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 حوض الساحل  في سورية –دراسة مناخية هيدرولوجية لممسقط المائي لنهر الصنوبر 
 (1*)عمار عباس

 دمشق، سورية.، الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية ،مركز بحوث الالذقية ،الطبيعية دائرة بحوث الموارد(. 1)
 (.ammarabbas1984@hotmail.comكتروني: لبريد اإل)*لممراسمة: د. عمار عباس. ال

 16/09/2018تاريخ القبول:    27/05/2018تاريخ االستالم: 

 الممخص
عمى مساحة  ،المسقط المائي لنير الصنوبر في محافظة الالذقية في 2011البحث في العام  أجري ىذا

عداد ، بيدف 2كم 1336 الوقوف عمى الوضع الييدرولوجي لممسقط المائي ودراسة العناصر المناخية وا 
عام  الموازنة المائية ليذا المسقط المائي حيث بني عمى المجرى المائي لمنير سد ركامي )سد الثوره(

 الخرائطو ، 1:50000. باالستناد إلى الخرائط الطبوغرافية بمقياس 3مميون م 98بسعة تخزينية  1996
حرارة و )ىطل،  بيانات مناخية لمحطة سد الثورةو صور األقمار الصناعية، و ، 1:200000الجيولوجية 
بيانات عن و بيانات عن معدالت الجريان السطحي من مديرية الموارد المائية في الالذقية، و وتبخر(، 

عداد  ،استعماالت األراضي في المسقط المائي المذكور. تمت دراسة الخصائص اليندسية لمحوض وا 
عداد خارطة استعماالت األراضي.  أظيرت نتائج دراسة الخصائص اليندسية و الموازنة المائية لممسقط، وا 

(، وكانت شدة الفيضان منخفضة. 1) لممسقط المائي أن المسقط متطاول وقيمة معامل الشكل أكبر من
يضيع بالتبخر، ويصل معدل % من اليطوالت المطرية 65وبينت نتائج الموازنة المائية أن مايزيد عن 

% من إجمالي 55أشارت خارطة استعماالت األراضي أن حوالي  كما%. 30الجريان السطحي إلى 
وىذا بمجممو يبرز أىمية . ىي مساحات زراعية تسودىا بساتين الزيتون والحمضيات ،مساحة الحوض

التركيز المستمرعمى الدراسة الييدرولوجية لممسقط المائي بما يسمح باالستغالل األمثل لممياه خصوصًا 
بما يتعمق بتأمين مياه الري. وىنا يظير ضرورة تبني توجيات حديثة في الري تستند إلى التكامل بين 

       .ولة عمميات الري وتبني تقنيات ري حديثةاالحتياج المائي لممحاصيل، جدوو مصدر مياه الري، 
 المساقط المائية، نير الصنوبر، سد الثورة، الموازنة المائية، فواقد مائية. الكممات المفتاحية:

:المقدمة  
لألجيال القادمة في تعتبر دراسة الخصائص الييدرولوجية لممسقط المائي أمرًا ىامًا في اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه بما يسمح 

والقائمين عمى إدارة المسقط  ،االستفادة منيا، وىذا يقع عمى عاتق المجتمعات البشرية القاطنة والمستفيدة من ىذه الموارد من جية
المائي من جية أخرى. حيث يتوجب تحديد كل من: النشاطات البشرية التي يمكن تنفيذىا دون التسبب بتغيرات ىيدرولوجية غير 

 ,Lant)النشاطات البشرية التي يمكن تنفيذىا لتحسين ظروف المسقط المائي ) كتحسين نوعية المياه( ، و مرغوبة )كاالنجراف المائي(
1999). 
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يعتبر اإلشعاع الشمسي . إن الوقوف عمى مثل ىذه األمور يتطمب إجراء دراسة تحميمية لمعمميات الييدرولوجية في المسقط المائي
ومن ثم التكاثف في طبقات الجو  ،المحرض األساسي لمعمميات الييدرولوجية من خالل تأمين الطاقة الالزمة لمتبخر من سطح األرض

وىو ما يسمى بماء االعتراض:  ،عترض الغطاء النباتي جزءًا من اليطوالتي بأشكال مختمفة لميطل مرة أخرى.العميا وسقوطو 
Interception   ويصل الجزء الباقي إلى سطح التربة ويبدأ بالدخول في قطاع التربة في عممية تسمى الرشحInfiltration فإذا كان ،

أو يتجمع ضمن منخفضات صغيرة عمى سطح التربة وىو ما  Runoffجريان السطحي معدل الرشح أقل من الشدة المطرية يتشكل ال
يستمر الماء في الرشح حتى يصبح المحتوى  ،. وفي حال كان معدل الرشح أعمى من الشدة المطرية Depression storageيعرف 

تحت تأثير الجاذبية األرضية  في عممية التسرب  عندىا يبدأ الماء بالحركة  نحو األسفل ،الرطوبي في التربة أعمى من السعة الحقمية
Percolation  حتى يصل إلى الطبقات الجوفية الحاممة لممياهAquifers قواميا، و ويتوقف ذلك عمى نوع التربة،  ،ويقوم بشحنيا

بين التغذية (. وبالنتيجة يمكن أن نميز Brook, et al., 2003; Bruijnzeel ,2004عمقيا ووجود طبقات صماء أو نفوذة )و 
يعبر عن العمميات  (. Gordon, et al., 1992وتغذية جوفية عبر التدفق الجوفي ) ،السطحية لممجرى المائي عبر التدفق السطحي

