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 :دراسةمنطقة ال

من حوض الساحل السوري ،  ل جزءً ك  شح و يُ  ،قع حوض األبرش غريب اجلمهورية العربية السوريةيح    
 .ل اجلزء اجلنويب الشرقي من زلافظة طرطوس إدارياً غح ش  و يح 

ه من الشمال حوض هنر د  و يح ، ²كم  250زيد مساحتو على و تح ، طولياً  أخذ احلوض شكالً يح    
 .ن اجلنوب حوض هنر الكبَت اجلنويب، و مالغمقة

 ،/ثا³م 3,2ط غزارتو و متوس   ،كم  45بلغ طولو حوايل يح  ، ونبع هنر األبرش من جبال الكفرونيح    
ط يف البحر ادلتوس   ، حيث يصب  م من منابعو إىل مستوى سطح البحر750نحدر من ارتفاع و يح 

 .كم  3على مسافة ة جنوب قرية عرب الشاطئ التابعة لناحية احلميدي  

م زبزينو ج  ، و حح م1998ضع باخلدمة عام الذي وُ  ،ةدي  الباسل جنوب قرية الياز  ئ عليو سد  ش  ن  أُ    
 .³م.م 103

 :ة البحثأهمي  

ر مياه هنة  أمهي   تكمن، و ة  سياحي  و اقتصادية   ة  بأمهي  )منطقة الدراسة( حوض هنر األبرش  تمي زيح    
يف رفد  اً م  اى و عامالً احلوض الزراعية، منطقة يف  لري  دلياه الشرب و ا اً مهم   األبرش يف كوهنا مصدراً 

 ، إضافًة إىل غٌت منطقة حوض األبرش بادلوارد الطبيعية.معظم الزراعات البعلية يف فًتات اجلفاف

، و  ة منطقة الدراسةوع البحث ىو أمهي  الطالبة دلوض إصلازت يف امهحح سح العوامل اليت  إن  من أىم     
 ة.ة والسيما الطبيعي  بنصيبها من الدراسات اجلغرافي   ظح وهنا مل ربح  كح 
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 مشكلة البحث:

( التدىور البيئي يف حوض األبرش )منطقة الدراسة تسارع عمليةمن مشكلة البحث يف ك  تح    
، و سوء استخدام ادلوارد الطبيعية ة احمليطةسليب يف البيئة الطبيعي  ث البيئي و تأثَته العن التلو   جمالنا

 و ،ائيادلالتلوث نات الوسط البيئي للحوض )و  كح ظم مُ ع  ، و ىذه ادلشكلة ظهرت يف مُ يف احلوض
 تكامل.مُ  طبيعي   ب  ت فيو كمرك  رح ث   ، و أح (تدىور احليويالو ، ًتبةالتدىور 

 أهداف البحث:

 هدف البحث إىل ما يلي:ي

 عوامل التدىور البيئي يف احلوض. ديدربح  -1
 .احلوضر البيئي احلاصل يف التدىو  شكالأديد ربح  -2
 ع معايَت للحفاظ على التوازن البيئي يف احلوض.ض  وح  -3
 . ة يف احلوضألمثل للموارد الطبيعي  االستثمار ا -4

 :ات البحثفرضي  

  دة التوازن جعل من إعا خطَت   د  البيئي يف احلوض إىل حح ت مستويات التدىور لح صح وح
 .اً يح ص  ع  ت ح س  مُ  وض أمراً للح

  ُايلكن إعادة التوازن البيئي للحوض بالرغم من تدىوره احلي. 
   البشري و  ة النشاطالبيئي و بُت نوع و كمي   بُت نوع و درجة التدىور ىناك عالقة ارتباط

 .مدى فعالية ىذه العالقة يكن إجياد
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 :مناهج البحث

 ها:اعتمد إصلاز البحث على رلموعة من ادلناىج و األدوات أمه  

و  ،و عواملها ،رىاو تطو   ،يف دراسة ظاىرة التدىور البيئي :ادلنهج الوصفي التحليلي الًتكييب-1
 .نات الوسط الطبيعيث مكو  دراسة تلو  يف  ، وة الناذبة عنهاو ادلشكالت البيئي   ،حجمها

نات و تبويبها و ع البيانات اإلحصائية و العي  الذي ساعد يف جح  الكمي: اإلحصائي   نهجادل-2
 ربليلها و استخراج النتائج منها.

