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 في سورية واألوسطالعاصي األعلى  ينمذجة ورصد الموارد المائية لتنمية حوض
 (2)وبشرى خزام (1)*تمام خضر ياغي

  .سوريةدمشق، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  ،مركز بحوث السلمية(. 1)
 .، سوريةدمشقالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  ،مركز بحوث حمص(. 2)

 (.ghi@gmail.comtammam.ya ي:يد اإللكترونام خضر ياغي. البر : د. تمراسلة)*للم
 02/06/2018تاريخ القبول:    17/04/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
لكن  رية،تراتيجي في سو عتبر المسقط المائي لمحافظة حمص محور اإلنتاج الزراعي وخزان مائي اسي  
 من)واألوسط  األعلى العاصي حوضي فيخالل العقود الماضية  العذب غير المستدام للماء لاستعماال

 الزراعي التوسع بنتيجة الماء على الطلب زيادة، والذي ترافق مع (الرستن سد إلى اللبنانية السورية الحدود
حتمال على ايؤكد  ،في الحوض المياه وثتل نسبة رتفاعال إضافة   واالقتصادي، السكاني والنموالعشوائي 
 توصيف حوضي العاصي األعلى واألوسط باستعمالإلى الدراسة  هدفت أزمة مائية بالعقد القادم.حدوث 

 إعداد نموذج تنبؤ يساهم في تقدير إتاحةلى إو  ،RSواالستشعار عن بعد  GISنظم المعلومات الجغرافية 
ساعد كيف يمكن لبعض االستراتيجيات أن ت  و  ،عليهاطلب وال قبلية للحوضالواردات المائية المست

مستدامة، وبالتالي أمنها المائي في أعقاب التغير المناخي حتى عام التنمية الفي تحقيق  المحافظة
حيث ( وبعض البرمجيات الرديفة، WEAPالبرنامج المتكامل ) غرضلتلبية هذا الاستعمل قد و  .2050

وتضمين تقنيات جديدة  ،والتطور الصناعي ،اء الهامشيادة استعمال المات المناخية وإعاعتبرت التغير 
نشاء إو  ،وانخفاض معدل نمو السكان ،نتاج المياهإورفع كفاءة  ،المائيةالشبكات صيانة  :مثللحفظ المياه 

تقنيات أظهرت النتائج أهمية استعمال  عوامل مهمة في تحليل هذا البرنامج. ،سد بديل في بحيرة قطينة
ن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في توصيف الحوض المدروس من حيث الدقة وتوفير ستشعار عاال

الذي ربط بين القيم  WEAP المتكامل البرنامجالجهد والوقت، ناهيك عن توظيف الشرائح المستنتجة في 
ستدامة لتنمية الملها تحقق اوالتي بمجمبعد معايرتها بدقة المستقبلية  الماضية والحاضرة واالستراتيجيات

سيختفي العجز  بقت على أرض الواقع، حيثفي حال ط   2050لموارد المنطقة المدروسة حتى عام 
سنة /3م.م 25ر بنحو المائي في الحالتين الطبيعية والجافة بشكل شبه كامل مع وجود فائض سيقد  

الية ها ندوع. 2050م عافي الحالة الجافة جدا  سنة /3م.م 67.3بنحو وسيبقى عجز مائي  ستبلغ فع 
  .%76.5الحوض المدروس 
الية الحوض.مستدامةالتنمية ال، االستشعار عن بعد، المسقط المائي :الكلمات المفتاحية  ، فع 

:مةالمقد  
 حوض كدول المائية الموارد بمحدودية تتصف التي األقاليم في أهميته وتزداد األرض، سطح على البشرية الحياة أساس الماء ي عد
 والقليل والسيول السطحي والجريان بالتبخر معظمها يضيع التوزيع منتظمة غير قوية عاصفية مطرية بهطوالت تتصف التي وسطالمت
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 اإلنتاج زيادة إلى الهادف الزراعي والتوسع االقتصادي والتطور السكاني والنمو المناخية التغيرات استمرار ومع. بحارال إلى يصل منها
 في المائي العجز من حالة يخلق مما العذبة المائية الموارد في واضحا   تناقصا   هناك فإن   الغذائية السلع على رالمستم الطلب لمواجهة
 ،((Oweis and Taimeh, 2001) القريب المستقبل في تتفاقم قد واضحة أزمة نشوء وبالتالي المختلفة، اعاتللقط االحتياجات تلبية
 وهذا. (Hoekstra et al., 2012) والنوعي الكمي توزعها مكان بحسب يتحدد واستعماالتها جددةالمت المائية الموارد إتاحة أن   حيث
بحسب  .(Turner et al., 2004) والمناخية البيئية الظروف بمختلف الهيدرولوجية راتالمتغي وتقييم لمتابعة كبيرة جهود بذل يتطلب

ن فت المناطق التي  سنة من الموارد المائية المتجددة تحت /3م 1000حصة الفرد فيها أقل من التصنيف المائي العالمي للمناطق، ص 
 ,World Bank)%، وت عد سورية واحدة منها 8.3لعالم ، وقد بلغت نسبتها في ا"Water-scarce"الئحة مناطق العجز المائي 

(، والخاصة بسن NARBOهرية اآلسيوية ). وبعد دراسات عديدة لشبكة المنظمات المسؤولة عن اإلدارة المتكاملة لألحواض الن(2004
: اإلدارة المتكاملة الصحي حة لمياه الحوض يجب أن تنطلق التشريعات المائية على أسس علمية دقيقة، توصلت أحدث مقترحاتها إلى أن 

ي الواقع بدقة ( الموجودة فيه، بهدف الحصول على نتائج عملية وعلمية ت حاكWater catchmentsمن إدارة المستجمعات المائية )
ن يم ، وهذا توافق مع مفاه(Bird et al., 2009)من حل غالبية المسائل المستعصية  متناهية، وترسم استراتيجيات مستقبلية ت مك 

