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  )سورية(حوض العاصي  الجيوآيمياء والنظائر البيئة في دراسة المياه الجوفية لطبقة الكريتاسي األعلى في
  
  

لحامل الكريتاسي  راسة أنظمة المياه الجوفية     على قاعدة استخدام تقنية النظائر البيئية والهيدروآيمياء ، فقد تم د            :ملخص
ى أن ملوحة         . األعلى في العاصي أالوسط    ة     اأشارت النتائج إل اه الجوفي ى    ٠٫٢(لمي ى      ت)ل / غ٢ إل شكل أساسي إل ود  ب ع

ة في     وخاصة عامل االنحالل لصخور المتبخرات من اصل بحري    اه الجوفي وك  للمي  درجة الملوحة    .نخفض حمص م بل
ة             والتغيرات ال  اه الجوفي ة المي ام لحرآ رتبط باإلطار الع ى،      مكانية لها ت اه      لحامل الكريتاسي األعل زداد ملوحة المي  حيث ت

ة  اه الجوفي ة المي ق لحرآ اه المواف ة باالتج ة  . الجوفي اه الجوفي ة للمي ب النظائري ر التراآي المحتوى  تظه ي ب ايز ف ود تم وج
ائري  اه الجو النظ ة للمي ائر الثابت ضوب النظ ل بن ى   يتمث صل إل ذي ي نخفض حمص وال وك م ي بل ة ف سبة ‰2.5-في  بالن

ى الجزم                ‰17.0- و   ١٨-لالوآسجين   ا إل ا يقودن ذا م اه، وه ع حم وك مرتف  بالنسبة للديتريوم مقارنة مع المياه الجوفية لبل
ة       وزمن   بأن هنالك تباين في مصادر         اه الجوفي ة المي ين     تغذي ا ب ائيتين  تينمجموع الم أريخ  . الم ا     ت ار المي ة   اعم م   ه الجوفي  ت
ين الحديث و  المصححة في مرتفع حماه أعمار المياه الجوفية   . ١٤-حسابها اعتمادا على الكربون    ا  تتراوح ما ب  ١٠دون  م

نخفض حمص                     وك م ة بل ة مصححة     االف سنة قبل االن، في حين تظهر عينات المياه الجوفية من منطق اه جوفي ار مي اعم
  . مما يشير إلى تغذية تمت في نهاية فترة البلوستوسينالن الف سنة قبل ا  25إلى10 تتراوح ما بين 

 
   .  ، سوريةالعاصي األوسط المياه الجوفية ، ملوحة،  نظائر ، : الكلمات المفتاحية

 
  
  
  
  
 
 

Geochemistry and environmental isotope of groundwater from the Upper Cretaceous aquifer of Orontes 
Basin (Syria)  

  
Abstract: Chemical and environmental isotopes have been used for studying the Upper 
Cretaceous aquifer systems in the Middle Orontes basin. The results indicate that the 
salinity of groundwater (0.2 to 2 g/l) reveals the dissolution of evaporate rocks is the main 
factor of high salinity especially in the Homes depression. The degree of salinity and its 
spaces distribution are basically related to the pattern of groundwater movement in the 
Upper cretaceous aquifer. The stable isotopes composition of groundwater in the Homes 
depression are more depleted by -2.5‰ and -17.0‰ for δ18O and δ2H respectively, than the 
groundwater from Hama elevation, suggeste different origin and recharge time between this 
two groundwater groups.  Estimates of their mean subsurface residence times have been 
constrained on the basis of 14CDIC. The corrected ages of groundwater are recent and less to 
10 thousand years in Hama uplift. However, the corrected age of groundwater in the Homs 
depression range between 10 to 25 thousand years indicate late Pleistocene recharge period.  
   
Key Words: groundwater, Salinity, Isotopes, Middle Orontes, Syria 
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   :مقدمة  -١
  

ى        الجوفية  آما هو الحال في معظم األحواض المائية السورية ، فأن االستثمارات المائية              في  من حامل الكريتاسي األعل

د          بأحزاءه الثالثة األعلى واألوسط واألدنى      حوض العاصي    أصبح حاليا المصدر المائي الرئيس ليس فقط من اجل تزوي

ا    شرب وإنم اه ال سكانية بمي ات ال ضا  في  التجمع ات  مختلف أي األخص  الفعالي سياحية وب صناعية، ال ةال ي  والزراعي الت

  . تستقطب الجزء األآبر من الموارد المائية في منطقة الدراسة

شكل  في حامل الكريتاسي األعلى وخاصة إلى الشرق من الطريق الدولي حمص حماه      خصائص المياه الجوفية     تتشابه ب

   :من حيث Agha (1987) Rasoulعلى مستوى القطر التي تم توصيفها عميقة الجوفية العام مع مميزات المياه 

 ، بيزومترية عالية  المياه تحت ضواغط وجود هذه

 ،لمياهلتلك االعالية  المرتفعة والحرارة اإلنتاجية الكمونية 

  ،لهذا الحامل على مستوى القطراالمتداد اإلقليمي 

ا     والتي H2S الكبريتات والتي تترافق بمعظم األحيان بتواجد غاز         لهذا الحامل وسيطرة ايون   الحمولة الملحية    تزداد آلم

   .األجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من القطراتجهنا نحو 

Al-Charideh & Jubeili( 2001);  Al-Charideh et al (2003a;b); Al-Charideh & Abou 

Zakhem    (2009) 

شمالية     ن عملية استثمارها وبشكل لم يسبق له مثيل حاليا          بموجب تلك الخصائص لهذه المياه فأ      وخاصة في األجزاء ال

  :يطرح مجموعة من المشاآل الصعبة واألسئلة المشروعة التي تتمثل والشمالية الشرقية من القطر 

  ؟ تملح التربة في المنظور المتوسط وطويل األجل  .١

اه               إلى  أي حد يمكن أن يؤثر هذا االستثمار على الخزان             .٢ الجوفي العميق ضمن إطار إدارة وتطوير استثمار المي

  ؟لحامل الكريتاسيالجوفية العميقة 

ك األسئلة            ى تل ات مباشرة عل ة         ، في حقيقة األمر ال يوجد إجاب ة وإداري شريعية وتقني ات ت رغم من وضع آلي ى ال   عل

ة وخاصة         إال أن التطبيق الفعلي يواجه صعوبات      ،لمعالجة األوضاع المائية المتدهورة    صادية واجتماعي  وانعكاسات اقت

د نحو         آما ونوعاالمتدهورة العليا فيما يتعلق بإعادة تأهيل الطبقات المائية       أن التوجه المتزاي ك ف وعلى العكس من ذل

شرب              من قبل القطاع العام     ،  الحفر العميق ضمن الحامل األقليمي       اه ال ة وخاصة لمي  ،ضمن إطار سد العجوزات المائي

ة          ،السوريةالمناطق  معظم  في   الزراعية من قبل القطاع الخاص       ولالغراض  يشير إلى إي حد قد تفاقمت المشكلة المائي

اه        ذا سؤال                      على مستوى القطر، والملفت لالنتب ر وه ات الحف ا زادت عملي ذه األجراءات صرامة آلم ا زادات ه ه آلم أن

   برسم الجهات الوصائية على الموارد المائية في القطر؟

ة                  ال شك    رة من اجل أعطاء مرودي ة آبي ة العميق اه الجوفي ة  بالمي وع من الدراسات المتعلق ذا الن صعوبات في ه أن ال

ى   ضها والوصول إل ع بع ة م ائج المخبري ة والنت ة الهيدروجيولوجي ة الجيولوجي ات الحقلي ربط مختلف المعطي ة ل عالي

  : حيث آان من أهم تلك الصعوبات ما يلي درجة آبيرة من المصداقية 

  

ستاتيكي   -١ سوب ال اس المن اع    لصعوبة قي ى للقط ة األول ود بالدرج ا تع ستخدمة آونه ار الم ذه اآلب ي ه اه ف لمي

ذا               ى ه ة التطورات التي تطرأ عل الخاص من جهة والغياب شبه المطلق لدراسات القطاع الحكومي لرصد آاف

 . اخ من جهة أخرى المنسوب بموجب الفعاليات البشرية من جهة والتغيرات التي تطرأ على المن



 ٥

أثر     -٢ ي يت ان الطبيع ام الجري أن نظ الي ف ات وبالت ة المعطي را لقل ل نظ ك الحوام ة تل اطق تغذي د من صعوبة تحدي

اوز  ك المناسيب يتج وط تل أن هب ال ف ى سبيل المث سوب ، فعل وط المن ات هب اد بعملي شكل ح ي ١وب م سنويا ف

ى ووصل   الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدراسة        ار        م   ١٤ إل رة في آب سنوات األخي رج   خالل ال تجمع دحي

 ).لموارد المائية في حمص لمطالعة شفهية مع بعض المعنيين (التي تغذي مدينة حمص 

 

ين                 -٣ الشيء األهم من آل هذا هو عدم وجود مرجعية حقيقية لهذا المصدر المائي االستراتيجي ولتعاون مثمر  ب

 وهذا ما يخلق إشكالية حقيقية في ارتكاب نفس األخطاء التي        مختلف المؤسسات المعنية بحفر اآلبار العميقة     

 .  تمت على الحوامل المائية العلوية والتي آان مؤداها آارثيا في معظم األحواض المائية السورية

  

ا اعتمادا على قاعدة استخدام تقنية النظائر البيئة والهيدروآيمياء          ذا البحث        نف ى في   ،   أهداف ه ة التوصل     تتجل  محاول

  :لى صيغة متقدمة حول مسائل تتعلق إ

وجي • ربط الجيول ع ال ط  م ي األوس وض العاص ي ح ى ف ي األعل ل الكريتاس ة لحام اه الجوفي يف المي  -توص

 الهيدروجيولوجي والتكتوني من خالل نتائج المعطيات الهيدروآيميائية والنظائرية

 لتلك المياه تمل المحسيناريو التملح تحديد الحمولة الملحية والسحنات الكيميائية و •

   لحامل الكريتاسيمصادر تغذية المياه الجوفية منشأ وتحديد  •

   ١٤-اعتمادا على الكربونأعمار المياه الجوفية تأريخ  •

ة من أجل تطوير                    ك المنطق ذا الحامل في تل آل هذه األهداف تشكل مفاتيح مهمة حول تطوير معرفة أعمق حول ه

  . ة المستدامة في المنطقةواستثمار هذا الحامل بما يخدم التنمي
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   :الدراسات السابقة محليا وأقليميا -٢
م   التذآير بأن من بد من  فال األقليمي أو قبل البدء في عرض اهم الدراسات التي تمت سواء آانت على الصعيد المحلي       اه

ين    هيشرق المتوسط  حوض الجافة وشبه الجافة  ليئاتالتي نعاني منها في الب والمشاآل المطروحة    ا ب ز م  عملية التميي

ا هو                 ،  التغذية المعاصرة التي تتم تحت الشروط المناخية الحالية        ايرة عم ة مغ والتغذية التي تمت في ظروف باليومناخي

  .موجود حاليا واالجابة عن هذا السؤال أمر غاية في األهمية من أجل إدارة وتطوير موارد المياه موضوع البحث 

  أمثال ينالتي تمت من قبل الباحثضع القارئ بصلب الموضوع عن هذا السؤال فأن الدراسات  ومن أجل و

Wagner & Geyh (1999 ) Fontes & Edmunds (1989)،  Froehlich& Yurtsever (1995)    

 Clark & Fritz (1997) مصر  ، السعودية،مجاورة مثل األردن في بلدان أو درست المياه الجوفية في سورية  والتي

 أو الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا تشير وبشكل عام إلى أن الخصائص النظائرية للمياه القديمة سواء آانت                  ) سيناء(

  :  تتمثل  بما يلي  حاليا مستقرة أو مشعة والتي تمت تغذيتها في ظروف مغايرة عما هو موجود 

  

ى سبيل ال    ) ١٨-األوآسجين( أن محتوى النظائر الثابتة      -١ دار     عل ر بمق ال يكون أفق ى  ١مث رة    ‰1.5 إل خالل فت

ى أن درجة الحرارة آانت                  )  البلوستوسين( الجليديات ة الحال إل د بطبيع ذا عائ رة الهليوسين وه ه خالل فت عن

   . ٥    ‰ منخفض وبحدود‰d درجات مئوية ، إضافة إلى ذلك فأن فرط الديتريوم ٥أخفض بمقدار 

  

دا    ١٤-مع قيم فعالية إشعاعية للكربون      تة    هذه القيم للنظائر الثاب   تترافق   -٢ ائر      .  منخفضة ج ذه الخصائص للنظ ه

ة وهي التي                       البيئة بشقيها    وعين من التغذي ين هذين الن ا ب ة والمشعة هي التي تضع الحدود الفاصلة م الثابت

  . الجوفية المياهمواردتعطي تقنية النظائر هذه الميزة آي تكون عامال مساعدا في ادارة وتطوير 

  

  :)سورية(الدراسات التي تمت على الصعيد المحلي 

دم         ز العربي ق ات المرآ اه       Droubi, A. (1983 and 2000)في سوريا وضمن فعالي ام اإلقليمي للمي ا حول النظ  بحث

ة في الصخور                    الجوفية لحوض شرق المتوسط بهدف تحديد مصادر التغذية المائية والنظم اإلقليمية لحرآة المياه الجوفي

بوناتية للكريتاسي األعلى من جهة  وعالقة حرآة المياه الجوفية في سلسلة لبنان الشرقية مع السلسلة التدمرية من                  الكر

الممثلة لسلسلة لبنان الشرقية تقع  2H  δ  18O, δبينت النتائج أن الترآيب النظائري للمياه الجوفية لكل من. جهة أخرى

اط     δ2H = 8δ18O + 22المتوسط هطول البحر  خط على خط الهطول الذي يمثل  ل نق ات التي تمث ار   في حين أن العين اب

ة    اه الجوفي المي           المي وازي خط الهطول الع ى خط ي ا عل ة تتجاور جميعه ذا   δ2H = 8δ18O + 10 في التدمري  من ه

ه            ذي نجد في سلة  المنطلق فأن مصادر تغذية المياه الجوفية تختلف من حيث منشأئية جبهات االمطار ففي الوقت ال  أن سل

ة            لبنان الشرقية تتميز بكون مصادرها هي امطار البحر المتوسط نجد أن التدمرية تتميز بكون مصادرها عبارة عن عملي

ون     . خلط ما بين أمطار  ذات منشأ متوسطي وامطار ذات منشأ قاري         ائج الكرب د اشارت نت اه    ١٤-وق ة المي ى أن حرآ  إل

ع       الجوفية تتم من الغرب نحو الشرق وفق أ   ذي يق تجاه الشقوق ومحاور المحدبات لتصرف في منخفض سبخة الموح ال

ون       في اواسط البادية السورية حيث تتجمع المياه التي تعود لفترات تغذية متباينة            دها باستخدام الكرب -والتي إمكن تحدي

ابيع س                        .١٤ وم أي ين وي التريتي ك التي تحت ة باستثناء تل اه          أن معظم المياه الجوفية هي قديم شرقية ومي ان ال سلة لبن ل

دريجي          ٢٥ إلى   ٤الطبقات المائية المجاورة للوديان وأن أعمار تلك المياه يتراوح ما بين             د ت ضا تزاي  الف سنة ولوحظ اي



 ٧

اه سبخة الموح وأن                     ة دمشق باتج في أعمار المياه الجوفية من الجنوب الغربي باتجاه الشمال الشرقي انطالقا من منطق

رة وجود اتصال                    هذا األتجاه في ا    دعم فك ا ي ذا م سية وه ة في الصخور الكل اه الجوفي ة المي اه حرآ لتزايد يتوافق مع أتج

سلتين                 رهيدروديناميكي بين سلسلة لبنان الش     قية والسلسلة التدمرية وذلك عبر الفوالق العرضية التي تعترض آال السل

  . وتساعد في تسريع حرآة المياه الجوفية بينهما

روس       حوض ادراسات أيضا وضمن إطار  راء ال ل الخب سورية من قب ة ال ذين    Selkhozpromexport (1987)لبادي ال

ة            بذلك قدموا و وضعوا نموذج باليومناخي   ات النظائري  أحد أهم األمثلة الحية عن التغيرات الباليومناخية من خالل المعطي

م                     سورية ، حيث ت ة ال ة األعماق ضمن البادي ار متفاوت ون     التي تم جمعها في اب ة اإلشعاعية للكرب  في  ١٤- قياس الفعالي

وتبين أن أعمار المياه   )  تورونيان في الكريتاسي األعلى      – يانايوسين الباليوجين ، السينومان   ( مختلف السويات المائية    

وى   .  الف سنة قبل االن      ٤٠٠٠٠الجوفية تترواح ما بين الحديث وحتى         ومن خالل عالقة أعمار المياه الجوفية مع المحت

  النظائري للديتريوم من جهة ومن خالل التدرج النظائري للديتيريوم مع الحرارة 

ساوي   ذي ي ى          per 1°C D/Δt= -5‰δ وال ة مرت عل ، استطاعت مجموعة العمل أن تثبت وجود ثالث دورات مناخي

  : )١.الشكل ( المنطقة تتحدد من جهة بدرجة الحرارة ومن جهة اخرى بكمية الهطول المطري وتشمل ما يلي

رودة بحوالي     ٤٠-٢٢قبل حوالي من   .١ ر ب سورية أآث ا   ٣ الف سنة قبل االن آان المناخ في البادية ال  درجات عم

  هو موجود حاليا 

دة من          .٢ رة الممت ل االن والتي تتوافق مع       ٢٢-١٢وجود قمة أصغرية لدرجة الحرارة خالل الفت  الف سنة قب

والي   ة بح ن الحالي ل م رارة أق ة ح ة ٦درج ات مئوي راآم األساسي   درج دث الت رة ح ذه الفت الل ه الي خ وبالت

   ألحتياطي المياه الجوفية في الكريتاسي األعلى

 . األف سنة قبل األن١٠بدأت عملية التدفئة على المناخ واألنتقال إلى المرحلة الجافة قبل  .٣

  

  

ت مناخية مرت على المنطقة حسب       النموذج الباليومناخي في البادية السورية والذي يشير إلى تواجد ثالث فترا           ١.الشكل

  الدراسات الروسية 

ة  ة العميق اه الجوفي يم مختلف اآلراء حول المي ل وتق ل الكريتاسي تحلي ا لحام ى وجوده ي أجمعت عل ي سورية والت ف

