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طرق مكافحة التصّحر وسبل التحّكم به-1



، بالتربةالمرتبطةباألساليبوااللتزام، بالبيئةالضررتلحقالتيالزراعة أساليب التخلّي عن ـ  1

.والمجتمعاتالتربةبينالطبيعيالتوازناستعادةعلى تساعدوالتي

مماالوقودحطباستخداممن بدالً(الخ......الشمس ، رياح ، )المتجددةالطاقةمصادراستخدامـ  2

.تيالنباعلى الغطاء المحافظةفي يساعد

.تدهورهامند  والحخصوبتهاصيانةمراعاةمع، للتربةاإلنتاجيةالمقدرةزيادةعلى العملـ  3

.حمايتهايضمنوجهعلى المائيةالموارداستخدامـ  4

يةأهمالصحراويوالزحفوالجفافالتصحرلظواهرمتابعتهيالءإمعيةالجوباألرصاداالهتمامـ  5

.خاصة
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.من التدهورالنباتيالحفاظ على الغطاء ـ  6

.صّحرالتة ظاهرمكافحهفيتساهمالتيوالتشريعاتالقوانينإصدارـ  7

.لحماية األنواع الحية من نباتات وحيوانات من االنقراضبيئيةمحمياتإقامةـ  8

.اآلفاتومكافحةالحرائقومكافحةالقطععملياتتنظيمخاللمنالغاباتحمايةـ  9

:طريقعنالمراعيتنظيمـ10

،الوقتنفسفيوحمايتهاتنميتهابينالموازنة-

،فيهاالمائيةالمواردوتوفيرتطويرهاعلىالعمل-

ثابتةمراكزفياللحومإنتاجحيواناتعيربتركيزعليهاالضغطتقليل-

لالمؤالرعيأسلوباستخدام- إلتاحةكافيةزمنيةفترةالمناطقبعضفيالرعيبحظرجَّ

حيويتهالنباتيالغطاءالستردادالفرصة

.الطبيعيةللمراعيالبيئيالتوازنلتحقيقيَّةالبرالحيواناتواإلبلتربيهتشجيع-
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.للمراحل الدراسية المختلفةالدراسيةالمناهجفيّحر التصفحةمكاإدراجـ 11

.البيئيالوعينشرـ  12

والجفافالصحراويوالزحفالتصحرفحة مكامجالفيالعلميالبحثتشجيعـ  13

ّحرالتصافحةومكالبيئةعلى بالمحافظةتهتموأهليهحكوميةمؤسساتإنشاءـ  14

.المناسبةّحر التصمكافحةوتقنياتطرقاستخدامـ  15

الرمليةالكثبانوتثبيتإيقافعلى العملـ  16
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التنمية المستدامة للصحراء -2



المستدامةالتنميةمفهومأبعاد-2-1

.مستدامةالالتنميةفكرةهيوالعشرينالحاديالقرنأجندةعليهانيتب  التياألساسيةالفكرة-

لتنميةامعيتعاملفالبعضالمعاني،ومتنوعاالستخدامات،دمتعدّ المستدامة،التنميةومفهوم-

نميةالتأنَّ يرىوالبعض،الجديدالعالميالنظاماهتماماتتناسبأخالقيةكرؤيةالمستدامة

سلوبأربماأو،سماليرأالالصناعيالنموذجعنمختلفوبديلتنموينموذجالمستدامة

.بالبيئةعالقتهفيالنموذجهذااتروعثأخطاءصالحإل

ةالتنميلموضوعبكاملهصص  خ  والذىم992عامشرن  والذىالعالميةالمواردتقريرحاولولقد-

اتالتعريف-هيمجموعاتأربععلىعهاوز  التداول،واسعتعريفاعشرينحصرالمستدامة

التقنيةاتوالتعريف-،واإلنسانيةاالجتماعيةوالتعريفات-،البيئيةوالتعريفات-،االقتصادية

واإلدارية
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يتعنتدامةالمسالتنميةفإن  الصناعيةللدولوبالنسبة:ةقتصادياالالناحيةمن-أ•

يةالطبيعوالمواردالطاقةمنالدولهذهاستهالكفيومتواصلعميقخفضءراإج

السائدةالحياتيةاألنماطفيجذريةالتتحوّ اءروٕاج•

عالميا  يالصناعيالتنمونموذجهابتصديرواقتناعها•

رفعأجلنمالمواردتوظيفتعنىالمستدامةفالتنميةالفقيرةللدولبالنسبةاأمَّ •

.العالمفيرا  فقاألكثرللسكانالمعيشةمستوى
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:إلىتسعىالمستدامةالتنميةن  إف:واالجتماعياإلنسانيالصعيدعلى-ب

