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 :مقدمة - 1•

تعّد مشكلة المٌاه فً أواخر القرن العشرٌن وبداٌة القرن الحالً من •

العالم العربً ، وتتطلب تنسٌقاً وتعاوناً  تواجه أخطر المشاكل التً

بٌن جمٌع الدول العربٌة من أجل الوصول إلى حلول مستقبلٌة 

 .مقبولة 

تتمٌز الجمهورٌة العربٌة السورٌة بوضعها المائً الحرج بسبب •

، فقسماً كبٌراً (ماعدا حوض الساحل ) محدودٌة الموارد المائٌة 

من المصادر المائٌة فً سورٌة ٌؤتً من خارجها بحٌث ٌصبح 

 .موضع نزاع مع دول الجوار
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لقد شهدت سورٌة منذ أوائل سبعٌنٌات القرن العشرٌن وحتى •

اآلن ثورة مائٌة حقٌقٌة تمثلت ببناء السدود وإقامة المنشآت 

المائٌة واستصالح األراضً ، ومن البدٌهً أن ٌرافق هذا الكم 

الكبٌر من األعمال والمنشآت هفوات ومالحظات فنٌة أدت إلى 

تدنً عامل استثمارها ، وكان لحوض الساحل النصٌب األوفر 

من تلك المشارٌع المائٌة فقد نفذت لصالحه سدود عدة ومن 

 16أهمها سد الباسل ، تل الحوش ، خلٌفة ، بللوران وسد 

 . وغٌرها ...تشرٌن
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 :الظروف الطبوغرافٌة والمناخٌة السائدة  -2•

ٌقع حوض الساحل فً الجزء الغربً من الجمهورٌة العربٌة السورٌة ، •

وٌحده غرباً البحر األبٌض المتوسط ، ومن الشرق سلسلة الجبال الساحلٌة 

تبلغ مساحة . ومن الشمال الحدود التركٌة ، وجنوباً الحدود اللبنانٌة 

وٌقسم . 45kmوبعرض وسطً 120km، بطول 5086km2الحوض 

حوض الساحل إلى ثالث مناطق رئٌسٌة حسب التضارٌس الطبوغرافٌة 

 :  المإثرة على كمٌة الهطول ، كما ٌؤتً 

عن سطح ( (100m-0السهول الساحلٌة ٌتراوح ارتفاعها بٌن المنسوب -•

 وعرض وسطً ٌتراوح بٌن (870km2)البحر وبمساحة إجمالٌة

(3-15km) وهً أراضً منبسطة ذات مٌول خفٌفة ،. 

، وتبلغ مساحتها  (400m-100)المناطق الهضابٌة ٌتراوح ارتفاعها بٌن -•

(1300km2)  وتمتاز بمٌول متوسطة. 

عن (1300m-400)المناطق الجبلٌة المرتفعة وٌتغٌر ارتفاعها بٌن  -•

تتمٌز بمٌولها الحادة ، (2916km2)سطح البحر وتبلغ مساحتها حوالً 

 .وتقطعها ودٌان تشكل المجاري المائٌة لألنهار و السواقً 

، وهً  (300000ha)تبلغ مساحة األراضً القابلة للزراعة فً الحوض •

 .من المساحة الجغرافٌة للحوض %59تمثل 
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   ٌتصف حوض الساحل بمناخ متوسطً معتدل وهطول

مطري جٌد وأراضً زراعٌة خصبة، وتختلف قٌم الهطول 

المطري من منطقة ألخرى تبعاً للتضارٌس وكثافة الغطاء 

النباتً ، وٌتمٌز المسار السنوي للهطول فً حوض الساحل 

باختالفات كبٌرة تتعلق بشكل أساسً بالعوامل المناخٌة 

 .وبالقرب من البحر

 تتراوح قٌم الهطول المطري السنوي فً المناطق السهلٌة

، وفً المناطق الجبلٌة (1300mm-800)والهضابٌة بٌن 

 . (2000mm-800)بٌن

 لقد تبٌن من خالل حساب الهطول الوسطً السنوي الموزون

على كامل مساحة الحوض الساكب بطرٌقة مضلع تٌسن أن 

، وأّن معامل الجرٌان السطحً (1055mm)قٌمته تساوي 

 . (1)، كما ٌوضح الجدول(0.31)الموزون ٌعادل 
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 :الظروف الجٌولوجٌة لحوض الساحل  -3•

تتشكل الجبال الساحلٌة بشكل رئٌسً من التوضعات الجوراسٌة •
والكلسٌة والدولومٌتٌة المغطاة بطبقات من البالٌوجٌن والنٌوجٌن 
والمارل واألحجار الكلسٌة والبازلتٌة ، أما السهول الساحلٌة فقد 

