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:مفهوم صيانة التربة-11-1
Soilالتربةصيانة• Conservation:الجويةوالمؤثراتنساناإلعبثمنالتربةحمايةتعني

فيادحنقصمنالعالمفيهيعانيوالذيالحاضروقتنافيالملحةاألمورمنوتعتبرالمدمرة
.الغذائيةالموارد

مثلأخرىومعلعلىويعتمدالتطبيقيةاألراضيعلوممنعتبرويُ حديثعلمهو:التربةصيانة•
مكننةوالوالهيدرولوجياوالحراجوالمراعيوالمحاصيلوالفيزياءالجويةواألرصادالمناخعلم

.الجغرافيةالملوماتونظامبعدعناالستشعاروتقنياتالزراعية

التربةوبةخصعلىللحفاظذتنفُ التيوالزراعيةالميكانيكيةالتقنياتمجموعةهي:التربةصيانة•
واستصالحأنواعه،بجميعالتربةانجرافمقاومةضمنهاويندرج.مستدامةبصورةوإنتاجيتها
مواردللالحكيمةواإلدارةالمالئمةالزراعيةالدوراتوتطبيقالري،مياهاستعمالوترشيداألراضي،
.األرضية

لىعوتأثيرهاحدوثهاأليةعلىوالتعرفاألراضيتدهوروعملياتعواملبدراسةتهتم:التربةصيانة•
رهاتدهومنوالحداألراضيلصيانةالمناسبةوالوسائلالحلولإيجادعلىوالعملالتربةخصوبة
.اإلنتاجيةقدرتهاورفعبخصوبتهاوالعناية
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:   أهمية صيانة التربة-11-2

وهيلزراعيااإلنتاجوسائلحدىإوالطبيعيةالمواردأهمومنالبيئيالوسطعناصرأحدالتربةعتبرتُ •

كوتشايفدوالتربةعلمسمؤسُ هافوصحيثاإلنسانيةثراءمصدروهيبثمنرتقدُ الوطنيةثروة

:مقولتهخاللمنالذهبمنأغلىوأعتبرها

(أعتقدنستطيع أن نعيش بدون ذهب ولكن أن نعيش بدون تربة فال أننا )

الطبقاتماكةبسقورنتماإذاجدا ُرقيقةبقشرةاألرضيةالكرةفتغل ُهاألنُ العنايةالتربةتتطلب•

.األرضيةللكرةالمكونةالجيولوجية

هذهقورنتماوإذالتكوينهاالطبيعيةالظروفأحسنفيسم150-10بينالتربةسماكةوتتراوح•

رستمراانلضماالغذاءنتاجإحيثمنعاليةقيمتهاولكنتذكرالفهيالجيولوجيةبالطبقاتالسماكة

يناميكيةوالدبالحياةيعجُ الذيالحيالجسمبهذاخاصةعنايةعلينايفرضوهذااألرضعلىالحياة

.المستمرة

الكائناتوجودوبالنباتيوالغطاءالجيولوجيةوالصخورالمناخبينماالمتبادلالفعلنتاجهيوالتربة•

هذاجيهتوفيكبيرأثرولإلنسانوالزمانالمكانحسبوتنموتتطورحيةكتلةوهيالدقيقةالحية

3.المختلفةأنشطتهخاللمنرالتطوُ 



واردالممنغيرهاأواألغذيةإنتاجفيشديدنقصحدوثعنداإلنسانيقلقأنالطبيعيومن•

منالناتجةمرةالمستالتدريجيةراتالتغيُ نُ أإذالمتنوعة،الكوارثنتيجةالمتجددةالطبيعية

ا ُالتربةانجراف ا ُمائي  تحظىأنيجبو،الطويلالمدىعلىإنتاجيتهاتدنيإلىيسيؤدُ وهوائي 

.الطبيعيةللمواردوالمؤقتالحادبالنقصمقارنةكبيرباهتمامالتغيراتهذه

.ةاإلنتاجيقدرتهاعلىوالحفاظاستعمالهامنكال ُالتربةصيانةنتتضمُ أنينبغي•

منالتربةفقدىإلاألحيانمنكثيرفييتؤدُ أنيمكنفةالمكثُ الزراعةأنُ إلىاإلشارةتجدركما•

،لمختلفةاالزراعيةالمدخالتاستعمالبإساءةتلويثهاإلىأواالنجراف،بفعلالمنحدرةالمناطق

،مستدامةالالتنميةمبدأأسسعلىوإدارتهااألراضياستعمالأنماطاختياريعتمدأنيجبلذلك

.البيئةعلىوالحفاظوالحيوان،لإلنسانالراهنةاالحتياجاتتلبيةذاتهالوقتوفي

العقالنيُخدامُاالستأنُ ورعايتهاُأيُأحسنُاستخدامهاُماإذاُلقانونُالفعلُاإليجابيُوتخضعُالتربةُ•

.اإلنتاجيةهاُقدرتعلىُويحافظُالحمايةللتربةُوفقُقوانينُتطورهاُوتكوينهاُالطبيعيُيضمنُلهاُ
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لمحافظةاوعملية.بهاوالعنايةاستثمارهاأحسناماإذاتنضبالدةومتجدُ المساحةمحدودةوالتربة•

