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  مستخلص
الميـاه مـن  نظائر بيئية، قياسـات رادون ومسـوحات جيوفيزيائيـة لدراسـة رشـحطرائق هيدروكيميائية،  تم تطبيق تقنيات متعددة،

وجــود المدروســة المنطقــة  حركــة الميــاه الجوفيــة فــيخــرائط . أظهــرت 2008-2006) خــالل الفتــرة Cو Bو Aســدود أفاميــا (
ــCو Bجــوار الســدين لتصــريف الميــاه فــي رئيســين  قمعــي انخفــاض ميــاه نحــو للشــاقولي تغلغــل بوجــود هــذه الحركــة  وحي. ت

المكـون ، ألعمـقالحامـل المـائي او للنيـوجين سـطحي هيـدروليكي بـين الحامـل المـائي ال تصـالاحتمال وجود ااألسفل، وبالتالي 
قـــدمت أنمـــاط التـــوزع المكـــاني لتراكيـــز األصـــناف  لكريتاســـي األعلـــى.مجموعـــة ال الكارســـتي الحجـــر الكلســـيمـــن طبقـــات مـــن 

م تحـــت ســـطح  45لوجـــود نطـــاق انحـــالل للصـــخور الكلســـية علـــى عمـــق حـــوالي  مترابطـــةائن قـــر  لميـــاه الجوفيـــةفـــي ااأليونيـــة 
الحامــــل المــــائي رشــــحها باتجــــاه و  لميــــاهلســــهل عمليــــة التغلغــــل الشــــاقولي ، وهــــذا مــــا يمكــــن أن يBاألرض قــــرب جســــم الســــد 

 لميـاهلنـاء الكبيـر غقدم التباين الكبيـر فـي تراكيـب النظـائر المسـتقرة بـين القـيم الناضـبة جـدًا والقـيم ذات اإل لكريتاسي األعلى.ل
تركيــز غــاز قــيم أشــارت  الســد. لفرضــية وجــود عمليــة رشــح شــاقولي فــي جــوار جســم هــذا قرينــة إضــافية، Bالســد بحيــرة فــي 

الموزعـة خطيـًا علـى طـول بعـض القسـمات التكتونيـة، إلـى أهميـة اسـتخدام طريقـة الـرادون فـي التقفـي ورسـم و  الرادون المرتفعـة
ة ( لطرائـق الجيوفيزيائيـةبعـض انتـائج تطبيـق بينـت  خـرائط الصـدوع والتشـققات المخفيـة. ية، سبور جيوكھربائي كھرومغنطيس

اقولية، لوح ة)ش تعكــس  ســحنات ليثولوجيــة مختلفــة.لذات مقاوميــة ضــعيفة أو متوســطة طبقــات وجــود تنــاوب ل ات كھربائي
والممتـدة علـى طـول ، المتميزة بقيم ناقليـة كهربائيـة عاليـةالمنتشرة شاقوليًا في بعض البروفيالت،  يةوالسلتية غضار الات اللحقي
فـي موقـٍع إنشـائه قـد تـم  B. وعلـى الـرغم مـن أن السـد لميـاهل الشـاقولي التغلغلعامل تأثير  حتمالاأيضا ً  Bالسد بحيرة وادي 

العديـــد مـــن القبـــور الحجريـــة المطمـــورة العائـــدة للعهـــد و  قديمـــةوآبـــار منزليـــة أقنيـــة ري ( المخربـــةالتاريخيـــة أثـــري غنـــي باألوابـــد 
شــكل صــدوع أو شــقوق  الــرئيس علــىالحــوض فــي وادي قســمات خطيــة غيــر مترابطــة فقــد تمــت مالحظــة وجــود ، )الرومــاني

الخبـرات المكتسـبة أظهـرت تلـك المواقـع. فـي  قصيرة. تم التأكد من وجود هذه القسمات التكتونية مـن خـالل حفـر عـدة خنـادق
مــن بشــكٍل رئــيس ، والطرائــق الجيوفيزيائيــة نظــائرللاالســتخدام المشــترك أهميــة  ح الســدودرشــعمليــات دراســة وتقيــيم فــي مجــال 

المتبعـة فـي العمـل  الطرائـقيمكـن أن تمثـل تحـت السـطحية. للتشكيالت الهيدروجيولوجية يثولوجية و الل خصائصالتحديد أجل 
ســدود مواقـع فـي مشــابهة  نشـاطاتللقيـام بمشــجعة إضـافية سـيلة و و ، لعديــد مـن المسـائل الجيوهندســيةلحـل امفيـدة و واعـدة اة أد

  .في القطر أخرى من أجل إدارة أفضل للموارد المائية
  

  .سوريةرشح سدود، سدود أفاميا،  ،رادون، جيوفيزياءنظائر بيئية، هيدروكيمياء، لوجيا، جيو هيدرو لمفتاحية: الكلمات ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ʺUse of Isotopes and Geophysical Techniques in Studying Dam 

Leakage‐Case of the Afamia dams, Syria”  
 

1Kattan, Z.; 2Naser, R.; 1Al-Fares, W.; 
1Kadkoy, N.; 1Sbenati, M.R.; 1Al-Hilal, M.; 1Sleman, I.; 1Al-Ali, A. 

  
1Department of Geology, Atomic Energy Commission, Damascus, SYRIA  
2Department of Geology, Faculty of Sciences, Damascus University, SYRIA 
 
Abstract 
Different techniques such as: hydrochemistry, environmental isotopes, radon and geophysical 
surveys have been applied all together in investigating the water leakages from the Afamia 
(A, B and C) dams during the period 2006-2008. Groundwater movement in this area shows 
the existence of two major discharge cones or sinks in the vicinity of B and C reservoirs. This 
movement suggests a probable vertical leaking and interconnection between the shallow 
Neogene aquifer and the deeper karstified water bearing system of the Upper Cretaceous. 
Spatial distribution patterns of major ions in the groundwater provided comprehensive 
arguments for the existence of an active dissolution zone of calcareous rocks at a depth of 
about 45 m below the land surface, facilitating hence the vertical penetration of stored surface 
water towards the Cretaceous aquifer. The remarkable contrasts in stable isotope 
compositions between the depleted and highly enriched waters nearby the B reservoir provide 
another support for water leaks by vertical penetration beneath or very close to the B dam 
body. The high radon values in the soils, linearly distributed along some tectonic lineaments, 
may indicate the usefulness of radon method for tracing and mapping unknown faults. 
Application of some selected geophysical methods (electromagnetic survey, vertical 
geoelectric sounding and tomography plates) revealed the presence of alternating lithological 
heterogeneity between permeable and impermeable layers, which may lead to subhorizontal 
infiltration through the geological formations of the basin. Vertical leakage which could take 
place in certain locations via existing faults and karst and fractures that hit the main valley 
may pass through the dam lake. This structure is most likely causing hydraulic connections 
between the superficial Neogene deposits and the underlying Cretaceous fractured and 
permeable carbonates rocks. The presence of clayey and silty zones, mostly of high electrical 
conductivity values along the B reservoir valley reflects also a possible vertical penetration. 
Although the Afamia B dam was constructed in a site quite rich in archeological ruins (old 
water canals, domestic wells and plenty of old graves from the Roman civilization) a number 
of disconnected tectonic lineaments were noticed in the main stream valley in form of short 
faults or fractures. Such lineaments have been practically confirmed by several vertical and 
horizontal trenches that were carried out in some sites. The gained experience in dam's 
leakage assessment proved the importance of the integral use of isotopes and geophysical 
techniques in this domain, mainly for the subsurface characterization of lithological and 
hydrogeological features. These methods, which represent a useful promising tool for solving 
a large number of geoengineering problems, offer further encouragement to continue similar 
activities in other dam sites for better managements of water resources in the country. 
 
Key words: Hydrogeology, hydrochemistry, environmental isotopes, radon, geophysics, dam 
leakage, Afamia dams, Syria. 
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  مقدمةال -1
 حصـل عجـز كبيـر، فقـد فـي وفـرة المـوارد المائيـة خـالل العقـود الثالثـة األخيـرةالـذي تعـاني منـه سـورية  للوضع الحـرج كنتيجةٍ 

تـم اقتـراح مشـاريع عديـدة تتمحـور فقـد مناسـبة للمشـكلة القائمـة،  مـن أجـل إيجـاد حلـولفي هذا المورد الحيـوي. لهـذا السـبب، و 
كر نـذاإلطار، في هذا المتخذة قييم وتنمية وٕادارة الموارد المائية. ومن بين اإلجراءات الرئيسة وت استكشافأمور تتعلق ب حول
مــوارد الميـــاه لمحافظـــة علــى مــن ورائهــا ا كــان الهـــدف، التــي إنشــاء الســـدود والــريي والعنايــة الكبيــرة المعطـــاة لقطــاعود الجهــ

، فقـد تـم بنـاء مـا يزيـد السـياقيضانات وفترات الجفاف. وفـي هـذا لفلمخاطر امن التأثيرات السلبية ما أمكن  التقليلو  السطحية
مختلفـــة مـــن حيـــث الطبيعـــة الصـــخرية.  فـــوق أراٍض◌ٍ ، توســـطًا وكبيـــرًا علـــى امتـــداد مســـاحة القطـــرمســـدًا صـــغيرًا و  160عـــن 

شــكٍل خــاص مــن بينهــا بالتــي العديــد مــن المشــاكل الجيوهندســية،  للخطــى المتســارعة فــي إشــادة هــذه الســدود، ظهــر وكنتيجــةٍ 
  مشاكل رشح مياه السدود.

 خزانــاتوأمــان  خطيــرة، خاصــًة وأنهــا تهــدد اســتقرارالهيدروجيولوجيــة اكل المشــمــن ال فــي الحقيقــة، تعــد مشــكلة رشــح الســدود
عتمـد أساسـًا ، التـي تواالجتماعيـة االقتصـاديةسـلبًا علـى تحقيـق خطـط التنميـة ؤثر السدود، وبالتالي من الممكن أن توبحيرات 

لـدى فنيـي معـروف جيـدًا كمـا هـو وتوليـد الطاقـة). و  ، صـناعةالت (شـرب، رياموارد المياه لخدمة مختلف االستعموفرة  على
المخــاطر تــزداد أن إال تلــك الســدود.  أينمــا يــتم إنشــاءســيكون هنــاك رشــوحات محتملــة مــن الســدود بعــد إنجازهــا بنــاء الســدود، 

مـن الضـرورة علـى هـذا األسـاس، . و ]2و 1[ة حـدود التصـميملفيـه ا اوزتتجـ، بشـكٍل كبيـرةتكـون الرشـوحات  اوتتضاعف عنـدم
بشـكٍل عـام، يمكـن  ].9-3[ بدقـة كبيـرةوتقـدير معـدالتها  الممكنـة للرشـوحات االتجاهـاتوتحديـد  بمكان تحديد نطاقـات الرشـح

  ]:6تصنيف رشوحات السدود في األنماط الرئيسة التالية [
 حلية الواقعة في جوار السد،رشوحات عبر التشكيالت الجيولوجية الم -

 السد،جسم  عبر التشكيالت الجيولوجية الحاضنة ألساس رشوحات  -

 واألراضي المجاورة،رشوحات عبر نطاقات التماس بين جسم السد  -

 ،ئهرشوحات عبر جسم السد ذاته، بسبب سوء نوعية المواد الغضارية المستخدمة في بنا -

الحاصـلة تشـوهات ال، أو بسـبب ئـهيـة المـواد األسـمنتية المسـتخدمة فـي بنارشوحات عبر جسم السد ذاته، بسبب سوء نوع -
 ،تهفي بني

 الكتل المختلفة للسد.زيادة الشقوقية كنتيجة لتبيان ضغوطات والزالزل و  أخرى كانزالق األراضيلعمليات رشوحات تعود  -

. ]6[ شـيوعًا مـن بـين األنمـاط المـذكورة أعـالهتعد الرشوحات الحاصلة على محاذاة السدود الركامية أو الترابية الشـكل األكثـر 
بشــكٍل جيــد فــي منــاطق جيولوجيــة مناســبة، وتــم تجهيزهــا بفالتــر الركاميــة  مثــل هــذه الســدوددة إشــات وفــي حــال تمــ، مــع ذلــك

لفتــرات طويلــة دون أيــة تســتثمر  ة مناســبة، فــإن مثــل هــذه الســدود يمكــن أنيــمناســبة ونــواة كتيمــة، بــالتوازي مــع صــيانة دور 
  .]9اكل [مش

فقــد وجــد ، كارســتيةكلســية مشــققة أو ية لوجــود عــدٍد كبيــر مــن الســدود التــي تــم إنشــاؤها فـي ســورية فــوق أراٍض صــخر  وكنتيجـةٍ 
المســـألة تــتلخص هــذا المنطلـــق، مــن . تفاوتـــةممعــدالت بٕان كانــت و ، مشــاكل رشـــحٍ تعـــاني مــن الســدود التــي ًا كبيــرًا مـــن عــدد

 ،)SYR/8/012الوطني القائم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( مشروعهذا ال عبرفنيًا  الرئيسة المطلوب معالجتها
من استخدام النظائر البيئية والتقانـات الهيدروكيميائيـة والقفـاءات الصـنعية إلـى جانـب الطرائـق الجيوكهربائيـة تقييم اإلفادة في 

وتحديــد خطــوط جريــان وســرعة حركــة  نطاقــات الرشــحمــن أجــل كشــف ، أدق بشــكلٍ ، رشــح مــن الســدودالفــي دراســة عمليــات 
  المياه الجوفية.
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مــن أجــل المحافظــة علــى مــوارد الميــاه مفيــدًا نهجــًا م بحثيــةوات االســتخدام المشــترك للنظــائر والطرائــق الجيوفيزيائيــة كــأديعــد 
العديــد مــن ه فــي حــل حيــث أظهــرت عمليــة الــربط بــين مختلــف هــذه الطرائــق، جــدوى هــذا التوجــ. فــي بحيــرات الســدودالمخزنــة 

مـــن حيـــث الفهـــٍمٍ◌ األفضـــل لخصـــائص األجســـام المائيـــة المحيطـــة بالســـد، والفهـــٍم األدق  خـــاص، بشـــكٍل شـــابهةالممشـــاكل ال
  .ةالمعتبر  ودقع السداللمظاهر الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية القائمة في جوار ومو 

تقليديـــة اللطرائــق األعمــال و ل المشــروع اســـتكماًال ومواصــلةً  هــذاطــار إتمثــل التحريــات النظيريــة والجيوفيزيائيــة المنفـــذة ضــمن 
ـــــي خـــــرى، األ ـــــل بعـــــض المؤسســـــاتالت ـــــذها مـــــن قب ـــــة جـــــرى تنفي ـــــة والدولي ـــــات  كأعمـــــال ،المحلي ـــــيم والتحري ـــــة التقي الجيولوجي

ســات األرمينيــة والشــركة العامــة للدرا Hydroscope] و10[ السويســرية Stocky تيوالهيدروجيولوجيــة المنفــذة مــن قبــل شــرك
محافظـة مديرية الموارد المائية في ، التي تقوم بها ، وأيضًا نشاطات التحري والمراقبة المستمرة لهذه السدودحمصفي المائية 
لمشــاكل الرشــح الكبيــرة التــي عمليــة إيجــاد حلــول حــول أساســًا  ينصــبتــتلخص األهــداف الرئيســة لهــذا المشــروع، الــذي  حمــاة.

  :بما يلي سدود أفامياتعاني منها 
سياســات بمــا يخــدم  ،هــذه الرشــوحاتل خصــائص الهيدروديناميــةالمواقــع الســدود وتحديــد فــي  رشــوحاتللفنــي  تقيــيمإجــراء  -

 خلفها،ما أمكن من هدر المياه المخزنة المستدامة للموارد المائية في سدود سهل الغاب، والحد دارة اإل

القــادرين علــى اســتخدام  االختصاصــينادر وطنــي مــن خلــق كــالمحليــة، بمــا يســمح بوالخبــرات تطــوير القــدرات والمعــارف  -
 مماثلة،لحل مسائل مائية النظائر والتقانات الجيوفيزيائية 

تجــارب والقياســات الحقليــة والتحاليــل النظيريــة مختلــف البــإجراء وتطبيــق  الحصــول علــى تســهيالت ومهــارات جديــدة تســمح -
 محلي. بشكلٍ المرتبطة 

عمــال الهيدروجيولوجيــة، والهيدروكيميائيــة، والنظيريــة، والمســوحات الجيوفيزيائيــة المنفــذة هــذا التقريــر خالصــة نتــائج األيبــين 
التــي تــم توجيههــا نحــو تحديــد نطاقــات واتجاهــات و ، الواقعــة فــي وســط ســورية، )Cو Bو A( ســدود أفاميــاطــار دراســة إضــمن 

أفاميـا  إعـادة تأهيـل سـدود سـهم فـييأن ركي التشـاعـول علـى هـذا العمـل يُ  السـدود الركاميـة.هـذه بحيـرات فـي الرشح الحاصـلة 
المتـوافرة  مائيـةالمالئمـة، تتناسـب وطبيعـة المـوارد  إدارةسياسـات وضع باإلضافة ل، هاوتحسين شروط تخزين المياه في بحيرات

  القتصادية واالجتماعية في القطر.التنمية اخدمة أغراض في بما يصب و ، الغاب في منطقة
            
  أفاميا سدودموقع لة امالعالخصائص  -2
، ). إن هــذه الســدود1غــرب مدينــة حمــاة (الشــكل -كــم شــمال 55المختــارة لهــذه الدراســة علــى بعــد حــوالي أفاميــا  ع ســدودقــت

) مـن مشـاكل Cو Bمنهـا ( اثنـان، يعـاني )Cو Bو A(متجـاورة  من ثالثة سـدودمؤلفة ، البسدود أفاميابشكٍل شائع المعروفة 
لحالـة العديـد مـن السـدود األخـرى فـي القطـر التـي تعـاني مـن اثلـة ممحالـة هـذه السـدود  مكن أن تعـدي. )2(الشكل  رشح كبيرة
معمقة مع فنيي ومهندسي وزارة الري، كجهة رسـمية ات تم اختيار هذه السدود على قاعدة استشارات ومناقش .مشابهة مشاكل

بإشـــراف . إن ســـدود أفاميـــا، التـــي تـــم تصـــميمها وبناؤهـــا مســـؤولة عـــن تقيـــيم وتنميـــة وحمايـــة وٕادارة المـــوارد المائيـــة فـــي القطـــر
، تمـت إشـادتها لخدمـة أغـراض الـري 1997عـام الفـي الخدمـة منـذ وعة وضـتكون م نمفترضًا أكان التي و محليين،  مهندسين

ة صـميمتالخطـة الاسـتنادًا إلـى الـوطني.  االقتصـادوأهميتـه الكبيـرة فـي خدمـة  بخصـوبة التربـة فيـه المعـروففي سهل الغـاب، 
ضــخ الميــاه كمرحلــة يــتم  الي.تتــلا علــى، 3ممليــون  23و 38إلــى  Cو B أفاميــاي تصــل الطاقــة التخزينيــة لســدهــذه الســدود، ل

). مـن ثـم، وبعـد أن يصـل ارتفـاع منسـوب 2(الشكل  Aفي خزان السد ، قناة صنعية، عبارة عن أولية من رافد لنهر العاصي
بحيرتــي ، يــتم فــي مرحلــة الحقــة مــلء (ف س ب) فــوق منســوب ســطح البحــر م 240إلــى نحــو الســد هــذا  الميــاه فــي بحيــرة

