


التدهورمظاهرمنمظهرالغباريةالعواصف

علىالرمالوزحفلغباريةاالعواصفتعتبر
وشبهالجافةالمناطقفيالزراعيةالمناطق
المقابلوفيالتصحرأسبابأهمإحدىالجافة
النباتيالغطاءوانحساراألراضيتدهورفإن

لألراضيالمستدامةغيراإلدارةأنماطنتيجة
هذهوكثافةحدةمنيزيدالطبيعيةوالموارد
.العواصف



 ُوشبهالجافةالمناطقفيوالغباريةالرمليةالعواصفعتبرت
فيوحدتهاوتيرتهاازديادولكنطبيعيةظاهرةالجافة

خطرأمنواحدةإلىلهاتحو ُإلىىأدُ األخيرةالسنوات
والرعويةالزراعيةاألراضيدتهدُ التيالبيئيةالظواهر

المجتمعاتبصحةالضرروتلحقالعمرانيةوالمنشآت
البشرية

مالتحكُ يعيستطالهأن ُإذلإلنسانكبيرا ُتحديا ُلتشك ُهيو
عيستطيالكماعمليبشكلحدتهامنالتخفيفوالبها

حجممعيتعاظمخطرا ُلتشك ُوبالتاليمسارهاتغيير
.العاصفةوسرعة





http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefbLFwhKNW0AEtGjzbkF/SIG=1214cilcf/EXP=1242130763/**http:/www.hprcc.unl.edu/nebraska/sand015.jpg


سيماتجوالغبارمنكمياتالرياحفيهاتحملعاصفةهي:الغباريةلعاصفةا

100<))مجهريةصلبة، μ mمحمولة)مستقرةغيرالجو،فيقةعال

(الرأسيةوالحركةبالرياح

سنويا َّطنمليار3-1:انتقاللد َّوبمعالكيلومتراتآالفعدةنتقلت•

صحاريمن%25-10افريقيا،شمالمن%70-50):مصدرها•

.(آسيا

كم1ةكاسمب)غباريجدارشكلعلىفجأةالغباريةالعواصفتهب•

يةالقووالرياحالقاسيةالجويةحوالاألنتيجة(كيلومتراتعدةوامتداد

.المزروعةللمناطقجفافبفتراتمسبوقةوتكون



منكمياتالرياحفيهاتحملعاصفةهي:الرمليةلعاصفةا
mm1(0.08)الحجمكبيرةصلبةجسيمات)الهواءفيالرمال –

م15منأكثرالرمالجزيئاتترتفعماونادرا،م4-3إلىترتفع•
.األرضسطحعن

.األرضسطحفوقسحابةالرياحفيالمحمولةالرماللتشك ُ•

ونويك.الرملمندفعاتأواتهب ُشكلعلىالعواصفتتحرك•
بته،(بالغبارتمتزجالوعادة)الصحاريفيالكثبانمصدرها
علىمتتقدُ أوالرمالوتنجرفالسرعةالشديدةالرياحباتجاه
.(الرملمندفعاتاوهبات)الوثباتمنسلسلةشكل



الهائلةوةوالقبالسرعةتتصفوالتيالربيعيةالرمليةالعواصف
بدأتأنهاحيثكبيرةقويةرعديةعواصفمنتنشأقدوالتي
.بسرعةوتنتهيمفاجئبشكل

واألردنالعراقمناألتربةمصدريكونالشتويةالعواصف
.نيوميمنأكثرتستمرقدطويلةوتكونالسعوديةوشمال
مرتالتيالمنخفضاتمعالمصحوبةالباردةالجبهاتسببها
تكونحيثالكويتشمالوأحيانا ُشمالهأوالعراقوسط

بقاتالطفيساخنةبكتلةاقترانهابسببفعالةغيرالجبهات
.طويلةلمسافاتاليابسةفوقومرورهاالعالية