.صيانتهاوأساسياتمبادئفهميتطلبالتربةخصوبةعلى

المواردفيحادنقصمنالعالمفيهيعانيالذيالحاليعصرنافيةلحُ مالاألمورمنعتبروتُ •

:عنوالناتجةيعيشهاالتيالبيئيةاألزمةبسببالغذائية

.تملحوالاالنجرافظاهرتيتعاظمبسببالعالمفيالمنتجةالزراعيةاألراضيمساحةانحسار-1

التصحربدةالمهدُ المناطقمساحةتبلغأوهكتاربمليارتقدرمساحةعلىرالتصحُ يسيطرحيث

850فيهاويعيشالقاحلةالمناطقمساحةمن%75ليشكُ 2كممليون35حواليمتفاوتةبدرجات
.(Uncod,1977)المواشيوتربيةالمطريةالزراعةعلىحياتهمفييعتمدونالذينوهمنسمةمليون

مليار2واليحالزراعياالستثمارعنخرجاألخيرةسنةالمائةفيهنُ إفالفاوخبراءتقاريروحسب

المالعفيوسطيا ُسنويا ُهكتارمليون10ضياعيعنيوهذاالعالمفيهكتارمليار3.2أصلمنهكتار

.المنتجةالزراعيةاألراضيمن
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ماوهذا2020عامفيمليار7السكانعدديصلأنالمتوقعومنالعالمفيالسكانالتمعدُ زيادة-2
علما،هكتار0.23إلى1.5منالمنتجةالزراعيةاألراضيمنالفردنصيبانخفاضإلىييؤدُ سوف

مناحتياجاتهلسدهكتار3عنتقلالأنيجبالزراعيةاألراضيمنالفرداحتياجاتمتوسطأنُ 
.الغذاء

والماءالتربةمنيتكونوالذيالبيئيالوسطعناصربينوثيقعضويترابطالطبيعةفيقيتحقُ •
.ومتوازنةمتبادلةعالقاتالترابطهذافيويتحكم

بةالترعلىيطرأخللأيوأنالنظامهذافيتدهورإلىيؤديالعالقاتهذهعلىيطرأخللأيوأن•
،الكوكبهذاعلىنساناإلحياةعلىسلبيةتأثيراتلهتكونسوفالتصحرجراءمن

ترابذرةأخرونخسرسمكةأخرونصطادشجرةأخرنقطععندما):الهنديفيلسوفالقالاوكم•
.(لتؤكالالدوالراتأنالعالميفهمسوفصماءصخرةإلىاألرضوتتحولماءقطرةأخرونفقد

الالزميناءوالكسالغذاءإلنتاجالطبيعيالمهدتشكلالتربةكونمنالتربةصيانةةي  أهموتأتي•
واالستثمارالخارجيةللمؤثراتاسةوحسُ رقيقةطبقةولكونهاالكوكبهذاعلىالناسحياةالستمرار
وتنموتولدفهي،الغاللووالدةاإلخصابوبقدرةبالحياةوتتميز(التصويرفيلمتشبه)العشوائي
.أهملتماإذالفناءولل،للشيخوخةوتتعرض
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فترةخاللرافاالنجعمليةوتستطيعكبيرةبسرعةأحياناتحدثاألراضيتدهورعمليةأنُ نفهمأنيجب•
مئاتتحتاجالمفقودةالطبقةهذهأنُ بعلما ُالحراثةطبقةكاملتطالقدأعماقعلىالتربةجرفقصيرة
.ةالملحُ راألمومنيعتبرالتدهورعواملمنالتربةحمايةنُ إفلذلكطبيعيا ُتكوينهاإلعادةالسنين

:مسؤول الالالمحدقة بكوكب األرض نتيجة الفعل البشري المخاطر -11-3

بعضأحيانا ُلحقتقدوالتيالمختلفةأنشطتهخاللمنالتدهورمنالبيئيالنظامحمايةفيكبيرأثرلإلنسان
:نذكرالضارةاألنشطةهذهومنبالبيئةاألضرار

.واألرضيةالطبيعيةالموارددارةإسوء1.

.والحرائقالقطعبسببسنويا ُهكتارمليون3.5بمعدلالعالمفيالغاباتمساحةتراجعتحيث•

.البواديروتصحُ الطبيعيةالمراعيأراضيفالحة•

.الزراعيةلةاآلاستخدامسوء2.

.الكيميائيةوالمبيداتاألسمدةاستخدامفيفراطاإل3.

