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الملخص
ــاه  ــة مي ــم لنوعي ــة وتقيي ــّم إجــراء دراســة هيدرولوجي ــر الشــمالي، ت ــي نهــر الكبي ــّوث ف بغــرض دراســة التل
النهــر ودرجــة تلّوثهــا وفقــاً للمواصفــة القياســية الســورية )SNS-2752, 2008(، ومــن أجــل ذلــك تــّم إنشــاء 
الخرائــط الغرضيّــة التاليــة: المســيالت مائيّــة، األحــواض الصبابــة، األجســام المائيّــة، نقــاط التجميــع، نقــاط 
الصــرف، واســتُخدمت توســعة Arc Hydro ضمــن برنامــج GIS مــن أجــل اختيــار مواقــع اإلعتيــان علــى 
طــول مجــرى النهــر )9 مواقــع علــى موســمين 2009-2010 هــي: المصــب، ســوق الهــال، جســر عطــا هللا، 
الســفكون، كفريــا، خــان الجــوز، وادي الشــيخان، مــرج الزهــور، عيــن العشــرة(، ُدرس التغيــر فــي تركيــز 
 ،Mg+2ــوم ــيوم Ca+2، مغنيزي SO4، كالس

ــات 2- NO2، كبريت
ــت - NO3، نتري

ــرات - ــن المؤشــرات: نت كّل م
 ،EC الناقليــة الكهربائيــة ،TDS األمــالح المنحلــة ،pH الرقــم الهيدروجينــي ،K+ بوتاســيوم ،Na+ صوديــوم
ــة  ــاط المراقب ــالف نق ــم pH المقاســة باخت ــالف قي ــج اخت ــي TOC. أظهــرت النتائ ــون العضــوي الكل والكرب
المدروســة، إال أنّهــا كانــت ذات ســلوك متشــابه تقريبــاً خــالل األشــهر بالنســبة لنقطــة المراقبــة ذاتهــا، 
وتجــاوزت الحــدود المســموح بهــا فــي المواصفــة القياســية الســورية )SNS( فــي ســوق الهــال وجســر عطــا 
هللا والســفكون وعيــن العشــرة فــي كل أشــهر الســنة، وبلغــت أعلــى قيمــة لـــها فــي حزيران/يونيــو في الســفكون 
)9.52(، بينمــا بلغــت أدنــى قيمــة )7.83( فــي شــباط/فبراير فــي مــرج الزهــور، وقــد ظهــر الســلوك ذاتــه 
بالنســبة EC ولألمــالح الكليـّـة الذائبــة )TDS(، حيــث لــم تتجــاوز نتائــج دراســة قيمــة EC واألمــالح الكليـّـة 
ــم المســموح بهــا فــي )SNS( باســتثناء المصــب وســوق الهــال  ــة القي الذائبــة )TDS( لمعظــم نقــاط المراقب
ــن  ــن النقطتي ــكل م EC ل ــة  ــى قيم ــت أدن ــنة، وكان ــهر الس ــي كل أش ــموح ف ــد المس ــا الح ــث تجاوزت حي

فــي شــهر آذار/مــارس حيــث بلغــت على التوالــي )dS/m 0.803-0.93(، ولألمالح الكليـّـة الذائبة 
)mg/l 372 -386( علــى التوالــي، وأعلــى قيمــة EC كانــت فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر، وبلغــت علــى 
التوالــي )dS/m 1.745-1.33(، ولألمــالح الكليـّـة الذائبــة )mg/l( )TDS 860- 630( علــى التوالــي، أّمــا 
بالنســبة لعنصــر الصوديــوم فقــد أظهــرت الّدراســة عــدم تجــاوز القيــم المتحّصــل عليهــا للعينــات المدروســة 
الحــدود المســموح بهــا فــي )mg/l( )SNS 69(، باســتثناء المصــب والتــي تجــاوزت فيــه الحــدود المســموح 
بهــا فــي معظــم أشــهر الســنة، وبلغــت أعلــى قيمــة )mg/l 117.4( فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر. لوحــظ 
ــة فــي  ــوم للحــدود المســموح بهــا فــي )SNS( فــي كل مــن نقطتــي المراقب تجــاوز تركيــز عنصــر المغنيزي
المصــب وســوق الهــال فــي كل مــن شــهري حزيران/يونيــو وتشــرين الثاني/نوفمبــر )mg/l 60.8(، وبلغــت 
أعلــى قيمــة لــه فــي المصب فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر )mg/l 69.31(، بينما تجــاوزت قيم البوتاســيوم 
ــه  ــى قيمــة ل ــة أشــهر الســنة، وبلغــت أعل ــع المواقــع وفــي كاف الحــدود المســموح بهــا فــي )SNS( فــي جمي
)mg/l 19.3( فــي المصــب فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر بينمــا كانــت أدنــى قيمــة لــه )mg/l 2.3( فــي 

شــهر شــباط/فبراير فــي موقــع كفريــا. 
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تجــاوزت قيمــة الكربــون العضــوي الكلــي )TOC( الحــدود المســموح بهــا فــي )SNS( فــي معظــم أشــهر 
الســنة وفــي معظــم المواقــع حيــث بلغــت أعلــى قيمــة لــه )mg/l 14.85( فــي شــهر آب/أغســطس فــي ســوق 
ــا فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر، أّمــا مرّكبــات اآلزوت  الهــال، وأدنــى قيمــة لــه )mg/l 2.26( فــي كفريّ
ــي معظــم أشــهر  ــي )SNS( ف ــا ف ــت الحــدود المســموح به ــم النتري NO2( فتجــاوزت قي

-, NO3
ــي )- المعدن

ــم تتجــاوز قيــم النتــرات الحــدود  الســنة المدروســة باســتثناء آذار/مــارس وآب/أغســطس، وبشــكل عكســي ل
المســموح بهــا فــي )SNS( فــي معظــم نقــاط المراقبــة وفــي معظــم أشــهر الســنة، وبلغــت أعلــى قيمــة للنتريــت 
 )80.76 mg/l( أّمــا النتــرات فقــد بلغــت أعلــى قيمــة لــه ،)0.8 mg/l( فــي شــباط/فبراير فــي وادي الشــيخان
ــج لبعــض المنشــآت )مســلخ  ــر المعالَ ــك بالّصــرف غي ــر ذل ــي المصــب، ويُفّس ــو ف ــي شــهر حزيران/يوني ف
ــر  محافظــة الالذقيــة المركــزي ومكــب القمامــة فــي البصــة( قبــل نقطــة المصــب، كمــا أّن هــذا الموقــع يتأثّ
الــى حــّد مــا باألســمدة الكيميائيـّـة التــي تصــل إلــى ميــاه النهــر مــن األراضــي المجــاورة الخاضعــة لالســتثمار 
  SO4

ــة(، بالنســبة للكالســيوم Ca+2 والكبريتــات 2- الزراعــي المكثــف )بســاتين حمضيــات وزراعــات محميّ
فكانــت قيمهمــا ضمــن الحــدود المســموحة فــي كل المواقــع وفــي كل أشــهر الّســنة. 