منقادمةفهيبالبوارجتسمىماأوالصيفيةالعواصف
ةمعينأوقاتفيتأتيولكنهاالشتاءفينفسهاالمصادر

يلياللالحرارياالنقالببدايةمعوتنتهي(والعصرالظهرفي)
إثارةوعدمالسطحعنالنشطةالرياحعزلعلىيعملالذي
األتربة



الجفافبدوراتلةالمتمث ُ:المناخيةالعوامل-1
السنةفيوالحارةالجافةاأليامعددوزيادةالمتكررة
أساسا ُتتلقىالالتيالهشةالمناطقفيوخاصة
.األمطارمنكافيةكميات





التربة طبيعة 
تناقص الغطاء النباتي و الرعوي

ح إساءة التعامل مع البيئة بشكل واض



والتيالمنطقةعلىتهبالتيالموسميةالرياح
نقلتستطيعحيثثا/م4.4إلىسرعتهاتصلأنيمكن

صليأنويمكنبالغةبسهولةالمفككةالتربةحبيبات
.يوم162إلىثا/م4.4منأكثرالرياحذاتاأليامعدد

يالحراراالحتباسييؤدُ :الحرارياالحتباسظاهرة
فيتناقصواألرضكوكبعلىالحرارةدرجةارتفاعإلى
خالمنافياختاللذلكعنوينتجواألمطارالمياهكمية
تلكمظاهرإحدىالقويةالرمليةالعواصفتكونوقد

.التقلبات



مثلالنباتيالغطاءمنعاريةكةومفكُ جافةتربة-1
.بسهولةنقلهايتمهشةطبيعةذاتوالصحارى

زيادةمعثا/م10عنتقلالبحيثالرياحسرعة-2
.األرضسطحعناالرتفاعمعسرعتها

لتياراتنتيجةالترابيةالعاصفةنشوءميكانيكية
األرضلسطحشديدتسخينبعدتحدثالتيالحمل
لىإيصعدثمومنحارا ُاألرضسطحفوقالهواءفيصبح
خلقبيسب ُمماحمالنيه،تياراتبشكلأعلى

رياحتندفعبسببهاوالحرارةالجويالضغطفياختالفات
ثيريالذياألمرالموقعفيالفراغملءإلىنسبيا ُأبرد

بيتناسبمستوىأعلىإلىالرملحباتويحملالغبار
التربةكوتفك ُوجفافالرياحقوةمع



واألمنعيةالزراالتنميةرتتأث ُ:االقتصاديةالناحيةعلىتأثيرها
نتاجيةاإلوانخفاضالخصبةاألراضيلطمرنتيجةكبيربشكلالغذائي



إلىيتؤد  الرمليةالعواصف
المنشآتعلىأضرارإحداث

والنفطيةالصناعية

رالكثيردمإلىييؤد  الرمالزحف
وهجرةالسكنيةالمبانيمن

أصحابها

زيادةفييساهمالغبار
الحرارياالحتباسظاهرة

إعاقةفيالعواصفبتتسب  
الجويةالرحالتحركةواضطراب

7-.



اضانخفإلىالرمليةالعواصفيتؤد ُ
وتقليل،األفقيةالرؤيةمستوى
مماالطرقعلىاالنزالقمقاومة
الحوادثزيادةفيبيتسب ُ

تتأثرُالتنميةُالزراعيةُواألمنُالغذائيُبزحف
خطيرا ُ,ُالرمال يهددُوتعدُالعواصفُالرمليةُمؤشراُ 

