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  طهاالتكتونية في غرب دمشق وتقييم نشا التحري عن احتمال وجود بعض الصدوع
  هيثم النجار. ج، أحمد العلي. ج، محمد الهـالل. ج، محمد خير عبد الواحد. د

  هيئة الطاقة الذرية –قسم الجيولوجيا 
  

تهتم هيئة الطاقة الذرية السورية بدراسة المخاطر الزلزالية في المواقع التابعة لهـا بوجـه عـام، والقريبـة مـن  :ملخص
ن نظام صدع البحر الميت والممتدة إلى الغرب مـن مدينـة دمشـق بوجـه نطاقات الصدوع النشطة كتلك المتفرعة ع

ومع تقدم المعطيـات المحصـول عليهـا مـن اآلبـار المحفـورة فـي مـوقعي الهيئـة فـي دوبايـا والصـوجة، والتـي . خاص
دلــت معطياتهــا إلــى وجــود بعــض المؤشــرات األوليــة حــول احتمــال وجــود بعــض الصــدوع الدفينــة بــالقرب مــن تلــك 

تعتبــر . األمــر الــذي دفــع إلــى التفكيــر بتنفيــذ بحــث دقيــق حــول المخــاطر الزلزاليــة المحتملــة فــي المنطقــة. عالمواقــ
قياســات الــرادون فــي الميــاه والتربــة الســيما عنــد تكاملهــا مــع نتــائج المعطيــات الزلزاليــة، مــن الطرائــق الفعالــة لتحديــد 

  . مواقع تلك الصدوع ومراقبة سلوكها وتحديد نشاطها
تحديــد المواقــع المحتملــة لتوليــد الكــوارث الطبيعيــة،  لمســاهمة فــيلذا البحــث إلــى اســتكمال الجهــود الراميــة يهــدف هــ

باســــتخدام تقــــانتي قياســــات الــــرادون  علــــى امتــــداد نطــــاق صــــدع البحــــر الميــــت وتفرعاتــــه فــــي المنطقــــةكــــالزالزل، 
  .رها على الصعيدين البشري والمادي ها المحتملة والحد من تأثيمخاطر من تخفيف والمعطيات الزلزالية، وذلك لل

  قياسات الرادون، صدع سرغايا، الزالزل، سورية :الكلمات المفتاحية
 

Investigation & Evaluation of some prospected fault activities in 
western Damascus 

ABDUL-WAHED Mohamad Khir, Al-Hilal, M., Al-Ali, AL-Najjar H. 
Dept. of Geology, The Atomic Energy Commission of Syria  

 

Abstract- The Atomic Energy Commission of Syria is interested in conducting 

researches about the possibility of mitigating seismic hazards especially in certain 

areas close to the Dead Sea Fault System (DSFS) in western Damascus. Recent data 

obtained from drilled wells in Dobaya and Sojja sites have shown preliminary 

indications of existing probable subsurface faults in the concerned area.  Radon 

measurements in soil gas and water accompanied with seismic data are recognized as 

effective methods for providing valuable information about determining the locations 

of some seismogenic faults and evaluating their activities. This research aims at the 

mitigation of natural hazards such as earthquakes which may occur along some active 

branches of the Dead Sea Fault System in the area, by using radon monitoring 

technique and seismic data, in order to face such disasters which affect not only 

humans but also national economies. 
Keywords: radon measurement , Serghaya fault, earthquakes, Syria. 

  

http://serversmiso.aecs.sy 
3

مكتب نظم المعلومات  هيئة الطاقة الذرية السورية



4 

 

  

 المقدمة واألھداف. ١

وقـد . تهتم الهيئة بدراسة المخاطر الزلزالية لمواقعها بشكل عام، والقريبة من نطاقات الصدوع النشطة بشـكل خـاص
ومــع تقــدم المعطيــات المحصــول عليهــا مــن . ســبق للهيئــة إعــداد تقــارير أوليــة عــن المخــاطر الزلزاليــة لتلــك المواقــع

ورة فــي مــوقعي الهيئــة فــي دوبايــا والصــوجة والتــي دلــت معطياتهــا إلــى وجــود بعــض المؤشــرات األوليــة اآلبــار المحفــ
األمر الذي دفع إلـى التفكيـر بتنفيـذ بحـث دقيـق حـول تلـك  مواقعحول وجود صدوع دفينة محتملة بالقرب من تلك ال

الميـــاه والتربـــة لمراقبـــة نشـــاط تلـــك ومـــن الطرائـــق الداعمـــة لـــذلك القيـــام بتنفيـــذ قياســـات غـــاز الـــرادون فـــي . الصـــدوع
مــوقعي الصــوجة ودوبايــا، إضــافة لــبعض الصــدوع األخــرى المتفرعــة عــن نظــام صــدع البحــر محــيط الصــدوع فــي 

   .وأهمها صدع سرغايا الميت والممتدة إلى الغرب من مدينة دمشق
أهــم المواضــيع فــي مجــال  تظهــر أيــة دالئــل علــى الســطح تعتبــر مــن إن االهتمــام بدراســة الصــدوع الدفينــة والتــي ال

المخـــاطر الزلزاليـــة، حيـــث أنـــه مـــن الصـــعب تحديـــد معامالتهـــا وخواصـــها لتحديـــد هويتهـــا وخطرهـــا وذلـــك بـــدءًا مـــن 
اتجاههــا واتجــاه الحركــة علــى مســارها ومقــدار انزياحهــا وكــل ذلــك بســبب عــدم تكشــفها علــى الســطح، ومــن هنــا يــتم 

عدة مثـل معطيـات اآلبـار المحفـورة فـي المنطقـة ومراقبـة النشـاط التحري عن هذه الصدوع من خالل التقانـات المسـا
  . الزلزالي وتغيرات انبثاق غاز الرادون والطرائق الجيوفيزيائية األخرى

الغــاب الســوري  صــدعتغيــرات غــاز الـرادون علــى : بعنــوان ) ١٩٩٤الهـالل ومعطــي (التــي قــام بهــا الدراســة  وتعتبـر
. رادون علـى الصـدوع التكتونيـة المرتبطـة بنظـام صـدع البحـر الميـت فـي سـوريةلدراسـات المتعلقـة بتغيـرات الـابداية 

، ثـم تطـورت )عـام واحـد(الدراسة قصيرة  تلكالتجربة في بدايتها، وكانت مدة القياسات الدورية في  هذه حيث كانت
ى ثالثـة سـنوات مــن هـذه األعمـال بعـد ذلــك نتيجـة تـراكم الخبـرات العلميــة فـي هـذا المجــال، واتسـاع المـدة الزمنيـة إلــ

محمــد (االنهــدام الســوري باســتخدام تقانــة الــرادون  صــدعمراقبــة حركيـــة : بــة الدوريــة كمــا هــو وارد فــي دراســةالمراق
واســـتمر العمـــل ضـــمن نفـــس اإلطـــار حيـــث تمـــت مضـــاهاة نتـــائج ). ١٩٩٧الهــــالل، أحمـــد العلـــي ، يوســـف جبيلـــي 

  :ويطمح هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية .المنطقةقياسات الرادون مع المعطيات الزلزالية المسجلة في 
  ـــة ) غيـــر متكشـــفة علـــى الســـطح(التحـــري عـــن وجـــود صـــدوع دفينـــة تحـــت التوضـــعات الجيولوجي

 .غرب دمشقالحديثة في 

 تحديد مواقع ومسارات تلك الصدوع في حال كشفها ومراقبة حركتها.  
  صــدع البحــر الميــت والممتــدة غــرب الــربط بــين تلــك الصــدوع وبــين الصــدوع المتفرعــة عــن نظــام

 .مدينة دمشق

 تقييم النشاط الزلزالي على امتداد الصدوع المحددة أعاله. 

  
إن تحقيق هذه األهداف يساهم في تخفيف المخاطر الطبيعية التـي يمكـن أن تتعـرض لهـا بعـض المنشـآت الحيويـة 

من خالل سبر وتحديد مواقـع ومسـارات ) جةمثل موقعي دوبايا والصو (في غرب دمشق التابعة لهيئة الطاقة الذرية 
في تخفيف المخـاطر الزلزاليـة كما يمكن أن يساهم  .بعض الصدوع المحتمل تواجدها تحت السطح في تلك المواقع

التــي يحتمـــل أن تتعــرض لهـــا البلــدات القريبـــة مــن تلـــك الصـــدوع ومــن ضـــمنها البلــدات الواقعـــة فــي ســـهل الصـــبورة 
للمعطيـــات الليثولوجيـــة  تنفيـــذ مضـــاهاةيتمثـــل الجديـــد فـــي هـــذا العمـــل بو  .الغـــرب المتـــاخم لمدينـــة دمشـــق مـــن جهـــة
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واالسـتفادة منهـا مـن . مـوقعي دوبايـا والصـوجةمحـيط وخاصة في  والستراتغرافية المأخوذة من اآلبار المحفورة سابقاً 
ديـد لزالـي اآللـي بغيـة تحخالل ربطها مع نتائج قياسات الرادون والمعطيات الجيولوجية وربطها مع نتـائج الرصـد الز 

 الدراسـةالسـيما وأن منطقـة . علـى السـطح فـي المنطقـة وتقيـيم نشـاطها الزلزالـي مسار صدوع محتملة وغير متكشفة
  .الهيئة بالنسبة إلىتعتبر من المواقع الحيوية والحساسة جدًا 

 

  

 الدراسات السابقة. ٢

ــا عــدة الزلزاليــة فــي قســالدراســات  مجموعــة الــرادون ومجموعــة أنجــزت المخــاطر  حــول موضــوع أعمــالم الجيولوجي
  :نذكر منها .ونشرت معظم نتائج هذه األعمال الزلزالية لمواقع الهيئة

  المنشــورة فــي) ١٩٩٤الهــالل و معطــي (الغــاب  صــدعتغيــرات غــاز الــرادون علــى :Nuclear 

Geophysics, Vol.8, No.3    
 محمد الهـالل، سبيناتي، ودراوشـة  (سورية  تغيرات غاز الرادون والهزات األرضية الصغيرة في غرب

  Applied Radiations and Isotopes, Vol.49:المنشورة في) ١٩٩٨

  يوســـف (تحريـــات انبثاقـــات غـــاز الـــرادون علـــى بعـــض مســـارات الفوالـــق النشـــطة زلزاليـــًا فـــي ســـورية
 ١٥٠ت د ع / ج –هطـــذس :المنشـــورة فـــي التقريـــر  ) ١٩٩٥جبيلـــي، محمـــد الهــــالل، أحمـــد العلـــي

 ١٩٩٦شباط 

  محمـد الهــالل، أحمـد العلـي، يوسـف (االنهدام السـوري باسـتخدام تقانـة الـرادون  صدعمراقبة حركيـة
 ١٩٩٧شباط  ١٧٨ت د ع / ج –هطذس  المنشورة في التقرير) ) ١٩٩٦يلي جب

 أنجــز فــي . تقريــر عــن عمــل جيولــوجي خــدماتي: دراســة هيدروجيولوجيــة لحفــر بئــر ثالــث فــي دوبايــا
  ).رامز ناصر . أحمد العلي و د(  ٢٠٠٤يولوجيا عام قسم الج

  محمـد رضـا سـبيناتي وريـاض الدراوشـة، (تقرير أولي حول تقدير المخاطر الزلزاليـة لموقـع الصـوجة
١٩٩٥.(  

  
. دراســات أخــرى تمــت فــي هيئــة الطاقــة الذريــة وخارجهــا تركــزت علــى النــاحيتين التكتونيــة والزلزاليــةضــافة إلــى باإل

   : لك الدراساتنذكر من أهم ت
 مـــن خـــالل مشـــروع تعـــاون مـــع الوكالـــة : كتـــالوغ الـــزالزل التاريخيـــة لســـورية والمنـــاطق المجـــاورة

 ). ٢٠٠٥ معطي ،سبيناتي، دراوشة(الدولية للطاقة الذرية 

 ـــداد صـــدع ســـرغايا ـــى امت ـــزالزل القديمـــة عل مـــن خـــالل التعـــاون مـــع المعهـــد العـــالي : دراســـة ال
غــوميز، مغــراوي، دركــل، (معــات كورنــل وستراســبورغ ودمشــق للبحــوث والدراســات العلميــة وجا

  ).٢٠٠١معطي، سليمان، حجازي، سبيناتي، الدراوشة، الغزي، برزنجي، 

 لســــفح الشــــرقي ا(شــــواهد التكتونيــــك الحــــديث علــــى االمتــــداد الجنــــوبي لصــــدع ســــرغايا  دراســــة
جمـال  ،إحسـان ليـوس ،هيـثم النجـار( وربطها مع المعطيـات الجيوكهربائيـة والزلزاليـة) للحرمون
  ).٢٠٠١ ،إيـاد سليمـان ،رياض الدراوشة ،محمد رضا سبيناتي ،أصفهاني
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  :وقد نشرت عدة ورقات علمية حول هذه الدراسات نذكر منها
Gomez F., M. Meghraoui, A.N. Darkal, R. Sbeinati, R. Darawcheh, C. Tabet, M. 

