 -6.28 -33.4 16.8 4 5.5 3 
  Nov 00 -Apr 01 111 -4.02 -15.9 16.3 6 6.5 5 
  Nov 01 -Apr 02 81 -2.73 -12.4 9.4 6 5.4 3 
    Nov 02 -Apr 03 165 -3.28 -11.1 15.1 6 5.8 5 

  



 ١٩

سنوي      أ ستوى ال ى الم شهري أو عل ستوى ال ى الم واء عل ورية س ي س ي ف ول المحل ط الهط ة لخ ادالت الناظم ن المع

المي          الموزون متشابهة وتظهر نفس الميل والتقاطع، وفي          ) ٨(آال الحالتين فأن الميل هو أقل من ميل خط الهطول الع

ل من    وهذا يعني  أن معظم الهطوالت المطرية في سورية تتم في رطوب   سبية أق ات     %100ة ن الي حصول عملي  وبالت

  .(Gonfiantini 1986)تبخر على معظم الهطوالت المطرية أثناء عملية الهطول 

ل  دان         ) ٧(أن المي ي البل سابه ف م ح ا ت ع م ة م طية بالمقارن ة وس شكل قيم ي ي ول المحل ط الهط ة لخ ة الناظم للمعادل

ـ  م     7.4 و  Bajjali and Abu-Jaber (2001)  6.5المجاورة، ففي األردن وجد الميل مساويا ل ذي ت ان وال  في لبن

ل  ل .  Rizk et al. (2005)  Aouadحسابه من قب ة للمي ة العالي ي حين أن القيم ل (8.2)ف  والمحسوبة من قب

Kattan (1997) ١٩٨٩ على تسع محطات مطرية موزعة في الجزء الغربي من سورية خالل الفترة من آانون أول 

وازن           تشير إلى أن عملية التكاثف لرطوبة     ١٩٩٠ونسيان   تم في شروط الت ر        .  الغالف الجوي ت شروط غي ذه ال ا ه عملي

شكل عام في    (Yurtsever and Gat 1981)متوقعة الحدوث على مستوى البيئات الجافة وشبه الجافة   والسائدة ب

ل هو      منطقة الحوض الشرقي للبحر األبيض المتوسط ، وبالتالي فأن االحتمال األقرب           اع في المي ذا االرتف إلى تفسير ه

ذا                ). خمسة أشهر فقط    ( محدودية المعطيات المطرية     ي في ه د دراسة خط الطول المحل ونعتقد أنه من الضروري عن

  . النوع من البيئات فأننا نحتاج إلى عامين هيدرولوجيين من المعطيات إلعطاء صورة واقعية عن خط الهطول المحلي

  

ديتيريوم  أن القيمة الوسطية رط ال رة الدراسة والمحسوبة           الموزونة لف ة خالل فت ة المحطات المطري والمحسوبة لكاف

المي     ١٧٫٧ ‰ إلى ي تساو(d=δ2H-8δ18O) بموجب العالقة   ين قيمة خط الهطول الع       وهذه القيمة محصورة ب

(d=10‰)         وقيمة خط حوض شرق البحر األبيض المتوسط (d=22‰)    شرقي للبحر   لكنها اقرب إلى قيمة الحوض ال

وى النظائري لكال من          .األبيض المتوسط  ين  المحت ا ب شهري م صعيد ال  في  δ2H  و  δ18Oالعالقات الناظمة على ال

شكلين            ا بال رز الجدول       9b و   9aمياه األمطار لمختلف المحطات المطرية تم إبرازه ة   ٥، في حين يب ادالت الناظم  المع

  .دة إضافة إلى عدد النقاط المعتمدة في آل محطةمع معامل االرتباط لكل محطة على ح

  :  على األمور التالية٥.من الجدول يستدل  

ل                     -١ ل من المي ين        و ٨أن الميول في تلك المعادالت الناظمة لكل محطة على حدة هو اق ا ب راوح م في محطة     ٥٫١يت

ي ل          .  في محطة جرابلس     ٧٫٢و  طرطوس   ة في نطاق       محطة بل   في حين يشكل خط الهطول المطري المحل ودان الواقع

اع             ى ارتف ة اإلقليمي وعل اه الجوفي ا يكون     أقرب    م   ١٥٤٠تغذية المي ة   م ى معادل شرقي للبحر األبيض      إل  الحوض ال

ه مؤشر       ٢٢ ‰قريب من    ١٨٫٣‰التقاطع  في حين أن      ٨الميل  قريب من    ٧٫٩حيث الميل   ،  المتوسط    وهو بحد ذات

  .  بالبحر األبيض المتوسطمن حيث المنشأ ترتبط ألمطار في المنطقة المولدة لالهوائية  الجبهات على أن معظم

  

ول   -٢ ى أن المي ادالت إل شير المع ات ت ة  والتقاطع ة الجنوبي ة الموجودة في المنطق ة في المحطات المطري من الغربي

ى  سورية   ة مع المحطات       هي أعل شرقية  بالمقارن دي  في حين   ‘ ال ساحلية مي   تب ي وخاصة ف   ة منخفض ول المحطات ال

ى                         تم عل ة البخر التي ت أثير عملي ى ت دل عل ذي ي اء  األمطار محطة طرطوس حيث التقاطع سالب وال يم   و لالهطو  أثن بق

 )(Yurtsever and Gat, 1981 %100رطوبة نسبية أقل من 

  

  



 ٢٠

 لمختلف المحطات المطرية بقيم عالية لمعامل االرتباط الخطي  δ2H و δ18Oتترافق آل المعادالت الناظمة ما بين      -٣

  .r>0.90) >  (0.98وتتراوح ما بين

  
 

     ٢٠٠٣-٢٠٠٠محسوبة على الصعيد الشهري خالل فترة القياس الخطوط المطرية المحلية  ٥الجدول 
 

