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 دراسة الموازنة المائية في حوض الساحل
 
 
 

 سوريا –حمص  –جامعة البعث  - -كمية الهندسة المدنية  –أستاذ مساعد  د.م الياس ليوس :
 سوريا  –حمص  –جامعة البعث  - -كمية الهندسة المدنية  –أستاذ مساعد  د.م ياسر حمدان :

 
 
 
 

 ممخص البحث:
نثة الماييثة  ثو حثوض السثاحل اعتمثادًا البحثث دراسثة وتحميثل لعنااثر المواز  يتضمن   

عمثثثع معطيثثثات موجثثثودة اسثثثتمدت مثثثن تتثثثارير وفياسثثثات متثثثو رة  بهثثثد  اسثثثت مار الميثثثا  
دلب.  الفايضة عن احتياجات الحوض  و إرواء المناطق الداخمية كسهول حما  وا 

 تناول البحث النتاط التالية:
 ع كامل الحوض.دراسة تحميمية لنتايج فياس الهطوالت المطرية السنوية عم -
تحديثثثد مكونثثثات الموازنثثثة الماييثثثة مثثثن اطثثثول وتبخثثثر وجريثثثان سثثثطحو وجثثثو و  -

يجاد معادلتها عمع كامل الحوض.  وا 
وفد تبين من البحث أنث  مثن الضثروري تحثديث المعمومثات المتثو رة عثن الميثا   -

جراء دراسات جدوى افتاادية الست مار التسثم المتبتثو مثن  الجو ية  و الحوض  وا 
السثثثطحو والثثثذي ياثثثعب اسثثثت مار   ثثثو الوفثثثت الحاضثثثر بسثثثبب الظثثثرو  الجريثثثان 

الجيولوجيثثة السثثايدة  ثثو المنطتثثة السثثاحمية والتثثو تجعثثل مثثن تنفيثثذ السثثدود  يهثثا ذات 
 مردود افتاادي متدن.
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 مقدمة: - 1
  ويتميثز  (km2 5086)يغطو حوض الساحل الجزء الغربو من الجمهورية العربية السثورية بمسثاحة فثدراا 

 (.1ناخ متوسطو معتدل واطول مطري جيد وأراضو زراعية خابة )الشكل بم
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 [3خارطة الجمهورية العربية السورية موضح عميها موقع حوض الساحل ] –( 1الشكل )

أما من الناحية الجيومور ولوجية والجيولوجية  تتأل  منطتة الحثوض مثن سلسثل جبميثة عاليثة ترتفث  حتثع 
1500 m  ثثثو جزيهثثثا الشثثثرفو وتتميثثثز بميثثثول متدرجثثثة وأحيانثثثًا شثثثديدة باتجثثثا  الغثثثرب  ومثثثن اضثثثاب فميمثثثة 

عنثد سثطا البحثر  ومثن منخفضثات تغطثو منطتثة  m 200وحتثع  m 100االرتفاع تتوض  بثين المنسثوبين 
  ومثن الناحيثة الجيولوجيثة العامثة تنتشثر كا ثة m 100الشريط الساحمو من المنسوب افر حتع المنسثوب 

لعاثثثور الجيولوجيثثثة  ثثثو منطتثثثة الحثثثوض مثثثن فبثثثل الكمبثثثري وحتثثثع الربثثثاعو الحثثثديث. أمثثثا مثثثن الناحيثثثة ا
الهيدرولوجية  يتأل  الحوض من مجموعة أحواض ساكبة جزيية البثد مثن دراسثتها ايجثاد معادلثة الموازنثة 

 [.2المايية لكامل الحوض ]
 الموازنة المائية: -2     

الهيدرولوجيا تعكس التانون العام لحفظ المادة  وتعتمد عمثع المسثاواة العامثة  إن معادلة الموازنة المايية  و
والخارجثة  (T)التالية: من أجل أية مساحة محدودة يجب أن يكون الفثرق بثين كميثات الميثا  الثواردة إليهثا 

 أي: Uمساويًا لزيادة أو نتاان كمية الميا  التو تختزن  يها  (R)منها 
   )(1URT 

تاثثما العلفثثة السثثابتة طيثثة منطتثثة مغمتثثة ولفتثثرة زمنيثثة محثثددة  ويمكثثن دراسثثة الموازنثثة الماييثثة طحثثواض 
  اطنهار وبحيرات السدود  أو طجزاء منها.