ل   ا     Rasoul Agha (1987)وامتدادها اإلقليمي  تم رصدها من قب دم بحث ذي ق ة     وال ة من األهمي ى غاي اه   عل عن المي
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اه والتي           الجوفية ا  از أو المي لعميقة اعتمد فيه على نتائج الحفر لجملة  اآلبار العميقة االستكشافية سواء عن النفط والغ

ل      ي مجم ى ف دة للكريتاسي األعل تية العائ شققة والكارس ة الم صخور الكربوناتي اه ضمن ال ذه المي ل ه ود مث دت وج أآ

ة           تدعمها وجود الينابيع دائمة الجريان     ،  األراضي السورية  ر مخارج طبيعي  والمرتبطة بالتكسرات التكتونية والتي تعتب

 ،د توصل الباحث إلى صياغة مفهوم للمياه الجوفية العميقة في سورية قو، لمستويات مائية عميقة ذات ضواغط عالية    

ة والمت                   الفوالق العميق ة المشققة والكارستية والمرتبطة ب ة    بأنها المياه المتواجدة في الصخور الكربوناتي زة بإنتاجي مي

ب          ة التراآي رتبط بدراس ب أن ي اه يج ك المي ن تل ب ع سألة التنقي ل م ي وأن ح شار اإلقليم ة وذات االنت ة مرتفع آموني

ة  شقق  ،الجيولوجي ات الت ة باستخدام مختلف الطر          ونطاق اه الجوفي ة المي ة لتجمع وحرآ وني المالئم ق ائوالتهشم التكت

 تحت عنوان التصورات المستجدة حول حرآة المياه الجوفية  محلية دراسة تضمن هذا السياق ايضا تم     .الجيوفيزيائية  

ة       ل الحواري في منطق سمها   Hatem Mousatfa (1995)  األوسط العاصي  في الحق ذي  ق ى  وال ات   إل ع نطاق  ارب

ا   ضها بنيوي ن بع ة ع ة     ومتبيان ال طبق شكل فع ا وب سم منه رق ق ي اخت ار الت ن األب ة م ى مجموع اءا عل دروليكيا بن  هي

ة الدراسة    ونيان تور -يانالسينومان ا في الخصائص        .   في األقسام الشرقية من منطق ضا اظهرت تبيان ذه القطاعات اي ه

ين            ا ب رواح درجة الحرارة م ة حيث تت ى      ٢٠الهيدروجيوحرارية والهيدروآيميائي ة إل شمالية الغربي سام ال  ٤٠ في األق

  .ل / ملغ ٣ إلى ٠٫٥رواح الملوحة ما بين في حين تت. درجة مئوية قي األقسام الجنوبية الشرقية

ة لحامل الكريتاسي    الدراسة التي تمت على المياه  وب سورية    الجوفي  وضمنا   Al-Charideh,et al (2003a)في جن

ة في حوض                    ) القلمون( الجزء األعلى من حوض العاصي       اه العميق ين المي ا ب أشارت إلى تمايز في الترآيب النظائري م

درج نظائري   ،من جهة والمياه العميقة في المنطقة الحدودية مع األردن     )  العاصي األعلى  (دمشق والقلمون     وأن هنالك ت

اطق الصرف في نهر اليرموك                          ة لحوض دمشق نحو من سام الجنوبي دءا من االق ر      . واضح باالغناء ب لكن النتيجة األآث

ر                دة من دي ة والممت ر          أهمية تتمثل بأن المحتوى النظائري لالبار العميق رورا ببئ ا وم ر داعل جنوب ى بئ الحجر شماال حت

ذا الخزان                      جباب تقع على خط الهطول الحالي لالمطار             اط جزء من ه ة وارتب ة حديث ذي يعني وجود مساهمة لتغذي وال

مياه من مختلف االعمار تتم على مستوى هذا القطاع من الخزان  لالمائي بحلقة المياه الحالية وبالتالي فإن عمليات خلط ل     

ون          ال ائج الكرب اه هي                      ١٤-مائي، في حين اثبتت نت ار المي ان اعم ة ف ة الحدودي ة في المنطق اه العميق ه وباستثناء المي  أن

سورية     أن االبار األستكشافية تشير النتائج إلى    في حين     ، سنة قبل االن   ٨٠٠٠بحدود   داد الحدود ال ى أمت التي حفرت عل

ر من          األردنية   ى أآث ى                م   ٨٠٠وعلى أعماق تصل إل ة في الكريتاسي األعل ة الحامل -يانسينومان ( والتي أخترقت الطبق

اهو موجود في حوض دمشق                              )تورونيان   ل مم ة أق ك بارتفاعات تغذي رتبط ذل ا ي ة وربم ائر الثابت ، تشير إلى غنى بالنظ

  . الف سنة قبل االن٢٠- ١٥وأعمارها تترواح ما بين )  ربما من جبال عجلون (

  

ى في حوض حلب                 أشارت الدراسات النظائ   اليوجين والكريتاسي األعل ة الب ى طبق ة التي اجريت عل  رية والهيدروآيميائي

)Al-Charideh (2003bذي  ‰3 بين الطبقيتين والذي وصل إلى حدود    إلى تمايز آبير في المحتوى النظائري ما وال

ه أن       .  تغذية المياه الجوفية     اتاليعلى   تفسيره بناءا تم   اليوجين    ففي الوقت الذي نجد في ة الب رت  طبق ذيتها بالرشح   ت بط تغ

، فأن نتائج النظائر الثابتة للحامل العميق    أو من أسرة الوديان بعد عواصف مطرية مهمة       المباشر من الهطوالت المطرية     

شمالي     وتشير إلى تغذية مرتبطة ربما بالجبال الترآية والكسور الفالقية المرتبطة بنهر الفرات من جهة                   ة ال ة من التدمري

   . الف سنة قبل االن ٢٠وأن أعمار تلك المياه يصل إلى حدود 
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  : على الصعيد األقليمي الدراسات التي تمت 

ا   دراسة  تمت في شمال األردن    ام به ة        Bajjali et al (1997  (ق سية المدلمت ة في الصخور الكل ة المائي ى الطبق (  عل

ار    ونينخفض التكت  وعلى طول الم A2/B7البلقاء الثانية وعجلون السابعة  ة من االب  لوداي األردن ، حيث تم حفر جمل

 م أآبر ظاهرة عالمية ٣٥٠والتي آان معضمها تدفقي وشكل بئر المخيبة على الضفة اليسرى لنهر اليرموك وعلى عمق     

  . ساعة/ متر مكعب ٦٠٠٠لبئر تدفقي حيث قدر تصريفه بـ 

ذا الحامل      الدراسات النظائرية   اشارت   اط ه ين           إلى ارتب ا ب رواح م ة تت اه جوفي ار مي ون وأعم ال عجل ة من جب   ٧-٥بتغذي

ى            ار إل ة تصل األعم ك الطبق ة من تل  الف  ١٥٠٠٠الف سنة قبل االن في حقل المخيبة ، لكن الجزء األعمق واالقل نفاذي

ل االن  ة      .سنة قب ذلك اشارت دراسة نظائري ة التي     Bajjali & Abu-Jaber (2001)آ جرت   حول التطورات المناخي

اخ وتحوال         رات المن ة تتجاوب مع تغي ذ    على المياه الجوفية في األردن إلى أن طبيعة تغذية المياه الجوفي ه في األردن من ت

ديتيريوم            . ن وحتى األن    يسستو البلو نهاية رط ال ل          (d)حيث تشير الدراسات النظائرية إلى أن قيم ف زداد في حين أن مي  ت

ة في       العالقة العكسية تعني هذه .   يتناقص -δ18O    δ2Hالعالقة ابع التغذي ى من اقص عل أن الرطوبة النسبية للهواء تتن

    .باتجاه الفترة الحالية المنطقة منذ ذلك التاريخ والذي يعني أزدياد في درجات الحرارة

ى              ك وحت ك والميزوزوي ن الباليوزوي د م ة تمت شفات الجيولوجي ث التك سعودية حي رب ال مال غ وب األردن وش ي جن ف

ات                   حيث    ،لسينوزويك  ا م الطبق وب أه شكل رمل الكريتاسي في طبقتي سكاآا والكرن ة     ي ة المائي الموجودة وذات   الجوفي

ل   ٢٠ إلى ٦  إلى اعمار تترواح ما بين b  Lloyd (1980a (١٤-تشير نتائج الكربون. ت اإلقليميةدااالمتدا  الف سنة قب

اطق            ) ل  / غ ١٠٠بحدود  ( من الطبقة   وقد وجد أن تراآيز الكلور في الجزء المضغوط         . االن ور في من ز الكل ل من ترآي اق

الي يظهر في                 ٣٠ إلى   ١٠ قوية قبل     وهذا ما تم تفسيره  بوجود تغذية      . التغذية ور الع ز الكل ل االن وأن ترآي  الف سنة قب

  .     المياه الجوفية الحديثة التغذية والمرتبطة بشروط المناخ الحالية 

م         ة الكريتاسي                      في صحراء سيناء حيث ت ار والتي أخترقت ترآيب ات في عدد من االب ع عين حيث أشارت الدراسات       رف

ذي هو قريب من     ‰ 6النظائرية الثابتة إلى ارتباط هذه العينات بخط الهول المطري القاري مع فرط ديتريوم بحدود   وال

رة ال  ‰ 5 ل  ( سين  وبلوست والذي يعني أن الجزء األساسي من الخزان المائي قد تم تغذيته في فت  سنة  ١٨٫٠٠٠أي  قب

   .مالئمة في المنطقة ) الحرارة وآمية الهطول ( ،حيث آانت الشروط المحددة للمناخ  )  قبل اآلن 
  

ة     ة الكربوناتي ة الجوفي ت ان الطبق ن الثاب ي سورية فم دا ف ي لحوض شرق المتوسط وتحدي ز الجغراف ى صعيد الحي عل

ام ال         ى النظ ك       المكرستة والتي تنتمي إل ائي العميق للميزوزوي ة       ) الكريتاسي والجوراسي     ( م ات الحامل م الطبق شكل أه ت

ة      ك الطبق ة لتل دادت األقليمي ة متوسطية       Rasoul Agha (1987) للمياه نظرا لالمت اطق مناخي ا تتكشف في من   وآونه

ك     وتمتد تحت السطح نحو األجزاء الجافة  يبرر لنا التفكي         ) آمية االمطار عالية    ( تحت رطبة    ة     ج ر بأن هنال زء من التغذي

  .الحديثة يرفد تلك المياه 

دينا               بموجب األعمال التي تمت حتى تاريخه على مستوى القطر العربي السوري من قبل هيئة الطاقة الذرية ، فقد تكون ل

قة الجزيرة  فكرة عن الخصائص النظائرية والهيدروآيميائية لهذا الحامل سواء في المنطقة الجنوبية  ومنطقة حلب ومنط  

ة و     تلك  القواسم المشترآة في آل تلك الدراسات تشير على األقل  إلى أن مصادر              وأن   ة     المياه هي قديم ة المائي أن الحمول

عدة االف من  ا عمرهيتجاوز   المتواجدة ربما يرتبط تاريخ تشكلها بفترات باليومناخية مغايرة عما هو موجود حاليا حبث            

ذا الحامل        العض التمايز على      وال شك أن هنالك ب      ،السنيين ى مستوى ه ك عل رتبط بالتكتون درج  ( صعيد النظائري والم ت
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ة     ) حراري سالب أو موجب مع العمق        ة   وخاصة في منطق ال الغربي ساحل    الجب ة يلعب دورا          وال اطق التغذي  حيث قرب من

ة              ة وقديم ة حديث ابين تغذي ط مهمة م ى أن            . مهما بعمليات خل ه إل د من التنوي را ال ب اه           أخي ات عن المي ذه المعطي ة ه  آاف

ة ل          ي محاول ر ف ستوى القط ى م ا عل يتم جمعه ي س ل الكريتاس ي حام ة ف ة   الجوفي صائص النظائري ل الخ ربط آ

ذا الحامل مع بعضها           ة به بعض    والهيدروآيميائية المتعلق دروجيولوجي           ال وجي والهي سياق الجيول ام     ضمن ال ذا النظ له

   .ار السنوات الخمس المقبله والذي سيكون هدف عملنا على مدالمائي

  

  : اإلطار العام لموقع الدراسة -٣

سلة                               وب الغربي  بالسل ا من الغرب والجن تقع منطقة الدراسة في الجزء األوسط من حوض العاصي ومحددة جغرافي

ك ومهين            شكل     الساحلية ولبنان الشرقية ومن الجنوب جبال النب ة المي             حيث ي سيم حرآ ك العرضي آحد لتق الق النب اه ف

ين  ى والعاصي    الجوفية المتعاآسة ما ب ة     ،GCWS & ACSAD (1994) األوسط  العاصي األعل شرق منطق  ومن ال

داثيات خطي طول        وخطي  ) ΄35º 45΄- 37º 15(السلمية وجبال الدردارة ومن الشمال منطقة خان شيخون ضمن إح

دين) ΄34º 30΄ - 35º 30(عرض  شكل م اة حمص و تيت سكانحم ات ال ر التجمع ةاآب ي المنطق سة ف ث  ية الرئي ، حي

صناعة   في سكان وتعاظم التطور    لل يةعددالزيادة  ال الي      يرتب سنويا   قطاعي الزراعة وال اء وبالت ى الم ادة الطلب عل  زي

ى       اآلبارحفر المزيد من     شكل               . ضمن الحامل العميق للكريتاسي األعل سطة ب ة منب أن المنطق سية ف ة التضاري  من الناحي

ع    م مطلق عن سطح البحر٤٠٠ إلى ٣٥٠اوح ما بين وبارتفاعات تتر  عام باستثناء بعض المرتفعات في الشمال  مرتف

ين    ا ب ق م ا المطل ث ارتفاعه درادارة حي و ال رين وأب ع مع شرقي مرتف وب ال ي الجن دين وف ن العاب ر ٧٠٠- ٦٠٠زي  مت

   ). ٢. الشكل( الشمال الغربي ويشكل مجرى نهر العاصي منخفضا قليل العمق مارا بالمنطقة من الجنوب الغربي نحو 

  

  
   )حوض العاصي األوسط( وتكتونيه عامة لسورية يظهر عليها موقع الدراسة تضريسية خريطة ٢. الشكل
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  : والستراتيغرافيا   الوضع الجيولوجي١-٣ 
ريتاسي راسي، الك و  فأن التوضعات الجيولوجية من عمر الج       ١/٢٠٠٫٠٠٠أعتمادا على الخريطة الجيولوجية وبمقياس      

  ) a٣. الشكل( ، الباليوجين ، والنيوجين  والرباعي تشكل البنية الجيولوجية لمنطقة الدراسة 

ساحلية والمؤلف         تتكشف توضعات    سلة ال شرقية للسل ة      هالجوراسي في األجزاء ال سماآة إجمالي ة وب  من صخور دولومتي

ات الكارست       يتالف من صخور آل  والذيالقسم العلوي من الجوراسي    م   ١٠٠٠تصل إلى    ه حيث تتطور عملي سية مدلمت

ة وبعمق     تكون المياه الجوفية في  وجود الكهوف والمغر المتباينة األعماق واألقطار وربما         اللمن خ  ر مصياف الكازي  بئ

  .  المائيإلى هذا الحاملتعود  م ٦٠٠

  

ة الدراسة حيث              رة من منطق ى مساحات آبي ى يتكشف عل شكل تو الكريتاسي بجزئيه االسفل واألعل الكريتاسي  عات ض ت

ان  –األبسيان  االسفل من عمر     ر     البي ايزة   الغي ين       متم ا ب ة م سماآة إجمالي الجوراسي  مع  الحدود الفاصلة    م ٥٠-٢٥وب

سية  هذه الصخور مكونه من . البلوك التكتوني لمنخفض مصيافمنطقة  في األعلى   مع اندساسات غضارية    توضعات آل

ون       مارلية خضراء تتحول في المقطع ال          ى صفراء الل وي إل ى ب    .  عل سينومانيان   الكريتاسي األعل ان   -توضعات ال  توروني

اه            ة حم وب الغربي من مدين ى الغرب والجن شكل  (تتكشف أإل ة        ) 3a .ال ة آتلي سية دولوميتي ة من صخور آل وهي مكون

ر للكارست من حيث وجود ا                   ضا بتطور آبي ز أي سحنات تتمي ذه ال ر   قاسية ومشققه والمقطع العلوي من ه لكهوف والمغ

شرق                   زداد من ال سحنات ت ذه ال ا سماآة ه سماآة في                ٧٠المتباينة األقطار وام سلمية نحو الغرب حيث تصل ال  م في ال

نوب الغربي إلى سماآة وسطية إلى حدود      ج م  وتزداد نحو الغرب وال      ٣٥٠البلوك  التكتوني لمنخفض مصياف إلى حدود        

  .  م٧٠٠

Selkhozpromexport (1979) . ت آل من الكونسيان والسانتون والكمبانيان والمساتريخت تتكشف إلى الغرب سحنا

ين     ا ب  ٨٠والشرق من مدينة حماة على شكل لسان وهي مؤلفة من المارل الكلسي والجبس الكلسي وبسماآات تتراوح م

  .   م١٥٠إلى 

  

شرقية من                ة ال شرقية والجنوبي رة         توضعات الباليوجين تتكشف في األجزاء الشمالية ال سماآات معتب ة الدراسة  وب منطق

ة     سية مارني سية وآل عات آل ن توض ة م وجي ( والمؤلف ع الجيول ظ المقط عية     )الح صورة موض اء ب ة للم ون حامل وتك

ة             ة الهيدرجيولوجي ذآر من الناحي ة ت وجي وهي ليست ذات أهمي ا الليتول شكل (وضعيفة الغزارة نظرا لترآيبه  ) . 3b. ال

ى                           صخور الباليوجين بطوابقه     ا سواء عل ى أخرى تلعب دورا مهم ة إل سماآة من منطق ايز من حيث ال الثالثة والتي تتم

نخفض حمص    ي م رة ف ول الكبي اليوجين المي شكل توضعات الب ث ت ة الدراسة حي ي منطق ة ف ة جيولوجي سطح أو آبني ال

  ). 3b. الشكل(محاطا بتوضعات الكريتاسي 

ى مساحات     توضعات النيوجين بطابقيه  الميوسين والبلوسين          ضا  تتكشف عل ة الدراسة سواء آانت            اي رة من منطق  آبي