الكلمات المفتاحيّة: نهر الكبير الشمالي، التلوث، الخرائط الغرضية.
المقدمة:

يُعــّد المــاء العــذب مــن أهــّم مقّومــات الحيــاة علــى كوكــب األرض، ويحــدد ســويّة مختلــف أشــكال النشــاط البيوجيوكيميائــي فيهــا، 
وقــد أّدى ازديــاد عــدد الّســكان وزيــادة الطلــب علــى الميــاه إلــى زيــادة العجــز المائــي، كمــا أّن تلــّوث الميــاه العذبــة ســواًء أكان مــن 
الّصــرف الّصحــي أو المخلّفــات الصناعيـّـة أو المــواد الكيميائيـّـة المســتخدمة فــي الزراعــة، كالمبيــدات، واألســمدة أّدى إلــى قلـّـة توفــر 

.)ESCWA, 2000( الميــاه الصالحــة لتلبيــة االحتياجــات المنزليّــة والصناعيّــة والزراعيّــة
تُعتبــر تكاليــف معالجــة الميــاه العادمــة مرتفعــةً ســيّما فــي دول العالــم الثالــث، حيــث يتــّم صرفهــا إلــى مجــاري األنهــار والوديــان 
واألراضــي الزراعيّــة دون معالجــة )FAO, 2003( و)Hussein et al ., 2004(، وتحمــل هــذه الميــاه كميّــات ال بــأس بهــا مــن 
الملّوثــات العضويـّـة والالعضويـّـة تنتقــل إلــى التربــة الزراعيـّـة والــى الحوامــل المائيـّـة الجوفيـّـة مســببّةً بذلــك أضــراراً بيئيـّـةً كبيــرةً 
)Feize, 2001;Wang et al., 2003; Hussain et al., 2006(، وقــد بيَــن عبــد الجــواد، )1994( أّن اســتخدام الميــاه العادمــة 
فــي رّي األراضــي الزراعيّــة يــؤّدي إلــى تأثيــر عميــق فــي مجمــل الخصائــص الفيزيائيّــة والكيميائيّــة والحيويّــة للتربــة، ويتفــاوت 
هــذا التأثيــر تبعــاً لحمولــة هــذه الميــاه مــن الملّوثــات، كمــا يؤثّــر ذلــك بشــكٍل أو بآخــر فــي طبيعــة المنتجــات الزراعيّــة كّمــاً ونوعــاً 
 )Scott et al., )1998(و Mohammad and Mazahreh, )2003( وبحســب كل مــن ،)1997 )حمــد وآخــرون، 
ــا، وأظهــرت  ــي به ــّوث النظــام البيئ ــل تل ــي اســتخدامها لتقلي ــة ف ــط البيئيّ ــن الواجــب مراعــاة الضواب و )Bahri et al., )1996 م
ــي  ــة ف ــاه العذب ــي مــوارد المي ــك انخفاضــاً ف دراســة كل مــن )1992( ,.Udluft & El-Naser و)Bahri et al., )1996 أّن هنال

معظــم البيئــات المتوســطيّة، وحاجــةً ملحــةً لصــون وحمايــة تلــك المــوارد.
يُعــّرف التلــّوث )Pollution( بأنّــه وجــود أيّــة مــادة أو طاقــة فــي غيــر مكانهــا وزمانهــا وكميّتهــا المناســبة )نحــال، 1988(، ولقــد 
أضحــت التربــة والمــاء اللتــان همــا مصــدران طبيعيــان محــدودان ويعتمــد عليهمــا اإلنســان الســتمرار معيشــته، عرضــةً للتلــّوث 
علــى نحــٍو متســارٍع وخطيــٍر بســبب األنشــطة البشــرية )Lone et al., 2008(، حيــث ربــط الباحثــون بيــن تفاقــم المشــاكل البيئيّــة 
واألنشــطة الزراعيّــة والتــي بــدأت تتســارع فــي النصــف األول مــن القــرن العشــرين، ومــن ثــّم التقــّدم الصناعــي الهائــل الــذي تــاله 
 .)Balassa et al., 2010( ــاوت االجتماعــي واالقتصــادي ــى التطــّور الحضــري الســريع والتف ــةً إل ــه، إضاف ــي من النّصــف الثان
ــر  ــات التعديــن، ومصــادر غي ــة مــن الّصناعــات وعمليّ ــائلة والّصلب ــات الّس ــّوث مصــادر مباشــرة مثــل إطــالق المخلّف ــن التل يتضّم
مباشــرة مثــل األمــالح الذائبــة، المبيــدات، مخلّفــات المصانــع والمنشــآت البلديــة، التســميد المفــرط )Lone et al., 2008(، إضافــة 
إلــى التخلّــص مــن بعــض المخلّفــات الّصلبــة والّســائلة فــي المســطّحات المائيــة، والتــي تســبّب تغيّــرات فــي الخصائــص الفيزيائيّــة 
ــاه ــى المي ــر عل ــكل مباش ــد بش ــي تعتم ــة الت ــات الحيّ ــى الكائن ــلبيّة عل ــاٍر س ــى آث ــؤّدي إل ــذي ي ــر ال ــاه، األم ــة للمي والكيميائيّ
ــرد  ــب الف ــث ينخفــض نصي ــاً حي ــرة مائيّ ــدول الفقي ــر مــن ال ــت عيســى، )2013( أّن ســورية تُعتب  )Balassa et al., 2010(، بيَن
الســنوي مــن الميــاه بشــكل حــاد )حاليــاً 700 م3/ســنة( نتيجــةً لتراجــع الــواردات المائيـّـة مــن جهــة والزيــادة الســكانيّة مــن جهــٍة أخــرى 
ــي  ــذاء العالم ــج الغ ــي وبرنام ــك الدول ــة للبن ــت دراس ــد خلص ــّوث(، وق ــح، تل ــاه )تملّ ــة المي ــر نوعيّ ــى تغيّ ــة إل باإلضاف
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)WB-UNDP( عــام 1998 إلــى أّن العجــز المتوقــع بالميــاه فــي حــوض الســاحل لعــام 1995 هــو 31.5 مليــون م3 و47.95 مليــون م3 
ــاه الناجــم عــن  ــة المي ــي نوعيّ ــر ف ــم تلحــظ التغيّ ــام 2015، إال أّن الّدراســة ل ــي ع ــون م3 ف ــى 62.25 ملي ــام 2005 وســيصل إل لع
التلــّوث الشــديد فــي حــوض الّســاحل للمصــادر المائيـّـة العذبــة الــذي يُعــّد مشــكلةً كبيــرةً فــي هــذا الحــوض، حيــث تُعتبــر مياهــه مــن 
أنقــى الميــاه المتبقيـّـة فــي ســورية، وهــي أهــّم المصــادر لتأميــن ميــاه الشــرب والــّري، وال شــّك فــي ذلــك حيــث أّن أوائــل الّدراســات 
 )Dubertret( الفرنســي  م  قــّد  )1966 -1937 ( ففــي األعــوام  الســاحل،  فــي  نُفّــذت  فــي ســورية  الهيدرولوجيــة 

