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مقدمة
 ّمالعالدولمنكبيرلعددالهامةالمشاكلمنرالتصحّ ظاهرةتعد

تىحأوجافةشبهأوجافةمناخيةظروفتحتالواقعةتلكوخاصة
.رطبةشبه

لعقدينافيخاصةكبيربشكلمؤخراّ المشكلةهذهأهميةظهرتوقد
عدةاألصكافةعلىخلفتهالتيالسلبيللتأثيروذلكاألخيرين

.والبيئيةواالقتصاديةاالجتماعية

خطيراّ تآكلّ اّ مسببللقلقمثيرلبمعدّ ويتزايدمستمراألراضيفتدهور
.المنتجةاألراضيمنالثمينالعالمرصيدفي

للخطرالجافةأراضيهاتتعرضدولة110علىيزيدماإجماالوهناك



:التصحرتعريف
مكافحةّفّالتصحرّمنّقبلّاالتفاقيةّالدوليةّليعرّ 

ةّالتصحرّبأنهّتدهورّاألراضيّفيّالمناطقّالجاف
وشبهّالجافةّوشبهّالرطبة،ّالناتجةّعنّعواملّ
.شريةمختلفةّمنهاّالتغيراتّالمناخيةّوالنشاطاتّالب



حالةّالتصحرّفيّالجمهوريةّالعربيةّالسورية

وهذاافجوشبهجافمناخذوبلداّ السوريةالعربيةالجمهوريةتعتبر
ناطقمخمسةإلىسوريةتقسمحيثالمتوسطشرقمنطقةزيميّ ما

الرابعةالمنطقتينوتعتبرالمطريالهطولمعدالتحسبوذلكاستقرار
رأكثمن(الباديةأراضيضمنهاتقعالتي)والخامسة(الهامشية)

منأقلإلىالمطريالهطوللمعدّ يصلحيثللجفافتعرضاّ المناطق
من%55حواليتشكلوالتيالباديةمنطقةفيسنوياّ مم150
.هكتارمليون10.02يعادلماالقطرمساحة





:التصحرأسباب
:العواملمنمجموعتينفيللتصحرالرئيسيةاألسبابتتلخص

توتغيراالجفافنوباتتعاقبوأهمهاالمناخيةالعوامل–1
.المختلفةالمناخعناصر

ئالخاطاالستثمارفيالسليمةغيرالبشريةالممارسات–2
.البيئيةاألنظمةإدارةوسوءالطبيعيةللموارد
كبيرةاحاتمسيهددباتالتصحرأن َّإلىالمتاحةالدراساتوتشير
ماأي2كمآالف109بحواليتقدرالسوريةاألراضيمن

.البالدمساحةمن%59حوالييعادل



:يليفيماالتصحرأسبابأهمإيجازويمكن
التربةتملح-1



التربةتلوث-2
األراضياستعمالسوء-3
المائيةالموارداستعمالسوء-4



النباتيالغطاءتدهور–5



االقتصاديةاآلثارمنمجموعةبروزإلىرالتصحّ ظاهرةتأدّ 
نالذيسواءسوريةفيواألفرادالمجتمععلىالسلبيةواالجتماعية

يفماوأخطراألخرىالمناطقفيأورةالمتصحّ المناطقفييقيمون
الوقتيفمعالجتهيتملمإذاالتصحرمنبمزيدبهتسبّ هورالتصحّ 

.المطلوبةوبالكفاءةالمناسب
:أهمهانتائجوللتصحر

راالستثمامنالبعليةالزراعيةاألراضيمنواسعةمساحاتخروج–1
ذههفيالزراعياإلنتاجتراجعإلىعملياّ أدىماوهومتزايدبشكل

.األراضي



.اتهاومنتجالحيوانيةالثروةأعدادعلىذلكوانعكاسالمراعيمساحةتراجع–2

لىعالضغطوزيادةالجفافسنواتتعاقببسببالوتيرةهذهازدادتوقد
المراعي

61حوالي1999عامالسوريةالباديةفياإلنتاجتدنينسبةبلغتحيث%
1981إنتاجمعبالمقارنة

يةالطبيعالمراعيمساحةلكاملالعلفياإلنتاجفيالخسارةقيمةقدرتكما
.سنوياّ سوريةليرةمليار5.8بحولي



