AMENAJAREA EUFRATULUI ÎN SIRIA
Mircea BEJAN, Ioana BĂLAN, Barbu BEJAN

L’AMÉNAGEMENT DE L’EUPHRATE EN SYRIE
L’eau, c’est la vie. En Syrie, l’Euphrate est le fleuve le plus
remarquable. Il traverse l’est du pays en provenance de la Turquie au nord et
se dirige vers l’Irak à l’est. L’Euphrate fournit à la Syrie sa plus importante
ressource hydrique: environ la moitié du total de ses ressources renouvelables
3
estimées à 23 milliards de m pour une année hydrique moyenne. Trois
barrages ont été érigés: le barrage d’Al-Thawra à Tabqa et les deux barrages
régulateur Tishrun, en amont, et Al-Bath, en aval, de nature hydro-électrique.
Les barrages permettent la production de l’énergie électrique (2,5 milliards de
kWh/an).
Cuvinte cheie: Eufrat, amenajare hidroenergetică, Tell Zeidan,
proiectul Anatoliei de Sud-Est (GAP), barajul Tabka, lacul Al-Assad

1. GeneralităŃi
Din toate timpurile, apa înseamnă viaŃă atât pentru fiinŃele vii,
cât şi pentru economia tuturor Ńinuturilor, fiind un element de neînlocuit
pentru agricultură, industrie şi transport. Din suprafaŃa întregii planete
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de circa 510 milioane de km , peste două treimi, respectiv 360 milioane
2
km reprezintă întinderea apelor. Numai o treime din suprafaŃa
continentelor este bogată în apă, restul reprezentând Ńinuturi sărace şi
aride. Pentru a corecta factorii care condiŃionează prezenŃa apei este
necesar să se recurgă la un ansamblu de măsuri pentru folosirea
raŃională a surselor de apă, cum ar fi: captarea, înmagazinarea,
tratarea apei etc.
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Apa mai poate fi folosită şi pentru producerea de energie
electrică, prin amenajarea potenŃialului energetic al cursurilor de apă, a
mareelor, a valurilor etc. Amenajările hidroenergetice constituie un
exemplu de folosinŃă complexă, deoarece apa acumulată într-un lac
artificial poate fi folosită în acelaşi timp pentru producerea de energie,
alimentarea cu apă a zonelor agricole (irigaŃii), alimentarea cu apă
potabilă sau industrială a centrelor apropiate, piscicultura, combaterea
eroziunii solului, agrement etc.
2. Eufratul
"Eufrat" cuvânt străvechi, care cu caractere cuneiforme este
transmis sub forma Ufratus, are sensul foarte larg. El denumeşte râul
care izvorăşte din Podişul Armeniei şi străbate S-V Asiei, mai exact
teritoriile actuale ale Turciei, Siriei şi Irakului având o lungime de 2760
km. La începutul cursului, valea lui se caracterizează prin defilee
înguste, cu aspect sălbatic, dominate de pereŃi înalŃi de peste 1000 m.

