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  ملخص
من هذه الدراسة هو تحديد الخصائص الهيدروكيميائية والنظائريـة للميـاه الجوفيـة ودراسـة االنتقـال  ولان الهدف األ
الميــاه الجوفيــة.  منظومــةتجــاه مــن الميــاه الســطحية با ر عبــر النطــاق غيــر المشــبع اعتبــاراً اصــر األثــالعمــودي لعن

عناصـر توزع  ية المياه الجوفية من التلوث. تم دراسةحما تحديد أهمية النطاق غير المشبع في والهدف الثالث هو
بواسـطة تقنيـة تـم اجـراء التحليـل الفلـزي  امـق. كمـفـي التربـة مـع الع Asو  Cu, Zn, Pb, Cr, Cdاألثـر المتضـمنة 

 واحــةفــي  محفــورة فــي ثالثــة مقــاطع تربــة ةالحبيــ تــوزع األبعــادو  X ray diffraction)األشــعة الســينية المنعرجــة (
يملـك  الـذيأن التربة مؤلفة بشكل أساسي من فلـز الكالسـيت والتي تشير .  (KA, KB ,KS)منطقة الكباس دمشق

التلــوث ن عــ لتحريكيــز النتــرات فــي الميــاه الجوفيــة بــااســمح قيــاس تر  بعــض عناصــر األثــر. تحــرك امكانيةإعاقــة
ة في الجزء الشرقي مـن مدينـة دمشـق وفـي الجـزء الشـمالي في غوطة دمشق، خاص الحضري والصناعي والزراعي

لعناصــــر األثــــر علــــى الخصــــائص الكيميائيــــة  اعتمــــاداً . المعالجــــة مــــن الواحــــة حيــــث يطبــــق الــــري بالميــــاه العادمــــة
 سـم) 30-20( من التربـة جزء العلويفي الية عاهذه العناصر يكون لها تراكيز  جد أنشروط التربة، و المدروسة و 

حيـث دلـت التراكيـز المرتفعـة علـى  الغضاريات والمـواد العضـوية الموجـودة فـي التربـة. قبل مننتيجة الدمصاصها 
كيز عناصر األثر باتجاه الشـرق بمـوازاة اتجـاه جريـان النهـر. انخفض تر المنطقة. تالتلوث الناتج عن الدباغات في 

انخفــاض فــي تراكيــز عناصــر األثــر تحــت الحــد المســموح بــه عالميــًا. كمــا  ةطع الترابيــافلي مــن المقــبــين الجــزء الســي
لتركيـب دل ايـ .تحـت الحـد المسـموح بـه عالميـاً  على أنهـا دلت التراكيز المنخفضة لعناصر األثر في المياه الجوفية

من سلسلة لبنان  الجريان الجوفي اعتباراً  يتم عبر أن مصدر تغذية المياه الجوفية النظائري للمياه الجوفية الضحلة
مــن التغذيــة المباشــرة عبــر النطــاق غيــر المشــبع. بالنتيجــة لعــب كــال مــن النطــاق غيــر  أهميــة أكثــر وهــو الشــرقية،

  ية من التلوث بالعناصر الثقيلة. مًا في حماية المياه الجوفاهلجوفية دورًا المشبع وانخفاض مستوى المياه ا
  .النطاق غير المشبع، المياه الجوفية ، تلوث، عناصر األثر، سورية :الكلمات المفتاحية

  مقدمة -1
المياه السـطحية والجوفيـة والتربـة فـي واحـة دمشـق. اضـافة الـى ازديـاد  ازداد تلوث نتيجة للتطور الصناعي الكبير،

لة تملـح الميـاه في أعداد أبار الضخ والذي سبب تناقص حاد في مسـتوى الميـاه الجوفيـة ممـا أدى الـى ظهـور مشـك
العديد من الدراسـات الهيدرولوجيـة والهيدروكيميائيـة مـن أجـل تحديـد تمت . [1]خاصة في القسم الشرقي من الواحة

 مــدى انتشــار تلــوث الميــاه الجوفيــة والســطحية حيــث تــم التمييــز بــين التلــوث الكيميــائي والبيولــوجي فــي واحــة دمشــق
لميـاه الجوفيـة بعناصـر األثـر فـي المنـاطق الصـناعية والسـكنية مشـكلة . يعتبر تلـوث التربـة وا[7][6][5][4][3][2]

. ان تلوث المياه الجوفيـة والتربـة بعناصـر األثـر هـو أحـد المشـكالت التـي [14][13][12][11][10][9][8] عالمية
أدى  طعمــة وجلــود وأنســجة وأســمنت وأسبســتتواجههــا واحــة دمشــق. حيــث أن تصــريف المخلفــات الصــناعية مــن أ

دهانـات المعـادن الـى نهـر بـردى. و رمي الكربونات والسلفات والكلوريدات والمعادن الثقيلة واألحماض والفينول الى 
  كما أن الري بمياه الصرف الصحي في المناطق الزراعية أدى الى زيادة تركيز النترات في المياه الجوفية. 

ودراســـة الخصـــائص الفيزيائيـــة  ميـــاه الجوفيـــةيهـــدف البحـــث الـــى دراســـة الخصـــائص الهيدروكيميائيـــة والنظائريـــة لل
لعناصر  والتوزع األفقي ودراسة االنتقال العمودي للبروفيالت الترابية وحركة المياه البينية عبر النطاق غير المشبع
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األثر عبر النطاق غير المشبع اعتبارًا من المياه السطحية باتجاه طبقة المياه الجوفية. باالضافة الى تحديد أهمية 
   النطاق غير المشبع في حماية المياه الجوفية من التلوث.

 مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  ,n° SYR.11517/R0  CRPتمــت هــذه الدراســة ضــمن اطــار عقــد بحــث 
(IAEA) " ميــاهتطبيقــات النظــائر لتقيــيم صــفات الملوثــات فــي النطــاق غيــر المشــبع بغــرض حمايــة التحــت عنــوان 
   الجوفية".

  
 ئيةلمحة بي -2

وتبلغ  تلعب واحة دمشق دورًا اقتصاديًا مهمًا في مدينة دمشق، عبر األنشطة الزراعية والصناعية والحضرية فيها.
فـي الجـزء الجنـوبي مـن الجمهوريـة العربيـة  وتقعم.  650ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر  2كم 1200مساحتها 
. أمـــا المعـــدل [15] وبـــارد وصـــيف حـــار وجـــاف يكـــون المنـــاخ متوســـطي متميـــز بشـــتاء مــاطر). 1 (شـــكل الســورية

 مم/سنة في محطة مطار دمشق الـدولي 136محطة المزة المطرية ومم/ سنة في  221السنوي لألمطار فهو بين 
[16].    

وتتـدرج جنـوب غـرب.  - ان التركيب البنيوي لحوض دمشق هو عبارة عن مقعر محاط بفوالـق باتجـاه شـمال شـرق
منطقــة الربــوة مــن الحصــى والكونغــاوميرا الــى الرمــال الناعمــة  فض دمشــق بــالقرب مــنالرســوبات الرباعيــة فــي مــنخ

الطمــي حــديث المؤلــف مــن توضــعات بحيريــة و الربــاعي ال مــنصــف الواحــة الــى تربــة أكثــر حداثــة والســلتية فــي منت
فقات بازلتيـة نـوبي الشـرقي مـن الواحـة فتتوضـع تـدالجأمـا فـي القسـم الجنـوبي و  والغضار بـالقرب مـن بحيـرة العتيبـة.

  . )1(شكل  [17] من النيوجين والرباعي
مــن األنهــار الرئيســية فــي الشــبكة الهيدروغرافيــة فــي واحــة دمشــق. حيــث ينبــع نهــر بــردى مــن  يعتبــر بــردى واألعــوج

خــالل  )م 597ر، ويصــب فــي بحيــرة العتيبــة (م عــن ســطح البحــ 1500سلســة لبنــان الشــرقية ذات االرتفــاع حــوالي 
ط. اعتبــارًا مــن الســبعينيات، جفــت بحيــرة العتيبــة ولــم يعــد نهــر بــردى يصــلها. يتغــذى نهــر بــردى فتــرة الفيضــان فقــ

وبواسـطة نبـع الفيجـة الكارسـتي الـذي يبلـغ معـدل تصـريفه  /ثـا3م 3.12بواسطة نبع بردى الذي يبلغ معدل تصريفه 
م  2814لشرقي مـن جبـل الحرمـون (أما نهر األعوج فينبع من العديد من الينابيع الموجودة في القسم ا ./ثا3م 7.7

   فوق سطح البحر) ويصب في بحيرة الهيجانة خالل فترة الفيضان فقط.
م. يتـألف هـذا الحامـل  400ان الحامل الرئيسي في واحـة دمشـق هـو تشـكيالت الربـاعي التـي تصـل سـماكتها الـى 

وتتـــألف الرســـوبات مـــن  تولوجيـــة.العديـــد مـــن الحوامـــل الثانويـــة (متعـــددة الطبقـــات) والمختلفـــة بالخصـــائص الليمـــن 
نتيجــــة لوجــــود عدســــات  مضــــغوطحصــــى وكونغلــــوميرا ورمــــال. فــــي بعــــض األمــــاكن يصــــبح هــــذا الحامــــل نصــــف 

وتتغيــر المســتويات . [2][18] مغنيزيــة بيكربوناتيــة أمــا نوعيــة الميــاه الجوفيــة فهــي بيكربوناتيــة كلســية أو غضــارية.
تغيــرات واضــحة فــي المســتويات مــؤخرًا وقــد لــوحظ  رطوبــة.الاف و جفــالالبيزومتريــة فــي الواحــة حســب تعاقــب فتــرات 

أما في القسم الشـمالي مـن الواحـة، فقـد ). 2001الى  1999ناتجة عن حدوث سنوات شديدة الجفاف ( البيزومترية
   عن الري بمياه الصرف الصحي. ةازداد مستوى المياه الجوفية نتيجة للتدفق العائد للمياه الناتج
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  . (Ponikarov, 1966). خارطة جيولوجية لمنطقة الدراسة 1شكل 
  

قنــوات الــري و ردى واألعــوج كميــاه ســطحية، الجوفيــة فــي حــوض دمشــق هــي مــن نهــري بــان مصــادر تغذيــة الميــاه 
بئـر  25.000تم حفر العديد من اآلبار في واحة دمشـق، حـوالي أكثـر مـن  والتغذية المباشرة من الهاطل المطري.
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ألغراض زراعية.غير ان االستثمار الكثيف الذي وصل الى أبعد من الحدود الطبيعية لتغذية الطبقة الجوفية، أدى 
الى انخفاض مستمر بالمسـتويات البيزومتريـة وتشـكل مخـروط انخفـاض هيـدرولوجي مترافـق مـع ازديـاد فـي ملوحـة 

فــي بدايــة التســعينيات، كانــت أعمــاق الميــاه  العواميــد). الميــاه خاصــة فــي القســم الشــرقي مــن الواحــة (العتيبــة وحــران
م فــي القســم الشــرقي مــن الواحــة. أمــا فــي يومنــا  50الــى  20م فــي القســم الغربــي و 10 الــى 6الجوفيــة تتــراوح بــين 

م فـــي القســـم  80 - 60م فـــي القســـم الغربـــي و 30 - 20هـــذا، فقـــد تناقصـــت أعمـــاق الميـــاه الجوفيـــة الـــى حـــوالي 
اتجـاه الجريـان فـي نهـر متوازيًا مع الجوفية من الغرب باتجاه الشرق  يكون اتجاه حركة جريان المياههذا و  الشرقي.
    بردى.