و)Dubertret et al., 1966( تقييمــاً للمصــادر المائيـّـة فــي حــوض الكبيــر الشــمالي فــي كتابــه حــول الميــاه الجوفيـّـة والــذي درس 
فيــه المنــاخ، الجريــان الّســطحي، تجّمــع الميــاه وهجرتهــا، كمــا قــّدم فــي الفتــرة ذاتهــا )Jacquet, )1933 دراســة عــن نهــر الكبيــر 
ــا  ــن جيولوجي ــات ع ــا مالحظ ــوريّة، وأورد فيه ــة لس ــة الجيولوجيّ ــع Ponikarov الخريط ــام 1966 وض ــي ع ــك ف ــمالي، كذل الش
حــوض نهــر الكبيــر الشــمالي، وقــد قــام )Youssef, )1979  بتطويــر الّدراســة الّســابقة فــي منطقــة الســاحل وأنتــج خرائــط علــى 
ــي  ــات ف ــا التوّضع ــاً فيه ــي ســورية واصف ــن ف ــات النيوجي ــّدم )Salloum, )1996 دراســة عــن توّضع ــا ق ــاس 1:50000، كم مقي
الّســاحل الّســوري، باإلضافــة إلــى أّن هنالــك بحــوث أخــرى قــد أُجريــت علــى مواقــٍع مختلفــة مــن حــوض النهــر الكبيــر الشــمالي 
قامــت بهــا كليــة العلــوم بجامعــة تشــرين والتــي هدفــت بشــكل أساســي إلــى تحديــد التلــّوث الجرثومــي لميــاه بعــض المصــادر المائيـّـة 
والشــاطئيّة فــي محافظــة الالذقيــة. إّن الّدراســات التــي تــّم ذكرهــا لــم تبحــث فــي النوعيـّـة الكيميائيـّـة لميــاه تلــك المصــادر ولــم تــدرس 
ــي  ــائدة ف ــة الّس ــة والبيئيّ ــة والمناخيّ ــروف الجيولوجيّ ــا بالظّ ــة االســتعمال وعالقته ــاه بالنســبة لنوعيّ موضــوع درجــات الجــودة للمي
المنطقــة، حيــث أّن قيــام العديــد مــن المنشــآت الّصناعيــة والّســياحية الّصغيــرة وانتشــارها فــي الحــوض، أّدى إلــى إلحــاق الّضــرر 
ــي  ــة ف ــع والمجــاري المائيّ ــّوث الينابي ــدي لتل ــاه الّصــرف الّصحــي هــي المصــدر التقلي ــي العــذب، ســيما أّن مي بهــذا الحــوض المائ
حــوض الّســاحل نتيجــةً للكثافــة الّســكانية العاليــة والتضاريــس المعقّــدة التــي ال تســمح بالّصــرف اآلمــن، وفــي اآلونــة األخيــرة مــع 
التوّســع الزراعــي الّصناعــي الّســكاني ظهــرت مخلّفــات معاصــر الزيتــون التــي تلقــى بكميـّـات كبيــرة مــن ميــاه الجفــت، والملّوثــات 
الزراعــات التكثيفيــة مــن أســمدة ومبيــدات والتــي ترشــح مــع ميــاه الصــرف الزراعــي، ويضــاف إليهــا حاليــاً ميــاه الصــرف الّصناعي 
ــم المشــكلة ودق جــرس  ــى تفاق ــى الســاحل، أّدت ال ــة إل ــات االقتصاديّ ــن الفعاليّ ــر م ــال الكثي ــع الّصناعــي وانتق الناتجــة عــن التوّس
اإلنــذار لحمايــة مصــادر الميــاه العذبــة فــي الســاحل ومنهــا حــوض نهــر الكبيــر الشــمالي الــذي يُعــّد مــن أكبــر األحــواض المائيـّـة فــي 
الّســاحل الّســوري، ويخضــع لمنــاخ متوســطي ذو شــتاء ماطــر معتــدل وصيــف حــار جــاف ومعــّدالت رطوبــة عاليــة وهطــوالت 
عاليــة تتــراوح بيــن 692 مــم فــي خربــة ســوالس و1264 مــم فــي كســب، بمتوســط هطــول ســنوي يقــّدر بنحــو 950 مــم علــى كامــل 
الحــوض، يرشــح القســم األكبــر منهــا إلــى الحوامــل المائيّــة )ســينومانيان وتورونيــان(، حيــث يقــّدر معامــل الجريــان الجوفــي بيــن 
)40-60(% مــن الهطــل )علــي، 2003(، ويعتمــد النهــر فــي تغذيتــه بالمــاء مــن المصــادر بشــكٍل أساســي علــى الهاطــل المطـــري 
ــّري الرئيســية  ــاه الّراشــحة مــن خطــوط ال ــطحية والمي ــطحية وتحــت الّس ــع الّس ــى الينابي ــل عل ــى الحــوض الســاكب وبشــكٍل أق عل
ــة  ــة مؤلّف ــات حصوي ــكة وطبق ــر متماس ــرا غي ــن كونغلوي ــري م ــرير النه ــف الّس ــة، 2011(. يتألّ ــوارد المائي ــة )وزارة الم والثانوي
ــة مــن صخــور قاعديــة )غابــرو، ديابــاز(،  ــة عائــدة إلــى الترياســي )المعقــد األفيوليتــي( مؤلّف مــن حجــر كلســي وتكّشــفات صخريّ
وصخــور فــوق قاعديــة )ســربنتين(، وصخــور رســوبيّة بركانيّــة )صبّــات بركانيّــة، طــف، مــارل(، وهــي غنيّــة بمعــادن المنغنيــز، 
ــد  ــة، وق ــّون بشــكٍل رئيســي مــن توّضعــات بحريّ ــد، والســيليس، وينتهــي الحــوض بســهل فيضــي واســع مك ــوم، والحدي والمغنيزي
اســتُخدمت رســوبيّات هــذا الّســهل الفيضــي لمــواد البنــاء لغناهــا بالحصــى والرمــال وكذلــك ردميــات للســدود والطــرق )علــي، 2003(. 
تُســتثمر األراضــي المجــاورة لضفــاف النهــر فــي األغــراض الزراعيّــة التــي كانــت تــروى األراضــي الزراعيــة ســابقاً مــن النهــر 
مباشــرة وحاليــاً بعــد إنشــاء ســد 16 تشــرين بقــدرٍة تخزينيـّـٍة وصلــت إلــى 220 مليــون م3، أُنشــئت شــبكة مــن خطــوط الــري الحديثــة 
المحمولــة والمطمــورة والســطحيّة لتــروي معظــم األراضــي حــول الّســرير النهــري، وحاليــاً يتــرك فــي مجــراه فــي فصــل الّصيــف 
ــة فــي مجــرى النهــر، وتشــّكل هــذه الميــاه  ــة والحيوانيّ ــة مــن الميــاه قــد تصــل إلــى 0.5 م3/ثــا حفاظــاً علــى البيئــة الزراعيّ كميّ
باإلضافــة إلــى الميــاه المختزنــة فــي الرســوبيّات الرباعيّــة لســرير النهــر الميــاه التــي يمكــن اســتثمارها مــن الّســرير النهــري لحفــر 
آبــار لميــاه الشــرب بعــد إجــراء المعالجــات الالزمــة عليهــا. إّن تلــّوث ميــاه األنهــار فــي حــوض الّســاحل بميــاه الّصــرف الّصناعــي 
ســيقود إلــى مشــكلة أعقــد وهــي تلــّوث التربــة ألّن المنطقــة تخضــع لنظــاٍم زراعــي مكثــف، ففــي دراســة قــام بهــا كّل مــن المركــز 
ــة ــوارد الطبيعيّ ــوم األرض والم ــي لعل ــد الفيدرال ــة )أكســاد( والمعه ــة واألراضــي القاحل ــي لدراســات المناطــق الجاف العرب