Khawlie, M. Charabe, K. Khair and M. Barazangi, (2001), Coseismic displacements 

along the Serghaya fault: an active branch of the Dead Sea fault system in Syria & 

Lebanon”, , Journal of the Geological Socitey , vol.  158, 405-408,. 

Gomez F., M. Meghraoui, A.N. Darkal, F. Hijazi, M. Mouty, Y. Suleiman, R. 

Sbeinati, R. Darawcheh, R. Al-Ghazzi and M. Barazangi, (2003), “Holocene faulting 

& earthquake recurrence along the Serghaya branch of the Dead Sea fault system in 

Syria & Lebanon”, Geophysical Journal International , vol. 153, 658-674,. 
  
  

غيـر متكشـفة علـى السـطح ممتـدة تحـت الرسـوبيات  صـدوععن احتمال وجـود مما سبق تبرز أهمية التحري الدقيق 
وتقيـيم  صـدوعموقعي دوبايا والصوجة التابعين لهيئة الطاقة الذرية، وأهمية تحديد مسارات هذه ال محيط الحديثة في

الغــرب مــن  إلــىام صــدع البحــر الميــت والممتــدة نشــاطها الزلزالــي وربطهــا مــع الصــدوع التكتونيــة المتفرعــة عــن نظــ
  .استكماًال لألعمال العلمية المماثلة المنجزة سابقًا في الهيئة. مدينة دمشق

  

  منھجية العمل. ٣
  

 محيط غير متكشفة على السطح في صدوعوجود تحري " :وهما البحث بيل تحقيق الهدفين األساسين لهذافي س
  :فقد ارتأينا تطبيق المنهجية التالية" نشاطها الزلزاليتقييم " و "موقعي دوبايا والصوجة

 على صدوع تحديد مواقع في منطقة الدراسة لالقيام بجولة حقلية استطالعية و جيولوجية أولية  إعداد دراسة
في التربة وذلك لمعرفة مدى كفاءة هذه التقنية في الكشف الرادون غاز  قياستنفيذ بروفيالت بهدف معروفة 

في والثاني  منطقة التكيةاألول في : وقد اختير موقعين لبروفيلين يعامدان صدع سرغايا .الدفينة على الصدوع
 .عين حوربلدة 

 حفورة في موقعي دوبايا مدراسة نتائج اآلبار الباالعتماد على  تفصيليةهيدروجيولوجية وجيولوجية  إعداد دراسة
 .يولوجيةوالصوجة وجوارهما ورسم األعمدة الطبقية والمقاطع الج

  في المواقع التي يحتمل وجود في جوار موقعي دوبايا والصوجة في التربة الرادون غاز  قياستنفيذ بروفيالت
هيدروجيولوجية صدوع غير متكشفة وتحدد مواقع هذه البروفبالت بناء على نتائج حفر اآلبار والدراسة ال

 .جيولوجيةالو 

  تدة على طول صدع سرغايا وذلك بهدف ربط تغيرات الرادون مع الممالينابيع تنفيذ قياسات الرادون في مياه
، نبع بقين، نبع )بلودان(، نبع عين العرق )سرغايا(نبع سردا : النشاط الزلزالي لصدع سرغايا وهذه الينابيع هي

  .خالل فترة الدراسة واستمرت هذه القياسات. مضايا ونبع التكية
 وٕاعداد خارطة بمواقع أهم األحداث الزلزالية التي  معالجتهاالبحث و هذا فترة جمع التسجيالت الزلزالية المتعلقة ب

 .ليتسنى ربطها مع تغيرات الرادون حدثت خالل فترة الدراسة
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  الوضع الجيولوجي لمنطقة الدراسة. ٤

  اإلطار الجيولوجي العام. ١.٤
إلــى مدينــة ســرغايا ) وعيســم بــرقشرخلــة، (بــال الحرمــون جنوبــًا وتمتــد مــن ج غــرب دمشــقفــي تقــع منطقــة الدراســة 

الكلسـية ) كالوفيـان(واألعلـى ) باجوسيان وباتونيان(صخور الجوراسي األوسط  في منطقة الدراسة وتتكشف. شماالً 
-تورونيــان( تعلوهــا صــخور الكريتاســي. مارنيــةوالكلســية الدولوميتيــة، ذات الثخانــات الكبيــرة ويتخللهــا راقــات مــن 

إيوســين (وبتمــاس صــدعي مــع الجوراســي صــخور البــاليوجين فــي كفــر قــوق تكشــف ت .الكلســية الدولوميتيــة) ألبيــان
) البليوســين( الكلســية المارنيــة مــع بعــض الســويات الحواريــة، وتغطيهــا بــال توافــق صــخور النيــوجين) أوســط وأعلــى

بعــض  الكونغلوميراتيــة والمؤلفــة مــن حصــى مختلفــة األبعــاد يجمعهــا مــالط كلســي يتخلــل هــذه الكونغلــوميرا مكانيــاً 
تتكشــف فــي المنطقــة كــذلك توضــعات الربــاعي األعلــى والحــديث بتنوعاتهــا  .الراقــات الرمليــة وأحيانــًا راقــات كلســية

 تشـكل صـخور الجوراسـي .يوسـينتعـود لعمـر المنيوجينيـة يالحظ أيضـًا وجـود صـخور بركانيـة  .والرملية حصويةال
فـي حـين  .)١الشـكل ( لجزء الجبلي من منطقة الدراسةوصخور الكريتاسي ا الرمادياللون ذات  كتليةال الكربوناتية

  .تمتد صخور الباليوجين والنيوجين والرباعي لتشكل الجزء السهلي من المنطقة

  
شـــمال شـــرق بمجموعـــة مـــن الصـــدوع بـــذات  -تتـــأثر المنطقـــة وخاصـــة فـــي جزئهـــا الجبلـــي المتطـــاول باتجـــاه شـــمال

صدوع البحـر الميـت باإلضـافة إلـى مجموعـة مـن  ظامنعن  المتفرعةا وهو أحد صدوع ياالتجاه أهمها صدع سرغا
كمـــا  .إلـــى كتــل ضـــخمة ر العرضــية والتـــي تســاهم فـــي تجزئــة التوضـــعات الصــخرية فـــي المنطقــةالصــدوع والكســـو 

تتــأثر المنطقــة بنظــامين صــدعيين آخــرين لقربهمــا منهــا األول صــدع دمشــق ذو االتجــاه شــمال شــرق، وهــو آخــر و 
جنـوب شـرق والـذي -، والثاني نظام صدوع منخفض جبل العرب ذو االتجاه شمال غربالصدوع التدمرية الجنوبية

  .جنوب سورية النيوجينية والرباعية تنتظم وفقه أغلب المخاريط البركانية
  

  دوبايا والصوجةجيولوجية منطقة . ٢.٤
العائدة إلى  )١٩٩٦وآخرون الزيبق ( تتكشف التوضعات الحطاميةف) ٢الشكل ( دوبايا والصوجة ةمنطقأما في 

 ،م ٤٠٠-٥٠وتتراوح سماكتها ما بين والحجر الرملي والغضار ، والمكونة من الكونغلوميرا N2aعمر النيوجين 
وأسفل التوضعات النيوجينية  .م وأحيانًا سنتمترات١وتقل سماكتها في منطقة غرب عين رضوان لتصبح بحدود 

 .م٢٠٠م إلى٥٠دة إلى عمر النيوجين وتتراوح سماكتها ما بين طامية تتكشف الصبات البركانية البازلتية العائحال
العائدة إلى عمر الباليوجين المارنية والحوارية وأسفل الصبات البركانية السابقة الذكر تتكشف السحنات الكلسية 

الحظ تكشف سحنات الباليوجين على سطح األرض في المناطق يُ م ٣٥٠م إلى ٣٠٠وتتراوح سماكتها ما بين 
  .منطقتي دوبايا والصوجةالمتاخمة لبية الهض
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 خارطة جيولوجية لمنطقة الدراسة) ١(شكل 
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  .دوبايا والصوجةخارطة طبوغرافية لمنطقة ) ٢(شكل 

 

 لآلبار المحفورةالعمود الطبقي  .٣.٤

ـــا تـــًم حفـــر مجموعـــة مـــن اآلبـــار االســـتثمارية، بغيـــة الحصـــول علـــى الميـــاه الجوفيـــة فـــي مـــوقعي الهيئـــة فـــي دوب اي
وبنـاء علـى . )٢٠٠٤وآخـرون، العلـي (من هذه اآلبار للحصول على األعمدة الطبقية  ةستفاداال جرتوالصوجة، و 

نتــائج الدراســات الســابقة لتلــك اآلبــار فقــد اختيــر بئــرين ليمثــل أحــدهما موقــع دوبايــا واألخــر موقــع الصــوجة وســنقوم 
  :بتفصيلهما

  
  ): W8(بئر دوبايا 

 علــى ثــالث تشــكيالت  جيولوجيــة رئيســة) مــن األعلــى إلــى األســفل(ي عمــوده الطبقــي م، ويحتــو  ٤١٥ويبلــغ عمقــه 
  : وهي )٣الشكل (

ـــة مـــن  ٢٦٥-٠مـــن عمـــق : الســـوية األولـــى ـــى النيـــوجين القـــاري ومكون ـــة تعـــود إل ـــارة عـــن توضـــعات حطامي م عب
  .الكونغلوميرا والحجر الرملي والغضار

BN2(ت بركانية تعود إلى عمر النيوجين م وتتكون من صبا٣٤٠-٢٦٥من عمق  :السوية الثانية
1.(  

ومكونـة ) اإليوسـين(م وتتكون مـن سـحنات جيولوجيـة تعـود إلـى البـاليوجين  ٤١٥ -٣٤٠من عمق  :السوية الثالثة
. م١.٥ -١ضارية  سـماكتها ال تتجـاوز من الحجر الكلسي الحواري والحجر الكلسي الغضاري وتتخللها طبقات غ

