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  اجلمهورية العربية السورية

  رئاسة جملس الوزراء
  اهليئة العامة إلدارة وتنمية البادية

  
  

                         
                     

                        
  
  
  
  

  :إعداد                         
  محمد عیدان حسن. المھندس             

  رئیس قسم الزراعة -لريمعاون مدیر قطاع الزراعة وا   
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 :صفحةرقم  ال                                                                                                                                                          :املوضوع

 ٤                                                                                                                                              .املقدمــة ♦

 ٧ - ٥                                                                                                           .نشأة الكثبـان الرمليـة ♦

  ٨                                                                                                             .الرمليـة بيبات حركة احل ♦

 ٩                                                                                               .اآلثار السلبية للكثبـان الرمليـة ♦

 ١٣ -  ١٠                                                                                                      .ـةـان الرمليــتثبيت الكثبـ ♦

                                       ١٦  -١٤                                     .مواصفات النباتات اليت تستخدم يف تثبيت الكثبان الرملية ♦
 ١٨ -١٧                   .اليت تستخدم يف عمليات تثبيت الكثبان الرملية النباتية  أهم األنواع ♦

 ٢١- ١٩                                           يف البادية السورية% مقارنة اهلطوالت املطرية السنوية مع املعدل السنوي  ♦

                                                                          مشاريع وقف زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية املنفذة من قبل   ♦
 ٣١- ٢٢                                        .بالتعاون مع اجلهات االخرى اهليئة العامة إلدارة وتنمية البادية

 ٣٢                                      أهم املناطق  والبؤر الساخنة احلرجة  من حيث زحف الرمال وتراكمها    ♦

 ٣٣                                                                                                                                                                     اخلامتة ♦

 ٣٥                                                                                                             قــمالح ♦

         ٣٦                                                                                                        املراجــــع ♦
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أصبحت مشكلة زحف الرمال وتشكل الكثبان الرملية من أهم املشاكل البيئية اليت دد وجود واسـتقرار  
دمي النظم البيئية والقضـاء علـى   تؤدي إىل و، التجمعات السكانية واملنشآت احليوية وطرق املواصالت

احنسار مساحات كبرية من األراضي الزراعية وأراضي املراعي نتيجة  نتيجة) النباتية واحليوانية( احلياة الربية
على هجرا  هاإجباراملستوطنة يف بيئاا وبالتايل  تغطيتها بالرمال باإلضافة إىل طمر موائل احليوانات الربية

  .إىل مواطن أخرى لتأمني املأوى والكأل املناسبني هلا
النقراض نتيجة عدم تالؤمها مع البيئات اجلديدة أو عدم توفر ا خطرمما عرض أغلب األنواع احليوانية إىل 

الكأل املستساغ من قبلها باإلضافة إىل حبثها الدائم عنه من مكان إىل آخر مما جعلها فريسة من قبل األنواع 
  .يف مكان حمددسلحة الصيادين نتيجة عدم استقرارها هدف أل أو، املفترسة األخرى
  .ة تلك الظاهرة واحلد من تأثرياا املختلفة على احلياة البشرية والنباتية واحليوانيةال بد من معاجلكان لذلك 

  

 
 
 

 

تدهور األراضي يف املناطق اجلافة و شبه اجلافـة و شـبه   نشأت ظاهرة الكثبان الرملية وزحف الرمال نتيجة 
   ،العوامل الطبيعية و ختلفةاملبشرية النشطة األبفعل ) التصحر ( الرطبة 

   :األنشطة البشرية متثلت يف :والًأ
    فالحة أراضي البادية وهي تربة هشة ضعيفة البناء والتكوين مما ينتج عنها احنسـار الغطـاء النبـايت كمـا      .١

 /.١/هو موضح يف الشكل رقم 
 /.٢/يف الشكل رقم انتشار ظاهرة التحطيب واقتالع الشجريات الرعوية كما هو موضح  .٢
                لثروة احليوانية واليت رافقها زيادة يف االحتياجات الغذائية وأصبحت احلاجـة ماسـة وملحـة    تزايد أعداد ا .٣

وث ضغوط إضافية علـى  إىل البحث باستمرار عن مراعي طبيعية لسد احتياجاا من الكأل مما أدى إىل حد
 /.٣/ضح يف الشكل رقم األراضي الرعوية مسببة الرعي اجلائر على املراعي الطبيعية كما هو مو
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الطرق العشوائية يف البادية السورية نتيجة التنقل الدائم ملربني الثروة احليوانية وحبثهم املستمر عن تـأمني   .٤

 ./٤/رقم كما هو موضح يف الشكل ،متطلبام البشرية واحليوانية
 أحد العوامل األساسـية    يعترب حيث أدت تلك العوامل إىل تعرية مساحات واسعة من غطائها النبايت والذي •

مشكلة تربة معراة معرضة إىل عمليات احلت اهلوائي واملائي الذي ينتج عنها أحـد عوامـل   ، يف تثبيت التربة
 .ظهور الرمال وتشكل الكثبان الرملية

  

        
  حتطيب الشجريات الرعوية /.٢/شكل رقم              احنسار الغطاء النبايت نتيجة الفالحة/.١/شكل رقم 

  

       
  الطرق العشوائية يف البادية/. ٤/شكل رقم                         الرعي اجلائر/.٣/شكل رقم 
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  :الطبيعية املسببة لنشأة الكثبان الرملية فقد متثلت يف العوامل  :ثانياً 
 .لسطح التربة االجنراف الرحيي نتيجة  .١
لتجوية الصخور الرملية أو الصخور الغرانيتية وبعض الصخور األخرى يف املناطق اجلافة والصحراوية نتيجة  .٢

 .املكونة من الرمل الكوارتزي
يف اخللجان حيث تنتقل تلـك الرواسـب   نتيجة للحت املائي للشواطئ بفعل األمواج مث ترسيب النواتج  .٣

