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 سذودفي واقع التخزين 

 الساحل السوري 
 مقدمة: - 1

نطمر المشماك  أاه د  أوانر ال رن الوشرين و دايمت ال مرن الحمال  ممن مشكمت المي د  تو      
الومممالم الور ممم    وتتطمممم  تنسمممي ال وتواونمممال  مممين جميمممل المممدو  الور يمممت ممممن أجممم   تواجمممو التممم 

 الوصو  إلا حمو  مست  ميت م  ولت .
تتميممز الجميوريممت الور يممت السمموريت مممن  ممين جميممل الممدو  الور يممت األنممر   وضممويا 

الحممممرب  سمممم   محدوديممممت الممممموارد الما يممممت   ماعممممدا حمممموض السمممماح    دييمممما م ارنممممت المممما   
 الطم  المتزايد عمييا من جيت   ومن جيت لانيت  س   اال تزاز السياس  التم  تتومرض لمو 

د سمال ك يرال من المصادر الما يت د  سوريت يأت  من نارجيا  حي  يصم   موضمل نمزاع   
 .1] [مل دو  الجوار

  س وينيا  ال رن الوشرين وحتما اآلن لمور  ما يمت ح ي يمت ا سوريت منذ أو ل د شيد  
قامت المنشآ  الما يمت واستصمالا األراضم    وممن ال مديي  أن يرادم   تملم    ناء السدود وا 
ىمممذا الكمممم الك يمممر ممممن األعمممما  والمنشمممآ  ىأممموا  ومالحظممما  دنيمممت أد  إلممما تمممدن  عامممم  

ي  األودممر مممن تممما المشمماريل الما يممت د ممد نأممذ  اسممتلمارىا   وكممان لحمموض السمماح  النصمم
 66 سمممدو   ممممموران  نميأمممت   تممم  الحممموش   ال اسممم   عمممد  وممممن أىميممما سمممد لصمممالحو سمممدود

 .   2] [ .وغيرىا..تشرين
 : الظروف الطبوغرافية والمناخية السائدة -2

غر مال    ويحمده ي ل حوض الساح  د  الجزء الغر   ممن الجميوريمت الور يمت السموريت
 حمممر األ ممميض المتوسمممط   وممممن الشمممر  سمسممممت الج ممما  السممماحميت   وممممن الشمممما  الحمممدود ال

)5086( التركيت   وجنو ال الحدود الم نانيت . ت مغ مساحت الحموض 2km    120( طمو( km 
)45(و ورض وسط   km. 

سممم  التضممماريس الط وغراديمممت  سمممم حممموض السممماح  إلممما لمممال  منممماط  ر يسممميت حي
 كما يأت  : المؤلر  عما كميت اليطو    
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)0...100(المنسممممو   ممممينالسمممميو  السمممماحميت يتممممراوا ارتأاعيمممما  - m  عممممن سممممط  ال حممممر
)870( مسممماحت إجماليمممتو  2km  153( مممينوعمممرض وسمممط  يتمممراوا( km    وىممم  أراضممم

 يأت .من سطت ذا  ميو  نأ
)100....400(المنممممماط  اليضممممما يت يتمممممراوا ارتأاعيممممما  مممممين - mm     وت ممممممغ مسممممماحتيا
)1300( 2km . وتمتاز  ميو  متوسطت 

)400(المنممماط  الج ميمممت المرتأومممت ويتغيمممر ارتأاعيممما ممممن المنسمممو  - m    وحتممما المنسمممو 
)1300( m2916(ر وت ممغ مسماحتيا حمموال عمن سمط  ال حمم( 2km  تتميمز  ميوليما الحمماد  
 السواق  . ت طويا وديان تشك  المجاري الما يت لألنيار وو 

)300000(ت مغ مساحت األراض  ال ا مت لمزراعت د  الحوض  ha   ممن  59%  وىم  تملم
 .  [ 3 ]المساحت الجغراديت لمحوض

متوسمممط  موتمممد  وىطمممو  مطمممري جيمممد وأراضممم   منممما   حممموض السممماح  صمممسيت 
تنتمممس قمميم اليطممو  المطممري مممن منط ممت ألنممر  ت وممال لمتضمماريس وكلادممت   و زراعيممت نصمم ت

الغطممماء الن مممات    ويتميمممز المسمممار السمممنوي لميطمممو  دممم  حممموض السممماح   انتالدممما  ك يمممر  
 ال حر. تتوم   شك  أساس   الووام  المنانيت و ال ر  من

 تتممممممممراوا قمممممممميم اليطممممممممو  المطممممممممري السممممممممنوي دمممممممم  المنمممممممماط  السمممممممميميت واليضمممممممما يت
)1300800(ن ي mm   2000800(ود  المناط  الج ميت  ين( mm] 4 [ . 