ة            سية الرملي سية والكل ة  ) الميوسين   ( ترسيبية والممثلة بالصخور الكل ة في البليوسين      -أو القاري الرسوبات  .  األندفاعي

ى                سماآات تصل إل سي وب ارن آل ي ، م سي رمل ز ١٠٠القارية مؤلفة من رسوبيات آونغلوميراتية، حجر آل ذه   م، ت داد ه

ا لدرجة الرشح من االمطار            م في األطراف الغربية لمنخفض مصياف    ٣٠٠الثخانة لتصل    ة تبع ة المائي اين االهمي وتتب

سطحية     ة                   . والجريانات ال ى الغرب من مدين ر من مسطح شين إل ل جزء آبي ة لطابق البلوسين تحت دفاعات البرآاني األن
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و   ة ونح رة قطين ى بحي وب حت و الجن د نح ى الرستنحمص ويمت شمال حت ة ال ة مائي وذو اهمي وباته .  وه اعي برس الرب

  .   اللحقية والكونغلوميرا يتواجد في اسرة الوديان على امتداد العاصي 
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  .عينات المياه الجوفية مواقع رفع و، مقطع جيولوجي  الخريطة الجيولوجية 3a, b. الشكل
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   :  التكتونيك٢-٣

ام      من الجنوب   لي المتحرك من الصفيحة العربية ، والمحاطة        في الجزء الشما   منطقة الدراسة    تقع وب الغربي بنظ والجن

ى حيث تنحدر                 لسلسلة لبنان الشرقية     الطي والتي تحتوي في طياتها على الحامل الرئيسي في صخور الكريتاسي األعل

شمال  اه ال وب باتج ة من الجن ذه البني شرقي لتلتقي ه شمال ال ل الناصرية وال ين–بمحدب جب ل  مه  حيث يتكشف حام

شرق    مقعر باتجاه الشمال ويشكل امتداد لمنخفض القلمون والذي يأخذ باالنفتاح باتجاه حمص         مشكالالكريتاسي   نحو ال

ى خفض أو        )  غرب   -شرق( العوامل التكتونية في المنطقة تتمثل بالفوالق العرضية        . والشمال الشرقي    والتي تعمل عل

اه شمال            رفع مناسيب المياه الجوفية إضافة     وازي ل   – إلى الفالق الطوالني  ذو االتج شكل م وب وب ة   ل جن ( طريق الدولي

سبيا با        والذي أدى إلى هبوط     )  حلب   –حمص   رة ن ى عماق آبي ة      تتشكيالت الكريتاسي إل دينا منطق ة ل شرق مكون اه ال ج

ة حمص                 ة        .سهلية مألتها تكوينات الباليوجين والنيوجين إلى الشرق والجنوب الشرقي من مدين  من الغرب حيث البني

ة           ى حدود قلع ا وحت ة جنوب الرئيسية األخرى والمتمثلة بنظام الطي للسلسلة الساحلية والممتدة بدءا من الحدود اللبناني

اب وفي        البنية التكتونية ،      هذه   ضمنيتوضع  )  3a,b. الشكل(المضيق شماال    شرقي    من الغرب منخفض الغ وب ال الجن

  .   حماه مرتفعط ميوله نحو الشمال بمحدب والذي ترتبمنخفض حمصبلوك 

سرين   الذي اشار إلى وجود فالق Hatem Mousatfa (1995(اعتمادا على الدراسات السابقة  د   قمحانة ب ذي يمت وال

وب  سينومانياننحو الجن ابق ال ى تماس ط ؤدي إل دراها -وي ة مق ة فالقي ان برمي ابق الكمباني ان  مع ط  م ١٠٠ توروني

ضا نحو                  .  م   ٤٠في مناسيب المياه الجوفية بمقدار      يز  والذي أدى إلى تما    د اي الق يمت ذا الف أن ه ك الدراسة ف بموجب تل

ة        ربما  نوب متجاوزا مدينة حمص ويمكن أن يكون        جال ك التغذي حدا فاصال لتغذية قادمة من سلسلة لبنان الشرقية مع تل

   .القادمة من السلسلة الساحلية 

  

   :  الوضع الهيدروجيولوجي -٤
ى                    حت ى تاريخه ال يوجد تصور واضح حول البنية الجيولوجية والتكتونيه لمنطقة الدراسة وخاصة أن  تلك المنطقة تنتمي إل

ا صخور              شر فيه ه تنت ة متابني ة والتي تفرض وجود سويات                 تختلف تالف بنيات تكتوني ة والعمري ا الليتولوجي  في تراآيبه

ة  ايزه مائي ه من متم صخور الكربوناتي شكل ال ث ت ى الجوراسي وحي سينومانيان (الكريتاسي األعل ان–ال ذلك ) توروني  وآ

   .ائية الرئيسه في منطقة الدراسة  الرباعية والنيوجينيه والصخور البازلتيه في مسطح شين السويات المالتوضعات

ين البني         إلى  بمعظمها  أشارت  التي  وحوض دمشق    على   الدراسات السابقة لكن وبموجب    ا ب ة م ة الوثيق ة   العالق ة الجيولوجي

ة      ، والتكتونية وحرآة المياه الجوفية   ات المحدب ة مع محاور البني ا ، في      ، حيث تتوافق تلك الحرآ والتي تتجه في معظمه

ة           لجنوب  الباتجاه  جبال لبنان الشرقية    سلسلة   ات الجنوبي سية       تظهر على شكل ينابيع آارستية في النهاي ات الرئي ذه البني له

 الدراسات الجيوفيزيائية والناتجة عن إعادة معالجة الخرائط الثقالية للحقل وبنفس اإلطار فأن ، Droubi (1983)ةالمحدب

وجود  في حوض دمشق تمخض عن إظهار العالقة بين البنية التكتونية العميقة للحوض والمياه الجوفية من خالل  األرضي

ات التكسرات والتصدعات              ى نطاق ة التي              مخارج الينابيع الضخمة والتي تنتسب إل ة الوثيق ى العالق د عل ا يؤآ ة مم  التكتوني

ة    ابيع والفوالق العميق فضال عن     .  Rasoul Agha (1987) تربط هذه المياه الخارجة إلى سطح األرض عن طريق الين

ل    قد إشارات  Selkhozpromexport (1979(الروسية   الدراسة ذلك فأن شكل شاقولي بفع إلى تطور ظاهرة الكر ستة ب

ين     أل الفالقية والتي تلعب دورا آبيرا في حرآة المياه ، أما في ا            تالتكتوني خصوصا في النطاقا   النهوض   ا ب رة م ان المقع مك

نخفض                                  ر ستة ت ان ظاهرة الك ك الدراسات ف اه األفقي وحسب تل ر ستة تطورت في االتج السالسل الجبلية فأن ظاهرة الك
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ان   .تدريجيا آلما زاد العمق      ة ا   بمطلق األحوال ف داد الطبيعي          منطق شكل االمت ة      لحوض دمشق     لدراسة ت   من الجهة الجنوبي

ساهم   لبنان الشرقية    حيث سلسلة جبال   يس فقط      التي ت وج و        ل ل من حيث             باستقطاب األمطار والثل ة ب اه الجوفي ة المي تغذي

ذا الحا        ى ما تقدم    بناءا عل  .الجيولوجيةالبنية  آونها جزءا رئيسا من      اتي   فقد تم االقتصار على توصيف ه ائي الكربون  مل الم

  . العميق في الكريتاسي األعلى 

  

   : )نومانيان تورونيانس(لكريتاسي األعلى ل المائي  الحامل ١-٤ 
ة                                  ذ بداي ة الدراسة من ار في منطق ى عن طريق اآلب ائي العميق في توضعات الكريتاسي األعل د  بدأ استثمار الحامل الم عق

ل في                 في منطقة الدراسة     السابقة    معظم الدراسات  أشارات، حيث    الثمانينات ة تتمث اطق تغذي رتبط بمن ذا الحامل ي ى أن ه إل

شرقية      التكشفات الموجودة في جبال    ان ال ساحلية      لبن سلة ال ين                   والسل ا ب سبة التسرب من الهاطل المطري م حيث تصل ن

ى 50% ية     %60 إل ات الروس سب الدراس اطع مجا     ح ي تتق ان الت ن الودي سرب م ى الت افة إل شفات   باإلض ع تك ا م ريه

  .الكريتاسي في المنطقة والتي تساهم في زيادة التغذية 

ة   شفات الجيولوجي يلالتك ىلكريتاس ينومانيان  ( األعل ان–س ع )  توروني ور    تق اه مح اه وباتج ة حم ن مدين رب م ى الغ  إل

اه ال               ؤمصياف تموزه والم   ر مضغوطة      لفة من رسوبيات الحجر الكلسي الدلوميتي ، ضمن هذا القطاع تكون المي ة غي جوفي

يس ع   شكل رئ ذى ب ىوتتغ ر   ل ري المباش ساقط المط ح ال والي (  رش م ٤٠٠ح نة/ م ابق    )س شفة لط زاء المتك ى األج  عل

ة  تغوص   تورونيان وتتحرك المياه المتراآمة باتجاه الشرق والشمال الشرقي حيث          –السينومان   هذه التوضعات الكربوناتي

سائدة     و  متباينة السماآة من النيوجين والباليوجين     الكلسية والكلسية المدلمتة  تحت توضعات      تتحكم الفوالق والتصدعات ال

اه     إلى . بحرآة المياه الجوفية وتصبح المياه مضغوطة     ة حم شرقي من مدين وي     الشمال والشمال ال سطح العل ل ال حيث يمي

ى األغلب      رآة المياه الجوفية معاآس للميل العام للطبقة وأن وحللطبقة الحاملة باتجاه الشرق  تم عل ة ت اه الجوفي  تغذية المي

شمال  شمال وال اه ال غ باتج صل تفري ث يح ة حي سلة التدمري شمالي للسل اح ال ر الجن شرقي عب ب  ال وض حل اه نه باتج

)١٩٩٥Hatem   (      ر ارا من بئ ة الدراسة واعتب رج في القسم الجنوبي والجنوبي الشرقي من منطق م   ( حسيا و ي دحي رق

ى األ   ين الواقع )٣٩ ، ٣٨ شرقية ،                 عل ان ال سلة لبن شرقية لسل شمالية ال شمالية وال ة والتي        طراف ال ة الجوفي تتكشف الطبق

اه         والتي ت  الثلوج ب مترافقةتتميز بهطوالت مطرية مرتفعة نسبيا       ى المي ادة الرشح إل ساع شبكة الكارست وزي ساعد في ات

ة    تغوص . ر م فوق سطح البح   ٢٠٠٠الجوفية وخاصة في المناطق المرتفعة والتي تتجاوز       ة الحامل شمال   الطبق اه ال باتج

تقع مناسيب السطح العلوي .  )٤٠رقم  (بئر زيدل في    م   ١٧٠٠إلى أعماق آبيرة حوالي     )  مقعر حمص (والشمال الشرقي   

اع   ى ارتف ل عل ذا الحام ت      ١٦٠٠له شرقي تح شمال ال شمال وال اه ال يب باتج در المناس شرقية وتنح ان ال ال لبن ي جب  م ف

ى        توضعات الباليو  شكل  (  م تحت سطح البحر      ١٠٠-جين والنيوجين حتى تصل إل اه     ) 3a  .الحظ ال ذه المي حيث تتحرك ه

ى                       ١٠٠٠على أعماق تتجاوز      ا إل ادة درجة حرارته ى زي ؤدي إل ا ي وى       ٤٠ م في منخفض حمص مم ة ومحت  درجة مئوي

ة   نظيري ناضب ة عالي اين مناسيب    Hatem( 1995(وحسب  . وهي مؤشرات على ارتباط هذه المياه بمناطق تغذي أن تب  ف

ادل       ا يع ذي يضرب توضعات الكريتاسي             ٤٠المياه الجوفية  بم الق ال رتبط بالف اه ومنخفض حمص ي ع حم ين مرتف ا ب  م م

ة من       –والذي يؤدي إلى تماس طابق السينومانيان        ة المؤلف ة الليتولوجي ان ذو الطبيع ارل   تورونيان مع طابق الكامباني الم

  .آما هو مبين في المقطع الجيولوجي يلعب دورا حاجزا لحرآة المياه بدليل تباين المناسيب والمارل الكلسي والذي 

ين         ، جمعها من آبار حامل الكريتاسي     تم   المعطيات  التي     بناءا على  ا ب راوح م ة تت اه الجوفي ة للمي ان المناسيب المطلق  ف

ال     والشمالية   في األطراف الشمالية الشرقية       م   ٥٣٠ و    م   ٧٠٠ شرقية   من جب ان ال ين       ،   لبن ا ب  م في    ٥٠٠ و  ٦٠٠ وم
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ا    وإذاالشرقية للسلسلة الساحلية    األطراف   ا  م شمال    اتجهن دءا من                    نحو ال شرق ب شرقية ونحو ال ان ال ال لبن دءا من جب  ب

ة    السلسلة الساحلية فأن     اه الجوفي ة مناسيب المي نخفض   المطلق ى حدود    ت وك منخفض حمص وبحدود      ٢٤٠ إل  م في بل

شكل            ال إلى م   ١٧٠ ذي ي ة من مجرى العاصي وال ار القريب شمال الغربي من مدينة حماه وتكون اخفض ما يمكن في اآلب

   .مناطق صرف جزئية لهذا الحامل العميق 

  
  جمع العينات والعمل الحقلي والتحليل المخبري -٥

ي  ة والت ة الموزعة في المنطق اط المائي ى مجموعة من النق ات عل ات جمع العين ل تماعتمدت معطي ار ث يس اب شكل رئ  ب

ة للقطاع                                 ار تابع ى  آب اه إضافة  إل افظتي حمص وحم ل من مح اه في آ استثمارية ألغراض الشرب تابعة لمؤسسة المي

  .  ) ١الجدول  (الخاص مخصصة بشكل رئيسي ألغراض الري

ى حيث ت        عائدة إلى سوي   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧لقد تم رفع أربعون عينة مائية خالل عامي          راوحت أعماق    ات الكريتاسي األعل

ى آانت في               ٣٠ول  أتم رفع   .  م بدءا من سطح األرض     ١٦٥٠ م إلى    ٢٠٠ ما بين    اآلبار رحلتين األول ى م ة عل ة مائي  عين

ار من عام        ٢٠٠٧شهري أب وايلول من عام      ا في شهر أي د أعتيناهه وى النظائري    االفروق  . ٢٠٠٨ واعي ت في المحت

ا             )٤. الشكل(ية تذآر   لعينات تلك االبار ال تشير إلى أي تغيرات معنو         م رفعه ك الدراسة ت العينات العشرة األخيرة ضمن تل

ة عام    تم قياس درجة الحرارة           . ٢٠٠٩في بداي ان ي ي آ اء المسح الحقل ة  (pH )، درجة الحموضة   (C°)أثن  ، الناقلي

HCO3) بشكل رئيس (  وقياس القلوية الكلية (EC )الكهربائية للمياه 
-.  

  

  

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3

δ18O (‰, May 2008)

δ18
O

 (‰
, S

ep
 2

00
7)

  
 ٢٠٠٨ وشهر ايار من عام  ٢٠٠٧ ما بين شهري ايلول من عام ١٨-لمحتوى النظائري لالوآسجين  مقارنة ا  ٤.الشكل  

  .  نقطة مائية من منطقة الدراسة٣٠للعينات المائية المرفوعة من أول 
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شاردية       ا ال از الكروموتوغرافي ا بجه م تحليله   .( Ion Chromoatograph – Dionex ) آافة التحاليل الكيميائية ت

  .%٥كتلة للفرق بين الشوارد الموجبة والسالبة لم يتجاوز ميزان ال

δD ,δ ) والديتيريوم ١٨-األوآسجينالنظائر الثابتة لكل من 
18

O)  ة     استخدام  من خالل  تم تحليلها اف الكتل از مطي جه

delta plus Finnigan mass spectrometer). (        ل والخفيف وذل ر الثقي ين النظي ا ب سبة م ك حيث يتم تحديد الن

سبة لألوآسجين         ل بالن ة المرجع والتي تمث ى العين اه المحيطات      ١٨–بالنسبة إل ديتيريوم الترآيب النظائري لمي  ) وال

SMOW)  ويعبر عن هذا الفرق بالعالقة :   

δsample(‰) = [(Rsample – Rstandard)/ Rstandard]*1000 

 في حالة جزيئه الماء هي النسبة   Rحيث 
18

O/
16

O    أو D/H     ز ى أن     . وتمثل نسبة الترآي شير إل ة ت يم الموجب الق

اه                          المحتوى النظائري للمي ر ب ى  فق شير إل سالبة ت يم ال ة ، والق ى الترآيب النظائري للعين د حصلت عل عمليات إغناء ق

ع    ى المرج سبة إل ضي     .  بالن داد الومي تخدام الع وم باس ز التريتي د تراآي م تحدي  scintillation counterت

(Quantulus 1220) نظرا لتراآم العيناتلم تحلل عينات التريتيوم بالكامل.  بعد إجراء عمليات األغناء  .   

والي     ) والديتريوم   ١٨-األوآسجين( خطأ القياس بالنسبة للنظائر الثابتة       ى الت  و ±١‰ ، ±0.1‰: والتريتيوم هي عل

0.5TU .   