والمياهالتربةثتلوُ فيومساهمتهاوالسكانيةالصناعيةالنفاياتمنالتخلصفيالصحيةالطرقغياب4.
.بيعيةطال
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فيوكلوروكربونالفلوروغازاتالكربونأوكسيدثانيمثلالسامةالغازاتنسبةزيادة5.
.الجويالغالف

اعلمفحادثةمثال)العالمفيالنوويةالمفاعالتفيالمؤسفةوالحوادثالنوويةالتجارب6.
.(1986عامفياألوكرانيةتشرنوبل

هوروظالسيولوتشكلالترابيةالعواصفنشاطزيادةخاللمنالصحراويةالمظاهرتعاظم7.
.البواديفيالرمليةالكثبان

عامفيليةالبرازييرونجاديويرفياألرضمؤتمرقدعُ عالميا ُالبيئيالوضعلخطورةونظرا
عنقوأنبثالتحدياتلمواجهةالحلولعنوالبحثباألرضتحدقالتيالمخاطرلدراسة1991

.التصحرلمكافحةالدوليةتفاقيةاإلالمؤتمرهذا

األرضيمن%20حواليوأن  العربيالوطنأراضيمن%69الصحراويةاألراضيتشغل
يالعربالوطنفيرالتصحُ معدالتوتبلغالصحراويةالمظاهربعضمنتعانيالزراعية
مستوىعلىاألراضيمنعامكلهكتارماليين10حوالييخرجبينما.سنوياهكتار60000

300حواليلغيبالعربيالوطنسكانعددأنإلىالدوليةالتقاريروتشير.التصحربسببالعالم
.نسمةمليون
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دوالرمليار23تبلغالعربيالوطنفيالغذائيةالفجوةبأنُ العربوالزراعةاألغذيةخبراءرويقدُ •
.كانيةالسالزيادةمعدالتوارتفاعالمتاحةاألرضيةالمواردتراجعبينالكبيرالفرقنتيجة

لمإذامستقبال ُوحاضرا ُالعربيالغذائيلألمنسبةنبالالوضعخطورةإلىالسابقةالمعطياتتشير•
كلتباعإووالتملحالتصحرظاهرتيوإيقافالتدهورعواملمنالتربةانةيلصجديةإجراءاتتخذتُ 

.اإلنتاجيةقدرتهاورفعالمنتجةالزراعيةاألراضيمساحةلزيادةالممكنةالوسائل

نسمةمليون23إلىالسكانعددويصل%4-3.5السكانيةالزيادةالتمعدُ فتبلغسوريةفيأما•
ساحةمأماهكتارمليونالمرويةالزراعيةاألراضيمساحةتبلغحينفي(إحصائياتأخرحسب)

.%40-20حواليسنويابورمنهايترك،هكتارمليون/6/فتبلغالبعليةاألراضي

،ريحيوالالمائينجرافيناالمنالبعليةواألراضي،الملوحةمشاكلمنالمرويةاألراضيوتعاني•
.التربةصيانةأساليبتطبيقغيابجراءمن

لمساحةازيادةمنبدُ الالسكانيةالزيادةومعدالتيتناسببماالغذاءمنالقطرحاجةولتلبية•
9.(FAO,1984)سنوياهكتارألف25-20بمعدلالمروية



سياسة سورية في مجال صيانة التربة-11-4

أمينوتالغذائياألمنلتحقيقالتربةلصيانةوطنيةسياسةبلدلكليكونأنالضروريمن•

وحفظلتربةابصيانةالخاصةرامجبالتنفيذعلىالقطرجهودوترتكزللسكانالغذائيةاالحتياجات
:خاللمنالطبيعيةالموارد

.عملهاوتطويرالتربةبصيانةالمتخصصةالدوائرإحداث1.

.والتعليميالشعبيالمستوىعلىالبيئيالوعينشر2.

.رالتصحُ لمكافحةوطنيةخطةاعتماد3.

المناطقفيالتربةوانجرافاألراضيتدهورإليقافالتنفيذمستوىعلىوطنيةسياساتوضع4.

.الزراعية

.البيئةلشؤونالدولةوزارةشرافإبالمتدهورةاألراضيتأهيلإعادة5.

.للتربةالحافظةالزراعيةالنظماعتماد6.
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علىعةالموقُ األوائلالدولمنفهيرالتصحُ ومكافحةالتربةصيانةمجالفيالرائدةالعربيةالدولمنسوريةتعتبر•
لمكافحةالوطنيةطةالخسوريةأنجزتفقداالتفاقيةهذهبموجباللتزاماتهاوتنفيذا ُ،التصحرلمكافحةالدوليةاالتفاقية
التصحر

:التاليالحصرالالمثالسبيلعلىمنهنذكرالرمليةالكثبانوتثبيتالتصحرلمكافحةالمشاريعمنكثيرنفذتكما•

1980عاممنذالسوريةالباديةفيالرعوياالستزراعمشروع1.

(1987-1983الكسرة)الزورديرمحافظةفيالرمليةالكثبانتثبيتمشروع2.

(2003-1993البشريجبل)السوريةالباديةفيالتصحرومكافحةمراقبةمشروع3.

(2002-1998)هكتارمليون3يقاربمامساحةعلىالسوريةللباديةالمتكاملةالتنميةمشروع4.

الدوليةاالتفاقيةمعوبالتعاون(2007-2003)البشريجبلفيالمتدهورةالمراعيأراضيتأهيلإعادةمشروع5.
SRAPأسياغربلدولالتصحرلمكافحة

الزورديرباديةفيوكباجبهريبشهموقعيفيالسافيةالرمالتثبيتمشروع6.