يطمثثق عمثثع الموازنثثة التثثو تتضثثمن فياسثثات جميثث  العنااثثر الثثواردة والاثثادرة وتغيثثر احتيثثاطو الميثثا  عمثثع 
نة الكاممة  و و حال تعثذر فيثاس عناثر أو أك ثر مثن عنااثر الموازنثة  ويمكثن المنتطة المدروسة بالمواز 

 تحديد  جسابيًا بالمعادالت الموضوعة لهذا الغرض  وعنديٍذ تسمع الموازنة التتريبية.
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 ويمكن التعبير عن الموازنة المايية بالمعادلة التالية: 
 P = R + E + S                            (2) 

 :ن  إحيث 
P-  متوسط الهطول المطري السنوي لفترة راد طويمة متدرة)(mm. 
R-  متوسط الجريان السطحو السنوي لفترة راد طويمة متدرة)(mm. 

E-  التبخر من سطا اطرض متدرًا)(mm. 

S-  الرشا العميق إلع الميا  الجو ية)(mm. 
 كونات كما يمي:مكونات الموازنة المائية: تم دراسة وتحديد هذه الم -2
 الهطول المطري: -أ

( علفة الهطول المطري  و 2يتغير الهطول المطري السنوي م  االرتفاع عن سطا البحر. يبين )الشكل 
 حوض الساحل م  االرتفاع حسب العلفة التالية:

155758031464 ,
., HX  

المطثري واالرتفثاع عثن سثطا البحثر  الذي يبين العلفة الطردية بين الهطول r = 0,91وعامل االرتباط     
 ثو  اثل الربيث   26مثن الهطثوالت تحاثل شثتاء و   66[ إلع أن حثوالو  2,3[. وتشير الدراسات ]1]

 خريفًا. 26و  
 

 
 

 
 
 
 
 

 [1( عالقة الهطول المطري باالرتفاع عن سطح البحر ]2الشكل )
ماد عمثع فياسثاتها حسثاب ارتفثاع [ يمكن باالعت4,5اناك عدد من المحطات المطرية  و منطتة الحوض ]

 (.1الهطول الوسطو السنوي عمع كامل مساحة الحوض بطريتة المتوسط الحسابو كما يبين الجدول )
 ( الهطول الوسطي السنوي في محطات الرصد ] المصدر: نتائج البحث[1الجدول )

 ارتفاع المحطة المحطة
m فترة الرصد 

متوسط الهطول السنوي خالل فترة الرصد 
 mmقدرًا بـ م

 1419,5 1959-1985 736 كسب
 1166,6 1957-1985 335 الحفة
 1314,3 1957-1979 1166 صمنفة
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 792,4 1966-1985 8 المينا البيضا
 957 1957-1985 7 الالذقية

 1966-1981 956 جوبة برغال
1985-1983 1577,9 

 1124,2 1959-1985 366 القرداحة
 822,9 1959-1985 45 حميميم

 1625,5 1959-1985 356 عين الشرقية
 875,8 1957-1985 46 السن

 1679,9 1974-1985 566 دوير بعبدا
 952,9 1966-1979 36 بانياس )شمال(

 1147,1 1974-1985 766 شنداخة
 739,7 1974-1985 5 بانياس )مصب(

 1215,4 1969-1986 626 عنازة
 1372,2 1964-1985 956 حيمونة
 1441,7 1974-1985 956 حاطرية
 1387,1 1966-1996 756 القدموس

 1335 1966-1996 825 حمام واصل
 1362,9 1974-1985 586 دوير القمصية
 1465 1966-1996 366 وادي العيون
 1317,9 1966-1996 556 الشيخ بدر

