
         

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة                                                

 الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة   

 إدارة بحوث الموارد الطبٌعٌة      

 قسم نظم المعلومات الجغرافٌة وتصنٌف األراضً 
  

 دورة تدرٌبٌة حول التغٌرات المناخٌة وأثراها على الزراعة     

 بعنوان

دراسة التغٌرات المناخٌة لسهل الغاب باستخدام نظم المعلومات 

  الجغرافٌة 

 إعداد
 , جورٌةلطفً . م , الزعبًعبد الرحمن .  م, الجداويسمٌر  د,  الزعبًمحمد منهل  د, مصطفى األذن . م

 عدلةد وسٌم 

 



 :تغٌر المناخ هوالما 

هو إي تغٌر مؤثر وطوٌل المدى فً معدل حالة الطقس 

, تشمل معدل درجات الحرارة انٌمكن . ٌحدث لمنطقة معٌنة

 ,السطوع الشمسً ,الرٌاح و, الهطول المطريمعدل 

 .نشاطات اإلنسان بفعل,الرطوبة الجوٌة



ٌعتبر سهل الغاب أحد أهم المناطق الزراعٌة فً سورٌا وذلك لخصوبة تربته وتنوع المصادر 

وٌقع فً منطقة االستقرار األولى وتتراوح معدالت األمطار ( أمطار -ٌنابٌع -أنهار) المائٌة فٌه 

 .مم  1200 –مم  350السنوٌة بٌن 

ولقد كانت معظم األراضً القابلة للزراعة عبارة عن  م 200- 180ٌرتفع عن سطح البحر 

 .مستنقع وتم البدء فً تجفٌفه فً بداٌة الخمسٌنات من القرن الماضً

كما أدى إلى التغٌر التنوع الحٌوي . أدى تجفٌف المستنقع إلى تغٌرات مناخٌة وبٌئٌة كبٌرة

والبٌئً فً المنطقة حٌث تم إدخال محاصٌل وزراعات جدٌدة وبالمقابل انقرض الكثٌر من 

األنواع النباتٌة والحٌوانٌة, إضافة إلى انخفاض المستوى الكبٌر فً المٌاه الجوفٌة فً المناطق 

 .المحٌطة بالسهل المذكور كما فً منطقة السلمٌة وذلك النخفاض مصادر تغذٌتها

الجغرافٌة  الموائلكما أن عملٌة تجفٌف أدت إلى تغٌٌر بٌئة األنواع الطبٌعٌة إضافة إلى فصل 

السوري  الدردار) لمواطن األنواع الذي أدى إلى إدخالها فً قائمة األنواع المهددة باالنقراض 

 ....(  الطٌور المهاجرة  –البرٌة  الحٌونات –األسماك المحلٌة ( .) البلوط الرومً -الغار –

ونظراً لتعرض سهل الغاب , إن درجة الحرارة من العوامل الهامة المحددة لإلنتاج الزراعً 

والقمح  الشوندرلموجات الصقٌع فً فصل الشتاء وتضرر كثٌر من المحاصٌل وخاصة 

وتعرض المحاصٌل صٌفا لدرجات حرارة عالٌة جداً مما ٌؤثر سلباً على اإلنتاج الزراعً 

وخاصة محصول القطن بسبب زٌادة النمو الخضري على حساب اإلنتاج المرجو من هذه 

 .المحاصٌل اإلستراتٌجٌة على مستوى الدخل الفردي والقومً 
 



 الهدف العام

 هو دراسة مدى تأثٌر التغٌرات المناخٌة على منطقة سهل الغاب. 

 األهداف الخاصة: 

1- ًتأثٌر التغٌرات المناخٌة على المخزون المائ 

2-  االنتاجٌةالتأثٌر على خصوبة التربة ومقدرتها 

3- التأثٌر على األنواع النباتٌة والحٌوانٌة 

4-  التأثٌر على الحالة االقتصادٌة 



 موقع الدراسة

ًٌقع وادي الغاب فً الجزء الشمالً من سورٌة : الموقع الجغراف

 ,  فً المنطقة المنخفضة من حوض نهر العاصً

 وكانت المستنقعات تغمر معظم المنطقة وقد تم تصرٌف مٌاه

 المستنقعات ابتداًء من بداٌة الخمسٌنات 

 ًوبدأ استثمار األراضً المستصلحة فً األغراض الزراعٌة اعتبارا

 . م 1959من عام 

 وهو ٌوازي الجبال الساحلٌة من الجنوب إلى الشمال بطول ٌراوح

 كم  15 – 10وعرض من , كم  70 – 60بٌن 

 

 





 صورة فضائٌة وشرٌحة االرتفاعات للمنطقة 



 

 :خطة العمل المقترحة لتنفٌذ البحث

 
 

تحدٌد المحطات المناخٌة التً سوف ٌتم دراستها   

 

  الحصول على البٌانات المناخٌة من الجهات التابعة لها المحطات. 

 

 تجمٌع هذه البٌانات. 