Station observation period   δ2H / δ18O correlation equation r n 

Swieda 2000-2003 δ2H = (6.7 ± 0.4) δ18O + (10.9 ± 2.2) 0.95 24 

Izraa 2000-2003 δ2H = (6.8 ± 0.5) δ18O + (11.0 ± 3.2) 0.91 24 

Damascus 2000-2003 δ2H = (6.7 ± 0.3) δ18O + (6.0 ± 2.4) 0.96 20 

Bloudan  2000-2003 δ2H = (7.9 ± 0.4) δ18O + (18.3 ± 3.3) 0.97 24 

Homas 2000-2003 δ2H = (6.5 ± 0.4) δ18O + (6.9 ± 2.3) 0.96 22 

Tartous 2000-2003 δ2H = (5.1 ± 0.4) δ18O - (0.11 ± 1.8) 0.93 21 

Babjana 2000-2003 δ2H = (6.6 ± 0.4) δ18O + (8.8 ± 3.1) 0.94 24 

Idleb 2000-2003 δ2H = (6.8 ± 0.4) δ18O + (7.8 ± 2.5) 0.95 24 

Jarablus 2000-2003 δ2H = (7.2 ± 0.3) δ18O + (10.8 ± 1.8) 0.98 23 

Al-Hasakeh  2000-2003 δ2H = (6.9 ± 0.4) δ18O + (9.2 ± 2.0) 0.96 23 

Deir Az-Zor 2000-2003 δ2H = (6.7 ± 0.4) δ18O + (8.3 ± 1.8) 0.96 24 

Palmyra 2000-2003 δ2H = (6.2 ± 0.5) δ18O + (5.3 ± 2.2) 0.93 22 

 
 

اطع       انخفاضإلى   تشير   ٢٠٠٣-٢٠٠٠أن الخطوط المطرية المحلية من اجل الفترة         الفترة     في قيم الميل والتق ة ب مقارن

١٩٩٣-١٩٩٠  (Kattan 1997; Abou-Zakhem and Hafez 2007)     ومن أجل نفس المحطات والتي آانت

ر تتميز بأمطار    ل    أآث اطع في محطة دمشق                  ، )٦.الجدول  (  وحرارة أق ل والتق يم المي ان ق ال آ ى سبيل المث  و ٧٫١فعل

شروط   تشير إلى تغيرات نحو  االختالفاتفي الواقع هذه    . ٢٣٫١ و   ٨٫٢ وفي بلودان    ١٨٫٦ و   ٧٫٥ ازرع وفي   ١٠٫٨

  .  وأمطار أقلاعلىمترافقة مع حرارة أآثر سخونة وأقل رطوبة مناخية 

  
-١٩٩٠ فترتي القياس مقارنة بين المحددات المناخية والقيم النظائرية لعدد من المحطات المناخية خالل  ٦.الجدول
  ٢٠٠٣-٢٠٠٠ و ١٩٩٣

  

Station Period   December January February March δ18O Slope Intercept 

Izraa 1990-1993 Temp 7.4 5.6 5.7 9.5 -6.9 7.5 18.6 

  Rainfall 93 72 99 108    

 2000-2003 Temp 10 7.5 8.7 12.3 -5.8 6.8 11.0 

  Rainfall 55 67 76 54    

Damascus 1990-1993 Temp 6.6 5.9 6.4 10.6 -7.6 7.1 10.8 

  Rainfall 74 28 49 17    

 2000-2003 Temp 8.3 6.8 8.5 12.3 -6.4 6.7 6.0 

  Rainfall 22 32 36 14    

Bloudan 1990-1993 Temp 3.2 1.0 1.9 6.4 -8.7 8.2 23.1 

  Rainfall 141 100 166 85    

 2000-2003 Temp 6.7 4.4 6.8 8.7 -8.3 7.9 18.3 

  Rainfall 114 124 170 70    

Tartous 1990-1993 Temp 12.7 10.5 10.9 13.6 -5.6 6.6 9.7 

  Rainfall 175 117 188 58    

 2000-2003 Temp 14.5 12.9 13.3 15.2 -5.1 5.0 -0.11 

    Rainfall 165 220 233 111       
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-٢٠٠٠ في مياه األمطار الشهرية للفترة δ2H  و  δ18Oالمحتوى النظائري لكال من العالقة ما بين قيم  9a.الشكل
٢٠٠٣  
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-٢٠٠٠ في مياه األمطار الشهرية للفترة δ2H  و  δ18O العالقة ما بين قيم المحتوى النظائري لكال من 9b.الشكل
٢٠٠٣  

  

  فرط الديتيريوم  ٤-٤
  

رط ال   م   مفهوم ف ذي ت ه ديتيريوم وال ل   تعريف ة        Dansgaard (1964) من قب دا في الدراسات النظائري م ج  آعامل مه

ة ف     . d=δ2H-8δ18Oويحسب بالمعادلة    شروط المثالي ات أن في ال تم في شروط        آلي سحب ت ى مستوى ال اثف عل  التك

ائري  وازن النظ االت شأ بخ ة تعكس من ديتيريوم للهطوالت المطري رط ال أن ف الي ف اءوبالت  Merlivat and) ر الم

Jouzel 1979) .          ة ومحدودة األنصال مع المحيطات ادم من بحار مغلق اء الق البحر  فعلى سبيل المثال فأن بخار الم آ

 لألمطار ‰10الرطوبة النسبية المنخفضة مقارنة بـ نتيجة   ‰ 25  األبيض المتوسط يتميز بقيم فرط ديتيريوم عالية



 ٢٣

 ;Gat and Dansgaard 1972; Yurtsever and Gat 1981). محيط األطلسي المتولدة عن بخار قادم من ال

Rozanski et al. 1993;Gat and Carmi 1970; Clark and Fritz 1997).    