 ة رىا و نتائجها و كيفي  منهج ادلشكالت: أسهم ىذا ادلنهج يف إبراز أسباب ادلشكالت و تطو  -3
 احللول ادلناسبة. التعامل مع ىذه النتائج من خالل اقًتاح

األسلوب الكارتوغرايف: الذي كان لو دور يف ىذا البحث من خالل االعتماد على ادلخططات -4
 و اخلرائط يف منطقة الدراسة.

 :الدراسات السابقة

بإجراء دراسة حول حوض  ة لالستشعار عن بعد حالياً ة العام  قوم وزارة الدولة لشؤون البيئة و اذليئتح  
 هنر األبرش.

ىذه الدراسات  ، و أىم  ةوضوع البحث دلناطق أخرى من سوري  تتناول م و ىناك دراسات مشاهبة
 ىي :

   اجملارير  ة العلوم يف جامعة تشرين بعنوان تأثَتالدراسة اليت قامت هبا أسهان زينب من كلي
َت ث البكتَتي يف مياه هنر الكبة و التلو  ة و البيوكيميائي  الكيميائي  -ةيف اخلصائص الفيزيائي  
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( العدد الثاين 16د )باجملل   ة جامعة دمشق للعلوم األساسيةقد نشرهتا رلل  ، و الشمايل
قامت خالذلا الباحثة بإجراء بعض  كامالً  ت ىذه الدراسة عاماً ، لقد استمر  2000

، باإلضافة إىل تعداد البكتَتيا متباينة ة للمياهة و البيوكيميائي  كيميائي  ة و الالقياسات الفيزيائي  
ة دلوقعُت رات ادلعوي  ، ادلكو  كويل( ة )االيشرشيايفورم الربازي  ، الكولةالكوليفورم الكلي  ية، التغذ

. و قد أظهرت النتائج ازدياد تشرين 16 ايل مع مصبو و حبَتة سد  على هنر الكبَت الشم
 ة يفتشرين خباص   16ة دلياه النهر بعد حبَتة ة و البكتَتي  ة و البيوكيميائي  ثات الكيميائي  ادللو  

ة ضمن ي  ن  رف الصحي ادلدح من ادلعامل و رلارير الص منطقة ادلصب بسبب تفريغ رلارير عدد  
 BOD₂₀⁵يات و أعداد البكتَتيا ادلدروسة و قيم ال ية ادلغذ  ، و ارتفعت كم  مياه النهر

ة بُت األكسجُت لكنها سلبي   ة وجود عالقة ارتباط  . كما أظهرت الدراسة اإلحصائي  أيضاً 
ة الربازي   بُت بكتَتيا الكوليفورم و عالقة ارتباط   ،(T( و درجة حرارة ادلياه )D.Oادلنحل )

(F.C  مع بكتَتيا الكوليفورم الكلي )( ةT.C( و االيشرشيا كويل )E.C  و ادلكو ) رات
، و لكنها مل ترتبط مع البكتَتيا متباينة BOD₂₀⁵( و كذلك مع Entة )ادلعوي  

 .H.Bالتغذية
 و اليت قسم ىندسة البيئة يف جامعة تشرين–ةلية اذلندسة ادلدني  ضحى يوسف من ك دراسة ،

د ة اجملل  دسي  ، سلسلة العلوم اذلنةتشرين للبحوث و الدراسات العلمي  ة جامعة نشرهتا رلل  
 –سوريا–ث مياه هنر العاصي ة تلو  جح ذح منح   :، و اليت محلت عنوان2009( 1( العدد )31)