)B.G.R. 2000( من أجل معرفة الّســبب الرئيســي لتلّوث الترب الزراعيّة بالمعادن الثقيلة والتي تُروى بمياه نهر بردى 
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فــي غوطــة دمشــق، ُوجــد أنّهــا المخلّفــات الصناعيّــة والصحيّــة التــي تصــب فــي ميــاه النهــر، إضافــةً إلــى التلــّوث الهوائــي الناجــم 
عــن وســائل النقــل والــذي يترســب بــدوره مــع ميــاه المطــر فــي التربــة الزراعيـّـة )Möller et al., 2005(، كمــا أظهــرت الّدراســة 
بــأّن حركــة المعــادن الثقيلــة تكــون بطيئــة فــي التــرب الطينيـّـة المائلــة للقلويـّـة وذات المحتــوى العالــي مــن كربونــات الكالســيوم كمــا 

.)Möller et al., 2005( تكــون قابليــة االســتفادة منهــا قليلــة بســبب تثبيتهــا فــي التربــة
تبــرز أهميـّـة البحــث فــي معرفــة تأثيــر صــرف الميــاه الملّوثــة مباشــرةً إلــى ميــاه النهــر وأضرارهــا المســتقبليّة فــي تغيـّـر مواصفــات 
ميــاه النهــر وخصوصــاً أّن ميــاه حــوض نهــر الكبيــر الشــمالي هــي مــن أعــذب الميــاه المتبقيـّـة فــي الّســاحل الّســوري، كمــا أنـّـه يمــّر 
عبــر منطقــة ســكنيّة وزراعيـّـة كثيفــة وصــوالً إلــى البحــر، حيــث يتــّم إلقــاء القمامــة وميــاه الّصــرف الّصحــي فــي مواقــع مختلفــة منــه 
بشــكٍل مباشــر، فضــالً عــن تلــّوث ميــاه النهــر بمصــادر تلــّوث صناعيـّـة فــي األحبــاس الدنيــا منــه )معمــل الحديــد والدرفلــة ومعمــل 

الكونســروة، ومعامــل الزيــوت المعدنيـّـة، والمســلخ المركــزي(.
يهدف البحث إلى:

- وضع خرائط هيدرولوجيّة رقميّة لحوض نهر الكبير الّشمالي من أجل تحديد حدود الحوض الّساكب بشكٍل دقيق.
- تحديد نقاط التجميع على الخرائط الّرقمية من أجل اختيار مواقع ممثلة لألحواض الفرعية تعتمد كنقاط اعتيان.