 1456,8 1966-1996 846 حصن سميمان
 841,5 1969-1996 5 طرطوس )مرفأ(

 1226,3 1966-1996 656 الدريكيش
 1362 1966-1996 466 جنينة رسالن
 1242,6 1969-1996 566 مشتى الحمو

 1654,2 1969-1996 356 صافيتا
 965,3 1969-1996 156 الصفصافة
 767,1 1969-1996 6 الحميدية

( أن  تثثرة راثثد الهطثثول السثثنوي تختمثث  مثثن محطثثة طخثثرى  ومثثن أجثثل تل ثثو اثثذا 1تبثثين مثثن الجثثدول )
اوت  و طول  ترة راد الهطول تم الربط بين فيم الهطول المطرية  و محطات ذات  ترة راد فايرة التف

م  فيم الهطول المطرية لمحطة طويمة مجاورة باستخدام معادالت الربط والتو تثم اسثتنتاجها حسثب طريتثة 
 (.2التربيعات الاغرى )الجدول 
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 لمصدر: نتائج البحث[( عالقات الربط بين المحطات المطرية ] ا2الجدول )
المحطة ذات فترة الرصد 

 القصيرة
المحطة ذات فترة الرصد 

 معادلة الربط معامل الربط الطويمة

 X 6,79  =Y+72,37 6,92 اا يتا الافاا ة
 X 6,6=Y+  262 6,71 طرطوس الحميدية

 X 6,73=Y+336 6,92 وادي العيون جنينة رسلن
 X6,7=Y+ 336 6,92 وادي العيون حان سميمان
 X 6,91  =Y+  6,9 6,91 الشيخ بدر حمام واال
 X1,81  =Y -1642,8 1 الشيخ بدر التدموس

تثثثم حسثثثاب ارتفثثثاع الهطثثثول الوسثثثطو السثثثنوي عمثثثع كامثثثل حثثثوض السثثثاحل اعتمثثثادًا عمثثثع طريتثثثة المتوسثثثط 
الهطثول . ويمكثن تحديثد حجثم P  = 960 m mالحسابو  وفد تبين أن فيمة الهطول الوسطو السنوي تعادل 

 السنوي باستخدام العلفة التالية:
V = A . P                                   (3) 

 حيث أن: 
A –  مساحة الحوض الساكب المدروس متدرًا بثm

2 
P –  الهطول الوسطو السنوي عمع الحوض المدروس بثm    
V –  حجم الهطول السنويm

3. 
 طول السنوي عمع كامل الحوض مساويًا:( نجد أن حجم اله3بالتعويض  و العلفة )

V = 5086.10
6
.0,96 = 4883.10

6
 m

3 
 (.3تتوزع كمية الهطول السنوي عمع مجموعة من اطحواض الساكبة الجزيية )الجدول 

 [2المطري السنوي عمى األحواض الساكبة الجزئية ] الهطول( توزع 3الجدول )

 مساحة الحوض اسم الحوض الساكب
km2 

السنوي  متوسط الهطول
mm 

حجم الهطول السنوي 
 3مميون. م

 714,44 1666 674 الكبير الجنوبي
 265 1666 256 األبرش
 152,1 966 169 المنطار
 228,9 1656 218 الغمقة
 369,6 1166 336 الحصين
 393,8 1166 358 مرقية

 53,6 866 67 الباصية
 166 1693 97 بانياس
 149,6 1166 136 جوبر

 217,8 1166 198 حريصون
 162 927 116 السن

 249,4 966 276 السخابة
 58,7 856 69 جبمة
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 183,6 966 264 القرداحة
 64,8 966 72 القبو

 298 1126 266 الصنوبر
 877,9 866 1697 الكبير الشمالي

 146,4 866 183 الالذقية
 168,8 866 136 وادي قنديل

 114 856 134 البسيط
 28,8 866 36 البدروسية

 5686  = 966  =P 4883  = 

 التبخر:  -ب
البحث او كمية الماء يتبخر الماء إما من سطا الماء الحر أو من سطا اطرض  ولكن ما يهمنا  و اذا 