ت ممين مممن نممال  حسمما  اليطممو  الوسممط  السممنوي الممموزون عممما كاممم  مسمماحت  ممد ل
)1055(ري مممت مضممممل تيسمممن أن قيمتمممو تسممماوي ط ]3[الحممموض السممماك  mm   وأن  موامممم  

 . (1)  كما يوض  الجدو  )31.0(الجريان السطح  الموزون يواد 
أىميممت ناصممت تميممزه عممن األحممواض األنممر    مممن حيمم   حمموض السمماح  يكتسمم  

ىممذا الحمموض مممن أىممم  د  ويومم   يممت والما يممت وال ي واالقتصمماديتنصا صمو التارينيممت والط يويممت 
األمممن الغممذا   دمم  سمموريت   ومممن ىممذا المنطممم  تممأت  أىميممت  ح يمم الوواممم  المسمماىمت دمم  ت

اسممتلمار الممموارد الما يممت المتاحممت ديممو  شممك  أملمم  وذلمما  لنشمماء المشمماريل الما يممت و ناصممت 
 .(1)كما ىو م ين د  الشك     5]  [السدود
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 ] 3 [حوض الساحل في مواقع السدود :  (1)الشكل 
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 الظروف الجيولوجية لحوض الساحل : -3
السمممممماحميت  شممممممك  ر يسمممممم  مممممممن التوضمممممموا  الجوراسمممممميت والكمسمممممميت  تتشممممممك  الج مممممما 

جين والنيوجين والممار  واألحجمار الكمسميت وال ازلتيمت اليو من ال   والدولوميتيت المغطا   ط  ا
ود لمح ممم  اللالمممم  وتممممرت ط   أمممما السمممميو  السممماحميت د ممممد تشمممكم  مممممن صممممنور رسمممو يت تومممم

  التشكيمت الجيولوجيت لمساح  السوري الت  تتصس  وجود الكارس  المتكيس .
يجممم  اإلشمممار  إلممما أن التشممم  ا  والأوالممم  الكارسمممتيت المنتشمممر  دممم  صمممنور الج ممما  
السمماحميت  الجممزء األوسممط مممن الحمموض  تسمماىم دمم  ضممياع قسممم ك يممر مممن الميمماه  التسممر  

 ىذه الظاىر  إحد  أىم المشاك  الت  تواجو الدارسين . د  وع ر  اطن األرض   وت
سمسمممت الج مما   دمم الحاصمم   االنجممراستنشممأ تر ممت حمموض السمماح  دمم  الغالمم  مممن 

  وقممد تشممكم    تر ممت لح يممت يمما المممون األحمريوالمرتأومما  المحيطممت  يمما ويغممم  عمالسمماحميت 
 مت ذا  منشمأ متنموع تتوضمل عنمد ممن أتر ىذه األتر ت نتيجت لتوضل ما حممتو الميماه النيريمت 

 .] 4  [مناريط الترسي  لألنيار وعما طو  الساح  ود  وديان األنيار
إلممما واحممد وعشمممرين حوضمممال سمماك ال ود مممال لألنيمممار  ىيمممدرولوجيال  ي سممم حممموض السمماح 

يتجممو الجريممان الممما   و   لمجمماري الما يممت التمم  تن ممل مممن أعممال  الج مما  وتصمم  دمم  ال حممراو 
ينحممرس دمم  ال سممم الجنممو   منممو ناصممت لممم لمم  مممن الشممر   اتجمماه الغممر  السممطح  دمم  الغا

 . ] 3 [د  مننأض سي  عكار  اتجاه الجنو  الغر  
اليطمو  الوسمط   قد تم اعتمادال عما قيمت اليطو  الوسط  الموزون حسا  قيم و 
 .  (1)الجدو   ي ينكما  جز   ساك  حوض ك لالجريان السطح   الكم  و
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 ] 3  [ : األحواض الساكبة في حوض الساحل  (1)الجدول                

