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 مصادر مياه الري

  مصادر مياه الري

الرئيس للمياه الموجودة في الطبيعة، يتدفق قسم من األمطار فوق  المصدر األمطار والثلوجتشكل  
سطح األرض مكونًا المياه السطحية )األنهار والبحيرات(، أو قسم منه ينفذ إلى أعماق التربة فيغذي المياه 
رة الجوفية. وعملية تكون األمطار والثلوج وتوزيعهاا علاى الكارة األر اية تادعى الادورة الهيدرولوجياة أو الادو 

 . (1)شكل رقم  المائية في الطبيعة

 

 

 

 

 : مخطط للدورة المائية في الطبيعة1شكل رقم 

 تكثف البخار

 نتح

 بخر
 مطر

 تسرب بحر

 ماء جوفي
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(، وبشاكل عاام تام 2إن أغلب المياه المتوفرة في الطبيعة مالحة، والماء العاذب نسابته قليلاة )شاكل 
 تقسيم المصادر المائية في الطبيعة إلى مياه تقليدية ومياه غير تقليدية.

 

 لمياه التقليديةمصادر ا 1.7.1

 األمطار .1

 المياه السطحية )البحيرات العذبة، األنهار، الينابيع( .2

 المياه الجوفية  .3

      

 

ينبغي أن يؤخذ باالعتبار عند تصميم نظم الري مصادر ميااه الاري الرئيساة، ألنهاا تكاون المصادر المعاول 
 لمائية الكافية لنمو المحاصيل. عليه في إمداد المشروع باالحتياجات ا

 األمطار 1.7.1.1

 %5ـاء عذب م

 %111الماء في الطبيعة 

 %59ماء مالح 

 %4ماء متجمد  (%111)  %1ماء سائل 

 %1مياه حيوية وبخار  %2مياه سطحية  59%مياه جوفية 

 (: رسم توضيحي يبين نسب المياه المتنوعة قي الطبيعة2شكل رقم )
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يجب أن تتاوفر فاي األمطاار بعاض الصافات كاي تكسابها أيمياة مميازة كمصادر مان مصاادر ميااه  
 الري إلمداد التربة بالمياه ال رورية لنمو النباتات، ومن أيم يذه الصفات ما يلي:

 ستنفذة من منطقة جذور النباتات.يجب أن تكون كمية األمطار كافية للتعويض عن الرطوبة الم -1
 تقارب فترات سقوط األمطار وانتظامها -2

 يجب أن تكون شدة األمطار الساقطة قليلة كي تتمكن التربة من امتصاصها -3

 

 فعند التخطيط لمشاريع الري يجب األخذ باالعتبار:

 معدل األمطار الساقطة خالل الشهر والسنة لفترات طويلة.  .1

في كميات األمطار الساقطة خالل أشهر السنة أو الشهر الواحد مالحظة التفاوت الكبير  .2

 أو التفاوت بين السنوات المتعاقبة.

معرفة كافة المعلومات المتعلقة بكمية األمطار والثلوج الساقطة، ومواعيد سقوطها، وما   .3

 توفره من مياه لغرض الزراعة.

وم، والرطوبة الجوية(. يكمن المعرفة التامة بحال الماء الجوي )الندى، والضباب، والغي  .4

دور هذه العناصر في كونها تساعد على خفض احتياجات النباتات للماء، فهي تساهم في 

 نتح. -خفض معدالت البخر

  

 المياه السطحية  1.1.1.1

ذابااة الثلااوج التااي ال تسااتغ   لتتكااون المياااه السااطحية فااي الطبيعااة ماان المياااه الناتجااة عاان األمطااار وات
قعها. والمياه السطحية تشكل المصدر الرئيس لتجهيز ميااه الاري فاي معظام األقطاار العربياة مباشرة في موا

 عدا شبه الجزيرة العربية وليبيا.

 

نتيجاة لساقوط األمطاار علاى ييئاة سايول تنحادر باتجااه األودياة، بشاكل تتكون المياه السطحية في  
هااا أحيانااا تسااتمر فااي بعااض المناااطق إلااى عاادة عااام يااي غياار منتظمااة الحاادو  بساابب قلااة األمطااار، ولكن

ساد بمختلاا األناواع واألحجاام فاي منااطق مختلفاة  171أشهر خالل السانة، ولقاد أقامات الدولاة أكثار مان 
 لحجز مياه السيول بهدا:

 استغلل يذه المياه ألغراض التوسع الزراعي .1

 تأمين مياه الشرب لبعض المناطق   .2
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 ة لتأمين مصادر مياه الريالمسايمة في تغذية المياه الجوفي .3

 المياه الجوفية والماء األرضي  

تعتبر المياه الجوفية من المصادر المائية المهمة ألغاراض الاري، خصوًصاا إذا كانات ذات نوعياة  
جياادة. وتتكااون ماان مااااء المطاار والمياااه الساااطحية الراشااحة فااي طبقااات األرض، حيااا  تتجمااع فااوق طبقاااة 

 عميقة صماء غير نفاذة.