منالغاباتإنتاجتراجعإلىالتصحرظاهرةأدتآخرجانبمن-3
علىوذلك،فيهاقائمةكانتالتيالمساحاتتراجعنتيجةاألخشاب

لتشجيرامجالفيبذلتّ زالتومابذلتالتيالكبيرةالجهودمنالرغم
يخرجرهكتاكلعنالناجمةالخسارةقدرتّ حيثالصناعيوالتحريج

.سنوياّ سوريةليرةألف25نحوالمحرجةالمساحاتمن



للبحثةوالكبيّرالمجاورةالمدنإلىرةالمتصحّ المناطقسكاننزوح–4
دماتوالخالمرافقعلىالضغطزيادةإلىىأدّ مماللعيشمصدرعن
دماتالخهذهمستوىانخفاضإلىييؤدّ الذياألمرالمدن،تلكفي
الحكوميةاالستثماراتمنالمزيدإلىالحاجةوزيادةناحيةمن

.أخرىناحيةمنالمتزايدةاالحتياجاتلتغطيةوالخاصة

بسببالمناختبدالتفيمباشرةعلقةاألراضيوتدهوررللتصحّ –5
.الدفيئةغازتثبيتعلىتعملالتيالعضويةالمادةقلة

رةلظاهواالجتماعيةاالقتصاديةالنتائجوأخطرأهممنولعلّ -6
.والقوميالوطنيالغذائياألمنموضوععلىانعكاسهاالتصحر



الريحياالنجراف-7



المائياالنجراف-8



حةمكافمجالفيالسوريةالحكومةاتخذتهاالتياإلجراءات
:األراضيتدهورمنالحدوالتصحر
علىسوريةفيالمعنيةوالمؤسساتالوزاراتعملت

فيذتنخاللمناألراضيتدهورمنوالحدرالتصحّ مكافحة

.الظاهرةهذهمنللحدالمشاريعمنالعديد

:اعيالزّرواإلصلحالزراعةوزارةقبلمنالمنفذةالمشاريع
الغاباتتطويرمشروع-1
الحرائقومكافحةالغاباتحمايةمشروع-2
الغاباتوتنميةتربيةمشروع-3
الزورديرحولاألخضرالحزاممشروع-4
السوريةالباديةفيالمتكاملةالتنميةمشروع-5



السوريةالباديةأباروتجهيزوتجديدحفرمشروع-6
السوريةالباديةتطويرمشروع-7
قامةالمراعيإحياءمشروع-8 /ةالتليلمحمية/طبيعيةمحمياتوا 
نياتتقباستخدامسوريةفيوالزراعيةالطبيعيةالمواردمسح-9

.الجغرافيالمعلوماتونظامبعدعناالستشعار
والوسطىالساحليةالمنطقةفيالزراعيةالتنميةمشروع-10
لجنوباإلىتقعهضبة)الحصجبلفيالريفيةالتنميةمشروع-11

(حلبمدينةمنالشرقي

الحديثالريإلىالتحولصندوقمشروع-12
/لزورادير/الكسرةمنطقةفيالرمليةالكثبانتثبيتمشروع-13
والرعويةالحراجيةالغراسإنتاجمشروع-14

.األخرىالمشاريعمنمجموعةإلىباإلضافة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8


:الريوزارةقبلمنتنفذالتيالمشاريع

:خاللنمرالتصح َّمكافحةأنشطةفيأساسيا َّدورا َّالريوزارةيتؤد َّ
.لوثهاتومنعوحمايتهاوتنميتهاالقطرفيالمائيةالموارددراسة-1
ألولوياتاوفقللمياهبالنسبةوالبرامجوالتشريعاتالخططوضع-2

.المطروحةالتنموية
.وصيانتهاالسدودإنشاء-3
ولوسهالزوروديرالرقةمناطقفيخاصة)األراضياستصالح-4

.(حلب
.المستصلحةاألراضياستثمار-5



جّمنّسعتّسوريةّضمنّاإلجراءاتّالمتخذةّلمكافحةّالتصحرّإلىّزيادةّاإلنتا
قمحّوخاصةّالالحبوبّالمقاومةّللجفافّخللّاستنباطّأصنافّجديدةّلبعضّ