قيســت تراكيــز العناصــر الثقيلــة فــي نهــر بــردى مــن قبــل وزارة الــري ووجــدت أنهــا أقــل مــن  2001فــي كــانون الثــاني،
اه السطحية على الرغم مـن ازديـاد هـذه التراكيـز الحد المسموح به عالميًا، والتي تدل على عدم وجود تلوث في المي

، حيــث درس تراكيــز العناصــر الثقيلــة فــي [1] )1990وفــي دراســة مماثلــة لفلــوح ( اعتبــارًا مــن المنبــع الــى المصــب.
رسوبات نهر بردى ووجد أن المياه السطحية ذات حساسية كبيرة للتلوث المباشر وخاصة في المنـاطق الصـناعية. 

 و Cdكيز تكون أكثر انخفاضًا في المياه الجوفية منها فـي السـطحية، فقـد وجـد أن كـًال مـن تراكيـز بينما هذه الترا
Pb.مرتفعة في الرسوبات النهرية في المناطق الصناعية   

) مــع نتــائج هــذه الدراســة، فقــد وجــد أن تراكيــز عناصــر األثــر فــي الميــاه الجوفيــة 1990بمقارنــة نتــائج دراســة فلــوح (
ذه التراكيــز كانـت عاليـة فــي . مـن جهـة أخــرى فـان هـلميـاه الشــرب ت الحـد العـالمي المســموح بـهمنخفضـة وتقـع تحــ

، 2001و 1990ومـن المالحـظ أنـه بعـد ثـالث سـنوات شـديدة الجفـاف بـين  بعض العينات مقارنة مع دراسـة فلـوح.
قــل الثقيلــة أصــبح أفــان خطــر تلــوث الميــاه الجوفيــة بالعناصــر م  20حيــث تنــاقص مســتوى الميــاه الجوفيــة بحــوالي 

  السميك نسبيًا والذي يلعب دورًا رئيسًا كطبقة حماية للمياه الجوفية. بسبب وجود النطاق غير المشبع 
  
  )والتحاليل الطرائقالمنهجية ( -3

). فقــد أخــذت عينــات مائيــة مــن هــذه اآلبــار 2 شــرب فــي الواحــة للقيــام بالتحاليــل (شــكللميــاه ال اً بئــر  26تــم اختيــار 
، بــين مدينــة دمشــق وتتــوزع هــذه اآلبــار علــى طرفــي نهــر بــردى. 2001رين األول وتشــرين الثــاني،خــالل شــهري تشــ
، درجـة الحـرارة، والنافليـة pHفي الموقع للمعامالت الفيزيائيـة المتضـمنة ة الحقلي اتالقياس اجراء وبحيرة العتيبة. تم

خطــوط تــم تحديــد مواقــع أخــذ العينــات (مــا ك .(DO)واألكســجين المنحــل (ALK)والقلويــة الكليــة  (EC)الكهربائيــة 
). وتـم القيـام بالتحاليـل الكيميائيـة للعناصـر الرئيسـية 1 (الجـدولالمحمـول GPS  الطـول والعـرض) باسـتخدام جهـاز
ـــا  ـــة  (δ18O, δ2H)) وتحاليـــل النظـــائر المســـتقرة (Dionex 120باســـتخدام جهـــاز الكروماتوغرافي للعينـــات المائي

 (SAEC) في مخبر قسم الجيولوجيا في هيئة الطاقة الذريـة السـورية (delta plus) باستخدام جهاز مطياف الكتلة
ـــ). بينمـــا قيســـت تراكيـــز عناصـــ2 (جـــدول  anodic strippingر فـــي الميـــاه الجوفيـــة باســـتخدام طريقـــة (ر األث

voltametric ([19]  باستخدام)Metrohom 693 VA processor 3) (جدول.(   
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  المياه الجوفية.  تيانعار مواقع آباخارطة . 2شكل 
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سـم باسـتخدام  220و  375و  550) بأعمـاق KA, KB, KSتم حفر ثالثة بـروفيالت ترابيـة فـي منطقـة الكبـاس (
 10عينــة تربــة بخطــوات فاصــلة  67تــم جمــع مــا يقــارب م.  20كــان عمــق الميــاه الجوفيــة  الحفــر اليــدوي بــاألوغر.

 أكثـر المنـاطق تلوثـًا فـي واحـة دمشـق حيـث توجـد الـدباغات (شـكل هذا ويعد موقع بروفيالت التربة قريـب مـنسم. 
الســائلة) بعــد ميــاه الــى الكتلــة الكليــة (الصــلبة و تــم تحديــد المحتــوى المــائي للعينــة الترابيــة بالنســبة بــين كتلــة ال ).2

ج األشــعة والفلــزي باســتخدام جهــاز انعــرا [21] . كمــا تــم القيــام بالتحليــل الحبــي[20] مº 105تســخين العينــة الــى 
 Cd, Crلجميــع العينـات الترابيـة. تـم هضــم العينـات الترابيـة قبـل تحليــل عناصـر  )X-Ray diffractionالسـينية (

وطريقــة الهدرجــة   10ppbوضــعها فــي الفــرن بحــدود كشــف باســتخدام جهــاز االمتصــاص الــذري بثالثــة طرائــق: 
فقــد تــم تحليلهــا  Cuو  Pb, Zn . أمــا العناصــرppm 5وطريقــة اللهــب بحــدود كشــف  ppb 10بحــدود كشــف 

فـي قسـم الكيميـاء فـي هيئـة الطاقـة الذريـة السـورية.  (EDXRF)لألشـعة السـينية  ةباستخدام انتشار الطاقة الوماض
. تـم قيـاس الكربـون [22] بللرصاص والنحاس علـى الترتيـ  33ppmو  ppm 14أما حدود الكشف فهي بالترتيب 

أمـا النظـائر المسـتقرة فـي التربـة فقـد حـددت   "Apollo 9000"دام جهـازفـي التربـة باسـتخ  (TOC)العضـوي الكلـي
جامعــة  فــي مركــز البحــوث الهندســية والبيئيــة فــي (GC-IRMS)باســتخدام مطيــاف الكتلــة الكرومــاتوغرافي الغــازي 

  بلفاست، انكلترا. في الملكة
  
 نتائج ومناقشة -4

  نتائج تحاليل التربة -4-1
  البروفيلKA . 

% بـالقرب 5) تزايـد رئيسـي فـي محتـوى الرطوبـة مـع العمـق مـن 3حتوى الرطوبة للتربة (شـكل أظهرت بروفيالت م
% 30 الـى التربة ليصـل رطوبة ، يتغير محتوىم 2 و 0.5م.أما بين  5.5% على عمق 22من سطح التربة الى 

بـــة بـــأن التربـــة اظهـــرت بـــروفيالت التـــوزع الحبـــي للتر ر المتـــأثر بـــالري فـــي هـــذه المنطقـــة. و الـــذي يمثـــل نطـــاق الجـــذ
). وبشـكل عـام 4% رمـل (شـكل 25% طمي و 40% غضار و 35متجانسة مع العمق. حيث تتألف من حوالي 

%) ثـم 20%) يتبعـه الكـوارتز (70هـو الكالسـيت (ان الفلـز السـائد فـي البروفيـل فقد أوضحت التحاليل المنرالوجيـة 
بيعــة الكربوناتيــة لصــخور األم المتكشــفة فــي تعكــس هــذه النتــائج الط). 5%) (شــكل 5%) والغضــار(5الــدولوميت (

  المناطق المجاورة.
. يشـــكل النحـــاس عـــدة فلـــزات ســـهلة الحقـــاً فهـــي مشـــروحة  KA ناصـــر األثـــر مـــع العمـــق فـــي البروفيـــلأمـــا تـــوزع ع

االنحــالل خــالل عمليــات التجويــة، خاصــة فــي األوســاط الحامضــية. وبالتــالي يعتبــر العنصــر األكثــر حركيــة بــين 
فــــي العمليــــات الحيويــــة. مــــن جهــــة أخــــرى، فهــــو يمتــــاز بقابليتــــه للتفاعــــل كيميائيــــًا مــــع الفلــــزات  يلــــةالعناصــــر الثق

تســتطيع فــي التربــة. والغضــاريات والمركبــات العضــوية فــي التربــة. وبالتــالي، يعتبــر النحــاس عنصــرًا غيــر حركــي 
ة الســطحية المتــأثرة بشــدة فلــزات التربــة ادمصــاص شــوارد النحــاس مــن المحاليــل وتعتمــد هــذه الخاصــية علــى الشــحن

   .pH [23] الحموضة بدرجة
م تكـون تراكيـز النحـاس عاليـة. وهـي خاصـية معروفـة فـي التربـة نتيجـة  1.2 اعتبـارًا مـن سـطح التربـة وحتـى عمـق

علــى للتــراكم الحيــوي الحاصــل فــي الجــزء العلــوي مــن البروفيــل والــدخل الجــوي مــن العناصــر المعدنيــة الــى التربــة. 
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م.  1.2علـى عمـق  ppm 75. وتتنـاقص التراكيـز تـدريجيًا الـى  237ppmد أعلـى تركيـز بقيمـة سـم وجـ 25عمـق 
يعـود ). 6(شـكل   79.2ppmوبقيمة وسطية تبلـغ  ppm 85و 75م، تتغير التراكيز بين  5.5و  1.2وبين عمقي 

-Xحـاس. دلـت تحاليـل التركيز العالي للنحاس في الجزء العلوي من التربة لوجود المادة العضـوية التـي تمـتص الن

ray  لبروفيــلKA  فللكربونــات خاصــية  % مــن فلــزات التربــة.80بــأن العنصــر الــرئيس هــو الكالســيت الــذي يمثــل
واضحة في جذب وتقييد جزء مـن النحـاس فـي التربـة علـى شـكل غيـر منتشـر وهـو الشـكل األكثـر ثباتـًا فـي التربـة. 