   من خالل عملية الضخ. A بحيرة السدمياه  منانطالقًا  Cو Bالسدين 
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  منطقة سدود أفاميا.موقع  تبين. خريطة 1الشكل 
  

. عديـدة منـذ سـنواتأيـة مشـاكل رشـح ود وجـلعـدم مرضـيًا،  فـي الواقـع A من وجهـة نظـٍر هيدروجيولوجيـة وهندسـية، يعـد السـد
علـى  .فيهمـا وجـود رشـوحات كبيـرةمـن ، حتـى تاريخـه ل اإلنشـاءالم تنتهي فيهما أعمـاللذان ، Cو Bان السد، يعاني في حين

، علـى الـرغم مـن أن هـذا السـد )ب س ف(م  260بالميـاه عنـد منسـوب يزيـد عـن  Bسبيل المثال، ال يمكن ملء خزان السـد 
  .  (ف س ب) م 280ن مياه حتى ارتفاع أعظمي بحدود قد صمم لتخزي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Cو BوA سدود أفاميا الثالثة مواقع خريطة توضيحية تبين . 2الشكل 
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  الجيولوجي والتكتوني الوضع -3
لوهـا ، يعاألعلـى مـن سـطيحة كلسـية تعـود للكريتاسـيمؤلـف تتألف البنية الجيولوجيـة لموقـع سـدود أفاميـا مـن مقعـر جيولـوجي 

مـن  بوجـود عـددٍ مـن الوجهـة التكتونيـة المدروسـة  تتميـز المنطقـة ].12و 11[تـم فوقهـا إشـادة هـذه السـدود ، رسوبيات نيوجينية
  .)3منفصلة (الشكل  تشكل عدة بنياتلأدت التي  الصدوع والتشققات

  يلي:كما تألف العامود الطبقي من القاعدة إلى القمة ي
 ) الكريتاســـيCrعات الســـينومانيان والجـــزء األعلـــى مـــن التورونيـــان، المؤلفـــة مـــن صـــخور الـــدولوميت ): ويتكـــون مـــن توضـــ

 الكارستي.والحجر الكلسي الدولوميتي المشقق و 

 ) النيوجينCN2 ،عـدم توافـق فـوق صـخور الكريتاسـي. وتتكـون مـن التي تتوضع ب): ويتألف من توضعات البليوسين القاري
التي تتعاقب مع رقاقات من الكونغلـوميرا ذات المـالط الجيـد أو ، كلسي المارنيالمارن الكلسي والحجر الو  توضعات المارن

 م. 100إلى أكثر من بسماكة تصل  من الحجر الكلسي

 ) الربـــاعيQ عات بحيريـــة، وتوجـــد إلـــى الغـــرب مـــن منطقـــة ضـــ) تو 1: (مختلفـــةأربـــع تشـــكيالت فيـــه بـــين  تمييـــزال): ويمكـــن
)، ftp3) توضـــعات المصـــاطب النهريـــة (2م)؛ ( 3-0.5 ربقـــدســـماكة لت (المغطـــى بالســـيالدراســـة، وتتـــألف مـــن الغضـــار 

سـيلت مـع حصـى و  ، مكونـة مـن غضـار محمـرفيضـية وتوجد في شرق منطقة الدراسة، وتتألف من توضعات لحقية نهريـة
 2-1 ربقـدسـماكة ( ) توضعات لحقيـة بحيريـة مكونـة مـن غضـار رملـي مـع بعـض الحصـى3( ؛م) 30-20بقدر سماكة (

 توضـــعاتنهريـــة و المســـيالت ال ) لوديـــانfeh(التـــي يمكـــن تقســـيمها إلـــى توضـــعات نهريـــة ، ) توضـــعات الهولوســـين4( ؛م)
 .الموجودة في المنطقة ثريةبالمواقع األالمرتبطة  )aH( بشريالنشاط ال

 

ف الشـرقي الطـر عنـد العربيـة، صـفيحة الغربـي لل يالشـمالعلـى الحـد  )Cو BوA من وجهة نظـر تكتونيـة، تقـع سـدود أفاميـا (
يمتد بطـول الذي ، )pull-apart basinsشدي (الغاب ال المتمثل في المنطقة بحوض )،DSFSنظام صدع البحر الميت (ل

جنــوب مشــكًال الحــد الشــرقي -كــم باتجــاه شــمال 900يمتــد صــدع البحــر الميــت بطــول حــوالي كــم.  20كــم وعــرض بنحــو  80
). 4فــي الشــمال (الشــكل  إنطاكيــةلــيج العقبــة فــي الجنــوب إلــى منطقــة جانبيــة يســارية، مــن خللصــفيحة العربيــة بحركــة إزاحــة 

البحــر الميــت، وادي األردن، اليمونــة، انفتــاح صــدع وادي عربــه، : segmentsمــن عــدة مقــاطع  صــدع البحــر الميــت يتــألف
ســافة ال تزيــد الم، حيــث ريشــيةالصــدوع الالغــاب، جســر الشــغور، ويتفــرع عنــه فــي منطقــة الغــاب عــدد مــن حــوض  مصــياف،

  كم. 2-1، عن هذا الصدع بـ حوض الغابشرق الفاصلة بين سدود أفاميا، الواقعة 
  

وعلــى الــرغم مــن أن منطقــة الدراســة تعــد حاليــًا كمنطقــة هادئــة نســبيًا مــن وجهــة نظــر تكتونيــة، فقــد أظهــرت الخلفيــة الزلزاليــة 
]. يتصف الزلـزال المسـجل بتـاريخ 15-13الماضي [الزلزالية الشديدة في  الحوادثأنها كانت موضع عدٍد كبير من التاريخية 

فـي  اإلطـالقاألكثـر تـدميرًا علـى الزلـزال علـى مقيـاس ريختـر) بكونـه  7قدر أكبـر مـن الميالدي ( 115كانون األول عام  13
ية مــن الصــدوع الريشــ ). إن وجــود عــددٍ Apameaهــذا الزلــزال القــوي إلــى تــدمير مدينــة أفاميــا القديمــة (أدى منطقــة أفاميــا. 

إن هـذه الصـدوع  سـدود أفاميـا المدروسـة.بحيـرات فـي جـوار وضـوح ب االمرتبطة بصدع البحـر الميـت الـرئيس يمكـن مالحظتهـ
غيـر المرئيـة علـى سـطح األرض بشـكٍل جلـي، يمكـن رؤيتهـا بشـكٍل أوضـح علـى و ، البحر الميـت الثانوية المنحرفة عن صدع
  ).5الصورة الفضائية (الشكل 
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  .B لمنطقة سدود أفاميا تبين بروفيالت قياس الرادون ضمن أراضي بحيرة السدموقعية خريطة جيولوجية . 3الشكل 

  
إن هذه الصدوع الريشية المرئية بوضوح عند تكشفات صخور الحجر الكلسي الكريتاسي، من الجائز أن تمر عبـر توضـعات 

سدود أفاميا. وهذا ما يمكن أن يشير إلى أن البنية تحت السـطحية لسـدود أفاميـا مصـابة بشـكٍل محتمـل  النيوجين حيث مواقع
ذيـة كبيـرة بسـبب وجـود هـذه الصـدوع. قـد االمجـاورة لمواقـع هـذه السـدود ذات نفي األراضـتكـون أن ذلك يحتمـل بشقوقية ما، وبـ

ثــر أذه الســدود. مــن هنــا، مــن الضــرورة بمكــان تقفــي تــؤدي عــودة نشــاط هــذه الصــدوع إلــى حــدوث مخــاطر تتعلــق بســالمة هــ
، حيـــث يعتقـــد وجـــود Bتحـــت الســـطحي باتجـــاه خـــزان الســـد  االمتـــداداتجاهـــات هـــذه الصـــدوع فـــي منطقـــة الدراســـة ومالحقـــة 

  الرشوحات األكبر للمياه.   
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 نظام صدع البحر الميت

 ريشية ع و صد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ].16) [2001وآخرون ( Brewخريطة تكتونية لمنطقة سدود أفاميا وفقًا لـ. 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .Bصورة فضائية تظهر صدع محتمل يمر قرب جسم سد أفاميا . 5الشكل 
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  لوجيجيو هيدرو الوضع ال -4
  ].12و 11يمكن بشكٍل عام التمييز بين ثالثة حوامل مائية في منطقة الدراسة [، وجهة نظٍر هيدروجيولوجية من
 يعد هذا الحامل المائي، الذي يتصف بكونه مشققًا ومكرستًا بشـدة (نفاذيـة تورونيان: يمكن أن -الحامل المائي للسينومانيان

م  300و 150المحفورة بأعماق تتراوح بـين ، . تتميز اآلبارم/ثا)، بأنه الحامل المائي األهم في منطقة الدراسة 1E-3بقدر 
لهــذا ائيــة طبقــة المالســطح قــع ي/ثــا). 3م 100بقــيم تصــريف عاليــة (حــوالي ، تحــت ســطح األرض وصــوًال لميــاه هــذا الحامــل

يــه فتتــراوح درجـة حــرارة الميـاه و البحـر.  حم فــوق منسـوب ســط 165-163يقــدر بنحـو ارتفـاع علــى  اعتيـاديالحامـل بشــكٍل 
. تقدر )S/cm( ميكروسيمنس/سم 1200و 700بشكٍل تقريبي بين فتتراوح قيمة الناقلية الكهربائية ، أما ºم 27و 13بين 

 .3مليون م 18من هذا الحامل بحدود سنويًا التي يتم صرفها  المياه الجوفيةكمية 

  ة لكلســـيا، و ةالكلســي يـــة، والمارنيــةالمارنالســـحنة يغلـــب عليهــا تشــكيالت هـــذا الحامــل الحامــل المـــائي للنيــوجين: باعتبـــار أن
-1E وتتـراوح بـيندائم، ٍل بشكمنخفضة الحامل  لهذا) k( الهيدروليكيةلمعامل النفاذية ، فقد كانت القيمة المتوسطة ةالمارني

يبـدو وعلى ما خرى كتيمة. أكرستة) و طبقات مذية (امع ذلك، يمكن مالحظة وجود مستويات أكثر نف]. 10م/ثا [ 1E-3و 7
، تكـون أكثـر واقعيـة لـتعكس جيـدًا طبيعـة التجـانس ة لمعامـل النفاذيـة الهيدروليكيـةقيمـة متوسـطك م/ثـا 1E-4قيمًة بقـدر فإن 
ال يمكـن اسـتبعاد وجـود مـع ذلـك ، تتم تغذية هذا الحامل المائي من مياه األمطار، ٍل عامكبش .جزئياً  ستالمكر ا الوسط لهذ

من الحامل المائي للكريتاسي. يتراوح عمق المنسوب الستاتيكي للطبقـة المائيـة لهـذا جانبية  لمياه الري أوشاقولية رشوحات 
 23-16.5ضـمن المجـال محصـورة الميـاه  قيمة درجة حرارة البحر. وتكونح م فوق منسوب سط 270و 220الحامل بين 

 ميكروسيمنس/سم. 1800و 400بين  الية الكهربائية فيهق، في حين تتراوح قيمة الناºم

  :ويـًا بسـبب ضـعف نمهمـًال أو ثاعـادًة فـي الوديـان النهريـة، ه هذا الحامل، الـذي يصـادف وجـوديعد الحامل المائي للرباعي
 م استمراريته.انتاجيته المائية وعد

  
  األعمال والمسوحات الحقلية المنفذة -5

 ) للتعــاون التقنــي مــعSYR/8/012لمشــروع الــوطني (تنفيــذ اأعمــال  ضــمن إطــار هــذا العمــلخــالل ة المنفــذالنشــاطات  تنــدرج
جمـع العينـات وحمـالت  واالستكشـافيةالحقليـة  والمسـوحاتالعديـد مـن األعمـال ، حيـث تـم إجـراء الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة

وتمـوز  2006أهم األعمال التي جرى تنفيذها خالل الفتـرة الممتـدة بـين كـانون الثـاني  صيتلخ. يمكن من منطقة سدود أفاميا
  بما يلي: 2008

  
  المسوحات الجيولوجية والهيدروجيولوجية  -5.1
تتناسـب وضـع خطـة مراقبـة وٕاعتيـان د ، بقصـمنطقة الدراسةلمسوحات جيولوجية وهيدروجيولوجية أولية إجراء بشكٍل مبكر تم 

كـأهم حامـل مـائي تورونيـان، -السـينومانيان مجموعـةالتكشفات الصـخرية لتوزع تم التركيز على حيث . سدودهذه المع دراسة 
حيــث تمــت حطــامي، ال نيــوجينالمملــوء بتوضــعات الجيولــوجي ال مقعــرٍ العلــى أطــراف الموجــودة غالبــًا و إقليمــي فــي المنطقــة، 

التــي و لنيــوجين، المــائي ل حامــل، الممثلــة للبــار المتــوافرة فــي المنطقــةاآلتحديــد قصــد هــذه المســوحات بأجريــت ود. لســداإشــادة 
ألغـراض التحاليـل الكيميائيـة والنظيريـة. اإلعتيـان عمليـة لمناسيب المياه الجوفية و ة الدوريات القياسإلجراء يمكن اإلفادة منها 

بيزومتــر) وبعــض الينــابيع  18البيزومتــرات (آبــار المراقبــة الضــحلة و عــدٍد وافــر مــن  آبــار مــع 7 ختيــاراتــم فقــد وبنــاءَا عليــه 
 6يبـين الشـكل  نقاط مائية) من أجل مراقبة مناسيب المياه الجوفيـة فـي محـيط سـدود أفاميـا. 6الصغيرة أو نقاط رشح المياه (

  سدود أفاميا.لمواقع مراقبة مناسيب المياه الجوفية واإلعتيان في منطقة خريطة توضيحية 
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  أفاميا. ودسدالمراقبة واإلعتيان في منطقة نقاط ية لموقعطبوغرافية ة طخري. 6الشكل 
  

  ل مسح الرادون اأعم -5.2
فـي حالـة جفـاف تـام، مجمـل  B ، حيـث كانـت تربـة سـطح بحيـرة السـد2007ادون المنفـذة خـالل شـهر آب غطـت قياسـات الـر 

من تطبيق تقانة الرادون في هذا العمل اختبار إمكانية اسـتخدام المباشر  كان الهدفو ). 3بحيرة (الشكل الهذه أراضي سطح 
 كوسـيلة مـن أجـل استكشـاف الصـدوع تحـت السـطحية المحتملـة فـي منطقـة الدراسـة، التـي، )مشع حركـينظير تقانة الرادون (

لســدود. تمــت مراقبــة التغيــرات المكانيــة لتراكيــز غــاز يمكــن أن تكــون مســؤولة عــن عمليــات رشــح الميــاه ضــمن بحيــرات هــذه ا
-Pylonمـن طـراز ( محمـولحيـث تـم اسـتخدام جهـاز ، )P4و P3و P2و P1الرادون في التربة على طول أربع بـروفيالت (

  .110A مرتبط مع مضخة تخلية يدوية متصلة بخلية وماضة من طراز )154
  

    سح الجيوفيزيائيالمأعمال  -5.3
بغرض إجراء  2007-2006خالل الفترة أخرى القيام بعدة مهمات حقلية اإلعتيان اسات الرادون وحمالت تم إلى جانب قي

عاني من مشاكل رشح التي ت،  Bتحريات جيوفيزيائية نوعية في منطقة سدود أفاميا، مع التركيز بشكٍل أكبر على بحيرة السد
  ستخدمة تطبيق ثالث منهجيات رئيسة:كما ذكر سابقًا. تتضمن الطرائق الجيوفيزيائية الم، شديدة

  
مــــن تشــــيكي جهــــاز ســــتخدام تــــم تطبيــــق هــــذه الطريقــــة با ):Slingramســــطحي (طريقــــة الكهرومغنطيســــي المســــح ال -آ

بطــول إجمــالي يقــدر و ، Bمــن أراضــي بحيــرة الســد  2م 70000مســاحة تقــدر بــأكثر مــن فــي منطقــة تغطــي  CM-031طــراز
فـي مثـل المطبقـة السـطحي طرائـق االستكشـاف الجيوكهربـائي وأسرع قة من بين أهم ). تعد هذه الطري7كم (الشكل  26بنحو 

  ].22-18مع األرض [اتصال هذه األراضي، إلى جانب كونها ال تتطلب أي 
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ــًاً◌ً◌ً◌  ُ◌ُ◌تطبــق هــذه الطريقــة فــي الكثيــر مــن أعمــال المســح الجيوفيزيــائي وذلــك مــن أجــل تحديــد النطاقــات المتمــايزة كهربائي
فضـًال ، باإلضافة إلى استخدامها الشائع في الكشـف عـن األجسـام المطمـورة كاألنابيـب والفجـوات، أو مقاومة)(نطاقات ناقلة 

 التنقيب عن اآلثار.مجال في متعددة عن استخداماتها ال

تم تحديد شبكة قياس من أجل تطبيق هذه الطريقـة فـي منطقـة الدراسـة، حيـث تـم اختيـار بـروفيالت القيـاس الرئيسـة وخطـوات 
أراضـي البحيـرة. يشـكل الجـزء الجـاف مـن أراضـي البحيـرة القطـاع األهـم، باعتبـار أن جـزء مـن لقياس بعناية من أجل تغطيـة ا

اط قـقياس في هذا الموقع، مع مسافة تباعد ثابتـة بـين ن 6500موجودة في هذه الرقعة. تم تنفيذ أكثر من الرشح معظم مواقع 
م. غطـــت كامـــل  4فاصـــل بقـــدر بعلـــى طـــول عـــدة بـــروفيالت متوازيـــة ومنتظمـــة  أمتـــار. تتـــوزع نقـــاط القيـــاس 4القيـــاس بقـــدر 

تـــم و  نتـــائج القيـــاست معـــجُ ). IIIو IIو I( ثـــالث نطاقـــات رئيســـية، مكونـــة مـــن 2م 7000المنطقـــة الممســـوحة مســـاحة قـــدرها 
قـيم  ريطـة تسـاويواسـطته الحصـول علـى خيمكـن بالذي ،  Surferباستخدام برنامجتها إلى الحاسوب من أجل معالجها ادخال

 الصـــنع تشـــيكيكهرومغنطيســـي  جهـــازتمـــت عمليـــة القيـــاس باســـتخدام . للمنطقـــة الممســـوحة كهربائيـــة الظاهريـــةجيو الناقليـــة ال
  ).EM-31( الصنع صلي كنديأ، مطور عن جهاز )CM-031طراز(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، لوحات شاقوليةرومغنطيسية، سبور جيوكهربائية خريطة تفصيلية لمواقع تنفيذ القياسات الجيوفيزيائية (كه. 7 الشكل

  .Bفي بحيرة السد  كهربائية)
  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١٣

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



14 
 

 الفرنســيةIRIS مــن صــنع شــركة تــم تطبيــق هــذه الطريقــة باســتخدام جهــاز  :VES)الشــاقولي ( الجيوكهربــائي المســح -ب
يولــوجي المحلــي كــان الهــدف مــن وراء تطبيــق هــذه الطريقــة معرفــة التعاقــب الج). Syscal Jonier Switch-72طــراز (

نتائج الجيوفيزيائيـة األخـرى، بقصـد الللتشكيالت المكونة لقاعدة وأكتاف السد، باإلضافة إلى اإلفادة من النتائج ومكاملتها مع 
 ].25-23[ الخروج برؤية شمولية حول واقع البنية التكتونية ألراضي البحيرة