 .بفعل الرياح البحريةخل من اخللجان إىل الدا) الرمال(
  نتيجة للترسيبات النهرية اليت تتركها األار يف الفيضات واليت تنقلها الريـاح إىل أمـاكن أخـرى بعـد      .٤

 .اجلفاف
 . أدت تلك العوامل إىل حدوث زحف الرمال وتشكل الكثبان الرملية

الرملية عادة تكـون   لتضاريسا نشأ الرمال من املناطق اجلافة وشديدة اجلفاف فإنموبشكل عام إذا كان   •
 ).بيوت -نباتات -أحجار( حيث تتجمع الرمال حول العوائق املوجودة يف املنطقة ) منطقة سفي( صغرية 

  /.٦-٥ /رقم  ني كما هو موضح يف الشكل  
  

    
                    )مدرسة هريبشة(تأثر املنشآت بالرمال/ ٦/شكل رقم               املنشآت  جتمع الرمال حول /.٥/شكل رقم 
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تكون الكثبان الرملية املشكلة  للشواطئ أو الترسبات النهرية فإن عن احلت املائي منشأ الرمال ناتج وإذا كان •

 .الرملية مشكلة الكثبان على شكل سالسل ضخمة ترتفع إىل عدة أمتار متحدة مع بعضها البعض
 وأماكن خمتلفـة تبعـاً    متفاوتةويف مجيع األحوال تنتقل الرمال من أماكن نشأا إىل أماكن أخرى بكميات  

احلاجز الذي تصطدم به والذي يتجمع الرمل حوله  دالرياح السائدة وسرعة وشدة الرياح لتقف عن  حلركة 
ما دامت  باالنتقالفإا تستمر ) عي أو اصطناعيطبي( مل جتد حاجز أمامها أما إذا ، ليشكل ما يسمى الكثيب

والسـكك   التجمعات السكانية والطرقات واملنشآت العامة واحلقـول الزراعيـة   تاحفهي جت، الرياح قائمة
  .احلديدية واملطارات

 
 
 
 

 

اً لسرعة تتحرك حبيبات الرمل غري املثبتة مع اجتاه حركة الرياح السائدة يف املنطقة وذلك بسرعات متفاوتة تبع
         الرياح وكميات األمطار اهلاطلة خالل املوسم حيث يف مواسم األمطار الكـثرية ختـف حركـة الرمـال     

ساعة وعلـى ارتفـاع   /كم /١٥/ويف مواسم اجلفاف تزداد حركتها وعندما تصل سرعة الرياح إىل حوايل 
لرياح ازداد حجم ازدادت سرعة ا وكلما، سم فوق سطح التربة تبدأ حبيبات الرمل بالتحرك والدوران/١٥/
الرمل املنقولة وازدادت سرعة نقلها وعندما ختف سرعة الرياح تقف حركة الرمال حيـث  حبيبات ) كمية(

  .تتوضع بشكل جتمعات صغرية أو كبرية وتأخذ أشكاالً خمتلفة يطلق عليها اسم الكثبان الرملية
  :اً حلجم حبيبة الرمل و هذه الطرق هي بثالث طرق خمتلفة تبعوبشكل عام تتحرك حبيبات الرمل  •
 .مم  )٠,٥(عندما يكون حجم حبيبات الرمل أكرب من: طريقة الزحف  - ١
 .مم )  ٠,٥ -٠,١(  بنيعندما يكون حجم حبيبات الرمل : طريقة الوثب  - ٢
               عنـدما يكـون حجـم احلبيبـات     ) : غبار الفيف أو اخلسلت من الحمتواها ( احلالة املعلقة  - ٣

  .مم )٠.١(أقل من
  
  
  

 



8 
 
 

 
 
 

 

 ،مما الشك فيه أن تشكل الكثبان الرملية ينجم عنه أضرار كبرية سواء يف مناطق زحفها أو يف مناطق جتمعها 
  :ومن أهم األضرار النامجة عن زحف الرمال وتشكل الكثبان الرملية

توى العايل من الدبال مما ذات احمل) اخلصبة(للتربة إىل جرف الطبقة السطحية االجنراف الرحيي يؤدي إن   - ١
لذلك فإن هذه الظاهرة تعترب شكل من أشـكال  الرمال اليت تسفيها الرياح مكاا خملفة ينتج عنه تربة معراة 

 .التصحر وتدهور األراضي
 .نتيجة تغطيتها بالرمال و زيادة وعورا احنسار مساحات كبرية من األراضي الزراعية - ٢
 ، يد املناطق السكنية و املدن القريبة والطرق العامة والسكك احلديديـة طمر املنشآت وقنوات الري ود - ٣

مع الرياح إىل مسافات بعيدة حنو تلك املناطق يسبب انعـدام الرؤيـة يف الشـوارع     الغبارحيث أن انتقال 
حي على النوا  اهلواء والطعام ويسبب مساوئ كثريةاملاء و والطرقات وعرقلة حركة السري باإلضافة إىل تلوث

 .ةيالنفسية والصح
 :لاالرم ركةاألضرار امليكانيكية حل - ٤
    الرملية احململة حببيبات الرمل ذات احلركة الدورانية ونتيجة اصطدامها بالنباتات تؤدي إن العواصف  

   .)/٧/موضح يف الشكل رقم ( إىل تعرية اجلذور من جهة وطمر اموع اخلضري وختريشه من جهة أخرى
           أمـا العواصـف الغباريـة الـيت جتتـاح النباتـات تسـبب تعطيـل للعمليـات الفيزيولوجيـة هلـا              
  .تسد املسامات  ألا) عملية التمثيل الضوئي و عملية التنفس و التعرق ( 
     ممزقة احلواف و متيل لإلصـفرار و بالتايل ال تستطيع النباتات املعرضة  للغبار تأمني احتياجاا املائية فتصبح  

  . إنتاجيتهاو بالتايل تنخفض 

  
  نباتات متضررة بالرمال/. ٧/شكل رقم                                      
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  :عدة إجراءات وهيإن عملية وقف زحف الرمال وتثبيتها يتطلب     
 :التثبیت المؤقت  -  أ