.السكانيالنموفيارراالستق•

طويرتخاللمنوذلك،(المدينةإلىالريفمنالهجرة)المدنعلىادراألفقتدف  وقف•

.األرياففيوالتعليميةالصحيةالخدماتمستوى

.للتنميةالتخطيطفيالشعبيةالمشاركةمنقدرأكبرتحقيق•

،يةاعرالزيضالألراألمثلاالستخداميهالمستدامةالتنميةن  إ:البيئىالصعيدعلى-ج•

كرةالسطحعلىءراالخضالمساحةمضاعفةإلىىيؤدّ مما،العالمفيالمائيةوالموارد

.األرضية
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عصرلىإالمجتمعتنقليالتالتنميةيهالمستدامةالتنميةن  إف:يواإلداريالتقنالصعيدعلىاأمَّ -د

األدنىدالحوتنتج،والمواردالطاقةمنممكنقدرأقلتستخدمالتيالنظيفةوالتقنياتالصناعات

.باألوزونوالضارةاألرضسطحرةراحدرجةرفعإلىيتؤدّ يالتثاتوالملوّ تاالغازمن

البيئيةوواالجتماعيةاالقتصاديةالتعريفاتلهذهالمشتركالقاسمأن  :الطبيعيةالمواردتقريريؤكد•

:يجبمستديمةتكونيلكلتنميةانَّ أيه،والتقنية

.البيئيةداتوالمحدّ الضوابطتتجاهلأال  :الا أو

.الطبيعيةالمواردافزستنا  ودمارإلىىتؤدّ ال:ثانياا 

-أةرالمأوضاع-شةالمعيمستوى–الصحة–المسكن)ةالبشريالمواردتطويرإلىيتؤدّ :ثالثاا 

.نسانإلاحقوقتطبيق–اطيةرالديمق

.السائدةالصناعيةالقاعدةفيتحوالتتحدث:بعاا را

10



11

الموارد المائية تنمية فيحصاد المياه وأهميتها تقانات-3
العربية



ذتنفَّ يزيائيةفأوكيميائيةأومورفولوجيةعمليةةأيَّ علىالمائيالحصادمصطلحطلقي  -3-1

،األمطارمياهمناالستفادةأجلمناألرضعلى

مطاراألمياهمنممكنقدرأكبرتخزينمنالتربةتمكينطريقعنمباشرةبطريقةسواءاا 

قليلتفييسهمانشأنهمناألمرهذا.عليهاالزائدالجريانسرعةوتخفيفعليهاالساقطة

.االنجراف

غيرخزينوتتصريفمنطقةفيالسطحيالجريانمياهبتجميعوذلك،مباشرةغيربطريقةأو

أوللشربأوالزراعيةللمحاصيلالتكميليالريألغراضواستخدامهالالنجرافمعرضة

.الجوفيةالمياهتغذيةأوالحيوانسقاية

افعة،نإنتاجيةألغراضالسطحيالجريانمياهتجميعبأنهالمائيالحصادتعريفأيضاا الممكنومن

فيالسطحيوالجرياناألمطارمياهوتخزينلتجميعوسيلة(التربةحفظمنظورمن)اعتبارهويمكن

.الدائمةاألنهارفيالمياهجريانالتعريفهذايشملالالحاالتجميعوفيدمحدّ مكان
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بعض نماذج حصاد المياه 



مياهادحصلتقنياتالرئيسيالعنصرنَّ إ•

جريانمساحةبينماالنسبةهواألمطار

تكونحيثالمياه،تجميعومساحةالمياه

لهاكانإذامثاليةالمياهجريانمساحة

ومساحةكافيسطحيجريانمعامل

اهالميتخزينيتموعادة  .المياهلتجميع

(المزروعةالمناطقفي)النباتوزراعة

يالكافالقدرالتربةلهذهتكوننأبشرط

وعالمزرالمحصوللتزويدبالماءلالحتفاظ

موضحهوكمااألمطار،سقوطلحينبها

.بالشكل 14



وبةرطوحفظاألمطارمياهحصادفلسفةنَّ إفكذلك•

،راعيةالزالتربةانجرافمنالتقليلعلىتقومالتربة

األراضيالستصالحعمليةحلولإيجادذلكوفي•

يةالطبيعخواصهاتدهورمنالحدطريقعنالمنجرفة

توىالمحمخزونوزيادةالسطحيةالمياهجريانوتقليل

.المزروعةالمناطقفيللتربةالمائي

علميةبوسائلاألمطارمياهتجميعإلىباإلضافة•

.الضرورةعندالمحاصيلريفياستعمالهاوإعادة
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العوامل المؤثّرة على تقنية حصاد المياه-3-2