 مـن البحيـرةار، الواقـع علـى الجانـب الغربـي والجنـوبي الغربيـة ضـمن النطـاق المختـ )VESجيوكهربائية (سبور أربعة تنفيذ تم 
تـم تطبيـق  ).7(الشـكل ضمن نطاق المسـح الكهرومغنطيسـي ، حيث تقع جميع نقاط القياس غالتفريبرج ، بالقرب من Bالسد 

 300بــين  تيــارتنفيــذ هــذه القياســات، حيــث تراوحــت قيمــة التباعــدات األعظميــة بــين مســاري ال تشــكيل شــلومبرجير مــن أجــل
الوصــول إلــى يمكــن اســتنادًا إلــى هــذه التباعــدات  مــد كــابالت القيــاس.ات وذلــك تبعــًا للوضــع الطبــوغرافي وٕامكانيــ، م 600و

حيـث تراوحـت ، حاسوبيًا بتطبيق نمـوذج وحيـد البعـدسجلة المعطيات الم تم تفسير. كحٍد أدنى م 50من مرتبة  اختراقأعماق 
  %.3.3و %2.2بين  )RMS-errorأ (طالخة قيم

 

الطرائـق  مـن بـين أهـم ERTحـديثًا، تعـد تقانـة الــ ):ERT(الجيوكهربـائي ثنـائي البعـد أو اللوحـات الكهربائيـة طيط التخ -ج
ك لنوعيــــة المعطيــــات الممكــــن لــــالمســــتخدمة فــــي مجــــال علــــوم األرض، بشــــكٍل خــــاص فــــي الدراســــات الهيدروجيولوجيــــة، وذ

دام هـــذه الطريقـــة الحصـــول علـــى معلومـــات أكثـــر تفصـــيًال حـــول البنيـــة ]. كـــان الهـــدف مـــن وراء اســـتخ30-26استخالصـــها [
الليثولوجيــة للتشــكيالت المكونــة لقاعــدة الســد، وأيضــًا مــن أجــل تأكيــد نتــائج تطبيــق طريقتــي المســح الكهرومغنطيســي والمســح 

خمـس يـث تـم تنفيـذ ، ح)Syscal Jonier Switch-72لجهـاز (ا خدامتتـم تطبيـق هـذه الطريقـة باسـ الجيوكهربـائي الشـاقولي.
، بـالقرب مـن بـرج اإلمـالء والتفريـغ لـه فـي األجـزاء القريبـة مـن جسـم السـد والكتـف األيمـنطولية (لوحات كهربائية)  بروفيالت

األخيـران  نالبـروفيالبينمـا كـان ، غرب-، باتجاه شرقBالسد  وادي بحيرةمودية على مجرى عمتوازية و شبه منها  ثالثةً كانت 
ت أطـوال تراوحـ. 7فـي الشـكل ا ، ويتقاطعان مـع البـروفيالت السـابقة كمـجسم السدعلى الكتف األيمن قرب واقعان و وازيان تم

البدايـة والنهايـة تـي تحديـد نقطأيضـًا تـم كمـا إليكتـرود وآخـر. كـل  م بـين 3م، وبتباعد بقدر  430و 300هذه البروفيالت بين 
ـــتطبيــق نظــام و )، GPS( لهــذه البــروفيالت باســتخدام جهــاز تحديــد المواقــع الجغرافــي ، بعــد عمليــة مســح طبــوغرافي UTMال

 على خريطة األعمال الحقلية.مواقع هذه البروفيالت ، وٕاسقاط للخطوط البروفيالت دقيق

  
  وطرائق التحليلجمع العينات المائية  -6

ع العينــات مــن منطقــة تنفيــذ أربــع جــوالت حقليــة خاصــة بجمــ 2008وتمــوز  2006خــالل الفتــرة الممتــدة بــين كــانون الثــاني تــم 
 بـار عربيـة خاصـةوآ بيزومتـراتتتضـمن  موقعـًا مختلفـًا، 35عينة مائيـة مـن  83جمع هذه الجوالت  جرى خالل. سدود أفاميا

لم تأخـذ أيـة عينـة  .)1(الجدول  Bو Aالسدين تي من بحير تم قطفها عينات مائية ، باإلضافة لينابيع راشحةو  ينابيع طبيعيةو 
كمــا  حمـالت اإلعتيــانمختلــف المـأخوذة خــالل المائيــة العينــات تتـوزع . بحيــرةالتــام لل جفـافالبســبب  Cد مــن بحيـرة الســمائيـة 
 1يلخــــص الجــــدول  .2008عينــــة خــــالل العــــام  24و 2007عينــــة خــــالل العــــام  31، 2006عينــــة خــــالل العــــام  28يلــــي: 

  سدود أفاميا.المراقبة واإلعتيان للمياه الجوفية في منطقة نقاط الخصائص العامة لمواقع 
مـن بحيـرة السـد  من أجـل جمـع عينتـي ميـاه 2006تم تكريس الجولة الحقلية األولى المنفذة في بداية شهر كانون الثاني لعام 

A السد، وذلك بهدف اإلفـادة منهـا هذا  عند موقعين مختلفين، ولجمع ثالث عينات من المياه الجوفية لآلبار المحيطة ببحيرة
لميـاه الجوفيـة المجـاورة للسـد قبـل البـدء بأيـة نشـاطات ل) 18Oو2H بيعيـة للتراكيـز الكيميائيـة والنظيريـة (فـي تحديـد الخلفيـة الط

  في السد. تخزين للمياه
  .للمياه الجوفية في منطقة سدود أفاميااإلعتيان المراقبة و  الخصائص العامة لمواقع. 1 الجدول
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رقم  
 الموقع

 االرتفاع X (Lon. E) Y (Lat. N) عدد العينات  2النمط  1الموقع رمز

(m.a.s.l) 
 العمق

(m.a.s.l) 

1   L-A-d0L 5 36.4052735.40999232
2   L-A-d7L 1 36.4079235.40958225
3  Lp-A-p215S 2 36.4018935.40844215
4 Lp-A-p227S 2 36.4025435.40819227
5 Lp-A-sbdbS 3 36.4013335.40928194
6 Lp-A-slbS 3  36.4011735.40931198
7 S2S 2 36.3931735.40850205
8 L-A-stL 2 36.3921735.40878175
9 W1 W 4 36.4035635.40683248200 
10 L-B-d0  L 3 36.4150335.42731250
11 W4W 2 36.4645835.3876126015 
12 W3W 1 36.3997235.40086260120 
13 W5W 2 36.4682835.4169427520 
14 Pz-A10-d7P  4 36.4010635.40928194
15 Pz-A4-d20P 3 36.4033335.40697247
16 Pz-A5-d8P 3 36.4027235.40581226
17 Pz-A5n-d21P 1 36.4030635.40797235
18  Pz-A6-d10P 2 36.4025335.41086227
19 Pz-A6n-d20P 1 36.4031135.41125240
20 Pz-A7-d5P 3 36.4033635.41156242
21 Pz-A8-d15P 3 36.4016135.41028206
22 Pz-A9-d8P 3 36.4024235.40831220
23 Pz-B14-d45P 2 36.4067235.43017275
24 Pz-B1-d25P 2 36.4101135.42369248
25 Pz-B20-d60P 3 36.4067235.42725270
26 Pz-B2-d33P 1 36.4110035.42517265
27 Pz-Br1-d45P 5 36.4086735.42375245
28 Pz-Br2-d29P 1 36.4122535.42731255
29 Pz-Br3-d37P 3 36.4161735.42864260
30 Pz-C33-d51P 1 36.4393335.41650289
31 Pz-C37-d40P 2 36.4340635.42375288
32 W2W 3 36.3997535.40378260325 
33 S1S 3 36.3976135.39319235
34 W6W 1 36.4585035.4454428525 
35 W7W 1 36.3838635.4525825930 

األحـرف تعـود وبيزومتـر، علـى التتـالي.  ، نبـع، بئـرةشـحار مائيـة بحيـرة، نقطـة إلـى  Pzو Wو Sو Lpو L :تشير الرمـوز :1
A وB وC السدود خزانات بحيرات لA وB وC.الرمـوز:تشـير كمـا  ، علـى التتـالي d وp وsbdb وslb وst  إلـى العمـق

مائيـة راشـحة خلـف جسـم سطح البحـر، نقطـة  مستوىوارتفاعها عن مائية راشحة  رًا بالمتر، نقطةدقم تحت سطح األرض
  ، على التتالي.A محطة ضخ من بحيرة السدو  A، نقطة مائية راشحة على الضفة اليسرى من جسم السد  Aالسد 

 إلى بحيرة، نبع أو نقطة مائية راشحة، بئر وبيزومتر، على التتالي. Pو Wو Sو L :: تشير الرموز2

  
ثــالث عبــوات بالســتيكية مــن البــولي إيتيلــين، المغســولة جيــدًا بمــاء العينــة مــن أجــل  عينــات المائيــة فــيالجمــع  تــمبشــكٍل عــام، 

ريثمـا يحـين ، المـأخوذة فـي البـرادالمائيـة  حفـظ العينـاتفور العودة من الحقل  تم مباشرةً . و يريةلكيميائية والنظالتحاليل اإجراء 
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 الرئيسـة ((الشـرجبات والشرسـبات) الذائبـة  موعـد التحليـل. تـم مـلء عبـوة بسـعة نصـف لتـر مـن أجـل تحديـد تراكيـز األيونـات

Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4
NO3و-2

الطاقـة الذريـة السـورية  هيئـةالجيولوجيـا ب قسـممخـابر فـي م إجراؤهـا )، التي ت-
)AECSطريقــــة الكروماتوغرافيــــا الســــائلة بميكــــرون، والتحليــــل  0.45المائيــــة بفلتــــر غشــــائي بقطــــر  ة)، بعــــد ترشــــيح العينــــ
)HPLC باستخدام جهاز مزود بعامودي فصل (نموذج ،(Dionex DX-100 لـغ/ل م 1)، مع قيمـة خطـأ تحليلـي أقـل مـن

  لأليونات كافة.
تمـت التحاليـل المرتبطـة حيث )، 2Hو 18Oمن أجل تحديد تراكيز النظائر المستقرة ( مل 50سعة ب تم ملء عبوة صغيرةو 

مــل مــن مــاء العينــة وكميــة صــغيرة لغــازين عيــارين منفصــلين  5)، بعــد عمليــة تــوازن بــين AECSالجيولوجيــا ( فــي قســمبهمــا 
)CO2 وH2 بواســـطة جهــاز مطيـــاف كتلــة مـــن طــراز بعـــد عمليــة التـــوازن النــاتجين)، وتحليــل الغـــازينFinnigan Mat 

DELTAPlus.  3تـــم مـــلء عبـــوة ثالثـــة بســـعة لتـــٍر واحـــد مـــن أجـــل تحديـــد محتـــوى التريتيـــوم (كمـــاH حيـــث تمـــت القياســـات ،(
 فـــي قســـم )Quantulus1220باســـتخدام جهـــاز العـــد الوميضـــي الســـائل ( بعـــد عمليـــة إغنـــاء المرتبطـــة بهـــذا النظيـــر المشـــع

عينــة  14فقــد تــم فقــط جمــع ، فــي معظــم مواقــع جمــع العينــات المائيــةوبســبب ضــعف تركيــز التريتيــوم  ).AECSالجيولوجيــا (
بنحـو  2Hو 18Oمـن  تقـدر قيمـة الخطـأ التحليلـي لكـلٍّ  منطقـة الدراسـة.مـن أجـل تحديـد تراكيـز هـذا النظيـر فـي ميـاه مائيـة 
  .TU ±1بنحو قيمة الخطأ التحليلي للتريتيوم في حين تقدر . التتالي، على VSMOWمقابل  ‰1.0±و ±0.1‰

  
خطـوط طـول وعـرض وارتفـاع للنقـاط المائيـة مـن  اإلحـداثيات الجغرافيـة قـراءات جمـع العينـات أخـذة أثنـاء عمليـتم في الحقـل 

)، EC( ناقليـة الكهربائيـةوالpH والــ درجـة حـرارة الميـاهوقـيم ، )altitudeو  .Lat. N و .Lon. Eسـطح البحـر (ى عن مسـتو 
النظيريـة الكيميائيـة و  نتـائج التحاليـل 2و 1لحقـان الميبـين  لعينـات الميـاه كافـة. البيكربونـات) القلويـة الكليـة (أوإلى جانب قيم 

 وكمـا .2008-2006الفتـرة منطقـة سـدود أفاميـا خـالل فـي مـن مختلـف مواقـع اإلعتيـان قطفهـا كافـة التـي تـم المائية  لعيناتل
يجـري الهيئة كافة.  بشكٍل صارم في مخابر ISO/IEC 17025طبق إجراءات ضمان الجودة الموافقة للنظام تُ عروف، هو م

بـــرامج العديـــد مـــن  المشـــاركة فـــيأعمـــال  مـــن خـــالللعينـــات الميـــاه التحاليـــل النظيريـــة والكيميائيـــة نتـــائج  التأكـــد مـــن صـــالحية
  ذرية أو المنظمات المحلية والدولية األخرى.التي تديرها الوكالة الدولية للطاقة ال، المقارنة

  
  شةالنتائج والمناق -7
  

   المناسيب البيزومترية للمياه الجوفية -7.1
على قاعدة قياس المناسيب البيزومترية للمياه الجوفية في منطقة سدود أفاميا خالل فترتين زمنيتـين مختلفتـين (تشـرين الثـاني 

حركة المياه الجوفية تكون بشكٍل عام من الشـرق إلـى الغـرب، أي باتجـاه بحيرتـي  )، يمكن أن نالحظ أن2009وأيار  2006
الميــاه الجوفيــة خــالل شــهر تشــرين حركــة العــام لتجــاه االأن اإلشــارة إلــى تجــدر ، مــع ذلــك ).9و 8(الشــكالن C وB الســدين
، االتجـاهفـي  مماثلـة جريانـات . مـع ذلـك، يمكـن مالحظـة وجـودBالسـد وجسـم  بحيرة باتجاهرئيس بشكٍل ت كان 2006الثاني 

تشـرين  الميـاه الجوفيـة خـالل شـهرحـرك تن 8في الشكل  الحظأن نكما يمكن ف .Cاألطراف الجنوبية لجسم السد  نحواصًة خ
، أمـا Bالقـرب مـن جسـم السـد فـي األهـم  رئيسين: يقـع األول وهـوانخفاض قمعي  (نهاية فصل التحاريق) نحو 2006الثاني 

  .Cإلى الجنوب من جسم السد  قمع الثاني فيقعال
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    . 2006خالل شهر تشرين الثاني  لسطح الطبقة المائية السطحية في منطقة سدود أفاميا بيزومتريةريطة . خ8الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  .2009هر أيار خالل ش لسطح الطبقة المائية السطحية في منطقة سدود أفاميا بيزومتريةريطة . خ9الشكل 
)، أي بعــد نهايــة فصــل 9(الشــكل  2009أيــار خــالل شــهر يمكــن أن نالحــظ أن اتجــاه حركــة الميــاه الجوفيــة  ،بشــكٍل مماثــل

، خاصـًة فيمـا يتعلـق 2006تشـرين الثـاني شـهر  مع نمط حركـة الميـاه الجوفيـة المسـجلة خـاللإلى حٍد بعيد تتوافق األمطار، 
 .Cو Bين فــي جــوار الســدمحتملــة للرشــح أقمــاع عتقــد أنهــا تشــكل يُ ي تــ، اللميــاه الجوفيــةمنســوب النخفــاض االط ير ابوجــود مخــ
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(ف س م  275و 220يتــراوح بــين ارتفــاع علــى موجــود  لحامــل المــائي للنيــوجينالمنســوب البيزومتــري لأن علــى الــرغم مــن و 
 اتصــال هيــدروليكييــة وجــود إمكانإلــى  Cو B المالحظــة عنــد جســمي الســديناالنخفــاض مــن الممكــن أن تشــير أقمــاع ب)، 
 المكــون مــن صــخور الحجــر الكلســي الــدولوميتي الكارســتي لمجموعــة ،األعمــقالحامــل المــائي و المــائي للنيــوجين  حامــلالبــين 

   ].10[ )ب س ف(م  170حوالي ارتفاع الموجود على الكريتاسي األعلى، تشكيالت 
  

علــى تمركــز أقمــاع ، واضــحة بــين هــذين الحــاملين، بصــورةٍ  حــدوث عمليــات اتصــال هيــدروليكيإمكانيــة الداللــة علــى ترتكــز 
تعكـــس أمـــاكن وجـــود هـــذين القمعـــين حيـــث يحتمـــل أن  .Cو Bالميـــاه الجوفيـــة فـــي جـــوار جســـمي الســـدين يب ســـامنانخفـــاض 
متـــدادًا ألحـــد امخفـــي، يشـــكل  يالمحليـــة، المتمثلـــة باحتمـــال وجـــود صـــدع تحـــت ســـطحالبنيـــة التكتونيـــة مـــع  رتبـــاطاالاحتمـــال 
واضــحة المعــالم بــالعين المجــردة فــي شــمال مؤكــدة و  وهــي صــدوعشــرق، -غــرب جنــوب-تجــاه شــمالإلذات ايشــية وع الر الصــد

ع فـي و لصـده اهـذأحـد ، يحتمـل أن يمـر )5مبين في الصورة الفضائية لمنطقة سـدود أفاميـا (الشـكل  هو كماو . منطقة الدراسة
المخزنة في السـدين السطحية لمياه احركة سهولة سطحي تحت الوجود مثل هذا الصدع يعزز . Cو Bجوار جسمي السدين 

  شاقوليًا نحو الحامل المائي الكارستي األعمق.رشحها و 
   

  لمياه الجوفيةئية لهيدروكيمياالخصائص ال -7.2
والخصــائص الهيدروكيميائيــة للميــاه الجوفيــة المحيطــة بمنــاطق الســدود التــي تعــاني مــن مشــاكل الميــاه  دراســة درجــة حــرارةإن 

 صـرفعنـدها التـي يـتم ، معلومات قيمة حول عمق منـاطق الرشـح واتجـاه خطـوط الجريـان الفضـلى للميـاه الجوفيـةتقدم شح ر 
  ].31و 6من خزانات السدود الراشحة [المياه 

  
 مواقـعالعينات المياه المـأخوذة مـن مختلـف لمختلف المتوسطة للمعامالت الهيدروكيميائية  لقيمانتائج حساب  2يبين الجدول 

المتوســطة ة أن القيمــبشــكٍل عــام يالحــظ ، اســتنادًا إلــى هــذه المعطيــات .2008-2006فــي منطقــة ســدود أفاميــا خــالل الفتــرة 
أكثــر و كانــت درجــة حــرارة الميــاه الســطحية أخفــض . فيمــا ºم 2±  24-19لدرجــة حــرارة الميــاه الجوفيــة تتــراوح ضــمن المجــال 

 Bو Aفــي ميــاه بحيرتــي الســدين  ºم 10±  18-17يــث تراوحــت ضــمن المجــال ، حبالمقارنــة مــع حــرارة الميــاه الجوفيــة تغيــراً 
فـي ميـاه  )ºم 1.4± 26.2درجـات ( 9-8كانت بشكٍل ملحوظ أعلى بنحو تحت منسوب المياه في البحيرة، و  م 1عمق على 

  م. 7على عمق  Aبحيرة السد 
أو وســطية  بينيــةكافــة  الراشــحة فــي جــوار ســدود أفاميــادرجــة حــرارة ميــاه البيزومتــرات والنقــاط المائيــة ة المتوســطة لقيمــالكانــت 