التي تسمح بتقديم مفيوم أبسط لمعمميات الييدرولوجية  Water balanceالييدرولوجية سابقة الذكر بالموازنة المائية لممسقط المائي 
 Dunne))ويعبر عن ذلك بالعالقة:  .Storageوتخزين  Outputونواتج   Inputبين مكوناتيا وتصنيفيا إلى مدخالت  عبر الفصل

and Leopold, 1978; Gordon, et al., 1992; Brooks et al., 2003; Chang, 2003).) 
∆s=I-O 

S∆.التغير في حجم الماء المحتجز في المسقط المائي : 
I التدفق الجوفي من مناطق مجاورة(و : التدفق الوارد ) اليطل بكافة أشكالو. 

O ة أشكالو ....( فالتبخر بكاو : التدفق الخارج )الفاقد( )تدفق المجرى المائي 
 وباستبدال المكونات السابقة بوحدات حجمية خالل زمن معين تصبح المعادلة السابقة بالشكل: 

P+Li-Q-ET-LO=∆S 
P(3لمطري )م: اليطل ا. 
Li (. 3: التدفق الجوفي الواصل إلى المجرى المائي )مLo(3: الفاقد بالتسرب من المسقط المائي إلى مسيالت مجاورة )م. 
Q(3)م : تدفق المجرى المائي عند المخرج. ET(3: التبخر نتح )م. 

عند دراسة ىذه الموازنة خالل فترات زمنية قصيرة فإن التغيرات في المخزون الرطوبي لممسقط المائي تكون ضعيفة إلى درجة يمكن 
 . وبالتالي فإن التعبير عن العمميات الييدرولوجية سابقة الذكر يتطمب التقدير الكمي  ET = P-Q: المعادلة صبحتإىماليا وبذلك 
 ليذه المكونات.

اليرموك، و األعوج وبردى، و البادية، و الفرات،  :ا المجال، يقسم القطر العربي السوري إلى سبعة أحواض مائية رئيسية ىيمن ىذ
ويقسم كل حوض إلى مجموعة من األحواض الجزئية تبعًا لمموارد . (1992 دجمة والخابور( ) عباس والضرير،و  الساحل،و العاصي، و 

 مطرية ىطوالت يتمقى ،القطر مساحة % من27.2بنسبة  2كم  9405 مساحة عمى الساحل حوضالمائية السطحية والجوفية. يمتد 
 الحوض ىذا عمى أقيموقد  2م مميون 2229 يتجاوز بما( وآبار ينابيع) والجوفية السطحية المائية موارده مجموع ويقدر سنة/مم 4250
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 ،الحوض ليذا الكمية المائية بالموارد قورنت ما إذا جداً  منخفضة القيمة وتعتبر ىذه 2م مميون 242 تخزينية بسعة ،سداً  24 عن يزيد ما
7 وهي مشكمة هامة من ضمن المشكالت التي (.244خوري،) جدوى دون سنوياً  تضيع التي المائية الفواقد حجم مالحظة يمكن حيث

الظروف الييدرولوجية )شدات مطرية  وصيفًا(،الظروف المناخية: )سيول شتاًء وجفاف يعاني منها حوض الساحل عموما ممثمة بـ
الوضع االقتصادي واالجتماعي لمسكان )نتيجة ضعف الوعي البيئي لمسكان وعدم معرفتيم باالستثمار و انجراف مائي...(، و عالية، 

 تحسينو ،جهةدراسة الموازنات المائية من  مايبرز أىمية ضعف خطط استثمار المياه في الحوض.و ، األمثل لموارد ىذا الحوض(
 أوقات في الستخداميا ،المطري اليطل مياه االستفادة القصوى من بيدف ،بالسدود من جية أخرى ممثمة المياه حصاد تقانات مردودية
 ,Oweis and Taimeh) والبيئية االجتماعيةو االقتصادية،و الزراعية، النواحي من إيجابية آثار من لذلك لما  ،الصيفي الجفاف
ولبيان ذلك تم اختيار المسقط المائي لنير الصنوبر كحوض جزئي يمثل حالة  .(2002، )المنظمة العربية لمتنمية الزراعية( 2001

 خصوصًا فيما يتعمق بالمشاكل التي يعاني منيا ىذا الحوض.  ،دراسية مصغرة لحوض الساحل
يجاد العالقة بين عناصرىا المختمفة ،مستوى المسقط المائي وىذا ما يبرز ىدف إجراء ىذه الدراسة في إعداد الموازنة المائية عمى  ، وا 

مرورًا بالحد من السيول بتخزين المياه الجارية  ،والتغمب عمى مشكمة الجفاف ،وبيان أىمية ذلك في إدارة المساقط المائية في تأمين المياه
 شتاًء. 