ي     لراسب الكرب  ةعشرة عين ثماني  فقد تم جمع ١٤–أما الكربون   Total Dissolved ) ون الالعضوي المنحل الكل

inorganic Carbon )  ون   والمحتوى النظائري  ١٤– وذلك بهدف تحديد الفعالية اإلشعاعية للكربون  ، ١٣–للكرب

ع درجة  ى رف شتمل عل ي ت ة ، والت ة الذري ة للطاق ة الدولي ى توصيف الوآال د عل ة الجمع  تعتم ى  pH وطريق  ١٢إل

ى       NaOH   بإضافة آميات من ات إل ة الكربون ل آاف ات     CO3  بهدف تحوي ك آمي د ذل اريوم    ويضاف بع ور الب  من آل

ك         في بعض ابار منطقة الدراسة التي  .BaCO3 للحصول على  ان يقتضي ذل سلفات فك شاردة ال ز عالي ل ز بترآي  تتمي

ات       ز شاردة البيكربون HCO3 ) وبموجب ترآي
اريوم الم       (- ور الب ات آل ادة آمي ى زي ى      إل ان إل ضافة في بعض األحي

  .  نظرًا للترآيز العالي لشاردة السلفات Clark & Fritz, (1997) غ  للعينة الواحدة ٨٠٠حوالي 

ون     ة اإلشعاعية  للكرب ون الحديث      ١٠٠ بجزء من   ١٤– يعبر عن الفعالي ة اإلشعاعية للكرب ا  pmc )(  من الفعالي  إم

ه بجزء من األلف م     ١٣-ترآيز الكربون ر عن المرجع    فعب ة ب وهي   PDB; Pee Dee Belemnite standardقارن

ا         وب آارولين ا لصخور الكريتاسي في جن دة عالمي  The Belemintella Americana)تمثل مرجعية امريكية معتم

from the Cretaceous Pee Dee Formation in South Carolina)  
ون     ة للكر          ١٤-نتائج الكرب سبة المئوي ا بالن ر عنه م التعبي ون الحديث    ت از       (pmc)ب ة الغ ى آمي د عل ة تعتم  ودرجة الدق

 آافة التحاليل الكيميائية والنظائرية بشقيها المستقر والمشع جرى           .الناتج، زمن العد والفعالية اإلشعاعية للعينة نفسها      

  . تحليلها في مخابر قسم الجيولوجيا في هيئية الطاقة الذرية السورية
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  لعينات، العمق ، ومناسيب المياه الجوفية من منطقة حوض العاصي األوسط مواقع رفع ا : ١الجدول 
  

Map  Location depth lat lon Aqui S. L D. L Elev  مالحظات 

N   (m) N E Litho (m) (m) (a.s.l)   

 مناطق تغذية  Cr 20 80 550 36.34 35.06 500 آازية -بئر مصياف  1

 مناطق تغذية  Cr 328 334 938 36.31 35.17 560 بئر طير جبة  2

 مناطق تغذية  nK 55 75 737 36.37 34.89 560 بئر تموزه 3

 مناطق تغذية  Cr 351 353 868 36.38 34.80 430 بئر عين الفوار  4

 بلوك مرتفع حماه  ٦٥٩ 375 ٣٦٠ nK 36.46 34.78 537 بئر جب البستان  5

 بلوك مرتفع حماه  Cr nK nK 276 36.57 35.15 250 مخفر-بئر جرجرة  6

 بلوك مرتفع حماه  Cr 148 nK 391 37.07 35.31 700 الحمراء الشمالي  7

 بلوك مرتفع حماه  Cr 200 220 420 36.97 35.35 500 بئر أبو سمرة  8

 بلوك مرتفع حماه  Cr 183 192 361 36.80 35.31 336 بلدية-بئر آوآب  9

 بلوك مرتفع حماه  Cr 100 nK 246 36.67 35.26 200  ضخ صوران  10

 بلوك مرتفع حماه  Cr 160 175 325 36.72 35.21 350 بئر غرب قمحانة 11

 بلوك مرتفع حماه  Cr 168 nK 336 36.62 35.44 258 غرب خان شيخون 12

 بلوك مرتفع حماه  Cr 128 150 339 36.50 35.43 225 بلدية-بئر آفربنودة 13

 بلوك مرتفع حماه  Cr 80 nK 330 36.40 35.44 130 بلدية-قلعة المضيق 14

 بلوك مرتفع حماه  Cr 180 nK 427 36.76 34.99 350 استراحة األمانوس 15

 وجود طبقات متبخرة  Cr nK nK 339 36.87 35.12 280 بئر المبارآات 16

 بلوك مرتفع حماه  Cr nK nK 410 36.94 35.12 250 بئر أم طويفية 17

 بلوك مرتفع حماه  Cr 145 nK 397 36.68 34.96 200 توليد بئر محطة ال 18

 بلوك مرتفع حماه  Cr 63 81 752 36.83 34.55 200 بئر العاليات  19

 بلوك مرتفع حماه  Cr 125 135 352 36.72 35.06 225 بئر آفر بهم  20

 بلوك مرتفع حماه  Cr 56 175 452 36.50 35.00 380 بئر بصين 21

 بلوك مرتفع حماه  Cr 37.5 nK 222 36.47 35.25 190 ينبئر تل سك 22

 H2S سنة يطلق آميات من ٤٠ منذ  Cr 37.5 167 222 36.47 35.25 250 تل سكين الكبريتي  23

 م  تدفقي ، متوقف١٣٢١ بئر بالجوار  nK 90 150 535 36.65 34.65 300 بئر المبارآية 24

   حمص منخفضبلوك  Cr 211 211 469 36.74 34.87 825 بئر الفرحانية 25

   حمص منخفضبلوك  Cr 255 256 495 36.80 34.82 1130 بئر السعن  26

   حمص منخفضبلوك  Cr 271 279 507 36.83 34.84 1100 بئر المشيرفة 27

  حمص  منخفضبلوك Cr 211 235 469 36.87 34.88 1027 بئر عين الدنانير  28

  حمص منخفضبلوك Cr 262 271 715 36.99 34.69 1045 بئر شتاية 29

  حمص منخفضبلوك Cr 162 202 681 36.98 34.64 930 بئر فطيم العرنوق 30

   حمص منخفضبلوك  Cr 100 101 655 37.05 34.72 488 بئر الحراآي 31

   حمص  منخفضبلوك nK 47 100 788 36.96 34.56 200 بئر رقامه 32

 ترويض البئربضخ المياه المالحة  Cr 299 309 516 36.94 34.81 1380 بئر وريدة  33

  حمص منخفضبلوك  Cr 196 198 456 36.97 35.00 910 بئر تل درى  34

  حمص منخفضبلوك Cr 185 nK 454 36.75 35.01 400  طريق الحرير  35

  حمص منخفضبلوك Cr 316 340 560 36.86 34.70 1360 بئر سكرة  36

 منطقة مالحات وجريانات سطحية  Cr 133 145 681 36.98 34.65 950  شرب- العرنوق 37

 سنة /٣م. م٤٠مرآز تزويد مدينة حمص  Cr 107 108 640 36.68 34.51 250 بئر دحيرج  38

  آم ١٠شمال شرق لبنان الشرقية  Cr 250 nK 950 36.76 34.34 700 بئر حسيا الصناعية 39

 ٢٠٠٥تاريخ الحفر  Cr 258 265 574 36.79 34.72 1659 بئر زيدل 40
Cr: Cenomanian – Turonian , nK: not Known, Elev: ±10 m for some wells,  and the majorty of wells are drailled after  the year 2000 
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  النتائج والمناقشة -٦

  آيمياء المياه الجوفية    ١-٦
ة الدراس         ة صدع منخفضي         بناء على البنية الجيولوجية والتكتونيه لمنطق الق الطولي والموازي لمنظوم ة ووجود الف

فقد والتمايز في الخصائص الكيميائية والنظائرية      الغاب ومصياف ومناطق التغذية وحرآة المياه الجوفية وعمق االبار          

  :قسمت منطقة الدراسة إلى ثالثة اقسام 

   ،)السلسلة الجبلية الساحلية (  منطقة التغذية الغربية المتوضعة فيالمياه الجوفية ابار تتمثل بعينات :  المنطقة األولى 

ات    : المنطقة الثانية    اه حيث تتكشف        ابارتتمثل بعين ع حم ة من مرتف اه الجوفي ا  المي ى    جزئي توضعات الكريتاسي األعل

  ،نطقة بتغذية من السلسلة الساحليةوترتبط هذه الم

شرقية وتغوص           لمنخفض تمثل ابار المياه الجوفية   : المنطقة الثالثة  ان ال سلة لبن رتبط مع سل ة تت حمص حيث التغذي

  . باتجاه الشمال والشمال الشرقياليوجين والنيوجينب التوضعات الكريتاسي األعلى تحت غطاء سميك من رسوبيات

ى للعاص          الخصائص الهيدروآيميائية للمياه الجوفية في       ي الصخور الكلسية والكلسية المدلمته لحامل الكريتاسي األعل

    . ٢ تم عرضها في الجدول األوسط 

ى متوسطة الملوحة      ة إل  حيث  Brackish waterاستنادًا إلى هذه المعطيات  فأن المياه الجوفية تتميز بصفة العذوب

اه ة المي رواح ملوح ن  تت ن  ٠٫٢ م ل م ى اق ين  ، ل / غ2 إل ا ب رواح م رارة تت ة ح ى ١٩ودرج ة  ٤٦ إل ة مئوي  درج

 درجة ٢٠ل من اجل درجة حرارة مقدارها / غ٤الذي تصل الملوحة فيه إلى ما يقارب   ) ٣٢م    رق(بأستثناء بئر رقامة    

  ، مئوية

ا             بشكل عام،  شرقي وبم شمال ال وب الغربي نحو ال شرق ومن الجن فأن حرارة المياه الجوفية تزداد من الغرب نحو ال

ار اد عمق االب ة يتوافق مع ازدي ة الحامل ضغاطية الطبق شكل(  وان ار ).  5a. ال ل وضوحا في اب ون اق ة تك ذه العالق ه

ار منخفض حمص،                 اه اب ر       و في حين تك      مناطق التغذية وابار منطقة مرتفع حماه ، بالمقارنة مع مي ة اآث ذه العالق ن ه

ان حرارة     عليهبناءا  و )5b. الشكل ( r2=0.64وضوحا في عينات المياه الجوفية لمنخفض حمص وبمعامل ارتباط             ف

ائي                  ي هذه المنطقة يمكن أن      المياه الجوفية ف   ة مهمة تعكس من جهة عمق الحامل الم مع وجود بعض      ( تشكل قرين

  . ومن جهة اخرى البعد عن أماآن تكشفات منطقة التغذية لتلك المياه ) الشواذ

شما       جالحمولة الملحية تزداد بشكل عام من الغرب باتجاه الشرق في بلوك مرتفع حماه ومن ال                اه ال وب الغربي بأتج ل ن

ة حيث الرشح المباشر      . الشرقي في بلوك منخفض حمص     القيم الضعيفة للحمولة الملحية تظهر في ابار مناطق التغذي

 . للهاطل المطري يتم على مستوى التكشفات الكربوناتية الكرسته لحامل الكريتاسي األعلى

ذي يظهر       إلى العالقة الخطية ما بين الحمولة الملحية ودرجة الحرارة         5cيشير الشكل      ة وال اه الجوفي ات المي  في عين

ذا بحد             )r2=0.26(معامل ارتباط ضعيف     ادة الملوحة وه ضرورة زي ، والذي يعني أن زيادة درجة الحرارة ال يعني بال

تباين في ليتولوجية الصخر الحاضن ومدى قابلية هذه الصخور لالنحالل على مسار حرآة             المؤشر مهم على دور     ذاته  

   . المياه الجوفية

وتصل إلى   ٢٧٧٠ S.cm-1µ و   ١٧٥ S.cm-1µ تتراوح ما بين     (E.C)لمياه الجوفية   اقيم الناقلية الكهربائية  لعينات      

S.cm-1µ ه        ٤٨٠٠ ر رقام وزع                   ) 2 لجدول ا(  في بئ شبه ت ة ت اه الجوفي ة للمي ة الكهربائي يم الناقلي اني لق وزع المك  الت

شمال           الغرب عمليات التمعدن وزيادة الحمولة الملحية من    وب الغربي نحو ال اه ومن الجن ع حم شرق في مرتف  نحو ال



 ٢٠

ة الصخور   E.Cأن زيادة قيم  . الشرقي في منخفض حمص     لعينات المياه الجوفية يمكن شرحه من خالل زيادة انحاللي

  .من جهة وعمليات الخلط على مستوى الحامل المائي المترافقة مع زيادة درجة الحرارة 

ين    pHتتراوح قيم    ا ب ى  ٦٫٨ م ى أن انحالل             . ٨٫٣ إل ضا عل شير أي ة والتي ت ة الكربوناتي اه األنظم ز مي يم تمي ذه الق ه

   .HCO3الكربونات داخل النظام المائي  هو المسيطر على شكل  

  

   الخصائص الفيزيائية الكيميائية للمياه الجوفية لحامل الكريتاسي األعلى في حوض العاصي األعلى٢الجدول 
  

Map  Name  
T  pH EC HCO3 Cl NO3 SO4

2- Na+ K+ Mg2+ Ca2+ TDS σ 

ºN of well 
ºC   µScm-1 mg/l % 

Group of recharge area                
 1.0 401 54.0 28 0.9 7.3 8.4 4.4 11.9 286 480 7.36 19.5 آازية -مصياف  1
 1.1 367 60.2 19.9 0.3 4.5 5.6 14.4 7.3 255 420 7.48 16.2 بئر طير جبة  2
 3.0- 163 15.1 8.9 1.6 11.6 1.9 11.4 7.0 105 183 7.30 16.7 بئر تموز  3
 3.0- 155 10.5 8.1 1 16.1 1.7 3.5 6.0 108 175 8.37 16.0 بئر عين الفوار  4
 0.4- 202 10.2 8.1 2.4 31.1 2 6.4 11.7 130 230 8.47 22.1 بئر جب البستان  5

Group of Hama uplift              
 3.6 430 64.0 28.9 0.9 9.4 12.1 11.7 14.8 288 547 7.13 20.0 مخفر- بئر جرجرة  6
 3.1- 532 58.0 20.3 0.7 55.2 30.2 39.2 64.9 263 630 7.20 20.9 بئر الحمراء  7
 5.4- 1873 266.0 108 8.3 85.7 1105 0.0 87.0 210 1680 7.00 36.8 بئر أبو سمرة  8
 0.3- 1071 165.2 60.3 5.8 40.4 391.5 4.2 37.5 363 1247 6.76 27.2 بلدية-بئر آوآب  9

 0.7- 460 62.8 25.5 1.7 21.9 44.8 10.0 34.0 259 552 6.97 23.1 ضخ صوران   10
 0.4- 567 74.0 32.7 4.2 32.5 103.6 7.3 46.4 266 703 7.11 24.9 بئر غرب قمحانة 11
 0.9- 1476 208.9 77 5.6 108 564.4 2.2 152.2 356 1553 6.90 25.3 خان شيخون 12
 1.2 493 62.1 33.7 2.5 25.1 70.1 20.1 40.2 239 698 6.95 23.6 بئر آفربنودة 13
 1.8 740 106.1 42.5 3.8 44.1 191.3 16.2 54.3 281 958 6.90 24.4  قلعة المضيق 14
 5.2- 608 72.9 29.4 4.9 47.4 187.1 2.1 72.6 191 723 7.23 30.0  استراحة األمانوس 15
 nd 352.8 107 6.1 59.7 127.4 1132 -2.5 141.5 336 1350 6.93 23.4 بئر المبارآات 16
 0.9- 1031 129.3 52.1 7.1 97 376.4 1.0 125.4 241 1209 6.97 25.8 بئر أم طويفية 17
 1.3 355 39.0 20.8 2.4 29.6 26.7 8.1 36.4 192 486 7.16 26.2 بئر محطة التوليد  18
 4.8 532 56.6 39.4 2.4 50.3 20.8 35.1 117.9 206 896 7.82 26.7 بئر العاليات  19
 1.3 364 41.1 21.9 2 27.5 24.9 11.5 33.2 202 485 7.50 26.4 بئر آفر بهم  20
 2.1 602 92.4 36.2 1.4 11.8 5.6 27.4 19.5 408 650 7.15 22.5 بئر بصين 21
 0.7- 564 70.3 34.5 1.2 30.6 21.1 12.7 61.8 331 681 7.30 21.0 بئر تل سكين 22
 2.0- 580 66.0 37 1 35.8 22.4 7.2 77.4 333 737 7.18 20.7 تل سكين الكبريتي  23
 0.8 461 37.3 25.3 2.6 58.4 21.1 61.5 70.3 184 600 7.70 21.0 بئر المبارآية 24

Group of Homs 
depression              

 0.4 463 54.6 27.7 3.6 31.4 44.4 0.4 49.0 251 676 7.00 35.0 بئر الفرحانية 25
 nd 32.3 25 2.6 30.4 28.2 386 -4.2 37.8 229 525 7.07 40.0 بئر السعن  26
 nd 42.3 36.1 2.9 31.3 56.6 520 -2.0 58.1 291 710 7.05 41.0 بئر المشيرفة 27
 nd 77.1 91 3.6 33.4 48.7 667 -2.9 130.5 280 1019 6.95 46.6 بئر عين الدنانير  28
 nd 204.6 102 6.6 50 66.7 849 -0.6 116.2 297 1150 7.06 29.6 بئر شتاية 29
 nd 379.6 159 8.8 61.7 130.1 1280 -0.6 214.8 320 1809 7.43 25.9 بئر فطيم العرنوق 30
 nd 115.4 46.7 4.1 44.4 86.8 732 0.5 61.9 368 991 7.64 26.4 بئر الحراآي 31
 1.8 3880 292.0 192 38   1221 7.4   197 4780 7.30 20.2 بئر رقامه 32
 nd 195.4 229 14 54.3 91.7 1289 0.5 339.2 358 2770 7.23 43.2 بئر وريدة  33
 2.4- 1423 206.4 73.3 12 92.3 699.7 2.2 120.2 210 1563 7.08 45.0 بئر تل درى  34
 nd 382 71.2 9.4 49.6 123.3 958 -2.8 92.7 226 1231 6.80 38.3 ة الحرير استراح 35
 nd 95.1 165 5.3 35.7 61.8 909 -3.3 282.5 256 1031 7.32 40.0 بئر سكرة  36
 nd 386.2 137 3.5 71.3 136.3 1220 1.7 175.3 310 1860 7.31 29.8  شرب-العرنوق 37
بئر دحيرج  38 20 7.6 788 247 75.5 9.7 69.4 43.8 2.7 30.6 57.4 537 -3.0 
 0.5- 336 44.4 21.4 1 8.7 12.1 4.8 10.1 233 482 7.62 23.5 بئر حسيا الصناعية 39
 0.9 1298 43.6 30.7 10 344 41.9 1.6 492 318 2220 7.85 45 بئر زيدل 40
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ة الدرس  عالقة درجة الحرارة مع  :  5.الشكل ار منخفض حمص     a) (ة  العمق في آل ابار منطق ة  b) (، في اب  وعالق

   ) c(في آل ابار المياه الجوفية لمنطقة الدراسة درجة الحرارة مع ملوحة المياه الجوفية 
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ة     ي (Piper,1941)آيز العناصر الرئيسة على دياغرام بيبر       اترأسقاط   اه الجوفي سة للمي شير إلى تواجد ثالثة أنواع رئي