مجــال التغيــر لدرجــة حــرارة ميــاه بيزومتــرات . لــم يعكــس )ºم 24.6-15.6بــين قــيم درجــة حــرارة ميــاه المجمــوعتين الســابقتين (
مط مـن م عمـق)، بـل عكـس هـذا الـن 100لكـل  ºم ≈3تـأثير عامـل التـدرج الجيـوحراري اإلقليمـي ( بشكٍل واضح ،هذه المراقبة

تأثير الوضع الطبوغرافي والجيومورفولوجي وطبيعة العالقات القائمة بـين الميـاه السـطحية فـي مختلـف التغيرات على األغلب 
، )ºم 7.5±  24.6درجــة الحــرارة المتوســطة المرتفعــة (تــوحي قيمــة بحيــرات الســدود والميــاه الجوفيــة المحيطــة بهــا. يحتمــل أن 

درجـة جـدًا مـن قيمـة القريبـة و ، ب س م ف 215عنـد ارتفـاع ة الموجـود)، 3(الموقـع رقـم ة النقطـة الراشـحمـن أجـل المالحظة 
هــذا بحيــرة مــن ضــعيف (ضــمن الحــدود المســموح بهــا) إلــى احتمــال وجــود رشــح م،  7عمــق لــى ع Aميــاه بحيــرة الســد حــرارة 
  السد.
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  .2008-2006خالل الفترة مختلف المواقع في منطقة سدود أفاميا لمأخوذة من االقيم المتوسطة للمعامالت الهيدروكيميائية لعينات المياه . 2الجدول 
 T  لموقعارقم 

pH  E.C. Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2- NO3

- HCO3
- TDS  

ºC S/cm  mg/L  
1 17.1±8.87.85±0.211032±10065.4±4.74.9±1.052.6±6.067.2±27.6116.4±5.9185.6±44.18.6±3.979.2710±115
2 26.2±1.46.63±1.531000±766.0±0.84.2±0.446.2±4.749.8±0.2120.7±0.4147.1±1.21.0156.0±4.2591±5.3
3 24.6±7.57.54±0.20621±12519.4±3.11.7±2.023.0±2.057.1±16.743.5±28.89.8±0.825.9±20.7250.5±70.0431±71
4 16.5±0.67.34±0.26846±1191.0±44.42.2±2.120.6±1.478.5±6.5121.8±5.6175.8±12.78.4±1.0163.5±57.3662±102
5 15.6±0.37.47±0.281074±16266.8±9.27.1±2.243.9±6.075.9±13.498.8±29.1152.3±55.331.9±9.9245.3±50.8722±60
6 16.4±0.47.21±0.18973±13652.7±4.83.2±2.637.3±7.380.7±6.694.2±7.0137.8±24.010.1±2.6208.3±11.7624±23
7 20.0±3.26.97±0.131184±4864.3±9.04.2±0.239.8±1.397.7±10.4122.8±27.7164.8±20.026.7±20.5238.5±13.4759±15
8 18.9±11.07.72±0.101145±32380.7±20.93.6±0.159.0±14.173.4±40.6152.4±48.2206.4±89.28.7±10.2214.5±57.3799±280
9 22.5±4.67.33±0.16978±18840.8±7.53.4±1.626.2±4.497.8±12.672.6±15.356.1±12.5107.8±45.6237.0±17.5642±82

10 18.1±10.07.91±0.711285±1182117.0±124.319.4±26.744.9±34.686.1±67.7263.3±304.3208.8±170.43.9±4.3127.0±19.0870±724
11 22.3±1.57.08±0.111067±749.5±18.026.5±1.524.0±10.4111.4±3.285.1±15.344.4±12.1196.1±15.1237.5±58.7774±134
12 24.17.3780132.42.633.358.763.561.165.9171.0488
13 16.7±1.87.10±0.11499±12512.4±1.413.8±16.815.5±6.265.8±23.619.5±5.219.2±19.69.3±7.9253.5±36.1409±89
14 18.0±2.97.37±0.231083±14570.7±15.15.8±1.250.8±6.670.0±19.0120.8±20.2158.4±11.726.5±10.2237.3±72.8740±91
15 19.0±1.87.23±0.09795±7727.9±1.11.3±0.517.1±0.198.9±11.373.3±6.076.9±25.428.8±7.2209.0±15.1533±23
16 16.7±1.27.34±0.06895±9354.9±4.22.4±1.827.3±8.286.9±16.989.8±11.1116.6±39.214.6±6.5271.0±45.1664±98
17 17.3  7.2292752.21.227.4104.488.0171.012.4292.0749
18 20.3±0.26.97±0.091774±146161.7±16.558.0±1.854.2±4.470.2±3.7158.7±27.4297.2±4.395.0±28.9288.5±47.41183±29
19 20.27.041223103.312.443.179.0109.7228.216.4303.0895
20 19.8±0.87.02±0.181440±155120.9±6.236.3±8.936.2±3.772.3±18.9136.6±9.1217.0±13.048.2±12.2246.3±50.1914±87
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  .2008-2006القيم المتوسطة للمعامالت الهيدروكيميائية لعينات المياه المأخوذة من مختلف المواقع في منطقة سدود أفاميا خالل الفترة . 2الجدول تتمة 
 T  رقم الموقع

pH  E.C. Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2- NO3

- HCO3
- TDS  

ºC S/cm  mg/L  
21 21.5±0.16.91±0.201876±98167.0±18.75.2±0.346.4±6.5120.1±36.0150.2±10.0232.8±48.6230.1±44.4308.3±21.41260±107
22 18.3±0.47.21±0.13899±6835.6±5.01.1±0.525.9±2.575.6±34.180.4±42.4109.8±35.619.1±4.2164.7±49.7512±99
23 20.06.961149±8186.4±4.51.4±0.123.9±5.6125.0±3.289.7±19.4150.8±14.351.7±5.0310.5±44.5839±96
24 20.1±0.16.98±0.291400±1471.2±1.61.4±0.131.0±0.6147.8±19.8178.2±11.079.8±11.3217.8±66.1221.0±35.4948±72
25 20.06.991022±8359.3±12.94.8±2.023.9±3.787.7±19.092.1±18.651.0±8.798.3±21.1239.3±16.3656±21
26 19.27.6068526.30.813.161.629.220.520.3221.0393
27 19.4±0.811.62±0.564143±381150.7±8.19.8±2.81.7±1.0108.0±18.297.7±18.9106.4±19.122.4±3.3185.2±31.6582±70
28 16.77.1935322.60.69.940.477.636.12.560.0250
29 16.9±0.37.39±0.44509±21315.4±5.92.1±0.917.6±3.340.8±30.743.9±19.641.6±15.920.9±29.5120.7±38.1303±127
30 20.57.4452031.71.210.741.129.68.927.8194.4345
31 21.3±0.17.73±0.30825±51131.1±9.94.5±2.024.8±0.762.3±4.3109.8±8.231.0±3.444.7±3.0132.0±7.1440±2
32 22.9±1.27.04±0.241246±21357.5±3.45.9±0.542.2±7.9105.9±15.495.7±8.9148.9±48.8128.7±63.1254.0±13.5839±45
33 23.1±0.67.29±0.26667±5518.7±3.83.9±3.215.3±1.381.0±13.438.5±12.49.9±0.944.5±13.2250.0±20.1462±47
34 19.06.87182576.7262.932.547.6174.772.4291.9309.01268
35  23.77.1779729.8  2.937.982.160.1116.422.2261.0612
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ي ميـاه البيزومتـر فـ 11.62±0.56) و34(الموقـع  W6في ميـاه البئـر 6.87المياه الجوفية بين  pHبشكٍل عام، تتراوح قيمة 
Br1  للــم تحت سطح األرض. تترافق القيمـة المنخفضـة  45على عمق ) 27(الموقع pHالمسـجلة فـي البئـر W6  ة قيمـمـع
فـي حـين تـرتبط مـا يمكـن أن ُيفسـر بوجـود تلـوث مـن مصـدر زراعـي.  ، وهـذاملـغ/ل) ≈290فـي تركيـز النتـرات (جدًا  مرتفعة

ـقيمـة مـع  Br1 البيزومتـرفـي ميـاه المسـجلة  )pH )11.62ـالمرتفعة للقيمة ال داً لل ة ج وأيضـًا ، )EC )4143 S/cmمرتفع
االرتفـاع هـذا  يعكـس ملـغ/ل). Mg2+>2لمغنيزيوم (لجدًا  تركيز ضعيفلكن مع و ، ملغ/ل) K+<9لبوتاسيوم (مرتفع ل تركيز

عمليـات ، المترافقـة بشـكٍل محتمـل مـع لصـخور الكربوناتيـةلر انحـالل يأثتـهـذا العمـق و هذا الموقع عند pH المميز في قيمة الـ
كارســتية وتشــكل ى ر بنــيمســؤولة عــن تطــو قــد تكــون عمليــات االنحــالل والدلمــة هــذه  .المغنيزيــومعنصــر فقــر الميــاه ب، تُ دلمــة

 الشــاقوليغلغــل مباشــر علــى عمليــات الرشــح والتكبيــر و تــأثير لــه ، وهــذا مــا يمكــن أن يكــون مــقلعاهــذا فجــوات وكهــوف عنــد 
ة، 7.2 بحدود pHقيمـة ذات  ميـاهالـذي يتميـز بالحامـل المـائي الكارسـتي األعمـق، باتجـاه للمياه  ة  EC وقيم  600من مرتب

S/cm.  
  

ين ل EC الـــ تتــراوح قيمــة ا ب دود أفامي ة س ي منطق ة ف اه الجوفي  4143) و28الموقــع ( Br2 فــي البيزومتــر S/cm 353لمي
S/cm في البيزومترBr1  لـالمنخفضة لقيم اليمكن تفسير ). 27(الموقعEC في البيزومتر  المالحظةBr2  بعمليـات رشـح

مائيــة عدســات لهــذه الميــاه ضــمن  واحتجــاز، ةملوحــة منخفضــقــيم بغالبــًا ، التــي تتصــف الســطحيةميــاه األمطــار والجريانــات 
المرتفعــة  قــيمالزى تعــفــي حــين النيــوجين. التوضــعات الركاميــة كرســوبيات  شــائعة الوجــود فــي، لكنهــا االنتشــارة محــدود لقــةمع
ميـاه  حالـةفـي كمـا  ،)pH )pH>11.5الـقيم ارتفاع في  ترافق معإلى عمليات انحالل الصخور الكربوناتية، وهذا ما ي ECلـل

  .)27(الموقع  Br1البيزومتر
  

وذلـك  ،Aمـن الشـرق نحـو الغـرب، أي باتجـاه السـد  ةمطـردزيـادة وجـود بدرجـة حـرارة الميـاه الجوفيـة ات المكانيـة لتتميز التغير 
). كانت درجة حـرارة ميـاه 10(الشكل  Bي باتجاه السد أالجنوب، نحو من جهة الشمال درجة الحرارة  نخفاضالبشكٍل مواٍز 

درجـة حـرارة ميـاه البيزومتـرات الموجـودة قـرب في حين كانـت ، ºم 19 أقل من Bالموجودة في جوار السد معظم البيزومترات 
الهيدروديناميـة  العالقـةطبيعـة بفـي قـيم درجـة الحـرارة  ). يفسـر هـذا االخـتالفºم T ≈24-25( درجات 5أعلى بقدر  Aالسـد 

ية المخزنـة فـي بحيـرة السـد لميـاه السـطحالكبيـر لحجـم يلعـب ال .ينالسـدين فـي جـوار هـذ القائمة بين الميـاه الجوفيـة والسـطحية
A ، ودة حجــم ًا، بالمقارنــة مــع الكبيــر دورًا خاصــًة خــالل فصــل الصــيف، ، مــع الغــالف الجــويمباشــر فــي حالــة تمــاس الموج

إمـا  در تعـوداالـواردة للبحيـرة مـن مصـبفعـل تـراكم الميـاه ت غالبـًا وهي ميـاه تشـكل، Bفي بحيرة السد تجمعة لمياه المالمحدود ل
  هطوالت مطرية مباشرة فوق بحيرة السد./أو ت سطحية ولبقايا جريانا

  
رتبـة متصبح مـن حيث  ،Cو Bللمياه الجوفية وجود انخفاض مطرد نحو جسمي السدين  ECالتغيرات المكانية لقيم الـتظهر 

600≈ S/cm  ـــ قيمــة تجــدر اإلشــارة إلــى وجــود ارتفــاع حــاد فــي، ). مــع ذلــك11(الشــكل  ،Bالســد جــوار لميــاه فــي ل ECال
، كنتيجـة  1500S/cmفيهمـا  ECـ)، حيث تتجاوز قيمة الـ27و 24(الموقعان Br1 وB1  بشكٍل أدق في مياه البيزومترين

بعض البيزومترات المحفـورة ضـمن بحيرتـي السـدين لمياه  ECالقيم المنخفضة للـتشير  .لعمليات انحالل الصخور الكربوناتية
B وC  القادمـة ، الميـاه الراشـحةحجـز بتقوم ، التي ضمن رسوبيات النيوجين نتشاراال محدودةمعلقة مائية عدسات وجود إلى

  األمالح.ة قليلمياه وكالهما ، يالسطح الجريانمياه  إما من مياه األمطار و/أو
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  .2008-2006الفترة خالل  في منطقة سدود أفامياسطة للمياه الجوفية توزع قيم درجة الحرارة المتو . 10الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2008-2006خالل الفترة  المتوسطة للمياه الجوفية في منطقة سدود أفامياEC توزع قيم الـ. 11الشكل 
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م بــين القيــاس  0.5بقــدر ة تعمــق بخطــو ، ســة بشــكٍل دورييالتغيــرات الشــاقولية لقــيم درجــة حــرارة الميــاه الجوفيــة المق ســمحت
مجمــوعتين إلــى  Aالســد هــذا فــي جــوار جســم  البيزومتــرات المحفــورةبتقســيم ) 12كل (الش A ســدالفــي بيزومتــرات واآلخــر، 
، التــي )22و 17-14(المواقــع ذات األرقــام  Aالضــفة اليســرى لجســم الســد علــى البيزومتــرات الواقعــة ) مجموعــة 1رئيســتين: 

اليمنــى (المواقــع ذات األرقــام  بيزومتــرات الضــفة) مجموعــة 2؛ و)ºم 20-15درجــة حــرارة منخفضــة نســبيًا (بميــاه ذات تتميــز 
الجوفيـة  ميـاهالفـي درجـة حـرارة المالحـظ  يشـير التبـاين .)ºم 22-18حـرارة للميـاه أعلـى نسـبيًا ( تظهر درجـةالتي  )،18-21

جسـم السـد، بالميـاه الجوفيـة المحيطـة و بيزومتـرات الضـفة اليمنـى وجـود عالقـة كبيـرة بـين ميـاه إلـى  A السـدجسـم  بين ضـفتي
  مرتفعة نسبيًا.) ECدرجة حرارة وملوحة ( بقيمز أيضًا التي تتمي

فـوق  مائيـة معلقـةالمرتبطـة مـع حوامـل )، Br3و B )Br2بحيرة السـد حوض لبيزومترات الواقعة ضمن لالمياه الجوفية تبدي 
ار رشــح ميــاه األمطــكنتيجــة ل ،)13(الشــكل  ºم 18درجــة حــرارة أقــل مــن ، ضــارية التركيــب، علــى األغلــب غعدســات كتيمــة

 Cبحيــرة الســد أراضــي لبيزومتــرات الواقعــة ضــمن تتميــز الميــاه الجوفيــة ل .عنــد هــذه المســتويات والميــاه الســطحية واحتجازهــا
)C33 وC37 م 22و 18 تتــراوح بــين) بقــيم درجــة حــرارة 27-23(المواقــع ًا عمقــكثــر ألا) وبقيــة البيزومتــراتº تعكــس درجــة .

يات رشح المياه السطحية في هـذه المواقـع، وبالتـالي االنسـجام بشـكٍل أكبـر مـع مجـال حرارة مياه هذه البيزومترات، انعدام عمل
  ).ºم 24-19(األكثر ارتفاعًا  سبياً يطة، التي تعد نالمياه الجوفية المحتغير درجة حرارة 

  
ـــ ــاه مختلــف EC بشــكٍل مشــابه لــنمط تغيــرات درجــة الحــرارة، ســمحت التغيــرات الشــاقولية لقــيم ال البيزومتــرات المقيســة فــي مي

 C33( Cو )Br3و Br2( B)، بـــالتمييز بـــين حالـــة ميـــاه البيزومتـــرات الواقعـــة ضـــمن بحيرتـــي الســـدين 15و 14(الشـــكالن 
تتميــــز ميــــاه ، حيــــث الســــدينهــــذين المحفـــورة فــــي جــــوار  ، التـــي تختلــــف عــــن حالــــة ميــــاه بقيــــة البيزومتــــرات األخــــرى)C37و

)، بالمقارنة مع مياه بقية ECنخفضة في درجة حرارة المياه والناقلية الكهربائية (البيزومترات األربع المشار إليها أعاله بقيم م
درجــة تــي بكونهــا أكثــر انخفاضــًا مــن حيــث قيم Aاليســرى لجســم الســد بيزومتــرات الضــفة تتميــز ميــاه  البيزومتــرات األخــرى.

علــى بيزومتــرات الجانــب األيمــن أن يــوحي بــ، األمــر الــذي لســدلهــذا ا، بالمقارنــة مــع بيزومتــرات الضــفة اليمنــى ECالحــرارة والـــ
  .ECالـو  حرارةالدرجة في  أعلى بقيمٍ تميزة ، المالعميقةمع المياه الجوفية عالقة أكبر 

  
 pHخــرائط التــوزع المكــاني لقــيم التراكيــز المتوســطة للمعــامالت الهيدروكيميائيــة:  23-16تبــين األشــكال مــن جانــب آخــر، 

SO4و -Clو  +Ca2و +Mg2و +Naو
HCO3و -2

NO3و  -
-2006فـي الميـاه الجوفيـة لمنطقـة سـدود أفاميـا خـالل الفتـرة  -

، مــع وجــود 7.4-7عنــد أطـراف منطقــة الدراســة كانـت محصــورة ضــمن المجـال pH . يمكـن أن نالحــظ أوًال أن قـيم الـــ2008
لصـــخور الكلســـية )، غالبـــًا بســـبب ارتفـــاع معـــدل االنحـــالل ا27(الموقـــع  B) فـــي جـــوار جســـم الســـد pH>11ارتفـــاٍع مميـــز (

 ECنمــط تغيــر قــيم الـــ pHم تحــت ســطح األرض. يماثــل هــذا الــنمط فــي تغيــر قــيم الـــ 45والكربوناتيــة عنــد عمــق يقــدر بنحــو 
(الموقـع رقـم  Br1فـي الميـاه الجوفيـة للبيزومتـر  S/cm 4000تصـل إلـى نحـو  ECالـ)، حيث يالحظ أن قيمة 11(الشكل 

م، وهــذا مــا يمكــن أن يســهل  45اق انحــالل نشــط للصــخور الكلســية علــى عمــق )، وهــذا مــا يؤكــد مــرًة أخــرى وجــود نطــ27
  بالتالي عملية التغلغل الشاقولي للمياه نحو الحامل المائي األعمق لصخور الكريتاسي األعلى.