 المتبخر من سطا اطرض التو تدخل  و معادلة الموازنة المايية.
)حتمية( لمتبخر من سطا اطرض لمحطتين  تثط امثا )الترداحثة  تتو ر ضمن منطتة الدراسة فياسات  عمية

[  تثد تثم حسثاب التبخثر مثن سثثطا اطرض 4بعيثث(   واعتمثادًا عمثع معطيثات شثركة الدراسثات الماييثثة ] –
 بالطرق الحسابية التالية:

 طريقة تورك: -آ

  )(

,

4

90
2

2

oZ

X

X
E



 

 حيث أن:
X –  المتوسط السنوي لمهطول المطري بثmm . 
Zo – [ 4تحديد بالعلفة التالية:] 

Zo = 300 + 25t + 0,05t2                             (5) 

 . Cالحرارة الوسطية السنوية متدرة بث    –أ 
 (.3بداللة الرطوبة المطمتة ودرجة الحرارة )الشكل -ب
 (.4بداللة الموازنة ااشعاعية الاا ية والمطر الفعال )الشكل  –جث 
 (.5راسات اطحواض اطربعة )الشكل حسب د -د

 ( نتايج حساب التبخر بالطرق المذكورة سابتًا.4ويبين الجدول )
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 سنويًا بطرق مختمفة mm( التبخر من سطح األرض مقدرًا بـ 4الجدول )

 المحطة
االرتفاع عن 
سطح البحر 

 mبـ 
 عالقة تورك

الرطوبة 
المطمقة 
 والحرارة

الموازنة 
اإلشعاعية 
والمطر 

 لالفعا

األحواض 
 األربعة

القيمة 
 الوسطية

القياسات 
 الفعمية

  543,5 466 586 666 594 45 حميميم
  575,5 426 666 675 667 46 السن
  568,25 486 576 586 643 5 بانياس
  556,5 476 766 456 666 756 القدموس
  579,5 456 656 575 643 356 صافيتا
 636,7 642,3 466 826 - 647 366 القرداحة
 594 599 436 768 575 623 - بعيث

 
 
 

        
 

 
 
 
 

 T [9]ودرجة الحرارة  eبداللة الرطوبة المطمقة  Eحساب التبخر السنوي من سطح األرض  –( 3الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X [11.]والهطول المطري  Raبداللة الموازنة اإلشعاعية  Eحساب التبخر السنوي من سطح األرض  –( 4الشكل )
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 [.6حسب دراسات األحواض األربعة ] Eحساب التبخر السنوي من سطح األرض  –( 5الشكل )

( اختل  فيم التبخر بحسب الطريتة المستخدمة  ولمتتميل مثن تثأ ير اثذا االخثتل  4يلحظ من الجدول )
سثات الفعميثة  وفثد اعتبثرت  ثو اثذا البحثث تم اعتماد التيم الوسطية لمتبخثر التثو تبثدو متتاربثة مث  فثيم التيا

mmEفيمة التبخر من سطا اطرض ضمن حثوض السثاحل مسثاوية لوسثطو التثيم الوسثطية واثو  580 
 سنويًا . وبالتالو تكون فيمة التبخر اليومو مساوية: 

daymm
E

E /,
' 591

365

580

365
 

[ عنديثثٍذ تكثثون 4يومثثًا  ثو السثثنة ] 96الممطثثرة  تثثط والتثو تعثثادل لكثن مثثا يهمنثثا اثو فيمثثة التبخثثر  ثو اطيثثام 
 E = 1,59.90 = 143,1 m mفيمة التبخر الفعمية:    

 ومن  نحسب فيمة معامل التبخر عمع كامل الحوض بالعلفة التالية:
1490

960

1143
,

,


P

E
 

 
 فة:ويتم حساب حجم الفافد بالتبخر عمع كامل مساحة الحوض المدروس بالعل

.' VV                                         (6) 
 حيث أن:

V –  حجم الهطول المطري السنوي عمع الحوض المدروس بثm
3 . 