 

ر خواص المياه الجوفية من موقع ألخر، ويذا يعتمد علاى خاواص جمياع العوامال التاي رافقات تتغي 
ياااذه الميااااه مااان بداياااة ساااقوطها كأمطاااار ثااام ساااريانها خااالل طبقاااات الترباااة المختلفاااة التكاااوين وحتاااى رفعهاااا 

هاا جازء فاي األملح والمعادن التاي توجاد فاي مكوناات الترباة التاي ياذوب منللستعمال، وأيم يذه العوامل: 
 المياه الجوفية التي تمر بهذه التربة.

 

ملياون  3.3في الوطن العرباي المروياة بواساطة الميااه الجوفياة تقادر بحادود  اإلجماليةأن المساحة 
 في شبه الجزيرة العربية. ٪33يكتار، منها حوالي 

 مصادر المياه غير التقليدية
ثة لمياه الري وتتباين في نسب مساهمتها المصادر األخرى التي تشكل المصادر الثانوية الحدي

 وكيفية استغاللها في الري تشتمل على ما يلي:

 مياه الصرا الصحي المعالجة .1
 تحلية المياه المالحة   .2

 المطر الصناعي .3

 

. 
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 المصادر المائية في سوريه

 هالمصادر المائية في سوري -1-1

 يت تقسم إىل أربعة أنواع خمتلفة كما يلي :ال نبدأ أواًل بالتعرف على املصادر املائية السورية و 

.              يسنتناول كاًل منها بإجياز فيما يلو ) مياه األمطار, مياه الينابيع , مياه األهنار , املياه اجلوفية (       

 :مياه األمطار  1-1-1

د كبرية من منطقة ألخرى تتصف األمطار يف سورية بعدم الثبات حيث ختتلف و تتفاوت كمياهتا اهلاطلة حبدو  

مم يف البادية السورية(   011مم يف الشريط الساحلي إىل حوايل 0111بفعل التفاضالت املورفولوجية )أكثر من 

 كما ختتلف تلك الكميات يف نفس املنطقة من سنة ألخرى. 

اجتااات ياراو  عمومًا تتناقص األمطار من الغرب للشرق و من الشمال للجنوب كما يزداد اجلفاف يف تلك اإل

سنويًا تبعًا لكون السنة جافة أم مطرية   5م ( مليار 33-53جمموع ما يهطل يف سورية من أمطار سنويًا مابني )

(. وميكن القول إن ثلثي اهلاطل املطري يضيع  5مليار م 5.83كما يقدر متوسط اهلطول املطري السنوي حبدود ) 

( و هبذا يكون 5مليار م083( يذاب منه إىل البحر )%9ايل )بالتبخر. حيث قدر عامل اجلريان السطحي حبو 

 5مليار م 11سداً و بطاقة ختزينية ) 071(. عدد السدود 5مليار م 01الرصيد املطري القابل لالستخدام حوايل )

(. مما تقدم يتبني لنا بأن العائد من موارد األمطار يف سورية حمدود عمومًا حيث إن معظمها يتعرض للتبخر و 

 الضياع يف البحر. لذلك جيب رفع العائد من اذا املورد املائي من خالل اإلدارة السليمة لتلك املوارد .
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 مياه الينابيع : 1-1-1

او نابع من كوهنا أحد مظاار الصرف الطبيعي  تشكل الينابيع أحد املكونات اهلامة يف موارد سورية املائية و 

 ار املتسربة إىل باطن األرض حنو األعماق.للمياه اجلوفية حيث تنتقل مياه األمط

لكمية مياه األمطار اليت هتطل من  ة الصخور املكونة للطبقة اجليولوجية من جهة وعختتلف غزارة الينبوع تبعاً لطبي

 أمهها يف اجلدول التايل : جهة ثانية حيث تتوزع مئات الينابيع على خمتلف مناطق سورية و

 ع يف سوريا :( أام الينابي 0- 0اجلدول )