- رصد بعض مؤشرات التلّوث في الحوض الّساكب للنهر وفقاً للمواصفات القياسيّة السوريّة المعتمدة.
مواد البحث وطرائقه:

منطقــة الدراســة: يقــع حــوض نهــر الكبيــر الشــمالي فــي شــمال غــرب ســورية )الشــكل 1(. مــا بيــن كتلتــي البايــر والبســيط والســهل 
الســاحلي، ويُعتبــر النهــر الكبيــر الشــمالي مــن أكبــر وأطــول أنهــار المنطقــة الســاحليّة )عبــد الســالم، 1990(، حيــث ينبــع النهــر مــن 
هضبــة البايــر علــى ارتفــاع 1100 م ليصــب فــي البصــة فــي البحــر المتوســط جنــوب الالذقيــة بطــول يبلــغ 96 كــم، منهــا 60 كــم 

فــي األراضــي الّســورية، ويبلــغ تدفقــه الوســطي 5 م3/ثــا ويصــل تدفقــه األعظمــي فــي موســم الفيضــان إلــى 40 م3/ثــا.
مراحل العمل: تّم العمل على ثالثة مراحل كالتالي:

- مرحلة العمل المكتبي: تّم وضع الخريطة الهيدرولوجيّة للحوض النهري وفق المنهجية التالية:
1. تحديــد حــدود الحــوض مــن مكاملــة معطيــات نمــوذج االرتفــاع الّرقمــي مــع الخرائــط الطبوغرافيـّـة المرقمنــة، وتــّم تنفيــذ اإلرجــاع 
 ،)GPS. المأخوذة باســتخدام( )Global Control Point GCP( بمســاعدة نقــاط الضبــط الحقلــي Georeferencing  المكانــي

Arc Hydro تــّم اســتنتاج مواصفات الحــوض باســتخدام أدوات ،WGS84 وفــق نظــام اإلحداثيــات
ــة التــي تدعــم وتصــب فــي النهــر علــى مقيــاس  ــة والمســيالت المائيّ 2. رقمنــة مجــرى النهــر مــع جميــع الّروافــد والمجــاري المائيّ

ــة )30 م(  ــك بدق ــاع الرقمــي DEM وذل 1:50000 وبمســاعدة نمــوذج االرتف
)Hillshade ،Aspect ،Slope ،DEM 3. إنتاج الشرائح التالية )خريطة خطوط المناسيب، شريحة

ــة  ــة والمجــاري المائيّ ــد الشــبكة المائيّ ــك تحدي ــة Watersheds( وكذل ــة )المســتجمعات المائيّ ــة الفرعيّ ــد األحــواض المائيّ 4. تحدي
ــة للحــوض. الرئيســية والفرعيّ

.)Concentration points( ونقاط  التجميع )Drainage points( ونقاط  الصرف )Drainage Line( 5. تحديد  كل  من  خطوط  الصرف
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الشكل 1. حوض نهر الكبير الشمالي 

- مرحلــة العمــل الحقلــي: تــّم تحديــد إحداثيــات نقــاط اإلعتيــان بجهــاز GPS، وأُخــذت عيّنــات ميــاه شــهرياً مــن مجــرى النهــر مــن 
نقــاط اإلعتيــان خــالل موســم 2009-2010، باســتخدام عبــوات ســعة 1000 ملــم وبشــكل يــدوي فــي النقــاط التاليــة )المصــب، جســر 
عطــاهللا، الســفكون، كفريــا، مــرج الزهــور، عيــن العشــرة( وباســتخدام جهــاز قطــف العيّنــات فــي )ســوق الهــال، خــان الجــوز، وادي 

الشيخان(. 
- مرحلة العمل المخبري: أُجريت على العيّنات المائيّة المدروسة التحاليل الكيميائيّة اآلتية: 

pH-meter بواسطة جهاز )pH( قُّدر الرقم الهيدروجيني -
Electronic Conductivity بجهاز قياس الناقلية الكهربائية )EC( قُّدرت الناقلية الكهربائية -

- قُّدرت األمالح الكليّة الذائبة )TDS( بجهاز قياس الناقليّة الكهربائيّة
SO4( بجهاز سبيكتروفوتومتر Spectro Photo Meter على طول موجة 492 نانومتر 

- قُّدرت الكبريتات )2-
Flam Photo Meter بجهاز اللهب )K+( والبوتاسيوم )Na+( قُّدر الصوديوم -

)Skalar( بجهاز التحليل اآللي )Mg+2( والمغنيزيوم  )Ca+2( قُّدر الكالسيوم -
- قُّدر)TOC(  بجهاز قياس الكربون العضوي الكلي 

.)Skalar( بحهاز التحليل اآللي )NO2
NO3( والنتريت )-

- قُّدر النترات )-
النتائج والمناقشة:

وضعــت خريطــة التضاريــس للحــوض باالعتمــاد علــى معطيــات نمــوذج االرتفــاع الرقمــي )DEM-STRM 30m(، وظهــر فــي 
الحــوض 41 مســتجمعاً مائيــاً )Watersheds( )الشــكل 2(.
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الشكل 2. المستجمعات المائية ونقاط التجميع وخطوط الصرف ونقاط االعتيان لحوض نهر الكبير الشمالي

ــي  ــم2 ف ــة و853 ك ــي التركي ــي األراض ــم2 ف ــا 172 ك ــم2، منه ــت 1025 ك ــب فبلغ ــى المص ــع إل ــن المنب ــاحته م ــاب مس ــّم حس وت
ــي: ــية ه ــدات تضاريس ــالث وح ــى ث ــوض إل ــم الح ــن تقس ــد أمك ــم، وق ــه 217 ك ــغ طول ــط يبل ــورية، وبمحي ــي الس األراض

- األحباس العليا من منابعه في عين العشرة وسلور وحتى سهل الّسفكون والذي يكون فيه عرض مجرى النهر بين 50-100 م.
- الحــوض األوســط ويبــدأ مــن ســهل الّســفكون حتــى بدايــة الّســهل الّســاحلي الفيضــي عنــد خــان عطــا هللا علــى ارتفــاع 75 م وعلــى 

بعــد 21 كــم مــن المصــب.
- الّســهل الفيضــي تتمايــز فيــه مصاطــب النهــر األربعــة بشــكٍل واضــح والمؤلّفــة مــن حصــى وحجــارة ورمــل وطمــي، وال يتجــاوز 
عــرض الســرير النهــري 50 م حاليــاً، فــي حيــن أّن عرضــه كان يتجــاوز 600 م فــي بعــض األماكــن، وينتهــي النهــر إلــى مصبــه 

فــي البصــة )الشــكل 3(.
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الشكل 3. تضاريس حوض نهر الكبير الشمالي مستخرجة من نموذج االرتفاع الرقمي

