
 

 موارد سورية املائية

 مالحظات أهميته غزارته منبعه و مصبه طوله اسم النهر

 نهر الفرات

 )عابرة(

 كم  2700

 كم يف سورية 675

ينبع من هضبة أرمينيا يف تركيا و 

يصب يف شط العرب يف اخلليج 

 العربي

 /ثا3مـ 835

  أهم املصادر للمياه السطحية يف

 % من مواردها80سورية و يبلغ 

 إقامة سدود و مشاريع كبرية 

يدخل األراضي السورية عند مدينة جرابلس و خيرج 

 عند مدينة البوكمال إىل العراق

 تغذيته ثلجية مطرية.-

 روافده: الساجور, البليخ, اخلابور-

 نهر دجلة

 )عابرة(

 كم 1718

 سوريةكم يف  50

ينبع من تركيا و يصب يف شط 

 العرب يف اخلليج العربي
 /ثا3مـ -

 ,مشاريع جللب مياهه إىل احلسكة 

 مشاريع للري و الزراعة 

نهر حدودي بني سورية وتركيا و العراق و 

 لسورية حق مياهه

 نهر العاصي

 )داخلية(

 كم 571

 كم يف سورية 525

ينبع من هضبة بعلبك مشال لبنان يف 

 «البحر املتوسط»خليج السويدية 
 /ثا3مـ 87

  يروي سهول محص و محاة و ادلب و

 له أهمية يف مياه الشرب

 يشكل حبرية قطينة

 أقيمت عدة سدود عليه.

 نهر السن

 )ساحلية(
 كم 6

ينبع من جبال الالذقية و يصب يف 

 البحر املتوسط
 /ثا3مـ 12

  الشرب ملدينة الالذقيةتأمني مياه 

 يروي سهول جبلة 
 من األنهار املهمة

 نهر بردى

 )داخلية(
 كم 71

ينبع من سهل الزبداني و يصب يف 

 منخفض العتيبة
 /ثا3مـ 27

 .أهم أنهار حوضة دمشق 

 له أهمية يف مياه الشرب و الري 

 يتفرع إىل سبعة فروع.-

 مياهه يف تناقص.-

 نهر األعوج

 )داخلية(
 كم 70

من جبل الشيخ و يصب يف ينبع 

 منخفض اهليجانة
 ثاني أهم أنهار حوضة دمشق. استثمار مياهه يف الزراعة /ثا3مـ 2.5

 نهر الريموك

 )داخلية(

 كم 65

 كم يف سورية45

و  الزيدي ُتغذِّيه أودية أهمها: وادي 

 الذهب و الرّقاد
 كم( 9حبرية طربيا بـ)يلتقي بنهر األردن جنوب  يساير احلدود السورية األردنية /ثا3مـ -

 

 اخنفاض مستوى املياه اجلوفية يف حوض نهر بردى و عدم وصول مياهه إىل حبرية العتيبة. علل:
 حفر أعداد كبرية من اآلبار يف حوضه. .أ 

 االعتماد الكبري عليه يف مياه الشرب ملنطقة دمشق. .ب 

 تضاؤل مصادر تغذيته بسبب موجات اجلفاف املتعاقبة. .ج 

 عدم وصول مياه نهر األعوج إىل منخفض اهليجانة. علل:
 ازدياد استثمار مياه النهر يف الزراعة. .أ 

 شق األقنية املائية. .ب 
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