  ) : ٦ .الشكل ( في منطقة الدراسة 

ع   (HCO3-Ca-Mg)  مغنيزيوميه – آلسية   –مياه بيكربوناتيه    -١ ة لمرتف  في األجزاء الغربية والشمالية الغربي

  حماه وابار المياه في المناطثق الجنوبية الغربية من منخفض حمص 

سية  –مياه سلفاتية    -٢ ا                    (SO4-Ca)  آل شرقية من حم ة ال شرقية والجنوبي ة لالجزاء ال اه الجوفي ار المي ه  في اب

 وجزء آبير من ابار منخفض حمص 

   في بعض ابار المياه الجوفية للمناطق الشرقية من منخفض حمص (Cl-Na)  صوديوميه–مياه آلورية  -٣

  

  
  

   مخطط بيبر ونوعية المياه الجوفية لحامل الكريتاسي األعلى لحوض العاصي األوسط٦. الشكل
  
  
  
  :مختلف العناصر المياه الجوفية والعالقة بين ميكانيكية تملح ٢-٦

م      م رس د ت ة، فق ة الدراس ة لمنطق اه الجوفي ة المي ادة ملوح ي زي ساهم ف ي ت ة الت ى الميكانيكي ضوء عل سليط ال دف ت به

ة   ة الملحي سه والحمول ف العناصر الرئي ز مختل ة لتراآي ات الخطي شكل( العالق ام . )٧. ال شكل ع زاداد ب ة ت ان الملوح ف

ز مختلف العناصر   ادة تراآي ةعبموجب بزي ات خطي ة الق اط   موجب يم معامل ارتب ين R2)  (وق ا ب راواح م ى ٠٫٥تت  إل

ة                    ٠٫٩٤ اه الجوفي ادة ملوحة المي ساهم  في زي التي ال تظهر      ٣HCOباستثناء شاردة     والذي يعني أن هذه العناصر ت
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ى   عالقة خطية واضحة مع الملوحة وهذا يعني مساهمة ضعيفة في زيادة ملوحة المياه الجوفية لحامل الكر      يتاسي األعل

  . في منطقة الدراسة 

  

  
   العالقة ما بين ترآيز العناصر الرئيسة مع الحمولة الملحية لعينات المياه الجوفية في منطقة الدراسة ٧.الشكل

  
  

SO4يتراوح ترآيز شاردة السلفات  
ين     -2 ا ب ة م غ  ٧٠٠ و ٢  في عينات المياه الجوفي ز     . ل/ مل راوح ترآي في حين يت

   ) . ٢ الحظ الجدول( ل / ملغ٢٦٦ و ١٠ما بين  +Ca2شاردة 

SO4  ومن أجل معرفة فيما أذا آان آل من شاردة          
ز                Ca2+ و   -2 ين ترآي ا ب ة م م رسم العالق د ت  لهما نفس المصدر، فق

SO4شاردة  
ان    Ca2+ و   -2  في عينات المياه الجوفية والتي يفترض أن يكون ميل هذه العالقة مساويا للواحد في حال آ

ة       .  فس المصدر لهما ن  ذه العالق شير ه شكل (ت ز شاردة          ) ٨ .ال ين ترآي ا ب ة م ادة خطي ى زي SO4إل
وبمعامل   Ca2+ و -2

ل           ولكن وبنفس الوقت   (R2 = 0.89)ارتباط عالي  سار الخط  ذو المي ى ي ع عل ة تق اه الجوفي ات المي أن معظم عين  ١ف

  . يتمثل حتما بانحالل الكالسيتصدر أخر له وجود موبالتاليفرط في ترآيز الكالسيوم هنالك  والذي يعني أن 

ل من    SO4 و +Mg2  أيضا توجد عالقة خطية قوية ما بين تراآيز آ
اط    -2 ذي يعني   (R2 =0.84)  مع معامل ارتب وال

شأ             وم    م أيضا أن جزء من شاردة السلفات ناتجة من حيث المن زات المغنيزي انحالل فل شكل ( رتبط ب ى   ). ٩ .ال إضافة إل

  . لمعظم عينات المياه الجوفية يجب أن يرتبط بانحالل الدلوميت +Mg2ة في فرط  ذلك فأن الزياد

  



 ٢٤
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   العالقة ما بين ترآيز شاردة السلفات والكالسيوم في المياه الجوفية لحامل الكريتاسي األعلى في منطقة ٨ .الشكل
  حوض العاصي األوسط
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مغنيزيوم في المياه الجوفية لحامل الكريتاسي األعلى في منطقة   العالقة ما بين ترآيز شاردة السلفات وال٩. الشكل
  حوض العاصي األوسط

  
  

ين    ف،توالكلسي المد لم الكربوناتي الكلسي  المائي في هذا النظام ا ب Ca2++ Mg2+, SO4أن العالقة م
2 + HCO3

-  

ل من الكا    يجب أن تقترب من خط ميله يساوي الواحد في حال أن          ات االنحالل لك دلوميت و الجبس     عملي سيت ، ال هي  ل



 ٢٥

ان          . المسيطرة في هذا النظام المائي  ين الخط إذا آ زاح يم ات تن أن العين وني ف ادل أي ة تب SO4في حال وجد عملي
2+ +    

HCO3
  .  معاآسة العملية ونحو اليسار إذا آانت +Ca2++ Mg2 أآبر من  -

  

شكل    شير ال ين       ١٠ .ي ا ب ة م ى العالق SO4 و+Ca2++ Mg2 إل
2 + HCO3

ل  - ة      لك ة في منطق اه الجوفي ات المي عين

ات         ام أن عملي شكل ع ي ب ذي يعن د وال ساوي الواح ل ي ط مي ن خ ا م ي معظمه رب ف ي تقت ة والت اللالدراس ي االنح  ه

HCO3) ترآيز   مع (+Ca2++Mg2)وبناء عليه فان العالقة الخطية ما بين مجموع ترآيز          المسيطرة  
-+SO4

شير   (-2  ت

 : اآلتيةووفق التفاعالت  يتوافق إلى حد آبير مع هذا التوجه (R2=0.97)إلى عالقة خطية وبمعامل ارتباط عالي 

  

HCO3)( و (+Ca2++Mg2)العالقة ما بين مجموع ترآيز   ١٠ .الشكل
-+SO4

 في عينات المياه الجوفية لمنطقة -2
  .الدراسة

  
Calcite :     CaCO3 + H2O <==> Ca2+ + HCO3

- + OH-  
Dolomite: CaMg(CO3)2 + 2CO2(g) +2H2O <==> Ca2+ + Mg2+ + 4HCO3

- 
Gypse:         CaSO4 + 2H2O <==> Ca2+ + SO4

2- + 2H2O  
  

ز    راوح تراآي ين     في  +Na  شاردة  تت ا ب ة م اه الجوفي ات المي ى  ٥عين غ ٣٣٣ إل ك  -Clل ومن أجل شاردة    / مل أن تل  ف

ل     ) . ٢الجدول  ( ل  / ملغ   ٤٩٢ و   ٦التراآيز تتغير ما بين      ة لك ار            من  التراآيز العالي ور وجدت في االب صوديوم والكل  ال

ز       ٩٠٠ذات العمق الكبير والذي يزيد عن         ة     في    م والتي تترآ شرقية من   األجزاء الجنوبي ار         ال ل اب  منخفض حمص مث

عام لزيادة هذه التراآيز بازدياد     مع منحى   اآثر انضغاطية   تكون   الجوفية   المياهحيث  ،  وريدة ، سكره ، العرنوق ، زيدل        

ة              الشمالي الطرفالبعد عن    شكل مصدر تغذي ك   لسلسلة لبنان الشرقية والتي ت اه تل ات      .المي رتبط بعملي ز ت ذه التراآي ه

ا                    ) آالهاليت مثال   ( انحالل ألمالح الكلور     ة تعرضت لبخر شديد أو بقاي والتي ال يمكن تفسيرها إال بوجود سبخات مغلق

  :  وفق المعادلة التالية  تعود في قدمها إلى ماليين السنيينمياه بحرية

  
Halite: NaCl <=====> Na+ + Cl-.  
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ذي       ما بين ترآيز الصوديوم والكلور في عينات المياه الجوفية          الخطية  العالقة   وماهية توضع تلك النقاط بالنسبة للخط ال

شوارد        يمكن استخدامها من اجل فه        يكون فيه الميل مساويا واحد         ك ال شأ تل ة ومن شير   . م ميكانيكي شكل ي ى    ١١ .ال إل

الي                     اط الع ور بموجب معامل االرتب ات انحالل ألمالح الكل ر عن عملي زيادة ترآيز متزامن في آال الشاردتين والذي يعب

ور           األساسي ل مصدر  العلى أن   قاطعة   والذي يشكل قرينة     (R2=0.98)لتلك العالقة    صوديوم والكل ل من شاردة ال من  ك

  .   واحد ويتمثل بانحالل ألمالح الكلورمنشأ 
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 –لحامل السينومانيان  العالقة ما بين ترآيز شاردة الصوديوم وشاردة الكلور في عينات المياه الجوفية ١١ .الشكل

  تورونيان من حوض العاصي األعلى 
  
   نسب العناصر وقرائن األشباع ٣-٦
   

ة                من أجل تأآيد هذه الفرضية والقاء الضو       ة الجوفي ى مستوى الطبق ء على مزيد من االليات الجيوآيميائية التي تتم عل

ور                  تللكري ز الكل شكل ( اسي األعلى ومنشأ مختلف الشوارد  فقد تم دراسة تغيرات نسب العناصر بتابعية ترآي  ). ١٢. ال

  . ودراسة قرائن األشباع لمختلف الفلزات في الطبقة الجوفية

ة مهمة                      وجود مسطح شين البازلتي ف     شكل الي سيليكاتية ت ة الصخور ال ة الدراسة وتجوي ة من منطق ي المناطق الغربي

ل             ز لك ادة ترآي ى زي ؤدي إل نفس الوقت يمكن للبخر أن ي ة ، ب اه الجوفي صوديوم في المي ة من شاردة ال ز عالي لتراآي

 Na/Cl ألي فلز فأن النسبة الشوارد في المياه ، فاذا آانت هذه االلية هي المسيطرة وبافتراض عدم وجود إي ترسب

molar ratio ال تتغير Jankowski & Acworth( 1997) .       سبة ين الن ا ب ة م ان العالق الي ف ة  Na/Clوبالت  بتابعي

اه              ى المي في  .   ترآيز الكلور آقرينة ملوحة يعطي خط أفقي داللة على أن هذا الترآيز ناتج عن عمليات بخر طرأت عل

سبة                حال الية أنحالل الهاليت آون     أن الن صوديوم ، ف ة لل ز عالي رب من الواحد       Na/Clه المسؤول عن وجود تراآي  تقت

 وفي حال آانت أقل Meybec (1987)وفي حال آانت هذه النسبة أعلى من الواحد فأن التفسير يرتبط بتجوية السليكا 

الل     ات األح رتبط  بالي ك ي أن ذل د ف ن الواح سي    و م ين الكال ا ب ين م ا ب شاردي م ادل ال صوديوم التب وم وال

(Ca2+/2Na+)وبالتالي فان الزيادة ما بين الكلور والصوديوم ال تكون متزامنه .  
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ين    Na/Clفي هذه الدراسة فأن النسبة    ا ب ر م سبة ظهرت       . ٤٫١٤ و ٠٫٦٦ بتابعية الكلور تتغي ذه الن ة له يم العالي الق

ى األطراف الغر          في ابار عين الفوار    ى وجود              وتموزه  وجب البستان والواقعة عل ة عل ازلتي دالل ة لمسطح شين الب بي

ع      ). 3a.الحظ الشكل (مصدر اخر للصوديوم من تجوية فلزات السليكا في المنطقة      ار مرتف في حين تظهر مجموعة اب

ة مع قيمة وسطية             يم    ١٫١٢حماه قيم شبه ثابت ة        Cl<5meq/l من أجل ق سبة تبقى شبه ثابت ذه الن  ، في حين أن ه

د النموذج الموضوع              Cl>5meq/lأجل  قيم    وقريبة من الواحد من      ذا يؤآ ة من منخفض حمص وه  في االبار العميق

  ). ١٢. الشكل( عن فرضية انحالل امالح الكلور وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من بلوك حمص 

دلوميت     لمنطقة الدراسة بتابعية الكلور تدل على عمليات انحالل لكل Mg/Ca ratioدراسة النسبة  سيت وال من الكال

اه        ين                . التي تشكل الصخر الحاضن للمي ا ب ين م ا ب ر م سبة  تتغي ذه الن ة ومن أجل ملوحة           . ١٫٣ و   ٠٫٥ه يم العالي الق

سيليكا           ة ال ة تجوي ساهم عملي منخفضة ترتبط ايضا باالبار الموجودة في األطراف الغربية لمسطح شين البازلتي حيث ت

وك                         لبرفد المياه الجوفية بالكا    ار بل اه وجزء من اب ع حم ار مرتف رز معظم مجموعة اب سيوم والمغنيزيوم ، في حين تب

ل     ة أق ل ملوح ن أج نخفض حمص وم يم Cl<5meq/lم الل    Mg/Ca ratio ق ان انح الي ف د وبالت ن الواح ل م  أق

ار   . الكالسيت في المياه الجوفية هو المسيطر   يم    أفي حين واعتب و    Cl>5meq/l من ق ار منخفض بل أن اب ك حمص   ف

ادة           زامن مع زي شكل مت ة وب تظهر قيم تتجاوز الواحد  داللة على انحالل للدلوميت في الجزء العميق من الطبقة الجوفي

   ) . ١٢ .الشكل( ملوحة المياه الجوفية 

  
  

  
  
  

 – الكلور مع ترآيز الكلور في عينات المياه الجوفية لحامل السينومانيان/  تغيرات نسبة الكاتيونات١٢ .الشكل 
  تورونيان من حوض العاصي األوسط

وك منخفض حمص حيث            SO4/Cl ratioالنسبة  ار بل ا يمكن في بعض اب ل م  Cl>5meq/l بتابعية الكلور تكون أق

وك                      وهذا يعني أن نسبة انحالل أمالح آلور الصديوم بالمقارنة مع الجبس تكون عالية في النطاقات األآثر ملوحة من بل
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 أعلى من الواحد وان انحالل الجبس    SO4/Cl ratioمن ابار مرتفع حماه تكون النسبة حمص في حين أن جزء آبير 

  .  )١٢. الشكل (Cl<5meq/lطرة حيث الملوحة أقل من ييشكل االلية المس

ى    ٥ تكون اعلى ما يمكن وبحدود ما بين         HCO3/Clالنسبة   ة ومن أجل ملوحة منخفضة حيث          ٢٠ إل ار التغذي  في اب

ل     ٥تنخفض هذه النسبة إلى ما دون    . لدلوميت هو المسيطر  انحالل الكالسيت وا    في  Cl<5meq/l ومن أجل ملوحة أق

ى حدود                سبة إل ذه الن نخفض ه م ت وك منخفض حمص ومن أجل         ٠٫٣معظم ابار مرتفع حماه ومن ث ار بل  في بعض اب

ذا ال            Cl>5meq/lملوحة   ة         داللة على التحول الكبير في مجمل هيدروآيمياء المياه الجوفية له ة الجوفي جزء من الطبق

   )   ١٢. الشكل( من خالل سيطرة ألنحالل امالح آلور الصوديوم 

  

ة من حيث               اه الجوفي ة المي ى آيميائي ؤثر عل ة التي ت وازن الترموديناميكي م دراسة شروط  الت د ت ك ، فق ى ذل إضافة إل

رائن األشباع لمختلف        األنحالل أو الترسب لمختلف الفلزات في ابار المياه الجوفية لمنطقة الدراس           ة من خالل حساب ق

   ;NETPATH) 1992( Plummer et alالفلزات المقابلة  وذلك بتطبيق البرمجيات الطرفية لـ 

  

  لعينات المياه الجوفية لمختلف الفلزات تم حسابها بالعالقة التالية ) Saturation index SI(قرائن األشباع 

SI = Log IAP/Ksp(T) 

 

 

  انتاجية الفعالية الشاردية للمحلول تمثل :IAPحيث 

Ksp(T)  : يمثل ثابت التوازن للتفاعل المعتبر في الحرارةT(K)  

  

 تعني أن إمكانية انحالل الفلزات ما زالت قائمة ، في حين إذا SI <1 حالة التوازن والقيم SI=0وبالتالي تمثل القيمة 

    . لفلز تصبح قائمة فأن عمليات ترسيب لهذا اSI>1آانت قيمة قرينة األشباع 

  

ة       ك بتابعي ة وذل اه الجوفي ات المي ي عين ت ف بس والهالي دلوميت، الج سيت، ال ن الكال ل م باع لك رائن األش ساب ق م ح ت

زات  ذه الفل ائي له ب الكيمي دول (الترآي شكل٣الج رائن ا). ١٣ . وال يم ق نخفض حمص يالحظ أن ق وك م ي بل باع إلف ش

ه         لفلزي الكالسيت والدلوميت في معظم عي  ات دلمت ا تحصل عملي ى فوق مشبعة وربم نات المياه الجوفية هي مشبعة إل

رائن اشباع         ة لق يم موجب ثانوية في بعض تلك األبار من هذا القطاع ، ايضا تظهر بعض عينات ابار قطاع مرتفع حماه ق

رب  إلفلزي الكالسيت والدلوميت ، إما الجزء األخر من هذه االبار فأن قيم قرائن ا وازن    شباع  تقت  (SI = 0)من حد الت

ة                     . أو تكون سلبية     اه الجوفي ة المي ام لحرآ اه الع ة مع األتج اطق التغذي دءا من من بشكل عام تزاداد قيم قرائن األشباع ب

  ). ١٣ .الشكل(حيث تظهر معظم ابار مناطق التغذية قيم دون حد األشباع 

  

ة     أن    Ca+SO4 ، (meq/l) Na+Cl  (meq/l)بالنسبة لقرائن اشباع آل من الجبس والهاليت بتابعي والي ف ى الت  عل

شكل البة    ١٣. ال يم س ر ق ت تظه باع الهالي رائن اش ن أن ق رغم م ى ال رة عل زات المتبخ ذه الفل د فرضية انحالل ه  يؤآ