. إال أن  تخطيط هذه المفاهيم (GWP, 2010)فريقية مثل كينيا إالشراكة العالمية للمياه في مجال ترشيد استخدام المياه في عدة مناطق 
 WEAP( مثل DSSمج ونماذج رياضية متطورة ومعتمدة كنظام متكامل لدعم القرار )الستراتيجيات( يتطلب استعمال برا)ا
 ArcGISوالتي تستند غالبا  على نتائج برنامج نظم المعلومات الجغرافية  ،SWATو MULINOو WBalMoو RIBASIMو
(Pollok, 1994; Ouessar et al., 2009; Mugatsia, 2010; Neitsch et al., 2011) .المعلومات نظم حيث ت عد 

 مثل "الثابتة" العمليات األساسية بعض توفر تحليلها، ما، حد وإلى المكانية، البيانات والمعلومات وعرض إلدارة قوية أداة  الجغرافية
 تعرض أن يمكن ؛)السببية(العالقات  ما، حد وإلى المكانية، المعالم فهم في للمساعدة من البيانات كبيرة مجموعة الخريطة معالم تحليل
ا الخريطة ا، موقع   أي في األساسي يشكل المبدأ أن البد الذي األمر والنتيجة، السبب على بالضرورة تستند ولكنها ال وتوافق ا، مشترك 
 ;EC, 2015المشاكل ) نم التخفيف أو المرجوة النتائج على للحصول  (الدافعة القوى (األسباب  تعديل إلى تهدف حيث تحكم، أسلوب

OGC, 2016.)  21(ي عد برنامج كما وWEAP Water Evaluation and Planning Software,( ر حديثا  أ  نموذجا  رياضيا  ط و 
في مدينة  SEIفي ألمانيا والمعهد العالمي ستوكهولم للبيئة  BGRبالتعاون ما بين المعهد الفيدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية 

يضع مفهوما  جديدا  حول تقييم وتخطيط الموارد المائية ضمن الظروف الراهنة والمستقبلية بحسب االفتراضات ن األمريكية، لبوسط
. ي ستخدم ((Lévite et al., 2003 في المنطقة المدروسةل المستخدم لتحقيق الموازنة البيئية والتنمية المستدامة المقترحة من قب

ي ساعد متخذي القرار في وضع خططهم المائية على صعيد الموارد المائية (، مما DSS)امل لدعم القرار البرنامج أيضا  كنظام متك
 ;McKinney, 2004; Assaf and Saadeh, 2008)باإلضافة إلى المحاكاة مع البرامج البديلة المتجددة التقليدية وغير التقليدية 

Qin et al., 2011) ،امج أخرى مثل ريوهات ي مكن استخدامها في بر ناهيك عن مقدرته في بناء سيناMONERIS وQUAL2K 
(Hoff et al., 2007; Gaiser et al., 2008; George et al., 2011). البرنامج بشكل صحيح يجب معايرته، وهذا  ولتشغيل

لشرب طلب على المياه ألغراض الى معلومات حول مواقع الإيتطلب اإللمام ببيانات هيدرولوجية شاملة ولمدة زمنية كافية، باإلضافة 
  واالستخدام المنزلي والصناعة والزراعة وغيرها.
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واردات المائيععة المتاحععة فععي العع إجمععالي% مععن 18انععة االقتصععادية الكبيععرة لحععوض العاصععي ألنععه يشععكل تنبععع أهميععة هععذه الدراسععة مععن المك
 :يليبماصرها مكن حي  التي تعاني المنطقة المدروسة مجموعة من المشاكل و  ، حيثسورية

تلععوث الميععاه المخصصععة للشععرب والسععيما اسععتعمال المععاء العععذب بطريقععة غيععر مسععتدامة وافتقععار المنطقععة لمحطععات معالجععة أدى إلععى  .1
 .المنشآت الصناعية في النهر مباشرةجراء اطالقات  ،ينابيع عين التنور

وبتكععاليف عاليععة  كبيعروععة بمحاصععيل ذات احتيعاج مععائي وهعذا خلععق توسعع بالمسععاحة المزر  ،فعي الريعع السععيما  ،تزايعد السععكان السعريع .2
 د المتاحة.وانخفاض في حصة الفرد في ظل محدودية الموار 

تعدني الشعرب واالسعتعمال المنزلعي والعري و  انخفاض تدريجي في منسوب المياه الجوفية بنتيجة االستنزاف الجعائر معن اآلبعار ألغعراض .3
حمععاه التععي ال -% وشععبكة ري حمععص45الخمسععة( والتععي ال تتجععاوز  القنععواتالعاصععي ) كفععاءة شععبكات نقععل الميععاه المكشععوفة فععي أعععالي

 (.Yaghi et al., 2016) %52تتجاوز 
 إجراء تم   الهدف هذا لتحقيقدارته بالشكل السليم، و إو واالستنزاف حماية هذا المصدر الحيوي الهام من التلوث  لذا كان من الضروري 

من الحدود السورية  لحوضي العاصي األعلى واألوسط بمحافظة حمص وجيولوجيةهيدر  ،ةيولوجهيدر  ،جيولوجية ة،استشعاري دراسة
 .القطر في وإدارتها األخرى  المائية المصادر لحماية منهجية إلى والوصوللى سد الرستن إ اللبنانية

عمال تقنيعات االستشععار ععن بععد ونظعم سعتباوالزراعيعة والهيدروجيولوجيعة  المناخيعةمن الناحيعة توصيف المنطقة المدروسة يهدف البحث ل
نتاجية المياه إلى حل منطقي طويل األمد ي بعد النقطة الحرجة )العجز المائي(، ويرفع من إللوصول دارتها إوكيفية المعلومات الجغرافية، 
والطلععب عليهععا مائيععة المتاحععة التنبععؤ بمسععتقبل المصععادر الو  WEAPمثععل باسععتعمال أحععد أهععم البععرامج المتطععورة رياضععيا   المتدنيععة بععالحوض