Fig. 1 Amenajarea Eufratului în Siria. Pe cursul principal sunt marcate
suprafeŃele irigate
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PoziŃionată geografic la intersecŃia a trei continente, Siria este astăzi
una dintre Ńările importante ale Orientului Mijlociu.
În Siria se deosebesc două regiuni geografice principale: cea
vestică şi cea estică. Regiunea vestică cuprinde platoul îngust şi lanŃul
muntos de pe coastă, care izolează interiorul Ńării de masele de aer
umed dinspre Marea Mediterană. Partea estică este ocupată de o
stepă vastă, care este traversată de Eufrat, pe o lungime de 675 km,
dând naştere pe malurile sale unor adevărate oaze (figura 1). Odată
pătruns în Siria, râul curge printr-o regiune de podiş arid, în care cei
mai mulŃi afluenŃi au o curgere intermitentă. De la graniŃa dinspre Siria
şi Irak, Eufratul intră în câmpia aluvionară comună cu a Tigrului,
unindu-se cu acesta în Shatt-al-Arab, care se vărsă în Golful Persic,
printr-o deltă de două ori mai mare decât cea a Dunării. Dacă
primăvara Delta Eufratului este inundată, în restul anului din cauza
căldurii înăbuşitoare, apa se evaporă complet; în locul ei apare o
păşune străbătută de beduini cu cămilele lor. Împreună cu fluviul Tigru,
Eufratul formează o vastă câmpie - Mesopotamia (łara dintre râuri)
unul dintre locurile considerate drept leagăne ale unor civilizaŃii terestre
înfloritoare.
Pe cursul superior al Eufratului s-a amenajat barajul Keban,
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înalt de 205 m, care acumulează 3 milioane m de apă. În Siria, la
Tabka, s-a construit una dintre cele mai mari hidrocentrale din lume.
Lacul de acumulare are o lungime de 80 km, iar apa lui permite irigarea
unei suprafeŃe de peste un milion de hectare.
3. Cel mai vechi oraş descoperit în Siria
Eufratul a furnizat apa care a condus la înflorirea primei
civilizaŃii în Sumer, în
preajma mileniului al IVlea î.Hr. Multe oraşe
antice importante erau
localizate pe râu sau în
apropierea
acestuia,
inclusiv
Mari,
Sippar,
Nippur, Shuruppak, Uruk,
Ur
şi
Eridu.
Valea
Eufratului
a
constituit
inima
imperiilor
Babilonului şi Asiriei. Timp
Fig. 2 Tell Zeidan, cel mai vechi
de mai multe secole, râul
oraş descoperit în Siria
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a format limita răsăriteană a zonei controlate efectiv de egipteni şi de
Imperiul Roman şi limita apuseană a Imperiului Persan.
Arheologii de la Institutul Oriental al UniversităŃii din Chicago,
împreună cu colegii sirieni, au reuşit să dezvăluie rămăşiŃele celui mai
vechi oraş cunoscut până acum, numit Tell Zeidan, care datează din
perioada 5.500-4.000 î.Hr., aflat în nordul Siriei, pe cursul superior al
râului Eufrat, la confluenŃa cu râul Balikh.
Site-ul dezvăluie foarte multe despre viaŃa din perioada Ubaid,
5.500-4.100 î.Hr., despre care se cunosc foarte puŃine lucruri şi care a
precedat prima civilizaŃie urbană din Mesopotamia.
Arheologii au dezvelit până acum rămăşiŃele unor case cu etaj
şi vetre, fragmente de ziduri din cărămizi de lut, ceramică pictată de
Ubaid şi secŃiuni de ziduri înalte, probabil o parte a fortificaŃiilor sau
clădiri monumentale publice. Datarea cu carbon a indicat că ceramica
şi zidurile au o vechime de aproximativ 7000 de ani. Una dintre
descoperirile cele mai importante este un sigiliu în formă de cerb,
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utilizat probabil pentru a identifica bunurile din proprietate .
În partea industrială a site-ului, arheologii au descoperit opt
cuptoare mari pentru ceramică. De asemenea, au fost descoperite
obiecte confecŃionate din obsidian de cea mai bună calitate. A mai fost
descoperită o adevărată topitorie de cupru, fiind cea mai avansată
tehnologie a mileniului V î.Hr. Aducerea minereului de la mari depărtări
probabil că nu a fost o sarcină uşoară înainte de domesticirea
animalelor de povară şi descoperirea roŃii. Vestigiile de la Zeidan
sugerează faptul că civilizaŃiile ulterioare Mesopotamiene ar fi putut
evolua din populaŃia autohtonă, contrazicând ipotezele cunoscute până
acum, care spuneau că precursorii civilizaŃiei sumeriene ar fi venit de
undeva din Asia Centrală.
4. Proiectul Anatoliei de Sud-Est (GAP)
De mai mulŃi ani, în Turcia a fost pus în aplicare proiectul
Anatoliei de Sud-Est (GAP). Acest proiect îşi propune să transforme
radical condiŃiile în această regiune, prin crearea unui vast sistem de
irigare. Este printre cele mai mari proiecte din Europa şi unul dintre cele
mai importante din lume. GAP acoperă 13 proiecte incluzând 22 de
baraje, 19 hidrocentrale electrice de-a lungul Eufratului dar şi de-a
lungul Tigrului plus un canal de irigare lung de 630 km. Proiectul mai
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Sigiliul este neobişnuit de mare, sculptat dintr-o piatră roşie care nu se găseşte în zonă.
Arheologii au constatat că sigilul este similar cu altul găsit la câteva sute de kilometri în
est, la Gawra Tepe, în apropiere de Mosul.
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cuprinde investiŃii în infrastructura rurală şi urbană, agricultură,
transporturi, industrie, educaŃie, sănătate, locuinŃe şi turism.
Conform romturkonline.com, situaŃia dezvoltării energiei hidro şi
irigaŃiilor în regiunea GAP, (2000), se prezintă astfel:
Nr.crt.
1
2
3
4
5

SpecificaŃii
Capacitate (MW)
ProducŃia de energie (GWh/an)
SuprafaŃa irigată (ha)
Număr baraje
Număr hidrocentrale