، وقــد توقــف والتــي تميــز عــادة االيوســين األســفللــى ســويات ســنتمترية مــن الصــوان كمــا تحتــوي هــذه الســحنات ع
 .الحفر ضمن سحنات الباليوجين
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  ).W8( العمود الطبقي لبئر دوبايا) ٣(الشكل 

  
  : )W1( ةبئر الصوج

علــى ثــالث تشــكيالت  جيولوجيــة رئيســة ) مــن األعلــى إلــى األســفل(م ويحتــوي عمــوده الطبقــي ٤١٠و يبلــغ عمقــه 
  :على النحو التالي) ٤الشكل (

م وهــي عبــارة عــن توضــعات حطاميــة عائــدة إلــى النيــوجين القــاري وتتكــون مــن ٧٥-٠مــن عمــق : الســوية األولــى
  .الكونقلوميرا والحجر الرملي والغضار

BN2(م وهـي عبـارة عـن صـبات بازلتيـة هشـة تعـود إلـى النيـوجين ٢٣٠ -٧٥من عمق  :السوية الثانية
وتصـبح .)1

  .ة في جزئها السفليأكثر قساو 
) اإليوســـين(م وهـــي عبـــارة عـــن ســـحنات جيولوجيـــة تعـــود إلـــى البـــاليوجين ٤١٠ -٢٣٠مـــن عمـــق  :الســـوية الثالثـــة

وقـــد . ومكونـــة مـــن الحجـــر الكلســـي الحـــواري والحجـــر الكلســـي الغضـــاري وتتخللهـــا ســـويات ســـنتمترية مـــن الصـــوان
  .لك العمقذالحفر عند  م ولم تنتهي بسبب توقف ٤١٠استمرت تلك السحنات  حتى عمق 

 

يمكـن اسـتنتاج  ١وباالستعانة بالجـدول رقـم  ةدوبايا والصوج اآلبار المحفورة في منطقتيوٕاذا ما أجرينا مقارنة بين 
  :ما يلي 
سماكة السوية الجيولوجية األولى في منطقـة الصـوجة أقـل بأربعـة مـرات بالمقارنـة مـع سـماكتها فـي منطقـة  -

  .دوبايا
الجيولوجيـــة الثانيـــة فـــي منطقـــة الصـــوجة أكبـــر مـــرتين بالمقارنـــة مـــع ســـماكتها فـــي منطقـــة  ســـماكة الســـوية  -

 .دوبايا

قد توقف ضمنها ولـم تسـتثمر  معظم اآلبارسماكة السوية الجيولوجية الثالثة  لم تعرف بدقة حيث أن حفر  -
  .كاملة
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 على األغلب لسابقة الذكر قد يعودومما سبق يمكن القول أن سبب التباين في السماكات  للسويات الجيولوجية ا
، األمر الذي يحتاج تأثر المنطقة بنهوض بنيويو حتمال وجود صدوع تحت سطحية أا :ألسباب جيوتكتونية مثل
وربما يتطلب األمر حفر آبار جديدة إلجراء مضاهاة أدق والسيما القياسات الجيوفيزيائية إلى مزيد من التحريات 

   .وتغيرات سماكاتها بشكل تفصيليوتتبع الطبقات الجيولوجية 
 

 
  ).W1( الصوجة العمود الطبقي لبئر) ٤(الشكل 

  

 وجيولوجيةالدراسة الھيدر. ٤.٤

هـذه المنطقـة  تـاخمتو  جيـدة، كمـا تغذية سطحية ورشـحية ما يوفربهاطل مطري جيد دوبايا والصوجة منطقة تتمتع 
باإلضــافة لوجــود  قط الثلــوج علــى المرتفعــات المجــاورةنتيجــة تســا إقليميــةتغذيــة  مــا يــوفرلســفح الشــرقي للحرمــون ا

جنـوب  -المتاخم للحرمـون والـذي يأخـذ اتجـاه شـمال شـرق صدعيتغذية ذات مصدر تكنوني إقليمي من النطاق ال
تتراوح سماكتها مـا  ةقاري ةتوضعات حطامية نيوحيندوبايا والصوجة منطقة تتكشف في  .سرغايا صدع وهوغرب 
لــوميرا والحجــر الرملــي والغضــار وتمتــاز باحتوائهــا علــى مســتوي غبــًا، وهــي مكونــة مــن الكونم تقري ٣٥٠و ٥٠بــين 

 .م٢.٥م إلــى١يتخلــل هــذه التوضــعات الحطاميــة طبقــات غضــارية تتــراوح ســماكتها مــا بــين . حامــل للميــاه الجوفيــة
لصـخور المتاخمـة مـن ا تجمعـتغير قاسـيه ويعـزى ذلـك إلـى كونهـا حطاميـة بأنها مفككة و هذه التوضعات تتميز و 

  .للمنطقة
وجـــود صـــبات بركانيـــة عائـــدة إلـــى عمـــر النيـــوجين ومكونـــة مـــن فـــي هـــذه المنطقـــة وجوارهـــا بينـــت اآلبـــار المحفـــورة 

يمتاز هذا البازلت بأنه هش وغيـر قاسـي فـي الجـزء العلـوي . البازلت النيوجيني أسفل التوضعات الحطامية السابقة
تتراوح سماكة البازلت النيـوجيني . مستوي حامل للمياه الجوفية يحويو السفلي بينما يصبح قاسيًا ومشققًا في الجزء 

تتوضع أسفل تلك الصبات البركانية سحنات البـاليوجين . م تقريباً  ٢٠٠م إلى  ٥٠في الموقعين المذكورين ما بين 
لهـــا ســـويات و التـــي تتكـــون مـــن الحجـــر الكلســـي الحـــواري والحجـــر الكلســـي الغضـــاري والمـــارن ويتخل) اإليوســـين(
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م تقريبـًا  ٣٥٠والجـدير ذكـره بـأن تلـك السـحنات اإليوسـينية تتمتـع بسـماكة كبيـرة تزيـد علـى . سنتمترية مـن الصـوان
  .وأنها تحتوي على مستويات حاملة للمياه الجوفية أيضاً 

ــا آلبــار المحفــورة فــي مــوقعمــاد علــى اباالعتة نفــذالم )٥الشــكل ( خارطــة اتجــاه حركــة الميــاه الجوفيــة بــينت ي دوباي
ـــاه الجوفيـــة قادمـــة مـــن منطقـــة الحرمـــون وتســـلك  ـــة للمي والصـــوجة وجوارهمـــا أن التغذيـــة اإلقليميـــة للســـويات الحامل

حركــة الميــاه الجوفيــة إلــى وضــع  يشــير التغيــر المحلــي فــي اتجــاه. اتجاهــات مختلفــة وخاصــة فــي منطقــة الصــوجة
 .والجيوفيزيائية التحريات التكتونية والبنيوية وني أو بنيوي شبه معقد ويحتاج إيضاح ذلك إلى المزيد منتكت

  
تمثـل النقـاط مواقـع اآلبـار المسـتخدمة فـي . خارطة التجاهات حركة المياه الجوفيـة فـي منطقـة الدراسـة) ٥(الشكل 

  .رسم هذه الخارطة
 

   التكتوني والبنيويالوضع . ٥.٤

صــحرا وعلــى الطــرف الشــرقي مــن سلســلة علــى الطــرف الجنــوبي الغربــي مــن ســهل الدوبايــا والصــوجة منطقــة قــع ت
كمـا بسـبب موقعهـا مـا بـين نهـوض الحرمـون ونهـوض جبـل قاسـيون  نيـاً عـة تكتو مخلَّ  ةمنطقـ مثـللبنان الشـرقية ، وت

   .عموماً  بشقوقية عاليةفي هذه المنطقة سهل الصحرا، لذلك تمتاز التشكيالت الجيولوجية  مقعرتعد متاخمة لو 
فــي منطقــة إلــى وجــود نهــوض مميــز ) ٦شــكل (األعلــى  لتشــكيلة اإليوســين ح العلــويبنيويــة للســطالخارطــة ال تشــير

لتشـكيالت البـاليوجين المتوضـعة تحـت البازلـت وهــذا النهـوض مترافـق مـع شـقوقية عاليـة للحوامـل المائيــة الصـوجة 
  . منطقةهذه الفي 
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في منطقتي دوبايا ) لسطح البحر بالنسبة(لسطح العلوي للباليوجين عمق ال وية تحت سطحيةخارطة بني) ٦(شكل 

  .والصوجة
  

ـــا ( منطقـــةهـــذه اللآلبـــار المحفـــورة فـــي  )٧شـــكل (األعمـــدة الليثولوجيـــة  تشـــير آبـــار هيئـــة الطاقـــة الذريـــة فـــي دوباي
شـركة غـدير (بـين الصـوجة ودوبايـا  الواقعـةوكـذلك اآلبـار المحفـورة فـي المنطقـة  ١٩٩٧،٢٠٠٦ وجة لألعواموالص

الجــدول (ضــعات الحطاميــة النيوجينيــة تمتــاز بســماكة أقــل بصــورة عامــة فــي منطقــة الصــوجة أن التو ) لحفــر اآلبــار
أمـــا فـــي منطقـــة دوبايـــا فالوضـــع مغـــاير تمامـــًا حيـــث تمتـــاز التشـــكيالت  م ،١٢٥إلـــى  ٥٠وتتـــراوح مـــا بـــين  ،)١

منطقة دوبايا كانـت م تقريبًا وهذا يدل على أن ٤٠٠م إلى ٢٦٥الحطامية النيوجينية بسماكات كبيرة تتراوح ما بين 
توضــع الحطاميــات النيوجينيــة بســماكات أكبــر فــي  مــا أدى إلــىمنطقــة منخفضــة قبــل توضــع البليوســين الحطــامي 

وهــذا يــدل علــى أن نهــوض الســحنات  آنــذاكالتــي كانــت ناهضــة و منطقــة دوبايــا مقارنــة بمنطقــة الصــوجا وجوارهــا 
ففــي منطقــة الصــوجة لبازلــت فتأخــذ ســماكات متفاوتــة ا أمــا صــبات .N2-aالباليوجينيــة حــدث قبــل فتــرة البليوســن 

م باســتثناء بئــري الســينمائية والقــادري الشــرقي حيــث تصــل  ســماكة ١٢٥إلــى  ٥٠تتــراوح ســماكة البازلــت مــا بــين 
مــن خــالل مضــاهاة و . م٧٥م إلــى٦٠م ،أمــا فــي منطقــة دوبايــا تتــراوح ســماكة البازلــت مــا بــين ٢٠٠البازلــت إلــى 

أن ســحنات البــاليوجين ناهضــة فــي منطقــة الصــوجة وتتوضــع علــى ارتفــاع مطلــق عــن  نالحــظ  )٧شــكل ( اآلبــار
باالعتمــاد  .م، وهــذا يشــير إلــى بنيــة ناهضــة  لســحنات البــاليوجين ٩٢٠ســطح البحــر يصــل فــي بعــض اآلبــار إلــى 

شــمال تجـاه فـي اال فـي مـوقعي دوبايـا والصـوجة وجوارهمـاتـم رسـم مقطـع جيولــوجي علـى المعطيـات المتـوفرة حاليـًا 
معطيـــات اآلبـــار  ســـماكات التشـــكيالت الجيولوجيـــة اعتمـــادًا علـــى وحـــددت فيـــه، )٨شـــكل (جنـــوب غـــرب  –شـــرق 