ة . وىدفت الدراسة إىل اختيار إمكاني  GISة نظم ادلعلومات اجلغرافي  باستخدام برنامج 
من  ث على طول رلرى النهر ابتداءً لتلو  ث مياه هنر العاصي يف نقاط رصد امنذجة تلو  

جلودة ادلياه على طول نقطة مراقبة  33دبنطقة دركوش حيث مت توزيع  منطقة ربلة و انتهاءً 
يف  GIS / ArcMapة ستخدام نظام ادلعلومات اجلغرافي  ا ، و ذلذه الغاية مت  رلرى النهر
ث ذجة تلو  من / و متح  2008-2002رات جودة ادلياه التالية ادلختارة لألعوام /دراسة مؤش  



 .التدهور البيئي في حوض األبرش

 

 
 م

 

ح تُ اخ   ، ث  ادلكاين" و التثقيل بعكس ادلسافةالتحليل رلرى النهر باستخدام " ة ت صالحي  رب 
نات ادلياه ة لعي  رتباط بُت نتائج التحاليل ادلخربي  بعة حبساب معامل االطريقة النمذجة ادلت  

 وجود ُت  بتح ، ف ح ArcInfoباستخدام  اشتقاقاً  احلصول عليها اجملموعة و النتائج اليت متح  
لى ا يدل عث ادلدروسة شل  رات التلو  لدى معظم مؤش   p<o.o1يف ادلستوى معنوي   ارتباط  
 / GISو باستخدام نظام كن القول أن  . و من ىنا يُ ة منذجتها هبذه الطريقةإمكاني  

ArcInfo   ة اجملموعة و نات ادلائي  يكن تقليص عدد نقاط الرصد و زبفيضها و عدد العي
 . % 51.52 لة دبقداراحملل  

   ة العلوم يف جامعة بغداد بالعراقدراسة مقداد حسُت علي و جنان حامد جاسم من كلي ،
ر الفرات داخل األراضي ة دلياه هنة و البكتَتي  ة و الفيزيائي  بعنوان اخلصائص الكيميائي  

ة دلياه ة و البكتَتي  ة و الفيزيائي  من اخلصائص الكيميائي   واسع   ت هبا دراسة طيف  وسبح   .ةالعراقي  
ىذه اخلصائص   ر  يُ اغح رة يف ت ح دلؤث  للعوامل ا شامل   ة مع تقييم  هنر الفرات داخل األراضي العراقي  

و  و شاملة   دقيقة   ذلك من خالل إنشاء قاعدة معلومات   ،واً و مكاني   اً زماني   و نوعاً  اً كم  
. 2002-1998ة الدراسة منوذج( خالل مد  757من التحاليل لنماذج ادلياه ) كبَت    لعدد  

 ر  ايُ غح زمٍت يف قيم اخلصائص ادلذكورة ضمن ادلوقع الواحد و ت ح  ر  ايُ غح نت الدراسة وجود ت ح ي  ب ح 
 ز  ي   ين: األعلى و سبحح أتقسيم هنر الفرات إىل جز  ك مت  لذل إىل آخر و استناداً  مكاين من موقع  

ا شل   تقريباً  ًتاكيز بنسبة ثالثة أضعاف  ، و بارتفاع الةة، و األسفل دبياه كلوريدي  دبياه كربيتي  
معنوي يف تراكيز  ر  ايُ غح ة ادلياه باذباه أسفل النهر مع عدم وجود ت ح ي بنوعي  يعكس حالة الًتد  

ة ة ادلائي  ت سنوات الشح  زح ي   . سبحح دة عند مواقع زلد  رلرى النهر إال   العناصر النادرة على طول
  ة  و ذو أمهي   معنوي   بكتَتي   ث  ة عن تلو  مع عدم وجود أدل   كبَت    ة ادلياه بشكل  ي نوعي  د  رح ت ح ب  