موقعنموتختلفمتعددةالتربةرطوبةوحفظاألمطارمياهحصادتقانةأنَّ ذكرهالجديرمن•

مباشرا  ادا  اعتمتعتمدوهىلألراضي،األفضلواالستعمالالطبيعيةالتربةصفاتحسبآلخر

ذههوكثافةاتجاهتحديدفيالتربةونوعيةوعمق،(األرضميل)الكنتوريةالخطوطعلى

:يليبماوتتأثَّرإنشاؤهاالمرادالتقنيةونوعاألعمال

.الزراعيالموسممدارعلىاألمطارتوزيع-1•

.المطريالهطلشدة-2•

.التربةونفاذيةالسطحيةللتربةالسطحيالجريانخصائص-3•

.(وقوامهاالتربةعمق)الماءتخزينعلىالتربةقدرة-4•

.المعينةالمنطقةتضاريس-5•

.االستخداموحجمنوع-6• 16



:المائيةأهمية حصاد المياه في تنمية الموارد -3-3

مياهالمصادرتكونالعندماالمياهعلىللحصولالمثلىالوسائلمنهوالمائيالحصاديعتبرعامةبصورة•

رتوفَّ تلووحتى،الجريانالدائمةالمياهمصادربهاتتوفرالالتيالجافةالمناطقفيوخاصةمتوفرةاألخرى

وأسسدراساتبدوناستخدامهاعدماألفضلمنويكونمتجددةغيرجوفيةمياهشكلعلىتكونالمياههذه

.علمية

:التاليةاألسسعلىتعتمدالجافةوشبهالجافةالمناطقفيوخاصةهميتهوأ•

وليسةالمائيالمواردفيللنقص(تكميليري)مكمالا مصدراا المائيالحصاديكونأنضرورة-

.العاليةالمائيةاالحتياجاتذاتللمحاصيلالوحيدالمصدر

المطريةزراعةاللمحاصيلنتاجيةواإلاإلنتاجزيادةبغرضالمياهلتوفيرضافيةإفرصتحقيق-

.(البعلية)

.المستغلةغيراألرضيةالموارداستخدامكفاءةزيادةتحقيق-
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مشاريعإلقامةأدنىكحدالصيففيملم150أو،الشتاءفيملم100هطوللمعد  اعتمدوقد•

:التاليةلالعتباراتوفقا  التكميليوالريالمائيالحصاد

.المائيالحصادلتطبيقالصحيحةلمواقعااختيار-

لتطبيقاسهلةتكونبحيثعليهااالعتماديمكنالتيالمائيالحصادلتقانةالسليماالختيار-

.دوريبشكلصيانتهاإمكانيةمعالتكاليفوقليلة

.المناسبالمحصوللزراعةالمالئمةالزراعياالنتاجلتقنيةالسليمالتطبيق-

النشاءامراحلكلفيالمشاركةألهميةتقديرهمإلىيشيرالمنتفعينوسطوعيوجودضرورة-

.والصيانةوالتشغيل

رصفتتاحلاالستثماروإمكانيةاألراضيوخواصالهيدرولوجياحولالمعلوماتتوفيرأهمية-

.المياهحصادلتقاناتالسليمالتطبيق

.المالئمةتقانةالاختيارعليهايرتكزالتيوالبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةالنواحيعلىالتأكيد-
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:تالياليمكن تصنيف  تقنيات حصاد المياه حسب المصدر على النحو •

.األمطارحصاد مياه تقانات*  

.وديةاألحصاد مياه تقانات*  
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:في مجال حصاد المياهالسوريةالتجربة -3-4