 هـا، ولكنثالثة طبقات رئيسة في كل بئـر مـن اآلبـار التـي تـم حفرهـا وجوديظهر هذا المقطع الجيولوجي . المحفورة
ــا بهــا ظهــوربينــت التحريــات الحقليــة التــي قم ).١الجــدول (تأخــذ ســماكات متفاوتــة  ســطح  علــىتكشــف للبازلــت  ن

وقـد تـم إظهـاره فـي المقطـع  بنشاط تكتوني أو بنيـوي اً األرض غرب بلدة عين رضوان قد يكون هذا التكشف مرتبط
تواجــد صــدوع أو  وذلــك الحتماليــةوقــد اختيــر هــذا الموقــع لتنفيــذ بروفيــل قياســات الــرادون فــي التربــة . الجيولــوجي

(  التحــت ســطحية الناهضــة لتشــكيالت البــاليوجين والمرتبطــة بنطــاق الطــي التــدمريالبنيــة  هكســور ناتجــة عــن هــذ
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  .دمشق نحو الغرب صدعيمثل هذا الموقع المسار المحتمل المتداد وبالتالي  )المرحلة الثالثة 
  
  بين الصوجة ودوبايا الواقعةآلبار المحفورة في المنطقة جيولوجي لوصف الال):  ١( دول ج

  )السماكة والوصف الليتولوجي( العمود الطبقي  بئراسم ال  رمز البئر
W1 حجر رملي،غضاركونغلوميرا: م ٨٠-  ٠  بئر الصوجة الشرقي ، 

  بازلت: م٢٣٥-٨٠
  حجر كلسي:م ٤١٠ -٢٣٥

W2 حجر رملي،غضاركونغلوميرا: م  ٨٥- ٠  بئر الصوجة الغربي ،  
  بازلت: م ٢٤٠-٨٥

  حجر كلسي: م٣٠٠-٢٤٠

W3 حجر رملي،غضارلوميراكونغ: م ١٣٥- ٠  شام شرقي ،  
  بازلت:  :م٢١٥-١٣٥
  حجر كلسي :م٣١٥-٢١٥

W4 حجر رملي،غضاركونغلوميرا : م ١١٥- ٠  شام غربي ، 

  بازلت :م١٥٠-١١٥
  حجر كلسي :م٣١٥-١٥٠

W5 حجر رملي،غضاركونغلوميرا :م٤٠- ٠  قادري غربي ، 

  بازلت :م١٣٠-٤٠
  حجر كلسي :م٣١٥-١٣٠

W6 حجر رملي،غضارراكونغلومي :م١٠٥- ٠  قادري شرقي ، 

  بازلت:  :م٣١٠-١٠٥
  حجر كلسي: م٣١٥-٣١٠

W7 حجر رملي،غضاركونغلوميرا :م١٢٥- ٠  سينمائية ، 

  بازلت:  :م٣٠٠-١٢٥
  حجر كلسي :م٤٠٠-٣٠٠

W8 حجر رملي،غضاركونغلوميرا :م٢٦٥- ٠   ٣ -دوبايا ، 

  بازلت:  :م٣٢٠-٢٦٥
  حجر كلسي :م٤١٥-٣٢٠

W9  حجر رملي،غضاراكونغلومير  :م٣١٠- ٠  ١-دوبايا ، 

  بازلت :م٤٥٠-٣١٠
  حجر كلسي :م ٤٥٨-٤٥٠

W10 حجر كلسي غضاري باليوجيني: م٣٥٠- ٠  كفر قوق  
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المسافات بين اآلبار غير حقيقية ألن اآلبار ليست . مقارنة بين سماكات الطبقات الليتولوجية لآلبار المحفورة) ٧(الشكل 

  .على استقامة واحدة
  

  
غــرب مرســوم باالعتمــاد  جنــوب-شــرق مــوقعي دوبايــا والصــوجة باالتجــاه شــمال عبــروجي مقطــع جيولــ) ٨(الشــكل 

 .وبعض التحريات الحقليةفي المنطقة على معطيات اآلبار المحفورة 
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  قياسات غاز الرادون في التربة. ٥
  

  العمل الحقلي طريقة. ١.٥
  :ةتنفذ القياسات الحقلية لغاز الرادون في التربة وفق الخطوات التالي

سطوانة بالستيكية لمنع انزالق أ، توضع فيها 5cmوقطر  50cmتُنفذ حفرة في األرض بعمق حوالي  .١
ُتغلق األسطوانة جيدًا من األعلى وتبقى مفتوحة في الجزء األسفل المالمس . داخل الحفرة إلىالتربة 

  .ةأكثر بغية حصول استقرار وتوازن للتربة حول األسطوانأو للتربة وتترك لمدة يوم 
يتم التأكد من أن كافة أجزاء سابرة التربة متصلة مع بعضها البعض بإحكام بحيث ال تسمح بضياع أو  .٢

المجفف الماص للرطوبة  بلوراتتهريب الغازات، كما ُيغلق صمام اإلغالق جيدًا ويتم التأكد من أن لون 
  .أزرق

الخلية هذه يوصل أحد مآخذ  مالمستخدمة، ث) لوكاس(لخلية يتم التأكد من قيمة الخلفية الطبيعية  .٣
  .صل المأخذ الثاني للخلية مع المضخة اليدويةو مع سابرة التربة بينما يالوميضية 

حول فتحة األسطوانة لمنع  اإلغالقبسرعة ويحكم ) سطوانة األ(ُتوضع سابرة التربة ضمن حفرة القياس  .٤
  .من داخل الحفرة تسرب الغازات

زئبقي ثم ُتفصل المضخة عن  أنش ٢٧-٢٥اليدوية حتى الضغط هواء التربة بواسطة المضخة  سحبيُ  .٥
  .النظام

الخلية  إلىمن الحفرة التربة ل تفريغ ثابت لغازات شديد مع الحفاظ على معدّ  ُيفتح صمام اإلغالق ببطءٍ  .٦
يتم طرد غاز الرادون لصمام اإلغالق ذلك ُيفتح بعد . دقيقة ٤ لفترة زمنية بحدود يستمرالوميضية 
  .(Ts)ن حفرة القياس نحو الخلية الوميضية وُيسجل زمن أخذ العينة نهائيًا م

ثالث ساعات من لحظة أخذ حوالي بعد مضي  هافي ألفايتم تعداد نشاط و ُتفصل الخلية عن النظام  .٧
التعداد جري ي، حيث )بين الرادون ونواتج تفككه ياإلشعاعوهو الزمن الالزم لحصول التوازن (العينة 

وُيسجل زمن القياس   (CPM)عدة في الدقيقة  إلىيتم تحويل القيمة الُمقاسة و  خالل عشر دقائق
(Tc).  وفي حال الرغبة بمعرفة مستوى الثورون يمكن أخذ القياس في الدقيقة األولى من وضع الخلية

 .كاشف الرادونالوميضية في مكانها ضمن جهاز 

  

  حساب النتائج وإظھارھا. ٢.٥
  : على الشكل اآلتي 110Aباستخدام الخلية الوميضية من النمط في التربة  يتم حساب تركيز غاز الرادون

 

volumeCellGefficiencyCell

RateCountNet
LPCiRn





66.6

1000  
)/(222 

  : حيث
Cell Efficiency :تقريبا 0.70  مردود الخلية ويساوي.  
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G : من زمن أخذ العينة وتنامي منتجاته معامل تصحيح تفكك الرادونTs  بعد مضي النهائي وحتى زمن التعداد
  .تقريبا 0.98ت ويساوي ثالث ساعا

Cell Volume : 110نمط ( المستخدمة حجم الخلية A  ( 151ويساوي ml   
  

 .الصدوع الدفينة في تحريصالحية تقانة الرادون . ٣.٥

اعتمادًا على بعض الخصائص الجيوكيميائية الفريدة للرادون من حيث كونه غاز نبيل وخامل كيميائيـًا، أي أنـه ال 
هولة مــع عناصــر أخــرى فــي الطبيـــعة، لــذلك فهــو يســتطيع الحركــة بحريــة واالنتشــار لمســافات يتفاعــل أو يتحــد بســ

معينــة ضــمن فراغــات التربــة أومــن خــالل التشــققات والكســور الصــخرية حــامًال بــذلك رســالة إلــى الســطح تشــير إلــى 
هــذا المنطلــق فــان  ومــن. مــدى نفوذيــة التربــة أو طبيعــة الوســط الصــخري الــذي ســمح لغــاز الــرادون باالنتقــال عبــره

قياســات الـــرادون فـــي هـــواء التربـــة تســتخدم حاليـــًا فـــي العديـــد مـــن دول العــالم للكشـــف عـــن الصـــدوع والكســـور غيـــر 
ألن هـذه الصـدوع تمثـل فـي الواقـع نطاقـات صـخرية مهشـمة تتميـز بنفوذيـة أعلـى نسـبيا مـن . الظاهرة على السـطح

سالك تساعد على تسهيل حركة غازات التربة، بما فيها غاز األوساط المحيطة بها، وبالتالي فهي تشكل ممرات وم
 Nelmes et al., 2005; Tansi, 2005; Moussa( ثاقها من األعماق نحو سطح األرضالرادون، أثناء انب

and El-Arabi, 2003; Ioannides, 2003; Baubron, etal., 2002; Tanner, 1980; King, 

et al., 1996; Gingrich, 1984.(  
علــى تحديــد مواقــع ب تــمفــي منطقــة الدراســة القيــام بجولــة حقليــة اســتطالعية بعــد و جيولوجيــة أوليــة  دراســةاء علــى بنــ

بهـدف التربـة هـواء فـي الـرادون غـاز  قياسلبهدف تنفيذ بروفيالت وذلك  سرغايا المعروف بنشاطه وتكشفاتهع صد
وقد اختير موقعين لبـروفيلين . الصدوع الدفينة ومعرفة مدى كفاءتها في الكشف عنالرادون نة اتقصالحية اختبار 

ولمـا كـان مسـار صـدع  ).قرب سرغايا( عين حوربلدة في والثاني  منطقة التكيةاألول في : يعامدان صدع سرغايا
سرغايا معروفًا ومحددًا بوضوح على الخارطة الجيولوجية للمنطقة، فإن الهدف الـرئيس لقياسـات الـرادون علـى هـذا 

ي التكية وعين حور هو اختبار صالحية التقانة وتقييم مدى استجابة انبثـاق الـرادون عنـد تقاطعـه الصدع في موقع
  .مع النطاق التكتوني لصدع معروف جيدًا في المنطقة مثل صدع سرغايا

  

  منطقة التكية بروفيل. ١.٣.٥

تم اختيار موقع هذا البروفيل  .متعامدًا مع اتجاه المسار العام لصدع سرغايا غرب-باتجاه شرقالتكية يمتد بروفيل 
يشمل . بهدف مقارنة النتائج )Gomez et al. 2003(الخندق القاطع لصدع سرغايا والذي حفره  في نفس موقع
، من جهة الشرق، تشكيالت جيولوجية تعود لعمر تهتتكشف في بدايو  نقطة قياس رادون ١٢على هذا البروفيل 

يلي ذلك باتجاه الغرب توضعات  .ساسي من حجر كلسي حواري ومارلل أبشك المكّونة) االيوسين(الباليوجين 
حطامية نيوجينية بليوسينية تنتشر على جانبي الطريق المؤدية إلى الزبداني وهي مكونة من الكونغلوميرا والحجر 