الحوض 
 الساكب

الهطول 
الوسطي 

الموزون  
mm 

المساحة
2km 

حجم 
الهطول 

الوسطي  
3.mM 

معاملللللللللللللل 
الجريلللللللللان 
 السطحي 

 حجم
 الجريان
 يالسطح

3.mM 
  الك ير الشمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1055 

1097 1157.3  0.40 462.92 

 57.92 0.30 193.06 183 الالذقيت 
 54.52 0.38 143.48 136 قندي  وادي

 56.55 0.40 141.37 134 ال سيط

 9.50 0.25 37.98 36 ال دروسيت

 112.25 0.40 280.63 266 الصنو ر 

 30.38 0.40 75.96 72 ال  و 

 51.65 0.24 215.22 204 احت ال رد
 21.84 0.30 72.80 69 ج مت 

 72.80 0.25 291.18 276 السنا ت 

 22.05 0.19 116.05 110 السن 

 52.22 0.25 208.89 198 حريصون

 35.87 0.25 143.48 136 جو ر

 28.65 0.28 102.34 97  انياس

 28.28 0.40 70.69 67 ال اصيت

 94.42 0.25 377.69 358 مرقيت

 106.34 0.30 354.48 336 الحصين

 69.0 0.30 230 218 الغم ت 

 35.66 0.20 178.30 169 المنطار

 87.04 0.33 263.75 250 األ رش

 177.77 0.25 711.07 674 الك ير الجنو   

 1667.63 0.31  5365.72 5086  المجموع

 
 
 



 7 

 السدود في الساحل السوري : -4
ممم  عممما الميمماه دمم  سمموريت كممما ىممو الحمما   النسمم ت لكليممر مممن دو  الوممالم يتركممز الط

تممم إنشمماء السممدود دمم  حمموض السمماح  عممما الوديممد مممن األنيممار   وقممد  دمم  ال طمماع الزراعمم 
والمجمماري الما يممت والمسمميال  واألوديممت  غممرض تممودير الميمماه لممنمماط  الزراعيممت  أو لتممأمين 

 ن نطر السيو  والأيضانا  . مياه الشر   أو  غرض حمايت السكان م
شميد  الو مود  و   ]6 [ 1960عما ن ل السن د  عمام  أو  ىذه السدود دأ  لنشاء 

األنير  من ال مرن الماضم  والو مد األو  ممن ال مرن الحمال  تسمارعال ك يمرال دم  وتيمر  التنأيمذ   
لحموض   عشمرين سمدال مسمتلمرال دم  ا 2007حي   مغ عدد السدود المنأمذ  حتما نيايمت عمام 
ضممماديت  وضممميا عمممما وشممما إ سمممدود عديمممد كمممما يجمممري الومممم  عمممما قمممدم وسممما  دممم  تشمممييد 

قسمممال مممن ىممذه السممدود تممم إي ادممو لوممدم    ونممر قيممد التنأيممذ آلاالنتيمماء مممن  نا ممو و وضمميا ا
وجمممممود جمممممدو  اقتصممممماديت   أو  سممممم   ط يومممممت وظمممممروس المنط مممممت الم ترحمممممت ممممممن الناحيمممممت 

الكارسمم   شممك  ك يممر دمم  المنط ممت الوسممطا مممن الحمموض  الجيولوجيممت التمم  تتميممز  انتشممار
ا يشك  عا  ال ط يويمال أممام عمميمت تنمزين الميماه  كميما  الممتد   ين طرطوس والالذقيت  مم  

 [ك ير    وقد تم التغم  عمما ىمذه المشمكمت  ح من تر مت التأسميس لمت ميم  ممن موامم  نأاذيتيما
4,7 [ .  