يم    %80 لكن  ،) ٤ الجدول ( ‰23.6 إلى ‰9.4تتراوح القيم السنوية الموزونة لفرط الديتيريوم ما بين   ك الق  من تل

ى من  شكل دال‰15أعل ذا ي دة من  وه ى سورية متول ة عل ار الهاطل ى أن معظم األمط ة عل ة من األهمي ى غاي ة عل ل

  ، وبالتالي فأن تأثير الكتل الهوائية المولدة لألمطار المتوسط   للبحر األبيضقادمة من األجزاء الشرقيةجبهات هوائية 

  

  
-٢٠٠٠نة ودير الزور خالل الفترة  مثال على التغيرات الفصلية لقيم فرط الديتيريوم في محطتي باب ج١٠.الشكل
٢٠٠٣  

  
سم الغربي من سورية                           ديتيريوم في الق رط ال من شرق المتوسط تظهر بشكل واضح من خالل زيادة القيم الوسطية لف

سويداء ، ازرع ، حمص،                ‰19: فعلى سبيل المثال لدينا    ة ، ال اب جن ل من دمشق ،         ‰16 في بلودان، ب  ادلب    في آ

ضة    وم منخف رط ديتيري يم ف ورية ق ن س شرقية م ات ال ر المحط ين تظه ي ح زور ‰13طرطوس ف ر ال ة دي ي محط  ف

ة ذات مسار   ‰14و ل هوائي دة مرتبطة بكت ار المتول ى أن األمط ل عل ذا االنخفاض دلي دمر وه  في محطة الحسكة وت

  .     آتل هوائية متوسطية مع قاريةأو عملية خلط ما بين) من شمال أفريقيا عبورا بالبحر األحمر ( قاري 
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رات  بشكل عام هذه     . 10. الشكل ومثال على ذلك  في آل المحطات     لحظها    تم ملقيم فرط الديتيريو  التغيرات الفصلية    التغي

شكل واضح   وم منخفضة  من خالل تظهر ب رط ديتيري يم ف ة الموسم المطري ق ة ونهاي أثرة وفي بداي ال المت شكل فع ب

ا يمكن في صلب الموسم المطري         ،ي تتم أثناء الهطول المطري   التبخر الت بعمليات   ى م يم أعل ذه الق   .  في حين تكون ه

أظهرت ، فعلى سبيل المثال،      عام آلخر    لكن من  األشهر  نفس  في قيم فرط الديتيريوم بين      أيضا   هنالك تباينات    لوحظ أن 

ين          ٢٠٠٢آل المحطات قيم فرط ديتيريوم عالية في شهر آانون ثاني من عام              ا ب ين م ا ب يم م  في  ‰14 وتراوحت الق

 على العكس لوحظ هبوط في قيم فرط الديتيريوم خالل آانون ثاني من عام               ، في محطة السويداء   ‰27محطة تدمر و      

ديتيريوم       واالرتفاعالهبوط  هذا  .  19‰ و ‰7 في آل المحطات المطرية وتراوحت القيم ما بين          ٢٠٠٣ رط ال في قيم ف

يم منخفضة     بهات الهوائية المولدة لألمطار فيما إذا آانت        الج بمنشأ   ربطهيمكن   زة بق ة ممي ة قاري  أو ذات جبهات هوائي

  .   لفرط الديتيريوم مميزة بقيم عاليةيمنشأ متوسط

وم            ل من     سالبة إي     عالوة على ذلك تظهر بعض الشهور قيم فرط ديتيري صفر      ‰0اق ا دون ال ى م ذا االنخفاض إل  وه

ى سبيل     هطولها وية على أمطار تتميز بقلتها و   ناتج عن عمليات بخر ثان     ة ، فعل في رطوبة نسبية ضعيفة وحرارة عالي

 ‰3.62- م وقيمة فرط ديتيريو٢٠٠٣ مم في محطة تدمر في شهر نيسان من عام ٤المثال تم قياس 

  

   والحرارة١٨-ما بين األوآسجينالعالقة  ٥-٤
  

يم ال         ١١.يشير الشكل  شهرية لحرارة الهواء           ١٨-شهرية لألوآسجين  إلى العالقة الخطية ما بين الق يم الوسطية ال  والق

ا     ٢٠٠٣-٢٠٠٠في مختلف المحطات المناخية خالل الفترة        وفر البيان دم ت  الخاصة  ت باستثناء محطة باب جنة نظرا لع

  . بحرارة الهواء في تلك المحطة

  

  

شهرية لألوآسجين        ١١.الشكل يم ال ين الق ا ب ة م اه األمطار   ١٨-العالق يم الوسطية    في مي شهرية   والق لدرجة حرارة   ال
   ٢٠٠٣-٢٠٠٠وذلك للفترة ) لألشهر الممطرة(الهواء 
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اه األمطار        ١٨- ما بين درجة حرارة الهواء وقيم األوآسجين        موجبةيشير الشكل إلى وجود عالقة خطية        ى   في مي بمعن

ى        الميل الوسطي ل   نوأ تترافق بتناقص في قيم درجة الحرارة        18Oδأن تناقص قيم     ة المحطات عل سورية  مستوى   كاف

يم  ي ق ضوب ف ى ن شير إل دار 18Oδي ل 0.44‰ بمق ة١ لك ة مئوي ستوى   ، درج ى م ول عل ذه المي اوت ه ين تتف ي ح ف

ا يكون في دمشق المحطات   ى م ون أعل سويداء  ب متبوعة C-1°.‰0.52  وتك زور   C-1°.‰0.47ال ر ال م دي ومن ث

ى ال        C-1°.‰0.44  وجرابلس وتدمر ود إل ذا يع رة في درجات الحرارة         وه رات الكبي دي   ، في حين    )٧الجدول    (تغي  تب

                       . نتيجة التغيرات الضعيفة نسبيا في درجة الحرارةميل ومعامل ارتباط ضعيف محطة طرطوس 

من تدمر   ، حيث تظهر المحطات الشرقية لكل        ٠٫٩٣ و   ٠٫٤٧تراوح ما بين    ت لتلك العالقات الخطية     (r)معامل االرتباط   

ة المحطات            ودير الزور    ة مع بقي ذا                . قيم معامل ارتباط عالي مقارن سيرها ضمن ه ك بعض األمور من الصعب تف هنال