  مواد البحث وطرائقه:
 ت ميدانية لمتأكد من مطابقة الخرائط مع الواقع.حددت حدود المسقط المائي وتم القيام بجوال .1
شممت: دراسة جيولوجية  Arcviewمعالجة الخرائط والمعطيات عمى الحاسوب وتحويميا إلى ممفات رقمية باستخدام برنامج  .2

ليطوالت وتحديد الفواقد عقب ا ،طبيعة استخدامات األراضي ألىميتيا في فيم آلية تشكل الجريان السطحيو ممسقط المائي، ل
وذلك بيدف تحديد اليوية الييدرولوجية  ،وتحديد الخصائص اليندسية لممسقط المائي ،المطرية. ورسم الشبكة الييدروغرافية

 لمحوض.
  باستخدام طريقة خطوط تساوي اليطل المطري. ،حساب متوسط ارتفاع طبقة اليطل في الحوض .3
      V=RC ×A×P× 103حساب قيم الجريان السطحي  باستخدام العالقة:  .4
   V3: حجم الجريان السنوي م. 
        P)متوسط اليطل المطري )مم :. 
        A(2: مساحة المسقط المائي )كم.   
       RC % نوع التربة و طبوغرافية المنطقة، و وتعتمد قيمة ىذا المعامل عمى كمية اليطل وشدتو؛ ، : معامل الجريان السطحي

وتحسب قيم ىذا المعامل باالعتماد  حسب طبيعة استخدام األراضي. 0.95-0.05وتتراوح قيمة ىذا المعامل بين  .ومحتواىا الرطوبي
  :(2007)خوري،بالعالقة  Qوالجريان السطحي  Pعمى قيم اليطل المطري 

RC = (Q/P)× 100 
Q3: الجريان السطحي )مم أو م(. 
P3:  اليطل المطري )مم أو م(. 
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  المعتمد عمى عالقة بنمان مونتيث المعدلة.   ET0 Calculator باستخدام النموذج .ET0حساب قيم التبخر نتح األساسي  .5
 وذلك باستخدام عالقة التبخر نتح المحصولي ETRحساب قيم التبخر نتح الحقيقي  .6

ETR=ET0×Kc   
 :التي تعطى بالشكل( Turc,1963وعالقة تورك )

ETR =  

√     
  

  
 

   

 حيث:
P السنوي: اليطل المطري.  

L = 300+25t+0.05t3 
tمتوسط درجة الحرارة السنوية :: 

 .P = E + Q  (Bruce, 2004)دراسة عناصر الموازنة المائية لمحوض ولمجزء الواقع أمام السد معبرًاعنيا بالعالقة: .7
P)اليطل المطري السنوي )مم :. 
E)التبخر السنوي )مم :. 
Q السطحي )مم(:  الجريان. 

 حساب زمن التركيز لمحوض والمنطقة الواقعة أمام السد باستخدام عالقة جيادوتي سابقة الذكر. .8
 النتائج والمناقشة: 

 الموقع:-1
- "18:'32:°35بين خطي عرض ،مدينة الالذقيةبيقع مسقط مياه حوض الصنوبر في )الشمال الغربي( من سورية )شمال شرق( 

بني عمى المجرى الرئيسي حيث  2كم (1336يشغل مساحة قدرىا ) ."56:'52:°35  "47:'12:°36 وخطي طول  "00:'27:35°
 (.2و 1 األشكال) 1996سد ركامي عام  وىو الصنوبر( لمنير )نير

  
 صىرح فضبئُخ نهًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر .2شكم ان . خبرطخ طجىغرافُخ نهًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر1انشكم 
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 الخارطة الجيولوجية: إعداد -2
( 3اليدف من الدراسة الجيولوجية لمحوض تحديد الخصائص الجيولوجية البنيوية والصخرية لمحوض المدروس. ويظير الشكل )

 ( البنية الجيولوجية لممسقط المائي لنير الصنوبر 1والجدول )

 
 انخبرطخ انجُىنىجُخ نهًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر. .3شكم ان

 

 انخصبئص انجُىنىجُخ انجُُىَخ و انصخرَخ نهحىض انًذروس .1انجذول 

 Q12 رباعً: انرباعً انسفهً واألوسظ وٌخأنف مه  صخىر كهسٍت طباشٍرٌت، صخىررمهٍت، كىوغهىمٍرا وحىف .

 MN2 وٍىجٍه:  بهٍىسٍه ٌخأنف مه رسىبٍاث بحرٌت، طٍه، مارل، صخىر رمهٍت، كىوغهىمٍرا وصخىر بركاوٍت قاعذٌت .

 N1b وٍىجٍه : بىردي كانٍان ٌخأنف مه مارل، صخىر كهسٍت وصخىر رمهٍت وكىوغهىمٍرا.

 Pg2 بانٍىجٍه: األٌىسٍه األوسظ ٌخأنف مه صخىر كهسٍت طٍىٍت وصخىر كهسٍت مسخحاثٍت.

 Cr2m كرٌخاسً : مسخرخٍان ٌخأنف مه طٍه كهسً ومارل .

 Cr2cmt صخىر كهسٍت ودونىمٍخٍت .كرٌخاسً: سىىمٍان، حىرمٍان مخذاخم ٌخأنف مه 

 Cr1apa1 كرٌخاسً: األنبٍان واألبخٍان انمخذاخالن وحخأنف مه انطٍه، صخىر كهسٍت ودونىمٍج.

 BJ3cr1 جٍىراسً عهىي وكرٌخاسً سفهً وٌخأنف مه حىف، حىف قاعذي وصخىر قاعذٌت .

 J3 جٍىراسً : جٍىراسً أعهى ٌخأنف مه صخىر كهسٍت و دونىمٍج .