دم  حموض السماح  حتما نيايمت عمام  المنأمذ  ودالسدقا مت  أسماء  (2) الجدو ي ين 
حتما  دم  حموض السماح قا مت السمدود قيمد الدراسمت والتنأيمذ   (3)  ويوض  الجدو  2007

 . 2007نيايت عام 
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 ] 7  [2227السدود المنفذة في حوض الساحل حتى نهاية عام  (2)الجدول 

حجم  اسم السد
التنزين  

3.mM 

تاريخ 
 إلنجازا

مساحت  ىدس السد
 األراض 

 haالمرويت    

سط  
 ال حير 

2km 

 11.20 14759 ري + شر  1986 210 تشرين 16

 3.65 9600 ري 1996 97.88 اللور 

 0.224 - شر  1975 2.5 الحأت
 1.125 1250 ري+ شر  1977 15.5  مموران

 0.150 26 ري 1969 0.3  ي  ال صير

 0.196 150 ري 1969 1.5 الجوزيت نر ت
 0.145 150 ري 1975 0.77 ال نجر 

 0.093 100 ري 1968 0.37 كرسانا

 0.136 75 ري 1967 0.3 الجوزيت

 0.890 1310 ري 1986 10 صالا الدين

 0.950 400 ري+شر  1987 12.5 الحويز

 0.700 350 ري+شر  1989 7.5  ي  ريحان

 0.205 - شر  1992 2.13  حمرا
 0.138 100 ري+ شر  1981 1.2 كأرد ي 

 2.65 1500 ري 2004 57 السنا ت

 ن ل السن
62.208 1960 

ري+شر +
 صناعت

9500 0.069 

 نميأت
3.3 1986 

ري + تر يت 
 األسماا

700 0.685 

 الشييد  اس 
103.16 1997 

طاقت ري + 
 كير ا يت

10160 69 

 3.0 6820 ري 2003 52.08 ت  حوش

 0.34  شر  2004 4.5 الصوران 

 95.546 56950   644.698 المجموع

 ] 7  [2227السدود قيد التنفيذ والدراسة في حوض الساحل حتى نهاية  (3)الجدول  
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حجم  اسم السد
التنزين  

3.mM  

 تاريخ 
 اإلنجاز

مساحت  ىدس السد
األراض  
 haالمرويت   

 
سط  
 ال حير 

2km 
 5.3 7500 شر  + ري 2011 140 ال رادون

 0.0013 300 شر  + ري  1.6 وطا النان

 0.0015 50 شر  + ري  1.3  ا نا

 0.0004 25 شر   0.55 ال اشكا 

 0.00117 300 شر  + ري  1.8 داق  حسن

 0.00134 200 شر  + ري متوقس 2.1 عين الك ير 

 0.0025 200 شر  + ري  2.5 ال موطت

 0.00134 150 شر  + ري  1.5 تقني

 0.0012 150 شر  + ري  1.5 الوامريت

إعاد  تأىي  سد  
 السن

  شر   0.4
 

 0.3  + شر  ري  2.0 ش را

 0.00143  تغذيت سد اللور   2.0 ديأت

 2.66 6000-4000 لطاقتاتوليد  ري +  100 الحصين

 0.412  شر   4.2 الدريكيش

   ري  3.0 نر ت كسي 

   ري  3.0 لمرب ي  ا
   ري+شر  متوقس 1.2 أ و ذكر 
   ري+شر    كنس ا

 0.12  ري+شر   1.5  ي  سوراا

   ري   جو ر

  14875   270.15 المجموع

 
)900/(ت ممممغ قيممممت ال نمممر ممممن السمممطوا الما يمممت الحمممر  دممم  حممموض السممماح  yearmm]4[ 

 مممن  حيممرا  السممدود ال نممر سممنويال كميممت الميمماه الضمما وت  ومميممت واعتممادال عممما ذلمما نجممد أن 



 60 

)1086(تومماد   المنأممذ  36 m   و التممال  تصمم    دمم  حمما  االمممتالء الكاممم  نممال  الوممام
)9.558.(حجوم التنزين الصاد   3mM . 

 . 2004  تطور المساحا  المرويت د  حوض الساح  حتا نيايت عام 2ي ين الشك   
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 ]نتائج البحث  [: تطور المساحات المروية في حوض الساحل(2)الشكل 
منمممذ عمممام   مممال  طي ال تطمممور  شممميد  أن المسممماحا  المرويمممت قمممد (2)يالحمممظ ممممن الشمممك  

دمم  السممنوا  الوشممرين األنيممر   حمموظمم شممك   ازداد  يممالكنو    1981وحتمما عممام   1960
صممغير  ت  ما  ىمذه الزيماد  عمممال  مأن السمدود  نتيجمت لمتوجمو الومام ممن ق م  الدولمت دم  إقامممت 