ى                    ودان عل ل محطة بل ة مث اإلطار، فعلى سبيل المثال تفسير الميل الضعيف في محطة الحسكة أو في المحطات الجبلي

م أخذ درجات               حرارة الهواء  ودرجة   18Oδات ما بين قيم     العالقالرغم من أن هذه        و ت ا ل ر جالء فيم دو أآث  يمكن أن تب

  .  على حداعاصفة مطريةآل على مستوى الحرارة 

ة            حاليا تشيرالدراسات الحديثة   ة األمطار من جهة ثاني وى النظائري مع الحرارة من جهة وآمي  إلى أن ارتباط المحت

ر من األمور     دة   يعتب ذا  ) Aggarwal et al, 2004; Hoffman et al, 2005; Jouzel et al, 2000(المعق وه

ر من       ر بكثي التعقيد ناتج من أن تأثير منشأ الرطوبة والتغيرات التي تطرأ على مسار الكتل الهوائية المولدة لإلمطار أآب

  ) Hoffman et al, 2005(تأثير الحرارة وآمية األمطار وحدهما 

  
 ٢٠٠٣-٢٠٠٠الشهرية وللفترة  ١٨-وقيم األوآسجينالهواء  حرارة  درجةلقيم الخطية الناظمة المعادالت ٧الجدول 

  . في مختلف المحطات المناخية
  

Station observation period   δ18O / T correlation equation r n 

Swieda 2000-2003 δ18O = 0.44 T – 9.8 0.84 21 

Izraa 2000-2003 δ18O = 0.40 T – 9.7 0.78 20 

Damascus 2000-2003 δ18O = 0.52 T – 11.4 0.93 22 

Bloudan  2000-2003 δ18O = 0.27 T – 9.7 0.48 22 

Homs 2000-2003 δ18O = 0.38 T – 8.4 0.74 20 

Tartous 2000-2003 δ18O = 0.32 T – 9.5 0.64 22 

Idlib 2000-2003 δ18O = 0.37 T – 9.6 0.86 21 

Jarablus 2000-2003 δ18O = 0.44 T – 9.5 0.67 23 

Al-Hasakeh  2000-2003 δ18O = 0.28 T – 7.1 0.46 23 

Deir Az-Zor 2000-2003 δ18O = 0.43 T – 9.1 0.73 23 

Palmyra 2000-2003 δ18O = 0.44 T – 9.3 0.82 23 

  
  

  االرتفاع  و١٨-األوآسجينالعالقة ما بين  ٦-٤
  

أثير درجة       في مياه األمطار    والديتيريوم   ١٨-وآسجينالثابتة لكل من األ     محتوى النظائر  بات من المعروف أن    رتبط بت ي

وى    درجة الحرارة   يترافق انخفاضوفي االرتفاعات العالية   ، وبالتالي   االرتفاع  مع  الحرارة والتدرج الحراري     مع محت

ر نضوبا    اد .(Clark and Fritz 1997, Gonfiantini et al. 2001)  نظائري أآث ائر    أيج درج النظ ي  معامل الت

د        في الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية     مع االرتفاع أمرا على غاية من األهمية         ة لتحدي شكل أداة فعال آونه ي
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ة     ي حول منشأ  ــــــــــــــاالرتفاعات الوسطية لمناطق التغذية وأجراء التقص      سطحية     مختلف األجسام المائي ة وال  الجوفي

(Fontes and Olivery  1976 ; Clark and Fritz 1997; Gonfiantini et al. 2001) .   

اع     ر مباشر ، فمن خالل     يمكن حساب التدرج النظائري مع االرتف شكل غي ة  ب ى      الدراسات المرجعي أن التي أشارت إل

درج الحراري مع     ة يصل إل      الت اطق الجاف اع في المن ى       C.100 m-1   -0.5°ىاالرتف ة يصل إل اطق الرطب وفي المن

°C.100 m-1   -1 يليوفقا لما افة إلى معامل التدرج النظائري مع الحرارة إض:   

 : لدينا تدرج حراري مع االرتفاع في المناطق الجافة 

t /h = -0.5 °C.100 m-1  

   ٢٠٠٣  - ٢٠٠٠وللفترة   في المحطات السورية مع الحرارة  ١٨-القيمة الوسطية لتدرج األوآسجين
  

18O /t = 0.44‰. °C -1  
  

  : األولى والثانية لدينا من العالقة 
  

18O / h = (18O /t) (t /h) 
 

18O / h = -0.22‰.100 m-1  
 
  

ه من خالل                  بالمقارنة   م الحصول علي ة       فأن هذا التدرج النظائري مع االرتفاع مطابق لما ت ل من    القياسات النظائري لك

δ18O  و  δ2H   ة ال شهرية لكاف ة   وحساب المتوسط الموزون في األمطار ال دار   محطات المطري ى م ع وعل  سنوات  أرب

ل من            . )٨الجدول ( وى النظائري الوسطي الموزون لك ين المحت ا ب ة م اع المحطات    2Hδ   و18O δالعالق  مع ارتف

   :١٣ و١٢والشكلين تم حسابها بالمعادالت التالية المطرية 

   
  

δ18O = -0.0021 Altitude (m) –5.03       (r = 0.90) 
 

δ2H = -0.0147 Altitude (m) – 24.77       (r = 0.88) 
                      

  ٢٠٠٣-٢٠٠٠في األمطار الشهرية للفترة  3H و δ18O  ،  δ2H ،dالقيم الوسطية الموزونة لـ  ٨الجدول 
No  Station Long. Lat. Altitude δ18O δ2H d 3H 