حيث تعتبر فهي داللة على درجة تلوث عالية  ppm 100بة اذا تجاوز تركيز النحاس في التر باإلضافة الى ذلك، 
بالتالي، دلت نتائجنا على . ppm [23] 60التربة حينئذ سامة. حدد التركيز المسموح به عالمياً للنحاس في التربة 

تلـــوث عـــالي الدرجـــة بالنحـــاس فـــي الجـــزء العلـــوي مـــن التربـــة والـــذي هـــو نتيجـــة المخلفـــات الصـــناعية القادمـــة مـــن 
   غات القريبة من المنطقة.الدبا

الشــحنة الثنائيــة لمجموعــة  Pb+2. تمثــل الخصــائص الجيوكيميائيــة PbSان الشــكل الطبيعــي األولــي للرصــاص هــو
في الفلزات ومناطق Ca وK, Ba, Sr  عناصر التربة القلوية، وبالتالي فان الرصاص له قابلية احالل محل كل من

لمـادة العضـوية وتعتبـر ا قـل حركيـة نسـبة الـى بقيـة المعـادن الثقيلـة.يعتبر الرصاص من العناصر األاالمتصاص. 
، أن باســتطاعة المــادة Gilani, 2000  [24]ض نســبة الرصــاص فــي التــرب الملوثــة. وجــدالســبب الــرئيس فــي خفــ

هذا ويختلف % من تركيز الرصاص الكلي في التربة. 65الى  46العضوية في التربة أن تحبس الرصاص بنسبة 
سـم يصـل تركيـز الرصـاص  15. علـى عمـق 7رصاص في التربة مع العمق كمـا هـو موضـح فـي الشـكل تركيز ال

الـى  1.2م. واعتبارًا مـن عمـق  1.2على عمق   76.5ppmوهي القيمة األعلى. ثم تتناقص الى  ppm 209الى 
عـالي يكـون  . مـن الواضـح أن الرصـاصppm 65 ًا حـواليم، يكون تركيز الرصاص في التربـة نسـبيًا مسـتقر  5.5

، اضافة الى ترسب الرصاص الناتج و ما يعرف بنطاق الجذور في التربالتركيز في الطبقة السطحية من التربة أ
. 189ppm  [23]يبلغ الحد العالمي المسموح به عالميًا للرصاص في التربـة عن الهواء المشبع بدخان السيارات. 

ويميـل الـى درجـة تلـوث عاليـة.  KAمـن التربـة فـي البروفيـل يدل التركيـز العـالي بالرصـاص فـي الطبقـة السـطحية 
   الكالسيوم والتي تؤلف المادة األساسية في تربة البروفيل.الرصاص الى التركز في جزيئات كربونات 

تصـرف  8. يوضـح الشـكل 6+وكروميـت  3+تتواجد مركبات الكروم طبيعيًا في التربة علـى شـكل شـوارد كروميـك 
سم) حيث  45-0السطحية من التربة ( ةوجدت أعلى تراكيز للكروم في الطبق. KAالمقطع الكروم مع العمق في 

يبلـغ . ppm 23ثم تستقر على قيمة وسطية  ppm 14التراكيز الى حوالي  هتتناقص هذ. ppm 146وصلت الى 
ى ية يــدل علــالعــالي فــي التربــة الســطح ان تــراكم الكــروم.  70ppmالحــد العــالمي المســموح بــه للكــروم فــي التربــة 

 سم أخفض من الحـد 550حتى  50من جهة أخرى، يكون تركيز الكروم على أعماق . تلوث بمخلفات الدباغاتال
يحتوي بروفيـل التربـة نسـبة  للكروم في التربة.المسموح به وبالتالي هذا يدل على عدم وجود هجرة شاقولية  األعلى
ي تثبيت الكروم ضمن نطاق التربة السطحي. وال ننسى هنا دور لعب دورًا مهمًا فوالتي تكربونات الكالسيوم  عالية

   المادة العضوية الهام في حجز الكروم ضمن التربة.
عنصـــرًا حركيـــًا فـــي البيئـــات المؤكســـدة ولكنـــه ســـهل االدمصـــاص مـــن قبـــل الفلـــزات والمركبـــات  Zn+2 يعتبـــر الزنـــك

بــة قــادرين علــى حــبس الزنــك بقــوة. ويكــون الزنــك ويعتبــر كــًال مــن الغضــاريات والمــواد العضــوية فــي التر  العضــوية.
ويرتبط تواجد وانحاللية الزنك بشكل عكسي مع انحالل شديد الحركة والتواجد في فلزات التربة الحامضية الخفيفة. 
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حيــث أنــه وجــد بــأن زيــادة فــي النحــاس يمكــن أن يحــث علــى تنــاقص فــي  الكالســيوم ومركبــات الفوســفور فــي التربــة.
كما ينحو الزنك منحى كل . [23] المصدر الرئيسي للتلوث بالزنك هو معامل المعادن الالحديديةووجد أن  الزنك.

ضـمن طبقـة التربـة  ppm 557من النحاس والرصاص والكروم في التربـة. حيـث وجـدت أعلـى قيمـة للزنـك حـوالي 
م وتســتقر  1.2علــى عمــق  ppm 107وتتنــاقص التراكيــز تــدريجيًا الــى حــوالي  ).9ســم) (شــكل  5-0( الســطحية

العضـوية فـي الطبقــة  دبـالمواويعـود هـذا التصــرف الـى احتبـاس الزنـك مـع العمـق.  ppm 112علـى قيمـة وسـطية 
ممــا يــدل علــى أن الجــزء  .ppm 125ن الحــد العــالمي المســموح بــه للزنــك فــي التربــة هــو إ الســطحية مــن التربــة.

   العلوي من التربة ملوث بالزنك.
. في الترب الحامضية، يكون pHلدرجة حموضة منخفضة  والخاضعة 2ي التربة هي +ن أهم شوارد الكادميوم فإ

يمكــن أن يتواجــد بأشــكال متعــددة كأســس تبادليــة، أو  .5.5الــى  pH 4.5الكــادميوم شــديد الحركيــة ضــمن مجــال 
ات ادمصاصــه بواســطة ســطوح الفلــزات الغضــارية والمــواد العضــوية، ومثبــت ضــمن الصــفيحات الكريســتالية للجزيئــ

 .[23]مــن المصــادر األساســية للكــادميوم  ف الصــحيصــر مــن األســمدة الفوســفاتية ورواســب الالفلزيــة. يعتبــر كــًال 
الوسـطية بحيـث  الزيـادة. وقـد حسـبت درجـة 10يتمتع الكادميوم بقابلية زيادته مع العمـق كمـا هـو مبـين فـي الشـكل 

مـع الميـاه المتسـربة عبـر النطـاق غيـر المشـبع.  وهي دليل علـى حركيـة الكـادميوم. ppb 20م هنالك زيادة  1كل ل
وتتنـاقص التراكيـز   ppb.566م تزداد تراكيز الكادميوم لتصل الى قمـة  0.15فاعتبارًا من سطح التربة والى عمق 

م يكـن مـن الممكـن تتبـع تحـوالت ولـ.  960ppbم الـى  5.25م وتـزداد علـى عمـق  0.5على عمق   309ppbالى 
 ن الحد العـالمي المسـموح بـه للكـادميومإم.  5.5ألن عمليات أخذ العينات توقفت على عمق  هذا( البيك) أو القمة

أما التراكيز العالية للكادميوم مع العمق فربما  والذي يدل على عدم تلوث التربة بالكادميوم. ppm 5في التربة هو 
للكـــادميوم بـــأن يشـــكل مـــع أوكســـيدات تعـــود الـــى حركـــة الكـــادميوم باتجـــاه األســـفل مـــع الميـــاه المتســـربة. كمـــا يمكـــن 

  .[19] الماغنيسيوم تجمعات وهذا ما يفسر التركيز العالي للكادميوم في التربة
ـــة  ـــة كريتاســـية وحـــت وتعري ـــة ناتجـــة عـــن تكشـــفات كربوناتي تتميـــز منطقـــة الدراســـة بوجـــود رســـوبات طمـــي كربوناتي

هريـة غنيـة بمـواد عضـوية مرتبطـة بالتـدفق النهـري . ويتميز السرير النهري بتربـة ناعمـة ن[17] تشكيالت باليوجينية
يـرتبط الكربـون العضـوي بـالمواد العضـوية فـي التربـة، ففـي المقطـع والنشاطات الحيوية خاصـة فـي نطـاق الجـذور. 

KA ) يتغير الكربون العضوي الكليTOC ( 75000مـن سـطح التربـة مـن ppm  22000الـى ppm عمـق لـى ع
 1وبـين أعمـاق زراعـة حيـث زرع العديـد مـن النباتـات والحبـوب فـي الماضـي. )، ويمثل نطـاق ال11سم (شكل  80

م بسـبب وجـود تربـة  2.5علـى عمـق  ppm 35000ثـم تتنـاقص الـى  ppm 55000الـى  TOCم تصـل  2.3الـى 
الــى  TOCلتربــة تربــة غنيــة بــالمواد العضــوية حيــث تصــل كميــة تبــع هــذه اة رمليــة فقيــرة بــالمواد العضــوية. يناعمــ

72000 ppm  تصــل القيمــة الوســطى  م الــى نهايــة البروفيــل 3.25اعتبــارًا مــن م.  2.75علــى عمــقTOC  الــى
50000ppm  من المالحظ أن .TOC  مرتبط ببنية التربة وبالمادة العضوية الموجـودة بهـا والتـي تلعـب دورًا مهمـًا

  الحتباس عناصر األثر في التربة. 
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) مباشرة من عينات التربة. ولوحظ وجـود اغنـاء 12(شكل  KAللبروفيل  CO2في غاز  18-تم قياس األوكسجين

نتيجــة لتعاقــب عمليــات التبخــر بــالقرب مــن ســطح التربــة. ثــم   (‰ 0.5+)علــى ســطح التربــة بمقــدار 18Oفــي 
م.  3.75م و  2.25م، و  0.8م، متبوعــة بعــدة قمــم تبخريــة علــى عمــق  0.6علــى عمــق   ‰ 1.5-الــى صتتنــاق

نطــاق الســائل  فــي أســفل البروفيــل. يمثــل هــذا البروفيــل  ‰ 2.5-يتنــاقص حتــى يصــل δ18Oعمومــًا فــان محتــوى 
التبخريــة الثانويــة المالحظــة فــي البروفيــل بتعاقــب فتــرات جافــة فيهــا اغنــاء  القمــم تفســر .[27][26][25] المســيطر
. تدل القيم الفقيـرة علـى قـيم قليلـة للتسـرب عبـر البروفيـل 18Oمع فترات رطبة فيها افتقار بمحتوى  18Oبمحتوى 