تسمماىم  نسمم يال  اعت ممار أن حجمموم التنممزين ك يممر     أي أن ىنمماا كميمما  ك يممر  مممن الميمماه ال
ويومود ذلما إلما أن احتياجما  المري تكمون قميممت  شمك  عمام  سم   اليطمو  د  عمميت الري 

    ت . المطري المرتأل ولوجود قسم من المزروعا  ال وميت د  المنط
اإلشمممار  إلممما أن ىنممماا جمممزءال ممممن أراضممم  الحممموض يمممرو   شممم كا  ري غيمممر  تجمممدر

 .(2)غيممممر ممحوظممممت دمممم  الجممممدو وىمممم   ha36500ت ممممدر مسمممماحتو حمممموال   ]3[حكوميممممت 
 .2004  تطور حجوم تنزين المياه د  السدود حتا نيايت 3ويوض  الشك   
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 ]نتائج البحث  [2224حجوم التخزين حتى نهاية  : تطور(3)الشكل 

منمممذ  دايمممت عمممام  ال ممموسممم شممميد  تطمممورال أن حجممموم التنمممزين قمممد  (3)يوضممم  الشمممك 
أىميا سد الشمييد  اسم  دم  طرطموس   حيم   كانو   انجاز الوديد من السدود  ود  6986
)16.103.(طاقتمممو التنزينيمممت   مغمم  3mM .  لمسمممدود المنأمممذ   تيممالتنمممزين الكمم و حجممم ت ممدرو

)85.914.( حمدود  2007حتا عام  والم ترحت 3mM  (4)كمما ىمو موضم   الشمك موزعمت 
. 
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 ]نتائج البحث  [:تغير حجوم التنزين ت وال لوظيأت السد  (4)الشك            
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أن اليممممدس األساسمممم  إلنشمممماء السممممدود دمممم  السمممماح   (4)يالحممممظ مممممن نممممال  الشممممك 
  ينممما تملم  السممدود المنصصمت لمشممر  نسم ت ضمم يمت   الدرجممت األولما  يكممون لممريالسموري 

3.28.14من الودد الكم  لمسدود و حجم تنزين  ال يتود 15%تتجاوز ال د ط mM . 
د  النيايت يج  التنويو إلا أن إنشاء وتشغي  السدود قد يمؤدي إلما حمدو  تمأليرا  

واجتماعيمممت ك يمممر  عمممما ال ي مممت والمجتممممل دممم  منط مممت السمممد إذا لمممم توضمممل   ي يمممت واقتصممماديت
وقمد يصمو  أو يسمتحي  التغمم  عمييما  ومد   االعت ارا  الالزممت لتجن يما أو التنأيمس منيما 

اء حجمممز الميممماه وغمرىممما لمنممماط   نممماء السمممدود وتشمممغيميا. تنشمممأ أىمممم ىمممذه التمممأليرا  ممممن جمممر  
ن   وتمؤدي ىمذه التممأليرا  إلما زيماد  ترسم  كميمما  شاسموت نممس السمد مكونمت  حيممر  التنمزي

الطمممين والطممممم  الغرينممم  وزيمممماد  كميممما  الميمممماه المت نمممر    كممممما تمممؤلر أيضممممال عمممما نوعيممممت 
حي  يالحمظ اننأاضمال لمنسمو  الميماه الجوديمت الوذ مت دم  المنماط   ومنسو  الماء الجود 

ييا نتيجت تدانميا مل ميماه ال حمر المجاور  لم حر   مم ا قد يؤدي إلا ارتأاع نس ت المموحت د
 .]4,8[ مناط  دمسرنو شما  الالذقيت 

 :النتائج والتوصيات -5 
3.63.1667حجممممممم الجريممممممان السممممممطح  عممممممما كاممممممم  الحمممممموض ي مممممممغ  -6 mM  حجممممممم  و

)848.914.(التنمممممممزين الحمممممممال  والمتوقمممممممل  ومممممممد تنأيمممممممذ كادمممممممت السمممممممدود الم ترحمممممممت  3mM. 
وىنمممماا كميممممت ك يممممر    مممممن إجمممممال  الجريممممان  55%حجممممم التنممممزين يومممماد    التممممال  دمممملن