 إعداد خارطة استعماالت األراضي:                                                                          -3
كما تم حساب   ،(4( أشكال أساسية الستخدامات األراضي في المسقط المائي لنير الصنوبر تم تمييزىا في الشكل )7تم تمييز )

 .(2) وأدرجت في الجدول ،ونسبتو المئوية في الحوض المدروس ،مساحة كل منيا
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 خبرطخ استعًبالد االراضٍ فٍ انًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر .4شكم ان

 

 انُست انًئىَخ الستخذايبد األراضٍ فٍ انحىض انًذروس .2جذول ان

انًسبحخ )و استخذايبد األراضٍ
2

 % يٍ يسبحخ انحىض (

River0.939674587 2292110.5 وهر انصىىبر 

Houses  1.458195398 3556917.5  حجمعاث سكاوٍت

Trees  53.9257358 131538882.7  أشجار مثمرة 

Forest  39.95429017 97458896.2  حراج

Field crop  1.970267531 4805994.5  محاصٍم حقهٍت

Lake  1.461614017 3565256.4  بحٍرة انسذ

Beach  0.268553347 655071.4  شاطئ انبحر )انمصب(

أىميا، وتقتصر المساحات من الحمضيات  % من مساحة الحوض مزروعة باألشجار المثمرة والتي تعتبر54الحظ أن حوالي ي
وليا دور أساسي في التقميل من الفواقد المائية بالجريان  ،% تتوضع في معظميا في األجزاء العموية من الحوض40الحراجية عمى 

ما يبرر ضرورة الحفاظ عمى ىذه المساحات والعمل عمى زيادتيا. ىذا ولم تتجاوز  ،وبالتالي زيادة الوارد إلى بحيرة السد ،السطحي
 % من مساحة الحوض.2المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقمية 

 الخصائص الفيزيائية والهندسية: -4
أجيزة  تم استخداماليدف من دراسة وتحميل الخصائص الفيزيائية واليندسية لمحوض المدروس ىو إعطاؤه اليوية الييدرولوجية، وقد 

، وتبين ( لتحديد ىذه الخصائص5شكل )اللرسم الشبكة الييدروغرافية لمحوض  ،الكرفوميتر والبالنيمتر إضافة لبرامج حاسوبية غرضية
   .مك الخصائصأىم ت( 4و 3) الجداول
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 عذد وأطىال انًجبرٌ انًبئُخ نًسقظ يُبِ انصُىثر .3جذول ان

 يرتجخ انًجري Nxعذد انًجبرٌ  )كى(Lxطىل انًجبرٌ 

44070.9 688 1 

36109.9 597 2 

62697.1 35 3 

144276 8 4 

288461.7 1 5 

575615.6 1329 sum 

 

 
 انحىض انصجبة وانشجكخ انهُذروغرافُخ  نهًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر .5 شكمان

 .( أىم الخصائص اليندسية لحوض الصنوبر4ويبين الجدول ) ،يتبين أن الحوض من المرتبة الخامسة( 4)والجدول ( 5)من الشكل 
 أهى انخصبئص انهُذسُخ نًسقظ يُبِ انصُىثر .4جذول ان

 انقًُخ انخبصُخ انهُذسُخ انقًُخ انخبصُخ انهُذسُخ

 Rcr 0.371وسبت انذائرٌت  5 ححذٌذ مرحبت انحىض

 Ia 4.183دنٍم انخطاول  rc 7.646وسبت انخقاء انمجاري انمائٍت 

 وسبت انخطاول

rL 

1.714 

 
 Ih 0.692دنٍم انخجاوس 

 معامم انخعرج

Cs 
1.315 

 حىاحر انشبكت انمائٍت

f 
5.448 

 Dd 2.360كثافت انشبكت انمائٍت  Kc 1.629دنٍم االوضغاط 

   Rf 0.096 وسبت انشكم "هىرحىن"

الشبكة كثيرة التفرع و ، (Rf<1) المجرى المائي يساير طول الحوضو  ،(Rcr<1)الحوض ذو شكل قريب لمبيضوي أن ( 4الجدول ) يبين
. وبالتالي الظروف (r.L >1األعمى )المجاري المنخفضة أطول من المجاري ذات الدرجة و ، (Rc=7.6( ،)Dd=2.360) وكثيفة

 ة الفيضان منخفضة. وحد   ،حيث أن قيمة التصريف الناتجة عن اليطل غير مرتفعة ،الييدرولوجية لمحوض جيدة
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 لتحميل المناخي:ا-5
المختمفة تبعًا لممنطقة الجغرافية،  اإلنسانيةمن العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر عمى النشاطات تعد عناصر المناخ 

تم في وقد 7777 أو حرارية أو رياح إلخ سواء أكانت مطرية ،إذ عمد سكان كل منطقة في العالم إلى التأقمم مع تغيرات هذه العناصر
األكثر تأثيرًا في  نتح باعتباره العنصر-إلى التبخر باإلضافةدرجة الحرارة و  ،)الهطلدراسة وتحميل المعطيات المناخية ىذا البحث 

  7(2007)خوري ، مكونات الموازنة المائية(
  :الحرارة-5-1

تعتبر الحرارة من أىم العناصر المناخية، لما ليا من تأثير مباشر وغير مباشر عمى الظواىر الجوية كافة، وعمى تغيرات الضغط، 
إضافة إلى ارتباط كمية بخار الماء في الجو بدرجة الحرارة وتساىم في توزيع المناخات والغطاء النباتي عمى سطح الكرة األرضية، 