     ..........)مراعـي   -سـكك حديديـة   -منشـآت  -طرق( دفةلمواقع املستهلهة األمامية بيستخدم يف اجل
  .وذلك ملنع وصول الرياح احململة بالرمال إليها

    كمـا هـو موضـح    ) سـواتر ترابيـة  مـع   خنادق( ذلك عن طريق إقامة احلواجز امليكانيكية املختلفة يتم 
أو تغطية الرمـال   ةأو امليتو كبرية من النباتات احلية أ  أو إقامة مصدات رياح صغرية /٩-٨/يف الشكلني رقم 

  .مبواد خمتلفة بترولية أو كيميائية أو نباتية
    تلـك احلـواجز   إقامةحيث يتم استخدام األسلوب املتالئم مع طبيعة املوقع ونوع وكمية الرمال املنقولة ويتم 

  .ياحهة األمامية للموقع املستهدف بشكل متعامد مع هبوب الربيف اجل
   .تلك اإلجراءات حمددة فترة خدمةهذه احلواجز تساهم يف منع وصول الرمال إىل اجلزء الثاين من املوقع وعادة تكون 

  

         
                /٩/شكل رقم                                                  /٨/شكل رقم                     

  خنادق مع سواتر ترابية                                                   
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 :التثبیت الدائم  -  ب
املختلفة اليت تساهم بدورها بربط ) الرعوية أو احلراجية( يستخدم هذا اإلجراء عن طريق زراعة املوقع بالنباتات 

ص التربة وخلق حبيبات الرمل ومنع انتقاهلا أو تقليل حركتها إىل أدىن حد ممكن مث تعديل املناخ وحتسني خوا
يساعد على اسـتمرارية   مماوالنباتات املوجودة طبيعياً يف املوقع النباتات تلك الوسط املالئم الذي تعيش فيه 

  ./١٠/كما هو موضح يف الشكل رقم  منوها وتطورها
  لرعويةزراعة األنواع ا(وبشكل عام إن عملية التثبيت الدائم للكثبان الرملية عن طريق تنمية الغطاء النبايت  •
على ذلك فإن هذا يعترب األسلوب األكثر فاعلية واألضمن من ناحية االستمرارية عالوة ) احلراجية وأ

 األخرى  هو األجدى من الناحية االقتصادية إذا أقيم على املدى الطويل مقارنة مع أساليب التثبيت األسلوب
 .إىل مدة فاعليتها احملدودةاليت حتتاج إىل تكاليف مادية كبرية باإلضافة ) امليكانيكية(
 

  
  ميثل التثبيت بواسطة الزراعات الرعوية /١٠/شكل رقم                              
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  :ويعتمد النجاح يف الربامج التنفيذية للتثبيت الدائم للكثبان الرملية على العوامل التالية  
  وذلك حسب طبيعة املوقع وكميـة  ) اجية أو رعويةحر( ألنواع النباتية املالئمة للموقعاالختيار املناسب ل .١

 .من مياه الري وغريها الرمال املنقولة وتوفري مصادر جناح عمليات االستزراع
 :التثبيت احليوي يف  ةب املتبعالياألس .٢

                                                                              :و تنفذ بالطرق التالية:  للنباتات الشجريية  -  أ
 االسيجة النباتية الضيقة  - ٢      /١١/يف الشكل رقم كما هو موضح ( شرائطيةلالزراعة ا - ١
                                                                                :و تنفذ بالطرق التالية :  لألشجار احلراجية  - ب

                                     جيوب يف املناطق املنخفضةعلى هيئة  -٢                                      ة حراجية  أحزمعلى هيئة  - ١
 ) تشجري شامل ( زراعة شاملة  - ٣

 

  
 )رعوية(زراعات شرائطية  /١١/شكل رقم                                   

 .تزراعبعد عملية االس ةب املتبعالياألس .٣
ولـيس معاجلـة   ) اهلدف(عمليات وقف زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية املتبعة تكمن يف محاية  مبا أنً

تتطلب إجـراءات متكـررة   مصادر اهلبوب وبالتايل عمليات السفي الرملي وزحف الرمال تكون مستمرة 
  .ت احليوي وامليكانيكيبتة واملنقولة وفاعلية وسائل التثبيحتددها كميات الرمال املث) دورياً(
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 :حصاد المیاه   -  ج
  :ام تقنيات حصاد املياه يف املواقع املستهدفة دفيتم استخد

  .زيادة خمزون التربة من الرطوبة   - ١
  .و احلفاظ على التربة من االجنراف   أشكالهاحلد من االجنراف املائي جبميع   - ٢
 .ألنواع النباتية املزروعة زيادة الوارد املائي لتنمية الغطاء النبايت الطبيعي و ا  - ٣
  .و احليوان  لإلنسانلسد االحتياجات املائية  إرواءتوفري نقاط  - ٤
  .النامجة عن تشكل السيول اجلارفة  األخطارالتقليل من  - ٥

  
        تضـاريس  يـل األرض واخـتالف ال  تبعـاً مل  يف املواقع املستهدفة صاد املياهحلتستخدم عدة طرق 

  :ومن أهم هذه الطرق
  د السطحية الصغرية السدو - ١
 /.١٢/كما هو موضح يف الشكل رقم ، احلفائر التخزينية - ٢

   
  حفرة ختزينية/١٢/شكل رقم                            

  سدات النشر و السدات التجميعية  - ٣
  سدات حتويلية على الوديان - ٤
  احلواجز الترابية  - ٥
  اخلطوط الكونتورية  - ٦
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 /.١٣/رقمكما هو موضح يف الشكل ، أقواس نصف دائرية - ٧
  

  
  أقواس نصف دائرية/.١٣/شكل رقم                          

  

  /.١٤/كما هو موضح يف الشكل رقم ، طريقة املعينات - ٨
 

   
  طريقة املعينات/.١٤/شكل رقم                               
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 لىت قد ختتلف يف كثري أو قليات مواصفات شهناك الكثري من النباتات اليت تنمو وتستعمل يف تثبيت الرمال ذ
  :ومن أهم مواصفات النباتات اليت تستخدم يف تثبيت الكثبان الرملية فيما بينها من املالمح