  .ت المناخيةفي أعقاب الحاالت السائدة للتقلبا 2050حتى عام 
 ه:وطرائقالبحث مواد 

 الطول يشماال  وخط( 35°25`-33°60`) ، بين خطي العرضتقع منطقة الدراسة داخل محافظة حمص في سوريةالموقع: 
على ين ئكم شمالي العاصمة دمشق، وهي تشمل جز  150المتوسط وكم شرقي البحر  55-50على بعد ( شرقا ، 67°37`-18°36`)

حوض العاصي األعلى بين الحدود السورية اللبنانية وسد قطينة والجزء اآلخر من حوض العاصي األوسط بين سد )جزء من طول النهر 
 (.1الشكل ) اهتمت بدراسة هذا الجزء التي (UNDP, 2004)لدراسة قطينة وسد الرستن( وذلك وفقا  
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 .ضمن محافظة حمصالمنطقة المدروسة حدود  .1الشكل 

 عادة   التي لها والسطحية الجوفية المياه ويشمل[بغية تحقيق هدف البحث تم  تقسيم الموارد المائية إلى الماء األزرق  الخطوة األولى:
ويشمل رطوبة التربة التي ي مكن أن  ،األخضر والماء ،Hofwegan, 2003) ) لها الوصول سهولة واستخدامها بسبب لتطويرها خيارات

، ن قبل الغطاء النباتي وهي تؤدي دورا  مهما  في تأمين االحتياجات المائية من خالل المحاصيل البعلية في الدول المطيرةتستهلك فقط م
 ,Mekonnen and Hoekstra) رمطااه األالماء الرمادي وحصاد ميالمياه العادمة المعاد استخدامها كويشمل  ،والماء الهامشي

والصحي والصناعي لقلة  هذه الدراسة الموارد غير التقليدية والتي تشمل رواجع الصرف الزراعي ويمثل الماء الهامشي في (.2011
الة، حيث يوجد محطة واحدة في مدينة حمص وكفاءتها ال تتجاوز  خدم %، ت ست44وندرة شبكات الصرف ومحطات المعالجة الفع 

خالل تم  جمع وتحليل البيانات الهيدرولوجية التالية  حيث .(UNDP, 2004د قطينة )ما بعد س كتارهع 2100تجها لري حوالي نوا
  :(2009/10-76/1975)الفترة الممتدة 

لى الشكل معت البيانات الهيدرولوجية اليومية والشهرية ع. ج  (Blue and Green water) واألخضرعلى صعيد الماء األزرق  -1
المسيالت السطحية  -ب رولوجية الموجودة على طول النهر.: من خالل تصاري  محطات القياس الهيدالمياه السطحية -أ :التالي

: تصاري  اآلبار الجوفية المرخصة والينابيع الرئيسية التي لم تجف بعد مثل عين التنور وعين السمك، المياه الجوفية -ج .الجانبية
هطول المطري على سطح بحيرة ال -دنابيع كانت تغذي المنطقة ألغراض الشرب مثل عين السخنة وأبو حمامة. حيث جف ت عدة ي

ال تتوفر بيانات موثقة عن الكميات الحقيقية للصرف  :(Marginal waterعلى صعيد الماء الهامشي ) -2 .قطينة والتبخر منها
الةمحطات صرف و  شبكاتتوفر  الصحي والصناعي والزراعي في المنطقة المدروسة، لعدم تم  االستعانة بالدراسات  منهو  .معالجة فع 

بسبب ، 2010عام  3م.م 70إلى  1998عام  3م.م 49لت رواجع الصرف الزراعي النسبة العظمى وتزايدت من سابقة، حيث شك  ال
تدني ق األولويات في استجرار المياه و ط تطبيعدم ضبالتوسع األفقي في الزراعة المروية في أعالي العاصي والنفاذية العالية للتربة و 
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( نتيجة 2001على دراسة  كال  من صومي وداود ) د. وباالعتما(2013؛ رعد، 2010% )خزام، 45دون  كفاءة الري اإلجمالية إلى ما
الة في المنطقة المدروسة: بأن  رواجع الصرف الزراعي ت شكل  تتراوح  مة للري عند كفاءةمن المياه المقد   %10لندرة شبكات الصرف الفع 

%. 30% عند كفاءة ري 35%، و50% عند كفاءة ري 25%، و60ءة ري % عند كفا15%، وتزداد هذه النسبة إلى 85-75من 
 1.921رواجع الصرف الصحي  حيث تعود هذه الرواجع إلى مجاري المياه السطحية أو تذهب لتغذية المياه الجوفية وتلويثها. بلغت

ؤسسة الصرف الصحي بحسب تقديرات م 2010عام  3م.م 2.26إلى  ، لتتزايد(6200) مكسورسب دراسة حب 2004عام  3م.م
ق د رت كمية المياه العائدة إلى نهر العاصي من المنشآت الصناعية )معمل السماد والرحبة بحمص. أما رواجع الصرف الصناعي فقد 

سنة، وعند أخذ رواجع المنشآت الصناعية ما بعد سد /3م.م 29.8بع  العسكرية( الواقعة قبل سد قطينة، والتي تصب في سد قطينة
تحليل أظهرت نتائج  .صب في بحيرة قطينةي، والتي مجملها 2010عام  3م.م 56 بنحو الكمية الراجعة ستبلغين االعتبار قطينة بع

  (.UNDP, 2004إلى األنهار )ناعية المفرغة معايير التدفقات الص قال توافبأن  نوعية المياه المفرغة  العديد من العينات المائية
 الهيدرولوجية خالل السنوات جنكنز -وفقا  ألسلوب بوكسأعاله سلسلة الزمنية للموارد المائية المتجددة تحليل ال: تم  الخطوة الثانية