فاءّواستخدامّأفضلّالطرقّالزراعيةّلزيادةّاإلنتاجّوالوصولّإلىّمرحلةّاالكت
.الذاتيّ



ةسوريشاركتآخرجانبمن
ىعلالتوقيعفيالعالمدول

لمكافحةالدوليةاالتفاقية
السابعفيUNCCDرالتصح َّ
1994عامحزيرانمنعشر
عامعليهاالتصديقوفي

1997



دةالمتحاألممبرنامجمعبالتعاونالبيئةلشؤونالدولةوزارةقامت
معوبالتنسيقDDCالجافةاألراضيتطويرومركزUNDPاإلنمائي

التيّورالتصحّ لمكافحةالوطنيةالخطةبإنجازالمعنيةالجهاتكافة
:أهمهاالنشاطاتمنالعديدتضمنت

وريةالسالمحافظاتمختلففيالتوعيةوأيامالندواتمنالعديدإقامة-
التصحرةبمكافحالمتعلقةالقضايامجالفيوالتدريبالتوعيةبهدف
الفالحينادواتحالنساءذلكفيبماالطوعيةللهيئاتالتشاركيوالنهج
.والطالئعالشبيبةواتحاد

حيث19/11/2003فيالمواردلتعبئةالمستديرةالطاولةاجتماععقد-
عرضوتم َّالدوليةالمانحةوالمنظماتالجهاتمنالعديدفيهشاركت
ثةثالفيالمشاريعهذهجمعتحيثالمانحينعلىالخطةمشاريع
.فرعيا َّبرنامجا 12َّتتضمنأولويةذاترئيسيةبرامج



ةستمنيتضالباديةفيالمتكاملةالتنميةبرنامجفيالتوسع.1البرنامج
:وهيفرعيةبرامج

.للمراعيالمتكاملةالتنمية1–1الفرعيالبرنامج

.للماشيةالمتكاملةالتنمية2–1الفرعيالبرنامج

يفالمحليةالمجتمعاتفيالتشاركيةالتنمية3–1الفرعيالبرنامج
.البادية

.الطرقاتشبكةتطوير4–1الفرعيالبرنامج

.التقليديةالمياهإدارةتقنيات5–1الفرعيالبرنامج

.المتجددةالطاقةاستخدام6–1الفرعيالبرنامج



يتضمنالساحليةالمناطقفيالمائيةالتعريةمراقبة.2البرنامج
:وهمافرعيينبرنامجين

.التطبيقيةوالبحوثالدراسات1–2الفرعيالبرنامج
ناطقالمفيالمحليةللمجتمعاتالمستدامةالتنمية2–2الفرعيالبرنامج

.الساحلية
4يتضمناألنهارأحواضفيلألراضيالمستدامةاإلدارة.3البرنامج
:وهيفرعيةبرامج
لحةالمستصالمرويةاألراضيإنتاجيةتحسين1–3الفرعيالبرنامج

.الفراتحوضفي
حوضفيالجبسيةاألراضيتدهورمكافحة2–3الفرعيالبرنامج
.الفرات
بردىحوضفيللتلوثالمتكاملةالمراقبة3–3الفرعيالبرنامج
.واألعوج
.كاليرموَّحوضفيالزراعيةاإلنتاجيةتقييم4–3الفرعيالبرنامج



وزارةمعنبالتعاوَّ(الدوسهل)الباديةفيالتصحرلمكافحةدليليمشروعتنفيذتم
تم َّحيثهكتارألف20مساحةعلى(الباديةمديرية)الزراعيواإلصالحالزراعة

(والرعاةكالمرأة)المحليالمجتمعاستهداف



:أهمهاالنشاطاتمنالعديدتنفيذتمّ و•
رةأثّ المتالمناطقفي(والنساءالرجال)المحليينالمعنيينمعاالجتماع.