 . /١٥/كما هو موضح يف الشكل رقم ،مقاومة الطمر الرمليأ ن يكون جمموعها اخلضري قادراً على  )١
 .أو األفرع اخلضرية كبريةأن تكون قدرا على تكوين اجلذور العرضية من الساق األصلي  )٢
 .أن تكون قدرا على النمو عالية نسبياً بعد تغطيتها بالرمال )٣
 .)منتشر أو عميق( أن تكون قادرة على تكوين جمموع جذري كثيف )٤
 .أن تكون مقدرا على مقاومة اجلفاف واألضرار امليكانيكية كبرية )٥
 .أ ن تكون قادرة على التكاثر الطبيعي واستمرارية النمو )٦
 .أن تكون قادرة على حتمل امللوحة )٧
 .أن تكون قادرة على حتسني خواص التربة )٨
 . أن تكون استساغتها ضعيفة أو متوسطة لتقاوم عملية الرعي من قبل احليوانات )٩

          وبالطبع قد ال تتوفر كافة املواصفات املذكورة يف نبات واحد إال أنه قد تكون معظم هذه الصـفات تتـوفر      
  .معني يف نبات

  

  
  )نبات الرمث(مقاومة الطمر الرملي /. ١٥/شكل رقم                              
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نظـراً  وبشكل عام يفضل اختيار األنواع النباتية املتواجدة طبيعياً يف املوقع املراد تثبيت الكثبان الرملية فيـه   •

ن جهة أخرى ويفضل زراعة أكثر من لتالؤمها مع الظروف البيئية من جهة وقدرا على التجديد الطبيعي م
م /٥٠/نباتيـة بعـرض   ) شرائح(نوع نبايت يف املوقع ويتم ذلك عن طريق زراعة هذه النباتات ضمن أشرطة 

تستخدم إما لعمليـات النثـر املباشـر    (م شرائح فارغة دون استزراع /٥٠/وترك مسافة ، على طول اجلبهة
أو من مواد  وضع حواجز ميكانيكية من خملفات النباتات أو ل/.١٦/كما هو موضح يف الشكل رقم ) للبذور
تساهم تلك احلواجز يف وقف زحف الرمال إىل الشرائح املزروعة الـيت   )أو بالستيكي معدين بكش(مصنعة

          وتأمني البيئة املثلى لنمو واسـتمرارية تلـك النباتـات    تليها ومحاية الغراس املزروعة من تأثري الرمال عليها 
 .الوسط الذي زرعت فيهيف 

 

               
  النثر املباشر للبذور/.١٦/شكل رقم         

  
  
  
  
  



16 
 
 

  
على األقـل للسـماح آلليـات    ) م٢(تقسم الشرائح النباتية إىل خطوط زراعية املسافة بني اخلط واآلخر  -

ويفضل زراعة كل خط ، )زروعةالرية اإلرسائية والرية الداعمة للغراس امل(اخلدمة  السقاية باملرور أثناء تقدمي
ة وليست باونطوط تكون متبنوع نبايت خمتلف تكون اخلطوط متعامدة مع جهة الرياح السائدة والغراس يف اخل

هكتار وذلك حسب الكثافة /غرسة) ١٥٠٠-٥٠٠(وتتم الزراعة ضمن خطة زراعية مكثفة مبعدل ، متقابلة
  /.١٧/كما هو موضح يف الشكل رقم ، إليه فةالنباتية الطبيعية يف املوقع وكمية الرمال الزاح

تنفذ هذه األسـيجة يف املسـافات   ، عمودية على جهة الرياح) م  ٢(مع زراعة أسيجة نباتية ضيقة بعرض  •
الفارغة بني الشرائح السابقة مكونة من ثالث خطوط زراعية تزرع بأنواع نباتية خمتلفة و بشـكل متنـاوب   

يات السفي الرملي و نوع النبـات املـزروع كمـا هـو موضـح                     وذلك حسب طبيعة التربة و شدة عمل
  /.١٨/ يف الشكل رقم 

 

     
  أحزمة رعوية/ ١٨/شكل رقم                                     زراعة تكثيفية./١٧/شكل رقم 
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يبني أهم / ١/تثبيت الرمال واجلدول رقم  تستخدم يف) الشجريات واألشجار(هناك العديد من األنواع النباتية 
  :األنواع النباتية املستخدمة يف عمليات التثبيت

  الفصيلــة               االسم العلمي               االسم العريب        

  Chenopodiaceae  الرمرامية    Haloxylon persicum  الغضا            

 Chenopodiaceae  الرمرامية       Atriplex Halimus  الرغل امللحي         

  Chenopodiaceae  الرمرامية     Salsola vermiculata  الروثا            

 Chenopodiaceae  الرمرامية  Haloxylon.salicornicum  الرمث           

    Leguminosae  البقولية Ammothamnus gibosus  فراش العرائس       

     Leguminosae  البقولية         Retama raetam  الرمت           

    Polygonaceae  احلماضية   Calligonum comosum  األرطى          

    Cucurbitaceae  القرعية      Citrullus colocynthis  احلنظل          

        Gramineae  النجيلية       Aristida plumose  النصي الريشي       

      Gramineae  النجيلية           Stipa barbata  ذم اللحويالع       

     Ephedraceae  األفدرية          Ephedra alata  العلندي          

     Tamaricaceae  اإلثلية      Tamarix articulata  اإلثل           

     Tamaricaceae  اإلثلية      Tamarix tetragyna  الطرفاء          

    Mimosaceae  الطلحية             Acacia.sp    الطلح          

  /١/جدول رقم                                                  
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  صور أھم النباتات المستخدمة في تثبیت الكثبان الرمال          

  Salsola vermiculata روثا                   Atriplex Halimusرغل ملحي                  Tamarix tetragynaلطرفاء ا        
  Chenopodiaceae الفصيلة الرمرامية        Chenopodiaceae الفصيلة الرمرامية      Tamaricaceaeالفصيلة اإلثلية        