 التوزيعو  III رسون توزيع بي( و Normal)احتمال هذه الواردات وفق: التوزيع الطبيعي  ودرس (2009/10-76/1975) المدروسة
واستنتج التوزيع المالئم وعليه تم   (،R.S.Sانحرافات مربع األخطاء )وح سب متوسط  ،(Kritski-Menkel) الهيدرولوجي التجريبي

 (.a 2015 ي وآخرون،ياغ( )WEAPادخال البيانات في البرنامج المتكامل )
بحسب حالة الواقع الراهن عام  ArcGISمج نظم المعلومات الجغرافية ر سمت خريطة الموقع المدروس باستخدام برنا الخطوة الثالثة:

)النهر والبحيرات والسدود ومحطات القياس الهيدرولوجية ومصادر اإلمداد الجوفي وخطوط  المواقع الهيدرولوجيةم ث لت و ، 2010
( Homs ،Homs R1 ،Homs R2 ،Hama ،Hama Rاإلمداد(، والطلب على المياه ألغراض الشرب واالستخدام المنزلي )

)اللتين يتم  Agric2و [Agric1وألغراض الزراعة  (Indust1قطينة ) بحسب معدالت النمو السكاني، وألغراض الصناعة قبل سد
، وهذه ت مثل ])من المياه الجوفية( Agric4)من النهر بالضخ والراحة(،  Agric3 تغطيتهما من شبكة ري القنوات الخمسة(،

 ما بعد السد فتمثل بع المائيلعاصي األعلى قبل سد قطينة، أما المستجمع ية الزراعية الموجودة في حوض االمستجمعات المائ
(Agric5 فهو يمثل )والصناعة ،الزراعة المروية ما بعد سد قطينة في العاصي األوسط (Indust2 والمستفيد من مياه السد بعد ،)

 ضافة  إدخال البيانات في كل موقع بحسب حالة كل مستجمع. إثا كحد أدنى(، حيث تم  /3م 1الموازنة وتحقيق متطلبات التدفق البيئي )
خالل ثالث حاالت للتقلبات المناخية بعد معايرة البرنامج أجريت الموازنة المائية و  .للسدود والخزاناتللمواصفات الفنية والهيدرولوجية 

 جنكز -بوكسبيانات الهيدرولوجية بشكل شهري بعد التحليل بأسلوب لت الأ دخ ، حيث](C( والجافة جدا  )B( والجافة )Aالطبيعية )[
، وعليه مث ل III توزيع بيرسون  كانوالذي  حصائي المالئم لها عند أقل قيمة للخطأ النسبيواختيار التوزيع اإلسنة سابقة،  35 لمدة

% الحالة الجافة 95، واحتمال وارد مائي (B)الجافة  % الحالة75، واحتمال وارد مائي (A% الحالة الطبيعية )50احتمال وارد مائي 
سيناريو لى التوالي. وتم  االعتماد على ( ع3( والزراعة )2) الصناعةو ( 1)واالستعمال المنزلي  ولويات: الشربددت األح  . و (Cجدا  )

% 85لى إ% وكفاءة الري 80لى إ( والذي يشمل على تحسين كفاءة نقل مياه الشرب واالستعمال المنزلي HT)التقانات المتطورة 
ظل  هذا فيو  ،ل/يوم 85ل/يوم و 110لى إمع خفض حصة الفرد األنبوبية المضغوطة(  )استبدال القنوات المكشوفة القديمة بالشبكات

 :(b  2015التالية )ياغي وآخرون،االستراتيجيات تطبيق 
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منذ نشاء ثا وهي قيد اإل/3م 3.5ضافية بتصري  إجر  خطوط ، بمد2020استثمار سد زيتا ألغراض الشرب والري ابتداء  من عام  -1
 (.2010 خزام،)، 2009عام 
طبيق تقنيات حصاد ونشر المياه من سهل الحولة الذي يعاني من الغمر بحسب تو  عادة استعمال الماء الهامشي بعد المعالجةإ  -2

 دخالإتم  لية الري، راعي المعتمد على النظام الدوري في عمنتاجية المياه المتدنية في القطاع الز إولرفع ، (2001)الشعار، دراسة 
بعد تصحيح األخطاء القياسية  MABIAبطريقة  WEAPيومي لكل مستجمع مائي بالبرنامج المتكامل بشكل اخية المنالبيانات 

البرنامج ح بوساطة وتوصيف التربة وتقدير الماء المتا Clim-NewLoc 1.10و Calc0ETبالهطول والتبخر بوساطة البرنامجين 
SPAW ،ج المتكاملوعليه تم  برمجة الري )كم ومتى نروي؟( بالبرنام WEAP ( ،2018ياغي وآخرون). 

بسبب التبخر الكبير من سطح بحيرة  واقتراح سد بديل في قطينة ،في المنطقة المدروسةاستراتيجية انخفاض معدل النمو السكاني  -3
(. وعليه تم  2013% )رعد، 50نقص التبخر من سطحها بنحو نشاء سد بديل ي مكن أن يإن  إفسنة، /3م.م 65قطينة والذي يتجاوز 

عند  Margaret et al. (2009)مكانية التطبيق، وشبيه ذلك اقترح من قبل إلسيناريو بعد دراسة الجدوى االقتصادية و اقتراح هذا ا
بعد رصد البحيرة بتقنيات االستشعار  ت مواصفات السد المقترح بالتاليدراسة التكيف البيئي لألنهار مع التغيرات المناخية. حيث تمثل  

م، وبحجم  4100سد في وسط بحيرة قطينة يمتد من الجانب الغربي حتى الجانب الشرقي بطول : بعد ونظم المعلومات الجغرافية عن
ون بحيرة مساحتها 3م.م 83تخرين أعظمي  م، ومحطة  8400بطول  وحتى السدة المقترحة ، وقناة تحويلية من الجوادية2كم 17، ليك 