البيئةلشؤونالدولةوزارةلصالح(2016-2010)الزورديرمحافظةفيالريحيةاالنجرافاتدراسةمشروع7.
.الفراتجامعةوتنفيذ

التشجيرمشاريعتضمنتوالجبليةالساحليةالمناطقفيالتربةوصيانةالمائياالنجرافعلىدراساتتنفيذ8.
.والمصاطبالمدرجاتوإقامةالحراجي

هذهومننوالحيوالإلنسانإرواءنقاطوتأمينالجفافلمكافحةالسوريةالباديةفيالمياهحصادمشاريعتنفيذ9.
والسيولالفيضاناتدرءوسدود-المياهنشرسدات–التخزينيةالحفائر:نذكرالمشاريع
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فييعيةالطبالمواردوحمايةالتربةصيانةمجالفيالقطرسياسةصيلختويمكن•
:يليفيماالسوريةالبادية

.عادةُتأهيلهإومنُجميعُالتعدياتُحمايةُالغطاءُالنباتي1ُ.

.الباديةللمواردُالمائيةُفيُمسحُهيدرولوجيُجراءُإ2.

.1973لعام13ُتطبيقُأحكامُقانونُحمايةُالباديةُرقم3ُ.

.المستقرةفيُالمناطقُالبقولياتُفيُالدورةُالزراعيةُدخالُإضرورة4ُ.

الرعويةُبالشجيراتواستزراعهاُتقليصُمساحاتُاألراضيُالمفلوحةُفيُالبادية5ُ.
 ُ تدريجيا
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:صيانة التربة الزراعيةأهداف -11-5
تشملةالتربوصيانةاإلنتاجيةقدرتهاوضمانالتربةخصوبةعلىالمحافظةهوالتربةصيانةهدفأن•

.التدهورأنواعكلومناالنجرافمنالتربةحماية

:هماهامينأمرييناألراضياستعمالفييراعىأنيجب•

ونوعا ُكما ُالحاليةاإلنتاجيةاألراضيقدرةعلىالمحافظة1.

.األراضيخصوبةفيمستمرةزيادةتحقيق2.

:اآلتيتحقيقيجبالتدهورمنالتربةعلىنحافظولكي•

انمكنيومامغذيةموادمنأصال ُتحتويهماوبينغذائيةعناصرمنالتربةتفقدهمابينتوازنإيجاد1.
جديدةموادمنفيهايتكون

للماءنفوذيتهادرجةوالبنائيةبالحالةيتعلقفيماوخاصةوالفيزيائيةالكيمائيةالخصائصفيتدهورأيمنع2.
والهواء

الدقيقةباألحياءوالغنيةخصوبةاألكثرالطبقةألنهاالتربةمنالسطحيةالطبقةانجرافمنع3.

الحموضةأوالقلويةأوالضارةاألمالحتراكمدونالحيلولة4.

.النترجةعمليةوخاصةالتربةفيوالميكروبيولوجيالحيويالنشاطعلىالمحافظة5.
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الريحي في سورية وطرائق مكافحتهاالنجراف -11-6

راعةزومناطقالهامشيةومناطقالسوريةالباديةفيرئيسيبشكلاالنجرافينشط•
.الحسكةمحافظةفيالحبوب

سوريةمساحةمن%60وتشكلهكتارمليون10.3حواليالسوريةالباديةمساحةتبلغ•
المواردمن%60منبأكثرساهمتوالتيالطبيعيةالمراعيتغطيهاالتيالمنطقةوهي
%20إلىالمساهمةهذهوتراجعتاألغنامقوامهاالتيالحيوانيةللثروةالالزمةالعلفية
الهيئة)العشرينالقرنمناألخيرةالعقودفيبالباديةلحقالذيالتدهورعواملبسبب
.(2017،للباديةالعامة
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:السوريةفي البادية لالنجراف بةالمسب  البيئية الظروف -11-6-1

فيهاالسائدةيةوالجيونباتوالمناخيةاألرضيةللظروفنظرا ُهشبيئيبنظامالسوريةالباديةتتصف.
منالتربةحمايةفيكبيردورالمراعيولهذهاألغنامتربيةفيهاوتمارسالطبيعيةالمراعيبيئةوهي

البيئيوازنالتحمايةفيكبيردورولهاالتدهورمنعليهاالمحافظةتمُ مااإذفيما،الخارجيةالمؤثرات
.االنجرافمنوالتربة

فيلةآلاواستخدامالسكانزيادةمعولكنوالتأثيراالنتشارمحدودالماضيفيرالتصحُ كانلقد
مساحةمنلل ُقمماالبعليةالزراعةبهدفالتربةوحراثةالماشيةقطعانومرافقةوالصيدالتنقلعمليات
الطبيعيةالمراعي

امم،المفلوحةالهامشيةاألراضياتساعحسابعلىالمراعيعلىالرعويةالضغوطمنذلكزاد
تتغيراإلىأدىوالمناطقبتلكالتصحروزيادةالريحيةللتعريةالساخنةالبؤرتساعاوتعاظمإلىىأدُ 

