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 31/8/5132-9" المنفذة خالل الفترة انجراف التربة المائً والرٌحًدورة " تنفٌذتقرٌر 

 

 9/8/5132األحد ٌوم 

 م. سامر برٌغلة  : المحاضرة األولى

 االنجراف الرٌحًعن  العوامل المؤثرة فً انجراف التربة الرٌحً وأن الهدف من مكافحة  تحدث المحاضر

لزحف الرمال إلى المناطق األخرى  بواسطة  التً تعتبر مصدرا  ( تحدٌد المواقع المتدهورة 1للتربة هو )

، إلعداد الخراط الغرضٌة التً تستخدم إلعداد خطة مكافحة انتقال األتربة والرمال GIS ـمنظومة ال استخدام

تعتمد على النمذجة الرٌاضٌة وفق تثبٌت الرمال فً المناطق المتدهورة وفق سٌنارٌوهات مختلفة   (2)

تثبٌت التربة المٌكانٌكً الذي ٌعتمد على إضافة المواد غٌر  -وهما أ طرٌقتٌن أساسٌتٌن للتثبٌت تستخدمان معا  

 .تثبٌت التربة الحٌوي بزراعة بعض النباتات المتحملة للجفاف والمناسبة لألتربة الهشة ضعٌفة البناء -بالحٌة  

 تقوٌة معرفة السكان المحلٌٌن بخطر التصحر وحثهم على التعاون بغٌة درء خطر التصحر وأكد المحاضر على

ومنع الرعً الجائر للنباتات الرعوٌة وحماٌة سكان المدن من العواصف الرملٌة والتخفٌف من أثرها على 

 صحة المواطنٌن .
 

 د. نزار زرده  :حاضرة الثانٌةالم

النباتات التً تنمو على سطح التربة سواء أكانت غابات أم مسطحات ٌعتبر الغطاء النباتً مجموعة من 

الغطاء النباتً هام جدا  فً الحفاظ على سطح التربة عن طرٌق تثبٌت التربة وحفظها من  خضراء ، وٌعتبر

االنجراف عن طرٌق عمل الجذور حٌث تعمل على حفظ التربة ومنعها من االنجراف المائً أوالرٌحً. لذلك 

حافظة على هذه الثروة القومٌة لما لها من أهمٌة كبٌرة فً تزوٌد الجو بغاز األكسجٌن نا العمل على المٌجب علٌ

لى حفظ التربة من االنجراف الرٌحً أو المائً ناهٌك عن إالكربون إضافة وتخلٌصه من غاز ثانً أكسٌد 

 الجمالٌة التً تعطٌها الغابة للطبٌعة.

من العوامل الجوٌة وخاصة  األمطار وشدتها ومدتها وتأثٌرها على ٌقصد باالنجراف المائً مجموعة  

ح المعدنٌة انجراف التربة وفقدان التربة للطبقة السطحٌة الزراعة الغنٌة بالمادة العضوٌة والعناصر واألمال

وبالتالً تصحر تلك األراضً وخروجها من قائمة االستثمار الزراعً. لذلك ٌجب العمل على الحدد من هذه 

 لظاهرة عن طرٌق المحافظة على الغطاء النباتً.ا

  31/8/5132 االثنٌنٌوم 

 د. نزار زرده : المحاضرة األولى

به مجموعة من العوامل الجوٌة خاصة  الحرارة والرطوبة باإلضافة إلى سرعة الرٌاح التً تؤدي إلى ٌقصد 

كبٌرة  مساحاتنقل الترب المفككة والهشة مثل الترب الرملٌة من مكان آلخر باإلضافة إلى ما تسببه من إخراج 

خاذ اإلجراءات والتدابٌر الكفٌلة فً من األراضً من قائمة االستثمار الزراعً. لذلك ٌجب علٌنا العمل على ات

الحد من هذه الظاهرة عن طرٌق العمل على إعادة تثبٌت هذه الترب عن  طرٌق إضافة المواد العضوٌة التً 

تعمل على تحسٌن الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للتربة إضافة إلى إٌجاد وسٌلة لري مثل هذه الترب ألن 

التربة إضافة إلى زراعة بعض المصدات والحواجز االصطناعٌة التً تحد الرطوبة تعمل على تجمٌع حبٌبات 