 Bد )، الذي ُيظهر نمطًا خاصًا في التغيرات المكانية ضمن نطاٍق ضيق قرب جسم السـ21أيون الكبريتات (الشكل  باستثناء

 +Naقــيٍم مرتفعــة جــدًا بجــوار قــيم منخفضــة جــدًا)، تبــدي التغيــرات المكانيــة لتراكيــز األيونــات األخــرى فــي الميــاه الجوفيــة ((
HCO3و -Clو  +Ca2و +Mg2و

NO3و  -
، والتــي تتمثــل بتنــاقص EC) أنمــاط تــوزع مماثلــة نوعــًا مــا لــنمط تغيــرات قــيم الـــ-

مواقـع إشـادة السـدود، ومراكـز أقمـاع التصـريف للميـاه الجوفيـة المالحظـة قـرب  مطرد من جهة الشرق نحو الغرب، أي باتجاه
  .Cو Bجسمي السدين 
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  .2008-2006خالل الفترة  Aالتغيرات الشاقولية لدرجة حرارة المياه الجوفية في بيزومترات السد . 12لشكل ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2008-2006خالل الفترة  Cو Bة حرارة المياه الجوفية في بيزومترات السدين درجلالتغيرات الشاقولية . 13الشكل 
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  .2008-2006خالل الفترة  Aللمياه الجوفية في بيزومترات السد EC التغيرات الشاقولية لقيم الـ. 14الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2008- 2006خالل الفترة  Cو Bة في بيزومترات السدين للمياه الجوفيEC التغيرات الشاقولية لقيم الـ. 15الشكل 
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  .2008-2006خالل الفترة  منطقة سدود أفاميالفي المياه الجوفية  pH قيم المتوسطة للـالتوزع . 16الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .2008-2006خالل الفترة  ة سدود أفاميافي المياه الجوفية لمنطق  +Na توزع القيم المتوسطة لتركيز الـ. 17الشكل 
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  .2008- 2006خالل الفترة  في المياه الجوفية لمنطقة سدود أفاميا  +Mg2 توزع القيم المتوسطة لتركيز الـ. 18الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  .2008-2006خالل الفترة  في المياه الجوفية لمنطقة سدود أفاميا+Ca2 توزع القيم المتوسطة لتركيز الـ. 19الشكل 
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  .2008-2006خالل الفترة  في المياه الجوفية لمنطقة سدود أفاميا -Cl توزع القيم المتوسطة لتركيز الـ. 20الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SO4 . توزع القيم المتوسطة لتركيز الـ21 الشكل
  .2008- 2006رة خالل الفت في المياه الجوفية لمنطقة سدود أفاميا  -2
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HCO3 . توزع القيم المتوسطة لتركيز الـ22 الشكل
  .2008- 2006خالل الفترة  في المياه الجوفية لمنطقة سدود أفاميا-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NO3 . توزع القيم المتوسطة لتركيز الـ23 الشكل
  .2008-2006خالل الفترة  في المياه الجوفية لمنطقة سدود أفاميا-
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تعكـــس التغيـــرات المكانيـــة لهـــذه األيونـــات تـــأثير العالقـــات الهيدروديناميـــة القائمـــة بـــين ميـــاه الجريانـــات الســـطحية فـــي وديـــان 
، حيــث غالبـًا مــا تكــون الميـاه المتجمعــة ضـمن بحيــرات السـدود ناتجــة عــن Cو Bالمسـيالت الموجــودة وسـط بحيــرات السـدين 
والميــاه الجوفيــة . ة، أو حتــى التخــزين الصــنعي، وهــي جميعهــا ميــاه قليلــة الملوحــةتــراكم ميــاه األمطــار أو الجريانــات الســطحي

بفعــل طــول زمــن التمــاس بــين الميــاه والصــخور. إن مــا ُيــراد توضــيحه ، المحيطــة، التــي تتميــز بشــكٍل شــائع بقــيم ملوحــة أعلــى
جـــة إلـــى تمديـــد تراكيـــز مختلـــف ؤدي مـــن حيـــث النتيتـــهنـــا، هـــو أن عمليـــة تخـــزين الميـــاه الســـطحية فـــي بحيـــرات هـــذه الســـدود 

ة الكليــة للميــاه الجوفيــة فــي جــوار بحيــرات الســدود، كنتيجــٍة لعلميــات بــاأليونــات المنحلــة، وبالتــالي خفــض قيمــة األمــالح الذائ
  المزج واالختالط بين المياه السطحية والمياه الجوفية المحيطة.
ضمن تشكيالت النيـوجين، قـد لعبـت دورًا هامـًا فـي  االنتشارة وعلى ما يبدو يحتمل أن تكون الحوامل المائية المعلقة، محدود

، وهـذا مـا يظهـر جليـًا مـن خـالل التراكيـز المنخفضـة Cو Bحجـٍز جـزء مـن الميـاه السـطحية، خاصـًة ضـمن بحيرتـي السـدين 
 ملــــغ/ل) والكلــــور +Ca2<50ملــــغ/ل) والكالســــيوم ( +Mg2<20ملــــغ/ل)، والمغنيزيــــوم ( +Na<30فــــي أيونــــات الصــــوديوم (

)60>Cl- ) 100ملغ/ل) والبيكربونـات>HCO3
NO3<20ملـغ/ل) والنتـرات ( -

ملـغ/ل)، المالحظـة فـي بقـع محـدودة وسـط  -
HCO3مالحظــــــة أن تركيــــــز أيــــــون البيكربونــــــات ( بحيرتــــــي هــــــذين الســــــدين. ومــــــن الجــــــدير

)، الــــــذي يــــــرتبط مــــــن الوجهــــــة -
(الموقـع  Br1متـر و ملـغ/ل) فـي ميـاه البيز  ≈240يضـًا (]، يكـون مرتفعـًا أ32بعالقـة خطيـة [pH مـع قيمـة الــكيـة الترمودينامي

) األعلـى علـى مسـتوى منطقـة الدراسـة، EC>4000 S/cm( EC) والــpH> 11.5( pH)، حيث كانت أيضًا قيمتي الـ27
  م، كما ذكر سابقًا.  45وذلك بفعل انحالل الصخور الكربوناتية على عمق 

ملغ/ل في أقصـى  20ات بوجود زيادة مطردة من الشرق نحو الغرب، من حوالي تتمثل التغيرات المكانية لتركيز أيون الكبريت
 Aملـــغ/ل فـــي المنطقـــة الواقعـــة علـــى الكتـــف األيمـــن للســـد  200، إلـــى أكثـــر مـــن Cشـــرق منطقـــة الدراســـة قـــرب بحيـــرة الســـد 

البيزومتـرات المحفـورة علـى فـي ميـاه EC ). تتوافق هذه الزيادة فـي تركيـز الكبريتـات بشـكٍل جيـد مـع ارتفـاع قـيم الــ21(الشكل 
. بشـكٍل مـواٍز،  1990S/cm -1300ضـمن المجـال EC )، حيـث تتـراوح قيمـة الــ21-18(المواقـع  Aالكتف األيمن للسد 

 8يالحــظ أيضــًا أن زيــادة تركيــز الكبريتــات تتوافــق بشــكٍل جيــد مــع اتجــاه حركــة الميــاه الجوفيــة فــي منطقــة الدراســة (الشــكالن 
مط من التغيرات المكانية مع نمط تغير تراكيز أيونات الصوديوم والمغنيزيوم والكالسيوم والكلور، بشـكٍل ). يتماشى هذا الن9و

، حيث يحتمـل وجـود أكبـر Bمن جهة حصول تباين شديد في تراكيز هذه األيونات في المنطقة المجاورة لجسم السد ، خاص
ن أن يسهل عملية الرشح الشاقولي للميـاه باتجـاه الحامـل نطاق للرشح على محاذاة الصدع تحت السطحي العميق، الذي يمك

  المائي األعمق.
  

  خصائص النظائر البيئية للمياه الجوفية -7.3
ـــة فـــي تركيـــب جـــزيء المـــاء ( ـــاءات البيئيـــة 18Oو 3Hو 2Hُتســـتخدم النظـــائر المســـتقرة والمشـــعة الداخل )، أو مـــا يـــدعى بالقف

مـن أجــل فهـٍم أفضــل لحلقـة الميــاه الطبيعـة وحــل العديـد مــن المشــاكل ًة ه، خاصــفــي دراسـة مــوارد الميـا الطبيعيـة، بشــكٍل واسـع
هـذه ]. وفيما يتعلق بتطبيقات هذه النظائر في دراسة مسائل رشح مياه السـدود، تعـد 41-33الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية [

ســام الميــاه، كالعالقــة القائمــة بــين الميــاه الهيــدروليكي بــين مختلــف أج االرتبــاطأداة ثمينــة فــي دراســة وتحديــد عمليــات النظــائر 
بوضــوح عــن بعضــها  متباينــةعنــدما تكــون التراكيــب النظيريــة ألجســام الميــاه المدروســة ، الســطحية والجوفيــة، بشــكٍل خــاص

ســمح بكشــف التغيــرات ، وبمــا ياألســلم للمنهجيــات النظيريــة وضــع بــرامج إعتيــان دقيقــة االســتخدامالــبعض. مــع ذلــك، يتطلــب 
  ].6[كافة ة والمكانية في تراكيز النظائر المقيسة الزماني

بشكٍل مواٍز، يبدو أن استخدام النظائر المشعة الصنعية، عبر وسم المياه المعرضة للرشح بقفاءات مشعة مناسبة، حـًال جيـدًا 
خــالل القيــام مــن أجــل التحديــد الــدقيق لنطاقــات الرشــح والتهريــب ومتابعــة مســالك وخطــوط تلــك الجريانــات، وذلــك مــن أيضــًا 
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تغيــرات تراكيــز المعــامالت النظيريــة المختــارة فــي ميــاه بحيــرات الســدود المدروســة وتحليــل بتحريـات دقيقــة، ترتكــز علــى دراســة 
وأنظمة المياه الجوفية المحيطة. على الرغم من سهولة تطبيق هذه التقانات في هذا الميدان نظريًا، إال أن عملية تطبيق هـذه 

المراقبة المتواصـلة ومراعـاة قواعد  س إقليمي واسع ما تزال صعبة نوعًا ما، وذلك ألسباب تتعلق بتحقيقالمنهجيات على مقيا
  ].6متطلبات الوقاية والتنظيم اإلشعاعي والنووي [و معايير األمان 

تراكيـز هـذه  ) فـي الدراسـات الهيدروجيولوجيـة علـى حقيقـة أن18Oو 3Hو 2Hالطبيعية ( البيئيةتستند عملية استخدام النظائر 
النظــائر فــي الميــاه الجوفيــة تــرتبط مباشــرة بالخصــائص النظيريــة لميــاه األمطــار المحليــة. ومــن هنــا، تــأتي أهميــة مراقبــة نســب 
النظــائر المســتقرة فــي ميــاه األمطــار لتحديــد مــا يعــرف بـــ"تابع الــدخل" للنظــام المــائي المــدروس. وعلــى الــرغم مــن أن الدقــة فــي 

مجـال التغيـرات الزمانيـة  أتسـاعبسـبب ، تقريبيـةسوى عملية  لمركبات المزج بين تلك األجسام ليستإجراء تقييم كمي صحيح 
اســتخالص معلومــات قيمــة حــول حركــة وخصــائص المــوارد المائيــة الجوفيــة مــع ذلــك  لقــيم تــابع الــدخل لميــاه األمطــار، يمكــن

  المدروسة.
نطقـة سـدود أفاميـا مة لعينـات الميـاه المـأخوذة بشـكٍل دوري مـن يـر نتائج حساب القيم المتوسطة للتراكيـب النظي 3يبين الجدول 
 فـــي ميـــاه البئـــر ‰5.85-يتـــراوح مـــن  18Oالحـــظ أن تركيـــز الــــي، ســـتنادًا لهـــذه المعطيـــاتإ. 2008-2006خـــالل الفتـــرة 

W7 المحتجـزة  فـي الميـاه السـطحية المتبخـرة  ‰1.41-نحـو إلـى، المـرتبط بالحامـل المـائي للكريتاسـي األعلـى، )35(الموقـع
فــــي ميــــاه  ‰34.36-) بــــين 2Hقيمــــة تركيــــز الــــدوتيريوم ( تتــــراوحشــــابه، م بشــــكلٍ . 2006خــــالل العــــام  Bفــــي بحيــــرة الســــد 

عدم وجود فروقات معنوية كبيرة فـي تركيـز النظيـر كنتيجة ل. و خالل ذات الفترة Bفي مياه بحيرة السد  ‰9.23-و W7البئر
هذا النظيـر  مختلف أجسام المياه الجوفية والسطحية المدروسة، حيث كانت تراكيز التريتيوم بين أو )3H( المشع للهيدروجين

مـــن محـــدود  ددٍ لهـــذا النظيـــر علـــى عـــتحليـــل اقتصـــرت عمليـــة ال )، فقـــدTUوحـــدة تريتيـــوم ( 4.5-3محصـــورة ضـــمن المجـــال 
  العينات.

إلـى بحيـرة هـذا السـد،  Aميـاه مـن السـد ، وانقطاع عمليـات ضـخ الBوبسبب قلة كمية المياه المتجمعة في بحيرة السد ، أيضاً 
ميـاه  كانـت تراكيـز النظـائر المسـتقرة فـيفقـد إلـى عمليـات تبخـر شـديدة،  Bمياه المحصورة فـي بحيـرة السـد وع الخضوبالتالي 

 تراكيـزالقريبـة جـدًا مـن  2Hو 18O كـال النظيـرينكيـز كانـت ترامـن الوجهـة النظيريـة، حيـث  شـديدة اإلغنـاء Bبحيرة السـد 
)، بالمقارنـة مـع قيمـة هـذا المعامـل d ≈2‰قـيم فـرط الـدوتيريوم لهـذه الميـاه منخفضـة جـدًا (كانـت كما . مياه البحرنظيرية لال

 بحيـرةالموجـودة فـي  لميـاهاوعلـى الـرغم مـن شـدة إغنـاء  ).d>7.5‰<‰14.5( الدراسـة في الميـاه الجوفيـة المحيطـة بسـدود
لبيزومتــرات فــي االتركيــب النظيــري للميــاه الجوفيــة علــى إلشــارة النظيريــة المميــزة لــم تــنعكس هــذه ابالنظــائر المســتقرة،  B الســد
بشـكٍل رئـيس عـن طريــق  أن عمليـات الرشـح والتهريــب مـن هـذا السـد تــتمًا علـى هــذا السـد، ممـا يـدل أيضــوجـودة فـي جـوار الم

قـع أخـرى مغـايرة لموقـع تجمـع الميـاه مـن موا، ولكـن الرشح الشاقولي نحو الحامل المائي األعمق لمجموعة الكريتاسي األعلى
وجود نطاقات راشحة أخرى قريبـة مـن جسـم السـد، ولكـن علـى ارتفاعـات تزيـد عـن إذن ال تنفي هذه النتيجة . في قعر البحيرة

  .ب) س ف(م  250-260
تيــان أكثــر اإلعجــوالت خــالل مختلــف  Aالمــأخوذة مــن بحيــرة الســد الســطحية  كــان التركيــب النظيــري المتوســط لعينــات الميــاه

مختلــف البيزومتــرات واآلبــار الخاصــة المحفــورة فــي العائــدة ل، لميــاه الجوفيــة المحيطــةالنظيريــة ل كيــباتر البالمقارنــة مــع ، غنــىً 
كثــر نضــوبًا بالمقارنــة مــع أ، حو وضــدائــم وببشــكٍل ، Aالتركيــب النظيــري لميــاه بحيــرة الســد مــع ذلــك، بقــي  .الســدهــذا  جــوار

فـي  يوحي التماثل الكبيرفي حين . A سدالفي بحيرة مياه لاتخزين  تجدد ، وذلك بسببBحيرة السد مياه بلة كيب المسجلاالتر 
المحفــورة علــى ، العمــقمتــرات ضــحلة بيزو الميــاه و  Aالتركيــب النظيــري للميــاه الجوفيــة فــي اآلبــار الخاصــة المحيطــة بالســد 

  بحيرة السد.مصدرها بعدم وجود أية مشاكل رشح ذات أهمية السد، هذا جسم جوانب 
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-2006. القيم المتوسطة لتراكيب النظائر البيئية في عينات المياه المأخوذة من منطقة سدود أفاميا خالل الفترة 3الجدول 
2008.  

رقم 
  الموقع

  1اسم الموقع
18O 2H d2 3H  

(‰, V-SMOW)  (TU)  
1  L-A-d0-4.84±0.94-24.87±3.7513.9±3.83.0±0.3 
2  L-A-d7-3.36±0.01-19.35±0.537.5±0.5n.d 
3  Lp-A-p215-4.61±0.24-25.94±1.5710.9±0.4n.d 
4 Lp-A-p227-5.06±0.08-28.41±0.4412.0±0.2n.d 
5 Lp-A-sbdb-5.13±0.19-28.54±1.3112.5±0.93.0±0.3 
6 Lp-A-slb-5.02±0.14-28.38±1.0511.8±0.52.8±0.3 
7 S2-4.94±0.22-25.85±0.8813.6±0.93.6±0.3 
8 L-A-st-4.76±1.77-24.35±6.4613.7±7.73.9±0.5 
9 W1 -4.79±0.11-26.41±1.8111.9±1.84.3±1.2 
10 L-B-d0-1.41-9.232.054.7 
11 W4-4.83±0.25-27.87±2.1310.7±0.1n.d 
12 W3-5.12-29.6911.33.0±0.3 
13 W5-4.46±0.25-23.08±2.1012.6±0.1n.d 
14 Pz-A10-d7-4.98±0.46-28.82±1.0911.0±2.7n.d 
15 Pz-A4-d20-5.00±0.17-25.56±2.9114.5±2.5n.d 
16 Pz-A5-d8-5.01±0.11-27.73±1.3712.3±0.5n.d 
17 Pz-A5n-d21-4.92-26.3413.0n.d 
18 Pz-A6-d10-5.37±0.02-29.52±2.6413.4±2.5n.d 
19 Pz-A6n-d20-5.12-28.1812.8n.d 
20 Pz-A7-d5-5.31±0.12-30.24±1.5112.2±1.0n.d 
21 Pz-A8-d15-5.46±0.02-32.28±0.6911.4±0.6n.d 
22 Pz-A9-d8-4.70±0.21-26.51±1.0611.1±1.9n.d 
23 Pz-B14-d45-5.12±0.04-29.22±1.3911.7±1.7n.d 
24 Pz-B1-d25-5.01±0.1-29.37±0.7610.7±0.8n.d 
25 Pz-B20-d60-5.02±0.03-28.42±1.7911.7±2.0n.d 
26 Pz-B2-d33-4.90-26.4812.7n.d 
27 Pz-Br1-d45-5.15±0.13-28.45±0.7512.7±0.8n.d 
28 Pz-Br2-d29-5.14-30.3910.7n.d 
29 Pz-Br3-d37-5.33±0.14-29.15±1.1813.5±0.7n.d 
30 Pz-C33-d51-4.75-26.7511.3n.d 
31 Pz-C37-d40-4.81±0.27-27.74±1.3910.7±0.8n.d 
32 W2-5.34±0.18-31.30±1.3611.4±0.51.4±0.3 
33 S1-4.62±0.74-24.21±1.8112.7±4.16.5±0.3 
34 W6-5.47-33.5710.2n.d 
35 W7-5.85-34.3612.4n.d 

إلى بحيـرة، نقطـة مائيـة راشـحة، نبـع، بئـر وبيزومتـر، علـى التتـالي. تعـود األحـرف  Pzو Wو Sو Lpو L :: تشير الرموز1
A وB وC  لخزانــات بحيــرات الســدودA وB وC الرمــوز، علــى التتــالي. تشــير: d وp وsbdb وslb وst  إلــى العمــق تحــت