فياجعوترالجفافوزيادةالمحليةالبيئةفيحادةراتيُ غتأحداثوإلىمرغوبةغيرمورفولوجية
(ريةالغباالعواصف)المتسارعالريحياألجرافوظهورالنباتيةوالتركيبةالنباتيةالتغطية
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األرضيةالظروف -1
بتواجدالتربذههمنالكثيرزويتميُ والكلسيةالجبسيةالتربمنمجاميعمناألرضيالغطاءنيتكوُ •

Petroمتصلبةجبسيةأفاق gypsic horizonطريةوأفاقGypsic horizonفةلمختأعماقعلى
مزيجا ُفيكونمتفاوتالتربهذهقواموأنسم50–10بينعمقهايتراوحضحلةالتربهذهوجميع

Loamyالجبسيةالتربفيرمليأورمليا ُومزيجا ُالكلسيةالتربيفSandy.

فيالمتانةطمتوسمكعبيشبهإلىالسطحيةالطبقاتفيهشمكعبيشبهمنفتتراوحالتربةبنيةأما•
(Ilawi,1983).األرضيالقطاعمنالدنياالطبقات

السطحمناعتبارا%95-89فيهاالجبسمحتوىويصلالجبسيةالتربالزورديرباديةفيتسود•
.البناءعديمةالتربوتكونم1.5عمقوحتى

أراضيتتكونمثالفالميكانيكيتركيبهافيوالرملالسلتنسبةبارتفاعالباديةأراضيأغلبزتتميُ •
(طين%24سلت%20ورمل%56)منالرقةبادية

هذهيجعلماممتدنيةالبناءوثباتيةعاليا ُالكالسيومكربوناتمنالباديةفيالتربةمحتوىيكون•
التيالحةالفعملياتلالنجرافالتربهذهقابليةمنويزيدالريحيلالنجرافقابليةأكثراألراضي
.النباتيغطائهاوحرمانهاالتربةبناءتحطيمإلىيتؤدُ والتيفيهاتمارس

األمالصخورفتكشُ إلىىأدُ الريحيلالنجرافالخاضعةالمناطقفيالعمققليلةاألراضيحراثةوأنُ •
.جبسيالاألفقوظهورالمحروثةالسطحيةالطبقةانجرافبسببالباديةفيالمواقعمنكثيرفي
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:المناخيةالظروف-2

أونتظامهااوعدماألمطارعداماننتيجةالباديةفيطويلةلفتراتوسيطرتهالجفافتكرارنُ إ•
.المراعيلنموأوالبعليةللزراعةمناسبةغيرأوقاتفيهطولها

النباتي الغطاء -3•

المجتمعاتتدهوروأنُ الريحياالنجرافمنالتربةحمايةفيورئيسيهامدورالنباتيللغطاء•
لرعويةاالضغوطوزيادةالمتكررةالفالحاتجراءمنالسوريةالباديةفيرةالمعمُ النباتية

تربةالحرمانإلىأدىاألخيرةالماضيةالعقودخاللوالقحطالجفافظروففيةالحتطابياو
.المباشرالرياحلفعلعرضةوجعلهاالواقيغطائهامن

تركيبةفيوكميةةنوعيتغييراتإلىالطبيعةونواميسلقوانينالمنافيةالبشريةالممارساتتأدُ •
%5-2دونامإلىأحيانا ُالنباتيةوالتغطيةالنباتيةالكثافةانخفضتحيثالنباتيالغطاء
وأخرىErmophyteصحراويةجفافيةشجيراتمنأساسا ُيتكونالنباتيالغطاءوأصبح

ArtimesiaالشيحمجتمعاتمنوقليلPsammophylousللرمالةمحبُ  spوالرمث
Haloxylon salicornicumm
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:األراضيستعماالتا-4

فيالفالحاتعتبروتوالتربةالنباتيالغطاءتدميرأسبابهمأمنالباديةفيالبعليةالزراعاتتعتبر•

.الهشالبيئيبالتوازنخاللإواقتصاديةمغامرةالبادية

حيثمنالالحبوبلزراعةزمةالالالمائيةاالحتياجاتنتؤمُ الوالبيئيةالمناخيةالظروفوأن•

اقتصاديةجدوىليعطيماءمم240تتطلبالشعيرزراعةأنعلمناإذاالمطريالتوزيعأوالكمية
.زراعتهمن

نظرا ُعليهاةرعويضغوطا ُلتوشكُ المراعيأراضيمساحةمنلتقل ُالمراعيأراضيفالحةنُ إو•

التربةناءبتحطيمفيالمستخدمةللمحاريثالميكانيكياألثرإلىضافةُ إالرعويةالحمولةلزيادة

.الريحيلالنجرافحساسيتهاوزيادة

الباديةيفالمفلوحةاألراضيمساحةلزيادةنتيجة  جاءالتربةوفقداالنجرافمعدالتزيادةنُ إو•
(1989,الزراعةوزارة)دونممليون10إلى5بحدودبلغتحيثالسورية