 و مسافة   ة  ما زبتفي بعد مد   سرعانة و اليت ة و اخلدمي  قع الصناعي  اعدا بعض ادلو  كبَتة  
. تزداد يتيد اذليدروجُت عند مناطق عديدةبغاز كرب  ثةً عترب مياه النهر ملو  ، ىذا و تُ قصَتة
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يف  ة عال  زلتوى العناصر الثقيل تراكيز العناصر الثقيلة يف رواسب النهر باذباه اجلنوب و إن  
ات مع يف تراكيز العناصر الثقيلة دبقارنة احملط  ة الزيادة النسبي   . إن  ةات النهري  أصداف الرخوي  

ة إىل ة ادلذابة يف ادلياه باإلضافة بُت األمالح الرئيسجليوكيميائي  بعضها تعود إىل اإلرتباطات ا
توصيات ىذه الدراسة ىي متابعة اخلصائص  . كان من أىم  ة و األخرىادلصارد الصناعي  

لضمان ديومة استخدام مياه  متكامل   نوعي   ليل  ة دلياه هنر الفرات دبا يضمن وجود دالنوعي  
لواقع شبكات ادلنازل يف حوض النهر  شامل   هنر الفرات لألغراض ادلختلفة و إجراء مسح  

ع يف استخدام تها و كذلك التوس  ق احملافظة على نوعي  ة تطويرىا دبا يق  لدراسة إمكاني  
 تطبيق القوانُت و األنظمة بشكل   وحدات ادلعاجلة للمياه ادلختلفة و إعادة تدويرىا مع

 ث يف مياه النهر. أو التقليل من مستويات التلو   د  لضمان احلح  صارم  
 

 طالبةال تمح ا، و لذلك قح شاملة ة  طبيعي   ة  جغرافي   وجود دراسة  م دح عح  ُتشَت الدراسات السابقة إىل   
بعُت االعتبار العوامل  ةً ذح ة، آخ  جغرافي   هنر األبرش من وجهة نظر   بدراسة التدىور البيئي يف حوض

اختيار موضوع البحث إللقاء الضوء  ، و ذلذا السبب مت  ات الوسط الطبيعي احمليطنح و  كح رة يف مُ ادلؤث  
 .على أىم ادلشكالت البيئية اليت يعاين منها حوض هنر األبرش
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 :مةالمقد  

ة العذبة اليت ة املوارد املائي  خباص   ة عرب الزمن إىل استنزافها، واإلنسان للموارد الطبيعي   ثماراست ىأد     
مشكلة التدىور البيئي  عد  اوز ذلك إىل إحلاق الضرر هبا و تلويثها، و ت  ل أساس احلياة، و ت   ك  ش  ت  

، و ضعف قدرة وت  م  ر  نات النظام البيئي ب  كو  عين تدىور م  و أخطر مشكالت العصر، و اليت ت   من أىم  
 .الوسط البيئي الطبيعي على التجدد

للخطر  نال االىتمام على املستوى العاملي، نظراً املوضوعات اليت ت   التدىور البيئي من أىم   عد  ي     
 املستقبل القريب. ر بوذ  ن  الكبري الذي ي   

ستخدم مياىو يف ري أراضي حوض األبرش الزراعية، و ت  ، ةم  اة اهلهنر األبرش من املوارد املائي   عد  ي     
ة، أضحى ة و زيادة املراكز السكني  اإلنسان للمنطقة بأنشطتو االقتصادي   ثمارو مع استمرار استلكن  

إىل البحر  ثات املختلفة إىل الوسط الطبيعي احمليط باحلوض و من ث  لنقل امللو   وسيلةً هنر األبرش 
التلو ث يف احلوض: ك البيئيظهر عالئم التدىور دأت ت  ، و مبرور الزمن ب  يف منطقة املصب  ط املتوس  

من اجلدير  كان  و، املائي لنهر األبرش، و تدىور تربة احلوض الزراعية، و التدىور احليوي يف املنطقة
الدراسة  منطقة  ها و إجياد احللول هلا، على اعتبار أن  م  اق  ف  لت    د  االىتمام هبذه املشكلة و وضع ح  

