
 

 موارد سورية املائية

 مالحظات أهنيته غزارته ميبعه و مصبه طىله اسه اليهر

 نهر الفرات

 )عابرة(

 نه  2700

 نه يف ضٌزٍْ 675

ٍنبع من هضبْ أزمَنَا يف تسنَا ً 

ٍصب يف شط العسب يف اخللَج 

 العسبُ

 /ثا3مـ 835

  أهه املصادز للنَاي الططخَْ يف

 % من مٌازدها80ضٌزٍْ ً ٍبلغ 

 ّإقامْ ضدًد ً مشازٍع نبري 

ً خيسج  ْ جسابلظ  ٍن ْ عند مد ٌٍز ُ الط ٍدخل األزاض

ننال إىل العسام ْ الٌب ٍن  عند مد

-.ْ ْ مطٍس ٍتى ثلجَ  تغر

ٌز- خ, اخلاب ٌز, البَل ًافدي: الطاج  ز

 نهر دجمة

 )عابرة(

 نه 1718

 ضٌزٍْنه يف  50

ٍنبع من تسنَا ً ٍصب يف شط 

 العسب يف اخللَج العسبُ
 /ثا3مـ -

 ,ْمشازٍع جللب مَاهى إىل احلطه 

 ْمشازٍع للسِ ً الصزاع 

نوس حدًدِ بني ضٌزٍْ ًتسنَا ً العسام ً 

 لطٌزٍْ حل مَاهى

 نهر العاصي

 )داخمية(

 نه 571

 نه يف ضٌزٍْ 525

ٍنبع من هضبْ بعلبو مشال لبنان يف 

 «البخس املتٌضط»خلَج الطٌٍدٍْ 
 /ثا3مـ 87

  ً ٍسًِ ضوٌل محص ً محاّ ً ادلب

 لى أهنَْ يف مَاي الشسب

 ٍشهل حبريّ قطَنْ

 أقَنت عدّ ضدًد علَى.

 نهر السن

 )ساحمية(
 نه 6

ٍنبع من جبال الالذقَْ ً ٍصب يف 

 البخس املتٌضط
 /ثا3مـ 12

  الشسب ملدٍنْ الالذقَْتأمني مَاي 

 ٍْسًِ ضوٌل جبل 
 من األنواز املونْ

 نهر بردى

 )داخمية(
 نه 71

ٍنبع من ضول الصبدانُ ً ٍصب يف 

 منخفض العتَبْ
 /ثا3مـ 27

 .أهه أنواز حٌضْ دمشل 

 ِلى أهنَْ يف مَاي الشسب ً الس 

 ٍتفسع إىل ضبعْ فسًع.-

 مَاهى يف تناقص.-

 نهر األعوج

 )داخمية(
 نه 70

ٍنبع من جبل الشَخ ً ٍصب يف 

 منخفض اهلَجانْ
 ثانُ أهه أنواز حٌضْ دمشل. اضتجناز مَاهى يف الصزاعْ /ثا3مـ 2.5

 نهر الريموك

 )داخمية(

 نه 65

 نه يف ضٌز45ٍْ

ً  الصٍدِ ُتغرٍِّى أًدٍْ أهنوا: ًادِ 

 الرهب ً السّقاد
ُ بنوس األزدن  ٍطاٍس احلدًد الطٌزٍْ األزدنَْ /ثا3مـ - ٍا بـ)ٍلتك ّ طرب ب حبري  نه( 9جٌن

 

 اخنفاض مشتىى املياه اجلىفية يف حىض ىهر بردى و عدو وصىل مياهه إىل حبرية العتيبة. علل:
 حفس أعداد نبريّ من اآلباز يف حٌضى. .أ 

 االعتناد الهبري علَى يف مَاي الشسب ملنطكْ دمشل. .ب 

 تضاؤل مصادز تغرٍتى بطبب مٌجات اجلفاف املتعاقبْ. .ج 

 عدو وصىل مياه ىهر األعىج إىل ميخفض اهليجاىة. علل:
 اشدٍاد اضتجناز مَاي النوس يف الصزاعْ. .أ 

 شل األقنَْ املائَْ. .ب 
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