أظهــرت نتائــج تحليــل عينــات الميــاه اختالفــاً فــي قيــم pH المتحصــل عليهــا باختــالف نقــاط المراقبــة المدروســة، إال أنهــا كانــت 
ذات ســلوك متشــابه تقريبــاً خــالل األشــهر بالنســبة لنقطــة المراقبــة ذاتهــا، حيــث لوحــظ أن قيمــة pH لنقطتــي المراقبــة فــي كل مــن 
ــة القياســية الســورية )8.5( فــي كل أشــهر الســنة  ــم تتجــاوز الحــدود المســموح بهــا فــي المواصف مصــب النهــر ومــرج الزهــور ل
المدروســة، فــي حيــن تجــاوزت الحــدود المســموح بهــا فــي المواصفــة القياســية الســورية فــي نقــط المراقبــة فــي ســوق الهــال وجســر 
عطــا هللا والســفكون وعيــن العشــرة فــي كل أشــهر الســنة المدروســة، أمــا نقطتــي المراقبــة فــي كل مــن خــان الجــوز ووادي شــيخان 
فــكان لهمــا ســلوكاً مختلفــاً، حيــث بقيــت قيمــة pH المدروســة أقــل مــن الحــدود المســموح بهــا فــي المواصفــة القياســية الســورية فــي 
كل أشــهر الســنة باســتثناء شــهر كانــون الثاني/ينايــر وبلغــت أعلــى قيمــة pH )9.52( فــي شــهر حزيران/يونيــو فــي الســفكون بينمــا 
بلغــت أدنــى قيمــة لــه )7.83( فــي شــهر شــباط/فبراير فــي نقطــة المراقبــة فــي مــرج الزهــور، وبالعمــوم كانــت ميــاه النهــر قاعديــة 

خفيفــة، ويعــزى ذلــك إلــى طبيعــة الّصخــور الكلســيّة التــي يمــر عليهــا النهــر مــن منبعــه إلــى المصــب )الشــكل 4(.
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الشكل 4. قيم الرقم الهيدروجيني لعينات المياه في نهر الكبير الشمالي

لــم تتجــاوز قيمــة الناقليــة الكهربائيــة )EC( القيــم المســموح بهــا فــي المواصفــة القياســية الســورية )dS/m 0.7( باســتثناء نقطتــي 
المراقبــة فــي المصــب وســوق الهــال واللتــان تجاوزتــا الحــدود المســموح بهــا فــي كل أشــهر الســنة وذلــك لضعــف انحــدار النهــر 
حيــث تشــكل هاتــان النقطتــان مــكان تجمــع الملوثــات قبــل الصــرف فــي البحــر، وكانــت أدنــى قيمــة لــكال النقطتيــن فــي آذار/مــارس 
ــد  ــة األشــهر المدروســة فق ــة ولكاف ــاط المراقب ــة نق ــي كاف ــة لـــ EC ف ــى قيم ــا أدن ــي )dS/m 0.8– 0.93(، أم ــى التوال ــت عل وبلغ
كانــت )ds/cm 0.54( فــي الســفكون فــي شــهر أيلول/ســبتمبر، بينمــا كانــت أعلــى قيمــة لهــا )ds/cm 1.745( فــي المصــب فــي 
شــهر كانــون الثاني/ينايــر، وتعــزى االختالفــات الشــهرية فــي القيــم الــى التغيــرات الشــهرية فــي غــزارة النهــر الناتجــة عــن تفــاوت 

الهطــوالت المطريــة والتــي يعتمــد عليهــا النهــر فــي تغذيتــه )الشــكل 5(.

الشكل 5. قيم الناقلية الكهربائية لعينات المياه في نهر الكبير الشمالي



88 حاج حسين وآخرون- المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)3(:80-95 . أيلول/سبتمبر 2017

Haj Husein et al., - Syrian Journal of Agricultural Research 4(3):80-95. September 2017

وكان الســلوك ذاتــه بالنســبة لألمــالح الكليــة الذائبــة )TDS( حيــث تجــاوزت قيمتهــا الحــدود المســموح بهــا فــي المواصفــة القياســية 
ــاه وتعمــل  ــي ادن ــث يكــون انحــدار النهــر ف ــي المصــب وســوق الهــال حي ــة ف ــي المراقب ــي كل مــن نقطت الســورية )mg/l 450( ف
هاتــان النقطتــان كنقطتــي تجمــع للملوثــات مــن االحبــاس العليــا، وكانــت أعلــى قيمــة لــكل مــن النقطتيــن فــي شــهر كانــون الثانــي/
ينايــر وبلغــت علــى التوالــي )mg/l 860– 630( حيــث تعمــل الهطــوالت الغزيــرة فــي هــذا الشــهر فــي األحبــاس العليــا علــى جــرف 
الملوثــات الــى األحبــاس الدنيــا مــع بدايــة موســم األمطــار، أمــا أدنــى قيمــة لــكل مــن النقطتيــن فكانــت فــي شــهر آذار/مــارس حيــث 
بلغــت علــى التوالــي )mg/l 372 - 386(، ويعــزى االختــالف الشــهري هنــا الــى غــزارة النهــر والتــي تكــون فــي حدهــا األعظمــي 
مــع بــدء فصــل الربيــع والتــي تعمــل علــى صــرف الملوثــات الــى البحــر، أمــا أدنــى قيمــة لـــ TDS فــي كافــة نقــاط المراقبــة ولــكل 
األشــهر المدروســة فقــد كانــت )mg/l 249( فــي نقطــة المراقبــة فــي وادي شــيخان فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر، بينمــا كانــت أعلــى 

قيمــة لهــا )mg/l 860( فــي نقطــة المراقبــة فــي المصــب فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر )الشــكل 6(.