تشكلت من صخور رسوبٌة تعود للحقب الثالث وترتبط بالتشكٌلة 
الجٌولوجٌة للساحل السوري التً تتصف بوجود الكارست 

 .المتكهف 

ٌجب اإلشارة إلى أن التشققات والفوالق الكارستٌة المنتشرة فً •
تساهم فً ( الجزء األوسط من الحوض)صخور الجبال الساحلٌة 

ضٌاع قسم كبٌر من المٌاه بالتسرب عبر باطن األرض ، وتعّد 
 .هذه الظاهرة إحدى أهم المشاكل التً تواجه الدارسٌن 

تنشؤ تربة حوض الساحل فً الغالب من االنجراف الحاصل فً •
سلسلة الجبال الساحلٌة والمرتفعات المحٌطة بها وٌغلب علٌها 

، وقد تشكلت هذه األتربة نتٌجة ( تربة لحقٌة)اللون األحمر
لتوضع ما حملته المٌاه النهرٌة من أتربة ذات منشؤ متنوع تتوضع 

عند مخارٌط الترسٌب لألنهار وعلى طول الساحل وفً ودٌان 
 .األنهار
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   األحواض الساكبة فً حوض الساحل:   (1)الجدول

الهطول الوسطً  الحوض الساكب 

 mmالموزون 
     km2 المساحة

حجم الهطول 

   M.m3الوسطً
معاملللللللللللل ال ريلللللللللللان 

 السطحي 
حجم الجرٌان 

  M.m3السطحً

  1157.3 1097 1055 الكبير الشمالي

0.25 

462.92 

 57.92 193.06 183 الالذقية 

 54.52 143.48 136 وادي قنديل

 56.55 141.37 134 البسيط

 9.50 37.98 36 البدروسية

 112.25 280.63 266 الصنوبر 

 30.38 75.96 72 القبو 

 51.65 215.22 204 القرداحة 

 21.84 72.80 69  بمة 

 72.80 291.18 276 السخابة 

 22.05 116.05 110 السن 

 52.22 208.89 198 حريصون

 35.87 143.48 136  وبر

 28.65 102.34 97 بانياس

 28.28 70.69 67 الباصية

 94.42 377.69 358 مرقية

 106.34 354.48 336 الحصين

 69.0 230 218 الغمقة 

 35.66 178.30 169 المنطار

 87.04 263.75 250 األبرش

 177.77 711.07 674 الكبير ال نوبي 

 1667.63 0.31  5365.72 5086 الم موع
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 :السدود فً الساحل السوري  -4•

، و 1960بدأ بإنشاء أول هذه السدود على نبع السن فً عام •

شهدت العقود األخٌرة من القرن الماضً والعقد األول من 

القرن الحالً تسارعاً كبٌراً فً وتٌرة التنفٌذ ، حٌث بلغ عدد 

عشرٌن سداً مستثمراً  2007السدود المنفذة حتى نهاٌة عام 

فً الحوض ، كما ٌجري العمل على قدم وساق فً تشٌٌد 

سدود عدٌدة إضافٌة بعضها على وشك االنتهاء من بنائه 

وبعضها اآلخر قٌد التنفٌذ ، و قسماً من هذه السدود تم إٌقافه 

لعدم وجود جدوى اقتصادٌة ، أو بسبب طبٌعة وظروف 

المنطقة المقترحة من الناحٌة الجٌولوجٌة التً تتمٌز بانتشار 

الكارست بشكل كبٌر فً المنطقة الوسطى من الحوض 

الممتدة بٌن طرطوس والالذقٌة  مّما ٌشكل عائقاً طبٌعٌاً أمام 

عملٌة تخزٌن المٌاه بكمٌات كبٌرة ، وقد تم التغلب على هذه 

 .  المشكلة بحقن تربة التؤسٌس للتقلٌل من معامل نفاذٌتها
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 2007السدود المنفذة فً حوض الساحل حتى نهاٌة عام 

3.mM 2km  سطح البحيرة حجم التخزين 

 