 (.2الشكل ) (2016)ياغي وآخرون، ضخ خلف السدة، 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  .موقع السد المقترح لتصغير بحيرة قطينة .2 لالشك

 :WEAPبرنامج نظم المعلومات الجغرافية و إدارة الموارد المائية باستخدام 
ن الموارد المائية المتاحة والطلب ضع نموذج رياضي يربط بيلتخطيط المائي( في و )برنامج التقييم وا 21WEAPتم  استخدام برنامج  

وحتى عام  10/2009عليها في حوضي العاصي األعلى واألوسط، حيث تم  وضع اإلطار الزمني ابتداء  من العام الهيدرولوجي 
سمها عدة شرائح تم  تحليلها الرقمي ور  بناء  علىر سمت خريطة الموقع بالبرنامج (، حيث 3كما في الشكل )، التنبؤ بغاية 50/2049

ن فت على الشكل التالي:ArcGISباستخدام برنامج )  ( بحسب مصادرها المتنوعة، والتي ص 
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شريحة الشبكة الهيدروغرافية للموقع المدروس حيث تم  فيها توصيف حدود الموقع، المدن، المجرى الرئيسي للنهر وفروعه، السدود،  -
 (.D، 4الشكل )كما في  (،ICARDA, 2011البيانات الرقمية ) البحيرات بحسب

م عند محطة العميري  500شريحة خطوط الكنتور )االرتفاعات عن مستوى سطح البحر( حيث بلغ ارتفاع حدود مجرى النهر  -
وهذا يلعب دور هام  .ودةم عند محطة غجر األمير قبل دخوله لبحيرة الرستن والتي ت عد من أخفض النقاط المرص 350تهي بارتفاع لين

الهيدرولوجية المناخية وتغطية الفجوات في قياس المحطات الموجودة ضمن المنطقة وحولها، وتحديد األماكن األكثر في تحديد الموازنة 
الة، كما في الشكل )  (.E، 4مالئمة إلتباع تقنيات حصاد مياه األمطار، ومواقع إنشاء نقاط التخزين المائي الفع 

، وتم  الحصول على البيانات الرقمية من الهيئة العامة (FAO-ISRIC, 1989تربة لموقع الدراسة بحسب )صنيف الشريحة ت -
، أما التحليل (GCSAR, 2011; ICARDA, 2011)للبحوث العلمية الزراعية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

 Calcic المجموعتينترب وتحتل (. حيث ي ظهر المخطط سبع مجموعات لل2007ب )فقد تم  باالستعانة بدراسة االستشاريين العر 
Xerosols و Gypsic Xerosols( 4النسبة األكبر فالصخرة األم هي مارل البليوسين، كما في الشكل ،F.) 

 الرقمية المتاحة ( وفقا  للبيانات2010-1975ومعدالت الهطول المطري )(، G، 4كما في الشكل )شريحة معدل درجات الحرارة  -
باستخدام شبكة تايسن بواسطة أيضا   م ثلتوالتي  ،ESCWA-BGR (2012)والبحثية واالستعانة بدراسة من قبل المحطات المناخية 

(، حيث أظهرت النتائج بحسب البيانات المحللة إحصائيا  أن  المتوسط الموزون للهطول يبلغ ArcGISبرنامج نظم المعلومات الجغرافية )
مم عند الحالة الجافة جدا   171.2(، وينخفض ليبلغ بنحو Bعند الحالة الجافة )مم  245.9(، وAمم عند الحالة الطبيعية ) 304.7

(C وذلك بعد ،) تحليل قراءات الهطول المطري بتوزيع بيرسون عند حاالت التقلبات المناخية الممثلة للمنطقة المدروسة ومعايرتها بشكل
 .(H، 4في الشكل ) (، كماMohita et al., 2010مع نتائج )توافق وهذا  ي حاكي الواقع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بعد رسم االستراتيجيات الالزمة. 21WEAP لتمثيل مواقع العرض والطلب على المياه في البرنامج المتكام .3الشكل 

، حيث ت شكل المراعي ICARDA( 2011)استعماالت األراضي وتغطية المنطقة ككل وفقا  للبيانات الرقمية المتاحة شريحة  -
%، في حين 38.8%، تليها المساحة المزروعة بعال  بشتى أنواع المحاصيل وتبلغ بنحو 48.6ية النسبة العظمى بنحو واألراضي العار 
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لغ بنحو والتي تب%، أما ما تبقى في مثل نسبة األبنية السكنية والطرقات والنهر وبحيراته وروافده 7.8تشكل نسبة المساحة المروية 
 .(I، 4، كما في الشكل )2كم 6698من أصل المساحة الكلية %، 4.8

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .21WEAP لتمثيل مواقع العرض والطلب على المياه في البرنامج المتكامشرائح العوامل الداخلة في  .4الشكل 

D E 

F G 

H I 
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 النتائج والمناقشة:
لدراسات السابقة، ( واالستعانة باArcGISل برنامج نظم المعلومات الجغرافية )على أساس التوصيف آنف الذكر للشرائح باستعما

الية الحوض المائي وتحسينها، تم  تقسيم المنطقة المدروسة إلى أحواض فرعية  حوض بحيرة قطينة [ولتحقيق غرض البحث في دراسة فع 
(A( حوض وادي ربيعة ،)D( حوض العاصي األوسط ،)B( حوض نهر الحارون ،)E( حوض سهل الحولة ،)C)[ ، حيث ي مثل

%، ويشمل على نظامي المناخ الحيوي الرابع والخامس، في 66.41بة العظمى من المساحة الكلية وتبلغ ( النسEالحوض الفرعي )
 دادإع ومنه تم   .(2004أكساد، %. حيث توجد نظم المناخ الحيوي األكثر نشاط )33.59حين تبلغ نسبة األحواض الفرعية األخرى 