V’ –  حجم الفافد بالتبخر من سطا الحوض المدروس بثm
 سنويًا. 3

 لساحل يساوي:( نجد أن حجم الفافد بالتبخر عمع كامل حوض ا6بالتعويض  و العلفة )
V = 4883.10

6
 . 0,149 = 727,59. 10

6
 m

3 
ويتثثوزع حجثثم الفافثثد بثثالتبخر المحسثثوب عمثثع مجموعثثة مثثن اطحثثواض السثثاكبة الجزييثثة كمثثا يوضثثا الجثثدول 

(6. ) 
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حثثددت اثثزارة أنهثثار حثثوض السثثاحل لفتثثرات زمنيثثة مختمفثثة اعتمثثادًا عمثثع نتثثايج  الجريــان الســطحي: –جـــ 
تريثثة الموزعثثة  ثثو أمثثاكن مختمفثثة عمثثع اثثذ  اطنهثثار  ولكثثن اثثذ  الغثثزارة ال تبثثين فياسثثات المحطثثات الهيدروم

نما تحدد فيمة الجريان النهري  ي .  فيمة الجريان السطحو الناتج عن الهطول عمع كامل حوض النهر  وا 
يتعمق الجريان السطحو الناتج عن الهطول المطري بشكل كبير بالميول وبنوعية التربة السطحية من 

نفاذيتها وعمتها ووجوداا  وق طبتة كتيمة أو نفوذة تسما بمرور الميا  عبراا  كما يتعمق بكيفية  حيث
حرا ة اطرض واستعماالتها الزراعية وبرطوبة التربة االبتدايية. وفد تم اعتماد الطريتة اطمريكية  و حساب 

 [ والتو تعطع بالعلفة التالية:8سماكة الجريان السطحو ]

SP

SP
Q

80

20 2

,

),(




                                  (7) 

Q- .)سماكة طبتة الجريان السطحو الناتجة عن العاافة المطرية )باالنش 
S – :التسرب الكمو )باالنش( ويحسب بالعلفة التالية 

10
1000

10

1000





CN
S

S
CN                               (8) 

 حيث أن:
CN – ب ظرو  المنطتة المدروسة  ونظرًا لعدم تثو ر المعمومثات الدفيتثة والكا يثة دليل تختم  فيمت  بحس

وجوداثا  ثوق طبتثة  –عمتهثا  –عن العوامل المؤ رة  ثو تحديثد اثذا الثدليل كنثوع التربثة السثطحية )نفاذيتهثا 
كتيمثثة أو نفثثوذة( وكيفيثثة اسثثتعمال اطرض وحرا تهثثا  ونتيجثثة لتتثثارب خاثثايص اطحثثواض الجزييثثة لحثثوض 

 ( نجد:8وبالتعويض  و العلفة ) ) (CN = 54حل  تد تم اعتماد  كتيمة وسطية مساويًا  السا
m m 216,4 in  8,52  10 - 

54

100
  S  

 ( نجد:7 و العلفة ) Sبالتعويض عن فيمة 

1173

343 2

,

),(






P

P
Q                                      (9) 

Q,P  متدرتان بثmm 
 يًا:ويكون معامل الجريان السطحو مساو 

P

Q
                                           (10) 

 حيث أن:
 -. معامل الجريان السطحو 
Q – .سماكة طبتة الجريان السطحو خلل  ترة زمنية معينة 
P – .فيمة الهطول خلل نفس الفترة الزمنية 

 أما حجم الجريان السطحو  يتحدد بالعلفة:
VV ."                                        (11) 
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"V– .حجم الجريان السطحو عمع الحوض الساكب المدروس 
V – .حجم الهطول الوسطو السنوي عمع نفس الحوض 

 ثو حثوض السثن باعتبثار   ومعامثل الجريثان السثطحو  Qمن خلل مثا تتثدم تثم حسثاب سثماكة الجريثان 
المعتمد  و الدراسات الهيدرولوجية لممنشثتت الماييثة المتامثة عمثع  5تمال  الهطول اليومو اطعظمو الح

 (.5[ . وأعطيت النتايج  و الجدول )5   8   11أنهار حوض الساحل ] 
 

 ( سماكة الجريان السطحي ومعامل الجريان السطحي لحوض السن5الجدول )