األمنُالغذائي

رُعلىُخطوطُظاهرةُزحفُالرمالُتؤث ُ
وشبكاتُنقلُالطاقةُالكهربائية

يؤثرُالغبارُعلىُالجهازُالتنفسي
: لصحةتأثيرها على ا

وتسبب،زيادةُنوباتُالحساسية
ظهورُاألمراضُوااللتهاباتُالرئوية

تأثيرها على النباتات واالنتاج 
الزراعي

لغباريةواالتأثيرات المختلفة للعواصف الرملية 



المنشأالخارجيةالغباريةالعواصف

 ُالعاممنالمواسمبعضفيالخارجيالغبارحملي
الخماسينيةالرياحمعالصيفموسمفيخاصةُ 

يفالمناطقبعضومنالهندمنلمنطقتناوالقادمة
مندرالمصيكونقدوأحيانا ُالعربيةالجزيرةشبه

ريؤث ُالتيللمناطقحدودالحيثأفريقياشمال
الغبارىغط ُالمواسمبعضففيالغبار،عليها

رةالسيطإمكانيةالصعوبةومنالساحليةالمناطق
.الغبارمنالنوعهذاعلى



المنشأالمحليةالغباريةالعواصف

فيهاصلتووالتيالساخنةالبؤرفيةالمحلي ُالغباريةالعواصفتنشأ
المحمولالغباريندفعومةمتقدُ مرحلةإلىاألراضيتدهوردرجة
:وهيمساراتأربعةخاللمنبالرياح

يفحمصباديةفيوالغربالشمالفيوامتداداتهاهريبشةمنطقة
كلتشالبؤروهذهالرقةفيالرصافةباديةوحتىوالطيبةالكوممواقع
.تدمر–الزورديرطريق(90–50)مترالكيلوعندغباريةجبهة

15)رمتالكيلوفيغباريةجبهةلوتشك ُوالقاعياتالخافوريةمواقع–

رالزوديرطريقعلىغباريةمساراتوهناكتدمر–الزورديرطريق(30
.الحسكة–الزوروديرالرقة،–

الزورديرطريقباتجاهتندفعالتيالتبني-معدانبينغباريةجبهة–

قةالرباديةفيالمتدهورةاألراضيبالغبارالجبهةهذهيوتغذُ الصور
(الذرومالحة–خشبأبو–جروان)الجزيرةفيالزورديروبادية

(100–80)مترالكيلوبينما(العلوة–مركدة)الرابعةالغباريةالجبهة
وبيةالحبالزراعاتبالغبارالجبهةهذهيوتغذُ الزوردير–الحسكةطريق
.الزوروديرالحسكةمحافظتيبينماالهامشيةالمنطقةفي



:يليبماالمواقعهذهوتتميز

والحمللالنجرافأةومهي ُسابقا ُمفلوحةهشةتربة
.الهواءبتيارات

ثافةالكتزيدالحيث.النباتيةالتغطيةوانعدامضعف
عددةوقل ُ(0.001)عنالمناطقمنكثيرفيالنباتية
دوراتلعبالتيالعشبيةوالمعمراتالحوليةالنباتات
.انجرافهاومنعالتربةتثبيتفيمهما

صللتالصيفأشهرفيذروتهاتبلغعاليةرياحسرعة
االتربةحتىوحملإلثارةكافيةوهيثا/م27حتى

.الثقيلة

البحرسطحعنواالرتفاعالحرارةدرجاتفيتباين.

ُ الجوفيةالمياهانعداموأحياناةقل.





نالعقديفيالشرقيةوخاصةُ السوريةالباديةشهدت
.الخطورةشديدةالتدهورمنمتقدمةمراحلاألخيرين

الوسطىالمنطقةباديةفيالتدهورحالةنتائجظهرتأ
منشأالذاتالغباريةالعواصفنشوءبؤرفيهاتتواجدوالتي

متدهورةالمدروسةالمنطقةتربأغلبأنُ الداخلي
2.9حواليالمنطقةهذهمساحةوتبلغمختلفةوبدرجات
.هكتارمليون

باالنجرافرتتأث ُالمنطقةأراضيمن%53حولينسبة
1.5بحدودمساحةوتعادلمختلفةوبدرجاتالريحي
.كتارهمليون