تم حساب متوسط درجات الحرارة الشيرية والسنوية لمحطة سد الثورة وترتيبيا في جدول ثم رسم المخطط البياني وقد (. 2007 )خوري،
درجات الحرارة شتاء لتصل أقل وتنخفض  م   24.26سجل شهر آب معدل درجة الحرارة األعمى حيث بمغت  .(6شكل )الالممثل ليا 

.  10.79معدل ليا في شير كانون الثاني    م 

 
 انًعذالد انسُىَخ نهحرارح فٍ انًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر خالل فترح انذراسخ .6 انشكم

حيث بمغت الحرارة أدنى  ،يالحظ من الشكل البياني التذبذب الواضح في متوسطات درجات الحرارة بين شير وآخر و بين عام وآخر 
ووصمت إلى أعمى قيميا في شيري تموز وآب. وقد تراوحت متوسطات  ،قيميا خالل الفترة المدروسة في شيري كانون الثاني وشباط

 .18.26و بمغ  2008-2007يميو العام  18.40وبمغت  1999-1998( كانت أعالىا في العام 18.5-16الحرارة السنوية بين )
 الهطل: -5-2
عد اليطل العنصر األكثر أىمية من عناصر المناخ كونو المصدر الرئيسي لمماء واإلدارة الحكيمة لمساقط المياه تعطيو األىمية الكبرى ي

وذلك لمحطة  2009/2010ولغاية  1985/1986 تم اعتماد معطيات اليطل لمفترة الممتدة من العام الييدرولوجيوقد ضمن خطتيا. 
( تباين 8و 7ويظير الشكالن ) تم ترتيب ىذه المعطيات وحساب متوسط اليطل ومن ثم رسم المخططات البيانية ليا. .أرصاد سد الثورة
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وينعدم تقريبًا  ،وكذلك التباين السنوي خالل الفترة المدروسة، حيث  يتركز في فصل الشتاء ،اليطل من شير آلخر ضمن السنة الواحدة
 مم. 162.63طل الشيري في كانون األول ويبمغ أعمى قيمة لمي ،في فصل الصيف

 
 2009/2010 – 1985/1986يعذالد انهطم انشهرَخ وانسُىَخ فٍ يحطخ سذ انثىرح نألعىاو  .7شكم ان

 

 
 قُى انهطم انًطرٌ انشهرَخ نهًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر خالل فترح انذراسخ .8شكم ان

 (. 9 شكل)التم رسم خارطة اليطل المطري لممسقط المائي المدروس وحسبت المعدالت السنوية لميطل المطري أمام السد وخمفو، 
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 خبرطخ انهطم نهًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر .9شكم ان

 .(10 الشكل)ووضحت  النتائج  بالمخطط البياني، 

 
 2009/2010 ، 1985/1986يعذالد انهطم انسُىَخ نهحىض، انحىض أيبو انسذ، انحىض خهف انسذ نألعىاو  .10شكم ان

األمر الذي يبين أىمية دراسة اليطوالت المطرية وتحسين  ،تتالي سنوات جافة وأخرى رطبة يالحظبالنظر والتدقيق بالمخططات السابقة 
بما يسمح باالستفادة القصوى  منيا خالل األوقات الجافة من العام وخاصة في ،ر( طرق إدارة اليطوالت المطرية )حصاد مياه األمطا

 أغراض الري الزراعي. 
 :نتح -التبخر-5-3

 التبخر نتح األساسي أو الكامن: 
 Hargreaves and)وىو األساس في حساب االحتياجات المائية لممحاصيل ،وىو عنصر ىام من عناصر الدورة الييدرولوجية

Samani, 1987))  سم ويغطي كامل المساحة  (15-8معدل التبخر نتح من مساحة مغطاة بمحصول عشبي ارتفاعو )أنو بف . ويعر
في حساب القيم اليومية والشيرية لمتبخر نتح الكامن.   ET0 Calculatorتم االعتماد عمى برنامج  مع توفر رطوبة أرضية مثالية.

 (.11شكل )الرتبت القيم ورسم المخطط البياني ليا 
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 2010 – 1985انقُى انشهرَخ نهتجخر َتح انكبيٍ خالل األعىاو  .11شكم ان

أي أن التغيرات الشيرية  ،( أن تغيرات التبخر نتح الكامن الشيرية خالل الفترة المدروسة شيدت تذبذبًا منظماً 11الحظ من الشكل )ي
تبدأ بعدىا بالتزايد لتصل إلى  ،( مم47.5الممكن في شير كانون الثاني )أقل كمية لمعدل التبخر نتح كما أن  متماثمة لكافة األعوام.