وكيفية االستفادة من  ]%D (4.59)%( و14.4) Bو%A] (9.3 ) ثالثةلمساحة األحواض الفرعية التفصيلية دقيقة مائية دراسة 
على المجرى الرئيسي للنهر وهي ثالث سدود يوجد ضمن هذه المنطقة و . WEAPباستعمال برنامج )] C] (5.3% الحوض الفرعي

، من 2كم 2250لتغطي مساحة  ،كم( 86والذي يبلغ طوله ) ](3م.م 228الرستن )و ( 3م.م 020قطينة )و ( 3م.م 80زيتا )[لترتيب با
 .(5كما في الشكل )، (2كم 6698)الموقع أصل مساحة 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 المنطقة المدروسة وأحواضها الفرعية. .5الشكل 

 (:WEAP) المتكامل باستعمال البرنامج 2050لنمذجة الرياضية والتنبؤ حتى عام ا
% بعععين نتعععائج الموازنعععة المائيعععة السعععنوية 99ارتبعععاط معنعععوي قعععوي يتجعععاوز لعععك هنا أن  ( WEAPمععععايرة البرنعععامج المتكامعععل )نتعععائج هعععرت ظأ

بععد الموازنعة وفعق البرنعامج  المقاسة بنظام القياسات المائية من حيث تصري  محطات القياس الموجودة على مجرى النهعر وتوزيعع الميعاه
% 99.86عنعد محطعة الجواديعة و% 99.61و عنعد محطعة العميعري % 99.48حيعث بلغعت نسعبة التقعارب ضوعة بحسب األولويات المو 

لتغطيععة أغععراض  سععحب الميععاه العشععوائي مععن النهععرالبسععيطة بععين الواقععع والبرنععامج إلععى  تالفروقععايعععود سععبب عنععد مععدخل بحيععرة قطينععة، و 
ة معن قبعل وزارة الزراععة  الزراععة فعي ظعل زيعادة المسعاحات المرويعة المنفعذة بحسعب الخطعة ن  البرنعامج ، وأل(MAAR-SY, 2010)المععد 

، نتعائج البرنعامج مقبولعة ومقاربعة لنتعائج الواقعع الفعلعي . وبالتعالي فعإن  ي عيد الرواجع إلى نقاط محددة وليست عشوائية كما فعي الواقعع الفعلعي
معص معن ائيعة بحسعة فعي بحيعرة قطينعة معن قبعل مديريعة المعوارد الموبمحاكاة حجعوم التخعزين المعائي الشعهرية المقا .(J، 6كما في الشكل )



 

Yaghi and Khozam– Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 207-225 March 2019   

2019 ارسم/آذار 225-207(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - مخزاياغي و 216  

مع نظيرتها المحسوبة بالبرنامج، ي الحظ بعد التحقعق تقعارب واضعح حيعث يعزداد حجعم التخعزين معن  10/2009إلى عام  04/2003عام 
لعى المعاء والسعيما الزراععي العذي شهر تشرين أول ليصل ذروته في شهر نيسان بسبب زيادة حجم الوارد فعي أشعهر الشعتاء وقلعة الطلعب ع

نيسان إلى شهر تشرين أول )أشهر الصيف( وعليه ينخفض حجعم التخعزين بععد ذلعك ليصعل إلعى أدنعى قيمعة لعه فعي  يبدأ بالتزايد من شهر
 (.K، 6نهاية شهر أيلول، كما في الشكل )

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)ما قبل سد قطينة( نتائج المعايرة والتحقق من صحة عمل البرنامج ومعامل االرتباط مع الواقع الفعلي .6 الشكل

ععن مسععتخدمه مععن التحقععق فاعت مععاد البرنععامج علععى طريقععة السععنة المائيععة فععي التنبععؤ )رطبععة جععدا ، رطبععة، طبيعيععة، جافععة، جافععة جععدا (، ي مك 
رطعب فعي  04/2003حيث يتبي ن أن  الععام الهيعدرولوجي ال البيانات بشكل شهري أو يومي، ومحاكاة الواقع بدقة متناهية بالرغم من إدخ

جافة، وهذا يتوافق مع تحليل السلسلة الزمنية  10/2009إلى  07/2006طبيعيين واألعوام من  06/2005و 05/2004حين العامين 
 (Aاخ السععنوات الهيدرولوجيععة، وتسععود الحععالتين الطبيعيععة )، حيععث ال يوجععد أي تكععرار ثابععت لمنععجنكنععز-بععوكسللععواردات المائيععة بأسععلوب 

  .(2016)ياغي وآخرون،  في المنطقة المدروسة( Bوالجافة )
 :(HTالسيناريو ) بعد تطبيقو  2010لواقع الراهن عام وفق االموازنة المائية المستقبلية 

 ،2050عام  3م.م 263.2ليصل إلى  3م.م .4136بنحو  2011يبدأ من عام سأظهرت نتائج البرنامج وجود عجز مائي واضح 
المعتمدة على الري بالمياه الجوفية، في حين سيتزايد العجز  4 ما بعد قطينة والزراعة 5 يتجلى معظمه في تلبية احتياجات الزراعةو 

على التوالي  3.مم 46.1و 3م.م 35.4ليصل إلى  2011عام  3م.م 0.3من معدل قدره   2و 1المائي في تلبية احتياجات الزراعتين 
ومتطلبات  ه الشرب واالستخدامات المنزليةوالتزامات ميا 3. وتبي ن أن ه ال يوجد أي عجز مائي في تلبية احتياجات الزراعة 2050عام 

 3م.م 6.7فسيظهر عجز مائي بنحو  . أما بالنسبة اللتزامات المنشآت الصناعية قبل وبعد سد قطينة2050التدفق البيئي حتى عام 
، 2050عام  3م.م 315.4إلى ( سيتزايد العجز المائي ليصل B(، أما في حالة السنوات الجافة )Aا في حالة السنوات الطبيعية )وهذ