من سرعة الرٌاح والتقلٌل من االنجراف إضافة  إلى زراعة بعض النباتات العشبٌة التً تعمل على تثبٌت سطح 

 التربة وتكون متحملة للملوحة والجفاف.
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 م. فراس الغماز المحاضرة الثانٌة: 

 على السلبً تأثٌره حٌث من اإلنسان على كبٌرا   عالمٌا   تهدٌدا   soil degradation التربة تدهور ٌشكل

 للتدهور الترب مقاومة تختلف حٌث لحدوثه المؤدٌة األسباب على وٌتوقف البٌئة، وعلى الحٌوٌة الكتلة إنتاجٌة

 .المحٌط والمناخ الكامنة خصائصها باختالف

( (GISونظم المعلومات الجغرافٌة  RS) )Remote Sensingتعتبر تقانات االستشعار عن بعد 

Geographic Information System   الة فً دراسة بعض الظواهر كانجراف التربة المائً أدوات فع

  ودراسة مدى تدهور األراضً ومخاطر إنجرافها. ومراقبة التغٌرات فً الغطاء النباتً الطبٌعً

منها هن تردي وتدهور شدٌدٌن فً بنى األغطٌة النباتٌة الطبٌعٌة والسٌما الغابوي االواقع الركما ٌظهر 

وتراجع مساحة الحراج بشكل واضح حٌث أصبح الغطاء الشجري الحالً ممثال  فً أغلب المناطق بتجمعات 

 .شجرٌة متفرقة
  

  33/8/5132ٌوم الثالثاء 

 م. سامر برٌغلةالمحاضرة األولى: 

كان لها تأثٌر فاعل فً تفاقم والتً تناقص الموارد المائٌة المتاحة فً سورٌا قدم المحاضر شرحا  وافٌا  عن 

ظاهرة التصحر التً ترتبط بثالثة عوامل رئٌسٌة أولها الجفاف وثانٌها سوء إدارة المٌاه والتربة وثالثها أسباب 

  اقتصادٌة ومؤسساتٌة.-اجتماعٌة

 الجفاف: -1

تعتبر المنطقتٌن الرابعة  ،الجمهورٌة العربٌة السورٌة ذات مناخ جاف وشبه جاف وموارد مائٌة محدودةتعتبر 

) الهامشٌة ( والخامسة ) التً تقع ضمنها أراضً البادٌة ( من أكثر المناطق تعرضا  للجفاف، وقد ٌصل معدل 

% من مساحة  55التً تشكل حوالً مم سنوٌا  فً منطقة البادٌة السورٌة  151الهطول المطري إلى أقل من 

 ملٌون هكتار.11.12القطر ما ٌعادل  
 

 الذي ٌنتج عنه:وسوء استخدام المٌاه والتربة  -2

سوء إدارة عملٌات الري واإلفراط  (2، )سوء استعمال الموارد المائٌة باستخدام أسالٌب الري التقلٌدٌة( 1) 
ارتفاع مستوى المٌاه الجوفٌة  (4)الري بالمٌاه الجوفٌة المالحة ( 3، )به والضخ الزائد للمٌاه الجوفٌة والسطحٌة

تلوث  (6) ،الري بمٌاه الصرف الصحً )المٌاه المالحة( بشكل غٌر رشٌد (5، )حٌث تظهر مشكلة غدق التربة
سوء استعمال األراضً  (8) ،تلوث التربة النفطً الحاصل حالٌا   (7، )التربة بمٌاه الصرف الصحً

إنشاء  (11)الرعً الجائر للمراعً  (11)االحتطاب  (9) ،لمفرط من المبٌدات واألسمدة الكٌمٌائٌةباالستخدام ا
 إنشاء المعامل على األراضً الصالحة للزراعة.التوسع العمرانً و (12، )الطرق العشوائٌة

 

 د. أحمد المقدادحاضرة الثانٌة: مال

والكائنات الحٌة بشكل عام حٌث تتوفر فٌها جمٌع مقومات  لإلنسانتعتبر الغابة فً أي مكان المالذ اآلمن 
تعتبر سورٌا ذات المناخ المتوسطً من الدول الغنٌة بالغابات فً العصور و الحٌاة الالزمة لتلك المخلوقات.