األمر ب تطل  ي لذلك .و الوطين ية على النطاق احملل  قتصادي  هلا أمهيتها اال زراعيةٌ و  ةٌ سياحي   منطقةٌ 
 .من التدىور البيئي يف حوض األبرش للحد   الالزمةاءات ختاذ اإلجر او ، و صيانتها البيئة محاية
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 األبرشنهر ة لحوض ة الطبيعي  الخصائص الجغرافي  
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 الفصل األول

 األبرشنهر ة لحوض ة الطبيعي  افي  الخصائص الجغر 

 :المساحةالحدود و الموقع و : أوالً 

من حوض  ل جزءً شكّ رقي من ؿبافظة طرطوس، ويُ يف اعبزء اعبنويب الشاألبرش هنر قع حوض يَ    
موقع اغبوض بالنسبة  (1، و توّضح اػبارطة )طعلى سواحل البحر اؼبتوسّ  اؼبمتدّ الساحل السوري 

 لسورية:للجمهورية العربية ا

 (: موقع حوض األبرش بالنسبة للجمهورية العربية السورية.1اػبارطة )

 
 ـ(.2014طرطوس ) ؿبافظة مديرية البيئة يف اؼبصدر:             

و اعبنوب الشرقي من اعبنوب  و ،ارنطَ ة و اؼبِ مقَ من الشماؿ حوضي الغَ  حوض األبرش د  يَ    
و من الغرب  ،ةالساحليّ ة للجباؿ من الشرؽ السفوح الغربيّ ه بينما يدّ  ،حوض هنر الكبَت اعبنويب

 :(2)اػبارطة  يف حٌ ض  وَ ىو مُ كما ،  طاؼبتوسّ  البحر
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 .حوض األبرش بالنسبة لألحواض اجملاورة موقع :(2) اػبارطة

 
 ـ(.2014) طرطوسؿبافظة ة يف ة اؼبوارد اؼبائيّ اؼبصدر: مديريّ              

حىت  باكبدار شديد صافيتامنطقة  إىلـ 750على ارتفاع  لكفروفاؿ امن جبهنر األبرش  رييَ    
ة روافد يف أثناء رفده عدّ كبداراً، و يَ ا ؾبراه أقلّ صبح ية كربى قرى صافيتا ليُ يصل جنوب قرية اليازد

صل و يف سهل عكار ليَ  ةالريانيّ و الصفصافة، و العرمية، و زبرقاف، كقرية   عشرات القرىب مروره
 .كم3جنوب قرية عرب الشاطئ التابعة لناحية اغبميدية على مسافة  طاؼبتوسّ  البحريف  بّ صُ يَ 

  207 كبومنها  قعيَ ، ، ²كم(235) كبوو األبرش من منبعو إىل مصبّ  هنرحوض بلغ مساحة تَ    
 ، وضباهيف ؿبافظة  ²كم  2 كبو و ،ضبصيف ؿبافظة  ²كم  26 كبو و ،يف ؿبافظة طرطوس ²كم

 .1كم10و  5 عرض اغبوض بُت راوحي
يف ؿبافظة ضباه، وناحية  منطقة مصياؼمن  أراضي ناحية عُت اغبالقيم ع اغبوض علىتوزّ يَ    

ناحية دوير  ، ومنطقة مركز ضبص يف ؿبافظة ضبصمن  ناحية شُت منطقة تلكلخ، ومن  الناصرة
                                                           

 .ـ(2014) ستشعار عن بعدة لالاؽبيئة العامّ  - 1
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غبلو و ة و مشىت اسبّ  ناحية البارقية و السيسنية و رأس خشوفة و ، ومنطقة دريكيش من رسالف
يف ؿبافظة  منطقة مركز طرطوس منو الصفصافة  ةاغبميديّ  منطقة صافيتا، و ناحية من مركز صافيتا