مياهمناحيتبماالقصوىاالستفادةإلىويرميكبيرةأهميةسوريهفيالمياهحصادليشكّ •

.األمطار

(الخ…المراعيونباتاتمثمرةوأشجارمحاصيل)للمزروعاتأكبرمردودتحقيقيتم•

:طريقتينباستخداماألمطارمياهحصادلمشاريعوالعائدالحيوانيواإلنتاج

وجعلهاةالتربفيمباشرةالسطحيوالجريانالمطريالهطولعنالناتجةالمياهتخزينطريقة-

.جذورهانتشارمنطقةفيالنباتبمتناول

حصادتقاناتلالهندسيةالمنشآتفيللتخزينالمختلفةبالطرقالمياهوتخزينتجميعطريقة-

.الحاجةوقتلواستخدامها،الخ…والمدرجاتوالسدودوالحفائركالصهاريجالمياه
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غاروصالفقيرةالسكانيةالتجمعاتبسوريهالمياهحصادمشاريعتستهدف•

.فيةالريوالمرأةوالرعاةالبدومنالرحلوكذلكالهامشيةالمناطقفيالمزارعين

مناطقالفيواسعبشكلتنتشرحيثالمدرجاتتقاناتسوريةفيتستخدمو•

تزرعحيثأخرى،ومناطقدلبإوحمصوفيالساحلمنالغربيةالجبلية

.واتوالخضروالمحاصيلالحراجيةواألشجاروالكرمةوالتينالزيتونبأشجار

المياهنثراتوسدوالسدودوالحفائرالصهاريجتقاناتسوريافيأيضاا تنتشركما•

.والريللشربواسعنطاقعلىوتستخدم
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يةطبيعمنخفضاتوهي:الخبؤات-1•
يهافتتجمعاألرضمنواسعسطحذات

الحمادفيوتتواجدوالسيولاألمطار
يالشرقالجنوبيالقسمفيالسوري
.(43)وعددهاالسوريةللبادية
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بعض األمثلة عن طرق حصاد المياه في سورية-3-5
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قليلةرابيةتمتونبهاحيطتوَّنمعي َّأومستطيلشكلتتخذ:صغيرةسطحيجريانأحواض-2
نللمعي َّلالطويللقطرموازيااألعظماألرضانحداريكونبحيثاألحواضتوجيهويتماالرتفاع

.النباتلزراعةالمخصصالمكانوهوركنأخفضإلىالماءجريانإلىييؤد َّمما
المثمرةاألشجارلزراعةمالئمةاألكثراألحواضهذهعتبرت َّ



عنالواحدةعدتبالكنتورخطوططولعلىإنشائهايتمّ ترابيةحواجزهي:الكنتوريةالمتون-3
منتبقىماامّ أالمتنأعلىمنم2-1مسافةعلىالزارعةزوتتركّ م20-5مسافةاألخرى
.المستجمعلفيشكّ المسافة

24



:ََّّالحفرَّالصغيرة-4
يّتستخدمّبشكلّأساس
لزراعةّالمحاصيلّ

الحولية
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حواجزهي:الهالليةالمتون-5
وأدائرةنصفشكلعلىهاللية
حدرالمنألعلىهةموجّ تكونهالل
مباشربشكل
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أوالحشائشوَّكالقصبالعشبيةالنباتاتبعضفيهاتنبتمنخفضةرطبةأرض:السبخة-6
األرضيعةطبتعملأماكنفيالسبخاتتوجدوعادةّ ،األخرىالنباتاتمنوغيرهالبردينبات
ويتحتأنالممكنومن.سبخةنتكوّ إلىييؤدّ مما،رطبةبيئةإيجادعلىالتربةونوع

.الينابيعمنبالقربأومنهاالمنخفضةاألماكنفيوذلكسبخاتعلىالصحارى
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:لحصاد المياهالبيئيالمردود -3-6

:يليمافيإيجازهايمكنايجابيةبيئيةجوانبالمياهحصادتقنياتباستخداميرتبط

آلخرموقعمنللزراعةالصالحةالجيدةالتربةونقلللمياهالشديدالجرياننتيجةالتربةانجرافمنالحد  *