ومن المحتمل اال يغطي احتياجات  2050عام  3م.م 460.6لى إمتطلبات القطاع الزراعي، في حين سيزايد وتجل ت نسبته األكبر في 
اختلف الوضع حيث  HTفي حالة السنوات الجافة جدا ، وبعد تطبيق السيناريو  2040لي بعد عام مياه الشرب واالستخدام المنز 

J K 
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 2011عام  3م.م 25.3حيث سيبلغ بنحو  ،5والزراعة  4لمائي في جميع مواقع الطلب على المياه باستثناء الزراعة سيختفي العجز ا
لكون مواقع الطلب الزراعي يأخذان األولوية المتبقية، وعليه ستبلغ  (A، في الحالة الطبيعية )2050عام  3م.م 87.8وسيتزايد إلى 
الية الحوض  الية الحوض B) %. أما في الحالة81.17فع  %، بينما في الحالة الجافة 69.5لى إ( فسيزداد العجز المائي وستنخفض فع 

المنزلي والصناعة والسيما الموجودة بعد السد عام  واالستخدام ( فسيبقى العجز المائي ظاهرا  في تلبية التزامات مياه الشربCجدا  )
الية الحوض أكثر لتبلغ بنحو 2050عام  3م.م 202.8. وسيتزايد العجز المائي اإلجمالي ليصل الى 2050 ، حيث ستنخفض فع 
 (.7الشكل ) % بالمقارنة مع الحالتين المناخيتين التاليتين27.9

 ستراتيجيات المقترحة:االتطبيق  بعد الموازنة المائية المستقبلية
سيختفي العجز  :تعمال الماء الهامشي المعالج وبرمجة الري(اس)استثمار سد زيتا وإعادة  االستراتيجيات المقترحةي الحظ عند تطبيق 

وسيبقى ظاهرا  بشكل صغير  (A) حالة السنوات الطبيعيةفي ، 2050المائي في منظومة الحوض المدروس بشكل شبه كامل حتى عام 
 ،فقط قطينةما بعد سد  5زراعة التلبية احتياجات ي ف 2050عام  3م.م 14.2ويتزايد إلى  3م.م 0.4بنحو  2030سبيا  يبدأ من عام ن

 إالال يكفي  الحولةالمقترح من سهل  اإلضافيوالمتبقي في السد مع الرافد  ،حيث االحتياجات المائية للمحاصيل المزروعة كبيرة جدا  
حالة  أما في .طينةمثل آخر أولوية بعد المنشآت الصناعية والتدفق البيئي بعد سد قت   5فالتزامات الزراعة ، 2030 بشكل جزئي بعد عام

وستبلغ  ،5و 4باستثناء مواقع الطلب الزراعي  ،2050سيختفي العجز المائي في معظم مواقع الطلب حتى عام  (B) لجافةالسنوات ا
الية الحوض المائي بنحو  الية الحوض المائيين حفي  تطبيق.أي وهي أعلى مما ستكون عليه بدون  2050 % عام85.7فع   ستبلغ فع 

سيتجلى معظم العجز المائي في متطلبات الزراعة ما بعد السد وهذا  .2050% عام 47.6بنحو  (C) لجافة جدا  لسنوات احالة افي 
(. كما وي ظهر الشكل أهمية 2010-2004بشكل هائل خالل الفترة ) غالبا  ما يعو ض من استنزاف مياه اآلبار الجوفية التي تزايد عددها

، في حين لن يتبي ن أثر هذه االستراتيجية 2050بات األولويتين األولى والثانية بشكل كامل حتى عام استثمار سد زيتا في تلبية متطل
بيق استراتيجية معدل النمو السكاني المنخفض وبتطبرمجة الري، مفهوم ال بعد تطبيق إعلى القطاع الزراعي في المنطقة المدروسة 

الية الحوض أكثر مما هي عليه ي    (.8الشكل )الحظ ارتفاع فع 
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حتى عام  في ظل التقلبات المناخيةالمقترحة قبل تطبيق االستراتيجيات  (HTالسيناريو )حالة الواقع الراهن والعجز المائي المتوقع في  .7الشكل 

2050. 
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ومعدل النمو السكاني  (AWM) إعادة استعمال الماء الهامشي المعالج وبرمجة الرياستثمار سد زيتا وبعد العجز المائي المتوقع  .8الشكل 

 .2050حتى عام  في ظل التقلبات المناخية( Low Pop growthالمنخفض )

تجلى العجز المائي ما يزال موجود، والسيما في الحالتين المناخيتين الجافة والجافة جدا  ويي الحظ من نتائج السيناريو السابق أن  و 
ما بعد سد قطينة حيث حاصل الموازنة المائية للسد ال يستطيع تلبية احتياجها وهذا يعود بالدرجة  5معظمه في تلبية التزامات الزراعة 

أظهرت النتائج سد البديل في البرنامج وتشغيله، دخال مواصفات الإ بعدة، و بحيرة قطيناألولى للتسرب والتبخر الكبير من سطح 
في حالة  3م.م 28.1إلى  3م.م 56، ومن (Aفي حالة السنوات الطبيعية ) 3م.م 29.2إلى  3م.م 58.9التبخر من انخفاض كمية 
(، وهذا يعود لصغر مساحة سطح البحيرة Cفي حالة السنوات الجافة جدا  ) 3م.م 25.1إلى  3م.م 50.2(، ومن Bالسنوات الجافة )

الة من تقنيات حصاد ونشر المياه على مستوى مباشر،  خلف السد المقترح وجمع المياه واستعمالها بشكل وهذا ي مكن اعتباره تقنية فع 
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وانعكس  .(Hall, 2010; Hall and Murphy, 2012; Droogers et al., 2012; Hadded et al., 2013)الحوض ككل 
عام  3م.م 33.6ئض مائي يتناقص من ما بعد سد قطينة بشكل كامل، مع ظهور فا 5ذلك بشكل مباشر على تلبية احتياجات الزراعة 