المواعيدحيثمنالمرعيإدارةبرامجوغياباالحتطاباألخرىالبشريةالممارساتومن•
.الرعويةوالحمولة
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االنجراف الريحي في الباديةأشكال -11-7

:Sand driftالسفي الرملي -11-7-1

تشكلوتالتربةفيالرملنسبةزدادتالمفلوحةاألراضيعلىالريحياالنجرافعملياتنتيجة
علىهرتظالسافيةللرمالمصدرا ُلتشكُ .الباديةمنواسعةمساحاتتغطيرمليةوألسنةمسطحات

تصلوأحيانا ُاألرضحسطمنسم30-11ارتفاعاتىلعبالرياحمحمولةالرمالمنتياراتشكل
.السرعةمتوسطةرياحهبوبحالفيسم90إلى

األكماتكلةمشتتراكمالطبيعيةالصناعيةالعوائقبعضمساراتهايعترضعندماالسافيةالرمالوهذه
.الرمليةاألكوامأو

وعةالمزرللمحاصيلالخضريبالمجموعجسيمةأضراراّ تلحقالزراعيةلألراضياجتياحهاوفي
.(األوراقوتمزيقوتخريشحرق)
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:األفقفيمتصاعدغبارشكلعلىالعلوياالنجراف-11-7-2

فيويرتفع(ثا/م10-8)الرياحسرعةتزدادعندماالساخنةالبؤرأراضيعلىالغباريتصاعد•
فيلحالاهوكماكثيرا ُالسماءفيفعتيروالالجوفيالغبارمنمتصاعددخانهيئةعلىاألفق
الرياحستمرتاأذافيماالغباريةالعواصفظهورتسبقعادةالحالةوهذهالترابيةالعواصفحال

ضلألرالحراريةالموجةتبلغعندماالظهيرةفترةفيأحياناتظهرأو.هاباضطرادرجةوزادت
.غباريةزوابعشكلعلىالعظمىسعتها

لبشكلدراستهاتم  ):الغباريةالعواصف-3–11-7 (سابقةمحاضرةفيمفص 

20



الريحي االنجراف الناجمة عن األضرار -11-8

للتربة ي الفقد الكمّ -1

ويكونةككُ فومجافةالسطحيةالتربةوتكونالمحروثةاألراضيعلىالريحياالنجرافينشط•
(ثا/م10-6)الحرجةالعتبةمنأكبرالرياحسرعةتكونعندماواضحا ُاالنجراف

فانجرايجةنتاألمالصخورلظهورحاالتلتوسجُ أحيانا ُالمحروثةالطبقةكاملجرفإلىيويؤدُ •
أصال ُالعمققليلةالتربةتكونحيث،الزوروديرالرقةباديتيمنكلُ فيالسطحيةالتربةكامل

سمُفيُمناطقُمتفرقة15ُإلى10ُتراجعُفيُسماكةُقطاعُالتربةُيتراوحُبينُوأظهرتُالدراساتُُ•
نحالُ)ُسنةُ/هكتار/طن4والبالغُوهذاُيعنيُخسارةُفيُالتربةُيتجاوزُالحدودُالمسموحُفيُسوريةُ

1986).
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(النوعيالفقد)التربةخصوبةتدهور-2

الناعملسلتامثلالتربةمنالناعمةالحبيباتجرفإلىوالشاملةاالنتخابيةالريحيةالتعريةتؤدي•
وتحويلهاةالغذائيبالعناصرفقارهاإوالتربةخصوبةعلىتأثيرلهوهذاالعضويةوالمادةوالغضار

،الرمالمنكتلةإلىالزمنمع

سفورولفوااألزوتمثلالغذائيةللعناصرمستودعاّ عتبرتُ التربةفيالناعمةالعناصرألنُ •
يفحادتدهورإلىالزمنمعييؤدُ بالرياحالمكوناتهذهضياعستمرارانُ إو.والبوتاسيوم

.لألراضيالةالفع  الخصوبة

بعليةالالزراعاتمناطقفيالريحيلالنجرافضةالمعرُ للتربالمخبريةالتحاليلأظهرتوقد•
،الرملنسبةوارتفاعوالطينالعضويةوالمادةالناعمالسلتةكمي  انخفاض

صرُالناعمةُوالمادةُنسبةُالعناارتفاعُتحاليلُعيناتُمنُالغبارُالمحمولُبالعواصفُالغباريةُنتُكماُبيُ •
جبلُمختلفةُمنُسطحُالتربةُفيارتفاعاتُخصائصُالمادةُالترابيةُالمنجرفةُعلىُ/1/جدولُ.ُالدباليةُ

1997البشريُلعامُ
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(كغ/مغ)العناصر الغذائية %المادة العضويةاالرتفاع بالسموقعمال

NPK

8.9548-100.54المربع

1500.85-23.7448



بالرياحولةالمنقالترابيةالمادةفيالمتاحةالغذائيةالعناصرنسبةارتفاعالدراسةفيوجدكما•
هذهوبةخصعلىسلبا  ينعكسمماالريحيلالنجرافضةالمعرُ التربفيكميتهاوتراجع
.األراضيلهذهاإلنتاجيةالقدرةوتراجعاألراضي