الشكل 6. قيم األمالح الكلية الذائبة في عينات مياه نهر الكبير الشمالي

بالنســبة لعنصــر الصوديــوم )+Na( فقــد أظهــرت الدراســة عــدم تجــاوز القيــم المتحصــل عليهــا للعينــات المدروســة الحــدود المســموح 
بهــا فــي المواصفــة القياســية الســورية )mg/l 69( وهــذا يتوافــق مــع قيــم تحليــل الناقليــة الكهربائيــة والتيأاظهــرت عــدم تملــح الميــاه 
والمعروفــأان قيــم الصوديــوم تتناســب طــرداً مــع قيــم الناقليــة الكهربائيــة والملوحــة، باســتثناء نقطــة المراقبــة فــي المصــب والتــي 
ــل المصــب ماعــدا  ــي معظــم أشــهر الســنة المدروســة نتيجــة الصــرف الصحــي والزراعــي قب تجــاوزت الحــدود المســموح بهــا ف
ــاه للحفــاظ علــى بيئــة  شــهري آذار/مــارس )الغــزارة العظمــى للنهــر( وآب/أغســطس )فتــح قنــوات الســد لتمريــر 0.5 م3 مــن المي
النهــر(، وقــد بلغــت قيمــة الصوديــوم فيهمــا علــى التوالــي )mg/l-47.1 51.7( أمــا أدنــى قيمــة للصوديــوم فــي كافــة نقــاط المراقبــة 
ولكافــة األشــهر المدروســة فقــد كانــت )mg/l 23.3( فــي نقطــة المراقبــة فــي مــرج الزهــور فــي شــهر شــباط/فبراير نتيجــة قربهــا 
مــن المنبــع، بينمــا كانــت أعلــى قيمــة لهــا )mg/l 117( فــي نقطــة المراقبــة فــي المصــب فــي شــهر حزيران/يونيــو كونهــا نقطــة 

التجميــع النهائيــة للملوثــات )الشــكل 7(.
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الشكل 7. قيم شاردة الصوديوم في عينات مياه نهر الكبير الشمالي

ــورية )60.8  ــية الس ــة القياس ــي المواصف ــا ف ــموح به ــدود المس ــزه الح ــاوز تركي ــظ تج ــد لوح ــوم )Mg+2( فق ــا عنصــر المغنيزي أم
mg/l( فــي كل مــن نقطتــي المراقبــة فــي المصــب وســوق الهــال فــي كل مــن شــهري حزيران/يونيــو وتشــرين الثاني/ينايــر، وبلغــت 
أعلــى قيمــة للمغنيزيــوم فــي نقطــة المراقبــة فــي المصــب فــي شــهر تشــرين الثاني/ينايــر )mg/l 69.31(، وتفســير ذلــك يرجــع إلــى 
أنهمــا النقطتــان األخيرتــان فــي مســار النهــر والتــي يتــم فيهــا تجمــع الملوثــات مــن األحبــاس العليــا ومــن الصــرف الصحــي القــادم 
والزراعــي القــادم مــن مدينــة الالذقيــة وضواحيهــا، أمــا أدنــى قيمــة فكانــت فــي نقطــة المراقبــة فــي عيــن العشــرة فــي شــهر كانــون 
الثاني/ينايــر فقــد بلغــت )mg/l 1.07(، حيــث أن الميــاه قادمــة مــن المنابــع قبــل تعرضهــا للتلــوث مــن المصــارف الصحيــة للقــرى 

فــي المنطقــة )الشــكل 8(.

الشكل 8. تركيز شاردة المغنيزيوم في عينات مياه نهر الكبير الشمالي
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تجــاوزت قيــم البوتاســيوم )+K( الحــدود المســموح بهــا فــي المواصفــة القياســية الســورية فــي جميــع المواقــع وكافــة األشــهر، وبلغــت 
 )2.3 mg/l( نقطــة المراقبــة فــي المصــب فــي شــهر تشــرين الثاني/ينايــر بينمــا كانــت أدنــى قيمــة لــه )19.3 mg/l( أعلــى قيمــة لــه
ــة  ــي منطق ــوم والبوتاســيوم ف ــم المغنيزي ــاع قي ــل ارتف ــا )الشــكل 9(، ويُعلّ ــع كفري ــي موق ــة ف ــي شــهر شــباط/فبراير نقطــة المراقب ف
المنابــع بمــرور النهــر علــى صخــور الســربنتين الغنيــة بهذيــن العنصريــن، وبينمــا يعــزى االرتفــاع فــي األحبــاس الدنيــا إلــى الّســبب 

الســابق إضافــةً الصــرف الصناعــي والزراعــي والصحــي الــوارد الــى النهــر قبيــل المصــب.

الشكل 9. قيم شاردة البوتاسيوم في عينات مياه نهر الكبير الشمالي

أمــا قيمــة الكربــون العضــوي الكلــي )TOC( فقــد تجــاوزت الحــدود المســموح بهــا فــي المواصفــة القياســية الســورية فــي معظــم 
أشــهر الســنة وفــي معظــم المواقــع حيــث بلغــت أعلــى قيمــة لــه )mg/l 14.85( فــي شــهر آب/أغســطس فــي نقطــة ســوق الهــال 
والتــي تعتبــر نقطــة تجمــع الملوثــات قبــل المصــب نتيجــة لضعــف انحــدار النهــر، وكانــت أدنــى قيمــة لــه )mg/l 2.26( فــي كفريــا 

فــي شــهر تشــرين الثاني/ينايــر )الشــكل 10(، نتيجــة لــورود روافــد نقيــة الــى هــذه النقطــة مــن الشــمل جهــة المنبــع.

الشكل 10. قيم الكربون العضوي الكلي في عينات مياه نهر الكبير الشمالي
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لم تتجاوز قيم الكالسيوم )Ca+2( والكبريتات SO4(-)2 الحدود المسموحة في كل المواقع وفي كل أوقات المراقبة )الشكل 11(. 