  Nam E N (m a.s.l) ‰  ‰  ‰  TU 

1 Swieda 36º 34'  32º 42'  1010 -5.84 -27.6 19.1 4.92 

2 Izraa 36º 15'  32º 25'  575 -5.98 -28.7 19.0 4.53 

3 Damascus 36º 15'  33º 30'  720 -6.54 -37.4 15.6 5.06 

4 Bloudan  36º 07'  33º 43'  1540 -8.46 -49.2 19.1 4.21 

5 Homs 36º 42'  34º 45'  483 -5.62 -26.2 18.8 4.45 

6 Tartous 35º 53'  34º 52'  5 -5.35 -27.6 15.2 3.67 

7 BabJana 36º 11'  35º 34'  1000 -7.15 -38.4 18.8 4.08 

8 Ideb 36º 36'  35º 56'  446 -6.43 -35.9 15.5 4.05 

9 Jarablus 38º 00'  36º 49'  350 -6.01 -32.1 16 5.44 

10 Al-Hasakeh 40º 43'  36º 31'  300 -5.23 -27.1 14.7 6.66 

11 Deir-Az Zor 40º 11'  35º 17'  190 -4.18 -20.2 13.2 9.04 

12 Palmyra 38º 17'  34º 33'  400 -3.80 -15.8 14.6 5.83 
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السورية وللفترة   واالرتفاع في مختلف المحطات المطريةδ2Hالعالقة ما بين القيم الوسطية الموزونة لـ  ١٣.الشكل
٢٠٠٣-٢٠٠٠   

  
ى                   ذي يصل إل اع وال مفعول االرتفاع يظهر في آال العالقتين من خالل التناقص في محتوى النظائر الثابتة بازدياد االرتف

والي  2Hδ و 18O  δكل من  م ارتفاع ل١٠٠ لكل ‰1.47- و  0.21‰- شكل  . على الت ى ال  يمكن مالحظة أن   ١٢.عل

رتبط مع بعضها          محطات دير الزور، السويداء وتدمر تقع فوق الخط المعتبر لكل المحطات             خط  ب ولكن هذه المحطات ت

رة في د      . (3.4-)له نفس الميل ولكن التقاطع أقل ويساوي إلى       ات الكبي ايز يمكن ربطه بالتباين ارة رجات الحر  هذا التم
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y = -0.0027x - 4.7693
R2 = 0.9531
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شرقية  ات ال ي المحط درج . وخاصة ف ذا الت سجين 100m/‰0.21-ه سبة لألوآ ل ١٨-بالن ع   اق ة م يال بالمقارن - قل

0.23‰/100m  ل درج النظائري مع     . Kattan, 1997 الذي تم تقديره من قب ذا الت اع يتوافق مع     ه م   االرتف ذي ت ال

ى مستوى   عالتوصل إليه  اطق من    ل ذي   عدة من الم ، وال ر م  الع سبة  (and -0.5‰.100 m-1 ‰0.15-) نيتغي   بالن

ديتيريوم    (and -4‰.100 m-1 ‰1-)  و١٨- لألوآسجين  سبة لل  ; Fontes and Olivery  1976 ); بالن

Clark and Fritz 1997; Yurtsever and Gat 1981; Gat et al 2001).  ا أن الغطاء الثلجي بم

ة وخاصة          آبربالمرتفعات الجبلية العالية له الدور األ      نظم الكارستية،     في المساهمة بتغذية المياه الجوفي م   في ال د ت  فق

شرقية        ثرفع مقطع    شيخ     ( لجي  من سلسلة لبنان ال ل ال ع من عام          ) جب شهر الراب ام فريق العمل في ال  ٢٠٠٤حيث ق

اع  ى ارتف شيخ وعل ل ال م جب ة من قم ات ثلجي سحب عين ق عن سطح البحر٢٤٦٤م و١٨٧٠ب م ر.  م مطل ذه وت ع ه ف

ة التي    .   سم بدءا من السطح لتفادي عمليات للتبخر     ٥٠-٤٠العينات على عمق     ات الثلجي نتائج النظائر الثابتة في العين

ل من      ا لك م رفعه ى    ) 2Hδ و 18O) δت ساوية إل اع    ,‰10.62-)  - ‰58.4( آانت مــ ى ارتف - ,( م و ١٨٧٠ عل

والي     م مطلق عن سطح ال     ٢٤٦٤على ارتفاع    )-11.32‰ 68.3‰ ى الت م في حال      .بحر عل ر وفي      ت  الثلجي   ل أخذ الب

اع           درج النظائري مع االرتف يم المحسوبة  للت أن الق ار، ف ين االعتب زداد بع ى ت ل  ‰1.77- و  ‰0.27-  إل  م ١٠٠ لك

ك من أجل     والي   2H δ و 18O  δارتفاع وذل ى الت شكل (  عل ذا الفرق يعزى    .)١٤.ال ى أن    ه ة الحال إل درج   بطبيع  الت

اع       (ي مع االرتفاع يرتبط وبشكل مباشر بالتدرج الحراري         النظائر يم       )  تناقص درجة الحرارة مع االرتف أن ق الي ف وبالت

   .التدرج النظائري تزداد مع زيادة االرتفاع

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

السورية وللفترة  ة واالرتفاع في مختلف المحطات المطريδ2H ما بين القيم الوسطية الموزونة لـ العالقة ١٤.الشكل
    م٢٥٠٠ و ١٩٠٠مع قيمتين للهطول الثلجي في جبل الشيخ وعلى ارتفاع  ٢٠٠٣-٢٠٠٠
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  التريتيوم في مياه األمطار -٥
  

د الجزء(Lucas and Unterweger,  2000)  سنة ١٢٫٣٢يشكل التريتيوم بعمر نصف مقداره   من  المشع   الوحي

ة           ، وبالتالي فأن تحديد ع     جزيئية الماء  مكونات اه الجوفي ذلك  مر تشكله ضمن هذا الجزئ يساعد على تأريخ المي د    ، ل فق

م وضع   اذج الرياضية     ت  Yurtsever 1979; Zuber 1986; Maloszewski and Zuber) مجموعة من النم

ة         الوسطيتقديرالآمتقفي طبيعي من أجل  التريتيوم استخدام بهدف  ( 1996 ة وخاصة في األنظم اه الجوفي لعمر المي