   ) ١٣ .الشكل( وتقترب بالنسبة للجبس في بعض ابار بلوك منخفض حمص وبلوك مرتفع حماه إلى حد التوازان 
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  ألشباع لفلزات الكالسيت، الدولوميت، الجبس والهاليت في عينات المياه الجوفية لمنطقة الدراسة   قرائن ا٣الجدول 
  

Map N Name  SI SI  SI  SI 
ºN of well  calcite dolomite gyps  Halite 
 8.62- 2.63- 0.07 0.04 آازية -مصياف  1
 9.03- 2.75- 0.04- 0.11 بئر طير جبة  2
 8.61- 3.73- 1.97- 0.99- بئر تموز  3
 8.54- 3.93- 0.02- 0.07- بئر عين الفوار  4
 7.98- 3.89- 0.58 0.18 بئر جب البستان  5
 8.42- 2.4- 0.29- 0.12- مخفر-جرجرة  6
 7.02- 2.06- 0.41- 0.13- الحمراء الشمالي  7
 6.81- 0.02- 0.68 0.3 بئر أبو سمرة  8
 7.44- 0.61- 0 0.03 بلدية-بئر آوآب  9

 7.70- 1.85- 0.64- 0.29-  ضخ صوران   10
 7.41- 1.44- 0.13- 0.06- بئر غرب قمحانة 11
 6.42- 0.4- 0.3 0.19 خان شيخون 12
 7.58- 1.67- 0.64- 0.35- بئر آفربنودة 13
 7.22- 1.06- 0.32- 0.13-  قلعة المضيق 14
 7.07- 1.19- 0 0.03-  استراحة األمانوس 15
  0.77- 0.01 0.01 مبارآاتبئر ال 16
 6.54- 0.73- 0.16- 0.06- بئر أم طويفية 17
 7.54- 2.24- 0.64 0.36- بئر محطة التوليد  18
 6.82- 2.24- 1.12 0.46 بئر العاليات  19
 7.61- 2.25- 0.14 0.02 بئر آفر بهم  20
 8.22-  0.36 0.23 بئر بصين 21
 7.32- 2.15- 0.29 0.15 بئر تل سكين 22
 7.13- 2.15- 0.04 0 تل سكين الكبريتي  23
 6.95- 2.4- 0.21 0.04 بئر المبارآية 24
 7.42- 1.89- 0.18- 0.16- بئر الفرحانية 25
 7.60- 2.28- 0.13- 0.32- بئر السعن  26
 7.20- 1.89- 0.34 0.05 بئر المشيرفة 27
  1.7- 0.21 0.07- بئر عين الدنانير  28
  1.23- 0.12 0.08- بئر شتاية 29
 6.20- 0.74- 1.05 0.51 بئر فطيم العرنوق 30
 7.15- 1.35- 1.43 0.68 بئر الحراآي 31
 5.75- 0.01 0.77 0.33 بئر رقامه 32
 5.95- 1.12- 1.22 0.47 بئر وريدة  33
 6.64- 0.25- 0.9 0.43 بئر تل درى  34
 6.80- 0.7- 0 0.08- طريق الحرير  35
 6.05- 1.56- 0.73 0.24  بئر سكرة 36
 6.30- 0.71- 1.03 0.45  شرب- العرنوق 37
 7.05- 1.72- 0.45 0.22 بئر دحيرج  38
 8.62- 2.53- 0.41 0.2  حسيا الصناعية 39
 5.44- 2.08- 1.88 0.76 بئر زيدل 40
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، Ca+HCO3ليت بتابعية آل من  عالقة ما بين قرائن اشباع آل من الكالسيت ، الدلوميت ، الجبس و الها١٣. الشكل
Ca+Mg+HCO3 ،Ca+SO4 و Na+Cl 
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 الدراسات النظائرية  -٧
امور        تشكل الدراسات النظائرية اليوم جزءا ال يتجزء من مختلف التقنيات التي             ى ب بد من استخدامها في أي دراسة تعن

ات          تقييم مصادر المياه الجوفية ، فهذه التقنية تجيب ع    ة، العالق د مصادر التغذي ة من حيث تحدي ة األهمي ن اسئلة بالغ

ى مدى               ة عل ة آقرين اه الجوفي ار المي د اعم الهيدروديناميكية بين مختلف الطبقات الجوفية واألهم من آل ذلك هو تحدي

ة  تجدد هذا الحامل العميق في ظل السؤال المطروح حول التمييز ما بين التغذية المعاصرة المرتبطة بحل     قة المياه الحالي

أن                    ك ف ار تل والتغذية القديمة التي تمت تحت شروط مناخية مغايرة عما هو موجود حاليا وبالتالي وفي حال معرفة أعم

صادر     ذه الم ع ه ل م ى للتعام تراتيجية المثل ا األس رض علين ك يف  & Wagner&Geyh (1999); Geyh.  ذل

Wagner (1982); Geyh (1994) Geyh et al (1995).   

ة                        ى البني يم عل ك الق ة اسقاط تل من خالل القراءة األولية لنتائج التحاليل النظائرية والتوزع الجغرافي لتلك القيم ومحاول

ة           ة مجموعات مائي دينا وجود ثالث ين ل ائر       . الجيولوجية لمنطقة الدراسة تب ة للنظ يم الوسطية والحدي راز الق ا اب حاولن

ديتيريوم  الثابتة و  ة      (d = δD-8δ18O)قيم فرط ال اه الجوفي ار المي ات اب ا       لعين دا آم ى ح ة عل ل مجموعة مائي ين  لك يب

  . ٤ل الجدو

ة   لمختلف المجموعات المائية في منطقة الدراسة بقيم معنوية ما بين المجموعة المائية        التراآيز النظائرية  تتمايز التابع

ة   ظائرية بقيم نمقارنة  بقيم نظائرية أآثر أغناء  والمميزة لبلوك مرتفع حماه   اه الجوفي لمنخفض  أآثر نضوبا لعينات المي

أن                  هذا التمايز   . بلوك حمص  ة أذا سلمنا ب يفرض علينا التفكير بأن هذه المجموعات المائية تتباين من حيث منشأ التغذي

ة       اطق التغذي ر تكشفات الصخور                        فقط    مياه األمطار في من شكل مباشر عب تم الرشح ب ات بخر وي ال تتعرض ألي عملي

   .  كربوناتية المكرسته ال

  
   الخصائص النظائرية لمختلف المجموعات المائية في منطقة الدراسة٤الجدول 

  
Groupes of water  Max δ18O Min δ18O Mean δ18O Max δ2H Min δ2H Mean δ2H Mean d 
  )‰( )‰( )‰( )‰( )‰( )‰( )‰( 
Group of recharge 
area -6.53 -6.81 -6.65±011 -28.68 -33.81 -30.98±2.97  22.2 
Group of Hama 
uplift -4.01 -6.21 -5.52±0.55 -26.65 -39.11 -31.89±3.54 12.3 
Group of Homs 
depression -7.15 -8.74 -8.01±0.46 -42.87 -55.05 -48.78±3.95  15.7 

  
  
  
  :  في المياه الجوفية ومصدر التغذيةH 2δ و O18δعالقة  ١-٧

شكل  ر ال ة  دي١٤ .يظه ي       δ2H و  δ18Oاغرام   عالق ل الكريتاس ة لحام اه الجوفي ات المي وزع عين ى لت (  األعل

ه    إلى التمايز الواضح في الترآيب النظائري   والذي يشير  في منطقة الدراسة) تورونيان–سينومانيان   اء علي ذي بن وال

  .  )٥  و٤ الجدول(مجموعات مائية تم تقسيم منطفقة الدراسة إلى ثالثة 
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   : لمجموعة المائية األولىا

رط   )3a .الحظ الشكل ( والواقعة على األطراف الشرقية للسلسلة الساحلية     ٥ إلى   ١ من   اآلباروهي تضم    تتراوح قيم ف

يم   ). ٥ والجدول  ١٤.الشكل (   ‰22+مع قيمة وسطية تصل إلى  + ‰24و  + ٢٠ما بين ) d(الديتيريوم    δ18Oق

ى            . ‰6.65- مع قيمة وسطية        ‰6.81- و   6.53-تقع في المجال ما بين         وم تصل إل ز التريتي ر      4TUتراآي   في بئ

   (14C > 50 pmc) ١٤-للكربونعالية مصياف وفعالية إشعاعية 

   :نقاط هذه المجموعة المائية على خط الهطول المطري لحوض شرق المتوسط والمعرف بالمعادلة وقوع 

δ2H = 8 δ18O + 22  

ار  تعكس تغذية حديثة ومباشرة لهذه المستقرة منها والمشعة ظائرية األخرى  الخصائص الن  طبيعة   مع  من الرشح   اآلب

  . ل المطريالمباشر للهاط

 
  

ة   ار من     :  المجموعة الثاني ى  ٦وهي تضم االب اة     ٢٤ إل ع حم شكل  (  والمتوضعة في مرتف ذه   . ) 3a.الحظ ال ز ه  تتمي

ين    ا ب وم م رط ديتري يم ف ة بق ة المائي يم + ‰١٨و  + ٨المجموع ين  δ18O وق ا ب ة ‰6.21- و 4.01- م ع قيم   م

ون   T > 0.6TU ) ( وجود تراآيز للتريتيوم  . ‰5.52-وسطية  ة للكرب ة عالي شير   (14C > 20 pmc) ١٤-وفعالي  ت

  .  ايضا  حديثةإلى وجود تغذية 

  

ذي  ٢٠٠ ال يتجاوز مق  بع) ٣٢رقم  (  باستثناء بئر رقامة     ٤٠ إلى   ٢٤ تشمل األبار من     وهي :  المجموعة الثالثة   م وال

ذا          من المؤآد انه يضخ مياه حوامل اعلى و        ة له يرتبط ربما يتغذية سطحية نتيجة المواصفات الهيدروآيميائية والنظائري

ين                    . البئر ا ب توصيف هذه المجموعة نظائريا بموجب موقعها في بلوك منخفض حمص فهي مميزة  بقيم فرط ديتريوم م

ين    مδ18O وقيم + ‰20و  + ١٢ شكل  ( ‰8.01-  مع قيمة وسطية    ‰7.15-و 8.74- ا ب وجود    عدم ).١٣. ال

وم    ز للتريتي ون   T# 0TU ) ( تراآي ة المنخفضة للكرب ى إن   (14C < 10 pmc) ١٤-والفعالي شير إل اه   ت ة   المي الجوفي

    قديمة وتمت تغذيتها في فترات مناخية مغايرة  هذه المجموعة ل

  

ة  في             الثانية والثالثة   لنظائري ما بين المجموعتين     أن هذا التمايز في المحتوى ا      اه الجوفي ة للمي ائر الثابت ونضوب النظ

ى           ذي يصل إل سبة لالوآسجين      ‰2.5-بلوك منخفض حمص وال ة مع       ‰17.0- و   ١٨- بالن ديتريوم مقارن سبة لل  بالن

  . ذية المياه الجوفية المياه الجوفية لبلوك مرتفع حماه ، يقودنا إلى الجزم بأن هنالك تباين في مصادر تغ

  

بموجب المعطيات النظائرية والوضع الجيولوجي فأن تغذية المياه الجوفية  في مرتفع حماه ترتبط بالية تغذية مزدوجة                  

شرقية                 ى االطراف ال ى عل ة للجوراسي والكريتاسي األعل من جهة رشح الهطوالت المطرية على التكشفات الجيولوجي

 م عن سطح البحر أو عن طريق عمليات الرشح المباشر ١٠٠٠متباينة وتصل إلى حدود  للسلسلة الساحلية بارتفاعات    

)  تورونيان –سينومانيان (في منطقة الدراسة المتكشفة للهاطل المطري على التكشفات الجيولوجية للكريتاسي األعلى    

  .الرشحنتيجة التعرض للبخر أثناء عمليات وهذا ما يبرر األغناء في قيم النظائر الثابتة 

ة    ذى من مرآب ة تتغ ائر الثابت ضوبا بالنظ ر ن نخفض حمص واألآث وك م ة لمجموعة بل اه الجوفي د أن المي  في حين نج

شمالية              دة لالطراف ال ى العائ ى تكشفات الكريتاسي األعل ة عل ة والثلجي اساسية وهي ترتبط بالرشح للهطوالت المطري



 ٣٣

شمالية     وربما وبوالشمالية الشرقية لسلسلة لبنان الشرقية      ة ال ة من التدمري ة    شكل أقل بكثير بتغذي ة الجنوبي من الناحي

  . الشرقية لمنطقة الدراسة من خالل الجريانات السطحية والتي ترفد المياه العميقة في المنطقة عن طريق الفوالق
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δD = 8δ18O + 10δD = 8δ18O + 22

  

  دراسة في عينات المياه الجوفية لحامل الكريتاسي األعلى في منطقة ال  δ2H مع δ18Oعالقة  ١٤. الشكل
  
  
  

   يمكن تلخيصه بما يلي في منطقة الدراسةأن ما يمكن التوصل أليه على قاعدة المحتوى النظائري المستقر  للمياه الجوفية 
  
ة المدروسة                       δ2H مع   δ18O من خالل العالقة     -١ ة في المنطق اه الجوفي ر في الترآيب النظائري للمي فأن هناك تمايز آبي

اه منطقة  العميق فيالكريتاسي   األولى مجموعة نقاط حامل      :مجموعتينلي بين   والتي تشير إلى فصل واضح وج       مرتفع حم

  .منخفض حمصالعميق في منطقة  الكريتاسي والثانية مجموعة نقاط حامل

  

ز    (EMWL) على الرغم من ارتباط المجموعتين بخط الهطول لحوض شرق المتوسط      -٢ ى تتمي  إال أن المجموعة األول

ة في                   غناء آبير في ا   اب لنظائر الثابتة والتي تشير من جهة إلى بخر جزئي ومن جهة أخرى إلى ارتفاع أقل في مناطق التغذي

  .التغذية األآثر نضوبا تشير إلى ارتفاعات أعلى ومتباينة لمناطق حين أن المجموعة الثانية 

  

ام -٣ ضوبيالحظ منحى ع ي  لن درج ف ع ت ة م ائر الثابت اقص  النظ ة اإلشعاعيةتن ونالفعالي دءًا من ١٤- للكرب األطراف  ب

ى                 الشرقية من سلسلة لبنان الشرقية       دا عل نحو الشمال والشمال الشرقي  داللة على أن مساهمة التغذية الحديثة ضعيف ج

  .الرغم من وجود تدرج هيدروليكي بما يتناسب وحرآة المياه الجوفية 
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  : وملوحة المياه الجوفية ١٨-العالقة بين ترآيز األوآسجين ٧٫٢
ل من التبخر                           ر آ ة أث د ميكانيكي ة ، وتحدي لمعرفة مدى أهمية الدراسات النظائرية في  تحديد منشأ ملوحة المياه الجوفي

– األوآسجين  قيم على ملوحة المياه الجوفية ، فقد تم دراسة العالقة ما بين والمزج بين المجموعات المائية     واالنحالل  

ز       . لمنطقة الدراسة   جوفية  عينات المياه ال   مع تراآيز الكلور في      ١٨ ادة ترآي ى زي أن البخر يعمل عل فكما هو معروف ف

في حين أن انحالل األمالح  يؤدي إلى زيادة الملوحة دون التأثير على التراآيز             بنفس الوقت ،    آل من النظائر والملوحة     

ور والملو                ز الكل ور يعكس           النظائرية وآما أشرنا سابقا أن هنالك عالقة واضحة جدا ما بين ترآي ة ، أي أن الكل حة الكلي

  .أي تأثير خارجي يمكن أن يطرأ على ملوحة المياه 

ين                  ١٥ .استنادا إلى ذلك يبين الشكل     ايز الواضح ب ى التم شير إل ة والتي ت ة حيث      تلك العالق ة الثالث المجموعات المائي

شكل           تأثير عامل االنحالل آعامل حاسم في        تظهر النقاط المائية من بلوك منخفض حمص         ور ب ز شاردة الكل ادة ترآي  زي

ة لألوآسجين  يم شبه ثابت ل ق ر مقاب ين ١٨–آبي ا ب رواح م ي تت ة من  ‰8.5-  و ‰7.5- والت ى غاي مع مالحظة عل

ة حمص                    شرقي من مدين وب ال شرق والجن ى ال ة إل األهمية بأن عامل األنحالل يكون أآثر وضوحا بالنسبة لالبار الواقع

شرقية       وآلما ابتعدنا عن األطراف ا     ان ال ة          لشرقية لسلسلة لبن ة في منطق اه الجوفي ار المي ، في حين تظهر مجموعة اب

ة                           ائر ضمن عالق اء في النظ ور واغن ز الكل ل من ترآي ادة آ زامن في زي مرتفع حماه عمليات بخر واضحة من خالل الت

اه   واخيرا فان عمليات خلط  المياه ما بين المجموعتين غير واضحة ومن الم          . خطية موجبة    ار المي مكن ان تترآز في اب

  . الجوفية المتواجدة في القرب من منظمومة الفالق الكبير الموجود في المنطقة
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   مع قيم تراآيز الكلور لعينات المياه الجوفية في منطقة الدراسة١٨-ما بين قيم األوآسجين  عالقة ١٥. لشكلا
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  ة في منطقة حوض العاصي األوسط المحتوى النظائري لعينات المياه الجوفي٥الجدول 
   

Map Name  Depth Aqui δ18O δ2H d 3H δ13C 14C % 
ºN of well (m) Litho )‰( )‰( )‰( (TU) )‰(  (pmc) 