Haloxylon.salicornicumالرمـــث        Ephedra alataالعلنـــدى           Calligonum comosumاألرطـــى          
  Chenopodiaceae الفصيلة الرمرامية      Ephedraceae الفصيلة األفدرية                 Polygonaceaeالفصيلة احلماضية   

  

                                  
  Haloxylon persicum  الغضا                          Citrullus colocynthis  احلنظل      

  Chenopodiaceae  الفصيلة الرمرامية                      Cucurbitaceae الفصيلة القرعية       
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يف التثبيت املؤقت والدائم لوقـف   ةاملعتمد اإلجراءاتوبشكل عام عند اختيار موقع مستهدف ما وتطبيق  •
       سر النجاح يف الدرجـة األوىل يكمـن   زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية هلذا املوقع جيب أال نغفل بأن

فالحة منع االحتطاب ومنع يف عامل احلماية ملوقع املشروع من التدخل البشري السليب من خالل منع الرعي و
 .يف البادية الطرق العشوائيةالتقليل من أراضي البادية و

حيث أن وقف تلك األنشطة البشرية سيساهم يف إعادة منو الغطاء النبايت الطبيعي يف املوقع تـدرجيياً األمـر    
ومنه سيعطى جماالً وتثبيت الكثبان الرملية الذي يعترب بدوره األسلوب األمثل يف عمليات وقف زحف الرمال 

الرئيسي أال وهو  املناخيملوقع ملعاودة النمو والتكاثر طبيعياً فيما لو توفر العامل للنباتات املوجودة طبيعياً يف ا
  .وجتدده يف منو النبات وتطوره أساسيهطول األمطار وانتظامها خالل املوسم واليت تتحكم بشكل 

بادية وعدم حيث أدت التغريات املناخية خالل األعوام السابقة إىل احنسار هطول األمطار يف خمتلف مواقع ال •
انتظامها خالل املوسم ساهم يف تراجع منو الغطاء النبايت من جهة باإلضافة إىل تشكل السيول اليت جرفـت  

 .الطبقة السطحية للتربة احملتوية على بذور أغلب النباتات الرعوية تاركة وراءها تربة معراة هشة ضعيفة القوام
باإلضـافة إىل املعـدل   ، هلاادية وأخذ املتوسط وقد مت مجع اهلطوالت املطرية من كافة حمطات الب •

                واجلدول التايل يوضح نسبة اهلطول املطري إىل املعدل السنوي خالل املواسـم املطريـة    ،السنوي
  /:٢٠٠٩وحىت ٢٠٠٢/عام من
  %نسبة اهلطول إىل املعدل    املعدل السنوي      اهلطول الفعلي        املوسم املطري    
   ١٤٣  ١٤٧.٦  ٢١١.٦  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
   ١٢٤  ١٤٧.٦  ١٨٢.٧  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  
   ١٠٠  ١٤٧.٦  ١٤٧.٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
   ٩٩  ١٤٧.٦  ١٤٦.٦  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  
   ١١٠  ١٤٧.٦  ١٦٢.٢  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
   ٥١  ١٤٧.٦  ٧٥.٥  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  
   ٧٦  ١٤٧.٦  ١١٢.٧  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  )٢(رقم  جدول                                                  
  .حيث مت احلصول على هذه البيانات من مشروع اإلنذار املبكر عن اجلفاف يف سوريا   
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    احلديديـة  ؤسسة العامة للخطـوط  البادية وامل يتم تنفيذ املشروع بالتعاون ما بني اهليئة العامة إلدارة وتنمية 
  .٢٠٠١بدأ العمل باملشروع عام ، السورية

  :أهداف املشروع     
              علـى هـذه اخلطـوط   محاية اخلطوط احلديدية من جتمع الرمال عليها واحلد من حوادث القطـارات     )))١١١

 ./١٩/كما هو موضح يف الشكل رقم 
 اية التجمعات السكانية وطرق املواصالت من جهـة وإعـادة   تثبيت الرمال واحلد من زحفها وبالتايل مح   )))٢٢٢

 .تأهيل املراعي من جهة أخرى
 

  
  جتمع الرمال على اخلطوط احلديدية/.١٩/شكل رقم                            

  

 

 مشروع حمایة الخطوط الحدیدیة السوریة -١
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    :اإلجراءات املتبعة يف تنفيذ املشروع  
ا وتثبيتها يف املواقع املستهدفة وهـذه  ناك عدة إجراءات جيب تنفيذها عند معاجلة الرمال دف وقف زحفهه

  :اإلجراءات هي
 :اإلجراءات الھندسیة )١

 

سم مع سـاتر  /٧٠-٦٠/م وعرض /١/حواجز ميكانيكية مؤلفة من خندق بعمق يتم ذلك عن طريق إقامة 
 تلك احلواجز حبيث تكون املستهدف  م تنفذ تلك احلواجز يف اجلبهة األمامية للموقع/٢/ترايب بارتفاع حوايل 

  ./٢٠/كما هو موضح يف الشكل رقم  يف املنطقة متعامدة مع جهة الرياح السائدة
            حـواجز قريبـة    إقامـة م باإلضافة إىل /٥٠/حواجز بني احلاجز واآلخر مسافة ) ٤-٣(عدد احلواجز عادة 

مـال  م وذلك حسب كميـة الر )١٠٠-٥٠(حاجز املسافة بينهما /٢/م مبعدل )٥٠٠(من السكة على بعد 
  .)امليكانيكية واحليوية( النافذة من احلواجز األمامية

  

  
  خندق مع ساتر ترايب يف اجلبهة األمامية /.٢٠/شكل رقم                           
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    :الحـل الحیـوي )٢

  

رعويـة  يتم ذلك بزراعة املوقع املتاخم للسكة احلديدية من جهة هبوب الرياح واملعرض لسفي رملي بأنواع 
تكون متعامدة مع هبوب الرياح  زراعةضمن خطوط  /أرطى -غضا -رغل ملحي -روثة/لة للجفاف متحم