   .  سنة٥٠والتي ال يتجاوز فيها العمر الوسطي عن سريعة التجاوب ارستية الك

ين                 TU) وحدات تريتيوم    ٥بحدود   ( طبيعيا   يتشكل التريتيوم  ا ب ا من االتموسفير بواسطة التفاعل م سام العلي في األق

ا عة تنيترون روجين  األش سية وذرات النت و    (Payne 1983). الشم ن التريتي ر م سم األآب ن الق ي  لك ود ف م والموج

رن                 تم توليده وداخاله إلى البيئة      الطبيعية حاليا    ستينات من الق د ال ة عق ة التي تمت في بداي عن طريق التجارب النووي

رة األرضية    TU 7000حيث وصلت قيمة التريتيوم في الغالف الجوي إلى حدود الماضي   . في الجزء الشمالي من الك

   .   في الهبوط وبشكل أسي إلى الحدود الطبيعية ممنذ ذلك الوقت بدأت تراآيز التريتيو

يم شهرية ق وم ال ةالمقاسة  التريتي رة الدراسة والوسطية الموزون ل فت رة  لكام ار وخالل الفت اه األمط ي مي -٢٠٠٠ ف

رة       راآيزلتالوسطية الموزونة   القيم  تتراوح   . ٧  و ٣ ين تم سردها في الجدول    ٢٠٠٣  الدراسة  الحدية للتريتيوم خالل فت

ة في      ). ٨الجدول (   في محطة دير الزور TU 9.1 في محطة طرطوس و TU ٣٫٧ما بين  ة الوسطية الموزون القيم

  . TU 5.0آل المحطات على مستوى سورية 

في حين ) شباط ، آانون أول ، آانون ثاني (في صلب الموسم المطري   ضئيلة نسبيا   فصلية  تغيرات  تبدي آافة المحطات    

زداد في بدا         ثر حدة   تكون هذه التغيرات أآ    وم ت ز التريتي ة وقيم تراآي ل فصل مطري        ي ة آ رات الفصلية      .  ونهاي ذه التغي ه

 التغيرات الشهرية لتراآيز     أيضا تم مالحظة أن    . عالية هطول آميات أمطار   نتيجة   ٢٠٠٣آانت شديدة الوضوح في عام      

شرقية   التريتيوم تكون أقل حدة في المحطات الساحلية         ة        ، مقارنة بالمحطات ال اب جن دي محطات طرطوس وب حيث تب

ة للحسكة      م في ترآيز التريتيو   تغيرات طفيفة  دمر     مقارنة بالمحطات القاري زور    وت ر ال أ        ودي ال ف ى سبيل المث ذه   نفعل  ه

مع  بالمقارنة  ،في محطة باب جنةTU 5.6   إلى ٢٫٧في محطة طرطوس و  TU 5 إلى ٢٫٣ين التغيرات تتراوح ما ب

ين   ى  ٥تغيرات ما ب ى  ٤في الحسكة و    TU 11.5 إل دمر و   TU 12.5 إل ى  ٤٫٥ في ت زور    TU 21.4 إل ر ال (  في دي

اء الجوي                            ) ١٥. الشكل ين بخار الم ا ب ادل م ات التب وم من خالل عملي ز التريتي والسبب في ذلك يعود إلى خفض ترآي

وم الغالف الجوي يه     ر من تريتي شاطئية، في حين أن الجزء األآب ار في وسطح البحر في المحطات ال طل مع األمط

 . المحطات القارية ومن ثم يعود إلى الغالف الجوي من جديد من خالل عمليات البخر والبخر النتحي

وم في مختلف                         ز التريتي ة لتراآي يم الوسطية الموزون ين الق ا ب اط عالي م ة وبمعامل ارتب ة خطي تم الحصول على عالق

  . ئ المحطات المناخية مع المسافة األفقية من خط الشاط

داره        يعبر عن تلك العالقة و      ١٦.الشكل درج مق يشير إلى تزايد تراآيز التريتيوم مع ازدياد المسافة من خط الشاطئ وبت

1 TU  يم     ممن هنا فأن القيم المنخفضة لتراآيز التريتيو.  آم١٠٠ لكل  تم قياسها في القسم الغربي من سورية حيث ق

و   وى التريتي ين    ممحت ا ب راوح م ى  3.0 تت وى          TU 5.0  إل يم محت راوح ق شرقي حيث تت سم ال ة مع محطات الق  مقارن

ى  ٥٫٥التريتيوم ما بين  زور      TU 9 إل ر ال دمر والحسكة ودي وم يعكس        . في محطات ت ز التريتي اد في تراآي ذا االزدي ه

ة من                           اطق القريب تج في المن ذي ين د ال أثير للتمدي وم وعدم وجود إي ت شاطئ  مساهمة القارة في إعادة بناء التريتي .   ال

(Rozanski et al. 1991  Gat and Carmi 1970; Clark and Fritz 1997).  



 ٣٠

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004

Month/Year

A
 (

T
U

)

Tartous ( coastal station)

Deir Az-Zor (continental station) 

  
وأخرى ) طرطوس (  لمحتوى التريتيوم في مياه األمطار في محطة ساحلية لفصليةمثال على التغيرات ا ١٥.الشكل
   ٢٠٠٣-٢٠٠٠خالل الفترة ) دير الزور ( قارية 

  
  

ا            م إجراؤه ع سنوات         من خالل القياسات التي ت وم في            ف  ٢٠٠٣-٢٠٠٠خالل أرب ز التريتي يم المنخفضة لتراآي أن الق

شأ المتوسطي     ار ذات المن دة لألمط ة المول ات الهوائي سي للجبه أثير الرئي ه بالت ن ربط ن سورية يمك ي م سم الغرب الق

وم      يم التريتي زة بانخفاض ق  Gat et al 1962; Gat and Carmi 1970; Gat 1980; Gat et al )والممي

2001) ،  
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 لمختلف المحطات السوريشاطئ خط ال العالقة ما بين قيم التريتيوم الموزونة و المسافة األفقية عن ١٦.الشكل
  ٢٠٠٣-٢٠٠٠خالل الفترة المناخية 