Group of recharge area         

 J+Cr -6.57 -32.70 19.86 4.4 -11.60 53.39 500 آازية -مصياف  1

 J+Cr -6.80 -33.81 20.59  -12.94 80.62 560 بئر طير جبة  2

 Cr -6.65 -30.01 23.19  -19.88 69.37 560 بئر تموز  3

    Cr -6.53 -28.68 23.56 430 بئر عين الفوار  4

    nK -6.71 -29.70 23.98 537 بئر جب البستان  5

Group of Hama elevation           

   Cr -5.95 -29.47 18.13 2.53 250 مخفر- بئر جرجرة  6

   Cr -4.01 -26.64 5.44 0.84 700  الحمراء الشمالي  7

   Cr -6.05 -39.10 9.30 0.6 500 بئر أبو سمرة  8

   Cr -5.24 -33.10 8.82 0.6 336 بلدية-بئر آوآب  9

   Cr -5.67 -30.89 14.47 1.97 200 ضخ صوران   10

   Cr -5.60 -32.13 12.67 0.98 350 بئر غرب قمحانة 11

 Cr -5.57 -35.46 9.10 0.6 -10.41 8.97 258 خان شيخون 12

   Cr -6.10 -35.11 13.69 0.6 225 بئر آفربنودة 13

 Cr -5.84 -33.91 12.81 0.91 -10.49 23.81 130  قلعة المضيق 14

   Cr -5.13 -28.68 12.36 0.6 350  استراحة األمانوس 15

   Cr -5.13 -32.63 8.41 0 280 بئر المبارآات 16

 Cr -5.46 -34.87 8.81 0.6 -8.45 22.09 250 بئر أم طويفية 17

   Cr -6.20 -34.34 15.26 0.6 200 بئر محطة التوليد  18

    Cr -5.34 -34.02 8.70 200 بئر العاليات  19

 Cr -5.93 -28.96 18.48  -11.97 17.16 225 بئر آفر بهم  20

    Cr -5.90 -29.24 17.96 380 بئر بصين 21

    Cr -5.02 -26.45 13.71 190 بئر تل سكين 22

    Cr -4.76 -26.47 11.61 250 تل سكين الكبريتي  23

    Cr -5.98 -34.45 13.39 300 بئر المبارآية 24

Group of Homs depression          

 Cr -7.86 -46.71 16.17 0 -10.27 3.90 825 بئر الفرحانية 25

 Cr -8.08 -44.14 20.50 0.6 -10.53 7.19 1130 لسعن بئر ا 26

   Cr -8.24 -45.63 20.29 0 1100 بئر المشيرفة 27

 Cr -7.96 -49.39 14.29 0 -10.37 5.62 1027 بئر عين الدنانير  28

 Cr -7.71 -49.72 11.96 0.6 -9.82 5.02 1045 بئر شتاية 29

   Cr -8.67 -55.05 14.31 0 930 بئر فطيم العرنوق 30

 Cr -6.86 -43.66 11.22 0 -10.56 3.56 488 بئر الحراآي 31

   nK -6.88 -43.09 11.95 0.6 200 بئر رقامه 32

 Cr -7.76 -47.53 14.55 0 -7.19 6.53 1380 بئر وريدة  33

 Cr -7.68 -44.10 17.34  -6.85 4.58 910 بئر تل درى  34

 Cr -7.47 -42.87 16.89  -8.28 15.08 400 استراحة طريق الحرير  35

    Cr -8.39 -51.24 15.88 1360 بئر سكرة  36

 Cr -8.74 -52.94 16.98  -10.19 22.49 950  شرب-فطيم العرنوق 37

    Cr -7.15 -47.52 9.68 250 بئر دحيرج  38

 Cr -8.49 -54.92 13.00  -10.45 24.55 700 بئر حسيا الصناعية 39

 Cr -7.81 -51.29 11.19   -8.72 5.88 1659 بئر زيدل 40
nK; not knowon; Tritium analyses not finshed tell now  
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  أعمار المياه الجوفية    -٨

ا من                   لم يكتمل في منطقة الدراسة ،      م رفعه ة التي ت ات المائي ة العين ة الدراسة    تحليل عنصر التريتيوم لكاف ، لكن    منطق

ة   وخاصة المياه الجوفية لمنخفض حمص ه الجوفية   بشكل عام تظهر عينات الميا     وم فالغالبي تراآيز منخفضة من التريتي

وم          ز التريتي ا سويات تراآي ات تكون فيه ك العين أ القياس     منخفضة و العظمى من تل ل من خط ذا   . (TU 0.5 )اق من ه

ة    ى أن تغذي شير إل ة ت اه الجوفي ات المي م عين ي معظ وم ف د التريتي دم تواج أن ع ق ف ة  المنطل ي منطق ة ف اه الجوفي  المي

  .الدراسة قد تمت قبل تجارب التفجيرات النووية التي تمت في بداية العقد السادس من القرن الماضي

ر مصياف    (TU 4.4)  المياه الجوفية تقع في مناطق االتغذية  في بعض عينات )٥الجدول  ( التريتيوم المقاس  في بئ

(2.5 TU) وم     في بئر جرجرة إلى الشرق قليال رة من التريتي ز معتب  من مناطق التغذية إضافة إلى ذلك فان وجود تراآي

القرب من مجرى العاصي   ار ضخ صوران ب ي مجموعة اب ة ف اه الجوفي ي المي ى  ) TU 2(ف ة عل ة مهم شكل قرين ي

ة         ك المنطق ة في تل اه الجوفي أ القياس للتريتي        . مساهمة النهر في تغذية المي ى من خط وم في  وجود بعض سويات أعل

اء العواصف      ان أثن بعض ابار بلوك منخفض حمص ايضا داللة مهمة على تسربات للمياه من المجاري الموسمية للودي

  . المطرية المهمة  نحو المياه الجوفية 

    

    في المياه الجوفية ١٤–نظائر الكربون والفعالية اإلشعاعية للكربون  ٨٫١
  

ى      ١٤-المياه بدءًا من تشكل الكربون   يبدأ المسار العام لنظائر الكربون ضمن حلقة         سده عل  في أعالي االتموسفير وتأآ

ات                      14CO2شكل   ى شكل مرآب ، ومن ثم تخلخله عبر نطاق التربة في مناطق التغذية، ودخوله ضمن النطاق المغلق عل

  آربوناتية رئيسية

 = CO2 (aq) + HCO3
-+ CO3

2-     (1))Total Dissolved Inorganic Carbon, TDIC(  

  

ة                      ة، ومجموعة الخصائص الفيزيائي ة من جه اطق التغذي ة لمن ة الجيوآيميائي ات للطبيع ذه المرآب ويتبع تواجد ترآيز ه

ـ        ي ل ضغط الجزئ ط وال ة الوس رارة وحموض ة الح ة بدرج ة      . CO2المتعلق ة للفعالي ة العياري وم أن القيم ن المعل وم

ون  عاعية للكرب ات األخ ١٤–اإلش ى حلق ايرة عل ديث والمع ام  الح ى١٨٩٠شاب ع ساوي إل  (Modern Carbon ت
14C=100pmC (Percent تترافق بقيمة ، PDB (Pee Dee Belemnite)‰ ٢٥ -= C δ13 في حين وجد أن ،

ى        ١٣δ Cترآيز  قيمة     ساوي إل دًا        13C δ = - ٦٫٥‰  في االتموسفير ت اء ضخمة ج ة إغن ك عملي ذا يعني أن هنال  ، ه

ات مساهمة   ) ‰18.4 ( وري    ناتجة عن عملي ود األحف ى     Sliege& Fontes (1984) الوق ر إل شير بوضوح آبي  وت

  .عمليات التجزؤ النظائري التي تقوم به النباتات أثناء عمليات التمثيل الضوئي

 باإلضافة إلى ذلك إذا تشكلت الجملة الكربوناتية للمياه في ظل ظروف التغلغل الجوفي لها على حساب مزيد من انحالل        

سي   ـ    (ة  الصخور الكل يم الوسطية ل شاط       ) δ C = 0١٣‰  و C= 0 % pmC١٤الق ى تخفيض الن ؤدي إل ك ي إن ذل ف

ون   وعي للكرب عاعي الن ة    ١٤–اإلش اء الجمل ة وإغن اه الجوفي ي المي عاعي ف شطار اإلش ار االن ين االعتب ذ بع  دون األخ

الكربون  ة ب ون  . ١٣-الكربوناتي ائري للكرب وى النظ د المحت إن تحدي الي ف صحيح   ع١٣-وبالت ة لت ن األهمي ة م ى غاي ل

  .أعمار المياه الجوفية
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ون     عاعية للكرب ة اإلش اس الفعالي م قي ر   ١٤–ت ز النظي يPDB ‰ C δ13  وترآي ضوي    ( DIC ف ون الالع الكرب

 م   وبحيث تغطي جغرافيا مساحة المنطقة المدروسة    ١٦٦٠ إلى   200 بئر أعماقها محصورة ما بين           ١٩في  ) المنحل

ة اإلشعاعية    .PDB -6.9‰ PDB ‰19.9– تتراوح من δ13Cائرية لـ النتائج النظ،    في حين تشير قياسات الفعالي

  ).   ٥ الجدول( pmc  3.6 % إلى  pmc %80.6   بالتناقص من القيمة ١٤-للكربون

از       ) 13-‰( في منطقة الدراسة     ١٣-أن اإلغناء الكبير في قيم الكربون      ة   في C02مقارنة مع القيمة البدائية لغ (  الترب

ى    17–في المناطق الجافة وشبه الجافة القيم محصورة ما بين           ات التجزؤ النظائري النحالل         )  22-‰ إل رتبط بعملي ت

ون          ة اإلشعاعية للكرب ة للفعالي ة مكثف  في  ١٤–وترسيب الكربونات ويشكل ذلك  قرينة مهمة  على عملية تمديد نظائري

سية حيث              المياه الجوفية ،  سواء آان ذلك في مناط         ة لألمطار مع الصخور الكل اه الجوي ق التغذية من خالل تفاعل المي

ون             وى النظائري للكرب ة أن المحت صفر      ١٣–أثبتت الدراسات العالمي سية مساويا لل ا أن معظم   .  في الصخور الكل وبم

شبعة    ي م ة ه ة الدراس ي منطق ة ف اه الجوفي شبعة  المي وق م ى ف صل عم إل ن أن تح ن الممك سيت فم الل بالكال ة انح لي

سيت         ( وترسيب   ة بالكال اه الجوفي ة إشباع المي وى       ) ضمن تغيرات فصلية لقرين اء المحت ى إغن دورها إل ؤدي ب والتي ت

   .١٣-النظائري للكربون

     تأريخ أعمار المياه الجوفية ٨٫٢

ـ   ة اإلشعاعية ل اس الفعالي ق قي ة عن طري اه الجوفي ار المي أريخ أعم ون الالعضو14Cإن ت ي الكرب ي  ف ي المنحل الكل

(TDIC)           اذج التي بنيت لتصحيح رًا لمختلف النم شات وتبري ر من المناق  ما زال أحد المعضالت األساسية ومحًال لكثي

  : حسب المعادلة ١٤ –والمحسوبة استنادًا لقانون التفكك اإلشعاعي للكربون  أعمار المياه الجوفية الظاهرية  
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  .سنة ) (30 + 5730 ويساوي إلى  14Cعمر النصف للكربون  :  λحيث     

Ao  : ١٤ -قيمة الفعالية اإلشعاعية البدائية للكربون.  

At  :  المقاسة في المياه الجوفية عند الزمن ١٤-قيمة الفعالية اإلشعاعية  للكربون t.  

  

انون التفكك اإلشعاعي و                ى ق ة        إن األعمار الظاهرية والمحسوبة استنادًا إل ة اإلشعاعية البدائي ذي يفترض أن الفعالي ال

ساوي  ن       ، pmc %100ت ة م ار جمل ين االعتب ذ بع ي تأخ صححة والت يم الم ن الق ف ع ان تختل م األحي ي معظ ي ف ه

أثير المباشر              الي الت ة وبالت اه الجوفي المعطيات سواء آانت جيوآيميائية أو عمليات تبادل نظائرية على طول مسار المي

على فعالية 
14

C       ك المشكلة والموجودة  ضمن الكربون الالعضوي المنحل، ومن أهم النماذج العالمية التي تصدت لتل

ذآر         ة ن ات المزج          في أغلب المراجع العالمي ى مختلف آلي دة عل ائي          :  والمعتم ط الكيمي د الخل سطة والتي تعتم اذج مب نم

د ا Tamers (1975); Ingerson &Pearson (1964 (والنظائري ري      ونماذج تعتم ادل النظي ائي والتب ط الكيمي لخل

Evans et al. (1979); Fontes & Garnier ( 1979); Salem et al. (1980); Eichinger (1983) 

زان    ديثًا نموذج مي ة -وح م وضع نموذج   .  Mass Balance  Plummer et al, (1992)   الكتل د ت ذلك فق آ
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ل       د من قب ائي البع دروليكي ثن دير الكمي     Geyh et al (1984) و  Geyh & Backhaus (1979)هي  من أجل التق

ون   وى الكرب ى محت ن أن يحصل عل ذي يمك ة  ١٤–ال ة العميق اه الجوفي ت (confined aquifer) للمي ا إذا آان  فيم

ة     (aquitard)التغذية عاموديه من السطح  وتتخلل طبقة حاجزيه     اه الجوفي أن عمر المي  إلى المياه العميقة وبالتالي ف

ة الوضع                      العميق ى ماهي شكل رئيس عل د ب د يعتم ائي البع ذا النموذج ثن ة يمثل عملية خلط لمياه من مختلف األعمار ، ه

ا أن يكون                              ة الحرة ، فإم ة للطبق اه الجوفي ة ومنسوب المي ة العميق ري للطبق سطح البيزومت ين ال ا ب الهيدروديناميكي م

اه هي صاعدة من الطب                  ة المي أن حرآ الي ف ا وبالت إن                الفرق موجب ة ف ذه الحال سطحية ، في ه ة ال ى الطبق ة إل ة العميق ق

ة الكتيمة                      ١٤–محتوى الكربون    ر الطبق ى األسفل عب  ال يتغير ، في الحالة المعاآسة لدينا حرآة من الطبقة السطحية إل

اه من خالل ا            ١٤-أو نصف النفوذة إلى الطبقة العميقة وبالتالي فإن محتوى الكربون          سرعة المي رتبط ب ة   متغير وي لطبق

ر وارد      إن إمكانية تطبيق هذا النموذج      . الحاجزية   را غي سبب  في منطقة الدراسة أم ة  ب ى أرض    قل ة عل ات األولي  المعطي

  . وخاصة فيما يتعلق بتغيرات مناسيب المياه الجوفية لحامل الكريتاسي األعلى أو الطبقات القريبة من السطح الواقع 

  

شكل رئيس           ١٤-مة الفعالية اإلشعاعية للكربون   بشكل عام وداخل الطبقة الجوفية فأن قي       زمن والناتجة ب  تتناقص مع ال

  :عن اآلليات التالية 

   مع الزمن١٤-  التفكك األشعاعي الطبيعي للكربون-١

    عمليات خلط المياه الجوفية من مختلف األعمار -٢

ون التي تحصل      بي(isotopic exchange) و التبادل النظائري  (dilution) عمليات التمديد -٣ ن مختلف مصادر الكرب

ون   ة الكرب ى فعالي اعالت       ١٤ -عل ور والتف ل  التط عاعية ومجم ة اإلش ة الفعالي صخرية عديم ات ال الل الكربون ل انح  بفع

ؤدي                      ات انحالل أو ترسيب والتي ت ة من عملي الجيوآيميائية للمياه  في الطبقة الجوفية  العميقة وخاصة للجملة الكربوناتي

   Wigley (1979), Wigley et al. (1978).  في المياه الجوفية١٤-في المحتوى النظائري للكربونإلى تغير 
Fritz et al.( 1979)  .  

   :قيم نظائر الكربون التي تم إدخالها من أجل عمليات حساب لكافة النماذج هي على الشكل التالي
  

     δ13Csoil = -2٢ ‰ and 14C =100 % for biogenic C 

     δ13Ccarb = 0 ‰    and 14C = 0 % for marine carbonate  
  

ة         ار أن الفعالي ى   Aatm في الغالف الجوي        14Cآذلك تم اعتب ساوي إل ة      100pmc  ت يم الفعالي  والتي استخدمت مع ق

ا في ا            .  والمقاسة في عينات المياه الجوفية     14Cاإلشعاعية لـ    م أبرازه . لجدول نتائج أعمار المياه الجوفية المصححة ت

ل   A0بموجب ذلك فأن القيم البدائية لـ       . ٦ اذج مث   والمحسوبة وفق تلك النماذج تتبدل ضمن مجال آبير لكن بعض النم

(Ingerson & Pearson (1964); Fontes & Garnier ( 1979);   ـ ة ل  A0 تعطي قيم متقاربة جدا، القيم العالي

 Ingerson)بمطلق األحوال سيتم أعتماد نموذج  . Salem et al. (1980); and Tamers (1975(ترتبط بنماذج 

&Pearson 1964آونه أألآثر شيوعا في التطبيق  .  