هكتار يف الكيلو متر األول من /غرسة ) ١٠٠٠-٥٠٠: (وذلك ضمن خطة زراعية مكثفة على الشكل التايل
  .هكتار/غرسة) ٥٠٠(السكة وباقي املساحة يتم الزراعة فيها مبعدل 

لرعوية يف احلد من زحف الرمال على السكة بتثبيت الرمال على شكل كثيب حيث تساهم تلك الشجريات ا
الذي مبوجبه حتدد جهة ) الظل الرملي( شكلتووعادة يتم جتميع الرمال يف اجلهة اخللفية من الشجرية الرعوية 

    ./٢١/كما هو موضح يف الشكل رقم  الرياح السائدة يف املنطقة
  

  
  تشكل الظل الرملي /.٢١/شكل رقم                                            
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كمـا  حيث القت هذه املشاريع جناحاً كبرياً مقارنة مع الفترات السابقة وذلك على سري حركة القطارات  •

مما أدى باملؤسسة العامة للخطوط احلديدية إىل طلب زيادة التعاون /. ٢٣-٢٢/هو موضح يف الشكلني رقم 
قـع  امو دعت احلاجة وذلك عند نشوء هذه املشاريع كلمامثل دارة وتنمية البادية يف إقامة مع اهليئة العامة إل

  .إىل معاجلة حرجة تؤثر على حركة سري القطارات وحتتاج
  

       
  السكة بعد التنفيذ/.٢٣/شكل رقم                        التنفيذقبل السكة /. ٢٢/شكل رقم            

  
     مشاريع لوقف زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية حلماية اخلطـوط احلديديـة   سعة ت/٩/حيث مت تنفيذ  •

حيـث بلغـت املسـاحة    ) ريف دمشق  -محص -الرقة -دير الزور -احلسكة( يف بوادي احملافظات التالية
حة هكتار وإمجـايل املسـا  / ٢٢٩٤/ هكتار املنفذ خالل املوسم احلايل /٥٨٢٣٦/اإلمجالية لكافة املشاريع 

وما زال العمل مستمراً يف التنفيذ من خالل خطة سـنوية توضـع             ، هكتار/ ٣٧٩١٧.٥/حىت تارخيه  املنفذة
من قبل إدارة اهليئة العامة إلدارة وتنمية البادية واملؤسسة العامة للخطوط احلديدية السورية ويؤخـذ بعـني   

  .زحف الرمال عليها االعتبار إعطاء األفضلية للمواقع األكثر حرجاً من حيث
  
  
  
  



26 
 
 

  
خالل موسـم   ن تواجدها واملساحات املزروعة فيهايوضح أمساء املشاريع ومساحاا ومكا /٣/رقم اجلدول و 

٢٠٠٩ -٢٠٠٨ :                    

  /٣/جدول رقم                                                  
  
  
  
  
  

 اسم املوقع احملافظة م
مساحة 
 املشروع

املساحة املزروعة 
خالل املوسم احلايل 

 ه/

إمجايل املساحة املزروعة حىت 
 ه/تارخيه

 ٦٣٦  - ٦٣٦ الكسرة دير الزور ١

 ٣٣٧١١.٥ ١٩٩٤ ٥٢٥٠٠ اجلويف دير الزور ٢

 ٤٣١ - ١٤٠٠ الناصرية ريف دمشق ٣

 ٦١٦ - ٧٠٠ لربيعوديان ا ريف دمشق ٤

 ١٠٢٣ - ١٢٠٠ اخلانات ريف دمشق ٥

 ٣٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠  جريود ريف دمشق ٦

 ١٥٠ - ١٥٠ أبو عاصي الرقة ٧

 ٧٠٠ - ٧٠٠ الكثبان الرملية احلسكة ٨

 محص ٩
القريتني  
 السايح

٣٥٠ - ٣٥٠ 

 ٣٧٩١٧.٥ ٢٢٩٤ ٥٨٢٣٦ اموع
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  .اقعمو/٦/هكتار ضمن /٤٥٠٠/املساحة اإلمجالية للمشروع ،يقع املشروع يف بادية دير الزور 

مت تنفيذ املشروع بالتعاون ما بني اهليئة العامة إلدارة وتنمية البادية واملركز العريب لدراسات املنـاطق اجلافـة   
  :يهدف املشروع إىل  /.١٩٩٤/تأسس املشروع عام ) أكساد(واألراضي القاحلة

ـ  -١  ن طريـق  مراقبة عمليات التصحر و مكافحتها يف منطقة املشروع ووقف عمليات تدهور األراضي ع
 .صيانة التربة و تثبيت الرمال و احلد من االجنراف الرحيي و املائي للتربة 

زراعة األنواع الرعوية واحلراجية والنثـر املباشـر   إعادة تأهيل األراضي املتدهورة عن طريق احلماية و  -٢
صـاد  ملختلفة حلاتقنيات الو استخدام  /.٢٤/كما هو موضح يف الشكل رقم  يف بعض املواقع ةللبذور الرعوي

 .املياه 
راف الرحيـي  زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة االجن معاجلة حيث القى املشروع جناحاً كبرياً يف

  .وإعادة تأهيل املراعي وحتسني الوضع املعاشي و االقتصادي للسكان احملليني 
مدينـة ديـر الـزور    سكان عاين منها ن يية والصحية واالقتصادية اليت كااملساوئ البيئ ختفيفباإلضافة إىل 

                باجتـاه   الرمـال الزاحفـة  والتجمعات السكانية القريبة من املشروع يف الفترات السـابقة بفعـل تـأثري    
  .والتجمعات السكانية القريبة املدينة املذكورة ومنشآا

  

 لبشريمشروع الرائد في جبل اال -٢
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  عي يف موقع املشروعإعادة تأهيل املرا/. ٢٤/شكل رقم                             
  