 

 الـإنشاء قواعد بٌانات لهذه المعلومات قادرة على التعامل مع نظام GIS 

 

 معالجة هذه البٌانات بالـGIS  



 المناقشة والتحلٌل
 التوضعبسبب توزع المحطات المناخٌة بشكل شبه عشوائً وحسب  

تم تقسٌم هذه المحطات حسب توزعها الجغرافً على  الطبوغرافً

 .أكثر من منطقة 

 



مخطط درجات الحرارة الشهرٌة والسنوٌة لمنطقة 

 الدراسة



 من دراسة المخططات: 

 تختلف درجات الحرارة الصغرى : أدنى درجة حرارة عظمى
مكانٌاً من منطقة األخرى ضمن الفصل الواحد  وقد بلغت أخفض 

درجة وتبدأ  37.1وصلت إلى  الشغوردرجة فً منطقة جسر 
 .محردةفً منطقة  38.2باالرتفاع كلما اتجهنا جنوباً حتى تصل 

 أعلى ارتفاع لدرجة الحرارة هً : أعلى درجة حرارة عظمى
درجة ثم 47.4 -46.7وصلت بحدود  الشغورمنطقة جسر 

ارتفاعها بشكل تدرٌجً باتجاه الجنوب والشرق وٌالحظ أخفضها 
 41.1 – 40.4 الـشطحا   تصل ,  مرداش,فً منطقة الكرٌم 

درجة وذلك بسبب قربها من الغابات الجبلٌة وتعرضها لتٌارات 
 .هوائٌة 

 درجات  10-9المدى بٌن أدنى درجة حرارة وأعلى درجة بحدود
 وهذا ٌؤثر بشكل سلبً على األطوار الفٌنولوجٌة للنبات   

 



 أهم اآلثار السلبٌة االرتفاع درجات الحرارة

  

 

 حدوث جفاف  



 مخططات الهطول المطري 



 من دراسة المخططات

 ٌالحظ أعلى متوسط للهطول السنوي فً منطقة الدراسة حسب
عٌن الكروم حٌث وصلت , شطحا , المخطط هً منطقة جورٌن 

مم وذلك بسبب التضارٌس وموقعها الجغرافً  775.6  – 737.8
القرٌب من سلسلة الجبال الغربٌة وانخفاض معدل الهطول المطري 

  الـحٌث وصلت  محردةكلما اتجهنا شرقاً وجنوباً وأقلها فً منطقة 
 .الشبه الجاف  المناجمم بسبب تأثٌر  473.6 -435.8

 أعلى هطول سنوي ٌالحظ أن المناطق نفسها هً التً تتمٌز بأعلى
 الـمم وأقلها وصل  1180 – 1128 الـهطول مطري أعالها وصل 

 .مم  754.7 – 700.9

 ًٌالحظ أن المدى بٌن متوسط الهطول وأعلى هطول تصل تقرٌبا
 .مم 300



 السوري فً الغاب الدردار تدهورعدد



 انخفاض المقدرة اإلنتاجٌة وخصوبة التربة 

تدهور وتناقص الثروة 

 (الجاموس) الحٌوانٌة 

تدهور 

الثروة 

 السمكٌة

تدهور خصوبة 

 التربة



 الرطوبة النسبٌة



 الشغورتصل أعالها فً منطقة جسر : متوسط الرطوبة النسبٌة  

مع انخفاضها كلما %  62.1 محردةوأدناها فً منطقة %  62.25

 .اتجهنا جنوبا 

 اختلفت من حٌث التغطٌة المكانٌة أعالها مساحة : أعلى رطوبة نسبٌة

  حوراتشماال وأدناها فً منطقة %  68-67وصلت  الشغورفً جسر 

 % . 67 – 66.8والكرٌم وعٌن الكروم حٌث وصلت  عمورٌن



 اإلصابة بالصدأ وخسائر اقتصادٌة كبٌرة 



 أدنى درجة حرارة



 من المخطط نجد أن أدنى حرارة هً : أدنى درجة حرارة صغرى

درجة وتتناقص   -9.8/  -9.5وصلت  الشغورفً منطقة جسر 

 .محردةدرجة فً  -7.2/  -7كلما اتجهنا جنوبا وشرقا لتصل حتى 

 تصل  محردةأعالها فً منطقة : أعلى درجة حرارة صغرى

درجة وتزاد تدرٌجٌا كلما اتجهنا شماال وغربا  -1.1لحوالً 

درجة  1.7والزٌارة لتصل إلى  الشغوروأعالها فً منطقة جسر 

 .مئوٌة 

 فً  الشوندرتعرض أكثر من محصول للصقٌع وخاصة : النتٌجة

األشهر األولى وبالتالً خسارة المحصول وعبئ اقتصادي على 

 .الفالح وعلى الدخل الوطنً



 بعض اآلثار السلبٌة للتغٌرات المناخٌة

 استبدال المحاصٌل اإلستراتٌجٌة بمحاصٌل أكثر تحمل للجفاف

 وزاد مردود مادي أعلى مثل استبدال زراعة القطن بمحصول التبغ

 





 %  34نسبة المادة العضوٌة أكثر من 



 التوصٌات

- موزعة رصد الجوي فً منطقة الدراسة لل حدٌثة إقامة محطات
 .بطرٌقة علمٌة مدروسة 

إمكانٌة الحصول على بٌانات محطات الرصد بطرٌقة أقل تعقٌد 

باستخدام تقنٌةشاء قاعدة بٌانات مناخٌة إنGIS  تشمل بٌانات كافة
 . عناصر المناخ

 مشاركة الجامعة والبحوث ووزارة الزراعة بمساعدة وإرشاد الفالحٌن
 .بزراعة األصناف المستنبطة لمناطقهم 

 استخدام الدورات الزراعٌة للمحافظة على خصوبة التربة. 

 الحفاظ على األنواع النباتٌة والحٌوانٌة المهددة باالنقراض. 

 زٌادة األبحاث الخاصة فً مجال دراسة عناصر المناخ بشكل أوسع. 

 



 شكــــــــراً لحســــــــــــن اســــــــــــــتماعكم