منَّخاللهاَّتحديدَّاالحتياجاتَّذاتدراسةَّحولَّموقعَّالمشروعَّتم َّإنجازَّ
.االولويةَّللسكانَّالمحليينَّوالصعوباتَّالتيَّتواجههم

التربةَّهكتارَّبالبذورَّالرعويةَّوشجيراتَّكبدايةَّاعادةَّتأهيل1200زراعةَّ• 
.ََّّالمتضررة

.حمايةَّالمناطقَّالمزروعةَّوتنظيمَّالرعي• 
.ررَّوالفقإقامةَّأيامَّتوعيةَّللمجتمعاتَّالمحليةَّحولَّقضاياَّالتصح َّ• 



يدوتحدالموقعفيالفقيرةاألسرحصر
ةاالقتصاديللدراسةوفقا َّاحتياجاتها
.المنفذةاالجتماعية

خياطةومكناتيدويةحالبةآالتشراء
لرفعيرةالفقاألسرعلىتوزيعهاتم َّيدوية

للدخلفرصوتوليدالمعيشةمستوى
.اإلضافي

لمحليةااليدويةللصناعاتتأهيليةدورةإقامة
–دوالسهلمنطقةفيوالريفياتللنساء
اراستثممنتمكينهنبهدفوذلك،تدمر
فرصادإيجفيلديهنالمتوفرةاألوليةالمواد
وردمعلىالضغطمنللتخفيفبديلةعمل
تم َّوَّ،وتصحرهاتدهورهامنللحدالتربة
.النشاطبهذاالمشروعإغالق



منبدّ الةأولويعتبرتّ األراضيوتدهوررالتصحّ ظاهرةفإنّ وعليه-
.العاشرةالخمسيةالخطةفيواردهوكمااعتمادها

نّ  عددتنفيذبحالياّ تقوموالمحمياتواألراضيالحيويالتنوعمديريةوا 
التربةحالةدراسةخللهامنيتمّ والتيوالحيويةالهامةالمشاريعمن
التدهورأشكالمنلهتتعرضوماسوريامنمختلفةمناطقفي

:وهيالمختلفة
الزورديرمحافظةفيالريحياالنجرافمشروع.
وطرطوساللذقيةمحافظتيفيالمائياالنجرافمشروع.
سوريافيالملوثةللتربمختارةمواقعدراسةمشروع.



:الزورديرمحافظةفيالريحياالنجرافمشروع1.

.راتالفجامعةمعبالتعاونالزورديرمحافظةفيالمشروعهذاتنفيذيتم

:مشروعلامنالهدف

منربةالتلحماية)الزورديرمحافظةفيالريحيةالتعريةمعدالتتحديد

.(التدهور

التربةعلىللحفاظالمناسبةاالستراتيجياتوضع.

:المشروعمخرجات

الزورديرمحافظةفيالريحيةالتعريةالتمعدّ لتحديددراسة.

الزورديرمحافظةفيالريحياالنجرافمعدالتعنبياناتقاعدة

انجرافهايتمالتيالتربةبكميةخاصةقياسات

الزورديرمنطقةفيالريحياالنجرافألماكنومخططاتخرائط

التربةعلىللحفاظالمناسبةاالستراتيجيات



الشاميةباديةفيوالزورديرباديةفيالدراسةمواقعاختيار
يةبادوفي(موينعبنفويضة–بغالي–كباجب-الشوال–الخافورية)

(محميات)مفلوحةغيرترب  منوذلك(جروان-الصور)الجزيرة

.مفلوحةوأخرى

للدراسةالمختارةالمواقعفيالتربةدراسة.

المختارةالمواقعفيالنباتيالغطاءوصف.

النوعمنالريحياالنجرافقياسأجهزةتنصيبBSNE.

2010مناعتباراحقليا  بالقياسالمباشرةتمَّت.



وطرطوساللذقيةمحافظتيفيالمائياالنجرافمشروع:
.الزراعةكلية–تشرينجامعةمعبالتعاونالمشروعهذاتنفيذيتم

:المشروعمنالهدف
منالتربةىعلللحفاظ)الساحليةالمنطقةفيالمائيةالتعريةمعدالتتحديد

(التدهور

التربةعلىللحفاظالمناسبةاالستراتيجياتوضع

:المشروعمخرجات

-الساحليةالمنطقةفيالمائياالنجرافدراسة

-الساحليةالمنطقةفيالمائياالنجرافمعدالتعنبياناتقاعدة

-جرفهايتمالتيالتربةبكميةخاصةقياسات

-الساحليةالمنطقةفيالمائياالنجرافألماكنومخططاتخرائطو

المنطقةيفالمائياالنجرافمنالتربةعلىللحفاظمناسبةاستراتيجيات

الساحلية



الدراسةمنهجية:

فيموقع/12)/محددموقع/16/اختيارتمّ حيثالدراسةمواقعاختيار

نأماكثالثةلوبمعدّ (طرطوسمحافظةفيمواقع/4/والالذقيةمحافظة

أرض-محروقةغابة-غابة)وهيمنظوماتثالثلتمثّ موقعكلفي

.(مزروعة

للدراسةالمختارةالمواقعفيالتربةدراسة.