مم لمعام الييدرولوجي  1152.5بالنسبة لمتبخر نتح الممكن السنوي فقد تراوحت القيم . أما ( مم148.5قيمتيا العظمى في شير تموز)
          .                                1998/1999مم لمعام  1259.7و  2007/2008

 التبخر نتح الحقيقي: 
وىو األساس في حساب الموازنة المائية لممسقط المائي. ولحسابو عمى مستوى الحوض المدروس تم االعتماد عمى عالقة تورك مع 

تتراوح  ETRىي متوسط درجة الحرارة السنوية وكمية اليطل. وتبين أن قيم  ETRالعمم أن المتغيرات المأخوذة بعين االعتبار لحساب 
 .(12شكل )ال 2002/2003مم لمعام  829و 2000/2001مم لمعام  547بين 

 
 َتح انحقُقٍ انسُىٌ نهًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر-يتىسظ انتجخر .12شكم ان

 1987/1988% من اليطل المطري خالل العام 40شكل حوالي  ( أن التبخر نتح الحقيقي13( والشكل )5يالحظ من الجدول )
 وىي نسبة عالية، وىذا يظير أن معظم اليطل المطري يضيع عمى شكل تبخر نتح.  2000/2001% في العام 90ووصل إلى 
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 انُسجخ انًئىَخ نهتجخر َتح انحقُقٍ يٍ انهطم انًطرٌ انسُىٌ خالل فترح انذراسخ .5جذول ان

 انهطم )يى( انعبو
َتح انحقُقٍ -انتجخر

 )يى(

 حجى انهطم

)و.و
3

) 

َتح -حجى انتجخر

انحقُقٍ )و.و
3

) 
 انُسجخ انًئىَخ %

1986/1985 950.48 557.857 231.82 136.06 58.69 

1987/1986 1079.81 554.774 263.37 135.31 51.38 

1988/1987 1401.86 542.219 341.91 132.25 38.68 

1989/1988 744.67 543.013 181.63 132.44 72.92 

1990/1989 767.92 534.376 187.30 130.33 69.59 

1991/1990 653.52 530.535 159.39 129.40 81.18 

1992/1991 1310.82 534.055 319.71 130.26 40.74 

1993/1992 945.71 549.626 230.66 134.05 58.12 

1994/1993 1065.62 551.892 259.90 134.61 51.79 

1995/1994 978.50 551.194 238.66 134.44 56.33 

1996/1995 937.63 552.871 228.69 134.85 58.96 

1997/1996 964.31 548.762 235.19 133.84 56.91 

1998/1997 786.52 560.192 191.83 136.63 71.22 

1999/1998 800.47 565.017 195.23 137.81 70.59 

2000/1999 808.91 556.421 197.29 135.71 68.79 

2001/2000 606.96 546.039 148.04 133.18 89.96 

2002/2001 1272.28 538.82 310.31 131.42 42.35 

2003/2002 1276.09 558.745 311.24 136.28 43.79 

2004/2003 1023.36 529.72 249.60 129.20 51.76 

2005/2004 1167.54 535.405 284.76 130.59 45.86 

2006/2005 846.30 548.291 206.41 133.73 64.79 

2007/2006 650.79 539.337 158.73 131.54 82.87 

2008/2007 827.39 514.392 201.80 125.46 62.17 

2009/2008 973.41 562.158 237.42 137.11 57.75 

2009/2010 835.00 554.245 203.66 135.18 66.38 

 

 
 انًُحُُبد انجُبَُخ نههطم انًطرٌ وانتجخر َتح انحقُقٍ خالل انفترح  انًذروسخ .13شكم ان
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 تحميل الجريان: -6
الشدة  :الجريان من عناصر الدورة الييدرولوجية اليامة، وتختمف كميتو ونسبتو من مكان إلى آخر تحت تأثير عدة عوامل منيا يعد

 )0.30تحديد قيمة المعامل ) . وقد(2007 وطبيعة الغطاء النبتي( )خوري، ،سطح التربةخشونة و رطوبة التربة ،االنحدار، و المطرية، 
)بالقياس المباشر والمقارنة مع نتائج مديرية الموارد المائية في الالذقية(. وتم حساب قيم الجريان السطحي باالعتماد عمى معدالت 

 .(14شكل )الرتبت النتائج ورسم المخطط البياني ليا و اليطل الشيرية، 

 
 انجُبٍَ نههطم انًطرٌ  انسُىٌ وانجرَبٌ انسطحٍ انسُىٌ انًتشكم خالل فترح انذراسخ ًانًُحُ .14شكم ان

بمقارنة الجريان يتبين ( 14تضيع بالجريان السطحي وباالعتماد عمى الشكل ) )وسطيًا الحظ أن ىناك كمية مياه سنوية ىامة ي
تظير احتمااًل النجراف التربة بشكل أسرع في  ،وىي نسبة عالية نسبياً  ،% منو30يشكل حوالي السطحي واليطل المطري السنوي، أنو 

يالحظ أن الجريان السطحي السنوي  يساير منحني اليطل المطري السنوي، وىذا يعني أنو كمما زاد كما 7 األماكن شديدة االنحدار
 اليطل المطري، ازداد الجريان السطحي والعكس صحيح. 