، Aقطـة مائيـة راشـحة خلـف جسـم السـد سطح البحر، ن مستوىسطح األرض مقدرًا بالمتر، نقطة مائية راشحة وارتفاعها عن 
معامـل تعنـي  d: 2 .، علـى التتـاليAومحطة ضخ من بحيرة السد  Aنقطة مائية راشحة على الضفة اليسرى من جسم السد 

  .ةغير محددقيمة  n.dدوتيريوم والفرط 
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منطقـة ل) فـي الميـاه الجوفيـة 2Hو 18Oكيب النظـائر المسـتقرة (االتوزع المكاني للقيم المتوسطة لتر  25و 24يبين الشكالن 
فـــي التركيـــب النظيـــري للميـــاه . يظهـــر هـــذان الشـــكالن بوضـــوح وجـــود تبيـــان شـــديد 2008-2006ســـدود أفاميـــا خـــالل الفتـــرة 

مــن أجــل  ‰نســبيًا مــن الوجهــة النظيريــة (ناضــبة جوفيــة  حيــث يالحــظ وجــود ميــاه. Bعلــى حــدود جســم الســد الجوفيــة 
18Oقعــر فــي تبقيــة الم، كالميــاه فــي جــوار ميــاه شــديدة اإلغنــاءجســم الســد، مــن موجــودة إلــى الغــرب )، كميــاه البيزومتــرات ال

تـتم علـى ارتفاعـات أعلـى مـن بيـرة ك أن المواقـع المحتملـة لحـودث عمليـات رشـح وتهريـب. يستنتج من هذا التوزع ببحيرة السد
أيضًا إلى أن عمليات الرشح تتم عبـر التسـرب وزع هذا الت شيريكما يمكن أن  في بحيرة السد.تجزة منسوب سطح المياه المح

المناسـيب البيزومتريـة للميـاه الجوفيـة فـي جـوار قـيم تسـاوي خـرائط ه أظهرتـوذلك بشـكٍل مماثـل لمـا  جسم السد،قرب الشاقولي 
       ).9و 8(الشكالن  أقماع تصريف رئيسة للمياه في ذات المواقع، التي بينت وجود هذا السد

  
ي فـلعينات المياه المأخوذة من مختلف المواقـع  2Hو 18Oبين القيم المتوسطة لكلٍّ من الموجودة العالقة  26يبين الشكل 

مــن قبــل ســابقًا )، المحــدد LMWLخــط ميــاه األمطــار المحلــي (ب، مقرونــًة 2008-2006منطقــة ســدود أفاميــا خــالل الفتــرة 
208.7بالعالقــة التاليــة (، والمعطــى ]43و 42قطــان [ 182  OH  أن النقــاط  الممثلــة لعينــات المخطــط ). يظهــر هــذا
ط و خطــأو  ارتبــاطتنتشــر بشــكٍل عــام علــى طــول ثالثــة خطــوط المــأخوذة مــن مختلــف المواقــع فــي منطقــة ســدود أفاميــا  الميــاه
بعــات هــذه المســتقيمات، المحســوبة بطريقــة المر الرياضــية لات عالقــالتعطــى ة الميــل. بقيمــ، تختلــف عــن بعضــها الــبعض تبخــر

  كما يلي:الصغرى، 
)43.029.3()07.080.4( 182  OH                       ) R² = 0.997 وN=28          ((1)  
)43.162.0()29.087.5( 182  OH                       ) R² = 0.966 وN=31          ((2)  

)90.116.2()39..0034.5( 182  OH                     R² = 0.936)    وN=25          ((3)  
  
مـن  )2008و 2007و 2006عديدة تم جمعها خالل مدة ثـالث سـنوات ( عينات مائيةالمرتبطة ب الثالثهذه المستقيمات  إن

فـي حـين  .Aالنقطـة التـي تمثـل التركيـب النظيـري لميـاه بحيـرة السـد مـن تمـر جميعـًا مختلف المناطق المجاورة لسدود أفاميـا، 
التركيـب النظيـري ، مـا يسـمى ب)LMWLمـع خـط هطـول األمطـار المحلـي (هـذه المسـتقيمات لنقطة التقاطع  اثياتحدتحدد إ

فـي الميـاه قبـل خضـوعها  18Oلــل مـن هنـا، يبـدو جليـًا أن قيمـة التركيـز البـدائي ية عمليات تبخر.أالبدائي للمياه قبل حدوث 
  .‰  8-من مرتبة، اضبة جداً يجب أن تكون نللتبخر 

  
بـــار اآلالميـــاه الجوفيـــة فـــي النظيـــري عـــن اإلغنـــاء شـــدة كليـــًا مـــن حيـــث ان ختلفـــت Bو Aوباعتبـــار أن ميـــاه بحيرتـــي الســـدين 

. Aمنطقة سدود أفاميا، يمكن االستنتاج على أقل تقـدير بعـدم وجـود رشـح فعلـي قابـل للكشـف مـن بحيـرة السـد ل بيزومتراتالو 
المائيـة  حـدى النقـاطإأخـذها مـن تـم  وفريـدة تتعلـق بعينـة مائيـة واحـدة على الرغم من ذلك، يمكن مالحظة وجـود حالـة خاصـة

. تـــوحي التراكيـــب النظيريـــة لهـــذه العينـــة )ب س ف(م  215عنـــد ارتفـــاع  Aلـــف جســـم الســـد ) الواقعـــة خ3(الموقـــع راشـــحة ال
 من بحيرة جزئي وجود رشح أو تهريباحتمال ، وبالتالي المياه الجوفية المحيطةو  Aبحيرة السد  مياهبين مزج وجود احتمال ب

هـذه العينـة تركيبـًا نظيريـًا بينيـًا بـين تركيـب الميـاه الجوفيـة المحيطـة ميـاه أظهـرت فـي الحقيقـة،  .بسـيطةبنسـبة ن ، وإ هذا السـد
يعــود ة شــحانقطــة الر لهــذه الن التركيــب النظيــري المســجل فــإيبــدو وعلــى مــا ). 27(الشــكل  Aبالســد وتركيــب ميــاه بحيــرة الســد 

ضمن الحدود المسموح بها، وهذا ما يحتاج للمزيد مـن ، Aمن خزان السد  وجود رشح ضعيفأما ) 1ألحد السببين التاليين: 
أكبــر تبخـرت بشـكٍل عبـارة عـن ميـاه جوفيـة  هـذه النقطـةمـن المنبثقـة ) احتمـال أن تكـون الميـاه الراشـحة 2أو ؛ أعمـال المراقبـة

  .بالمقارنة مع المياه الجوفية المحيطة بجسم السد
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-2006في المياه الجوفية لمنطقة سدود أفاميا خالل الفترة  18Oغيرات المكانية لقيم التركيز المتوسطة لـ. الت24الشكل 
2008.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-2006في المياه الجوفية لمنطقة سدود أفاميا خالل الفترة   2H. التغيرات المكانية لقيم التركيز المتوسطة لـ25الشكل 
2008.  
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واقع في منطقة مالالمأخوذة من مختلف عينات المياه كافة ل 2Hو 18O. العالقة بين القيم المتوسطة لكلٍّ من 26شكل لا

  .2008-2006سدود أفاميا خالل الفترة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
في منطقة سدود واقع مالالمأخوذة من مختلف عينات المياه ل 2Hو 18O. العالقة بين القيم المتوسطة لكلٍّ من 27شكل ال

  .2006 العامأفاميا خالل 
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Profile P4

Profile P4-1

  نتائج تفسير قياسات الرادون  -7.4
ُعرفت تقانة قياسات الرادون في التربة والمياه كطريقة فاعلة في الكشف عن مواقع الصدوع المخفية وتحديد سلوكها قي 

نقطة قياس ضمن  82ة في غاز الرادون المسجلتركيز  قيمنتائج قياس  أظهرت]. 49-44مناطق عديدة حول العالم [
ظهرت المشع. حيث أالنظير هذا  تركيز سلوكاختالفات في  وجود) 29و 28و 3 ألشكالا(B بحيرة سد أفاميا ي ضاأر 

الخلفية الطبيعية، األمر الذي يمكن أن بالمقارنة مع  4-2قدر عامل زيادة بمبفي مواقع محددة ظًا ملحو  ارتفاعاً وجود النتائج 
  .صخور المحيطةبالمقارنة مع العالية اذية ذات نفية نطاقات صخرية مخلعة أو كسور تحت سطح حتمال وجوداوحي بي
  

، محتمل، مع نطاق صخري Bسد الضمن حوض بحيرة المسجلة الرادون الشاذة تركيز التوزع المكاني لقيم تغيرات تم ربط 
في يقع الذي )، 30(الشكل  F2البروفيل  لمسارًا فقمتد و يو ًا، الية نسبياذية عنفبسحنة ذا  أوًا مهشمتصف بكونه مكن أن يي

عالوًة على  .N60Eاالتجاه ويأخذ م  30-25يقدر بنحو  وعرضًا م تقريب 120حوالي ر بطول حوض بحيرة السد المذكو 
اللذان  ،) 9و 8(الشكالن  Bبحيرة السد في جوار البيزومترية لسطح الطبقة المائية  طةيخر معطيات اللعودة لذلك، وبا

مواقع تموضع شواذات تركيز غاز بين معقول  توافقما إلى حد يوجد ، Bسد الباتجاه جسم المياه الجوفية يشيران إلى تحرك 
يب ضمن تسر مواضع للرشح أو ال وجودفرضية األمر الذي يعزز ، لمياه الجوفيةاسيب الدنيا للمنتموضع اومواقع  ،الرادون

  ).30الشكل ( N60Eذو االتجاه  F2جاه البروفيل رجح اتعلى األساير ، وبما يB بحيرة السد
  
  

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  .Bفي بحيرة السد  P1 . نتائج قياسات الرادون على طول مسار البروفيل28الشكل 
 .SD+ ضعف قيمة اإلنحراف المعياري  X: قيمة المتوسط الحسابي X+2SDتمثل القيمة 
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  .Bفي بحيرة السد P4 ل ادون على طول مسار البروفي. نتائج قياسات الر 29الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
موضحًا عليها ، 2007خالل شهر آب  B السد حيرةأراضي ب الرادون في تربةقيم تساوي تركيز  طة توزعيخر . 30 الشكل

   .الشاذة الرادونمواقع قيم مع  الذي يتوافق، F2 البروفيلعلى طول  اتجاه نطاق التسرب المحتمل
  نتائج تفسير القياسات الكهرومغنطيسية   -7.5
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النطــاق د يعــ. المدروســة) IIIو IIو I( كهربائيــة فــي النطاقــات الــثالثجيو الناقليــة القــيم  خريطــة تغيــرات 31 الشــكلُ◌يظهــر 
ي فـمميزة غير منتظمة على طول هـذا النطـاق. بشـكٍل خـاص  وجود شواذات، وذلك بسبب ألهماألوسع واالنطاق  IIIالثالث 

 17 إلـــى 5مـــن ة (مقاوميـــ mS/m 170و 60كهربائيـــة بـــين جيو الناقليـــة الة حيـــث تتـــراوح قيمـــ، الجـــزء الجنـــوبي الغربـــي منـــه
ًا باتجـاه ، تشـكل نطاقـًا شـاذغضـاريةة لحقيـبوجـود توضـعات  شـواذاتالهـذه ترتبط مواقـع . اً وهي شواذات مرتفعة نسبي، وم.م)أ

  وم.م).أ 35-20مقاومية ( mS/m 50و 30بين ة الناقلية فيه راوح قيمتة، تأقل ناقليًا بنطاقًا جنوب، محاط-شمال
اتجـاه متـد بوي، Bخطـي ضـمن هـذا الجـزء مـن أراضـي بحيـرة السـد  شـاذعلـى طـول تتـوزع قيم مرتفعة نسبيًا  جودا يالحظ و كم

حـت ســطح م ت 3-2أنبـوب معــدني علـى عمــق وجـود  ). تتوافـق هـذه القــيم الشـاذة مــع31(الشــكل  شـرق-جنــوب غـرب-شـمال
  .كأنبوب تفريغ للهواءالمستخدم و أرض البحيرة. يتصل هذا األنبوب مع برج المراقبة الموجود وسط بحيرة السد، 

)، بعيـدًا عـن تـأثير Ω.m 250أو mS/m  4(مرتفعـة نسـبيًا جيوكهربائيـة قـيم مقاوميـة فقد تـم تسـجيل على العكس من ذلك، 
 لتشكيالت الجيولوجيـة الشـائعة فـي منطقـة الدراسـة.ليم الناقلية الجيوكهربائية األنبوب المعدني المطمور، وهي قيم ال تعكس ق

أقنيـة قديمـة مطمـورة تحـت السـطح. مـع ذلـك، لـم  وبناءًا عليه، يمكن أن تعزى لوجود صخور أسـاس كتليـة محليـة أو أبنيـة أو
بحيـرة  فـي الجـزء الشـرقي مـنأخـرى  يتم بعد إجـراء تفسـير حقيقـي لهـذه الشـواذات الهامـة. تمـت مالحظـة وجـود شـواذات هامـة

ثــانوي يأخــذ اتجــاه  وجــود مــنخفض أو وادٍ مــع يحتمــل أن تــرتبط هــذه الشــواذات شــرق. -غــرب جنــوب-، باتجــاه شــمالBالســد 
ــ معامــد لمجــرى  50علــى طــول هــذا الشــريط الضــيق بــين كهربائيــة جيو الناقليــة الة تتــراوح قيمــالــرئيس فــي بحيــرة الســد.  واديال

  وم.م).أ mS/m)12-20  80و
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شواذ ناتجة عن انبوب التنفيس 
 للسد

  
  .B أفاميا المسح الكهرومغنطيسي المنفذ في سدأعمال نتائج . 31 الشكل
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 ◌◌  ◌◌

 ◌◌ ◌◌

التـي ، B على الجانب األيسر لبحيرة السد ،IIالنطاق الثاني بينت نتائج تفسير معطيات المسح الكهرومغنطيسي المنفذة في 
فـي حـدوث  نطـاقهامة. ومن هنـا، ُيعتقـد بعـدم وجـود أي دور لهـذا الشواذات تميزت بكونها متقاربة ومتجانسة عدم وجود أية 

مـن جسـم  قريـبال، Iفي حين بينت نتائج تفسير معطيات النطـاق األول من بحيرة هذا السد.  ذات أهميةوحات أو تهريب رش
هـذا  كـوني يمكـن أن. نطـاق، وجود قيم ناقلية جيوكهربائية متواضعة، بشكٍل خاص على طـول الجـزء المركـزي لهـذا الBالسد 

 . ومـن األهميـة بمكـان أن نشـير هنـاBالسـد  بحيـرةالميـاه المتبقيـة فـي قعـر  مـنائيـة جزئيـة بوجـود رشـوحات مًا مرتبطـالنطاق 
يحــوي العديــد مــن اللقــى األثريــة، المتمثلــة بعــدٍد كبيــر مــن القبــور وآبــار الميــاه القديمــة، أن هــذا الجــزء مــن أراضــي البحيــرة إلــى 

ة إلــى األبنيــة التاريخيــة، وهــذا مــا يجعــل تفســير نتــائج المســح الكهرومغنطيســي أكثــر صــعوبًة. يمكــن أن تلعــب مواقــع باإلضــاف
  هذه البنى األثرية دورًا هامًا كممرات وخطوط لرشح المياه من بحيرة هذا السد.   

  
  )VESتفسير قياسات السبر الجيوكهربائي الشاقولي (نتائج  -7.6

 ، المنفــذة فــي بحيــرة ســد(S1, S2, S3, S4)شــاقولية الســبور الجيوكهربائيــة المعالجــة وتفســير معطيــات  نتــائجاســتنادًا إلــى 
المدروســة ضــمن  فــي المنطقــةات عاليــة وقليلــة المقاوميــة) طبقــاوب ليثولــوجي (نــتوجــود مالحظــة ، فقــد تــم بوضــوح Bأفاميــا 
مـع توضـعات الغضـار  )أوم.م 15 قـل مـناأل(ة المنخفضـة المقاوميقيم  ترتبط ).32الجيولوجية المخترقة (الشكل  كيالتالتش

وجــود صــخور المــارن والحجــر الرملــي  أوم.م) إلــى 40كبــر مــن األ(مرتفعــة اللمقاوميــة اقــيم والســلت اللحقيــة. فــي حــين تعــود 
  والكونغلوميرا.الحجر الكلسي قات من االمترافقة مع رق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Bالمنفذة في سد أفاميا الشاقولية السبور الجيوكهربائية . نتائج تفسير 32الشكل 
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لطبقـات ذات مقاوميـة نـاوب ت وجـودب B جسم السـد كتافأو ة لسرير وادي البحيرة لمكونالتعاقب الليثولوجي للتشكيالت ا يتمثل
لكــل أو النفاذيــة  ليكيــةخــتالف قيمــة الناقليــة الهيدرو اوهــذا مــا يــؤدي إلــى  ،المقاوميــة أخــرى منخفضــةمــع طبقــات ًا نســبي عاليــة
رشـــح التغلغـــل أو العمليـــات فـــاعًال فـــي حـــدوث يمكـــن أن تلعـــب هـــذه االختالفـــات فـــي الخصـــائص الهيدروليكيـــة دورًا  طبقـــة.