الهطول اليومي  مركز القياس اسم الحوض
 5األعظمي الحتمال %

ة الجريان سماك
 Q,mmالسطحي 

معامل الجريان 
 السطحي 

 زرود
 6,19 24,7 129,8 زاما

 6,198 24,36 129,1 الطريق العام
 6,192 25 136,4 الماب

 الحويز
 6,177 22 124,3 الطريق العام
 6,18 22,82 126,8 الماب

 الجيالتي
 6,2 26,9 134,5 الفتيا

 6,192 25,66 136,5 التتاط  م  التناة
 6,196 25,91 132,2 الماب

 أبو بعرة
 6,191 24,87 136,2 كنكارو

 6,184 23,4 127,2 التتاط  م  التناة
كامل حوض السن )قيمة 

 وسطية(
 129,5 24,56 6,19 

وبثثثنفس الطريتثثثة تثثثم حسثثثاب سثثثماكة الجريثثثان السثثثطحو ومعثثثاملت الجريثثثان السثثثطحو ل حثثثواض الجزييثثثة 
 ( .6ل اليومو اطعظمو كما او موضا  و الجدول )اطخرى اعتمادًا عمع الهطو 

 المياه الجوفية: -د
تتشكل الميا  الجو ية  و حوض الساحل من تسرب فسم من الهطول المطري إلع الطبتات المايية الجو ية 
وذلك بسبب الخاايص الجيومور ولوجية والتكتونية والهيدرولوجية لتشكيلت المنطتة الساحمية التو تتميثز 

 [.1,7نتشار الك ي  لمشتوق والفوالق المرا تة لمكارست  مما يؤدي إلع زيادة معامل الجريان الجو و ]باال
إن فسمًا كبيثرًا مثن الثوارد المثايو الجثو و يثتم تاثريف  بشثكل مثاء جثو و تحثت بحثري و ثو مجثاري اطنهثار 

 –سثوريت  –تااري  عالية )السثن والوديان العميتة مشكًل جريانًا دايمًا لبعض اذ  اطنهار وينابيعًا ذات 
تم حساب حجم الميا  المتسربة بشكل جريان جو و ل حواض الجزيية  الفراش وبعض الفوارات(. –بانياس 

المكونة لحوض الساحل من معادلة الموازنة المايية الخااة بكل حوض من اذ  اطحواض  وحثدد معامثل 
( 6. ويبثين الجثدول )V'''إلع حجثم الهطثول المطثري v””بنسبة حجم الجريان الجو و الجريان الجو و   

 عناار الموازنة المايية لكامل حوض الساحل.
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 ( عناصر الموازنة المائية لحوض الساحل ] المصدر: نتائج البحث[.6لجدول )ا

اسم 
 الحوض

مساحة 
الحوض 
Km2 

حجم 
الهطول 
السنوي 
 3مميون م

معامل 
الجريان 
 السطحي
 

جم الجريان ح
السطحي 
 3مميون. م

حجم التبخر 
 3مميون . م

حجم 
الجريان 
الجوفي 
 3مميون . م

معامل 
الجريان 
 الجوفي 

الكبير 
 الجنوبي

674 714.44 6,25 178,61 166,45 429,38 6,661 

 6,52 138,66 39,49 87,45 6,33 265 256 األبرش
 6,651 99,62 22,66 36,42 6,26 152,1 169 المنطار
 6,55 125,9 34,1 68,67 6,36 228,9 218 الغمقة
 6,551 263,65 55,67 116,88 6,36 369,6 336 الحصين
 6,66 236,67 58,67 98,45 6,25 393,8 358 مرقية

 6,451 24,17 7,98 21.44 6,46 53,6 67 الباصية
 6,571 66.52 15,79 29,68 6,28 166 97 بانياس
 6,661 89,91 ,2292 37,4 6,25 149,6 136 جوبر

 6,661 136,9 32,45 54,45 6,25 217,8 198 حريصون
 6,66 67,22 15,2 19,584 6.19 162 116 السن

 6,661 149,89 37,16 62,35 6,25 249,4 276 السخابة
 6,551 32,43 8,75 17,61 6,36 58,7 69 جبمة