  :الموازنة المائية-7
تم حساب الموازنة المائية لممسقط  ،الجريان السطحي والتبخر نتح الحقيقيو لكل من اليطل  المطري،  باالعتماد عمى الحسابات السابقة 

 المائي  لنير الصنوبر كاماًل وكذلك لممنطقة الواقعة أمام السد.
إذا قورنت بكمية  عمى شكل بخار ماء )التبخر نتح الحقيقي( مرتفعة جداً ( أن كمية المياه المفقودة من الحوض 6الحظ من الجدول )ي

والعمل عمى  ،مما يستدعي التفكير بإيجاد طريقة معينة لتقميل الفاقد من الحوض عمى شكل بخار ماء ،اليطل الكمي والجريان السطحي
لمحصول عمى أفضل إنتاج بأقل كمية من المياه زيادة مخزون الحوض من المياه. كتحديد أمثل الطرق والمعامالت لمري اليادفة 

 المستخدمة لمري.
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 انًىازَخ انًبئُخ نهًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر .6جذول ان

 انجرَبٌ )يى( انهطم  )يى( انعبو
َتح انحقُقٍ -انتجخر

 )يى(

حجى انهطم 

)و.و
3

) 

حجى انجرَبٌ 

)و.و
3

) 

-حجى انتجخر

َتح )و.و
3

) 

1986/1985 950.48 285.14 557.86 231.82 69.55 136.06 

1987/1986 1079.81 323.94 554.77 263.37 79.01 135.31 

1988/1987 1401.86 420.56 542.22 341.91 102.57 132.25 

1989/1988 744.67 223.40 543.01 181.63 54.49 132.44 

1990/1989 767.92 230.38 534.38 187.30 56.19 130.33 

1991/1990 653.52 196.05 530.54 159.39 47.82 129.40 

1992/1991 1310.82 393.25 534.06 319.71 95.91 130.26 

1993/1992 945.71 283.71 549.63 230.66 69.20 134.05 

1994/1993 1065.62 319.69 551.89 259.90 77.97 134.61 

1995/1994 978.50 293.55 551.19 238.66 71.60 134.44 

1996/1995 937.63 281.29 552.87 228.69 68.61 134.85 

1997/1996 964.31 289.29 548.76 235.19 70.56 133.84 

1998/1997 786.52 235.96 560.19 191.83 57.55 136.63 

1999/1998 800.47 240.14 565.02 195.23 58.57 137.81 

2000/1999 808.91 242.67 556.42 197.29 59.19 135.71 

2001/2000 606.96 182.09 546.04 148.04 44.41 133.18 

2002/2001 1272.28 381.68 538.82 310.31 93.09 131.42 

2003/2002 1276.09 382.83 558.75 311.24 93.37 136.28 

2004/2003 1023.36 307.01 529.72 249.60 74.88 129.20 

2005/2004 1167.54 350.26 535.41 284.76 85.43 130.59 

2006/2005 846.30 253.89 548.29 206.41 61.92 133.73 

2007/2006 650.79 195.24 539.34 158.73 47.62 131.54 

2008/2007 827.39 248.22 514.39 201.80 60.54 125.46 

2009/2008 973.41 292.02 562.16 237.42 71.22 137.11 

2009/2010 835.00 250.50 554.25 203.66 61.10 135.18 

  .(15توضيح العالقة بين العناصر السابقة بالشكل ) تم

 
 انعالقخ ثٍُ عُبصر انًىازَخ انًبئُخ فٍ انًسقظ انًبئٍ انًذروس .15شكم ان
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ليبمغ ذروتو خالل شيري كانون األول  ،ازدياد اليطل والجريان في المسقط المائي ابتداء من شير تشرين األول (15الشكل )يالحظ من 
إذ تكون أشير حزيران وتموز وآب أكثر  ،نتح-والثاني، ويسجل أدنى قيمة لو في أشير حزيران وتموز وآب، عمى عكس مخطط التبخر

 والسبب يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة. ،نتح-األشير التي يحدث فييا التبخر
 أمام السد:الموازنة المائية لممنطقة الواقعة -8

الحظ أن العام األكثر غزارة واألكثر ضياعا لممياه ي ،( والذي يوضح الموازنة المائية لممنطقة الواقعة أمام السد7بالتمعن في الجدول )
 (. 6أدنى معدل لميطل. وىذا ما يتناسب مع معطيات الجدول ) 2000/2001 بينما سجل العام 1987/1988ىو العام 

 انًبئُخ نهًسقظ انًبئٍ نُهر انصُىثر فٍ انًُطقخ انىاقعخ أيبو انسذانًىازَخ  .7جذول ان

 انجرَبٌ )يى( انهطم  )يى( انعبو
َتح انحقُقٍ     -انتجخر

 )يى(

حجى انهطم 

)و.و
3

) 

حجى انجرَبٌ 

)و.و
3

) 

َتح            -حجى انتجخر

)و.و
3

) 