% ونتٌجة لتدخل االنسان العشوائً من أعمال قطع جائر للغابة 05الماضٌة حٌث كانت تغطى بنسبة حوالً 

كل ذلك أدى الى تدهور الغابة  ،ٌة وبفعل االنسان وكسر لألراضً الحراجٌة بشكل متعمد ....الخوحرائق طبٌع
% أي 42ٌجب أن تكون هذه النسبة  ذاتٌا   % واذا ما علمنا أنه لكً ٌكون بلد ما مكتفٌا  4,2لتصل نسبتها لحدود 

ذائً واستقرار االنسان وتحقٌق ٌجب رفع هذه النسبة بسورٌا لعشرة أضعاف, وهكذا ٌمكن أن نحقق األمن الغ
 األمن البٌئً وتوازنه كمكون ضروري الستمرار الحٌاة.
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  35/8/5132ٌوم األربعاء 

 م. سامر برٌغلة: المحاضرة األولى

 Rain( حجم قطرات المطر: 1تطرق المحاضر إلى انجراف التربة المائً وأن العوامل المؤثرة به هً )

drop size (2 :غزارة انهمار المطر )Rainfall intensity  (3 نفاذٌة التربة )Soil permeability  

( انحدار السطح 7( حرث التربة )6( التحام حبٌبات التربة )5)  Particle size( حجم حبٌبات التربة 4)

Slope (8 طول المنحدر )Slope Length (9 شكل المنحدر )Slope Shape (10.ًالغطاء النبات) 

وأوضح المحاضر بأن انجراف التربة المائً ٌتم بطرق عدة أهمها التعرٌة بالمٌاه الجارٌة فً األخادٌد 

Gully Erosion  والتعرٌة بالمٌاه الجارٌة فً المسٌالتRill Erosion  والتعرٌة بالمٌاه الجارٌة جرٌان

، والتعرٌة Bank Erosionوالتعرٌة بالمٌاه الجارٌة فً األنهار  Sheet Flow Erosionصفائحً 

 بواسطة قطرات المطر الساقطة.

 USLE calculatorقدم المحاضر شرحا  مفصال  عن طرق قٌاس االنجراف المائً للتربة وفق منظومة 

األمرٌكٌة وبعض المنظومات الحسابٌة األخرى على البرامج المستخدمة فً الصٌن ومركز الدراسات األرضٌة 

 األوروبً. والمائٌة المعتمدة فً االتحاد
 

 د. أحمد المقدادالثانٌة:  المحاضرة

وٌعتبر االنجراف  ٌعانً قطرنا الحبٌب سورٌا من عدة أشكال من عوامل الحت والتعرٌة واالنجراف,

وعوامل التملح من العوامل المهمة فً المنطقة الداخلٌة بالرغم من أهمٌة االنجراف المائً فً الساحل  الرٌحً

السوري الذي ٌتمتع بجبال ذات انحدارات شدٌدة قابلة لالنجراف خاصة أن معدالت األمطار فً الساحل تتمتع 

ٌنت أن أقل انجراف هو فً الغابة وهناك دراسات عدٌدة على قٌاس كمٌة االنجراف حٌث ب بغزارتها وشدتها.

لذلك البد من التصدي لهذه الظاهرة من خالل تنفٌذ عدة برامج  ور الغابة زاد االنجراف.هالسلٌمة وكلما زاد تد

 وخاصة التشاركٌة منها للحد من االنجراف المائً.
 

   31/8/5132 الخمٌسٌوم 

المدربون البحوث العلمٌة الزراعٌة بالالذقٌة وقام المتدربون برفقة الدكتورة ماجدة مفلح رئٌس مركز 

الدكتور أحمد المقداد والمهندس سامر برٌغلة والمهندس فراس الغماز بجولة مٌدانٌة إلى موقع مزار القطرٌة 

عن الموقع واألعمال البحثٌة المنفذة فً الموقع  موسعا  حٌث قدمت الدكتورة إنصاف عاقل رئٌس الموقع شرحا  

وأهم الطرق المستخدمة للحد من  وتأثٌره على الطبقة الزراعٌة وخصوبة التربة نجرافوالمتعلقة باال

 االنجراف.

 

 