 ة.قرية اغبميديّ  يفالساحل السوري  ينتهي عند و ،طرطوس
غبوض األبرش ضمن احملافظات، حيث تقع معظم  اؼبساحات التفصيلية (1) اعبدوؿ بُّت يُ    

 و أصغر مساحة ضمن ؿبافظة ضباه: مساحة اغبوض ضمن ؿبافظة طرطوس،
 .األبرش على مستوى احملافظات ع مساحة حوضتوزّ  :(1)اعبدوؿ 

 ²المساحة كم المحافظة التسلسل حسب المساحة
 206.8 طرطوس 1
 26.2 ضبص 2
 1.9 ضباه 3

 234.8 234.8 اجملموع
 ـ(.2014) ستشعار عن بعدة لالاؼبصدر: اؽبيئة العامّ 

اؼبساحات التفصيلية غبوض األبرش ضمن اؼبناطق اإلدارية، حيث تقع أكربىا  )2)يُبُّت اعبدوؿ    
 و أصغرىا ضمن منطقة دريكيش: ،ضمن منطقة صافيتا

 .األبرش على مستوى اؼبناطق اإلدارية ع مساحة حوضتوزّ  :(2) اعبدوؿ

 التسلسل حسب المساحة
 ²المساحة كم المحافظة المنطقة لكل محافظة

 136.52 طرطوس صافيتا 1
 70.28 طرطوس مركز طرطوس 2
 0.0002 طرطوس دريكيش 3
 17.27 ضبص مركز ضبص 4
 8.90 ضبص تلكلخ 5
 1.85 ضباه مصياؼ 6

 234.79 اجملموع
 ـ(.2014) ار عن بعدستشعة لالاؼبصدر: اؽبيئة العامّ 

ث تقع أكربىا اؼبساحات التفصيلية غبوض األبرش ضمن النواحي اإلدارية، حي (3)يُبُّت اعبدوؿ    
 ضمن ناحية مركز صافيتا، و أصغرىا ضمن ناحية دوير رسالف:
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 .األبرش على مستوى النواحي اإلدارية ع مساحة حوضتوزّ  :(3)اعبدوؿ 

التسلسل حسب 
 المساحة لكل محافظة

 ²المساحة كم المحافظة المنطقة الناحية

 68.83 طرطوس صافيتا مركز صافيتا 1
 36.58 وسطرط صافيتا مشىت اغبلو 2
 19.41 طرطوس صافيتا السيسنية 3
 10.23 طرطوس صافيتا سبة 4
 1.44 طرطوس صافيتا البارقية 5
 0.0114 طرطوس صافيتا رأس اػبشوفة 6
 49.07 طرطوس طرطوس الصفصافة 7
 21.19 طرطوس طرطوس اغبميدية 8
 0.0001 طرطوس دريكيش دوير رسالف 9
 17.27 ضبص مركز ضبص شُت 10
 8.90 ضبص تلكلخ الناصرة 11
 1.85 ضباه مصياؼ عُت حالقيم 12

 234.79 اجملموع
 ـ(.2014) ستشعار عن بعدة لالاؼبصدر: اؽبيئة العامّ 

مساحة  ، حيث تقع أكربة غبوض األبرش ضمن القرىاؼبساحات التفصيلي (4)يُبُّت اعبدوؿ    
 :حكر كايبية ، و أصغرىا ضمن قر عيوف الواديرية ق ضمن للحوض