 مقنن النبع اسم النبع م
ملوحة 

 المياه
 مقنن النبع اسم النبع م

ملوحة 

 المياه

 ل/ثا 5311 بردى 0
جزء 565

 باملليون
 ل/ثا 511 تل منني 01

567 

جزء 

 باملليون

1 
بانياس/ 

 جبل الشيخ
 = ل/ثا 031 قرنية/ يربود 05 = ل/ثا 0711

 = ل/ثا 131 حيالن 05 = ل/ثا 0511 البارد 5

 = ل/ثا1311 عرى/ الروج 03 = ل/ثا 631 عني الناعور 5

 = ل/ثا 6111 العروس/ هنر البليخ 06 = ل/ثا01311 السن 3

 ل/ثا 7311 الفيجة 6
جزء .51

 باملليون
 = ل/ثا 51111 ينابيع رأس العني/ هنر اخلابور 07
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 ل/ثا 511 أم الدنانري/ الشيخ مسكني .0 = ل/ثا 0111 التنور 7

151 

جزء 

 باملليون

 = ل/ثا 0311 مزيريب / درعا 09 = ل/ثا 531 الساخنة .

9 
بانياس/مدينة 

 بانياس
 = ل/ثا 911 ينابيع غرب درعا 11 = ل/ثا 0311

01 
جمموع ينابيع 

 الغاب
 = ل/ثا 0311 ينابيع سهل احلولة 10 = ل/ثا 9111

00 
جمموع ينابيع 

 احلمة
 11 = ل/ثا 11.

اتونية   ينابيع اهلول+ تل تبان + اخل

 / احلسكة و حوض الفرات
 ل/ثا 0631

1616 

جزء 

 باملليون

 

و من اجلدير بالذكر أن الينابيع ذات التصرف املائي الكبري تشكل جماري مائية سطحية دائمة اجلريان يطلق عليها 

(. أي أن مياه  أهنار و أمهها )نبع بردى = هنر بردى , نبع العروس = هنر البليخ , نبع رأس العني = هنر اخلابور

 الينابيع اذه تشكل مصدر التغذية الرئيسي لبعض األهنار مما يستوجب إدخاهلا يف حساب املوارد املائية السطحية 

 مياه األنهار : 1-1-3

تشكل مياه األهنار اجلزء الرئيسي من املوارد املائية السطحية يف سورية حيثث توجثد كثبكة ايدروغرافيثة كثيفثة نسثبياً 

ذ بعثثني االعتبثثار أن أكثثثر مثثن ثالثثثة أربثثاع منثثاطق سثثورية تعتثثرب منثثاطق جافثثة , تتثثألف اثثذه الشثثبكة مثثن أذا مثثا أخثث

العديثثثد مثثثن األهنثثثار الدائمثثثة و املوقتثثثة اجلريثثثان و تاركثثثز يف املنطقتثثثني الغربيثثثة و الشثثثمالية الشثثثرقية مثثثن سثثثورية . تتميثثثز 

ر ممثثثثا جيعثثثثل جرياهنثثثثا غثثثثري ثابثثثث  و تتثثثثأثر حبجثثثثوم سثثثثورية بكوهنثثثثا مشثثثثاركة مثثثثع دول اجلثثثثواباألهنثثثثار الدائمثثثثة الرئيسثثثثية 

االستثمارات القائمة على تلك األهنار خارج احلثدود باإلضثافة إىل تأثراثا بالعوامثل الطبيعيثة السثائدة يف تلثك الثدول 
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و  . كما تنحصر معظم األهنار موقتة اجلريان يف املنطقة الساحلية و تتميز بكوهنثا أهنثاراً جبليثة قصثرية سثريعة اجلريثان

قريبثثة مثثن البحثثر ممثثا يعثثرض جثثزءاً كبثثرياً مثثن ميااهثثا للضثثياع , إن التقثثديرات اإل)اليثثة حلجثثوم ميثثاه األهنثثار ) ماعثثدا 

(. إن الثثوارد املثثائي السثثنوي لنهثثر الفثثرات 5مليثثار م 6853و  580حجثثم ميثثاه هنثثري دجلثثة و الفثثرات ( تثثاراو  بثثني ) 

/ ثثثا ( عنثثد احلثثدود السثثورية الاركيثثة يف مدينثثة  5م 311ق اثثو )حسثثب الربتوكثثول القثثائم بثثني سثثورية و تركيثثة و العثثرا

م  )  06/5/0991جثثثرابلس واثثثي حصثثثة سثثثورية و العثثثراق حسثثثثب االتفاقيثثثة املربمثثثة بثثثني الثثثدولتني العثثثربيتني عثثثثام 

 68615/ثثا أي مثا يعثادل 5م101( و بالتايل نصيب سورية مثن ميثاه الفثرات اثو)  %.3و العراق  %51لسورية 

/ ثثثا ( حسثثب  5م 51.إىل  311سثثنة ( و لكثثن يتذبثثذب التثثدفق القثثادم مثثن تركيثثا لنهثثر الفثثرات مثثن )/ ال 5مليثثار م