يصممممممو  اسممممممتلمارىا  سمممممم   و  مممممممن الميمممممماه تضمممممميل نممممممارب حممممممدود الحمممممموض  دمممممم  ال حممممممر 
 د  المنط ت .الظروس الجيولوجيت السا د  

  ha108325ال المسمممممماحت المتوقممممممل إرواؤىمممممما  وممممممد تنأيممممممذ كادممممممت المشمممممماريل حممممممو  ت مممممممغ -2
 من المساحت ال ا مت لمزراعت . 36%يواد   أي ما

 د  حموض السماح   الرغم من أىميت إنشاء السدود د  استلمار الموارد الما يت المتاحت -3
  الشممك  األملمم    إال أن وجودىمما يممؤلر سممم ال عممما الظممروس المنانيممت وال ي يممت دمم  المنط ممت

مما قممد يترتمم  عنممو د ممدان  وممض   سمم   غمممر مسمماحا  مممن األراضمم  الزراعيممت والغا مما  مم 
عمممما المنممما  المحمممم   زيممماد   أيضمممال  أنممواع الن اتممما  والمزروعممما  دممم  منط مممت السمممد   ويمممؤلر
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  ميماه غمرىما نتيجمت النص تي م  من مساحت األراض  الزراعيت   كما  درجت رطو ت اليواء 
)6.9554(ىذه المساحت حوال   حيرا  السدود   وقد  مغ  ha  2007حتا نيايت عام. 

ا يؤلر عما إن وجود سطوا ما يت حر    حيرا  السدود  يزيد من ضياعا  ال نر مم   -4
  النظام الييدرولوج  لممجاري الما يت الم امت عمييا السدود   وناصت د  األحواز الوميا 

3.86وت در كميت المياه المت نر   حدود mM 
 د  وزياد تس   اليطوال  المطريت الغزير  د  حوض الساح  جردال ك يرال لمتر ت  -5 

ا يؤدي إلا زياد  حجم التنزين المي  د  مم    كميت الرواس  المحمولت  مياه األنيار
  . وت مي  عمرىا االستلماري حيرا  السدود 

 سممممممأميتالينمممممما يل الواقوممممممت دمممممم  األحممممممواز ال يممممممؤدي إنشمممممماء السممممممدود إلمممممما إن مممممماص غممممممزار  -6
األحيممممان    اسممممتلناء منط ممممت سممممي  عكممممار كونيمممما تشممممك  واديممممال شمممم و   وممممض وجأاديمممما دمممم 

 مغم  تص  المياه ديو.
ي ين ال ح  أن اليدس األساس  إلنشاء السدود د  السماح  السموري ىمو لممري  الدرجمت  -7

ال  د مممممط                تاألولممممما   ينمممممما تملممممم  السمممممدود المنصصمممممت لمشمممممر  نسممممم ت ضممممم يم
3.28.14ممممن الومممدد الكمممم  لمسمممدود و حجمممم تنزينممم  ال يتومممد  15%تتجممماوز mM  ويومممود  

 ذلا لتودر مياه الشر  من الينا يل  ن ل السن  واآل ار الجوديت.
ونوعيممممت ط يومممت وأىميممممت ممممن الضممممروري إجمممراء دراسممممت  ي يممممت منيجيمممت تأنممممذ  الحسمممم ان  -8

التأليرا  الناجمت عمن  نماء السمدود  غيمت التن مؤ  يما وت ويميما وال حم  عمن حممو  لتجن يما أو 
 التنأيس من آلارىا.

اء  حيممممممرا  ت ممممممين مممممممن نممممممال  ال حمممممم  أن مسمممممماحا  األراضمممممم  الضمممممما وت مممممممن جممممممر   -9
مممم  التنممممزين ك يممممر    وقيمممممت الضممممياعا  الما يممممت  ممممال نر عاليممممت ا يسممممتدع  ال حمممم  عممممن مم 

   لتنزين المياه السطحيت كالتنزين الجود  عما س ي  الملا .حمو  أنر 
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SUMMARY 

This research includes study and evaluation of the storage in 

Coastal basin dams, using available data , to invest the water 

resources , and Determine the positive and negative impacts of 

the dams construction .   

This research dealing with the following points: 

- Estimation of surface flow volume in Coastal basin 

- Study of the storage volumes in dams, and development 

of the irrigated areas. 

- Study of the dams in Coastal basin and its development 

during the last two decades.     

 

 
  