ي مكن االستفادة منه في التوسع األفقي والرأسي في األخير . وهذا (A، في حالة السنوات الطبيعية )2050عام  3م.م 25إلى  2011
ائض أقل مما سبق ( ستبلغ كمية الفBهذه الحالة من السنوات الهيدرولوجية. أما في حالة السنوات الجافة )ما بعد السد عند  5الزراعة 

 16.6يتزايد إلى  3م.م 6.3بنحو  2040وسيظهر عجز مائي عام  ،2030عام  3م.م 4إلى  2011عام  3م.م 19.1وسيتناقص من 
الحوض ككل، وزيادة حجم الطلب على المياه في المستقبل. في حين سيبقى  ، بسبب قلة الوارد المائي الداخل لمنظومة2050عام  3م.م

 2011عام  3م.م 39.4( بالمقارنة بالسيناريوهات السابقة ليبلغ بنحو Cهرا  وبنسب أقل في حالة السنوات الجافة جدا  )العجز المائي ظا
 (.1الجدول ) 2050عام  3م.م 67.3وسيتزايد إلى 

(، بعد تطبيق كافة Cلجافة جداً )( واB(، والجافة )Aحالة السنوات الطبيعية )عند  2050عام حتى  الفائض المائيوكمية العجز  .1الجدول 

 االستراتيجيات السابقة وإنشاء سد بديل في قطينة.

 :المقترحات
الية الحوض عند كافة ( و HTسيناريو التقانات المتطورة )اختيار   •  .االستراتيجيات المقترحةالذي أدى لرفع فع 
أوال  ولري المحاصيل  استثمار سد زيتا بأسرع وقت ممكن لتأمين مياه الشرب واالستعمال المنزلي لمحافظتي حمص وحماه وريفهما  •

 دارة الماء الزراعي بشكل نموذجي.إيناريو المزروعة ثانيا  بعد تطبيق س
وتشععييد  ،بعععين االعتبععارلمععاء الهامشععي جماليععة التقليديععة وغيععر التقليديععة يجععب أخععذ معالجععة ارنععامج يععوازن المععوارد المائيععة اإلبمععا أن  الب  •

تبعاع شععتى إجتعه رياضعيا  و بمعا يناسعب كميعة الرواجععع بأسعرع وقعت ممكعن، واستكشعاف أماكنععه ونمذ الععةمحطعات معالجعة وشعبكات صعرف فع  
 بيئة.الطرق للحد منه والحفاظ على ال

التي يجب أن  المساحةعلى أساس ال للمحاصيل الفعلي الحتياج المائي على أساس ا ياالقتصادزيادة العائد لالتخطيط الزراعي   •
تباع مفهوم الماء إديد تسعيرة للمياه و جراء مسح دوري بوساطة التقنيات الحديثة التابعة لهيئة االستشعار عن بعد، وتحإت مثلها، و 
 والزراعة البديلة للمحاصيل ذات الريعية االقتصادية األعلى واالحتياج المائي األقل. االفتراضي

 نشاء سد بديل في بحيرة قطينة بعد دراسة الجدوى االقتصادية من ذلك.إ  •
ية في أعالي يدرولوجية، ورفع درجة تنظيم وضبط الواردات المائزيادة عدد آبار رصد مستوى المياه الجوفية والمحطات المناخية واله  •

  العاصي.

 2050 2040 2030 2020 2011 البيان )م.م3/سنة(

حالة السنوات الطبيعية 

(A) 

RF 25.3- 35.3- 43- 53.7- 61.9- 

HT 0 0 0 0 0 

 +25 +27.7 +29.2 +31.3 +33.6 الفائض

 (B)الجافة حالة السنوات 

RF 59.3- 69.6- 57.3- 75.7- 116.2- 

HT 0 0 0 6.3- 16.6- 

 0 0 +4 +7 +19.1 الفائض

 الجافة جداً حالة السنوات 

(C) 

RF 155.5- 144.1- 156.5- 192.3- 240.8- 

HT 39.4- 55.6- 49.3- 55.1- 67.3- 
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Abstract 

Homs governorate watershed is considered as the agricultural production hub 

and a strategic water reservoir of Syria. However, freshwater used 

unsustainably in the upper and midmost Orontes basin (from Syrian- Lebanese 

borders to Rastan dam), in parallel with the increase in agriculture production, 

pollution, population, and economic growth. Water is predicted to become 

scarce by 2020 in this basin. This study aimed to describe Upper and Midmost 

Orontes basins using advanced technologies such as Geographic Information 

Systems (GIS) and Remote Sensing (RS). In addition to develop a prediction 

model that helps to estimate future availability of water resources and demand. 

Also, how some strategies can help the government in achieving sustainable 

development. Consequently, their water security in the wake of climate changes 

till 2050. Integrated software (WEAP) and some assisting programs were used 

for this purpose. Whereas climate changes, marginal water reuse, industrial 

growth, and the implementation of new water saving techniques such as water 

networks maintenance, rise of water productivity, low population growth rate 

and the creation of alternative dam in Homs Lake were considered important 

factors in the analysis of program. The results showed the importance of the use 

of remote sensing techniques and geographic information systems in the 

description of the studied basin in terms of accuracy, saving effort and time, as 

well as the employment of the derived GIS layers in the integrated program 

WEAP, which linked the past and present values with future strategies data 

after being carefully calibrated them, which overall achieve the sustainable 

development in studied area until 2050, if it applied on the ground. Where the 

water deficit almost will disappear in the natural and dry conditions completely 

with a water surplus will be estimated about 25 MCM/2050, whereas water 

deficit will remain about 67.3 MCM/2050 in the drought conditions, thus the 

effectiveness of the studied basin will be 76.5% at this case. 

Key words: Watershed, Remote sensing, Sustainable development, 

Effectiveness of basin. 
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