finalizat
4.490
16.704
212.197
12
6

în curs
898
3.286
159.147
2
2

planificat
1.947
7.119
1.428.656
8
10

IniŃial finalizarea proiectului era programată pentru anul 2005
dar lipsa de fonduri la care s-au adăugat o serie de probleme apărute
pe parcurs au întârziat finalizarea, termenul fiind prelungit până în anul
2010. Proiectul a provocat mai multe neînŃelegeri cu cele două state
vecine ale Turciei, Siria şi Irak. Printre aceste neînŃelegeri cea mai
accentuată este reducerea fluxului de apă, râurile Tigru şi Eufrat fiind
importante surse de apă pentru cele două state. În ianuarie 1990
lucrările demarate de turci au redus cu 75 % fluxul de apă pentru cele
două state. Astfel, Irakul şi Siria au semnat un protocol cu Turcia care
3
să le garanteze un minim de debit de 654 m /s. Totuşi până în
momentul de faŃă guvernele celor două state şi-au exprimat rezerva cu
privire la proiectul GAP. Banca Mondială a refuzat să acorde fonduri
pentru acest proiect până ce Turcia îşi va soluŃiona neînŃelegerile cu
Siria şi Irak. Cu toate acestea, proiectul s-a bucurat de sprijin financiar
din partea marilor corporaŃii turceşti. La final va fi posibilă irigarea unei
suprafeŃe de 1,7 milioane hectare şi generarea unei energii
hidroelectrice de 27 miliarde kWh/an cu o capacitate instalată de peste
7460 MW. Terenul total care trebuie irigat corespunde la 20 % din
totalul terenului irigabil din punct de vedere economic al Ńării în timp ce
producŃia anuală de energie constituie 22 % din potenŃialul hidroenergetic al Turciei.
Potrivit previziunilor, la terminarea proiectelor de irigaŃii,
creşterea producŃiei va fi de 90 % la grâu, 43 % la orz, 600 % la
bumbac, 700 % la tomate, 250 % la linte şi 167 % la vegetale. În
prezent proiectul este finalizat în proporŃie de peste 80 %.
5. Amenajarea hidroenergetică a Eufratului în Siria
Eufratul furnizează Siriei importante surse hidroenergetice:
aproximativ jumătate din valoarea totală a resurselor regenerabile,
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estimată la 23 miliarde de m pentru anii cu precipitaŃii atmosferice
normale. Au fost ridicate trei baraje hidro-energetice: ● barajul AlThawra la Tabqa; ●barajul Tishreen, în amonte; ● barajul Al-Bath, în
aval. Regularizările efectuate în acest fel, permit irigările în permanenŃă
a zonelor adiacente – figura 3.
Eufratul asigură cu apă potabilă marile aglomerări urbane ca

Fig. 3 Lacul Al-Assad şi barajele hidroenergetice:
1. Tishreen; 2. Tabqa; 3. Al-Bath

Alep, Raqqa şi Deir Ez Zor, precum şi numeroasele localităŃi
învecinate.
Amenajările hidroenergetice permit o producŃie de energie
electrică de 2,5 miliarde de kWh/an.
2
Lacul Al-Assad are o suprafaŃă de 640 km şi o capacitate de
3
14 miliarde de m de apă, asigurând irigarea a circa 640.000 ha în
cadrul proiectului de amenajare a Eufratului. Realizarea uriaşului lac de
acumulare Al-Assad, a făcut să dispară 64.000 ha de teren aluvionar
cultivabil, 56 localităŃi şi a cauzat deplasarea a 60.000 de persoane. În
schimb, dublarea suprafeŃelor irigate din această parte a Siriei,
realizarea unor producŃii agricole mărite, vegetale şi animale necesare
alimentaŃiei populaŃiei (dar şi exportului), au creat o stabilitate şi
securitate alimentară şi o creştere masivă a producŃiei agro-industriale.
ObŃinerea unei anumite autonomii energetice conferă Siriei
posibilităŃi de dezvoltare deosebite. Energia hidroelectrică obŃinută pe
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Eufrat este folosită exclusiv pentru economia proprie, economie într-un
progres vizibil.
ConstrucŃia
marelui barajrezervor de la
Tabqa
a
demarat
în
anul 1969.
Aceasta
lucrare, finalizată cinci ani
mai
târziu,
este una dintre
cei mai mari
Fig. 4 Amenajările hidraulice ale regiunilor aride sunt
zece
consalimentate permanent din uriaşul lac de acumulare
trucŃii
din
Al-Assad
lume. Barajul
Tabqa
are
60 m lăŃime şi 4,5 km lungime.

Fig. 5 Impunătoarea macara care deserveşte cele opt ecluze ale
barajului Tabqa
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Programul de reforme structurale iniŃiat după iulie 2000 şi 2003
conduc evoluŃia Siriei pe o curbă ascendentă, cu o creştere ritmică de
la +1,3 % în 2002 la +4 %
în 2007. În iunie 2005 s-a
legiferat “economia socială
de piaŃă”, ceea ce a
condus
la
creşteri
2
importante .
Siria investeşte 27 % din
PIB, realizează economii
de 26 % din PIB, având un
nivel al inflaŃiei de 7 %. În
anul 2004 conceptul de
“oraşe
industriale”
a
realizat
următoarele
zone:
Fig. 6. Barajul Tabqa
Damasc (sector mecanic),
Alep (textil), Homs (agro-alimentar,
petrochimie) şi Deir Ez Zor
(industrie
chimică).
SocietăŃile
instalate în zonele industriale
beneficiază de o micşorare a
impozitului asupra beneficiilor de
până la 14 % (maximum 28 %).
Sunt 7 zone deschise, gestionate
de instituŃia Generală a Zonelor
Deschise, cu peste 1000 de
investitori.
În prezent, legile siriene
sunt mult influenŃate de modelul
francez, fiind recent modernizate.

Fig. 7 Barajul Tabqa - detaliu
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Spre exemplu, în anul 2007 s-a obŃinut un PIB de 37,4 miliarde dolari, proveniŃi 21,4 %
din agricultură; 26,1 % din industrie şi 52,5 % din servicii.
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