ى   A0أن مقارنة اعمار المياه الجوفية المصححة لهذا النموذج مع األعمار غير المصححة  مع قيمة    ساوي إل  100  ت

pmcشكل ي ال ا ف م ابرازه د ت ل التطورا١٦.  ق ى أن مجم شير إل ذي ي ة  وال ة الكربوناتي ى الجمل ة عل ت  الجيوآيميائي

ون          ادل التي             ١٤-وتحديدا عمليات التمديد التي تحصل على الفعالية اإلشعاعية للكرب ات التب ة وعملي ة الجوفي  في الطبق
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ى والتي يأخذها النموذج بعين األعتبار قد أدى CO2  تتم ما بين الكربونات المنحلة و  ة    خفض  إل اه الجوفي ار المي  أعم

  .  )٦الجدول (   مقارنة مع األعمار غير المصححة%60 إلى ٤٠بة تتراوح ما بين نسب

شكل عام غاز                             سلفاتية والتي تحرر ب سية ال ة الكل سحنة الكيميائي إضف إلى ذلك فان بعض ابار منطقة الدراسة ذات ال

H2Sوالناتج عن ارجاع المادة العضوية وتحرير  (H2CO3) ون   والتي تؤدي إلى تمديد الفعالية  ١٤-اإلشعاعية للكرب

  لم يأخذ بعين األعتبار في هذه المقاربة والذي له تأثير ايضا على تناقص اعمار المياه الجوفية

 Bajjali et al. (1997); Clark et al. (1995) .   
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ه الجوفية  واألعمار المائية الغير مصححة ألبار المياI&P العالقة ما بين األعمار المصححة وفق نموذج ١٦. الشكل

  .في منطقة الدراسة
  

اطق                ١٦. بالعودة إلى الشكل   ة في من اه  الجوفي ار المي شمل اب ة والتي ت ة الثالث  والذي يظهر وجود المجموعات المائي

نخفض حمص و اه وم ع حم ة لمرتف اه الجوفي ار المي ة ، واب ذي التغذي ة ال اه الجوفي ار المي ي ألعم سل منطق يعكس تسل

ار التي تتموضع       اؤليثير تس هذا الشكل     .في حوض العاصي األوسط     لحامل الكريتاسي األعلى      حول وجود بعض االب

وى النظائري لالوآسجين                      ا تنتمي من حيث المحت م انه ى مجموعة منخفض      ١٨-في مجموعة مرتفع حماه مع العل  إل

م دراسة العال  ؟حمص د ت ة فق ة مائي ل مجموع ة لك رات التغذي د فت ن أجل تحدي ذا المنظور وم يم  ضمن ه ين ق ا ب ة م ق

ـ   ائري ل وى النظ δالمحت
18

O   وذج ق نم صححة وف ة الم اه الجوفي ار المي  Ingerson &Pearson, (1964) واعم

ة لمنخفض             وإجراء مقارنة من حيث زمن التغذية ومنشأها ما بين         اه الجوفي  ابار المياه الجوفية لمرتفع حماه وابار المي

شكل حمص والتي تم      شير  ١٧.أظهارها في ال ذي ي ى   وال ى في حوض          إل ة الكريتاسي األعل ة لطبق اه الجوفي ايز المي تم

  :  العاصي وبما يرتبط مع البنية الجيولوجية إلى ما يلي 
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   ١٤- نتائج تقدير أعمار المياه الجوفية أعتمادا على الفعالية اإلشعاعية للكربون٦الجدول 
  

Sit   d13C 14 C with Tamers I &p F&G Evans Eichinger 

Map N0 Name of wells (‰ PDB) (%pmc) A0=100% Ages 

Group of recharge area                
 700- 330- 120- 103- 540     200 05 53.4 11.6- مصياف 1
طير جبة  2 -12.9 80.6 01 780 -3 950 -2 600 -1800 -2730 -2970 
 000 2  200 2  300 4  200 2  700 2- 000 03 69.4 19.9- تموزه 3
Group of Hama elevation                  
خان شيخون  12 -10.4 9.0 19 900 14 200 13 750 13 700 13 300 13 300 
قلعة المضيق  14 -10.4 23.8 11 850 06 100 05 700 05 700 05 300 05 200 
 900 03 950 03 500 04 600 04 750 06 500 12 22.1 8.5- بئر أم طويفيه 17
آفر بهم  20 -12.0 17.2 14 600 08 850 09 500 09 900 09 200 09 200 
Group of Homs depression                 
 000 20 900 19 500 20 500 20 100 21 800 26 3.9 10.3- الفرحانيه 25
 200 15 900 14 700 15 700 15 000 16 800 21 7.2 10.5- السعن 26
 000 17 800 16 500 17 600 17 000 18 800 23 5.6 10.4- عين الدنانير 28
 500 17 500 17 000 18 100 18 000 19 700 24 5.0 9.8- بئر شتايه 29
 400 14 800 11 000 13 400 13 900 16 600 22 6.5 7.2- بئر وريدة 33
 100 12 000 14 400 15 800 15 750 19 500 25 4.6 6.9- بئر تل درى 34
 700 06 500 06 400 07 600 07 900 09 600 15 15.1 8.3-  الحريرطريق 35
 500 05 400 05 900 05 000 06 600 06 300 12 22.5 10.2- فطيم العرنوق 37
 000 05 100 05 400 05 500 05 900 05 600 11 24.6 10.5- حسيا الصناعية 39

 900 14 600 14 600 15 800 15 700 17 400 23 5.9 8.7- بئر زيدل 40

  
  
  

  
ك من خالل          .١ ساحلية وذل ال ال سلة الجب وجود تغذية حديثة للمياه الجوفية وذات قيمة معنوية جدا تظهر في سل

ك        ة مع تل اه الجوفي مجموعة من القرائن النظائرية من حيث تطابق القيم النظائرية الثابتة  والتريتيوم في المي

 ، محطة    6.17- ‰ محطة أدلب     5.45- ‰محطة حمص   (ة    القيم الموجودة في مياه االمطار لمنطقة الدراس      

ة  اب جن زمن ٦٫٥١‰ -ب ن ال ة م رة طويل ة  ).   ولفت ة العالي وم والفعالي ود التريتي أن  وج ك ف ى ذل إضافة إل

اه      ١٤-للكربون ذه المي ة ه شكل  ( تؤآد حداث ة         ). ٦ والجدول  ١٧.الحظ ال اه الجوفي ار المي ى اب ره عل م ذآ ا ت م

ع                       للطرف الشرقي للسلسلة   ار نب م اعتب د ت شرقية وق ان ال سلة لبن ا هو موجود في سل ساحلية ينطبق مع م  ال

 . الفيجة آممثل عن التغذية الحديثة للطبقة الجوفية في الكريتاسي االعلى في سلسلة لبنان الشرقية 

  
ة   ترتبط المياه الجوفية في حامل الكريتاسي  لمرتفع حماه بتغذية من سلسلة الجبال الساحلية إضافة                 .٢ ى تغذي إل

اه                   ة حم شكل   ( حديثة محلية في اماآن تكشفات الكريتاسي وخاصة  إلى الغرب من مدين شكل  3a.الحظ ال .  وال

δوتتميز هذه المجموعة بقيم نظائرية لـ         )  ١٧
18

O   و δ
2
H          ات  أآثر غنى داللة على وجود التبخر أثناء عملي

ين الحديث    تتراواح  واعمار مياه جوفية    ى   األعل رشح مياه االمطار على التكشفات الجيولوجية للكريتاسي       ما ب

الي         .  سنة   ١٠٫٠٠٠إلى ما دون     ة الع اه الجوفي ر خان شيخون        ) Age>13.000( عمر المي النقطة  ( في بئ

  .ربما يرتبط بضعف النفوذية المائية في هذا الجزء من الحامل المائي لهذا البئر  ) ١٢
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   في منطقة الدراسة  ١٨ –لمياه الجوفية المصححة واألوآسجين العالقة ما بين قيم أعمار ا : ١٧. الشكل
  
  

شرقية،                   عينات ابار   ترتبط     .٣ ان ال سلة لبن ة من سل المياه الجوفية في حامل الكريتاسي  لمنخفض حمص  بتغذي

δوتتميز هذه المجموعة بقيم نظائرية لـ         
18

O   و δ
2
H              راوح ة  مصححة تت اه جوفي  اآثر نضوبا  مع اعمار مي

مما يشير إلى تغذية تمت في نهاية فترة البلوستوسين حيث    الف سنة قبل االن 000 25إلى 000 10 ما بين 

ة         ى حدوث الحمول الظروف المناخية آانت تتسم بدرجات حرارة اخفض وآميات هطول اآبر أدى بالمحصلة إل

  ) ١٧. الشكل(المائية االساسية لهذا الحامل 

  
خالل الهلوسين     تطرح بينة ذات حدين ما بين زمن التغذية          ١٤- الكربون  طريق أن اعمار المياه الجوفية المصححة عن     

في لكنه اآثر ارتفاعا  و هيدروليكي  وامتداده على آافة منطقة الدراسة         تدرجوجود  ووالفترة المتأخرة من البلستوسين     

ة    (3-5.10) منطقة مرتفع حماه  ة حديث رتبط يؤآد على وجود تغذي ساحلية   ت سة ال ة      وان  بالسل اه حرآ ك اتج دعم ذل ا ي م

درج الملحي  ادة الت ة وزي ة العميق اه الجوفي شرقي و المي شمال ال شرق وال ة نحو ال اطق التغذي دءا من من ق ب ا يتواف بم

  . وحرآة تلك المياه  
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 :الخالصة  -٩
 

ة         شكل دقيق    بالرغم من غياب الدراسات الجيوفيزيائية لتوصيف البنية الجيولوجي ة الدر    ب ات    إالاسة،   لمنطق  أن المعطي

ة  ترتبط بهذه البنية بنية  بلوآية  وجودإلى   على ارض الواقع تشير    ع    (  وحدات هيدروجيولوجي منخفض حمص ومرتف

ة          هذه الوحدات الهيدروجيولوجية تتباين     . ) حماه   اه الجوفي ة المي ة وأن حرآ عن بعضها بفروق مناسيب المياه الجوفي

شرقي                 قي  من الغرب إلى الشرق والشمال الشر      شمال ال شمال وال في منطقة مرتفع حماه ، ومن الجنوب الغربي نحو ال

  . لمنخفض حمص

ة         صخور الكربوناتي ي ال ة ف اه الجوفي ة للمي ة المبدئي ة والنظائري ات الهيدروآيميائي ر  التحري ن عم ينومان م  -يان س

ة   توصيف   أعطت نتائج مهمة حول       في العاصي األوسط    )  الكريتاسي األعلى  – يانتورون اه     الخصائص العام ذه المي  له

  الملوحة تشكل  بمصدر هذه المياه وأعمارها والية بما يتعلق

  : في منطقة الدراسة تشيران إلى وجود ثالثة مجموعات مائية النوعية الكيميائية والحمولة الملحية للمياه  

ه  اه بيكربوناتي سية –مي ه – آل ة وال(HCO3-Ca-Mg) مغنيزيومي زاء الغربي ي األج اه  ف ع حم ة لمرتف شمالية الغربي

اه سلفاتية                    ة من منخفض حمص ، مي سية    –وابار المياه في المناطثق الجنوبية الغربي اه       (SO4-Ca) آل ار المي  في اب

ة                  اه آلوري را مي ار منخفض حمص واخي ر من اب اه وجزء آبي شرقية من حم ة ال  –الجوفية لالجزاء الشرقية والجنوبي

ار      (Cl-Na)صوديوميه   شرقية من منخفض حمص                 في بعض اب اطق ال ة للمن اه الجوفي رغم من وجود        .  المي ى ال عل

ة                                ة الملحي أن الحمول اه، ف ع حم ة مرتف ار منطق ة في اب ائر والعناصر الكيميائي ز النظ ى ترآي ظاهرة البخر التي تؤثر عل

األنحالل لتوضعات متبخرة    ترتبط بالمجمل بعمليات    في منطقة الدراسة    للمياه الجوفية العميقة لحامل الكريتاسي األعلى       

ن      ة م ار العميق ي بعض االب ت وخاصة ف الل الهالي ة أو انح ن جه سلفات م اردة ال ز ش اع تراآي الل ارتف ن خ للجص م

اط  قريب                صوديوم وبمعامل ارتب ور وال ز شوارد الكل ين ترآي منخفض حمص بدليل وجود العالقة الخطية الموجبة ما ب

  .من الواحد 

ة                    ب قرائن اإلشباع    التوازن الكيميائي وحسا   اه الجوفي ات المي دلوميت، الجبس والهاليت في عين سيت، ال ل من الكال لك

زات الجص واألنهدريت                  وذلك بتابعية الترآيب الكيميائي لهذه الفلزات      ات وفل زات الكربون  ، تشير إلى إشباع آامل بفل

ار منخفض حمص      ة المي     وخاصة في اب ى جيوآيميائي م عل ى تطور مه ؤدي إل ي ت ة من خالل الترسيب   والت اه العميق

  .القسري للكالسيت أو أمالح أخرى على حساب المزيد من انحالل الجص والدولوميت

  

  على وجود ثالثة مجموعات مائية أيضا الدراسات النظائرية وأعمار المياه الجوفية تشير 

ساحلية             :  المجموعة األولى  ال ال سلة الجب شريط في سل ار ال ل اب رتبط ب    و   )٥-١من    ( وتمث ة     التي ت ة حديث وجود تغذي

ة         ة الثابت يم النظائري ابق الق ث تط ن حي ة م رائن النظائري الل الق ن خ ك م دا وذل ة ج ة معنوي ة وذات قيم اه الجوفي للمي

ة                         وم والفعالي أن  وجود التريتي ك ف والتريتيوم في المياه الجوفية مع تلك القيم الموجودة في مياه االمطار، إضافة إلى ذل

   تؤآد حداثة هذه المياه ١٤-كربونالعالية لل

اة       ٢٤ إلى   ٦وهي تشمل االبار من      : المجموعة الثانية  ع حم يم       .  والمتوضعة في مرتف ة بق ذه المجموعة المائي ز ه تتمي

δ لـمع قيمة وسطية +  ‰١٨ و  + ٨فرط ديتريوم ما بين 
18

O = 5.52‰ .     وم ز للتريتي  T > 0.6TU وجود تراآي

  .  لهذه المجموعة من المياه الجوفية  تشير إلى وجود تغذية حديثة ايضا (14C> 20 pmc) ١٤-وفعالية عالية للكربون

  



 ٤٣

ة   ٤٠ إلى ٢٤وهي تشمل األبار من       : المجموعة الثالثة  ر رقام م  (  باستثناء بئ أن  )٣٢رق ذه المجموعة    ، ف توصيف ه

ا                وم م رط ديتري يم ف زة  بق ين  نظائريا بموجب موقعها في بلوك منخفض حمص فهي ممي مع قيمة    + ‰20و  + ١٢ب

ـ طية ل δوس
18

O  =‰ -8.01 . دم وم  ع ز للتريتي ود تراآي ى أن T# 0TU ) ( وج افة إل ة  ، إض عاعية الفعالي اإلش

ون  ذيتها في           (14C < 10 pmc) ١٤-المنخفضة للكرب ة وتمت تغ ذه المجموعة قديم ة له اه الجوفي ى إن المي شير إل   ت

  فترات مناخية مغايرة   

ونضوب ) ابار منخفض حمص    (والثالثة  )ابار مرتفع حماه    ( محتوى النظائري ما بين المجموعتين الثانية       التمايز في ال  

ى       صل إل ذي ي نخفض حمص وال وك م ي بل ة  ف اه الجوفي ة للمي ائر الثابت سجين  ‰2.5-النظ سبة لالوآ - و ١٨- بالن

اه ،  17.0‰ ع حم وك مرتف ة لبل اه الجوفي ع المي ة م ديتريوم مقارن سبة لل اي بالن ك تب أن هنال زم ب ى الج ا إل ي يقودن ن ف

ال       ف. مصادر تغذية المياه الجوفية    سلة الجب في حين ترتبط المياه الجوفية لحامل الكريتاسي  لمرتفع حماه بتغذية من سل

ز                       والساحلية إضافة إلى تغذية حديثة       اه وتتمي ة حم ى الغرب من مدين اآن تكشفات الكريتاسي وخاصة  إل محلية في ام

δوعة بقيم نظائرية لـ       هذه المجم 
18

O   و δ
2
H    أآثر غنى داللة على وجود التبخر أثناء عمليات رشح مياه االمطار على 

  .  سنة ١٠٫٠٠٠التكشفات الجيولوجية للكريتاسي األعلى واعمار مياه جوفية تتراواح ما بين الحديث إلى ما دون 

رتبط  كريتاسي  لمنخفض حمص       عينات ابار المياه الجوفية في حامل ال        على العكس من ذلك فأن     سلة         ت ة من سل   بتغذي

δلبنان الشرقية،  وتتميز هذه المجموعة بقيم نظائرية لـ            
18

O   و δ
2
H           ة  مصححة اه جوفي ار مي ر نضوبا  مع اعم  اآث

رة البلوستوسين حيث         الف سنة قبل االن 000 25إلى 000 10 تتراوح ما بين  ة فت ة تمت في نهاي مما يشير إلى تغذي

ة                       الظروف ا  ة المائي ى حدوث الحمول ر أدى بالمحصلة إل ات هطول اآب لمناخية آانت تتسم بدرجات حرارة اخفض وآمي

  . الحامل  الجزء من االساسية لهذا 

  

ة  اه الجوفي ة نظر إدارة مصادر المي ن وجه ائج، وم ك النت ضوء تل ة ب شاريع تنموي ة م ن خالل إقام ة م ادة التنمي  وزي

ة       الجوفي منطقة الدراسة،  فيمكن اعتبار أن الخزان المائي        ل )زراعية، صناعية ، وسياحية     (  في التوضعات الكربوناتي

ين   سطح ش اه م اه وباتج ع حم ي مرتف ى  ف ازلتي،للكريتاسي االعل تراتيجية   الب صادية واس ة اقت ائي ذو أهمي زان م  خ

ة                أ لالستثمار، بضوء التغذية الحديثة ووجود     ة العميق اه الجوفي د المي ة ترف ر من مرآب ى         آث ة ، إضافة إل أن في المنطق

ة   اه الجوفي ار المي ي دون اعم نة ، ١٠ه ين س ي ح مال و   أنف اه ش نخفض حمص وياتج ة م أن   منطق رق ف مال ش ش

ى مناسيب             ارالتحوالت التي تطرأ عل استثمارات المياه الجوفية العميقة يجب أن ترتبط بخطة منهجية تأخد بعين األعتب

  .   على الضاغط البيزمتري بضوء آمية المياه المستثمرةالمياه الجوفية والتبدالت التي تطرأ
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  آلمة شكر 
  

ة   ستمر ومن قناعة مطلق ه الم ام لدعم دير الع دآتور الم سيد ال سعني إال أن اشكر ال ذا البحث ال ي ة ه ي نهاي ة  ف ألهمي

ة مشاآل دراسة المصاد                   البحوث المائية    ى مستوى       ودور استخدام تقانة النظائر في رصد جزء من حقيق ة عل ر المائي

ه                          . القطر ه وتوجيهات داء مالحظت ا للمساعدة في انجاز البحث من خالل اب جزيل شكري للسيد الدآتور واثق رسول اغ

ة     حول   ة العميق اه الجوفي ا    ،المي شكر    آم ضا  نخص بال داء وجهات         اي سؤال عن المشروع واب اح لل دآتور سليمان رم ال

  . النظر حوله

ذين ساهموا   ) مدراء وفنيون  ( سات الدولة والمعنيون فيها العرفان بالجميل لكل مؤس    ذا      ال اخر في أنجاز ه شكل أو ب  ب

 ابار المياه الجوفية العميقة ومنحنا بعض المعطيات عن هذه        نآارشاد والتوجيه عن ام   إلالبحث وخاصة فيما يتعلق في ا     

  : االبار ونخص بالذآر من هذه المؤسسات

  شرآة الدراسات المائية في حمص  -١

 مؤسستي مياه الشرب في آل من حمص وحماه  -٢

 هيئتي الموارد المائية في آل من حمص وحماه  -٣

 مديرية الزراعة في حماه -٤

 

ي وأخص           للكادر جزيل شكري  سوة العمل الحقل  الفني في دائرة المياه الذين شارآوا في التحاليل المخبرية وجزءا من ق

ة    بي، ، حامد حافظ  اياد أبو ماضي ،   : السادةبالذآر   ر نعام ... ان ميقري ، سائد ناصر  ، سامر جديد ، محمد يحيى ، جعف

 .  قسم الجيولوجيا أمين سروالسيد اسماعيل دوزآنجي 
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