  والتي تفسر مكان هذه القمم الثانوية. 
). ويـزداد تـدريجيًا 13م (شـكل  0.25سـطح التربـة الـى  مـن ‰ 9.5- و 9-فـي التربـة بـين  13-غير قيم الكربـونتت
ببنيـة وتركيـب  13-. ترتبط تغيـرات الكربـونم 5.5على عمق  -‰ 5م ويتناقص الى  3.5على عمق   ‰ 2-الى

علـى كميـة عاليـة مـن المـواد العضـوية  ففـي البروفيـل، يحتـوي القسـم العلـويالتربة ودرجـة غناهـا بـالمواد العضـوية. 
ناتجــة عــن نطــاق الجــذور الكثيفــة بينمــا تصــبح أكثــر فقــرًا باتجــاه أســفل البروفيــل. عمومــًا، تتصــف هــذه التربــة بأنهــا 

  . [28] في التربة 13-كربوناتية تحت شروط جافة الى نصف جافة والتي تؤثر على الكربون
علـى  ‰ 30 الـى . ثـم يـزداد‰ 10-وسـطيًا م)  0.8التربة (حتى  م العلوي منفي القس 15-يكون محتوى اآلزوت

م ويتزايـد الـى  1.2علـى عمـق  ‰ 9.5-). ويتنـاقص الـى 14(الشـكل  [28] م نتيجـة عمليـة ازالـة النترجـة 1عمـق 
. مـن ‰ 5بمحتـوى وسـطي يصـل الـى م  5.5-3علـى اعمـاق  10‰-0م ويتغيـر بـين  2.5علـى عمـق  ‰ 18

ادة العضـــوية مـــن النبـــات بســـبب وجـــود كثيـــف للمـــ 15N ي مـــن البروفيـــل غنـــي بمحتـــوىم العلـــو المالحـــظ أن القســـ
مســتقرًا نســبيًا ويمثــل  15Nم باتجــاه أســفل البروفيــل، يكــون محتــوى  3واعتبــارًا مــن مصــادر المخلفــات الحيوانيــة. و 

  تربة خاضعة لشروط جافة الى نصف جافة.
  

  البروفيلKS . 

. وصـل عمـق KAكـم مـن البروفيـل  2الدباغات (منطقـة الكبـاس)، وعلـى بعـد اختير هذا البروفيل إلى الشرق من 
   سم في الجزء العميق من البروفيل. 25سم في الجزء السطحي و  10سم وبخطوة اعتيان  375البروفيل إلى 
 % فـي الجـزء السـطحي9بالتـدريج مـن  محتـوى المـائيال محتوى المائي مع العمـق. يـزدادتغيرات ال 15يبين الشكل 

 محتــوى المــائيالنخفض م. يــ 3.3حــول هــذه القيمــة حتــى عمــق  تــأرجحم، وي 1% علــى عمــق 20تــى تصــل إلــى ح
% فــي الطبقــات 26زداد لتصــل إلــى م. بينمــا يــ 3.7م و  0.8، علــى عمــق % فــي الطبقــات الرمليــة5إلــى حــوالي 

كبــر مــن البروفيــل يتــألف م. تبــين التحاليــل الفلزيــة أن القســم األ 3م و  2.2م،  1.2م،  0.7الغضــارية علــى عمــق 
). يبــين تــوزع 16% فقــط (شــكل 5% والغضــاريات والــدولوميت تشــكل 10%، ثــم يليــه الكــوارتز 80مــن الكالســيت 

% وســـطيا. يشـــكل 40% والرمـــال 40% والطمـــي 20) أن الغضـــار يشـــكل 17القيـــاس الحبـــي مـــع العمـــق (شـــكل 
 130-80% في الطبقة 25سبتهما إلى سم، ثم تنخفض ن 80-0% في الجزء السطحي من 75الغضار والطمي 

   سم. 360-260% في الطبقة 75سم، وتصل إلى  210-130% في الطبقة 70سم، وتعود لتزداد إلى 
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 73.8ســم، قمــة بقيمــة  70يبــدي تركيــز النحــاس، فــي الجــزء العلــوي مــن البروفيــل مــن ســطح األرض وحتــى عمــق 
ppm  33.2و  10يتغيـر التركيـز بـين  سـم وحتـى أخـر البروفيـل 70مـن عمـق  سـم. 40علـى عمـق ppm  وبقيمـة

ء الســــطحي مــــن البروفيــــل إلــــى ارتفــــاع تركيــــز النحــــاس فــــي الجــــز  ). يعــــزى18(شــــكل  ppm 16.5وســــطية تقــــدر 
-160ت الناعمة من التربة. نالحظ وجود قمتين ثانويتين على عمـق إمتصاصه من قبل المادة العضوية والجزيئا

كمـا يوجـد . نحـو األسـفل ل علـى تحـرك طفيـف للنحـاس مـع الميـاه البينيـةسم، والتي يمكن أن تـد 300سم و  200
ت التربـة وتركيـز النحـاس، وبالتـالي، عنـدما تـزداد نسـبة الغضـار والطمـي علـى عمـق ارتباط جيد بـين نعومـة جزيئـا

ت الناعمــة مــن قبــل الجزيئــا احتجــازهســم يــزداد تركيــز النحــاس، وهــذا دليــل علــى  300ســم و  200-160ســم،  40
  هجرته نحو األسفل مع المياه الراشحة.  بطاءاو 

، ويعـود ذلـك KA بالمقارنة مع تركيزه في البروفيلينخفض  KSنالحظ بشكل عام أن تركيز النحاس في البروفيل 
تصـل قمـة التركيـز  .التي تعتبـر مصـدر التلـوث كم إلى الشرق من منطقة الكباس 2على بعد  KSلموقع البروفيل 
، بينمــا فــي البروفيــل ppm 79.2ســم، والتركيــز الوســطي إلــى  25علــى عمــق  ppm 237إلــى  KAفــي البروفيــل 

KS  73.8التتعدى ppm  16.5سم والتركيز الوسطي  35على عمق ppm .  
من قبل المواد العضوية والغضاريات. نالحظ  حتجازترب الحامضية ولكنه سهل االيعتبر الزنك أكثر حركية في ال
فـي  ppm 219شـابه نسـبيا لتصـرف النحـاس فـي البرفيـل. يبـدي الزنـك قمـة بتركيـز بشكل عام أن تصرف الزنـك م

 110و  20سـم. ويتغيـر تركيـز الزنـك بـين  30الجزء السطحي من البروفيل اعتبارًا مـن سـطح التربـة وحتـى عمـق 
ppm  59.5سم وحتى آخر البروفيل مع قيمة وسطية  70من عمق ppm  ارتفـاع تركيـز الزنـك ). يعود19(شكل 

في الجزء السطحي من البروفيل إلى امتصاصه من قبل المادة العضوية. نالحظ وجود قمتين ثانويتين على عمق 
سم، والتي يمكن أن تدل على تحرك طفيف للزنك نحـو األسـفل مـع ميـاه التربـة. يتصـرف  300سم و  160-200

ت التربــة وتركيــز الزنــك. يــزداد ئــاومــة جزيالزنــك بشــكل مشــابه لتصــرف النحــاس فــنالحظ وجــود ارتبــاط جيــد بــين نع
تي تدل على سم، وال 300سم و  200-160سم،  40تركيز الزنك عندما تزداد نسبة الغضار والطمي على عمق 

  ت الناعمة وتمنع هجرته نحو األسفل مع المياه الراشحة. إحتجازه من قبل الجزيئا
بشكل عام  KSالحظ انخفاض الزنك في البروفيل معًا، ي KSو  KAبمقارنة توزع الزنك مع العمق في البروفيلين 

ســم  15علــى عمــق  ppm 550المحتــوى األعظمــي  أن . وجــدKS، وهــذا يعــود لموقــع KAبالمقارنــة مــع البروفيــل 
. القيمــة الوســطية فــي البروفيــل KSســم فــي البروفيــل  30علــى عمــق  ppm 219، بينمــا يكــون KAفــي البروفيــل 

KA  112.2هي ppm 59.5، بينما تكون ppm  في البروفيلKS .  
أكثــر  بشــكل عــام بالمقارنــة مــع النحــاس والزنــك، علــى إعتبــار أن الرصــاص يعتبــر ثابــت يظهــر الرصــاص تصــرف

سم وتـنخفض بحـدة  40على عمق  ppm 143ربة. يبين بروفيل الرصاص أن القيم األعلى هي تبال الملوثات ثباتاً 
  ).20يمة على طول البروفيل (شكل سم وتتأرجح حول هذه الق 90على عمق  ppm 5.3إلى 

والسـبب  KSأعلـى مـن  KA، يبدو أن محتوى الرصاص في KAو  KSبمقارنة محتوى الرصاص في البروفيلين 
  الصناعية والمرورية.  مناطقبعيد عن ال KSأن موقع 
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 30علـى عمـق  ppm 65000في قمة التربة إلى  ppm 50000من  TOCيتغير محتوى الكربون العضوي الكلي 
و  0.8ي الكلـي بـين عمـق العضـو ي سابقا. يزداد الكربون ل هذا النطاق قطاع النشاط الزراع). ويمث21سم (شكل 

م وذلـك بسـبب الطبقـات الرمليـة  2و  1.6علـى عمـق  ppm  55000وثـم يـنخفض إلـى ppm  70000م إلـى 1.5
 ppm 78000إلـى  TOCالفقيرة بالمواد العضوية والمتناوبة مع طبقات غنية بالمواد العضوية حيث يصل محتوى 

م  2.5مــن عمــق  ppm 58000نســبيا ويتــأرجح حــول  تثابــ TOCم. يبقــى محتــوى  2.25و  1.75علــى أعمــاق 
 بــدورها بتثبيــت والتــي تقــوم ببنيــة التربــة ومحتواهــا مــن المــواد العضــوية TOCيــرتبط محتــوى حتــى أخــر البروفيــل. 

  عناصر األثر خالل رشح المياه الى األسفل نحو المياه الجوفية. 
-). ويـزداد بالتـدريج الـى 22من التربـة (شـكل  في الجزء السطحي ‰ 9.5- و 9-بين  13-يتراوح محتوى الكربون

علــى عمــق  ‰ 4.5-ويــزداد المحتــوى الــى  م 2.5و  2.25بــين  ‰ 8.5-م ويتنــاقص الــى  2علــى عمــق  ‰ 6
ببنيــة التربــة ومحتواهــا مــن المــواد العضــوية. إن الجــزء العلــوي مــن  13-محتــوى الكربــون م. تــرتبط تغيــرات 3.75

وية بســبب النطــاق الجــذري بينمــا يكــون الجــزء الســفلي أفقــر. وبشــكل عــام فــإن البروفيــل يكــون غنــي بــالمواد العضــ
عليهــــا عنــــدما تســــيطر  13-بــــالكربون وتصــــبح غنيــــة 13-التــــرب الغنيــــة بــــالمواد العضــــوية تكــــون فقيــــرة بــــالكربون

هــذه التــرب مــن نمــط كربونــاتي وتخضــع لمنــاخ جــاف الــى نصــف جــاف ممــا يــؤثر تصــنف الكربونــات الالعضــوية. 
  . [28] 13-واها من الكربونعلى محت

). 23م (شـــكل  0.6علـــى عمـــق  ‰ 10فـــي الجـــزء العلـــوي مـــن التربـــة وســـطيًا الـــى  15-يصـــل محتـــوى اآلزوت
بــين  ‰ 10 بقيمــة وســطية ‰ 20و  0م. ويتغيــر بـين  0.7علـى عمــق  ‰ 22-ويتنـاقص علــى شـكل بيــك الــى 

بقــات الغنيــة بــالمواد العضــوية. وهنــاك فــي بعــض الط 15-غنــاء بــاآلزوتوهــذا يــدل علــى إم.  3.75و  0.8عمــق 
  . denitrificationارجاع النترات م يمكن ان تعود الى عمليات  3تقع على عمق  15-قمة لمحتوى اآلزوت

  
  البروفيلKB . 