درجة 

التدهور

المجموع شديد جدا  شديدمتوسطخفيف

الكلي

%25.238.96.853%

56629.5148395552769966281.421894هـ/المساحة

(دراسة ومسح الموارد الطبيعية في البادية السورية–2004أكساد ) 



الزورديرفيالغباريةلعواصفا:
علىوتمتدسوريةشرقشمالفيالزورديرمحافظةتقع

منيقربماالباديةلوتشك 2ُكمألف(33)حواليمساحة
التربالزورديرباديةفيوتسودالمحافظةمساحةمن90%

ابلقهشبناءذاتالتربةلكونإضافةُ ،والكلسيةالجبسية
.للتدهور

يومالكالسوكربوناتوالرملالسلتنسبةارتفاعييؤد ُحيث
ذههقابليةورفعالبناءثباتيةتدنيإلىاألراضيهذهفي

فالحةالعملياتتطبيقعندوخاصةُ الريحيلالنجرافاألراضي
نباتيالالغطاءعلىوالقضاءالتربةبناءتحطمإلىيتؤد ُالتي
كالرياحالخارجيةللعواملعرضةالتربةسطحتاركةالهش

.واألمطار



أنالمناخيةالزورديرلمحطةدراسةأظهرتوقد

يوما 115ُكان1991لعامالسديميةاأليامعدد

نفسفييوم27حزيرانشهرفيعددهاوبلغ

207يةوالسديمالغباريةاأليامعددبلغبينماالعام

2008عامفيأيام

عميتوافقالسديميةاأليامفياالرتفاعوهذا

الباديةفيالمفلوحةاألراضيمساحةتطور

إلى1982عامهكتارألف36منارتفعتوالتي

1990عامهكتارألف552

صفةعافيالمحمولةالتربةكميةحسابيا ُدرتق

1987عامالسوريةالباديةاجتاحتواحدةترابية

.الخصبةالسطحيةالتربةمنطنألف570ـب



نةمديفيالغباريةالعواصف
:الرقة

تتعرضلرقةامدينةكانت
والصيفالخريففصليخالل

هذهتأتيوقدللعجاج
أومرةالسنةفيالعاصفة
الظاهرةهذهلكنمرتين
لثالثاالسنواتخاللازدادت
حيثملحوظبشكلاألخيرة
يهاجمالعجاجأصبح
فيرتينملرقةمدينةا

.سبوعاأل

أحدُأحياءُالرقة



وسطحعاليةرياحوسرعةجفافمنالمشكلةأسبابباستعراض

نطاقخارجهيالطبيعيةالعواملهذهأنُ نجدالمتدهورةالتربة
النباتيالغطاءإعادةهوالمتبقيالخياروأن،والتحكمالسيطرة

وتثبيتميكانيكيتثبيتالتربةتثبيتخاللمنللمنطقة

:زراعيحيوي

الحماية

الرعويةالنباتاتلبذورالمباشرالنثر.

والرعويةالنباتيةاألسيجةزراعة.

(المدنحول)الحراجيةاألحزمة.



حفر خنادق وعمل حواجز 
وية ترابية ونثر البذور الرع

فوقها



غير محمـــــي 

محمــــــي 

حماية األرض الرعوية بالتسييج



منبالعديدالسوريةالعربيةالجمهوريةقامت

الصعيدعلىالظاهرةهذهمنللحدالمشاريع
:منهاالداخلي

الزورديرحولاألخضرالحزاممشروع

السوريةالباديةفيالمتكاملةالتنميةمشروع

طبيعيةمحمياتوإقامةالمراعيإحياءمشروع

السوريةالباديةتطويرمشروع

الرعويةالمحمياتإقامةمشروع

الزوربديرالكسرةفيالرمليةالكثبانتثبيتمشروع.