الشكل 11. قيم الكالسيوم والكبريتات في عينات مياه نهر الكبير الشمالي

الشكل 12. قيم اآلزوت المعدني في عينات مياه نهر الكبير الشمالي

NO2( ســلوكاً مختلفــاً، فقــد تجــاوزت قيــم النتريــت الحــدود المســموح بهــا فــي المواصفــة 
-, NO3

ســلكت مركبــات اآلزوت المعدنــي )-
القياســية الســورية فــي معظــم أشــهر الســنة باســتثناء شــهري آذار/مــارس وآب/أغســطس اللــذان لــم يتجــاوزا الحــدود المســموح بهــا 
ــم النتــرات الحــدود المســموح بهــا فــي المواصفــة  ــم تتجــاوز قي فــي أي نقطــة مــن نقــاط المراقبــة، بينمــا علــى العكــس مــن ذلــك ل
ــدود  ــاوز الح ــذي تج ــو وال ــهر حزيران/يوني ــتثناء ش ــنة باس ــهر الس ــم أش ــي معظ ــة وف ــاط المراقب ــم نق ــي معظ ــورية ف ــية الس القياس
المســموح بهــا فــي كافــة نقــاط المراقبــة المدروســة، وشــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر الــذي تجــاوز الحــدود فــي نقطتــي المراقبــة فــي 
المصــب وســوق الهــال، وبلغــت أعلــى قيمــة للنتريــت فــي شــهر شــباط/فبراير فــي نقطــة المراقبــة فــي وادي الشــيخان حيــث بلغــت 
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قيمــة النتريــت فيهــا )mg/l 0.8(، بينمــا كانــت أدنــى قيمــة لــه فــي شــهر آب فــي نقطــة المراقبــة فــي المصــب والتــي بلغــت قيمــة 
النتريــت فيهــا )mg/l 0.01( أمــا النتــرات فقــد بلغــت أعلــى قيمــة لــه )mg/l 80.76( فــي شــهر حزيران/يونيــو فــي نقطــة المراقبــة 
فــي المصــب نتيجــة وجــود المســلخ المركــزي ووجــود المكــب  الرئيســي لنفايــات مدينــة الالذقيــة )مكــب البصــة(، كمــاأان المنطقــة 
تتأثــر باألســمدة الكيميائيـّـة ســيما وأنهــا خاضعــة للتكثيــف الزراعــي )حمضيــات وزراعــات محميــة (، وكانــت أدنــى قيمــة لــه )0.15 
mg/l( فــي شــهر آب/أغســطس فــي نقطــة المراقبــة فــي الســفكون )الشــكل 12(، ومــن المحتمــل أن يعــود ذلــك إلــى طبيعــة وتركيــز 

المخلفــات التــي تصــب فــي النهــر والتــي تختلــف باختــالف مواقــع نقــاط المراقبــة.
االستنتاجات: 

- بيّنــت الدراســة أن ميــاه النهــر معتدلــة إلــى قاعديــة خفيفــة فــي المنابــع واألحبــاس العليــا والوســطى، غيــر أن الرقــم الهيدروجينــي 
يــزداد بشــكل مفاجــئ كلمــا اقتربنــا مــن المصــب، ولــم تُظهــر ميــاه النهــر أي آثــار للتلــوث بالكبريتــات.

- ظهــرت دالئــل علــى ارتفــاع الناقليــة الكهربائيــة لميــاه النهــر فــي كافــة المواقــع، وهنــاك دالئــل علــى حــدوث تلــوث بيولوجــي فــي 
كافــة نقــاط المراقبــة، تؤكــده ارتفــاع قيــم الكربــون العضــوي الكلــي ومركبــات اآلزوت. 
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Abstract
The study was carried out to assess water pollution of Nahral-Kabir Al-Shamali 
according to the Syrian National Standard )SNS(, because of that the following 
thematic maps of water streams, water catchments, Water bodies, concentration and 
draining points were developed. Those thematic were carried out using ArcHydro 
extension of GIS in order to select sampling sites along the river course. Water 
samples were taken from 9 permanent measurement points along the river during 
two seasons 2009 and 2010. The locations were: Estuary, Souq al-Hal, Jisr Ata 
Allah, Al-Saffkoun, Kafrya, Khan Al- Jouz, Wadi Al- Sheikhan, Marj Al-Zhour and 
Ein Al-Ashra. However, The changes in elements concentration i.e. NO3

-, NO2
-, SO4

-

2, Ca+2, Mg+2, Na+, K+, pH, TDS, EC and TOC were studied. The findings showed 
a variation in pH values by the changes in the studied observation points, but they 
had almost similar behavior for the observation point itself. The pH value exceeded 
the permissible limits of the Syrian National Standard )SNS( in the observation 
points of Souq Al-Hal, Jisr Ata Allah, Al-Saffkoun and Ein Al-Ashra in all the 
studied months. The highest pH value was 9.52 in June at Al-Saffkoun, while the 
lowest one was 7.83 in February at Marj Al-Zhour. According to the study findings, 
the same behavior was for EC values and total dissolved salts )TDS(. Most of the 
observation points didn’t exceed the permissible EC values and total dissolved salts 
)TDS(, except for the observation points of the Estuary and Souq Al-Hal, where the 
value exceeded the permissible limits in all the studied months, and the lowest EC 
value for both observation points were 0.803 and 0.93 in March, respectively, and 
for total dissolved salts )TDS( the lowest values were 372 and 386 mg/L. The highest 
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values of EC were 1.33 and 1.745dS/m in  January, respectively, and for total 
dissolved salts )TDS( the highest values for both points were 630 and 860 mg/l. In 
terms of Na, the study showed that the obtained values of the studied samples had 
no excess of permissible limits in SNS i.e. 69 mg/l except for the Estuary, where the 
value exceeded the permissible limits in most of the studied months, and the highest 
value was 117.4 mg/l in January. Mg concentration exceeded the permissible limits 
of SNS i.e. 60.8 mg/l in the Estuary and Souq Al-Hal in June and November, so the 
highest value was in the Estuary in November i.e. 69.31 mg/l. K values exceeded 
the permissible limits of SNS in all sites and months with the highest value of 19.3 
in the Estuary in November and the lowest value of 2.3 mg/l in February at Kafrya 
site. TOC values exceeded the permissible limits of SNS in all months and for most 
sites, so the highest value was 14.85 mg/l in August at Souq Al-Hal, and the lowest 
value was 2.26mg/l in November at Kafrya. On the other hand, NO2

-, and NO3
- have 

had different behavior, where the nitrite values exceeded the permissible limits of 
SNS in most of the studied months except for March and August, which didn’t 
exceed these limits at any point of observation points. On the contrary, the nitrate 
values didn’t exceed the permissible limits of SNS at most observation points in 
most months, thus the highest value of nitrite was 0.8mg/l in February at Wadi Al- 
Sheikhan. The highest nitrate value was 80.76mg/l in June at the Estuary point. This 
is attributed to the untreated industrial wastewater of some factories )iron rolling 
and mineral oils( at Estuary point.
Keywords: Nahr al-Kabir al-Shamalli, Thematic maps.