، بشكٍل خاص في النطاقات شديدة التشقق أو مواضع التماس بين التشكيالت السـطحية والصـدوع للمياه شاقوليالجانبي أو ال
يــان نو تور  -يانســينومانمجموعــة اللتشــكيالت العائــدة  العميقــةالصــخور الكلســية الكارســتية أصــابت  الكســور العميقــة التــيأو 
  أسفل تشكيالت النيوجين.ضعة و ت) الماألعلى لكريتاسي(ا
  

  )ERT (اللوحات الكهربائية تفسير قياسات التخطيط الجيوكهربائينتائج  -7.7
ألعمـال التخطـيط الجيوكهربـائي المنفـذة علـى طـول هـذه   BP5, BP3, BP2المقـاطع الجيوكهربائيـة الثالثـة 33يبين الشـكل 
تنـــاوب طبقـــات ذات مقاوميـــة ليثولـــوجي يتمثـــل بوجـــود تمـــايز . ُتظهـــر هـــذه المقـــاطع بوضـــوح B فـــي بحيـــرة الســـد البـــروفيالت

الشــاقولية  يــةالســبور الجيوفيزيائ، مشــابه لمــا تمــت مالحظتــه عنــد إجــراء ةيــأخــرى أكثــر مقاوممــع طبقــات كهربائيــة منخفضــة 
 يأساسـ بشـكلٍ تـرتبط و  أوم.م، 25و 5مقاوميـة بـين األقـل المقاوميـة للطبقـات ة تتـراوح قيمـضـمن أراضـي بحيـرة السـد.  المنفذة

 120و 30 التـي تتـراوح بـين، األعلىالمقاومية للطبقات ة قيم. في حين ترتبط بوجود توضعات غضارية سلتية ورملية ناعمة
أوم.م لوجــود  450مــن مرتبــة للمقاوميــة تعــود القــيم المرتفعــة جــدًا و . رملــيالحجــر تشــكيالت الو  مــارنالتوضــعات مــع  أوم.م،

رقاقـــات قليلـــة الســـماكة مـــن الحجـــر الكلســـي المســـتحاث الموجـــود ضـــمن ســـويات عديـــدة ضـــمن تشـــكيالت النيـــوجين. يتوافـــق 
الجيوكهربـائي والتخطـيط  )VES( شاقوليالالسبر الجيوكهربائي الذي تمت مالحظته بتطبيق تقانتي هذا،  التعاقب الليثولوجي

)ERT( ،تميـل لموقع السد المدروس، والطبقات التي تدخل في بنية وأطراف بحيـرة السـد، التـي ة المحلية الجيولوجيبنية مع ال
 .BP3و BP2 نكمـا هـو واضـح فـي البـروفيلي، أقصـىدرجة كحٍد  20-15بزاوية تصل إلى األفق  مستوى طفيف عن بشكلٍ 

فـــي معظـــم التشـــكيالت المخترقـــة هيدروديناميـــة الخصـــائص الهـــذا التعاقـــب الليثولـــوجي وهـــذا االخـــتالف فـــي البنيـــة و ن وجـــود إ
الصـخرية  الطبقـاتعبـر عمليـات رشـح جانبيـة فـي حـدوث يكـون السـبب الـرئيس يمكـن أن الـوادي الـرئيس لبحيـرة السـد ضمن 
مــن  المالحــظو أهميــة  إال أن الشــيء األكثــر ولــوجي.ثالليهــا الرمــال والحصــى فـي تركيبنســب عاليــة مــن  علــىحاويــة ال، النفـوذة
حيـث ، م) 140-30جلـي ضـمن الحيـز ( بشـكلٍ ة، هو وجود مناطق انقطـاع بنيويـتطبيق تقانة التخطيط الجيوكهربائي خالل 

بحيــرة ال مســايرة لمجــرى واديصــدوع  وجــود كســور أورجح مــا يــوهــذا  ،األجــزاء المركزيــة لبحيــرة الســد هابطــةيمكــن أن تكــون 
  ).33 الشكل(لسد لتفريغ الباتجاه قناة 

  
لتغلغـل واالعامـل الـرئيس المسـؤول عـن عمليـات الرشـح إن وجود هذه الصدوع واالنكسارات ونطاقات االنقطاع يمكن اعتبارها 

وفقــًا يــان. تورون –يانسـينومانمجموعــة التشــكيالت وصــوًال إلـى الحامــل المــائي األعمـق ل، وجينيــالشـاقولي ضــمن تشـكيالت الن
إلـى قـاع البحيـرة القريـب مـن جسـم السـد عنـد السـلتية الحمـراء و سماكة التوضعات الغضـارية ، تصل BP2البروفيل لمعطيات 

الموجــودة أســفل التشــكيالت التحــت ســطحية، التــي . تــرتبط هــذه التشــكيالت شــاقوليًا مــع توضــعات الغضــار م 12-10حــوالي 
للمـواد الغضـارية والسـلتية نحـو األعمـاق أثنـاء عمليـة الرشـح الشـاقولي للميـاه يمكن أن تكون قد تشكلت نتيجة عمليـة انجـراف 

ن. يمكـن أن نالحـظ أيضـًا وجـود بعـض الشـواذات فـي يتشكيالت النيـوج، والنطاقات الممتدة أفقيًا ضمن في مواضع االنقطاع
مــن وجــود التحقــق تــم  االنقطــاع.فــي المقطــع الجيوكهربــائي الواقــع قــرب نطاقــات ، خاصــًة أوم.م) 350-200المقاوميــة (قــيم 

مــن خــالل عمليــات م  7و 6عمــق يتــراوح بــين علــى بشــكٍل عــام الموجــودة و ات الشــاذة مــن حيــث المقاوميــة، البنيــ هــذهبعــض 
الفعلــي  وجــودال. أكــدت نتــائج عمليــة الحفــر بوضــوح ذوذاتالتــي تمــت مباشــرة فــوق إحــدى هــذه الشــ واألفقــيالشــاقولي الحفــر 

    وعمقه.  امتدادهوكيفية ، إليه المشار االنقطاعنطاق ل
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  حجر كلسي مستحاثي  مارن  وحجر رملي    غضار ورمل

مجرى الوادي

  برج التفريغ

  قناة التفريغ   

شاذ مقاوم

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Bالقاطعة لمجرى وادي السد  BP5, BP3, BP2نتائج تفسير اللوحات الكهربائية للبروفيالت . 33 الشكل
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حجر كلسي مستحاثي  مارن وحجر رملي  غضار ورمل  سلتي

  وادي ثانوي معامد
لمجرى الوادي الرئيسي

ادي مـا لمجـرى الـو ًا نوعـ مـوازٍ  لسـد بشـكلٍ لتـم تنفيـذهما علـى الكتـف األيمـن اللـذان ، BP4و BP1 أمـا بالنسـبة إلـى البـروفيلين
وجـود تعاقـب ليثولـوجي مشـابه  يالحظ، فـ)34و 7الن البـروفيالت السـابقة فـي عـدة نقـاط (الشـكاطعان مع قتياللذان و الرئيس، 

) ونتائج تفسير اللوحات الكهربائية VESمن خالل تفسير معطيات السبر الجيوكهربائي الشاقولي (سابقًا لما تم التوصل إليه 
  .BP5و BP3و BP2للبروفيالت 

  
 شــاذةالبنيــة تلــك ال هــو وجــود، فــي هــذه المواقــع تنفيــذ اللوحــات الكهربائيــةعلــى أثــر هنــا، إليــه  النتبــاهالفــت يجــب هــم مــا أن إ

 يقـع علـى عمـقجيوكهربائي  الحظ وجود شاذي م. حيث 100–70عند مسافة  BP1 للبروفيبداية افي  واضح بشكلٍ المميزة 
حاط من األعلى والجانبين بتوضـعات غضـارية ، ييمتد نحو األسفل ياً هندسًال يأخذ شكتحت سطح األرض،  م 15-12نحو 
ًا تكـون هـذه البنيـة أو هـذا الشـاذ مرتبطـ. يحتمـل أن وم.مأ 1200إلـى أكثـر مـن هـا المقاوميـة الكهربائيـة فية تصل قيم، سميكة

ء دراسـات تفصـيلية إضـافية بقايـا أساسـات وأبنيـة أثريـة مطمـورة، وهـذا مـا يتطلـب إجـرا كتليـة كلسـية قاسـية أو بوجـودصخور ب
 ة الشاذة.هذه البنيللتحقق من طبيعة وحقيقة وجود 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Bالمنفذين على الكتف األيمن للسد BP4 وBP1 نتائج تفسير اللوحات الكهربائية للبروفيلين . 34 الشكل
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  العامة  االستنتاجات -8
 دراســةفــي  جيوفيزيائيــةالمســوحات الرادون و الــقياســات و  بيئيــةال نظــائرالكــالطرائق الهيدروكيميائيــة و تــم تطبيــق تقنيــات متعــددة، 

يعانيـان  ، اللـذانCو Bالسـدين  ، مـع التركيـز علـى2008-2006 ) خـالل الفتـرةCو Bو Aسدود أفاميا (في الرشح مشاكل 
رشـح الميـاه موضـوع اسـة در فـي المطبقة ، المختلفةالبحث االستخدام المتالزم لمنهجيات  من مشاكل رشح كبيرة. بينت أعمال

  سدود أفاميا النتائج الرئيسة التالية:بحيرات من 
  حركة الميـاه الجوفيـة فـي جـوار السـدين خطوط تنتهيB وC ممـا يـوحي بوجـود ميـاهلا صـريفتلانخفـاض  بتشـكل قمعـي ،

للنيـوجين مـع لسـطحي ا المـائيتصـال هيـدروليكي بـين الحامـل ا، وبالتالي احتمـال وجـود األسفلباتجاه  حركة مياه شاقولية
 لكريتاسي األعلى.ل لكلسيالحجر اطبقات مجموعة لنظام الحامل المائي األعمق 

  والـــالتغيــرات الشــاقولية لقــيم درجــة حــرارة الميــاه الجوفيــة دراســة ســمحتEC  بيزومتــراتمختلــف الالمقيســة بشــكٍل دوري فــي 
خـاص ضـمن  تشـار ضـمن توضـعات النيـوجين، بشـكلٍ محـدودة االنحاملـة للميـاه ، في كشـف عدسـات سدود أفامياالعائدة ل

مجموعــة البيزومتــرات الواقعــة علــى الضــفة فــي التمييــز بــين هــذه التغيــرات كمــا ســاعدت . Cو Bأراضــي بحيرتــي الســدين 
الحركــة اإلقليميــة للميــاه مظــاهر ، وذلــك ألســباب تتعلــق بAلجســم الســد عــن مجموعــة بيزومتــرات الضــفة اليمنــى  اليســرى

 البحيرة. مياهبين المياه الجوفية و قة القائمة الجوفية والعال

  والـدرجة حرارة المياه الجوفية ثباتية قيم تؤكدEC  القريبـة فـي المواقـع ، بشـكٍل خـاص العمـق لـبعض البيزومتـراتزيـادة مـع
عكـس كمـا ت .هـذا السـدفي جوار لمياه لشاقولي سريع و  جود رشحصحة فرضية و ، )B20و B1و B )Br1من جسم السد 

مـــع العمـــق ولـــو بشـــكٍل تزايـــدة الموخاصـــًة درجـــة الحـــرارة،  ،Aعـــاملين فـــي بيزومتـــرات الســـد مغيـــرات الشـــاقولية لهـــذين الالت
  .اتصال هيدروليكي مع الحامل المائي األعمقوجود عدم لمياه، وبالتالي لضعف الحركة الشاقولية ، طفيف

 قـيم الــ، لمياه الجوفية، بشـكٍل خـاصي ااأليونية فغالبية األصناف لتراكيز  المكانيوزع ماط التنقدمت أ pHوالــEC  دالئـل
يمكـن . Bالسـد جسـم  م تحـت سـطح األرض قـرب 45وجود نطاق انحالل للصخور الكلسية علـى عمـق حـوالي قوية عن 
ة الكارسـتيالكلسـية  باتجـاه الطبقـاتها ورشـح السـدالموجودة في بحيرة  لمياهل عملية التغلغل الشاقوليهذا النطاق  أن يسهل

 لكريتاسي األعلى.لمجموعة صخور االعائد  األعمقللحامل المائي 

  نسبيًا كحالـة الميـاه الجوفيـة الموجـودة خـارج بحيـرة السـدناضبة  كيب النظائر المستقرة بين قيمٍ االتباين الكبير في تر قدم B 
فــي جــوار ة رشــح شــاقوليات فرضــية وجــود عمليــصــحة قرينــة إضــافية ل، Bالســد بحيــرة ميــاه كحالــة  نــاء كبيــرغذات إ وقــيمٍ 
 السد.هذا  جسم

  يمكــن أن تشــير القــيم المرتفعــة فــي تركيــز غــاز الــرادون فــي التربــة، التــي تتــوزع بشــكل خطــي علــى طــول بعــض القســمات
 في كشف وتقفي الصدوع والقسمات التكتونية المخفية.الرادون  إلى أهمية وفاعلية تقانة Bالتكتونية في بحيرة السد 

  نتــائج تطبيــق تقانــة الــرادون، فقــد تــم تحديــد قســمتان صــدعيتان فــي بحيــرة الســد اســتنادًا إلــىB تتجــه القســمة الصــدعية :
. يمثل هذان النطاقـان الصـدعيان اللـذان يتقاطعـان N65Eاالتجاه تأخذ ) فF2أما الثانية (، N50W) بزاوية F1األولى (

 مليات رشح للمياه من بحيرة هذا السد.لحدوث عمحتمًال نفوذًا في نقطة تقع داخل بحيرة السد، نطاقًا 

 ليـات الرشـح عم، مـن الممكـن االعتقـاد بـأن والبنيـة التكتونيـة لمنطقـة إشـادة السـدود استنادًا إلى نتـائج أعمـال مسـح الـرادون
يعتقـد أن يكـون ممتـدًا نحـو  ، الـذيNE-SWتتم بشكٍل شاقولي على طول النطاق المشـقق ذو االتجـاه  Bالسد بحيرة من 
 ل ضمن تشكيالت النيوجين وصوًال لطبقات الحجر الكلسي للكريتاسي األعلى.األسف
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  مسح كهرومغنطيسي وسبور جيوكهربائيـة ولوحـات  مختلف الطرائق الجيوفيزيائية قتطبيمن  النتائج المستخلصةأظهرت)
ا يمكــن أن يــؤدي إلــى ، وهــذا مــB فــي بنيــة التشــكيالت الموجـودة فــي بحيــرة الســد ولــوجي واضــحثليتنــاوب وجــود كهربائيـة) 

   واألكتاف المحيطة.السد لطبقات المكونة لبحيرة اتباين نفاذية 

  في بحيـرة السـدالجيوفيزيائية المنفذة القياسات بينت B  وجـود انقطاعـات بنيويـة مسـايرة لمجـرى الـوادي مرتبطـة بكسـور أو
هــذه  اعدتســد. بحيــرة الســ ضــمن عمليــات الرشــح الشــاقوليحــدوث ساســي فــي أتســهم بشــكل قــد ، تحــت ســطحيةصــدوع 

جيولوجيــة معينــة يــات قــد تكــون متعلقــة ببنًا، شــواذات مرتبطــة بقــيم مقاوميــة كهربائيــة مرتفعــة نســبيعلــى كشــف القياســات 
المنتشـرة علـى ) كتلك قنية وآبار عربية وقبورأ( مطمورةمعالم أثرية قديمة بربما مرتبطة أو ، )تشققات وأفجوات كارستية (

 .بحيرة السد مساحات واسعة ضمن

  حوض بحيرة السد المنتشرة في الرسوبية توحي التراكيب الليثولوجية للتوضعاتB وجـود  المترافقـة مـع ،وتحـت جسـم السـد
مــن عمليــات الرشــح ًا رئيســًا فــي حــدوث مجتمعــة تلعــب دور أن هــذه العوامــل بــ، القديمــةاألثريــة المعــالم جــدًا مــن  كبيــر عــددٍ 
 من جسم السد.ًا األجزاء القريبة جدالبحيرة و هذه  افأكتعند  السد، بشكٍل خاص بحيرة

 القفـاءات الصـنعية تنفيـذ تجـارب صـعوبة ، الرغم من الصعوبات الكبيرة التي رافقت تنفيذ هذا المشروع، بشكٍل خاص على
بســبب توقــف عمليــات ضــخ الميــاه لمــلء بحيرتــي هــذين ، Cو Bالســدين بحيرتــي اتجــاه حركــة تهريــب الميــاه مــن لتحديــد 

فيمـا خـاص ، بشـكٍل تقيـيم مظـاهر الرشـوحات جيـدة وفاعلـةمـن  كانت النتائج المستخلصة والتجارب المكتسبةفقد سدين، ال
 منطقــةالالهيدروجيولوجيــة الســائدة فــي طبيعــة المظــاهر ليثولوجيــة للطبقــات تحــت الســطحية و لتحديــد الخصــائص ابيتعلــق 

 سة.و در مال

  فـي مجـال دراسـة  نظائر البيئية والقفاءات الصنعية والطرائق الجيوفيزيائيةل، كامختلفةال لتقنياتلشترك االستخدام الميشكل
 تعــدالمطروحــة. يمكــن أن  لعديــد مــن المســائل الجيوهندســيةإليجــاد الحلــول العمليــة لرشــح ميــاه الســدود أداة واعــدة إضــافية 

 من أجـل إدارة أفضـلمشابهة أخرى سدود دراسة  نشاطات فيمثل هذه التطبيق  مشجعة لمواصلةنتائج هذا العمل كبادرة 
  .في القطر للموارد المائية

  
  كلمة شكر

المتواصــل  علــى دعمــه وتشــجيعهلهيئــة الطاقــة الذريــة الســورية،  المــدير العــام، إبــراهيم عثمــانالــدكتور  األســتاذا التقريــر هــذ ويشــكر معــد
كمـا واثق رسول آغا وسليمان رماح علـى مالحظـاتهم المفيـدة. بالشكر الجزيل للسادة الدكاترة ون توجهكما يإلنجاز أعمال هذا المشروع. 

ـــوكبعمــق الون يشــكر  ـــالة الدوليــة للطاقــة الـ تنفيــذ المشــروع الــوطني النفقــات المرتبطــة ب لتغطيــة جــزء مــن الــدعم المــاليها تقــديم علــى ذريةــ
SYR/8/012 لتسـهيالت لمسـاعدة والمعطيات المتوافرة لديهم واعلى تقديم امحافظة حماة مديرية الموارد المائية في . كما يشكرون أيضًا

للــزمالء كافــة فــي قســم الجيولوجيــا بهيئــة الطاقــة الذريــة الشــكر موصــول أيضــًا المرتبطــة بهــذا المشــروع.  األعمــال الحقليــةبتنفيــذ المرتبطــة 
قلية وقيامهم بـإجراء التحاليـل النظيريـة على مساعدتهم في تنفيذ المهمات الح، السورية، وللسيد إسماعيل دوزكنجي أمين السر لهذا القسم

  .إنجاز هذا العملاألعمال اإلدارية المتعلقة بمختلف و والكيميائية للعينات المائية 
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  .2008- 2006ت الھيدروكيميائية لعينات المياه المأخوذة من مختلف المواقع في منطقة سدود أفاميا خالل الفترة قيم المعامال. 1الملحق 

 T التاريخ 1رمز الموقع رمز العينة
pH 

E.C. Na+ K+ Mg2+ Ca2+ HCO3
- Cl- NO3

- SO4
2- TDS 

ºC S/cm mg/L  % 
SYR.F1 L-B-d0 24-Jan-06 6.98.6674655.4 3.548.139.3106114.11.8 187.05552.7 
SYR.F2 L-A-d0 25-Jan-06 10.07.76108067.4 4.357.791.7289124.212.1 179.08250.8 
SYR.F3 L-A-d0 25-Jan-06 9.27.88106363.3 3.954.989.9264117.511.7 173.97791.7 
SYR.F4 W1 25-Jan-06 19.87.3180730.1 2.324.9104.426361.382.4 47.76161.6 
SYR.F5 L-A-st 25-Jan-06 11.17.65137395.4 3.568.9102.1255186.515.9 269.49971.0 
SYR.F6 Lp-A-slb 11-Sep-06 16.87.4098258.0 2.144.576.1217101.67.1 134.96413.6 
SYR.F7 Lp-A-sbdb 11-Sep-06 15.57.40116077.3 9.750.381.8207127.943.4 175.67732.1 
SYR.F8 Lp-A-p215 11-Sep-06 29.97.4053221.6 3.124.545.320163.911.2 10.43811.8 
SYR.F9 S2 11-Sep-06 22.27.06115070.6 4.340.790.3229142.441.2 150.67692.4 
SYR.F10 L-A-st 11-Sep-06 26.67.7991665.9 3.649.044.7174118.31.5 143.36000.1 
SYR.F11 S1 11-Sep-06 23.67.5162317.2 2.914.165.822935.140.3 8.94132.9 
SYR.F12  W3 11-Sep-06 24.17.3780132.4 2.633.358.717163.565.9 61.14881.5 
SYR.F13  W2 11-Sep-06 24.07.12113053.6 5.943.288.826588.098.6 144.17874.3 
SYR.F14 W1 11-Sep-06 22.97.1497241.1 4.528.390.422675.986.0 43.95963.5 
SYR.F15 Pz-A4-d20 12-Sep-06 18.57.1384528.5 1.317.291.622675.230.0 52.85231.0 
SYR.F16 Pz-A7-d16.5 12-Sep-06 20.57.201580126.9 26.239.151.0195135.734.2 211.18190.1 
SYR.F17 Pz-A8-d15 12-Sep-06 21.57.061938188.6 5.553.594.1317152.1200.9 224.512360.1 
SYR.F18 Pz-A10-d3 12-Sep-06 22.27.35116578.2 5.352.353.6204123.231.5 162.97111.0 
SYR.F19 Pz-A10-d7 12-Sep-06 17.47.41123074.6 6.456.353.6186129.537.8 164.67090.1 
SYR.F20 Pz-A5-d12 12-Sep-06 18.07.3081458.6 4.435.375.6295101.515.4 90.26762.5 
SYR.F21 Pz-A9-d7.5 12-Sep-06 18.87.3185829.9 1.728.436.417440.122.0 69.44022.5 
SYR.F22 Pz-Br1-d25 12-Sep-06 19.711.70165152.4 10.41.497.119293.922.5 89.55593.3 
SYR.F23 Pz-Br1-d45 12-Sep-06 20.111.77956053.8 14.23.493.720479.822.5 88.55600.9 
SYR.F24 Pz-B20-d-52 12-Sep-06 20.07.07108967.3 7.126.371.323288.5115.4 40.96491.0 
SYR.F25 Pz-C37-d40 12-Sep-06 21.27.94118638.1 5.924.359.3127115.642.6 28.64411.1 
SYR.F26 L-B-d0 12-Sep-06 26.07.822640260.1 50.277.8163.7143613.41.0 389.116981.1 
SYR.F27 L-A-d0 13-Sep-06 27.25.5599566.5 4.542.949.9159120.91.0 146.25910.3 
SYR.F28 L-A-d7 13-Sep-06 25.27.71100565.4 3.949.549.7153120.41.0 147.95912.7 
SYR.F29 S1 7-May-07 23.27.3764923.1 1.316.791.125252.259.3 10.75061.3 
SYR.F30 W5 7-May-07 18.07.1841011.4 1.919.849.122815.814.9 5.33461.0 