يالمائاالنجرافقياسأجهزةتنصيب.

2010اعتبارا ّالقراءاتبأخذالمباشرةتم ت

(وعناصرتربة)األجهزةمنالمقطوفةللعيناتتحاليل.

المجاورةالمسطحاتمنمائيةلعيناتتحاليل.



مشروع دراسة مواقع مختارة للترب الملوثة في سوريا:

يئةّفيّيتمّتنفيذّالمشروعّمنّقبلّالمديريةّبالتعاونّمعّمديرياتّالب

.المحافظاتّالمعنيةّومديريةّالمخابرّالمركزية

:الهدف من المشروع

و نوعا ّتحديدّأنواعّوتراكيزّالملوثاتّفيّتربّالمواقعّالمختارةّكماّ 

قاعدةّبياناتّخاصةّبهذهّالملوثات.

خرائطّومخططاتّألماكنّتلوثّالترب.



وصلتقدهاأنَّ السوريةالباديةفيلمواقعالحقليةالدراساتأوضحتوقد

.التسعيناتوبدايةالثمانيناتنهايةمعالتدهورمنمتقدمةمرحلةإلى

الرمالحركةعنالناجمالميكانيكيالفعلكان2001و1988األعوامففي

مرةألولكافيا ّالتربةسطحعلىوالبادراتوالبذورالتربةانجرافوعملية

دهورةالمتالباديةفيالحوليةاألعشابنمويمنعنألالحديثالتاريخفي

دلالمعتجاوزتمطريةبهطوالتتميزتقداألعوامهذهأنّ معبالفالحة،

.السنوي

لالنجرافالتعرضشديدةتعتبرسوريةتربمن%50أنّ وجدولقد

بعدفلالنجراعاليةقابليةذاتأصبحتالباديةتربمعظمنّ أوالريحي

.الباديةإلىالبعليةالزراعةإدخالفيعالتوسّ 

قدالباديةفيبعال ّالمزروعةالمساحةأنّ إلىالزراعيةاإلحصائياتتشيرإذ

عامهكتارألف(218)إلى1982عامهكتارألف(36)منازدادت

.1990عامهكتارألف(522)منألكثرلتصل1985



إلىربا ّغالبليخنهرمجرىمنتمتدالتيالجنوبيةالجزيرةسهولفمناطق-

لهطومعدالتأعلىلتسجّ التيالمناطقهيشرقا ّالخابورنهرمجرى

مم250حتىجنوبا ّمم170بينتتراوحوالتيالسوريةالباديةضمن

هذهفيبدأتقدالريحيةاالنجرافاتمظاهرفإنّ ذلكمنالرغمعلىشماال ،

.ليةالبعالزراعةإلىالرعيمناألراضياستثمارلتحوّ بفعلالمنطقة

مدارىعلالرمليةالحبيباتحركةفيساهمتقدالرياحسرعةنّ إفكذلك-

.المطرباسوانحالحراثةعننتجتالتيوتفككهاالتربةلجفافنتيجةالسنة

لعواصفواللغبارمصدرأهملتشكّ الذروومالحةجروانمنطقةنّ أويعتقد-

تصليثحالمنطقةفيتسودالجبسيةالتربأنّ كماسورية،فيالغبارية

.األراضيهذهفي%70الجبسنسبة

فعللالتربةتعرضاستمرارإلىىأدّ المنطقةهذهحراثةاستمرارنّ إ-

انعداماليوبالتالجبسفوقعةالمتوضّ التربةوضياعالريحيةاالنجرافات

المراعيمواقعفضلأمنكانتواسعةلمساحاتالزراعيةاإلنتاجية

.سوريةفيالطبيعية



كمشكرا  لحسن إصغائ