 .األبرش على مستوى القرى توزع مساحة حوض :(4)اعبدوؿ 

المساحة الواقعة ضمن  ²مكمساحة القرية   اسم القرية رقم متسلسل
 ℅ ²مكالحوض  

 34 838.76 2487.70 غنيو 1
 100 3807.02 3807.02 عُت بشرييت 2
 94 10999.08 11681.12 سبة 3
 24 3717.62 15492.13 اػبرابة والشيخ جابر 4
 20 910.69 4587.67 ةمييساعبو  5
 4 249.01 6332.55 شاص 6
 48 3523.01 7273.91 زاىد 7
 100 1990.59 1990.59 تل كزؿ 8
 98 12335.20 12621.46 عرب الشاطئ 9
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 66 1608.66 2420.52 عُت زبدة 10
 5 164.75 3065.94 صبوحية 11
 66 3621.42 5483.07 اغبميدية 12
 61 1207.79 1983.52 بلعُت الزبدة اعب 13
 100 7579.45 7579.45 الريانية 14
 4 53.65 1289.55 وتناح 15
 36 293.74 825.71 منت الصفصافة 16
 10 161.70 1621.34 وادي اؼباس 17
 100 3569.64 3569.64 هر اغبجرض 18
 11 422.81 3865.05 دوير الطليعي 19
 45 3212.85 7148.18 اعبماسة 20
 98 11012.75 11182.47 فصافةالص 21
 57 732.60 1283.61 اؽبرمل 22
 18 1322.63 7435.78 ظبرياف 23
 100 6058.17 6058.17 ضهر بشَت 24
 100 5158.45 5158.45 ميةالعر  25
 55 1290.35 3964.11 يحبوز  26
 100 782.18 782.18 التوانُت 27
 1 6.31 1134.84 جب األملس 28
 0 0.003 1339.98 سحكر جب األمل 29
 100 2388.19 2388.19 فتاح أبويل 30
 91 1054.44 1152.43 قافزبر  31
 55 6079.60 11052.61 الطليعي 32
 100 1004.18 1004.18 أبويل 33
 0 3.77 2987.85 عُت دابش 34
 100 3188.40 3188.40 اؼبعيصرات 35
 82 932.06 1132.89 دبسقس 36
 71 785.48 1113.71 بيت أضبد ونوس 37
 33 1450.76 4382.34 تركب 38
 12 42.14 345.06 حكر بيت دبسقس 39
 100 4084.96 4084.96 اليازدية 40
 100 3672.49 3672.49 بيت أبو كنعاف 41
 100 8398.93 8398.93 أـ حوش 42
 100 2076.20 2076.20 السيسنية 43
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 81 1491.49 1851.03 ضهر اليازدية 44
 100 1513.30 1513.30 أبو ضبداف خربة 45
 71 3165.70 4461.13 بدادا 46
 100 2218.84 2218.84 صهيوف 47
 100 1918.47 1918.47 بيت ناعسة 48
 1 33.36 3475.27 دريكيش زريب 49
 97 1549.97 1601.96 حنجور 50
 100 1296.47 1296.47 ضهر البياطرة 51
 100 879.79 879.79 مرج دياب 52
 58 3068.45 5320.07 بيت الشيخ يونس 53
 100 2364.34 2364.34 لعةالت 54
 38 729.33 1938.93 اؼبعوانة 55
 100 1594.51 1594.51 زوؽ بركات 56
 99 1967.09 1982.58 بيت عمراف زينة 57
 100 1615.80 1615.80 ةبعمر  58
 58 2181.11 3774.91 عامودي 59
 29 404.19 1399.92 اؼبندرة 60
 49 771.80 1590.16 بونياح 61
 21 1132.81 5289.07 ؾبيدؿ 62
 14 209.59 1491.44 رويسة اؼبندرة 63
 26 580.03 2255.91 راس مندور 64
 23 1055.35 4603.55 نبع كركر 65
 38 767.51 2010.28 طوبق 66
 100 3416.77 3416.77 أوبُت 67
 14 145.11 1027.68 اؼبلوعة 68
 100 1736.61 1736.61 ة مغيزؿبالط 69
 100 1723.91 1723.91 اعبديدة 70
 90 2566.24 2863.44 كفروف بدرة 71
 100 1805.36 1805.36 حكر ـبيرب 72
 100 614.63 614.63 حكر زىية 73
 99 1560.76 1573.34 حفة اؼبوارنة 74
 100 331.70 331.70 حكر كايب 75
 34 984.96 2925.60 كفروف زريق 76
 100 1189.90 1189.90 اؼبوارنة مهَت 77
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 8 947.97 11196.84 السويدة 78
 100 1108.57 1108.57 حكر بيت الباردة 79
 97 2164.07 2237.80 كفروف بشور 80
 100 1997.26 1997.26 ي الرـومهَت  81
 100 966.24 966.24 يوادي اجملاو  82
 100 2075.66 2075.66 بشرائيل 83
 12 406.96 3303.93 معةالصو  84
 80 2040.59 2540.44 سنديانة أوبُت 85
 1 15.59 1421.70 بيت طيوف 86
 100 1128.16 1128.16 بصرصر 87
 100 1180.57 1180.57 يسمالشما 88
 28 553.81 1952.96 ة أوبُتيمك 89
 100 3239.56 3239.56 بيت عركوش 90
 100 2646.42 2646.42 نشَت 91
 100 2490.26 2490.26 ةبسماق 92
 100 1166.74 1166.74 بيت سركيس 93
 100 1005 1005 بساتُت 94
 100 1510.24 1510.24 متبت 95
 100 2424.90 2424.90 مشىت اغبلو 96
 100 566.39 566.39 عنابة 97
 39 1050.29 2689.05 عُت الكبَتة 98
 100 2152.02 2152.02 جنُت 99