ة في حين أن القيم المرتفعة نسبيا لتراآيز التريتيوم في القسم الشرقي ترتبط بتأثير جبهات هوائية مولدة لألمطار قاري                   

شأ متوسطي   ة ذات من ط مع جبهات هوائي ات خل شأ أو عملي و . المن ة استخدام التريتي أن قابلي ك ف  آمشعر مبموجب ذل

  . لتحديد منشأ الجبهات الهوائية المولدة لألمطار فيما أذا آانت قارية أو متوسطية أمر ممكن

وم مع الق                    ة للتريتي يم الوسطية الموزون ة الق م مقارن رط      ضمن هذا اإلطار فقد ت ديتيريو يم الوسطية لف رة     مال  خالل الفت

يم  وقد وجد أن هنالك عالقة خطية عكسية  في آافة المحطات باستثناء محطتي طرطوس وأدلب ،         ٢٠٠٣-٢٠٠٠ بين ق

 سيتم استخدامها من أجل    هذه العالقة.  )١٧. الشكل( r = -0.86  وبمعامل ارتباط مقداره التريتيوم وفرط الديتيريوم 

  .  فيما إذا آانت قارية أو متوسطيةلألمطارالنسبية للكتل الهوائية المولدة  مة تقدير المساه

رط       ن ف ة م يم مرتفع زة يق ة والممي اب جن ة ب ات محط تخدام بيان دة اس ى قاع ائم عل سيط ق زج ب وذج م تخدام نم م اس ت

دة لأل كس الكتل الهوائية عوقيم منخفضة لتراآيز التريتيوم وهذه القيم ت     الديتيريوم   شأ المتوسطي ،   مطار  المول ذات المن

ة من     موبالمقابل تم استخدام بيانات محطة دير الزور والمميزة بقيم منخفضة من فرط الديتيريو   يم مرتفع  مترافقة مع ق

أن  وعلى هذا األساس   قاري ،  مولدة لألمطار ذات منشأوالتي تعكس آتل هوائية  ،  تراآيز التريتيوم    ات في آال    ف  البيان

  .  أقطاب معادلة المزجن تشكال المحطتين

  

y = -0.5592x + 14.867

R2 = 0.738
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في تراآيز التريتيوم الوسطية الموزونة لقيم مع ال مفرط الديتيريوالوسطية الموزونة لقيم ال العالقة ما بين ١٧.الشكل

  ٢٠٠٣-٢٠٠٠مختلف المحطات وخالل الفترة من 
  
  

 في  %2تم تقديرها بما يعادل  لألمطار محتوى التريتيوم ، فأن مساهمة الكتل الهوائية القارية المولدة باستخدام

بالمقابل فأن هذه المساهمة .  في دمشق%20 في السويداء و  %17  ازرع في %10 في حمص  %8بلودان 

  .  في الحسكة  %52 في تدمر و %35جرابلس  %27  ترتفع في المحطات الشرقية وتصل إلى 
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  : الخاتمة 
  

ا من           ة         مجموعة من النتائج المهمة تم التوصل إليه ة والنظائري ل الكيميائي شهرية  لألمطار  خالل التحالي التي   ال

  : كن إيجازها بما يلي ميأجريت على مدار أربع سنوات والتي 

  

 ة      تتراوح ة    قيم الناقلية المائي اه األمطار   الحدي ين      لمي ا ب ة و          S/cmµ35 م اطق الجبلي  في محطات المن

S/cmµ شرقية   ٣٣٦ اطق ال ي المن زور  ( ف ر ال ة دي ع )محط طية   ، م ة وس ات  قيم ة المحط لكاف

  . ١٢٠ S/cm µبحدود

       رتبط في ز ال التفاوت بقيم الملوحة ي وني    ترآي شوارد لاألي اه األمطار والتي         ل ة في مي سة والمنحل الرئي

 من محطة ألخرى، لكن من الواضح أن المحطات الواقعة في المناطق الشرقية من سورية              تتباين أيضا 

ل باستثناء   / ملغ   ٣٫٨ القيمة الوسطية لشاردة الكلور تصل إلى        .اصرهي األآثر حمولة بترآيز تلك العن     

شاردة     محطة طرطوس الواقعة على شاطئ البحر حيث يصل ترآيز           ذه ال ى    ه غ  ٢٧٫٣ إل شيء  . ل/ مل ال

ين              ا ب راوح م ز يت  ٣٧األآثر أهمية هو ترآيز شاردة السلفات،  حيث تبدي المحطات الشرقية قيم تراآي

ز   ، في حين أن بقية المحطات  ل في محطة دير الزور/ ملغ ١٥٠ و ل في محطة الحسكة   /ملغ يم ترآي فق

ين   ا ب راوح م سلفات يت اردة ال غ٣٫٥ش ى / مل غ١٥ل إل ث  / مل شق وحمص حي ة دم تثناء محط ل باس

صناعي في دمشق      / ملغ ٢٥ إلى ٢٠يتراوح الترآيز ما بين      وث ال سبة التل ى ن  .ل وهذا داللة آبيرة عل

رات    شالترآيز  أما بالنسبة    ين    فيردة النت ا ب راوح م غ ٠٫٨ت غ ١٢ل  و / مل زور   / مل ر ال ترجع  .  ل في دي

ة لتر  سب العالي ذه الن ز اه شوارد آي ات ال ي المحط ورية  ف ن س شرقية م واء   ال وث اله ات تل ى عملي إل

ار             القابل لالنحالل و   بالغبار المنقول ضمن الجبهات الهوائية الخماسينية القادمة من الشرق، أو من الغب

دما                        المتص نفط  أو مصفاة حمص عن ول ال ة من حق ازات المنبعث اعد من مناجم الفوسفات وانطالق الغ

  .ترتبط األمطار بالجبهات الهوائية البحرية القادمة من الغرب 

   ة ة  والمقاس ائر الثابت يم النظ اوت ق هريا تتف ي ش ة١٢ف ة مطري ين   محط ا ب رة م الل الفت ورية وخ  س