 حجم التخزٌن اسم السد

    M.m3 

 مساحة األراضي هدف السد تاريخ اإلن از

 haالمروية ،  
مساحة سطح البحٌرة  

km2 

 11.20 14759 شرب+ ري  1986 210 تشرين 16

 3.65 9600 ري 1996 97.88 الثورة

 0.224 - شرب 1975 2.5 الحفة

 1.125 1250 شرب+ ري 1977 15.5 بمموران

 0.150 26 ري 1969 0.3 بيت القصير

 0.196 150 ري 1969 1.5 خربة ال وزية

 0.145 150 ري 1975 0.77 القن رة

 0.093 100 ري 1968 0.37 كرسانا

 0.136 75 ري 1967 0.3 ال وزية

 0.890 1310 ري 1986 10 صالح الدين

 0.950 400 شرب+ري 1987 12.5 الحويز

 0.700 350 شرب+ري 1989 7.5 بيت ريحان

 0.205 - شرب 1992 2.13 بحمرا

 0.138 100 شرب+ ري 1981 1.2 كفردبيل

 2.65 1500 ري 2004 57 السخابة

 0.069 9500 صناعة+شرب+ري 1960 62.208 نبع السن

 0.685 700 تربية األسماك+ ري  1986 3.3 خميفة

 69 10160 طاقة كهربائية+ ري  1997 103.16 الشهيد باسل

 3.0 6820 ري 2003 52.08 تل حوش

 الصوراني
 0.34 شرب 2004 4.5

 الم موع
644.698 56950 95.546 
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   2007السدود قٌد التنفٌذ والدراسة فً حوض الساحل حتى نهاٌة 

 حجم التخزٌن اسم السد 

    M.m3 

 مساحة األراضي هدف السد تاريخ اإلن از

 haالمروية ،  
مساحة سطح البحٌرة  

km2 

 البرادون
 5.3 7500  شرب+ ري  2011 140

 0.0013 300 شرب+ ري  1.6 وطي الخان

 0.0015 50 شرب+ ري  1.3 بابنا

 0.0004 25 شرب 0.55 الباشكاث

 0.00117 300 شرب+ ري  1.8 فاقٌ حسه

 0.00134 200 شرب+ ري  مخوقف 2.1 عَه الكبَشة

 0.0025 200 شرب+ ري  2.5 البلوطت

 0.00134 150 شرب+ ري  1.5 قنَت

 0.0012 150 شرب+ ري  1.5 العامشٍت

إعادة حأهَل سذة 

 السه
 شرب 0.4

 0.3 شرب+ ري  2 شقشا

 0.00143 حغزٍت سذ الثوسة 2 دٍفت

 2.66 6000-4000 حولَذ طاقت+ سً 100 الحصَه

 0.412 ششب 4.2 الذسٍكَش

 سً 3 خشبت كسَح

 سً 3 بَج المشج

 شرب+ ري  مخوقف 1.2 أبو ركشى

 شرب+ ري  كنسبا

 0.12 شرب+ ري  1.5 بَج سوساك

 سً جوبش

 14875 270.15 المجموع
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تبلغ قٌمة البخر من السطوح المائٌة الحرة فً حوض الساحل •

(900mm/year) واعتماداً على ذلك نجد أن كمٌة المٌاه

الضائعة بعملٌة البخر سنوٌاً من بحٌرات السدود المنفذة تعادل  

(86M.m3)  ًفً حال االمتالء الكامل خالل العام ، وبالتال

 .  (558.9M.m3)تصبح حجوم التخزٌن الصافً
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وحتى   1960شهدت المساحات المروٌة تطوراً بطٌئاً منذ عام •

، ولكنها ازدادت بشكل ملحوظ فً السنوات  1981عام 

العشرٌن األخٌرة نتٌجة للتوجه العام من قبل الدولة فً إقامة 

السدود ، علماً بؤن هذه الزٌادة تبقى صغٌرة نسبٌاً باعتبار أن 

حجوم التخزٌن كبٌرة  ، أي أن هناك كمٌات كبٌرة من المٌاه ال 

تساهم فً عملٌة الري وٌعود ذلك إلى أن احتٌاجات الري تكون 

قلٌلة بشكل عام بسبب الهطول المطري المرتفع ولوجود قسم من 

 . المزروعات البعلٌة فً المنطقة 

تجدر اإلشارة إلى أن هناك جزءاً من أراضً الحوض ٌروى •

 36500haبشبكات ري غٌر حكومٌة  تقدر مساحته حوالً 

 .   السابقة وهً غٌر ملحوظة فً الجداول
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بعد  1986شهدت حجوم التخزٌن تطوراً ملموساً منذ بداٌة عام •

انجاز العدٌد من السدود ، وكان أهمها سد الشهٌد باسل فً 

.  (103.16M.m3)طرطوس ، حٌث بلغت طاقته التخزٌنٌة 

تقدر حجوم التخزٌن الكلٌة للسدود المنفذة والمقترحة حتى عام و

موزعة كما هو موضح فً  (914.85M.m3)بحدود  2007

 :الشكل اآلتً 
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ٌجب التنوٌه إلى أن إنشاء وتشغٌل السدود قد ٌإدي إلى حدوث •