1986/1985 984.76 344.66 557.86 188.78 66.07 106.94 

1987/1986 1118.75 391.56 554.77 214.46 75.06 106.35 

1988/1987 1452.41 508.34 542.22 278.43 97.45 103.94 

1989/1988 771.53 270.03 543.01 147.90 51.77 104.10 

1990/1989 795.61 278.46 534.38 152.52 53.38 102.44 

1991/1990 677.08 236.98 530.54 129.80 45.43 101.70 

1992/1991 1358.10 475.33 534.06 260.35 91.12 102.38 

1993/1992 979.81 342.93 549.63 187.83 65.74 105.36 

1994/1993 1104.05 386.42 551.89 211.65 74.08 105.80 

1995/1994 1013.79 354.83 551.19 194.34 68.02 105.66 

1996/1995 971.45 340.01 552.87 186.23 65.18 105.99 

1997/1996 999.08 349.68 548.76 191.52 67.03 105.20 

1998/1997 814.88 285.21 560.19 156.21 54.67 107.39 

1999/1998 829.34 290.27 565.02 158.98 55.64 108.31 

2000/1999 838.08 293.33 556.42 160.66 56.23 106.67 

2001/2000 628.85 220.10 546.04 120.55 42.19 104.68 

2002/2001 1318.16 461.36 538.82 252.69 88.44 103.29 

2003/2002 1322.11 462.74 558.75 253.45 88.71 107.11 

2004/2003 1060.27 371.09 529.72 203.25 71.14 101.55 

2005/2004 1209.65 423.38 535.41 231.89 81.16 102.64 

2006/2005 876.82 306.89 548.29 168.09 58.83 105.11 

2007/2006 674.26 235.99 539.34 129.26 45.24 103.39 

2008/2007 857.22 300.03 514.39 164.33 57.52 98.61 

2009/2008 1008.52 352.98 562.16 193.33 67.67 107.77 

2009/2010 865.11 302.79 554.25 165.84 58.04 106.25 

  زمن التركيز:-9
حيث وذلك لمحوض كاماًل وكذلك لممنطقة من الحوض الواقعة أمام السد.  زمن التركيز باستخدام عالقة جيادوتي الرياضيةتم حساب 

 (.ساعة 3.21)زمن التركيز لمحوض في المنطقة الواقعة أمام السد (، و ساعة 4.51)زمن التركيز لمحوض بمغ 
 : والتوصيات االستنتاجات

  ،شبكة ىيدروغرافية كثيفة ومتفرعة، تباين طبوغرافي( في اإلدارة و أىمية الدراسة الييدرولوجية لممسقط المائي )ىطوالت غزيرة
بما يسمح باالستفادة القصوى من مياه اليطل المطري في ظل وجود تنوع في استعماالت  ،المتكاممة لمموارد الطبيعية )تربة ومياه(

دراسة خارطة استعماالت األراضي التي أظيرت تدىور واضح في الغطاء النبتي الطبيعي وتركزه في  ما يبرز أىمية ،األراضي
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لما لو من أىمية في تقميل الفواقد المائية بالجريان  ،مناطق متفرقة أعالي الحوض، وبالتالي ضرورة تنميتو في المناطق المتكشفة
 خزون الرطوبي في الحوض. الحفاظ عمى التربة من االنجراف وزيادة المو السطحي، 

  تسمح الحسابات الييدرولوجية، بالتنمية المستدامة لمموارد الطبيعية عموما المائية بشكل خاص وتحقيق االستفادة المثمى منيا
وألطول فترة زمنية ممكنة. وىذا يتطمب وضع استراتيجيات وبرامج لتنمية الموارد المائية باستخدام طرق حصاد المياه وترشيد 

 تخدام المياه المحصودة بتطبيق طرق الري الحديثة.اس
 األمر الذي يبين  ،التذبذب في معدالت اليطل المطري الشيرية والسنوية في منطقة الدراسة وتتالي سنوات جافة وأخرى رطبة

وجدولة عمميات الري بالشكل الذي يسمح باالستفادة القصوى من ىذه  ،المنشآت التخزينيةو  أىمية دراسة اليطوالت المطرية،
  .اليطوالت

 وىذا بدوره يؤثر عمى معدالت التبحر نتح في  ،التذبذب الواضح في متوسطات درجات الحرارة بين شير وآخر وبين عام وآخر
 نظرًا لالرتباط الوثيق بين درجات الحرارة والتبخر نتح.  ،الحوض المدروس

  (% من إجمالي 70-40وبنسبة تتراوح بين ) ،التبخر نتح الحقيقي النسبة العظمى لمفواقد المائية في الحوض المدروسيشكل
وىي قيمة عالية جدًا إذا ما قورنت بباقي عناصر الموازنة المائية، األمر الذي يتطمب التحديد الدقيق لمطريقة  ،اليطل المطري

 المعتمدة في حسابو. 
 بما يسمح باالستغالل األمثل لممياه خصوصًا بما يتعمق  ،عمى الدراسة الييدرولوجية لممسقط المائي المستمر البد من التركيز

االحتياج المائي و بتأمين مياه الري. وىنا يظير أىمية تبني توجيات حديثة في الري تستند إلى التكامل بين مصدر مياه الري، 
  ري حديثة.    جدولة عمميات الري وتبني تقنياتو لممحاصيل، 
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Abstract 

This research was conducted by the year of 2011 in Al-Sanobar watershed in 

Latakia province, with an area of 1336 km
2
, in order to study the hydrological 

status, climate factors and water budget for this watershed. A dam was built on 

the watercourse with a storage capacity of 98 million m
3
. Depending on the 

topographic maps 1: 50,000, geological maps 1: 200000, satellite images, 

climatic data of the dam station (precipitation, temperature and evaporation), 

runoff data from the Directorate of Water Resources in Latakia, and land use 

data of the watershed, the geometric features of the basin, and water budget 

were studied and the land use map was prepared. The results of geometric 

characteristics showed that the watershed was elongated and the shape factor 

value was greater than (1), so the flood hazard was low. The results of the water 

budget showed that more than 65% of precipitation is lost by evaporation, and 

the runoff reaches 30%. The land use map showed that about 55% of total area 

is cultivated with olive and citrus. 

Key words: Watershed, Al-Sanaobar river, Al-Thowra Dam, Water budget, 

Water losses. 
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