انخفاض غلة المحاصيل الزراعية–3

أضرارا ُرقيةالشالمنطقةتجتاحالتي(سابقةمحاضرةفيأسلفناكما)الترابيةالعواصفتلحق•
أسطحلىعالناعمالغبارتراكمبسببالفراتواديفيجدةاالمتوالزراعيةبالمحاصيلكبيرة

وئيالضوالتمثيلسوالتنفُ قالتعرُ مثليولوجيةيزالفالعمليلتوتعطيلاألوراق

طمرهاأوالبادراتعأقتالىإلالريحياالنجرافييؤدّ كماالمحصوليةةالغلّ علىذلكوتأثير•
.بالرمال
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:من أهمهارح  التصتنفيذ عدة مشاريع لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة تم  -11-9
فيتدهورهاوأسبابالمراعيواقعلدراسةهدفب1980عاممنذالرعوياالستزراعمشروع-1

:خاللمنلتطويرهااستراتيجيةووضعالبادية

.الرعويةالحمولةلتحديداميةغنُ جمعياتوتشكيلالحمىنظامتطبيق•

الشربمياهلتوفيراالرتوازيةباراآلحفر•

ةالمتدهورالمراعيفياالستزراعلعملياتالالزمةالغراسلتوفيرالرعويةالمشاتلنشاءإ•

ألكثراالمراعيأراضيفياالصطناعيالبذرلعملياتالالزمةالبذارلتوفيرأمهاتحقولأنشاء•

تدهورا ُ

(الكريم،الشوالمركز)المراعيوتحسيناألغنامتربيةمراكزنشاءإ•

ماللفترة/دأكسا/العربيالمركزمعبالتعاونالسوريةالباديةفيالتصحرومكافحةمراقبةمشروع-2
(2003-1995)بين

2007-1997بينماللفترةالسوريةالباديةفيالمتكاملةالتنميةمشروع-3

1983عامفي(الكسرة)الزورديرمحافظةفيالمليةالكثبانتثبيتمشروع-4
24



ر في الباديالمتخذةالفنية اإلجراءات -11-10 ة لصيانة التربة والحد  من التصحُّ
السورية

–الحكومةجليب–تدمر–البطميات–الزراب–الشوالمثلوالواحاتالمحمياتقامةإ1-
جويفبئر–الزعيلي

لروثاابذارشملتالباديةأراضيمنواسعةمساحاتعلىاالصطناعيالبذرعملياتتنفيذ-2
راعةالزتقنيةووفقسطحيةحراثةخلفيةوعلىهكتار/كغ25–10بمعدالتوالعذموالشيحالقطف

%25وبتغطيةالشرائطية

ةتغطيوبنسبةشرائطيبشكمأودونم/شتله200وبمعدللشامبشكلالرعويةالشتولزراعة-3
50%

كاملليشملتدريجيوبشكلالرعويةالغراسبزراعةالمتدهورةاضيراألتأهيلإعادة-4
المفلوحةاألراضي

وتوفيرجفافالومكافحةالرطوبيالتربةمحتوىلزيادةالباديةفيالمياهحصادتقنياتتنفيذ-5
الشربمياه

بالرمالاألرضسطحتغطيةمساحةعوتوسُ التربةوتدهورالنباتيالغطاءحالةورصدمراقبة-6
25



طرق صيانة التربة والحفاظ عليها-11-11

اهميفانسياب،التربةداخلالمياهعلىللمحافظةالمصاطبعملخاللمناألرضتشكيلإعادة-1

يمكنكمابة،الترتعريةإلىيتؤدُ التياألسبابمنالمنخفضةالمناطقإلىالمرتفعةالمناطقمناألمطار

المنحدرةياألراضمنأجزاءعوتسطيالحولي ة،بالنباتاتالتربةوزراعةالكنتورية،الحراثةإلىاللجوء
.والتعريةوجفافها،المياهرتبخُ منلحمايتهامناسب؛بغطاءالتربةتغطيةةبشد

حرثونيالفالحينمنفالكثير،االنجرافمنلحمايتهاللتربة؛العميقةغيرالحراثةعلىالمداومة-2

الستخدامها،حالسطإلىورفعهاالمفيدة،بالعناصرالغنيةالطبقاتعلىللحصولعميقةُ حراثةُ التربة

.التربةفيريؤثُ ذلكولكنُ 

جميععبئةلتوذلكالبذور؛منآخربنوعُ الفراغاتزراعةثممتباعدة،صفوفُ فيالنباتاتزراعة-3

.التربةمناطق

؛فيالحديثةاألساليباستخدام-4 .االنجرافوالجفافمنالتربةلحماية؛بالتنقيطالري:مثلالري 

تحميتيالالمبكرةالزراعةوتشجيعالتصحر،منلحمايتهاوزراعتهاالزراعي ة،األراضياستصالح-5

المبيداتاستخدامتقليلوبالتاليالزراعيةاآلفاتمنالمحاصيل
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مفترساتالاستخدام:مثل؛متكاملمكافحةنظامباعاتُ خاللمنالزراعيةاآلفاتمنالتربةحماية-6