  1تتمة  الملحق 
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 T التاريخ 1رمز الموقع رمز العينة
pH 

E.C. Na+ K+ Mg2+ Ca2+ HCO3
- Cl- NO3

- SO4
2- TDS 

ºC S/cm mg/L  % 
SYR.F31 W4 7-May-07 21.27.16106262.3 27.531.4113.627995.9206.8 52.98690.2 
SYR.F32 W2 7-May-07 22.97.23111559.2 5.449.6110.225893.586.4 199.98620.5 
SYR.F33 W7 8-May-07 23.77.1779729.8 2.937.982.126160.122.2 116.46121.0 
SYR.F34 Pz-A4-d10 8-May-07 21.07.2670626.6 0.817.293.220466.635.3 74.35180.7 
SYR.F35 Pz-C37-d40 8-May-07 21.37.5146424.1 3.125.465.4137104.046.8 33.44391.2 
SYR.F36 Pz-Br3-d35 8-May-07 16.57.2056011.4 1.321.131.413831.85.5 29.32700.4 
SYR.F37 Pz-B2-d33 8-May-07 19.27.6068526.3 0.813.161.622129.220.3 20.53931.1 
SYR.F38 Pz-B14-d45 8-May-07 20.07.13120689.5 1.327.9127.3342103.455.2 160.99070.8 
SYR.F39 Pz-C33-d51 8-May-07 20.57.4452031.7 1.210.741.119429.627.8 8.93453.5 
SYR.F40 Pz-Br2-d29 9-May-07 16.77.1935322.6 0.69.940.46077.62.5 36.12501.7 
SYR.F41 L-B-d0 9-May-07 21.37.2446935.5 4.68.855.213262.48.8 50.33580.3 
SYR.F42 Pz-B20-d55 9-May-07 20.07.11104866.2 4.025.783.3258112.274.8 55.96802.7 
SYR.F43 Pz-Br1-d5 9-May-07 18.411.66162044.4 7.51.0119.7156127.321.9 118.25964.6 
SYR.F44 Pz-Br1-d45 9-May-07 20.212.24678061.6 7.41.4134.5224103.327.1 132.96920.5 
SYR.F45 Pz-B1-d20 9-May-07 20.07.18139072.3 1.330.6133.8246170.4171.1 71.88972.8 
SYR.F46 Pz-A7-d5 9-May-07 18.97.021466121.2 39.932.178.7249146.156.2 207.99312.2 
SYR.F47 Pz-A6-d8 9-May-07 20.17.031877173.4 56.757.367.6255178.1115.4 300.212040.7 
SYR.F48 Pz-A8-d15 9-May-07 21.47.001926156.1 4.840.9104.9324139.4208.3 189.011673.2 
SYR.F49 Pz-A10-d5 9-May-07 15.57.63103081.6 7.153.585.7345138.421.9 140.88741.7 
SYR.F50 Lp-A-slb 9-May-07 16.37.0483251.5 6.229.977.821393.411.1 115.35980.2 
SYR.F51 Lp-A-sbdb 9-May-07 16.07.7888762.5 5.938.560.530369.726.2 89.26550.8 
SYR.F52 Pz-A5-d8 9-May-07 15.87.3099755.8 1.718.978.921979.57.7 97.95590.2 
SYR.F53 Lp-A-p227 9-May-07 16.07.52838122.4 3.719.673.9204117.87.7 184.87340.4 
SYR.F54 Pz-A9-d5 9-May-07 18.07.0697739.2 0.723.491.2111124.714.3 136.75411.3 
SYR.F55 S2 9-May-07 16.97.1585459.6 0.721.683.1123125.89.1 166.85903.7 
SYR.F56 Lp-A-p215 9-May-07 19.37.6870917.2 0.221.668.930023.140.5 9.24813.6 
SYR.F57 W6 9-May-07 19.06.87182576.7 262.932.547.6309174.7291.9 72.412683.5 
SYR.F58 L-A-d0 9-May-07 22.87.6288460.1 6.243.938.6159112.06.1 142.35683.0 
SYR.F59 W1 9-May-07 18.67.3389146.5 1.720.784.522860.486.8 62.45910.9 
SYR.F60 Pz-A5n-d21 30-Jun-08 17.37.2292752.2 1.227.4104.429288.012.4 171.07496.1 

  1لملحق تتمة  ا
T pH E.C. Na+ K+ Mg2+ Ca2+ HCO3التاريخ1رمز الموقع رمز العينة

- Cl- NO3
- SO4

2- TDS 
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ºC S/cm mg/L  % 

SYR.F61 Pz-A5-d12 30-Jun-08 16.27.4187550.4 1.027.7106.329988.520.6 161.77556.2 

SYR.F62 Pz-A9-d8 30-Jun-08 18.27.2786237.7 0.925.899.120976.421.1 123.45931.4 

SYR.F63 Pz-A4-d20 30-Jun-08 17.47.2983328.6 1.817.0112.019778.121.1 103.55592.2 

SYR.F64 W1 30-Jun-08 28.87.52124045.4 5.030.9111.923192.9176.1 70.67642.3 

SYR.F65 S1 1-Jul-08 22.57.0072915.9 7.515.286.126928.233.9 10.24663.8 

SYR.F66 Pz-A6n-d-20 1-Jul-08 20.27.041223103.3 12.443.179.0303109.716.4 228.28953.1 

SYR.F67 Lp-A-sbdb 1-Jul-08 15.47.24117660.5 5.842.885.322698.726.2 192.07371.6 

SYR.F68 Lp-A-slb 1-Jul-08 16.17.18110448.7 1.337.488.219587.712.0 163.16332.0 

SYR.F69 Pz-A10-d7 1-Jul-08 16.77.0890548.4 4.541.387.221491.914.7 165.16671.0 

SYR.F70 Pz-A8-d15 1-Jul-08 21.56.681763156.4 5.344.7161.2284159.0281.2 285.013772.5 

SYR.F71 Pz-A6-d10 1-Jul-08 20.46.901670150.0 59.351.172.8322139.374.5 294.111632.0 

SYR.F72 Pz-A7-d17 1-Jul-08 19.96.841274114.5 42.937.487.2295128.054.2 231.99912.3 

SYR.F73 L-A-d0 1-Jul-08 26.38.12110070.9 5.253.948.4126111.74.3 247.16681.8 

SYR.F74 S2 1-Jul-08 17.76.87121857.9 4.038.9105.0248103.212.2 178.97480.7 

SYR.F75 Pz-Br1-d6.5 1-Jul-08 18.810.71110441.2 9.61.295.115084.317.9 103.15022.8 

SYR.F76 Pz-B20-d60 1-Jul-08 20.06.8092944.4 3.319.6108.522875.6104.6 56.16401.8 

SYR.F77 Pz-B14-d45 1-Jul-08 20.06.78109283.2 1.419.9122.727976.048.1 140.77714.6 

SYR.F78 W2 1-Jul-08 21.76.77149259.7 6.333.9118.7239105.5201.2 102.68673.4 

SYR.F79 W5 2-Jul-08 15.47.0258713.4 25.611.182.527923.13.7 33.04712.4 

SYR.F80 W4 2-Jul-08 23.37.00107236.8 25.416.6109.119674.3185.4 35.86790.1 

SYR.F81 Pz-B1-d25 2-Jul-08 20.26.77141070.0 1.431.4161.8196186.0264.5 87.89992.9 

SYR.F82 Pz-Br3-d33 2-Jul-08 17.17.8927512.6 1.817.016.07733.52.4 35.91963.5 

SYR.F83 Pz-Br3-d37 2-Jul-08 17.07.0869122.2 3.114.675.114766.554.9 59.64433.4 

، علـى التتـالي. كمـا Cو Bو Aلخزانـات بحيـرات السـدود  Cو Bو Aإلى بحيرة، نقطة مائية راشحة، نبع، بئر وبيزومتـر، علـى التتـالي. تعـود األحـرف  Pzو Wو Sو Lpو L: تشير الرموز: 1
، نقطـة  Aإلى العمق تحت سطح األرض مقدرًا بالمتر، نقطة مائية راشحة وارتفاعها عن مستوى سطح البحر، نقطة مائية راشحة خلـف جسـم السـد  stو slbو sbdbو pو dتشير الرموز: 

    تالي.، على التAومحطة ضخ من بحيرة السد  Aمائية راشحة على الضفة اليسرى من جسم السد 
2 :  قيمة الخطأ التحليلي.تعني  
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لعينات المياه المأخوذة من مختلف مواقع سدود أفاميا خالل الفترة المعطيات النظيرية . 2الملحق 
2006 -2008.  

 18O 2H d 3H التاريخ 1رمز الموقع رمز العينة
(‰, V-SMOW)  (TU) 

SYR.F1 L-B-d0 24-Jan-06-1.41-9.23 2.1 4.15 
SYR.F2 L-A-d0 25-Jan-06-5.57-27.57 17.0 2.78 
SYR.F3 L-A-d0 25-Jan-06-5.56-27.48 17.0 3.21 
SYR.F4 W1 25-Jan-06-4.80-23.98 14.4 5.19 
SYR.F5 L-A-st 25-Jan-06-6.01-28.91 19.2 4.18 
SYR.F6 Lp-A-slb 11-Sep-06-5.17-29.55 11.8 2.80 
SYR.F7 Lp-A-sbdb 11-Sep-06-5.32-29.21 13.4 2.97 
SYR.F8 Lp-A-p215 11-Sep-06-4.44-24.83 10.7 n.d  
SYR.F9 S2 11-Sep-06-5.09-26.47 14.3 3.64 
SYR.F10 L-A-st 11-Sep-06-3.51-19.78 8.3 3.52 
SYR.F11 S1 11-Sep-06-5.46-26.29 17.4 6.48 
SYR.F12  W3 11-Sep-06-5.12-29.69 11.3 3.02 
SYR.F13  W2 11-Sep-06-5.47-31.77 12.0 1.44 
SYR.F14 W1 11-Sep-06-4.85-27.13 11.7 3.49 
SYR.F15 Pz-A4-d20 12-Sep-06-5.17-28.46 12.9 n.d 
SYR.F16 Pz-A7-d16.5 12-Sep-06-5.44-31.20 12.3 n.d 
SYR.F17 Pz-A8-d15 12-Sep-06-5.44-31.49 12.0 n.d 
SYR.F18 Pz-A10-d3 12-Sep-06-5.31-29.80 12.7 n.d 
SYR.F19 Pz-A10-d7 12-Sep-06-5.32-29.04 13.5 n.d 
SYR.F20 Pz-A5-d12 12-Sep-06-4.93-27.01 12.4 n.d 
SYR.F21 Pz-A9-d7.5 12-Sep-06-4.94-26.43 13.1 n.d 
SYR.F22 Pz-Br1-d25 12-Sep-06-5.23-28.86 13.0 n.d 
SYR.F23 Pz-Br1-d45 12-Sep-06-5.19-29.31 12.2 n.d 
SYR.F24 Pz-B20-d-52 12-Sep-06-4.99-29.28 10.6 n.d 
SYR.F25 Pz-C37-d40 12-Sep-06-5.00-28.72 11.3 n.d 
SYR.F26 L-B-d0 12-Sep-0617.2779.64 -58.5! 5.25 
SYR.F27 L-A-d0 13-Sep-06-3.35-18.97 7.8 n.d 
SYR.F28 L-A-d7 13-Sep-06-3.36-19.72 7.2 n.d 
SYR.F29 S1 7-May-07-4.08-22.99 9.7 n.d 
SYR.F30 W5 7-May-07-4.28-21.59 12.7 n.d 
SYR.F31 W4 7-May-07-5.00-29.37 10.6 n.d 
SYR.F32 W2 7-May-07-5.41-32.37 10.9 n.d 
SYR.F33 W7 8-May-07-5.85-34.36 12.4 n.d 
SYR.F34 Pz-A4-d10 8-May-07-4.84-25.57 13.2 n.d 
SYR.F35 Pz-C37-d40 8-May-07-4.62-26.75 10.2 n.d 
SYR.F36 Pz-Br3-d35 8-May-07-5.42-30.43 12.9 n.d 
SYR.F37 Pz-B2-d33 8-May-07-4.90-26.48 12.7 n.d 
SYR.F38 Pz-B14-d45 8-May-07-5.09-30.20 10.5 n.d 
SYR.F39 Pz-C33-d51 8-May-07-4.75-26.75 11.3 n.d 
SYR.F40 Pz-Br2-d29 9-May-07-5.14-30.39 10.7 n.d 
SYR.F41 L-B-d0 9-May-0710.9052.32 -34.9 n.d 
SYR.F42 Pz-B20-d55 9-May-07-5.01-29.62 10.5 n.d 
SYR.F43 Pz-Br1-d5 9-May-07-5.19-28.77 12.8 n.d 
SYR.F44 Pz-Br1-d45 9-May-07-4.92-27.67 11.7 n.d 
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  .تتمة 2الملحق 

 18O 2H d 3H التاريخ 1رمز الموقع رمز العينة
(‰, V-SMOW) (TU) 

SYR.F45 Pz-B1-d20 9-May-07-5.01-29.91 10.2 n.d 
SYR.F46 Pz-A7-d5 9-May-07-5.28-31.01 11.2 n.d 
SYR.F47 Pz-A6-d8 9-May-07-5.38-31.38 11.7 n.d 
SYR.F48 Pz-A8-d15 9-May-07-5.47-32.57 11.2 n.d 
SYR.F49 Pz-A10-d5 9-May-07-4.92-29.17 10.2 n.d 
SYR.F50 Lp-A-slb 9-May-07-4.91-28.07 11.2 n.d 
SYR.F51 Lp-A-sbdb 9-May-07-5.11-29.37 11.5 n.d 
SYR.F52 Pz-A5-d8 9-May-07-5.14-29.31 11.8 n.d 
SYR.F53 Lp-A-p227 9-May-07-5.00-28.10 11.9 n.d 
SYR.F54 Pz-A9-d5 9-May-07-4.61-27.61 9.3 n.d 
SYR.F55 S2 9-May-07-5.11-28.72 12.2 n.d 
SYR.F56 Sp-A-p215 9-May-07-4.78-27.05 11.2 n.d 
SYR.F57 W6 9-May-07-5.47-33.57 10.2 n.d 
SYR.F58 L-A-d0 9-May-07-4.65-24.87 12.3 n.d 
SYR.F59 W1 9-May-07-4.87-28.24 10.7 n.d 
SYR.F60 Pz-A5n-d21 30-Jun-08-4.92-26.34 13.0 n.d 
SYR.F61 Pz-A5-d12 30-Jun-08-4.96-26.88 12.8 n.d 
SYR.F62 Pz-A9-d8 30-Jun-08-4.54-25.49 10.8 n.d 
SYR.F63 Pz-A4-d20 30-Jun-08-5.00-22.64 17.4 n.d 
SYR.F64 W1 30-Jun-08-4.62-26.29 10.7 n.d 
SYR.F65 S1 1-Jul-08-4.32-23.36 11.2 n.d 
SYR.F66 Pz-A6n-d-20 1-Jul-08-5.12-28.18 12.8 n.d 
SYR.F67 Lp-A-sbdb 1-Jul-08-4.95-27.03 12.6 n.d 
SYR.F68 Lp-A-slb 1-Jul-08-4.97-27.51 12.3 n.d 
SYR.F69 Pz-A10-d7 1-Jul-08-4.35-27.26 7.5 n.d 
SYR.F70 Pz-A8-d15 1-Jul-08-5.47-32.77 11.0 n.d 
SYR.F71 Pz-A6-d10 1-Jul-08-5.35-27.65 15.2 n.d 
SYR.F72 Pz-A7-d17 1-Jul-08-5.21-28.50 13.2 n.d 
SYR.F73 L-A-d0 1-Jul-08-3.59-19.56 9.2 n.d 
SYR.F74 S2 1-Jul-08-4.78-25.23 13.0 n.d 
SYR.F75 Pz-Br1-d6.5 1-Jul-08-5.20-27.66 13.9 n.d 
SYR.F76 Pz-B20-d60 1-Jul-08-5.05-26.37 14.0 n.d 
SYR.F77 Pz-B14-d45 1-Jul-08-5.14-28.23 12.9 n.d 
SYR.F78 W2 1-Jul-08-5.13-29.77 11.3 n.d 
SYR.F79 W5 2-Jul-08-4.64-24.56 12.6 n.d 
SYR.F80 W4 2-Jul-08-4.65-26.36 10.8 n.d 
SYR.F81 Pz-B1-d25 2-Jul-08-5.01-28.83 11.3 n.d 
SYR.F82 Pz-Br3-d33 2-Jul-08-5.40-28.92 14.3 n.d 
SYR.F83 Pz-Br3-d37 2-Jul-08-5.17-28.11 13.3 n.d 

 Bو Aبحيرة، نقطة مائية راشحة، نبـع، بئـر وبيزومتـر، علـى التتـالي. تعـود األحـرف إلى  Pzو Wو Sو Lpو L: تشير الرموز: 1
إلــى العمــق تحــت ســطح  stو slbو sbdbو pو d، علــى التتــالي. كمــا تشــير الرمــوز: Cو Bو Aلخزانــات بحيــرات الســدود  Cو

، نقطــة  Aاشــحة خلــف جســم الســد األرض مقــدرًا بــالمتر، نقطــة مائيــة راشــحة وارتفاعهــا عــن مســتوى ســطح البحــر، نقطــة مائيــة ر 
  غير محدد.n.d: ، على التتالي.Aومحطة ضخ من بحيرة السد  Aمائية راشحة على الضفة اليسرى من جسم السد 
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