 220. يبلــغ عمقــه KAكــم عــن البروفيــل  0.8تــم اختيــار هــذا البروفيــل الــى الجنــوب مــن منطقــة الــدباغات بحــوالي 
 24الشـكل يبـين سم فـي الجـزء األسـفل مـن البروفيـل.  25 و السطحي في الجزءسم  10ينات أخذ الع خطوةو سم، 

. هنالـك سم 80على عمق  %13الى  %2. تزداد الرطوبة من سطح التربة من تغيرات محتوى الرطوبة مع العمق
أن محتـــوى مـــن المالحـــظ بـــين تغيـــرات محتـــوى الرطوبـــة مـــع العمـــق وقيـــاس الحبيبـــات فـــي البروفيـــل.  عالقـــة جيـــدة

الغضـــار. بينمـــا ســـم حيـــث توجـــد طبقـــة مـــن الطمـــي و  140ســـم وعمـــق  80علـــى عمـــق  %13 يـــزداد الـــىالرطوبـــة 
بين توزع الفرز الحبي مع ي .بالتوازي مع الطبقات الرملية مس 180 م وس 100% على عمق 4 و 8 تناقص الىي

طمـي  40%غضـار و  20%، مـن سـم 80) أن التربـة مؤلفـة اعتبـارًا مـن السـطح وحتـى عمـق 25العمق (الشـكل 
% ويـــزداد 30الطمـــي الـــى % و 10ســـم، الـــى  120 و 100بـــين عمقـــي  يتنـــاقص محتـــوى الغضـــار رمـــال. 40و%

% والرمــل الــى 3الطمــي الــى ســم، و  220و 180% بــين عمقــي 2الــى  %. بينمــا يتنــاقص الغضــار60الرمــل الــى 
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حيـث  نسبيًا متشـابهةتكون  KBو  KS نوفيليلفلزية للبر %. أما الخصائص ا65الحصى الى  نسبة % وتصل30
   %.5و الغضار والدولوميت  %10% و الكوارتز 80تبلغ نسبة الكالسيت 

، يظهر ppm 60و  50بين  سم 80اعتبارًا من السطح وحتى عمق يتغير النحاس في الجزء العلوي من البروفيل 
 28النحـاس مـن  ايـة البروفيـل يتغيـرسم الـى نه 80ًا من سم. واعتبار  20على عمق  ppm 60قمة بقيمة النحاس 
 200و 160الحـظ وجـود قمتـين ثـانويتين علـى عمـق ن). 26(شـكل  ppm 34.5بقيمة وسطية  ppm 40.5وحتى 

علـى الحركـة النسـبية وهـو دليـل محتـوى النحـاس، بـين التصـنيف الحبـي للتربـة و  ارتباط شـديدسم تدالن على وجود 
  التربة.  مع المياه البينية في للنحاس الى األسفل

بشــكل عــام تنــاقص للنحــاس فــي  فقــد لــوحظ KBو  KAقارنــة محتــوى النحــاس مــع العمــق فــي كــال البــروفيلين مب
 كم جنوب منطقـة الكبـاس. إن قمـة المحتـوى 0.8لي حوا KBناتج عن موقع  وهذا KAبالنسبة الى  KBالبروفيل 

237 ppm  ســم فــي البروفيــل  25وجــدت علــى عمــقKA  60بينمــا هــيppm  ســم فــي البروفيــل 20عمــق  علــى 
KB وبلغت القيمة الوسطية للنحاس في البروفيل .KA 79.2 ppm 34.5 بينما هي ppm  في البروفيلKB .  
. بينمـا ppm 162.8سـم قمـة بحـوالي  20في الجزء العلوي من البروفيل من السطح وحتـى عمـق التوتياء  تأظهر 

 ppm 51.2التوتياء بشـكل خفيـف حـول القيمـة الوسـطية  سم وحتى نهاية البروفيل فقد تغير محتوى 70من عمق 
وبمقارنــة تــوزع  قــيم النحــاس. تغيــرات متوافقــة مــعمحتــوى التوتيــاء مــع العمــق  تغيــراتوقــد لــوحظ ان  ).27شــكل (

  162.8ppmمــن تتنــاقص  KB فــي البروفيــل القــيمتبــين أن ، KBو  KAالتوتيــاء مــع العمــق فــي كــال البــروفيلين 
فتتنــاقص  KAوســطيًا فــي الجــزء األســفل مــن البروفيــل. بينمــا فــي البروفيــل  ppm 51.2 الــىســم  20علــى عمــق 

  في الجزء األسفل من البروفيل. ppm 112.2سم الى  15على عمق  ppm 557القيم من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١٦

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 17

400

300

200

100

0
50000 60000 70000 80000

Depth
(cm)

TOC (ppm)

 
مع  (TOC). تغيرات الكربون العضوي الكلي 21شكل 

 .KS( 2004العمق (بروفيل 

400

300

200

100

0
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4

Depth
(cm)

C-13 (%o)

 
 )KSمع العمق (بروفيل   13C. تغيرات 22شكل 

2004. 

400

300

200

100

0
-40 -20 0 20 40 60

Depth
(cm)

N-15 (%o)

  
 )KSمع العمق (بروفيل   15N. تغيرات 23شكل 

2004.  

250

200

150

100

50

0
0 2 4 6 8 10 12 14

Depth
(cm)

M (%)

 
  
 

  .KB( 2004. محتوى الرطوبة مع العمق (بروفيل 24شكل 

250

200

150

100

50

0
0 20 40 60 80 100

Clay %
F. Loam %

C. Loam %
Sand %

Gravel %

Depth
(cm)

(%)

  
  .KB( 2004. توزع القياس الحبي (بروفيل 25شكل 

250

200

150

100

50

0
20 30 40 50 60

Depth
(cm)

Cu (ppm)

34.5

60

40.5

  
  .KB( 2004. تغيرات النحاس مع العمق (بروفيل 26شكل 

250

200

150

100

50

0
0 50 100 150 200

Depth
(cm)

Zn (ppm)

51.2

162.8

  
 .KB( 2004. تغيرات التوتياء مع العمق (بروفيل 27شكل 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١٧

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 18

  
  
  

 .التوزع األفقي للنحاس 

علـــى جـــانبي نهـــر بـــردى، والـــذي  (منطقـــة الكبـــاس) احي الشـــرقية مـــن العاصـــمة دمشـــقتوجـــد الـــدباغات فـــي الضـــو 
يستخدم لعمليات الغسل حيث تصب كل المعامل مخلفاتها في هذا النهـر بشـكل مباشـر أو عبـر األقنيـة ممـا سـبب 

علـى د التركيـز األعلـى للنحـاس ) وجـو KA, KB, KSتلوث المياه السطحية والتربة. وضحت كل من البروفيالت (
الـى  KSوتناقصت هذه القيمة باتجاه الشـرق فـي البروفيـل  KAفي البروفيل  ppm 247سم بقيمة  30-20 عمق

73.8 ppm  60ووصــلت الــى ppm  فــي البروفيــلKB  المصــدر األساســي للتلــوث هــو منطقــة  ). إن28(شــكل
وأن تركيـز  جريـان النهـراه الدباغات حيث ترمى مخلفات المعامل في النهر. لوحظ أن جبهة التلـوث لهـا نفـس اتجـ

. وتعتبـر رسـوبات  100ppmكـم جنوبـًا الـى  0.8كـم شـرقًا و  1.8 علـى بعـد %75-70بنسـبة  الملوثـات يتنـاقص
لتــدفق  يكــم عرضــًا.ويتناقص تركيــز النحــاس بشــكل مــواز  1كــم طــوًال و 2الســرير النهــري ملوثــًة بالنحــاس بحــوالي 

 التلـوث تركيـزؤدي الـى زيـادة ت تنـاقص فـي عمليـات التمديـد ممـا يـنهري سببرجة التدفق الدالنهر. ولكن انخفاض 
   .في منطقة الكباس

  
 التوزع األفقي للتوتياء 

. ثـم يتنـاقص KAسم في البروفيل  30-20على عمق  ppm 550تركيز التوتياء في منطقة الدباغات الى يصل 
فـي البروفيـل نحـو الجنـوب  ppm 162.8الـى  يـنخفضو  KSباتجـاه الشـرق فـي البروفيـل  ppm 219التركيـز الـى 

KB  تجــاه تــدفق النهــر. حيــث لــوحظ ي إلبشــكل مــواز  %70-60بنســبة  ). هــذا وتتنــاقص تراكيــز التوتيــاء29(شــكل
المائية. كما أن انخفاض  التفرعاتتناقص في التركيز باتجاه الشرق باتجاه تدفق المياه السطحية، والجنوب باتجاه 

 200 بتراكيــز أعلــى مــنبالتوتيــاء. حيــث تعتبــر المنطقــة ملوثــة بالتوتيــاء  التلــوثارتفــاع التــدفق النهــري يــؤدي الــى 
ppm  علــى بعــدها عــن  رســوبات الســرير النهــري كــم عرضــًا. وتعتمــد درجــة تلــوث 0.8كــم طــوًال و 2بمســاحة تقــدر

  لنهر ومسيالته المائية.في ا ةوتدفق المياه السطحي مصدر التلوث
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  . 2004 )نحاس في التربة، واحة دمشق (سوريا. خطوط تساوي تركيز ال28شكل 
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  يل المياه الجوفيةتحالنتائج  -4-2
o التحاليل الكيميائية 

وفيـــة يـــز الشـــوارد الرئيســـة فـــي الميـــاه الجحيـــث يبـــين تراك 30فـــي الشـــكل  ديـــاغرام الموضـــح بيبـــر تـــم رســـم مخطـــط
  يز بين ثالثة مجموعات من العينات:يمالت ويمكننا. Hydrowinباستخدام برنامج 

وهــي عينــة مرجعيــة مــن الميــاه العذبــة، وعينــات مــن الجــزء  (F10)المجموعــة األولــى ممثلــة بعينــة نبــع الفيجــة  -
)، وتتميــز هــذه المجموعــة بتركيــب كلســي بيكربونــاتي. وتتــراوح فيهــا DTتشــرين  حديقــة منطقــةوطــة (الغربــي مــن الغ

  .  (DT)في S/cm 623الى   (F10)في S/cm 302بين  كهربائيةالناقلية ال
موجـــودة فـــي مركـــز الواحـــة والتركيـــب  DZBو  DT, KBA, DJ, DNOالمجموعـــة الثانيـــة ممثلـــة يعينـــات  -

 ونــاتي يصــبح صــودي كلــوري باتجــاه الشــرق وأعلــى قيمــة للناقليــة المائيــة هــي حــواليالكيميــائي للميــاه مغنيــزي بيكرب
1027S/cm في(DZB)   . 