.الزراعيةاآلفاتلمكافحةكالفيروساتالممرضات؛أو

.ثالتلوُ منالتربةلحمايةللبيئةصديقةزراعيةأنظمةاتباع-7

الكيماويةدةاألسممنبدال ُالتربةنوعيةلتحسينالبيولوجيةوالطرقالعضويةاألسمدةاستخدام-8

.والمبيدات

.التربةلحمايةالتلوثمنوحمايتهالبيئي،التوازنعلىالمحافظة-9

والنباتات،األشجارزراعةتشجيع-10

التربةعلىتقضيالتيالعمرانيّ الزحفعملّياتمنالتقليل-11

ى توعية المزارعين بطرق الزراعة المناسبة، والطرق الحديثة التي من شأنها المحافظة عل-12

.التربة، وتشجيعهم على اتباعها، وتوضيح أهمية التربة، وأهمية المحافظة عليها

27



.األمطارفصلأولفياألراضيحراثة13.

.المياهجريانلوقفاألخاديدفيوالبحيراتالبركإنشاء14.

.السيولقوةمنللتقليلالسدودإقامة15.

.الجائرالرعيعنواالبتعادالنباتيالغطاءعليالحفاظ16.

.والشجيراتاألشجارمنبالمصداتلالنجرافالمعرضةواألراضيالحقولإحاطة17.

مقاومتهابشدةوتمتازقليلةلمياهتحتاجالتيالنباتاتاستزراعيتمحيث:الجافةالزراعة18.

.للجفاف
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طرق المحافظة على خصوبة التربة -11-12
إزاءمتكاملهجنات باعالزراعيةالنظمفيالبيئيةواالستدامةالغذائيباألمنالنهوضيتطل ب1.

حدأقصىإلىالمحاصيلإنتاجزيادةيكفلبماالتربة،خصوبةإدارة

تدهورمنوالتربةفيالمغذياتمخزوناتاستنزافمنحدأدنىإلىالتقليلنفسهالوقتوفي2.

فيبماي،األراضتدهورإلىيؤديأنيمكننحوعلىوالكيميائيةالفيزيائيةالتربةخصائص

.التربةتآكلذلك

:القبيلهذامننهجإطارفيالتربةخصوبةإدارةممارساتوتشمل3.

،العضويةوالمدخالتاألسمدةاستخدام-

،والبقولياتالمحاصيلبينالزراعةفيالتناوب-

نةوراثيةمواداستخدام- الممارساتذههتكييفكيفيةبمعرفةالممارساتهذهتقترنأنعلى،محس 
.المحليةالظروفمعلتتالءم

29



المختلفة إلدارة خصوبة التربة بكفاءةالنهج -11-13

الستخدامافيالكفاءةمنقدرأكبرتحقيقإلىالتربةلخصوبةالمتكاملةاإلدارةتهدف•
.المحاصيلإنتاجيةتحسينوإلىللمغذياتالزراعي

زالتيالحب يةالبقولاستخدامطريقعنذلكتحقيقيمكن• خاللمنالتربةةخصوبتعز 
للنيتروجين،البيولوجيالتثبيت

أوألخضراالسمادإلنتاجأوكحبوبلت ستهلكت زرعالبقوليةالمحاصيلكانتسواء•

ناتلتكونأوكمراعُ  ،جيةاالحرالزراعيةالنظمفيالشجريةالمكو 

الجو،فيلموجوداالنيتروجينتثبيتعلىقدرتهافيتكمنرئيسيةقيمةعلىتنطويفهي•
خصوبةزويعزُ التجاريةالنيتروجينيةاألسمدةاستخداممنالتقليلعلىيساعدماوهو
.التربة

التيالمستدامةالزراعةنظمعليهتقومالذياألساسهيللنيتروجينالمثب تةوالبقوليات•
ياتالمتكاملةاإلدارةتتضمن .للمغذ 
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:طريقعنالتربةخصوبةعلىالتحسينمنمزيدالإدخاليمكن3.

بنيةينتحسإلىيفضيماوهوالتربة،إلىعضويةموادتضيفالتيالتغطيةمحاصيلإدماج

وخصبة؛صحيةتربةإيجادفيويسهمالتربة

الجوفيدالموجوالنيتروجينلتثبيتالبقولياتزراعةأواألخضرالسماداستخدامطريقعنو

للنيتروجين؛البيولوجيالتثبيتعمليةخاللمن

اصامتصعنالناتجةالفواقدتعويضبهدفاألسمدة،مندقيقةجرعاتاستخدامطريقوعن

العمليات؛منوغيرهالنباتات

محاصيلالجذورامتدادمنطقةأسفلالرشحبسببالفواقدمنحدأدنىإلىالتقليلطريقوعن

.والمغذياتالمياهاستعمالتحسينخاللمن
31



انتهت المحاضرة 
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