تؤثٌرات بٌئٌة واقتصادٌة واجتماعٌة كبٌرة على البٌئة والمجتمع 

فً منطقة السد إذا لم توضع االعتبارات الالزمة لتجنبها أو 

التخفٌف منها ، وقد ٌصعب أو ٌستحٌل التغلب علٌها بعد بناء 

تنشؤ أهم هذه التؤثٌرات من جّراء حجز المٌاه . السدود وتشغٌلها

وغمرها لمناطق شاسعة خلف السد مكونة بحٌرة التخزٌن ، 

وتإدي هذه التؤثٌرات إلى زٌادة ترسب كمٌات الطٌن والطمً 

الغرٌنً وزٌادة كمٌات المٌاه المتبخرة ، كما تإثر أٌضاً على 

نوعٌة ومنسوب الماء الجوفً حٌث ٌالحظ انخفاضاً لمنسوب 

المٌاه الجوفٌة العذبة فً المناطق المجاورة للبحر ، مّما قد ٌإدي 

إلى ارتفاع نسبة الملوحة فٌها نتٌجة تداخلها مع مٌاه البحر 

 (.مناطق دمسرخو شمال الالذقٌة)
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 :النتائج والتوصٌات -5 •

،  (1667.63M.m3)ٌبلغ حجم الجرٌان السطحً على كامل الحوض -1•

و حجم التخزٌن الحالً والمتوقع بعد تنفٌذ كافة السدود 

 %55بالتالً فإن حجم التخزٌن ٌعادل .  (914.848M.m3)المقترحة

من إجمالً الجرٌان ، وهناك كمٌة كبٌرة من المٌاه تضٌع خارج حدود 

وٌصعب استثمارها بسبب الظروف الجٌولوجٌة ( فً البحر)الحوض 

 .السائدة فً المنطقة 

تبلغ المساحة المتوقع إرواإها بعد تنفٌذ كافة المشارٌع حوالً  -2•

108325ha من المساحة القابلة للزراعة %36، أي ما ٌعادل  . 

بالرغم من أهمٌة إنشاء السدود فً استثمار الموارد المائٌة المتاحة فً  -3•

حوض الساحل بالشكل األمثل ، إال أن وجودها ٌإثر سلباً على الظروف 

المناخٌة والبٌئٌة فً المنطقة بسبب غمر مساحات من األراضً الزراعٌة 

والغابات مّما قد ٌترتب عنه فقدان بعض أنواع النباتات والمزروعات فً 

منطقة السد ، وٌإثر أٌضاً على المناخ المحلً بزٌادة درجة رطوبة الهواء  

، كما ٌقلل من مساحة األراضً الزراعٌة الخصبة نتٌجة غمرها بمٌاه 

حتى نهاٌة (9554.6ha)بحٌرات السدود ، وقد بلغت هذه المساحة حوالً 

 .2007عام 
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ٌزٌد من ضٌاعات البخر ( بحٌرات السدود)إن وجود سطوح مائٌة حرة  -4•

مّما ٌإثر على النظام الهٌدرولوجً للمجاري المائٌة المقامة علٌها السدود ، 

وخاصة فً األحواز العلٌا ، وتقدر كمٌة المٌاه المتبخرة بحدود 

(86M.m3) 

تسبب الهطوالت المطرٌة الغزٌرة فً حوض الساحل جرفاً كبٌراً  -5 •

للتربة وزٌادة فً كمٌة الرواسب المحمولة بمٌاه األنهار، مّما ٌإدي إلى 

 .  زٌادة حجم التخزٌن المٌت فً بحٌرات السدود وتقلٌل عمرها االستثماري

ٌإدي إنشاء السدود إلى إنقاص غزارة الٌنابٌع الواقعة فً األحواز  -6•

السفلٌة وجفافها فً بعض األحٌان ، باستثناء منطقة سهل عكار كونها 

 .تشكل وادٌاً شبه مغلق تصب المٌاه فٌه

من الضروري إجراء دراسة بٌئٌة منهجٌة تؤخذ بالحسبان طبٌعة وأهمٌة  -7•

ونوعٌة التؤثٌرات الناجمة عن بناء السدود بغٌة التنبإ بها وتقوٌمها والبحث 

 .عن حلول لتجنبها أو التخفٌف من آثارها

تبٌن من خالل البحث أن مساحات األراضً الضائعة من جّراء  -8•

بحٌرات التخزٌن كبٌرة ، وقٌمة الضٌاعات المائٌة بالبخر عالٌة، مّما 

ٌستدعً البحث عن حلول أخرى لتخزٌن المٌاه السطحٌة كالتخزٌن الجوفً 

 .على سبٌل المثال