وم نة من الحصى والحجر الرملي واللثم تتوضع بعد ذلك اللحقيات الرباعية الحديثة المكوّ . الرملي والغضار
عند سحنات  غرباً  لوينتهي البروفي. والغضار على جانبي ضفاف مجرى بردى إلى الغرب من الطريق العام

دونت كافة نتائج قياسات الرادون والمالحظات الجيولوجية التابعة لبروفيل التكية في  .الكريتاسي الكربوناتية الكلسية
  ).٢(الجدول 
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  في هواء التربة على مسار بروفيل التكيةنتائج قياسات نشاط الرادون ):  ٢( جدول
Geology Rn Activity 

(CPM)  
Cell No.  Coordinates  Distance 

(m) 

Neogene: Pliocene 

 Conglomerates, clays 

٣٣.٣٨٢٦.٢ ٥١٨ ١٧ N 

٣٦.٠٤٢٠.٦ E  

0 

N-Q contact ٣٣.٣٨٢٨.٠ ٥٣٧ ٢١ 

٣٦.٠٤٤١.٩ 

25 

Quaternary: Pebbles, Silt 

loams, clays 

43 503 33.3829.9 

36.0440.1 

50 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

47 516 33.3830.8 

36.0439.5 

75 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

48 511 33.3831.5 

36.0438.1 

100 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

23 518 33.3830.4 

36.3837.3 

150 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

19 537 33.3830.9 

36.3833.5 

250 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

41 503 33.3831.4 

36.0430.5 

350 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

39 545 33.3832.0 

36.0428.1 

400 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

30 516 33.3833.1 

36.0426.4 

450 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

21 511 33.3833.8 

36.0425.1 

500 

Quaternary: Pebbles, Silt  

loams, clays 

17 503 33.3831.0 

36.0401.6 

600 
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  .بروفيل التكية القاطع لصدع سرغايا) ٩(الشكل 

  

  عين حور لبروفي. ٢.٣.٥

 شمال غرب، مارًا من الطرف الجنوبي لبلدة عين حور ويستمر غرباً  -اتجاه جنوب شرقفي وفيل البر  يمتد هذا
يبدأ من جهة الشرق و نقطة قياس رادون،  ١١يتألف هذا البروفيل من . الطريق المؤدية إلى بلدة سرغايا قاطعاً 

ضع على تماس غير توافقي مع الكتلية المكونة من الحجر الدولوميتي والكلسي، والتي تتو  يبتشكيالت الجوراس
منخفض مجاور تملئه توضعات رباعية ولحقيات حديثة تشكل سهال زراعيًا خصبًا يحيط ببلدة عين حور ويمتد 

أما في الجهة الجنوبية الغربية فينتهي البروفيل نحو التوضعات الحطامية . حتى غرب الطريق الواصلة إلى سرغايا
إن الغاية من قياسات الرادون في موقع عين حور ليست الكشف عن مسار صدع سابقًا، فوكما أشرنا  .النيوجينية

سرغايا الذي يمثل بنية تكتونية مميزة ومعروفة في المنطقة، بل ترمي إلى اختبار صالحية التقانة ومدى فعاليتها في 
تربة على طول نتائج قياسات الرادون في هواء ال) ٣(يتضمن الجدول . كشف الصدوع غير الظاهرة على السطح

  .بروفيل عين حور، مع وصف جيولوجي مفصل لمواقع القياسات
 

 نتائج قياسات نشاط الرادون في هواء التربة على مسار بر وفيل عين حور):  ٣( جدول

Geology Rn Activity 

(CPM)  
Cell No.  Coordinates  Distance 

(m) 

Jurassic: Limestone and  

 Dolomites 
16 545 33.4557.6 N 

360824.0 E 

0 

Jurassic - Quaternary 18 537 33.4558.5 

36.0822.2 

25 

Quaternary: Pebbles, Silt  

loams, clays 
36 503 334600.6 

36.819.6 

50 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

48 516 334603.4 

360015.7 

75 

Quaternary: Pebbles, Silts 

  loams, clays 

26 511 334605.0 

360814.0 

125 

Quaternary: Pebbles, Silts 15 545 33.4607.5 200 
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 loams, clays 360813.6 

Quaternary: Pebbles, Silts 

loams, clays 

14 513 33.4509.3 

36.0813.0 

300 

Quaternary: Pebbles, Silts 

 loams, clays 

19 518 33.4514.3 

36.0812.7 

400 

Quaternary: Pebbles, Silts 

loams, clays 

17 503 33.4516.9 

36.0811.0 

500 

Quaternary: Pebbles, Silts 

loams, clays 

18 545 33.4522.0 

36.0809.9 

600 

Quaternary: Pebbles, Silts 

loams, clays 

23 518 33.4624.1 

36.0756.0 

700 

   

  
  .القاطع لصدع سرغايا بروفيل عين حور )١٠(الشكل 

  

 .تحري المسار المحتمل المتداد صدع دمشق. ٤.٥

 يعتقد أنهدمشق نحو الغرب، و  صدعالمسار المحتمل المتداد  شمال قطنا وجنوب كفرقوقالمنطقة الواقعة مثل ت
كم شمال وشمال غرب بلدة قطنا، ويتاخم موقعي الهيئة في دوبايا والصوجة من  ٣- ٢حوالي  ُبعد يمتد على

  . باتجاه بلدات عين رضوان وكفرقوق غرباً  ستمريربما الجهة الجنوبية، و 
وهي مكونة عمومًا من الحجر ). بليوسين(جيولوجيًا، تسود في المنطقة توضعات حطامية تعود لعمر النيوحين 

الرملي والغضار والكونغلوميرا ذات اللون األصفر والرمادي، وتمتاز هذه التوضعات بسماكات كبيرة نسبيًا، 
غير المتماسكة، وتنوع عناصرها بين حصى كلسية أو رملية أو بازلتية أحيانًا، وكذلك  إضافة إلى طبيعتها

وهذا دليل بأن هذه . تصنيفها السيئ من حيث عدم تجانس حجوم الحبات الصخرية والحصى المكونة لها
أما . ليالصخور الكونغلوميراتية ذات طبيعة ترسيبية تجميعية من مصادر ليست بعيدة عن مكان ترسبها الحا

 .الصخور الغضارية فتبدو على شكل طبقات رقيقة متداخلة ضمن التشكيالت الحطامية السابقة أو تغطيها أحياناً 
في بعض المواقع، وربما يعود تكشفها على السطح ألسباب تكتونية  تتكشف الصخور البازلتية النيوجينية محلياً 

بعين رضوان وٕالى الجنوب من كفرقوق  ال قطنا مروراً دمشق من شم صدعبحته تتعلق بطبيعة المسار المحتمل ل
ويتميز البازلت المتكشف في . حيث يلتقي مع مرتفعات الجوراسي الكربوناتية قرب بلدة برقش ويستمر غرباً 
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منطقة الدراسة بالهشاشة والتفكك وعدم التماسك نتيجة عوامل التجوية والتعرية التي أدت إلى ضياع المعالم 
  .البازلتي بحيث أصبح على شكل تربة بازلتية مفككة ذات لون رمادي مائل للزرقة األصلية للصخر

بناء على ما سبق اختيرت هذه المنطقة لتحري امتداد صدع دمشق غير المتكشف باإلضافة لقربها من موقعي  
ت في المنطقة ُأجري سبر لمحتوى غاز الرادون في التربة على مسار ثالثة بروفيالو  في دوبايا والصوجةالهيئة 

تتجه جميع هذه البروفيالت من الجنوب إلى الشمال متعامدًة . الواقعة شمال قطنا وعين رضوان وجنوب كفرقوق
  .مع المسار المحتمل المتداد صدع دمشق في المنطقة

 

  بروفيل شمال قطنا. ١.٤.٥

توضعات تقع جميعها فوق  نقطة قياس ١١متر شمال قطنا، ويتكون من  ١٥٠٠يقع هذا البروفيل على بعد حوالي 
كشفت نتائج قياسات الرادون في . حطامية نيوجينية مكونة من الكونغلوميرا والسيلت والحصى والغضار والرمال

هواء التربة على امتداد بروفيل شمال قطنا، بأن معظم القيم تتأرجح حول المعدل الطبيعي لنشاط الرادون في مثل 
ء بعض نقاط القياس التي شذت قليًال عن هذا المعدل، وخاصًة في النقطتين هذه السحنات الجيولوجية، باستثنا

دونت نتائج قياسات الرادون في هواء ). ١١الشكل (الخامسة والسادسة، حيث أبدى الرادون فيهما ارتفاعًا بسيطًا 
  ).٤(التربة، والمالحظات الجيولوجية العائدة لهذا البروفيل في الجدول 

  
 )شمال قطنا ( اسات نشاط الرادون في هواء التربة على مسار البر وفيل األول نتائج قي): ٤(جدول

Geology Rn Activity 

(CPM)  
Cell No.  Coordinates  Distance

(m) 

Pliocene: Clays, Sands, 

Conglomerates 

٥١٦ ١٩ 33.26 98 N 

036 05 40 E 

0 

Neogene: Pliocene ٥١٨ ٢١ 33.27 00 N 

036 05 40 E 

50 

Neogene: Pliocene ٥١٣ ٢٢ 33.27 02 N 

036 05 40 E 

100 

Neogene: Pliocene ٥٤٥ ١٩ 33.27 04 N 

036 05 40 E 

125 

Neogene: Pliocene ٥٦ 511 33.27 07 N 

036 05 41 E 

150 

Neogene: Pliocene ٥٣٧ ٤٨ 33.27 11 N 

036 05 41 E 

200 

Neogene: Pliocene ١٤ 503 33.27 15 N 

036 05 41E 

250 

Neogene: Pliocene ١٦ 518 33.27 18 N 

036 05 42 E 

300 

Neogene: Pliocene ٥١٦ ١٨ 33.27 22 N 

036 05 42 E 

350 
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Neogene: Pliocene ٥١٣ ١٦ 33.27 25N 

036 05 42 E 

400 

Neogene: Pliocene ٢٠ 518 33.27 26 N 

036 05 42 E 

450 

 

 
  .ى طول بروفيل شمال قطناتغير مستويات الرادون عل) ١١(الشكل 

  

  بروفيل عين رضوان. ٢.٤.٥

يمتد هذا البروفيل من عين رضوان جنوبًا نحو السفح الشرقي المطل على الطريق المؤدية إلى كفرقوق شماًال، 
تسود فيها الحصى ) بليوسينية(توضعات حطامية نيوجينية نقطة قياس رادون تقع جميعها فوق  ١٣ويتضمن 

ومع أن بعض نتائج . )٥الجدول ( ة، إضافة إلى الكونغلوميرا والرمال والغضاريات السلتيةالكبيرة والمتوسط
قياسات الرادون المنفذة على بروفيل عين رضوان تبدي ازديادًا بسيطًا مقارنة مع مثيالتها المسجلة في بروفيل 

حدود الخلفية الطبيعية لمحتوى ، إال أنها تبقى ضمن )١٢الشكل (شمال قطنا الموازي والقريب من هذا البروفيل 
نتائج قياسات نشاط الرادون في هواء التربة على ) ٥(يتضمن الجدول . الرادون في مثل هذه الترب والسحنات

  .مسار بروفيل عين رضوان، مع وصف جيولوجي لمواقع القياسات، وتسجيل مفصل إلحداثيات تلك المواقع
  

 )عين رضوان ( واء التربة على مسار البر وفيل الثاني نتائج قياسات نشاط الرادون في ه): ٥(جدول