يفالرمليةالكثبانوتثبيتالرمالزحفلمكافحةمشروع
الهربيشةموقعوهكتار545كباجبموقع)السوريةالبادية
.(هكتار1600



وحلبالزورديرمحافظيبينالواصلالحديديالخطحماية
.الرمليةالكثبانزحفمن

ريالومنشآتالزراعيةاألراضيوالسكانيةالتجمعاتحماية
.الرمالزحفمن

لزورمشروع تثبيت الكثبان الرملية في منطقة الكسرة بدير ا



القصبعيدانمنميكانيكيةحواجز.

(الطين)بالغضارالرمالتغطية.

الرياحتجاهإعلىمتعامدةترابيةسواترإقامة.

:التثبيت الميكانيكي

ةأساليب تثبيت الكثبان الرملية المنفذ



م150-100حواليوعرضكم5بطولغابويحزامإقامة
الحراجيةاألنواعمنيتألفالرمال،مصدرمنطقةفي

.الطرفةالكينا،السرو،الصنوبر،الفراتي،الحور:التالية

(الزراعي)التثبيت الحيوي 

ةأساليب تثبيت الكثبان الرملية المنفذ



التصحركافحةممقدمتهاوفيالعواصفهذهأسبابمكافحة

ةالمناسباإلجراءاتاتخاذخاللمنالجفافآثارمنلتقليلوا

علىلالعموالمتحركةالرمالتثبيتوالريحياالنجرافمنللحد

تنظيمهاوالطبيعيةالمراعيعلىالسيطرةوالنباتيالغطاءزيادة

هاللماوالمحمياتالواحاتوإقامةالحمايةبسياسةاالستمرارو

بذورتأمينوخاصةالنباتيالغطاءعلىإيجابيةآثارمن

.الرعويةالشجيرات

َّ العربيةنطقةالمفيالرمليةالكثبانتثبيتمشاريعفيعالتوس

تثبيتهالمناسبةنباتيةبأنواعالرمليةالكثبانمواقعستزراعوا

.التصحرمكافحةبرامجفياألولويةوإعطاؤها



 ُعددمتوالتشجيرالخضراءاألحزمةمشاريعفيعالتوس
توالمنشآالمدنحولالتشجيرمشاريعمثلاالستخدام
(رباءالكهوشبكاتوالطرقالحديديةالسكك)االقتصادية

الطرقوجوانبالمدنداخلالمزروعةاألشجارعددزيادة
المساحاتبزراعةوذلكالمدنداخلاخضربساطوإقامة
ضافةباإلواألتربةالغبارإثارةعدملضمانوالمهملةالخالية
.ومساحاتهاالرياحمصداتمشاريععددزيادةإلى

اصةوخالرمليةبالعواصفالمبكرلإلنذارموحدنظامإنشاء
.المتجاورةالدولبين



حركةوالغباريةالعواصفومراقبةرصدفيالمتكاملةالطرقاعتماد

ناتوالتقابعدعناالستشعاربياناتاستخداموالمتضمنةالرمال

وقعاتبالتالخاصةالرياضيةبالنماذجاالهتماممعالحديثةالحقلية

داماستخيسهلحيثالرمالوحركةالغباريةبالعواصفوالتنبؤ

فعالبشكلالرمليةبالعواصفالتنبؤالعدديةالنماذج

مالالرزحفلدراسةاصطناعيةألقمارالفضائيةالصوراستخدام

هذهومراقبةالغباريةالعواصفلهبوبالساخنةالبؤروتحديد

فيةالرمليللكثبانالجماعيالزحفمعدالتتتبعخاللمنالظاهرة

تيالوالمناطقالزراعيواإلنتاجالبشريللوجودالقابلةالمناطق

.الرمالبزحفتضررت



التصديسبلحولالخبراتوتبادلالقدراتبناء
.العواصفهذهعنالناجمةاآلثاروتخفيف

مستوىعلىالمحليالمجتمعقطاعاتإشراك

يفالحكوميةغيرالمنظماتذلكفيبماالمواطنين،
يفوالتثقللتوعيةحمالتوفيالبرامجوتنفيذإعداد
.والتصحرالرمالزحفبآثار



انتهت المحاضرة 