.الزراعياإلنتاجعلىكبيربشكلريؤثّ مما

.الطرقوتخريبوالقرىالمزارععلىالفيضاناتآثارمنالحد  *

.رشيحيةالتكالسدودللسدودالتخزينبحيراتضمنالرشحطريقعنالجوفيةالمياهتغذيةتحسين*

يتعدىمدىفيالطبيعيةوالنباتاتوالحيواناتالطيوروحياةالجواعتداليتضمنالذيالمحيطتحسين*

.للوادي(المياهمسقط)الصبابالحوضكلويشمل،والبحيرةللواديالجغرافيةالحدود

بزيادةالجفافآثارلمواجهةشموليةسياساتوضعطريقعنوذلكالجفافآثاروتقليلمواجهة*

.واالحتياطالمائيالمخزون

.التلوثآثارمنالحد  *

28



:االجتماعي–المردود االقتصادي -3-7

شتهممعيمستوىورفعالمجاورةوالمناطقالمشاريعهذهمناطقلسكاناالستقرارعاملتوفير*

.الدخلزيادةوبالتاليإضافية،عملفرصوتوفيراإلنتاجزيادةنتيجة

هذهنشرسيعتوعلىوالعملانجرافهاعملياتفيموالتحك  التربصيانةمفاهيمصياغةترسيخ*

.العربيةالدولفيالمفاهيم

.هالالواسعاالنتشاروتحقيقمثيلةمناطقإلىرائدةلمشاريعالمياهحصادتقاناتنقل*

.العربيةالمنطقةفيالغذائيواألمنالمائياألمنبرامجدعم*

ناتتقامنباالستفادةوالهامشيةالرعويةالمناطقفيالصحراويالزحفعملياتمنالحدّ *

البيئيوازنالتتحقيقيكفلبماالعربيةالمنطقةفيالسائدةالبيئيةالظروفوفقالمياهحصاد

.فيها

.هاتكنلوجيتوتبادلونقلالمياهحصادتقاناتعلىالعربيةةالفنيَّ الكوادرتدريب*
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الزراعة في المناطق الصحراوية–4
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الشديدة،رارةالحدرجاتفارتفاع،للطبيعةكبيرا  تحديا  الصحراويةالمناطقفيالزراعةعتبرت  •

النموعلىالقدرةالنباتيفقدللتربة،األساسيةالغذائيةالعناصرتوفروعدم

الحسين،وتالصحراويةالمناطقفيالزراعيةالمحاصيلزراعةالممكنمنهأن  إال،سليمبشكل

.وغذاءماءمنلنموهاالضروريةالعناصرتقديمتمإذا،انتاجهارفعبل

منالقريبةالكبيرةالمدنعنالناتجةالعادمةالمياهمناالستفادةيمكنالمنطلقهذامن•

ةصالحتصبححتىالغرض،لهذاخاصةتكريرمحطاتفيتكريريهابعدوذلكالصحاري،

.البيئةأوالعامةبالصحةتضروالللزراعة،

علىوائهاالحتوذلك،جيدبشكلالنباتيالنموعلىيساعدرةالمكرَّ المياههذهبمثلالرينَّ إ•

،كثيرةغذائيةعناصر

الجتهامعبعدللنباتكغذاءالعادمة،المياهتكريرعنالناتجةالمترسبةالموادتقديميمكنكما•

.....مرتفعةحراريةبطرق

،الحيوانولإلنسانالغذاءوتأمينالصحراويةالمناطقفيالزراعياإلنتاجرفعبذلكأيضامكني•

عامبشكلالعادمةالمياهعنتنتجقدوصحيةبيئيةمشكلةحلإلىإضافةا •
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ةمجموععنعبارةهيالعلميةاألبحاثبعضقبلمنالمطروحةالزراعيةاإلرشاداتتلك•

الزراعيةالمحاصيلبعضتتناولالتيوالتوصياتاالقتراحاتمن

للحيوانكغذاءأعالفكنباتالبرسيمزراعةوخاصة•

.للحيواناتكعلفالشعيرزراعة•

لإلنسانضروريكغذاءالقمحوزراعة•

الخضرواتزراعةثم  ومن•

مياهطةبواسوريهاالصحراوية،المناطقفيزراعتهايمكنالتيالفاكهةأشجارأنواعوبعض•

مكررةمجاري
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:  المراجع-5

:  المرجع-

-والتنميةللبيئةالعربيةلشبكة ا--(2019)السيدمحمد جميل ،•

.العربيةالدول جامعة 

ةحصاد المياه في الدول العربيتقاناتتعزيز –)( اللوزي، سالم •

الزراعة في المناطق الصحراوية –( 2015)صالح، محمد •

.طرق مكافحة التصحر–، أشرف الحويمدي• 33



ر لهذا العام  نهاية المقر 

مع تمنياتي للجميع بالنجاح
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