Geology Rn Activity 

(CPM) 
Cell No. Coordinates Distance 

(m) 

N2 (Pliocene): Sands 

Conglomerates, Basalt 

36 ٥١٦ 33.2٧ 9٦ N 

036 0٢٦ ٣ E 

0 

Neogene: Pliocene 

(near to Ain Radwan) 

52 ٥١٣ 33.2٨٣ ٧ N 

036 0٢٦ ٣ E 

50 

Neogene: Pliocene 30 737 33.2٧ 9٧N 

036 0٢٦ ٣ E 

100 

http://serversmiso.aecs.sy 
22

مكتب نظم المعلومات  هيئة الطاقة الذرية السورية



23 

 

Neogene: Pliocene 50 ٥٤٥ 33.2٠٠ ٨ N 

036 0٢٦ ٣ E 

125 

Neogene: Pliocene 40 511 33.2٠٢ ٨ N 

036 0٢٦ ٣ E 

150 

Neogene: Pliocene 105 ٥٣٧ 33.2٠٥ ٨ N 

036 0٢٦ ٣ E 

200 

Neogene: Pliocene 70 503 33.2١٠ ٨ N 

036 0٢٦ ٣ E 

250 

Neogene: Pliocene 45 518 33.2١٩ ٨ N 

036 0٢٦ ٣ E 

300 

Neogene: Pliocene 49 ٥١٦ 33.2٢٣ ٨ N 

036 0٢٦ ٣ E 

350 

Neogene: Pliocene 31 ٥١٣ 33.2٢٦ ٨ N 

036 0٢٦ ٣ E 

400 

Neogene: Pliocene 21 545 33.2٨ 2٨ N 

036 0٢٦ ٣ E 

450 

Neogene: Pliocene 19 511 33.2٨ 30 N 

036 0٢٦ ٣ E 

٥٠٠ 

Neogene: Pliocene 23 737 33.2٨ 31 N 

036 0٢٦ ٣ E 

٥٥٠ 

 

 
  .تغير مستويات الرادون على طول بروفيل عين الرضوان) ١٢(الشكل 
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 بروفيل غرب عين رضوان. ٣.٤.٥

بتكشف نقطة قياس رادون، ويتميز عن باقي بروفيالت القياس األخرى  ١٢يتكون بروفيل غرب عين رضوان من 
البازلت النيوجيني بلونه البنفسجي المائل للزرقة في الجزء الجنوبي من بداية هذا البروفيل، فيما يستمر انتشار 
التوضعات الحطامية البليوسينية من كونغلوميرا وحصى ورمال وغضار في باقي أجزاء البروفيل األخرى، الجدول 

لها مستويات  ٦و  ٥طول هذا البروفيل ونالحظ أن النقاط تغير مستويات الرادون على ) ١٣(يبين الشكل  .)٦(
  .عالية نسبيًا بالمقارنة مع بقية نقاط البروفيل لذلك نرجح أن يكون صدع دمشق مارًا بين هاتين النقطتين

 

 )غرب عين رضوان(لبر وفيل الثالث نتائج قياسات نشاط الرادون في هواء التربة على مسار ا): ٦(جدول

Geology Rn Activity 

(CPM) 
Cell No. Coordinates Distance 

(m) 

Neogene: Pliocene 

Conglomerates  

12 545 33.2٧ 70 N 

036 0٣ 10 E 

0 

Neogene: Pliocene 

Basalts 

10 ٥١٣ 33.2٧ 71N 

036 0٣ 10 E 

50 

Neogene: Pliocene 

Basalts and Clays 

30 737 33.2٧ 72N 

036 0٣ 10 E 

100 

Neogene: Pliocene 

Basalts and clays 

39 ٥١٦ 33.227 73 N 

036 0٣ 10 E 

125 

Neogene: Pliocene 

Clays, Silt, Gravels 

75 511 33.27 77 N 

036 0٣ 10 E 

150 

Neogene: Pliocene 

Clays, Silt, Gravels 

70 ٥٣٧ 33.27 80 N 

036 0٣ 11 E 

200 

Neogene: Pliocene 

Silt, Gravels 

18 503 33.27 82 N 

036 0٣ 11 E 

250 

Neogene: Pliocene 

Silt, Gravels 

15 518 33.27 83 N 

036 0٣ 11 E 

300 

Neogene: Pliocene 

Basalts and Clays 

12 ٥١٦ 33.27 85 N 

036 0٣ 10 E 

350 

Neogene: Pliocene 

Basalts and Clays 

10 ٥١٣ 33.27 87 N 

036 0٣ 10 E 

400 

Neogene: Pliocene 

Conglomerates 

14 545 33.27 89 N 

036 0٣ 10 E 

450 

Neogene: Pliocene 

Conglomerates 

13 537 33.27 90 N 

036 0٣ 10 E 

500 
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  .تغير مستويات الرادون على طول بروفيل غرب عين الرضوان) ١٣(الشكل 

  

  قياسات غاز الرادون في المياه. ٦
وهـو صـنع شـركة بـايلون الكنديـة ) WG-1001 Vacuum Water Degassing System(تم استخدم الجهـاز 

مـل ١٩٠من أجـل تخليـه غـاز الـرادون مـن العينـة المائيـة، حيـث يـتم تحريـر الغـاز المنحـل فـي عينـة مائيـة حجمهـا 
وتعتبــر مــدة خمــس دقــائق الســتمرار تــدفق ) Locus Scintillation Cell(وتفريغــه فــي خليــة وميضــية خاصــة 

مـن مجمـل الغـاز المنحـل % ٧٠العينة المائيـة المقاسـة كافيـة لتخليـة حـوالي الفقاعات الغازية منذ بدء ظهورها في 
ُتفصــل بعـد ذلـك الخليــة الوميضـية عـن النظــام ليـتم تعـداد نشــاط ألفـا داخلهـا بعــد مضـي ثـالث ســاعات . فـي العينـة

التعـداد أو يـتم ). وهـو الـزمن الـالزم لحصـول التـوازن اإلشـعاعي بـين الـرادون ونـواتج تفككـه(من لحظة جمع العينة 
وهـو مـن ) Radon Detector-RM(قياس نشاط الرادون داخل الخلية بواسطة جهـاز التعـداد أو كاشـف الـرادون 

صنع شركة بايلون الكندية أيضًا، حيث يجري أخذ القياس خالل مدة عشرة دقائق ثم يقسـم النـاتج علـى عشـرة ليـتم 
  ) .CPM(تحويل القيمة الُمقاسة إلى عدة في الدقيقة 

  
الينــابيع  لــبعض قيــاس لتركيــز الــرادون فــي الميــاه الجوفيــة ٥٢، تنفيــذ )٢٠٠٩-٢٠٠٧(خــالل مــدة هــذا العمــل،  تــم

، )بلـودان(، عـين العـرق )سـرغايا(نبـع سـردا : صـدع سـرغايا والمرتبطـة معـه وهـذه الينـابيع هـينطـاق الممتدة علـى 
وقــد دونــت كافــة نتــائج دراســة ل فتــرة الخــال شــهريًا بشــكل شــبه دوريكــررت هــذه القياســات . عرنــةنبــع و نبــع بقــين، 

  ).٧(الرادون مع زمن أخذ القياسات في الجدول 
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سرغايا  صدعلبعض الينابيع الهامة على امتداد  (pCi/L)نتائج تراكيز الرادون في المياه الجوفية ) ٧(جدول 
 )٢٠٠٩ –٢٠٠٧(خالل الفترة بين 

  نبع عرنة  قيننبع ب  نبع عين العرق  نبع سردا  تاريخ القياس
١٠١  ١٢٠  ١٤١ ١٠٦ ١٦/١٠/٢٠٠٧  
١٨٠  ٢٢٣  ٢٠٧  ١٩٥  ٠٥/١١/٢٠٠٧  
١٤/٠٢/٢٠٠٨  88  122  114  125  
٠٩/٠٣/٢٠٠٨ 174  94  139  171  
١١/٠٥/٢٠٠٨ 324  400  353  113  
١٥/٠٦/٢٠٠٨ 183  179  183  83  
٢٠/٠٧/٢٠٠٨  148  66  78  67  
٢٣/٠٣/٢٠٠٩ 192  99  277  202  
١٤/٠٤/٢٠٠٩ 189  150  96  166  
٠٧/٠٦/٢٠٠٩ 122  160  129  87  
٠٥/٠٧/٢٠٠٩ 93  66  61  82  
٠٣/٠٨/٢٠٠٩ 88  49  53  69  
٠٦/٠٩/٢٠٠٩  89  38  43  84  

  

  
صـدع سـرغايا لبعض الينابيع الهامـة علـى امتـداد  (pCi/L)تراكيز الرادون في المياه الجوفية تغيرات )١٤(الشكل 

  .)٢٠٠٩ –٢٠٠٧(خالل الفترة بين 
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 ةالمعطيات الزلزالي. ٧
  

اعتمــدنا فــي هــذا البحــث علــى النشــرات الزلزاليــة لمركــزي الرصــد الزلزالــي فــي ســوريا ولبنــان وكــذلك النشــرة الزلزاليــة 
كانــت . هــزات فــي محـيط صــدع ســرغايا ١١٠وقعــت خــالل فتــرة الدراسـة حــوالي وقـد . لهيئـة الطاقــة الذريــة الســورية

ن و كــونظــرًا لضــعف قــدرها لــم ت .)MC=2.8(الي هــذه الهــزات فــي أغلبهــا ضــعيفة القــدر وكــان قــدرها الوســطي حــو 
ثر علــى قــد يـؤ وباإلضــافة إلـى ذلـك فــإن ضـعف قـدرها . فـي محطــات الرصـد القريبـة مــن صـدع سـرغايا إالمسـجلة 

تبـين  .قع المحسوبة لبؤر هذه الهـزات عاليـة الدقـةادقة تحديد أزمنة وصول األطوار الموجية وبالتالي لن تكون المو 
التوزع الجغرافي لهذه البؤر حول صـدع سـرغايا وكـذلك مواقـع محطـات الرصـد  )١٥الشكل ( يةخارطة البؤر الزلزال

تمتــد مــن نقطــة تفــرع صــدع ســرغايا عــن األرضــية الهــزات أن نالحــظ مــن هــذه الخارطــة . المحيطــة بصــدع ســرغايا
ا التبعثـر يمكـن تبريـر هـذ .وبشكل متبعثـر علـى جـانبي صـدع سـرغايا حر الميت وحتى شمال شرق لبنانصدع الب

بالدقة المنخفضة للمواقع المحسوبة للبؤر كما يمكن القبول باحتمال حدوثها علـى صـدوع ثانويـة موجـودة قريبـًا مـن 
أن معدل حدوثها هـو حـوالي أربـع هـزات ) ١٦الشكل (بينت دراسة التوزع الزماني للهزات األرضية . صدع سرغايا

أن بعـض األشـهر قـد تشـهد نسـبيًا ) ١٦(يبين الشكل كما . الزلزاليتقريبًا شهريًا وهذا معدل منخفض نسبيًا للنشاط 
  .هزة وبالمقابل لم تسجل أية هزة في أشهر أخرى ١١حو نليصل بعض الزيادة في عدد الهزات الذي 

  
قصيرة وغير كافية الستنتاج تقييم موثوق للنشاط الزلزالي لصـدع سـرغايا لـذلك  )سنتان فقط( تعتبر مدة هذا البحث