  
  :يقع املشروع يف بادية دير الزور يف موقعني 

 ./٢٥شكل رقم / هكتار/١٦٠٠/موقع هريبشة مبساحة    ...١١١
 /.٢٦شكل رقم /هكتار /٥٤٥/موقع كباجب مبساحة    ...٢٢٢

  /٢٦/كل رقم ش                      /                            ٢٥/شكل رقم           
             

  )ھریبشة و كباجب ( مشروع   -٣



29 
 
 

  

و االنتقـال إىل  قابل للتوسـع  ،  ٢٠٠٩تأسس املشروع عام ، هكتار/٢١٤٥/مساحة املشروع اإلمجالية •
  .يف السنوات القادمةمواقع أخرى تستدعي املعاجلة 

طق اجلافـة  يتم تنفيذ املشروع بالتعاون ما بني اهليئة العامة إلدارة وتنمية البادية واملركز العريب لدراسة املنـا 
  ).أكساد(واألراضي القاحلة 

يهدف املشروع باإلضافة إىل األهداف املباشرة من محاية الطريق العام من زحف الرمال ومحاية التجمعـات  
تنفيذ مشروع رائد لتثبيت الرمال الزاحفة والكثبان الرملية يف منطقة  إىل) هريبشة وكباجب(السكانية لقرييت

ن املنهجيات املتبعة واألساليب املطبقة والوسائل املسـتعملة قابلـة للنقـل    حبيث تكو) كباجب  -هريبشة(
  .والتطبيق يف املواقع األخرى اليت تتعرض لزحف الرمال يف البادية السورية

  هكتار سنوياً من مساحة املشروع اإلمجاليـة /٧٠٠/سنوات خبطة سنوية حوايل /٣/سيتم تنفيذ املشروع خالل 
  :ضمن خطة مومسية تتضمن تنفيذ ما يلي  ١/١١/٢٠٠٩دأ العمل يف املشروع بتاريخ حيث ب يف كال املوقعني

 ./)٢٧/موضح يف الشكل رقم (متعامدة مع جهة الرياح السائدة األماميةخنادق مع سواتر ترابية يف جلبهة  .١
وسـائل   بني الشرحية و األخرى تنفذ فيهـا م /٥٠/م مع ترك مسافة /٥٠/بعرض أشرطة نباتية رعوية  .٢
 ./٢٨/تثبيت امليكانيكي املختلفة كما هو موضح يف الشكل رقم ال

تستخدم بـني  ) رعوية(م مكونة من ثالث خطوط زراعة / ٢/تنفذ بعرض حوايل  أحزمة رعوية ضيقة  .٣
 ./٢٩/كما هو موضح يف الشكل رقم  النباتية األشرطة شرائح

                                       )معـدين  شـبك بالسـتيكي أو    –قصـب   –سـعف خنيـل   ( مـن  حواجز ميكانيكية خمتلفـة   .٤
 ./٣٠/كما هو موضح يف الشكل رقم  بني األشرطة النباتية الرعويةتنفذ 

                                                                 ويتم ذلك بـ: استخدام تقنيات حصاد املياه يف موقع هريبشة .٥
 . /٣١/موضح يف الشكل رقم  )رعوية خمتلفة  بأنواع ة هذه اخلطوطو زراع طريقة اخلطوط الكونتورية( 
  .يف كال املوقعني ومراقبته دورياً دراسة الغطاء النبايت .٦
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   رعويةأشرطة نباتية /.٢٨/شكل رقم                     ترابيةخنادق مع سواتر /.٢٧/شكل رقم

  

      
خطوط كونتورية          ./٣١/شكل رقم         سعف خنيل   ./٣٠/شكل رقم          أحزمة رعوية ضيقة./٢٩/شكل رقم 
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تتبع للهيئة العامة إلدارة وتنمية البادية  هكتار/ ٧٩٥٥٠٠/مساحاا اإلمجالية  حممية رعوية/٥٩/كما يوجد  •

مشـتل  / ١٣/و ألف هكتـار  /٨٣/اإلمجالية ااحمميات بيئية مساح/ ٤/يف بوادي حمافظات القطر  موزعة
                        /.٣٢/كمــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم  هكتــار/١٠٣/قــدرها إمجاليــة مبســاحة رعــوي 

واحـات خضـراء   / ٣/ هكتار و/١٧٣٨/ قدرهامبساحة إمجالية  كز إكثار بذارامر/ ١٠/ باإلضافة لوجود
                 ومشروع سبخة املوح مسـاحته اإلمجاليـة   /.٣٣/كما هو موضح يف الشكل رقم  هكتار/١٨٦/مساحتها 

 .ألف هكتار/٤٠٠/احته اإلمجالية ومشروع التنف الرائد مس ألف هكتار/٤٠-٣٥/
    

                                                                                                                                   
  واحة خضراء/. ٣٣/شكل رقم                                  مشتل رعوي/. ٣٢/شكل رقم 

  

وتوفري فرص عمـل  اقتصادية عائدية كاهلدف األساسي من إقامة وإحداث تلك املشاريع اإلضافة إىل بحيث 
وتأمني األعالف للثروة احليوانية  للسكان احملليني وتأمني البذور الرعوية والغراس الرعوية وإعادة تأهيل املراعي

                   يف هلـا دور كـبري  أيضـاً  يـة   يف مواسم اجلفاف واحلفاظ على التنوع احليوي وتشـجيع السـياحة البيئ  
  ./ تثبيت التربة واحلد من زحف الرمال ومكافحة االجنراف الرحيي/ 
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  :أهم املناطق والبؤر الساخنة احلرجة من حيث زحف الرمال وتراكمها    
         وخمتلفـة  السـورية  تلفة من الباديـة  هناك العديد من املواقع الساخنة بالنسبة لزحف الرمال وتراكمها منتشرة يف مواقع خم •

 .من حيث كمية الرمال الزاحفة واملنقولة
 واليت تعترب حرجة بالنسبة لزحف الرمال وتراكمها وتأثريهاالسورية يوضح أهم املواقع املوجودة يف البادية ) ٤(واجلدول رقم  •