. DHR, DTS, DMI, DGH, DHTوالمنطقـة المحيطـة بهـا  DOT تتضـمن عينـة العتيبـة المجموعـة الثالثـة -
لناقليــة الكهربائيــة عاليــة فــي تكــون قيمــة ا والســلفات. صــوديوم والكلــورمــن المرتفــع التركيــز  ويكــون تركيــب الميــاه

DOT  حيـث تبلـغ EC = 2850 S/cm حسـب اتجـاه بشـكل عـام تـزداد الملوحـة  مـغ/ل. 994.6وتركيـز السـلفات
. 31الواحــة، كمــا هــو موضــح باألســهم علــى مخطــط بيبــر فــي الشــكل  جريــان الميــاه الجوفيــة مــن الغــرب الــى شــرق

دل دليــل االشــباع للكالســيت لفلــزات فــي الصــخور المضــيفة. وبالتــالي فــان المصــدر الرئيســي للــتملح هــو انحــالل ا
(SICal.)  .تكــون نســبة فـي الميــاه الجوفيـة بــأن الميــاه فـي حالــة تــوازن الـى فــوق اشــباع بسـيط بالنســبة الــى الكالسـيت

) وتتنــاقص الــى 9الــى  6بــين ع الفيجــة الممثــل لنطــاق التغذيــة (مرتفعــة فــي نبــ rCa/rMg (r=meq/l)الكاتيونــات 
باتجـاه شـرق الواحـة (بحيـرة العتيبـة) بشـكل مـواز  Mgتراكيـز المغنيزيـوم  زايـدوتتنبالقرب من بحيرة العتيبة.  )1-4(

   لجريان المياه الجوفية.

  
  .)9/2001( . بيبر دياغرام مبينًا التركيز النسبي للعناصر الرئيسية في المياه الجوفية (ممكافئ/ل)30شكل 

   →إتجاه تزايد الملوحة  
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o  الكلور في واحة دمشقتغيرات 

 19.76الكلور من  تركيز توزع تراكيز الكلور في المياه الجوفية في منطقة الدراسة. حيث يزداد 31وضح الشكل ي
، وباتجاه مغ/ل 117.38الى  (DTS)باتجاه الشمال الشرقي في تل صوان  (DT)تشرين  حديقة مغ/ل في منطقة

فـي  الملحيـة مغ/ل. وتعود هذه النغيرات الـى انحـالل الفلـزات 132.29الى  (DGH)الجنوب الشرقي في الغزالنية 
ه تــم ومــن الجــدير بالــذكر أنــ. وعمليــات التبخــر الصــخور األم فــي القســم الشــرقي مــن واحــة دمشــق (بحيــرة العتيبــة)

   ، الموجودة في منطقة صناعية.(DMHB)قيم مرتفعة للكلور في منطقة حوش بالس  تسجيل
  

o األوكسجين المنحل 

حيـث أن األوكسـجين المنحـل  ديد تركيز األوكسجين المنحل ذو أهمية كبيرة في تحديد نوعية المياه الجوفية.ان تح
DO  ذاتيـة للميـاه. فـإذا كـان تركيـز التنقية الفي عملية يلعب دورًاDO  فـي الميـاه الجوفيـة مـنخفض فهـذا يـدل علـى

بكتيـــري الـــذي يـــؤدي الـــى اســـتهالك النشـــاط الدرجـــة تلـــوث عاليـــة ونســـبة عاليـــة مـــن المـــادة العضـــوية الناتجـــة عـــن 
مـغ/ل والـذي يـدل  7المقاسة في الحقل بأنها أعلى مـن  DOدلت قيم  في المياه الجوفية. DOاألوكسجين المنحل 

أنه خالل تشرين األول  [4] 1990، ي وزمالئهدلت دراسات سابقة للجابعلى عدم وجود أي تلوث للمياه الجوفية. 
منخفضـة لألوكســجين المنحـل فـي مصـب نهـر بــردى نتيجـة للتلـوث النسـبي النـاتج عــن  سـجلت تراكيـز 1987عـام 

 DOتكــون قــيم بينمــا %. 33حــوالي  DOففــي نهــر بــردى بــالقرب مــن الــدباغات كــان تركيــزالمخلفــات الصــناعية. 
   %).68عدم تلوث المياه في نبع الفيجة (وضمن مجال  في المنبع، أعلى

  
o التلوث بالنترات  

NO3النترات  تتغير تراكيز
اسـتخدام الميـاه في المياه الجوفية حسب درجة التلـوث الحضـري والنشـاطات الزراعيـة و  -

 (DT)تشـرين حديقـة يـزداد تركيـز النتـرات مـن محطـة الضـخ فـي . 32كمـا هـو موضـح بالشـكل  العادمة فـي الـري،
سـموح بـه للنتـرات فـي الميـاه ألعلـى مـن الحـد السـوري الم مـغ/ل 20من  في الجزء الغربي من مدينة دمشقالواقعة 
. (DGR)و جرمانـــا (KBA)، ببـــيال (DH)، حموريـــة (DZB)، زبـــدين (DMQS)فـــي القـــدم  مـــغ/ل) 45( الجوفيـــة

يــزداد ويقـع هــذا النطـاق الملــوث فـي الجــزء الشـرقي مــن مدينـة دمشــق حيـث يكــون التلـوث الحضــري هـو المســيطر. 
لــري بالميــاه مــغ/ل نتيجــة ا 100صــل الــى أكثــر مــن ، حيــث يشــمال الشــرقي قــرب الشــيفونيةجــاه التركيــز النتــرات بات

وأدى الــى  بــدأ الــري منــذ ثــالث ســنواتالعادمــة القادمــة مــن محطــة المعالجــة فــي مدينــة عــدرا. ففــي هــذه المنطقــة، 
عمق المياه الجوفية في المناطق ازدياد يتناقص تركيز النترات مع  .م 20ارتفاع منسوب المياه الجوفية ألكثر من 

بــأن تركيــز النتــرات  [29] 2001 أبــو زخــم وحــافظ، وجــد .denitrificationقية نتيجــة عمليــات ارجــاع النتــرات الشــر 
يمكن اعتبار أن المياه الجوفيـة محميـة وبشكل عام ، النطاق غير المشبع يتراكم في الجزء العلوي من التربة ضمن

ويبقــى منســوب  الغضــار والطمــي النــاعم مــن بنطــاق غيــر مشــبع عنــدما تكــون مغطــاة بــالنترات المباشــر مــن التلــوث
   .م 6المياه الجوفية أعمق من 
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  . )9/2001( توزع تركيز الكلور في منطقة الدراسة . خارطة31شكل 
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  . )9/2001( توزع تركيز النترات في منطقة الدراسة . خارطة31شكل 
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o تركيز عناصر األثر في المياه الجوفية 

ي هــذه الدراســة وخاصــة المعــادن الثقيلــة، ال تتواجــد علــى الشــكل المنحــل لفتــرة ان أغلــب عناصــر األثــر المحللــة فــ
ان تلـوث بشـكل رئيسـي كمعلقـات صـلبة أو مرتبطـة بمـواد عضـوية أو فلزيـة. فهـي تتواجـد  زمنية طويلة فـي الميـاه.

لقـد وجـد  لبيئيـة.المياه بعناصر األثر عامل مهم فـي معرفـة كـًال مـن الـدورة الجيوكيميائيـة لهـذه العناصـر والصـحة ا
ضـــمن الحـــد  تقـــعمواقـــع االعتيـــان  ر للرصـــاص والكـــادميوم والتوتيـــاء والنحـــاس فـــي جميـــعأن تركيـــز عناصـــر األثـــ

 قامــت وزارة الــري .[31][30] )3 المســموح بــه عالميــًا ومحليــًا لتراكيــز المعــادن الثقيلــة فــي الميــاه الجوفيــة (جــدول
. وقـد لـوحظ [1] رات الزمنيـة لعناصـر األثـر فـي الميـاه الجوفيـةبهـدف تحديـد التغيـ نات فـي المنطقـةبحملة جمع عي

في كانت أن تركيز المعادن الثقيلة  نافقد وجد بالمقارنة عدم وجود أي تلوث للعينات المائية، ولكن من جهة أخرى
  . في هذه الدراسة من القياسات الحالية التي تمت مؤخراً أعلى  2000عام 

  
o  التحاليل النظائرية(18O) و (2H)  

 محتوى النظائر في المياه الجوفية 

-يتغيـــر بـــين  18O)، أن محتـــوى 2فـــي الميـــاه الجوفيـــة (جـــدول  18-تكراريـــة محتـــوى األوكســـجين بـــين مخطـــطي
أكثــر فقــرًا حيــث يتــراوح  18Oيالحــظ فــي نبــع الفيجــة أن محتــوى .  ‰8.25-وبقيمــة وســطية  ‰9.5-و  6.5‰
بينمـــا تكـــون الميـــاه الجوفيـــة أكثـــر اغنـــاء بالنظـــائر المســـتقرة لتغذيـــة. والتـــي تمثـــل مصـــدر ا ‰ 9.5-و  8.5-بـــين 

أن نطـاق تغذيـة الميـاه الجوفيـة  33من الواضـح مـن الشـكل  باتجاه الجزء الشرقي من واحة دمشق (بحيرة العتيبة).
  الضحلة في واحة دمشق مرتبط بنبع الفيجة.

