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İDLİB GENEL JEOLOJİSİ
1- GENEL JEOLOJİ

İnceleme alanı ve çevresinde Senozoyik yaşlı birimler altta Eosen yaşlı karstik özellikli 
kireç taşı-dolomitik kireçtaşı ardalanması ile başlamakta ve marn ile ara tabakalı olarak 
devam etmektedir. Eosen kireç taşı sahanın güneyinde, doğu-batı doğrultusunda bir 
şerit halinde uzanan yükseltileri oluşturmaktadır. Miyosen çökelleri kireçtaşı, killi kireç 
taşı-marn ve konglomera litolojileri ile Eosen yaşlı kireç taşı üzerine gelmektedir. Saha-
nın doğu, batı ve kuzeyinde yayılım gösteren Miyosen birimleri kireç taşı, killi kireç taşı-
marn ve az killi kireç taşı özelliğindedir. Doğuya Cilvegözü'ne doğru marna geçiş 
gösteren birim, tebeşirimsi özelliktedir. Konglomera birimi sahada yüzeylenmemesine 
karşın, batıda açılan kuyularda konglomera kesilmiştir. Kuvaterner yaşlı birimler 
alüvyon ile temsil edilmekte olup, çakıllı, kumlu ve killi seviyelerin ardalanması 
şeklindedir. İnce-leme alanı Eosen denizinden sonra Miyosen transgresyonunun etkisi 
altında, Miyosen çökelleri ile örtülmüştür. Miyosen yaşlı kireçtaşı yatay veya yataya 
yakın tabakalı olup, kırıklar boyunca ikincil eğim kazanmıştır.

2- HİDROJEOLOJİK VE HİDROLOJİK ÖZELLİKLER

Çalışma alanındaki akifer iki bölüme ayrılmaktadır. Bu çalışmada, Miyosen yaşlı karstik 
kireç taşı akiferi Üst Karstik Akifer (ÜKA), Eosen yaşlı karstik kireç taşı akiferi ise, Alt 
Karstik Akifer (AKA) olarak adlandırılmıştır. Alt akiferde yer altı suyu dolaşımı tektonik 
hatları izlemektedir. Şahıs kuyularında yapılan seviye ölçümleri sonucunda sahadaki 
yer altı suyu akım yönünün güneybatıdan kuzeydoğuya ve doğuya doğru olduğu 
belirlen-miştir. Jeofizik çalışmalar sonucunda sahada çok sayıda gömülü eğim atımlı 
normal fayın bulunduğu, buna bağlı olarak gelişen horst-graben yapısının sahayı 
bölümlere ayırdığı ve yer altı suyu dolaşımının tektonik yapı tarafından kontrol edildiği 
anlaşılmıştır. Eosen yaşlı kireç taşı-dolomitik kireç taşı ardalanmalı birim sahadaki en 
önemli akifer olup, Miyosen yaşlı birimin kireç taşı seviyeleri ise sahanın 
kuzeydoğusuna doğru verim-liliği artan akifer özelliğindedir. Daha önce açılmış olan 
kuyularda 300-600 metrede 3-15 lt/sn debili sular elde edildiği görülmüştür.

3- SONUÇ VE ÖNERİLER

a- Belirlenen lokasyonlarda açılacak sondaj kuyuları mümkün ise havalı sondaj
sistemi, değil ise darbeli sondaj sistemi ile açılmalıdır.

b- Yer altı suyunun seviyesi aşırı kullanımdan dolayı düşmüş durumdadır.
Bölgede daha fazla su kuyusu açılırsa yer altı su seviyesi çok daha derinlere
inecektir.
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2000'Lİ YILLARIN ORTALARINDA SULANAN ALANLAR, 
ASİ NEHİR HAVZASININ SURİYE KISMI
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GENEL JEOLOJİ HARİTASI
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1930 İLE 2013 YILLARI ARASINDA SULANAN ALAN VE 
NEHİR DEŞARJINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER.
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SURİYE TEKTONİK HARİTASI
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