ين   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ ل من   (to 16.1‰ 82.4-)  و (to 1.8‰ 11.9- ) ما ب ى  δ2H و  δ18O لك  عل

ة                  .التوالي   ة بالمحطات المطري وى النظائري بالمقارن تظهر المحطات الشرقية تغيرات حادة في المحت

ل   . رة، وهذا يرتبط بالتغيرات الفصلية  الكبيرة لدرجات الحرا        من سورية الموجودة في القسم الغربي      آ

ة              ،ات فصلية للنظائر الثابتة     المحطات المطرية تظهر تغير    ة ونهاي ات األمطار في بداي ز عين  حيث تتمي

ات األمطار تظهر نضوبا في                  اءغن أالموسم المطري     وى النظائري ، في حين أن عين ر في المحت  آبي

    . ل الجزء الرئيس من الموسم المطريالمحتوى النظائري خال

    ل من             سورفي  المحلي  العالقة الناظمة لخط الهطول     تم حساب ة لك سنوية الموزون يم ال ية باستخدام الق

δ18O  وδ2H (  ة ة التالي ة الوسطية       δ2H = 7.0 δ18O + 10. 8 :بالمعادل ل القيم ذا الخط يمث ه

ل من  ا اق ل فيه ان المي ي آ ة للمحطات والت ى باستثناء( ٨لمختلف الخطوط المحلي ودان عل  محطة بل

ى الهاطل الطري      وهذا يشير إلى عمليات تبخر تحصل        )م ١٥٤٠ارتفاع   اء  عل  الهطول وأن معظم   أثن
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ى     وهنا ال بد من     . %100تهطل في رطوبة نسبية أقل من       في سورية   األمطار   ات  اإلشارة إل أن المقارن

ى ت      للنظائر الثابتة لبعض المحطات  و     األولية   شير إل وى النظائري         لفترتي القياس ت ر في المحت ر آبي غي

    . تغيرات المحددات األساسية للمناخوالميل والتقاطع يرتبط وبشكل مؤآد مع

    شرقية        ‰14.5 و ‰13.0الموزونة لفرط الديتيريوم ما بين      الوسطية  تتراوح القيم في المحطات ال

، وهذا يشكل داللة على غاية من األهمية على أن معظم           في المحطات الغربية   ‰19.1إلى   ‰15.0و  

ات هوائي    ن جبه دة م ورية متول ى س ة عل ار الهاطل ط  األمط ن المتوس ة م دليلة قادم يم ، ب ادة الق  زي

شرقية م                 ن سورية   الوسطية لفرط الديتيريوم في القسم الغربي من سورية في حين تظهر المحطات ال

ة ذات مسار          قيم فرط ديتيريوم منخفضة،    ل هوائي ى أن األمطار مرتبطة بكت ل عل ذا االنخفاض دلي وه

  . ت مصادر متعددةذاآتل هوائية مختلف قاري أو عملية خلط ما بين 

  م ارتفاع لكل ١٠٠ لكل ‰1.47- و  ‰0.21-  قيمتهصلتاالرتفاع والتدرج النظائري مع تم تقدير 

  .على التوالي 2Hδ و 18O  δمن 

  ز  لتالوسطية الموزونة القيم تتراوح رة    اراآي وم خالل فت ين  الدراسة لتريتي ا ب  في محطة    TU 3.7  م

 القيمة الوسطية الموزونة في آل المحطات على مستوى  .  في محطة دير الزور TU 9.1طرطوس و

سبيا في صلب الموسم المطري في           . TU 5.0سورية  رات فصلية ضئيلة ن تبدي آافة المحطات تغي

ل فصل مطري                     ة آ ة ونهاي زداد في بداي وم ت ز التريتي يم تراآي ر حدة وق رات أآث ذه التغي . حين تكون ه

سم الغربي من سورية          محطات   يوم في    القيم المنخفضة لتراآيز التريت    لوحظ أن  رتبط الق أثير   والم  بالت

ة        الرئيسي لألمطار ذات المنشأ المتوسطي والمميزة بانخفاض قيم التريتيوم           يم المرتفع في حين أن الق

(  أو مختلطة المصدر  مطار قارية   والناتجة عن أ    ةالشرقي في المحطات     سجلت نسبيا لتراآيز التريتيوم  

طية ، م  ة، متوس ة قاري ذلك)ختلط و    ل تخدام التريتي ة اس أن قابلي ات    م ف شأ الجبه د من شعر لتحدي  آم

  .الهوائية المولدة لألمطار فيما أذا آانت قارية أو متوسطية أمر ممكن

  

 آلمة شكر 
 

ا           ن إال أن    افي نهاية هذا البحث ال يسعن      ل م ة لك شكر السيد الدآتور المدير العام لدعمه المستمر ومن قناعة مطلق

سادة            . ببحوث المياه   يتعلق   شكر ال سعنا إال أن ن ذلك ال ي اح               : آ دآتور سليمان رم ا ، ال دآتور واثق رسول أغ ال

املين في المحطات           .  المستمرة  هم ومالحظات متوجيهاتهل ة من خالل الع ل لألرصاد الجوي شكر الجزي نتوجه بال

  .المناخية لدورهم في جمع العينات المطرية 

سم              :ألسرة قسم الجيولوجيا   العميق   نا جزيل شكر  وأخيرا دآتور رامز ناصر رئيس الق سيد ال ه المستمر     ال لدعم

سادة     مخبرين الذين ساهموا الفنيين والوإلى آافة إثناء انجاز المشروع   ة والنظائري ال ل الكيميائي و  : بالتحالي أب

ات وإجراء                  ي لجلب العين ام بالعمل الحقل د ،  ناصر، ومن ق ة   ماضي، ميقري ، الحافظ ،  جدي القياسات الحقلي

  .وآل من ساهم بشكل أو بآخر النحاز هذا العمل نعامة ، ويحيى  وحيروقة : السادة 
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