 6,611 112,18 27,36 44,664 6,24 183,6 264 القرداحة
 6,451 134,4 44,4 119,2 6,46 64,8 72 القبو

 6,451 395,8 136,76 351,64 6,46 298 266 الصنوبر
الكبير 
 الشمالي

1697 877,6 6,46 351,64 136,76 395,8 6,451 

 6,551 86,66 21,81 43,92 6,36 146,4 183 الالذقية
 6,471 51,25 16,21 41,344 6,38 168,8 136 وادي قنديل

 6,451 51,41 16,98 45,6 6,46 114 134 البسيط
 6,661 17,31 4,29 7,2 6,25 28,8 36 البدروسية

 5686  =
 

4883  =
 

 1495,3  =
   

727,57 2666,13 6,544 

 النتائج والتوصيات: -4
تثم  ثثو اثثذا البحثثث االسثثتفادة مثن الموازنثثة الماييثثة لحثثوض السثثاحل لتتثدير حجثثم الميثثا  المتسثثربة بشثثكل  -1

 واذ  طريتة تتريبية. جريان جو و 
نظرًا لمنتص  و المعطيات ااحاايية لعناار الموازنة مثن الضثروري زيثادة عثدد المحطثات المناخيثة  -2

( Km2 36محطة( بحيث تابا الك ا ة )محطة /  146محطة( إلع ) 76والهيدرومترية  و الحوض من )
 ق.لتحديد العناار المناخية والتااري  الحتيتية ل نهار بشكل دفي



 12 

تحثديث المعمومثثات المتثثو رة عثثن الميثا  الجو يثثة  ثثو الحثثوض بثعجراء تحريثثات لمعر ثثة كميتهثثا ومناسثثيب  -3
 تخزينها واتجا  حركتها ونوعها.

تبثثثدو منخفضثثثة ويعثثثود ذلثثثك إلثثثع أن  143,1إن فيمثثثة التبخثثثر السثثثنوي المحسثثثوبة  ثثثو اثثثذا البحثثثث اثثثو  -4
يًل  كمثا أن التبخثر المثدروس نثاتج عثن الميثا  التثو الهطوالت المطريثة تسثتط شثتاء عنثدما يكثون التبخثر فمث

تحثثتفظ بهثثا التربثثة السثثطحية  تثثط بعثثد اطثثول اطمطثثار وذلثثك طن كامثثل الميثثا  الراشثثحة تثثذاب سثثريعًا إلثثع 
 ( تحت سطا اطرض.(m 350-100طبتة الميا  الجو ية المتوضعة عمع أعماق كبيرة 

[ 1 3مميثون. م 776ويمكن تخزين  3مميون . م 1495,3تبين من البحث أن حجم الجريان السطحو  -5
ياثثعب حاليثثًا اسثثت مار   3مميثثون . م 719,3 ثثو السثثدود المنفثثذة وفيثثد التنفيثثذ  يكثثون حجثثم الجريثثان المتبتثثو 

بسثثبب الظثثرو  الجيولوجيثثة السثثايدة  ثثو المنطتثثة السثثاحمية والتثثو تجعثثل مثثن تنفيثثذ السثثدود  يهثثا ذات مثثردود 
مار اثثذ  الكميثثة يجثثب أن يكثثون محثثط ااتمثثام جميثث  الجهثثات والمؤسسثثات افتاثثادي متثثدن  لثثذلك  ثثعن اسثثت 

 المختاة بعجراء دراسات جدوى افتاادية.
مميون .  2666,13تبين من خلل دراسة الموازنة المايية أن إجمالو الجريان الجو و يتدر بحوالو  -6
بانياس( ومجموعة من  –يت سور  –سنويًا يست مر فسم من  عن طريق الينابي  دايمة الجريان )السن  3م

اآلبار الجو ية موزعة  و أماكن مختمفة من الحوض  والتسم المتبتو ياعب است مار  بسبب توضع   و 
 حوامل جو ية عميتة وبشكل ميا  تحت بحرية.
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