  
 الجوفيةفي المياه  18-العالقة بين محتوى الديتريوم واألوكسجين  

 حوض شرق وأمطار d-excess [32]  ‰ 10+ =ي األمطار العالمي بفرط ديتريومتتوزع العينات المائية بين خط
. وهذا يدل على أن تغذية المياه الجوفية تتم بشكل رئيسي مـن d-excess = +22 ‰ [33]المتوسط بفرط ديتريوم 
-dلبنـان الشـرقية والتـي يكـون فيهـا محتـوى  جبال ي سلسلةيتواجد نطاق التغذية الرئيسي ف األمطار القارية المنشأ.

excess + [38][37] وهـــي قـــيم قريبـــة مـــن بعـــض منـــاطق البحـــر المتوســـط. [36][35][34] ‰22و + 15بـــين .
اق أمطـــار البحـــر المتوســـط، األمطـــار التـــي غـــذت النطـــخـــط عينـــات الميـــاه الجوفيـــة مـــع خـــط  تمثـــل نقطـــة تقـــاطع

ان العالقــة .  2H  =-51‰و  18O  =-9‰تبخــر. وهــذه النقطــة هــي  يــاتالهيــدرولوجي قبــل حــدوث أي عمل
  : هي )34توافق العينات المائية المتوضعة على الخط (شكل التي  18-بين الديتريوم واألوكسجين

D = 3.2 + 6.2 18O  R2 = 0.744 

شـق وحتـى بحيـرة العتيبـة يدل ميل هذا الخط على ان عينات المياه الجوفية تعرضت الى تبخر من غرب مدينة دم
أن الميــاه  35ومــن المالحــظ مــن الشــكل حيــث تكــون الميــاه الجوفيــة أكثــر اغنــاء بالنظــائر المســتقرة. فــي الشــرق. 

حيــــث أن المنطقــــة تتواجــــد الــــى الشــــرق مــــن البحــــر ، (MMWL)مطــــار البحــــر المتوســــط الجوفيــــة متعلقــــة بخــــط أ
جبـال  غذية نبع الفيجـة، والتـي يعتقـد أنهـا موجـودة فـي سلسـلةالمتوسط. أما نطاقات التغذية فهي قريبة من منطقة ت

  .لبنان الشرقية
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  االستنتاجات
  تصنف المياه الجوفية حسب تركيبها الكيميائي الى ثالثة مجموعات مائية وهي:

 مرجعية. عذبة تعتبر كمياهيكربوناتي ذات ملوحة منخفضة. و : وهي من نمط كلسي بعينة نبع الفيجة  
 تشرين الى مركز الواحة. وهي من نمـط  ةحديق ضخعينات مائية مأخوذة من محطة  تمثل :المجموعة الثانية

 كلسي مغنيزي بيكربوناتي حيث تزداد الملوحة باتجاه الشرق.

 المحيطــة بهــا. وهــي مــن نمــط صــودي كلــوري  اطقالمنــالعتيبــة و  الجوفيــة فــي : ممثلــة بميــاهالمجموعــة الثالثــة
 االنحالل. نتيجة لعملياتوصودي سلفاتي نتيجة للملوحة المرتفعة نسبيًا 

المسـموح  األعلى وهي تحت الحد غرب الواحة غير ملوثة بالنتراتترات بأن المياه في محطة تشرين و وزع النيدل ت
 -فـي النطـاق شـماليزداد التلوث بالنترات من الجزء الشـرقي مـن مدينـة دمشـق  لنترات في مياه الشرب.لتركيز ا به

عاليـة للنتـرات فــي مال حيـث قيسـت تراكيـز الشـيفونية فـي الشـوش بـالس الـى الكبـاس وزبـدين و جنـوب ابتـداء مـن حـ
عمق المياه الجوفية مما يؤدي الى  ازدياد بسبب بالنترات وباتجاه الشرق تناقصت مستويات التلوث المياه الجوفية،

ن تركيز النترات العـالي فـي الميـاه الجوفيـة يعـود الـى نستنتج مما سبق أ .denitrification النترات رجاععمليات ا
وتلـوث زراعـي مـن الـري بالميـاه العادمـة بـالقرب مـن  والكبـاس ضري والصناعي في منطقة حوش بالسالتلوث الح
 فـيمـع العمـق وجـود تراكيـز عاليـة ) Cu, Pb, Cr, Zn, Cdبينت بروفيالت التربة توزع عناصر األثـر ( الشيفونية.

 روفيل بشكل بسيط حول قيمة وسطيةتتغير التراكيز في الجزء السفلي من الب م. 1-0الجزء العلوي من التربة بين 
الى تلوث عـالي نـاتج  النطاق غير المشبع بروفيلدلت التراكيز العالية في الجزء العلوي من البروفيل.  وحتى آخر

عناصــر فــي ه الأعلــى مــن الحــد األعلــى المســموح بــه لهــذ التراكيــزالموجــودة فــي المنطقــة حيــث أن  عــن الــدباغات
لســفلي مــن البروفيــل أقــل مــن الحــد المســموح بــه. ان التلــوث العــالي فــي نطــاق التربــة بينمــا هــي فــي الجــزء ا ،التربــة

دلـــت جميـــع بـــروفيالت العلـــوي يعـــزى الـــى ادمصـــاص هـــذه العناصـــر مـــن قبـــل المـــواد العضـــوية وفلـــزات الغضـــار. 
طــاق عناصــر األثــر الــى عــدم وجــود هجــرة مــن الســطح عبــر النطــاق غيــر المشــبع الــى األســفل. وبالتــالي، يعتبــر الن

دلـت خـرائط التـوزع المكـاني للنحـاس كمـا  عناصر األثر في القسم العلوي من التربـة. تحتجزمصفاة كغير المشبع 
باتجـاه  %)75-70بنسـبة ( والتوتياء على أن جبهة التلوث لها نفس اتجاه جريان النهر وأن تركيز التلوث يتناقص

 لتمديدناقص الجريان النهري الى تناقص عملية امن جهة أخرى يؤدي ت. الكباس منطقة كم جنوب 1كم شرق و 2
   .زيادة تركيز التلوث في منطقة الكباسالتي تؤدي الى 

 األعلـى تحـت الحـد جميعهـا تقـعة بأن هذه العينات غير ملوثة و بينت نتائج تحاليل عناصر األثر في المياه الجوفي
اق التغذية مرتبط بنبـع مياه الجوفية الضحلة بأن نطدل التركيب النظائري لل. في سورية المسموح به عالميًا ومحلياً 
ع عينــات الميــاه الجوفيــة حــول أكثــر اغنــاء بالنظــائر المســتقرة باتجـاه بحيــرة العتيبــة. تتــوز  الفيجـة وتصــبح هــذه الميــاه

نبـع الفيجـة لتـالي فـان تغذيـة الحامـل المـائي و والذي يـرتبط بأمطـار شـرق البحـر المتوسـط. وبا 6.3تبخر بميل خط 
   .جبال لبنان الشرقية تبطان بسلسلةمر 
  
  
 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٦

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 27

  كلمة شكر
، (AECS)يتوجه المؤلفان بجزيل الشكر لألستاذ الدكتور ابراهيم عثمان، المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السـورية 

 بحـثعقـد تور كالكـارني المنسـق العلمـي لن بالشكر الى الـدكالبحث العلمي. كما يتوجها لقيادته واهتمامه البالغ في
CRP n° SYR.11517/R0 (IAEA) . كـذلك كـل الشـكر الـى الـدكتور كـالين وفريـق عملـه فـي جامعـة الملكـة فـي

كمــا يتوجهــان بالشــكر الــى الــدكتور ناصــر،  بلفاســت، لمالحظاتــه القيمــة وقيامــه بــبعض التحاليــل للعينــات المائيــة.
 (AECS)فـي  باحـث فـي قسـم الكيميـاءر، الوالـدكتور خضـ وأمين سر القسم السيد دوزكنجـي رئيس قسم الجيولوجيا

ــــدكتور رجــــب ــــة والجافــــة  وال الباحــــث فــــي قســــم الهيــــدرولوجيا فــــي المركــــز العربــــي للدراســــات فــــي األراضــــي القاحل
(ACSAD)ح فــي وزارة الــري وكــًال مــن الــزمالء قطــاع وونــوس ل الشــكر للســيدة قضــماني والســيد رمــا. وأخيــرًا جزيــ

للقيـام بجـزء مـن التحاليـل  الوقايـة والكيميـاءر وابـراهيم وعيسـى وشـياح فـي وابو ماضي في قسم الجيولوجيا، وأبو بك
    المخبرية.
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  ملحق
  

  والقياسات الحقلية.  المائية قع سحب العيناتا. مو 1جدول 
Location Sample 

    ID 
Coordinates 
N 33°         E 36° 

Elev. 
m(asl)

Date Well 
De.(m) 

Water 
De.(m)

T 
(°C) 

pH EC 
(µs/cm) 

DO 
(mg/l) 

Total Alk.
(mg/l) 

Teshreen DT 30'-58" 16'-11" 711 12/9/2001 80 40 18.5 7.4 623 - 180 
Mazraa MD 31'-43" 18'-04" 718 12/9/2001 60 31 18.9 7.3 786 12.8 259.9 
Jobar DJ 31'-13" 19'-46" 704 12/9/2001 80 - 18.4 7.1 850 12.6 320.3 
Hamoriah DH 31'-46" 22'-59" 704 12/9/2001 84 - 17.8 7.0 1207 12.4 481.9 
Otaya DO 31'-28" 27'-17" 653 12/9/2001 - - 18.3 7.5 1073 12.2 300 
Shifoneih DSH 33'-21" 26'-19" 649 12/9/2001 75 20 19 7.2 1268 - 350 
Tal-Swan DTS 35'-35" 28'-20" 623 12/9/2001 - - 19.9 7.3 1665 - 392 
Medaa DMI 33'-51" 31'-17" 625 13/9/2001 125 75 21.5 7.6 1340 - 301.6 
Baharieh DB 31'-48" 31'-32" 630 13/9/2001 150 80 23.8 7.6 585 - 219.5 
Oteibeh DOT 28'-56" 36'-16" 627 13/9/2001 350 85 27.7 7.7 2850 10.9 94.6 
H.Awamid DHR 26'-44" 33'-21" 622 13/9/2001 300 90 25.5 7.3 1299 - 277.6 
D.Salman DDS 28'-22" 29'-56" 634 13/9/2001 130 70 20.9 7.5 634 - 246.3 
Babila KBA 28'-17" 19'-24" 799 17/9/2001 80 30 19.6 7.0 979 8.5 433.1 
Shabaa DSHA 27'-05" 23'-16" 800 17/9/2001 60 60 18.2 7.0 1230 8.8 440 
H.Terkman DHT 26'-18" 25'-23" 800 17/9/2001 247 75 24.4 7.7 822 7.5 75.6 
Gezlanieh DGH 26'-47" 26'-47" 697 17/9/2001 200 100 25 7.8 931 8.0 209 
Jaramana DGR 29'-09" 20'-35" 740 17/9/2001 60 40 19 7.4 935 9.6 390 
Harasta.Q DHQ 29'-27" 26'-55" 630 18/9/2001 100 40 19.6 7.1 921 8.8 356.7 
Nola DNO 28'-06" 27'-43" 671 18/9/2001 125 85 20.4 7.5 625 8.5 263.4 
Zebdin DZB 23'-58" 23'-53" 671 18/9/2001 100 30 17.5 7.1 1027 8.8 450 
D.Assafir DDA 28'-04" 24'-57" 671 18/9/2001 70 32 18 7.2 1075 8.9 449.7 
H.Blass DMHB 36'-40" 15'-52" 704 10/10/2001 121 - 21.5 6.9 1744 10.8 305 
S.Qadam DMQS 28'-03" 16'-57" 704 10/10/2001 - - 20.7 7.9 690 10.1 210 
I-Assaker DMIA 30'-16" 18'-38" 691 10/10/2001 70 - 19.3 7.5 692 9.6 293 
E.Terma DMT 30'-59" 20'-51" 694 10/10/2001 125 42 19.1 7.4 941 9.3 320 
Kabass DMKB 33'-29" 20'-21" 687 10/10/2001 55 20 18.7 7.2 1253 8.9 370 
Figeh Spr. F10  - - 860 12/9/2001 - - 14 8.3 302 - 108 
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 . التركيب الكيميائي والنظائري لعينات المياه الجوفية. 2جدول 
 