نــا بــالعودة إلــى قاعــدة المعطيــات الزلزاليــة اآلليــة المتــوفرة لــدينا مــن المراكــز الزلزاليــة الثالثــة المــذكورة أعالهــا فقــد قم
هــزة حــدثت قــرب صــدع  ٣٥٠وحتــى تاريخــه وتشــمل حــوالي  ١٩٩٥فوجــدنا أنهــا تغطــي الفتــرة الممتــدة مــن العــام 

نالحــظ مــن هــذا . حســب قــدرها ٢٠٠٩-١٩٩٥تــوزع الهــزات المســجلة خــالل الفتــرة ) ١٧(يعــرض الشــكل . ســرغايا
تعتبـــر الفتـــرة . ٣.٠وأن عـــددًا قلـــيًال مـــن الهـــزات تجـــاوز قـــدرها  ٣.٠-٢.٦الشـــكل أن معظـــم الهـــزات يتـــراوح قـــدرها 

ســـنة كافيـــة لالســـتنتاج أن النشـــاط الزلزالـــي لصـــدع ســـرغايا ينـــتج هـــزات منخفضـــة  ١٤أي حـــوالي  ٢٠٠٩-١٩٩٥
غيرات الرادون كانت مترافقة مع الزالزل العنيفة كبيـرة القـدر وبنـاء علـى ذلـك وحسب األدبيات المنشورة فإن ت. القدر

تبــين المقارنــة بــين المعــدل . ال نتوقــع أن يترافــق النشــاط الزلزالــي لصــدع ســرغايا مــع تغيــرات فــي مســتويات الــرادون
ى امتـداد صـدع سـرغايا وقياسات مستويات الرادون في مياه الينابيع المنتشرة علـ) ١٦الشكل (الشهري لعدد الهزات 

عــدم وجــود أي ارتبــاط بينهمــا وهــذه النتيجــة تؤكــد مــا توقعنــاه ومبــررة بطبيعــة النشــاط الزلزالــي لصــدع ) ١٤الشــكل (
  .سرغايا الذي ينتج عددًا قليًال من الهزات صغيرة القدر
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يمثـل  .دع سـرغاياحـول صـ ٢٠٠٩-٢٠٠٧خـالل فتـرة الدراسـة خارطة النشاط الزلزالـي المسـجل آليـًا ) ١٥(الشكل 

المثلـــث المصـــمت محطـــات الشـــبكة الوطنيـــة الســـورية ويمثـــل المثلـــث المفـــرغ محطـــات الهيئـــة أمـــا المثلـــث المفـــرغ 
  .المقلوب فيمثل محطات الرصد اللبنانية

  
  .حول صدع سرغايا ٢٠٠٩-٢٠٠٧خالل فترة الدراسة آليًا  ةالتوزع الشهري لعدد الهزات المسجل) ١٦(الشكل 
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  .توزع عدد الهزات المسجلة آليًا حول صدع سرغايا حسب القدر) ١٧(الشكل 

  
حـدوث نشـاط زلزالـي  الدراسـةلـوحظ خـالل الفتـرة فيما يتعلق بنشاط الصدوع األخرى القريبة من منطقة الدراسة فقـد 

فــي حســب محطــة الهيئــة ( ٤.٢بــدأ هــذا النشــاط بوقــوع هــزة بلــغ قــدرها . شــرق مدينــة صــور اللبنانيــةملفــت لالنتبــاه 
وقعت في نفس المنطقـة ثالثـة هـزات فـي اليـوم التـالي وبلـغ قـدر . ٢٠٠٨شباط  ١٢في يوم الثالثاء ) البناء الثامن

 ٢٠٠٨شـباط  ١٥وصل هذا النشـاط ذروتـه فـي يـوم الجمعـة ). حسب محطة الهيئة في البناء الثامن( ٣.٧أكبرها 
 .ةهـا فـي نفـس اليـوم وقـوع ثالثـة هـزات صـغير وتال) حسـب شـبكة الرصـد اللبنانيـة( ٥.١حيث وقعت هزة بلغ قدرها 

. )١٨الشـكل (هـزة  ٢٣٣فقـد بلـغ عـدد الهـزات المسـجلة لهـذا النشـاط حـوالي  ةالزلزالي اللبنانيـشبكة الرصد وحسب 
لصــدوع الموجــودة فــي منطقــة بعــض الهــزات األرضــية علــى اكــان مــن المتوقــع أن يحــرض ذلــك النشــاط الزلزالــي 

أو )) Mohamad et al. (2000)(عـدة هـزات علـى صـدع سـرغايا  ١٩٩٥العقبـة مثلمـا حـرض زلـزال (الدراسـة 
لحسـن الحـظ لـم يحـدث ذلـك وبينـت قياسـات الـرادون فـي ميـاه الينـابيع والتـي . أن يؤثر على مستويات غاز الرادون

فـذت فـي قياسـات قـد نتلـك اللكن قد يكون من المفيد اإلشارة أن  .نفذت في تلك الفترة عدم حدوث تغيرات ملحوظة
فـي هـذه الظـروف المناخيـة . شباط وترافقت بهطـوالت ثلجيـة ودرجـات حـرارة منخفضـة جـدًا وقريبـة مـن الصـفر ١٧

ويحتمــل أن االرتفـــاع ) under estimated(قــد تكــون مســتويات الـــرادون المقاســة فــي الميــاه أقـــل ممــا ينبغــي 
  !.مويه وتخميده بحرارة الجو الباردةالمتوقع في مستويات الرادون والناتج عن النشاط الزلزالي قد تم ت
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حسب  ٢٠٠٨خالل شهر شباط  شرق مدينة صور اللبنانيةالنشاط الزلزالي المتميز الذي حدث في ) ١٨(الشكل 

  .النشرة الزلزالية اللبنانية
  
  

  مناقشة نتائج قياسات الرادون . ٨

  مناقشة نتائج قياسات الرادون على صدع سرغايا. ١.٨
تقع ). ٢الجدول (رادون عند موقع التكية في نقطتين على الجانب الشرقي لمسار صدع سرغايا بدأت قياسات ال

، وأما النقطة الثانية فتقع على خط التماس )بليوسين(نقطة القياس األولى فوق توضعات النيوجين الحطامية 
جدًا من النطاق التكتوني  الفاصل بين توضعات النيوجين واللحقيات الرباعية الحديثة، وبذلك فهي تكون قريبة

من هنا فقد أظهرت قيم الرادون ارتفاعًا نسبيًا بسيطًا بين نقطتي القياس الثالثة . لصدع سرغايا المار بالمنطقة
والخامسة، األمر الذي يشير ربما إلى استجابة محدودة النبثاق الرادون فوق الوسط النفوذ المتمثل بنطاق صدع 

تزداد نسبة الفراغات والتشققات الصخرية، ما يسمح بزيادة وتيرة انبثاق غاز  سرغايا، حيث من المتوقع أن
ومع مالحظة بعض التباين البسيط في قيم الرادون بين النطاق ). ٩الشكل (الرادون نحو السطح في ذلك الموقع 

ثير، إذ تراوحت قيم الصدعي والبيئات الجيولوجية المحيطة به، إال أن مقدار هذا التباين كان أقل من المتوقع بك
، وهي أرقام قريبة من المعدل العام للخلفية الطبيعية للرادون CPM 48و  CPM 43الرادون فوق الصدع بين 

وربما يعود السبب الرئيس في ذلك إلى حالة أجهزة الرادون المستخدمة في . في مثل هذه التوضعات الرسوبية
ن عشرين عامًا، ما يؤثر سلبًا على أدائها ويقلل من مردودها القياسات آنذاك، والتي تجاوز استخدامها أكثر م

والسيما أن موضوع الكشف عن مسارات الصدوع المغطاة بالرسوبيات، هو من األمور . الفعلي في الحقل
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الحساسة التي تتطلب استخدام أجهزة رادون حديثة وأكثر دقة وفعالية من أجهزة بايلون وخاليا لوكاس القديمة، 
  .ة في هذا البحثالمستخدم

أما بالنسبة لقياسات الرادون في موقع عين حور فقد بدأت تلك القياسات بنقطتين تقعان فوق صخور الجوراسي 
الكلسية والدولوميتية، حيث أظهر الرادون فيهما قيمًا منخفضة عكست الخلفية الطبيعية له في مثل هذه الصخور 

ات الحقلية والتحريات الجيولوجية للموقع إلى أن نطاق صدع تشير المالحظ). ٣جدول (الكربوناتية عمومًا 
سرغايا يمر غالبًا بالقرب من سطح التماس الفاصل بين صخور الجوراسي والتوضعات الرباعية الحديثة في 
الجنوب الشرقي من بلدة عين حور، وربما يكون ذلك سببًا في الزيادة البسيطة لمعدل انبثاق الرادون في نقطتي 

  ).١٠الشكل (الثالثة والرابعة من هذا البروفيل  القياس
  

  مناقشة نتائج قياسات الرادون على امتداد صدع دمشق. ٢.٨
ويتضح من قراءة هذه . نتائج سبر محتوى الرادون في هواء التربة على بروفيل شمال قطنا) ٤(يتضمن الجدول 

ل الخلفية الطبيعية، عدا نقطتي القياس الخامسة النتائج أن قيم الرادون المقاسة على هذا البروفيل تقع ضمن مجا
األمر الذي يحتمل أن يعزى إلى ). ١١الشكل (ا زيادة ملحوظة في معدل انبثاق الرادون تان أبديتوالسادسة الل

وغرافي بسيط يمثل مسيًال مائيًا بأسباب ليثولوجية وسحنية، والسيما أن هاتين النقطتين تقعان ضمن منخفض ط
يساعد على تراكم الغضاريات المعروفة بازدياد المستوى الطبيعي للرادون فيها، مقارنة مع التوضعات موسميًا، ما 

لذلك ال يمكن . الحطامية الكونغلوميراتية األخرى المنتشرة على طرفي البروفيل بعيدًا عن النقطتين المذكورتين
لمنفذة بأجهزة بايلون وخاليا لوكاس االعتماد على نتائج قياسات الرادون بمفردها، وضمن شروط القياس ا

بل يحتاج . القديمة، بغية تحديد المسار الدقيق لنطاق صدع دمشق الممتد تحت سماكات كبيرة من الرسوبيات
األمر، قبل ذلك، إلى المزيد من الدراسات الجيولوجية التفصيلية وٕالى تحريات دقيقة لمظاهر التكتونيك الحديث 

القرائن السطحية الدالة على هذا النطاق التكتوني الهام، تمهيدًا لقياسات الحقة في المنطقة من أجل معرفة 
بالرادون في مواقع مختارة بعناية، باستخدام أجهزة أكثر دقًة وتطورًا، مثل جهاز ألفا غارد الذي لم يكن قيد 

  .االستثمار أثناء تنفيذ هذا العمل
، )٥(و الجدول ) ١٢(لى طول بروفيل عين رضوان، الشكل إن االرتفاع البسيط المالحظ في مستوى الرادون ع

ال يتوجب ربطه ببساطة مع الحالة التكتونية للموقع، بل هو ناجم على األغلب عن ازدياد محتمل في نفوذية 
الوسط الرسوبي الحطامي للموقع بسبب تغير ظروف الترسيب، وطبيعة المواد المنقولة وطريقة توضعها 

ن هذا البروفيل يمتد على سفح منحدر تكثر فيه الجالميد والحصى المتداخلة مع الرسوبيات وتصنيفها، والسيما أ
األنعم كالرمال والسيلت والغضاريات، ما يساعد على زيادة حجم الفراغات واتصالها مع بعضها، وبالتالي على 