 / ثا ( . 5م 731أكهر السنة و املتوسط حسب معلومات املوسسة العامة لسد الفرات اي )

 : وي لألنهارأهم األنهار التي تنبع من سوريا والتي تجري فيها ومتوسطات التدفق واإليراد السن(  2 – 1الجدول ) 

  جماليالطول اإل اسم النهر الرقم

 كم  

 /ثا3م متوسط التدفق الطول ضمن سورية / كم

 /ثا(3)م 

 3متوسط الوارد المائي السنوي مليون م
 50356 0111 6.1 17.1 الفرات 0
 0311 53 591 591 اخلابور 1
   16 .7 اجلرجب 5
   53 013 الزركان 5
   011 015 اجلغجع 3
 031 5 053 111 يخالبل 6
 011 .,5 .5 011 الساجور 7
 1511 56,3 555 5.7 العاصي .
   6 6 أبو قبيس 9
   383 383 البارد 01
   11 11 االبيض 00
 1.1 .8. 3. 059 عفرين 01
 93 5 001           016 قويق 05
 513 0185 36 1. الكبري الشمايل 05
 531 00 6 6 السن 03
 1. 180 0 0 لبانياس الساح 06
 511 0181 31 36 الكبري اجلنويب 07
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 531 0080 79 79 بردى .0
 011 581 90 90 األعوج 09
 131 7 57 57 الريموك 11

 المياه الجوفية : 1-1-4

ة و اي مياه متجمعة يف بثاطن األرض مصثدراا ميثاه األمطثار أو األهنثار الثيت تتغلغثل يف جثوف األرض اث  تثأثري اجلاذبيثة األرضثي

حث  تصثل إىل طبقثة صثثماء فتتجمثع فوقهثا و تكثون خزانثثاً مائيثاً أرضثياً يعثثرف سثطحه العلثوي باسثم مسثثتوى املثاء األرضثي و كلمثثا  

كان  كمية املياه املتسربة كبرية زادت كمية املياه اجلوفية و زاد ارتفاع مستوى املاء األرضي . و ختتلثف أكثكال اجتمثع امليثاه اجلوفيثة 

 لشكل الطبقة الصماء اليت يتجمع فوقها .  يف باطن األرض تبعاً 

للمياه اجلوفية أمهية كبرية يف املناطق اجلافة و الشبه جافة إذ إهنا املصدر الوحيد سواء للشرب أو الري و لثذلك فإنثه لالسثتفادة مثن 

م و بإكراف عال و ذلك األحواض املائية بشكل دائم البد من اديد معدل ما ميكن استثماره من مياه احلوض سنوياً بشكل منظ

بالتثثثايل جفثثثاف احلثثثوض و الوقثثثوع يف كثثثوارت اقتصثثثادية و اجتماعيثثثة نتيجثثثة جفثثثاف امليثثثاه   منعثثثاً السثثثتنفاذ اثثثذه الثثثثروة املائيثثثة و  

لى الثروة املائية يف كل حوض البثد مثن اقيثق املستخدمة يف أغراض الشرب أو الري املعتمدة على مياه اذا احلوض. و للحفاظ ع

  معادلة التوازن اهليدرولوجية )معادلة التوازن املائي( حبيث حيدت التساوي بني املياه الداخلة إىل احلوض و املياه اخلارجة منه .

 مار مكعب ر مليا ( .7895 ) قدرت املياه اجلوفية بث

 : مهورية العربية السوريةأهم األحواض المائية في الج(  3 – 1الجدول ) 

الخزن المائي اإلجمالي  عدد السدود المنشأة فيه الحوض المائي م

 مليون متر مكعب
 81.1.  6 حوض بردى واألعوج 0
 11681  50 موكحوض الري  1
 957871 51 حوض العاصي 5
 69839 57 حوض البادية 5
 331891 09 حوض الساحل 3
 06056 5 حوض الفرات وحلب 6
 0153855 01 حوض دجلة واخلابور 7
 0.9668131 061 إ)ايل اخلزن املائي لألحواض والسدود  /
 5مليار م 0.8966ا نستخلصه من اجلدول السابق املتضمن األحواض املائية يف سورية او أن إ)ايل اخلزن املائي يف سورية ) مم و

 . ن سداً و بع( مائة وس 071)  األحواضإ)ايل السدود املنشأة على اذه  ( و

http://www.irrigation.gov.sy/index.php?d=101
http://www.irrigation.gov.sy/index.php?d=120
http://www.irrigation.gov.sy/index.php?d=117
http://www.irrigation.gov.sy/index.php?d=115
http://www.irrigation.gov.sy/index.php?d=116
http://www.irrigation.gov.sy/index.php?d=136
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