 .وبعدها عن مركز احملافظة وجهة الرياح السائدة يف تلك املواقع
  جهة الرياح السائدة يف املنطقة    كم/البعد عن مركز احملافظة      اسم املوقع        احملافظة        

    
    

    
 

شق
 دم

يف
ر

  

  غربية                    ١١٥                  البطمة         
  غربية                    ٨٠                  الناصرية        

  غربية                    ٤٠                  ربيعوديان ال     
  غربية                    ٨٧                  اخلانات        
  غربية                    ٧٠                  جريود         

  غربية                    ١٣٥                 )بغداد -طريق دمشق(الرصيف 
  غربية                    ٢٠٠                 الشحمة        

    
    

    
   

ص
ــ

مح
  

  مشالية غربية                ١٠٦                 السايح        
  مشالية غربية                ٩٠                 غدير عباس      

  مشالية غربية                ١٠٠                 جب املر        
  مشالية غربية                ١٠٧                األوسط  بئر الدوا   
  مشالية غربية                ٨٠                 بئر الدوا اجلنويب   
  مشالية غربية                ١٠٠                 مفرق قصر احلري الغريب 

  الية غربيةمش                ٩٥                 ةشريف         
  مشالية غربية                ٢٩٠                 قصر احلري الشرقي –البغايلموقع 

    
    

 
ـة

سك
احل

  
  مشالية غربية                ٨٥                  الزعيلي        

  مشالية غربية                ١٠٠                 موقع مركدة الطريق العام     
  مشالية غربية                ١٣٠                 الزحيمية        
  مشالية غربية                ١٠٠                 البجاري        
  مشالية غربية                ٨٠                 احلويزية        

    
   

ـة
قـ

الر
  

  ربيةمشالية غ                ٨٠                 أبو عاصي       
  مشالية غربية                ١١٠                العمالة        

  مشالية غربية                ١٠٠                مكسار الفرس     
  طريق طوال العبا موقع بئر سعيد   

  )منطقة استقرار رابعة(    
  مشالية غربية  ٣٥

  /.٤/جدول رقم                                                            
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  اخلامتة                      

       ،من خالل ماسبق وملا هلذه الظاهرة من تأثريات سلبية على احلياة البشرية والنباتية واحليوانية و املنشآت
والبحث و التقصي باستمرار  يتوجب علينا أن نعطي هلذه الظاهرة بالغ االهتمام من خالل مراقبة الطبيعة

  .يف حينها  عن أماكن ظهورها ونشأا واستخدام األساليب واحللول املالئمة للحد من زحفها وتثبيتها
  يتطلب ذلك تضافر اجلهود وتوفري الدعم املادي الالزم للقيام بأساليب التثبيت املختلفة للرمال الزاحفة 

  . ثمارها بشكل علمي مدروس يضمن دميومتها واستمراريتها وعدم العبث باملوارد الطبيعية وتنظيم است
  

  و اهللا ويل التوفيق
  

  حممد عيدان حسن. املهندس الزراعي                                                  
                                                                 ١٠/١/٢٠١٠             
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  وعرفانشكر                                      
  

العرفان باجلميل  يفرض علي أن أتقدم جبزيل الشكر لكل من ساعدني يف اجنـاز هـذه الدراسـة مـن طباعتـها      
  .وتنسيقها وتقديم الرأي و املعلومة العلمية اليت تغنيها لظهورها بالشكل املناسب 

  على اجنازها كما أشكر كل من قدم يل الدعم املعنوي والتشجيع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                            
 حممد عيدان حسن :املهندس                                                                                                                    
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  :رقم الصفحة                                                                                                                                        :ملحق األشكال .١
  ٥                                                                                  /٤-٣-٢- ١/الشكل رقم  

  ٦                                                                                          /٦-٥/الشكل رقم 
  ٨                                                                                              /٧/الشكل رقم 
  ٩                                                                                        /٩ -٨ /الشكل رقم 
  ١٠                                                                                           /١٠/الشكل رقم 
  ١١                                                                                           /١١/الشكل رقم 
  ١٢                                                                                           /١٢/الشكل رقم 
  ١٣                                                                                    /١٤ -١٣/الشكل رقم 
  ١٤                                                                                           /١٥/الشكل رقم 
  ١٥                                                                                           /١٦/الشكل رقم 
  ١٦                                                                                     /١٨-١٧/الشكل رقم 
  ٢٢                                                                                          /١٩/الشكل رقم 
  ٢٣                                                                                          /٢٠/الشكل رقم 
  ٢٤                                                                                          /٢١/الشكل رقم 
  ٢٥                                                                                    /٢٣-٢٢/الشكل رقم 
  ٢٧                                                                                          /٢٤/الشكل رقم 
  ٢٨                                                                                   /٢٦ -٢٥/الشكل رقم 
  ٣٠                                                                   /٣١-٣٠-٢٩- ٢٨-٢٧/الشكل رقم 
  ٣١                                                                                   /٣٣ -٣٢/الشكل رقم 

  :لصفحةرقم ا                                                                                                                                                                  :اجلداولملحق  .٢
  ١٧                                                                                            /١/جدول رقم 
  ١٩                                                                                            /٢/جدول رقم 
  ٢٦                                                                    /                       ٣/جدول رقم 
  ٣٢      /                                                                                     ٤/جدول رقم 
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   .منشورات جامعة حلب –) صيانة التربة (  ١٩٩٣حممود  ،عسكر  .د - ١
  .أكساد   ٢٠٠٦–البادية السورية  –و مكافحته يف جبل البشري  مراقبة التصحر - ٢
بيئات ونباتات ومراعي املناطق اجلافة وشديدة اجلفاف (١٩٧٨- نذير حممد  ،السنكري : د  - ٣

  .منشورات جامعة حلب) السورية
يف البادية السورية  شاريع اهليئة العامة إلدارة و تنمية الباديةملاخلطط اإلنتاجية السنوية  - ٤

 .روعها يف احملافظاتوف
............................................................................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