Location 

 
Code 

 
Date 

Na+ 
mg/l 

K+ 
mg/l 

Mg++ 
mg/l 

Ca++ 
mg/l 

Cl- 
mg/l 

NO3
- 

mg/l 
SO4

-- 
mg/l 

SI* 
Calcite 

rCa/rMg 
** 

δ 18O 
‰ 

δ 2H 
‰ 

Teshreen DT 12/09/01 17.2 0.5 6.6 57.2 19.8 20.7 26.6 0.2 8.62 -8.11 -45.38
Mazraa MD 12/09/01 35.2 1.7 22.1 80.3 34.7 60 35.2 0.17 3.63 -8.49 -47.69
Jobar DJ 12/09/01 16.3 1.4 21.2 110.3 29.4 59.1 16.9 0.37 5.2 -8.12 -45.59
Hamoriah DH 12/09/01 25.2 1.7 35.6 124.6 71.1 82.3 16 0.17 3.5 -7.85 -44.32
Otaya DO 12/09/01 23.7 1.3 28.7 105.9 87.1 69.9 24.6 0.38 3.69 -7.83 -44.21
Shifonieh DSH 12/09/01 24 1.3 33.5 137.2 96.8 110.8 25.6 0.18 4.09 -7.54 -42.36
T.Sawan DTS 12/09/01 75.4 3.4 71.4 96 117.4 52.8 205.8 -0.24 1.34 -7.2 -41.66
Medaa DMI 13/09/01 107.1 2.6 46.1 67.6 168.6 2.6 88.7 0.22 1.46 -8.72 -51.97
B.Balad DB 13/09/01 26 1.9 22.5 49.8 40.3 7.2 37.8 0.16 0.17 -9.11 -54.06
Oteibeh DOT 13/09/01 323.2 10 73.8 199.2 214.2 0.1 994.7 0.55 2.69 -9.21 -56.75
H.Awamid DHR 13/09/01 71.6 2.9 47.9 88.6 90.9 0.1 212.6 0.12 1.85 -8.75 -51.68
D.Salman DDS 13/09/01 20.3 1.6 18.8 64.1 37.8 9.5 27.2 0.07 3.41 -8.55 -50.39
Babila KBA 17/09/01 34.9 3 21.9 115 45.7 58.7 25.1 0.34 5.24 -8.28 -46.53
Shabaa DSHA 17/09/01 33.4 1.4 29 129.3 70.7 61.8 27.1 0.5 3.69 -7.76 -45.55
H.Terkman DHT 17/09/01 39.4 2.1 16.2 43.3 120 11.3 27.1 0.32 2.6 -7.65 -50.55
Gezlanieh DGH 17/09/01 103. 8 2 21.2 46.9 132.3 10.5 84.7 0.23 2.21 -7.83 -49.42
Jaramana DGR 17/09/01 25.3 6.6 18.8 116.9 46.2 54.1 25.5 0.33 6.25 -8.07 -44.99
H.Quantara DHQ 18/09/01 21.7 1.4 20 108 61.7 36.1 20.3 0.25 5.39 -8.09 -46.53
Nola DNO 18/09/01 14.7 0.8 17.5 75.4 41.5 18.4 17.9 0.32 4.3 -8.19 -47.12
Zebdin DZB 18/09/01 30.9 4.2 20.4 138.1 66.2 54.6 25.3 0.24 6.77 -8.1 -44.13
D.Assafir DDA 18/09/01 34.6 2.2 22.3 124.1 57.4 55 28.7 0.36 5.56 -7.85 -44.9 
H.Blass DMHB 10/10/01 88.8 1 22.6 205.3 179 157.4 119 0.2 9.08 -6.95 -40.61
S.Kadam DMQS 10/10/01 11.1 0.8 12.7 73.2 26.5 42.3 19.1 0.63 5.78 -7.94 -44.41
I.Assaker DMIA 10/10/01 17.3 8.3 8.9 86 24.9 26.5 22.3 0.37 9.71 -8.4 -46.64
E.Terma DMT 10/10/01 21.5 1.4 15.1 108.8 40.4 54.8 21. 0.37 7.19 -8.38 -46.8 
Kabbas DMKB 10/10/01 61.7 7.7 14.4 137.9 125.9 64.1 45.61 0.38 9.5 -8.39 -47.34
Figeh Spr. F10 12/09/01 1.6 0.3 4.8 29.7 19.8 20.7 26.6 0.24 6.17 -9.03 -51.53

*SI is saturation index for calcite, ** r: meq/l. 
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  فية. . تركيز العناصر النادرة في عينات المياه الجو3جدول 
Location Code Date  Pb (ppb) Cd (ppb) Zn (ppb) Cu (ppb) 
Teshreen DT 10/10/01 2.7±0.1 <0.25 79.4±0.6 1.4±0.2 
Mazraa MD 12/09/01 <1 <0.25 7.2±0.2 1.3±0.1 
Jobar DJ 12/09/01 <1 <0.25 7.9±0.3 1.2±0.2 
Hamoriah DH 12/09/01 1 0.4 5.8±0.1 2.4±0.2 
Otaya DO 12/09/01 <1 <0.25 5±0.2 4.5±0.2 
Shifonieh DSH 12/09/01 <1 <0.25 6.4±0.2 2.2±0.1 
T.Sawan DTS 12/09/01 <1 <0.25 5.7±0.1 1±0.1 
Medaa DMI 12/09/01 4.8±0.1 <0.25 84.1±0.8 18.9±0.2 
B.Balad DB 13/09/01 <1 <0.25 62.8±1.7 5.4±1.1 
Oteibeh DOT 13/09/01 <1 0.4 15.6±0.8 1.6±0.2 
H.Awamid DHR 13/09/01 <1 <0.25 33.7±0.3 4.5±0.2 
D.Salman DDS 13/09/01 <1 <0.25 14.8±0.5 <0.1 
Babila KBA 13/09/01 1.2±0.2 <0.25 5.1±0.2 4.7±0.6 
Shabaa DSHA 17/09/01 1.9±0.4 <0.25 18.6±0.6 6.6±0.7 
H.Terkman DHT 17/09/01 <1 <0.25 71.1±1.7 1.7±0.1 
Gezlanieh DGH 17/09/01 1.2±0.2 <0.25 44.4±0.8 1.8±0.2 
Jaramana DGR 17/09/01 1.3±0.07 <0.25 12.7±0.5 15.3±0.1 
H.Quantara DHQ 17/09/01 2.5±0.2 <0.25 93±2.6 7.1±0.6 
Nola DNO 18/09/01 1.4±0.1 <0.25 219.6±5.7 2.5±0.2 
Zebdin DZB 18/09/01 1 0.3 8.6±0.3 1.77±0.2 
D.Assafir DDA 18/09/01 <1 <0.25 5.3±0.2 2.3±0.05 
H.Blass DMHB 18/09/01 2.3±0.2 <0.25 11.9±0.6 6.5±0.6 
S.Kadam DMQS 10/10/01 1.9±0.06 <0.25 11.7±0.2 <0.1 
I.Assaker DMIA 10/10/01 2.7±0.2 0.4 12.6±0.2 2.8±0.2 
E.Terma DMT 10/10/01 1.5±0.3 <0.25 14.4±0.3 10.3±0.3 
Kabbass DMKB 10/10/01 <1 <0.25 9.2±0.3 <0.1 
Figeh Spr. F10 12/09/01 2±0.3 <0.25 24.6±1 2.5±0.1 
Concentration limit (WHO standard)* 
Concentration Limit  (Syrian standard)** 

0.01 ppm 0.003 ppm 5 ppm 1 ppm 
0.01 ppm 0.005 ppm 3 ppm 1 ppm 

*WHO: World Health Organization. ** Syrian standard. 
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Chemical and Isotopic Study of Pollutants Transport Through Unsaturated Zone in Damascus Oasis 
(Syria). 

B. Abou Zakhem and R.Hafez 

Syrian Atomic Energy Commission (SAEC), P.O.Box: 6091, Damascus, Syria 

Abstract. The primary objectives of this study were to determine the hydrochemical and isotopic characteristics 
of groundwater and to study vertical transport processes for trace elements through the unsaturated zone, from 
the surface water into the groundwater system. A third objective is to identifying the importance of the 
unsaturated zone in protecting groundwater from contamination. Distribution of trace elements, including Cu, 
Pb, Cr, Cd, Zn and As in the soil with depth were studied. Mineralogy was investigated using X-Ray diffraction 
techniques and granulometry in three drilled soil profile (KA, KB and KS) in Damascus Oasis, which indicated 
that the soil consists mainly of calcite, a mineral that has the ability to bind some of the trace elements. 
Measurement of nitrate concentrations in groundwater permitted an investigation of the urban, industrial and 
agricultural pollution in the Oasis, in particular, in the eastern part of Damascus city and in the north of Oasis 
where the irrigation by treated wastewater is applied. Depending on the chemical characteristics of the studied 
trace elements and soil conditions, these elements have high concentrations in the upper part of the soil (20-30 
cm depth), due to absorption by clay minerals and organic matter. These high concentrations represent pollution 
by leather industries (tannery) in the area. The trace element concentrations decrease towards the east in parallel 
with river flow direction. The lower part of profiles show low trace element concentrations, below the 
international permitted limit. The low concentrations of trace elements in groundwater which are also below the 
international limit, indicates no pollution is presented. The isotopic composition of shallow groundwater 
indicates the underground recharge, originated from the Anti-Lebanon Mountain, is more significant than the 
direct recharge through unsaturated zone. It is concluded the unsaturated zone and the decrease of groundwater 
levels have played an important role in groundwater protection from heavy metals pollution.  

Keywords: unsaturated zone; groundwater; pollution; trace elements; Syria. 
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