  .زيادة متوقعة لمعدل انبثاق الرادون فوق مثل هذه التوضعات الحطامية
الشكل (الرادون الُمقاس في هواء التربة في النقطتين األولى والثانية من بروفيل غرب عين رضوان،  يبدي محتوى

، معدالت منخفضة جدًا، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للصخور األساسية القلوية كالبازلت المتكشف هناك )١٣
على األغلب، ببداية انتشار  ومن ثم ُيظهر معدل انبثاق الرادون ازديادًا طفيفًاً◌ مرتبطًا،). ٦الجدول (

، التي يغلب )CPM 75( نقطة القياس الخامسةالغضاريات في الموقع، إلى أن يبلغ الرادون أعلى قيمة له في 
إن مثل هذه الزيادة المتواضعة لمحتوى الرادون في التربة ال . فيها انتشار الحصى والرمال والسيلت والغضار

يد المسار المحتمل لصدع دمشق تحت السطح، بل هي على األرجح مؤشر بسيط يمكن اعتبارها دليًال كافيًا لتحد
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يعكس استجابة الرادون للتغيرات الليثولوجية، والتباين السحني شاقوليًا وأفقيًا، ما يؤثر بالتالي على نفوذية الوسط 
  . الترسيبي في ذلك الموقع

  

  مناقشة نتائج قياسات الرادون في المياه الجوفية. ٣.٨
أن نتائج القياسات الدورية لتراكيز الرادون في المياه الجوفية تعتبر مفيدة في مراقبة السلوك التكتوني لنطاق مع 

هام مثل صدع سرغايا، وذلك اعتمادًا على مالحظة مقدار تغير مستوى الرادون أو استقراره مع مرور الزمن، 
)Al-Hilal etal., 1997; Al-Hilal etal., 1998; Teng, 1980; Virk, 1995; Hauksson, 

etal.,1981; Ghosh et al., 2009; Kumar etal., 2009; Kuo etal., 2009  ( إال أن خبراتنا السابقة
في هذا المجال، كشفت صعوبة استخدام مثل هذه المعطيات ألغراض التنبؤ الزلزالي، أو حتى ربطها زمنيًا أو 

ة بين الحين واآلخر، وذلك ألنها ببساطة ليست قياسات مستمرة مقارنتها مع بعض الهزات التي تحدث في المنطق
يضاف إلى ذلك، بأن طبيعة النشاط الزلزالي لصدع سرغايا تمتاز بحدوث هزات . بل هي دورية بمعدل شهري

أرضية قليلة العدد وصغيرة القدر، ما يحد من استجابة الرادون لها، وبالتالي فإنه يجعل من محاولة المضاهاة 
لذلك فان . وأي حدث زلزالي محدد بذاته، أمرًا غير منطقي) ٧(حد قيم الرادون الواردة في الجدول بين أ

االستخدام األمثل لمثل هذه المعطيات الدورية للرادون، يتجسد في مراقبة حالة بعض الصدوع المولدة للزالزل 
ًا كبيرًا، وخاصة عند تكامل نتائج الرادون وتقييم نشاطها التكتوني على المدى البعيد، ويعتبر هذا بحد ذاته انجاز 

مع نتائج المسوحات المورفوتكتونية والسجالت الزلزالية في المنطقة، وكذا عند معالجتها وتحليلها بقدٍر متكامل، 
: عبر فهم شمولي للوضع التكتوني المحلي واإلقليمي، وصوًال إلى إمكانية توصيف النظام الصدعي المدروس

  . نشيط بنشيط هو أو غير
تمثيًال بيانيًا لنتائج قياسات الرادون في المياه الجوفية الُمقاسة في بعض الينابيع الموزعة ) ١٤(ُيظهر الشكل 

 ٢٠٠٧ويتضح من هذا الشكل بأن معظم تراكيز الرادون المسجلة شهريًا بين عامي . على امتداد صدع سرغايا
، أي أن غالبية هذه القيم تندرج pCi/L 100ألحيان تتراوح حول معدل وسطي ال يتجاوز في معظم ا ٢٠٠٩و 

ضمن المعدالت الطبيعية للرادون في المياه الجوفية للمنطقة، باستثناء حالتين فقط شذتا عن هذه القاعدة، 
 300(حيث تجاوزت قيمة الرادون في الحالة األولى . وسجلتا ارتفاعًا ملحوظًا في معظم محطات المراقبة

pCi/L ( وتأرجحت في الحالة الثانية حول ١١/٠٥/٢٠٠٨بتاريخ ،)200 pCi/L ( في  ٢٣/٠٣/٢٠٠٩بتاريخ
إن مثل هذه الزيادات النسبية في تراكيز الرادون بالمياه الجوفية يمكن أن تعزى إلى . عدة ينابيع وبنفس الوقت

انتهاء فصل األمطار في عوامل هيدروجيولوجية محلية، وبالتالي فان تفسيرها يعتمد عمليًا على ربطها زمنيًا مع 
، معلنًة بذلك بدء وصول المياه السطحية إلى الخزانات الجوفية، األمر )بين نهاية آذار وبداية أيار(المنطقة، 

الذي قد ينعكس إيجابًا على معدالت تركيز الرادون في المياه بسبب تأثير مياه األمطار عند تغلغلها عبر 
املًة معها نواتج الغسل الناجمة عن انحالل بعض المواد الصخرية مسامات التربة والتشققات الصخرية، ح

والعناصر الفلزية المختلفة، ما يؤدي بالتالي إلى رفع سويات الرادون في المياه الجوفية التابعة للمنطقة، 
)Eisenlohr et al., 1995 and Pane et al., 1995. (  
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 الخاتمة والتوصيات
 :ت الرادون إلى االستنتاجات التاليةخلصت األعمال المتعلقة بقياسا

مع أن نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في مناطق مختلفة حول العالم، تشير إلى وجود عالقة ممكنة  -١
تربط بين توزع قيم الرادون المرتفعة في هواء التربة من جهة، وامتداد بعض النطاقات التكتونية المحتملة تحت 

ال أن نتائج عملنا الحالي كشفت بأن قياسات الرادون، وضمن شروط القياس المنفذة السطح من جهة أخرى، إ
بأجهزة بايلون القديمة وخاليا لوكاس التي أصبحت فعاليتها منخفضة، غير كافية بمفردها لتحديد المسار الدقيق 

بل . قطنالنطاق صدع دمشق الممتد تحت سماكات كبيرة من الرسوبيات الحطامية في شمال وشمال غرب 
يحتاج األمر، قبل ذلك، إلى المزيد من الدراسات الجيولوجية التفصيلية بما فيها تحريات دقيقة لمظاهر التكتونيك 
الحديث في المنطقة، من أجل معرفة القرائن السطحية الدالة على هذا النطاق التكتوني الهام، تمهيدًا لقياسات 

باستخدام أجهزة أكثر دقًة وتطورًا، مثل جهاز ألفا غارد الذي لم يكن الحقة بالرادون في مواقع مختارة بعناية، و 
 .قيد االستثمار في أثناء تنفيذ هذا العمل

كشفت النتائج أن معدالت الرادون في هواء التربة، تبدي تغيرًا ملحوظًا عند تقاطع بروفيالت قياس الرادون  -٢
، وربما وصلت الزيادات في قيم الرادون إلى حدها مع االتجاه المحتمل لمسار صدع معروف مثل صدع سرغايا

األمر الذي يعزز من دور هذه التقانة، . األقصى فوق المحور المتوقع للصدع، كما في موقعي التكية وعين حور
عند ضبط شروط قياسها، ويبرز أهميتها من حيث المبدأ في الكشف عن المسارات الممكنة لبعض الصدوع 

ألن هذه الصدوع تشكل نطاقات ذات نفوذية عالية، بالمقارنة مع التوضعات . لى السطحالدفينة غير الظاهرة ع
 .الصخرية المحيطة بها، ما يجعل منها ممرات سهلة ومفضلة النبثاق غازات التربة عمومًا بما في ذلك الرادون

اسات المنفذة في هذا البحث، أما بالنسبة لنتائج قياسات الرادون في المياه الجوفية، فإن العدد المتواضع للقي -٣
يبدو غير كاٍف في هذه المرحلة لمعالجة المعطيات وتحليلها إحصائيًا، وصوًال إلى إمكانية تقييم النشاط التكتوني 

ولكن، من ناحية أخرى، فقد كشفت بعض هذه النتائج عن بروز مؤشرات هامة لوجود عالقة . لصدع سرغايا
مياه الجوفية وبعض العوامل الهيدروجيولوجية المحلية، األمر الذي تمثل في متبادلة بين تغيرات الرادون في ال

ازدياد ملحوظ لتراكيز الرادون بعد انتهاء فصل األمطار في المنطقة، معلنًا بذلك عن بداية وصول المياه 
 ). ١٤الشكل (السطحية الجديدة ومزجها مع الخزانات الجوفية، 

 

 : كلمة شكر

لعمل بتقديم الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور إبراهيم عثمان، المدير العام لهيئة الطاقة الذريـة يرغب القائمون بهذا ا
رئــيس قســم الجيولوجيــا لمســاعدته  زهيــر قطــانالســيد الــدكتور يشــكرون أيضــًا كمــا . الســورية لدعمــه المســتمر

 .اإلجـراءات اإلداريـةإتمـام  والسيد إسماعيل دوزكنجي أمـين سـر قسـم الجيولوجيـا لجهـوده المخلصـة فـي ،وتشجيعه
  .حسان علي حسن لمساعدته في مراجعة وتنقيح النص العربي لغوياً . كما يتقدمون بالشكر للزميل ج
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، دراسات هيدروجيولوجية آلبار الصوجا ودوبايا لصالح هيئة الطاقة الذرية ،)٢٠٠٤(  ، رامز ناصرأحمدالعلي 
  .هيئة الطاقة الذريةقسم الجيولوجيا، 

قسم  ،تقرير أولي عن الوضع الجيولوجي والهيدروجيولوجي لموقع دوبايا ،) ١٩٩٦( الحنت رشاد، بشارالزيبق 
  .هيئة الطاقة الذريةا، الجيولوجي
. ف.رياض الدراوشة، ج. ف.رضا سبيناتي، ج. ف.جمال أصفهاني، ج. إحسان لّيوس، د. هيثم ، ج. النجار ج

) للسفح الشرقي للحرمون(شواهد التكتونيك الحديث على االمتداد الجنوبي لصدع سرغايا ، )٢٠٠١(، إياد سليمان
  .٢٠٠١كانون األول ، ٤١٩ت د ع / ج - هـ ط ذ س، ليةوربطها مع المعطيات الجيوكهربائية والزلزا

تحريات انبثاقات غاز الرادون على بعض مسارات الفوالق  ،)١٩٩٥( ،، محمد الهـالل، أحمد العلييوسفجبيلي 
، قسم الجيولوجيا، ١٩٩٦شباط  ١٥٠ت د ع / ج –هطذس :النشطة زلزاليًا في سورية المنشورة في التقرير  

  .هيئة الطاقة الذرية
، قسم تقرير أولي حول تقدير المخاطر الزلزالية لموقع الصوجة، )١٩٩٥(سبيناتي محمد رضا ورياض الدراوشة، 

  .هيئة الطاقة الذريةالجيولوجيا، 
  ) لوحة مقارنة(  شركة غدير لحفر اآلبار، آبار كفر قوق
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