 31 289.73 926.26 بيت اؼبرج 100
 68 14612.53 21423.95 عيوف الوادي 101
 67 1591.81 2370.79 جورة الطبوش 102
 100 4466.96 4466.96 بصَتة 103
 10 191.94 1913.41 عُت التينة 104

 ـ(.2014ستشعار عن بعد )ة لال: اؽبيئة العامّ اؼبصدر
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 :التركيب الجيولوجي: ثانياً 
 الوضع الستراتغرافي:-1
لنهر اغبوض األعلى من الزمن اعبيولوجي الثاين  األوسط و األدىن ل تشكيالت اعبوراسيشغَ تَ    

العقد  و من اغبجر الكلسي والكلس الدولومييت نةٌ وّ كَ مُ  ةة النفاذيّ شديد و ىي صخورٌ األبرش، 
من  تالسفلي للتشكيال اعبزء األوسط وتكّوف يَ ، بينما ة يف اعبزء العلوي من التشكيالتيّ الصوان

ر الكلسي السميك غَت من اغبج نادرةٍ  الكلسي الدولومييت مع تداخالتٍ  الدولوميت و اغبجر
 .قواضح التطبّ 

األسفل و األوسط تشكيالت الكريتاسي  األوسط و علىاأل رىًتؽ حوض األبرش يف اجمليَ    
الكلسي اؼباريل كلسي مع اغبجر الجر اغباوب نَ نة من تػَ اؼبكو   السفلي( )السنومانياف العلوي و

نة من تناوب دولوميت ، كما يًتؽ اغبوض يف ىذا اعبزء تشكيالت األلبياف اؼبكو  النفاذيةاؼبتوسطا 
اغبجر  من اغبجر الكلسي و طبقاتٍ  ومارؿ دولومييت وعقد نادرة من الصواف يف القسم العلوي و

الزمن اعبيولوجي الثالث  منكذلك تشكيالت البليوسُت  و ،الدولوميت و ؿاؼبار  و يلالكلسي اؼبار 
 نة من البازلت.اؼبكو  

، حيث ةيّ الرباع ة وة و التشكيالت النيوجينيّ ات البازلتيّ األدىن الصبّ  قسمواألبرش يف  هنرًتؽ يَ    
ة ة الرسوبيّ ف التشكيالت النيوجينيّ ، بينما تتكوّ الربكاين ف  الطَ  ازلت وة من البَ ات البازلتيّ ف الصبّ تتكوّ 

ف من ة فتتكو  تشكيالت الرباعيّ ، أما الَتاالكونغلوم اغبجر الرملي و الغضار و لبحري وت امن السيل
 الرمل. اعبالميد و من اغبصى و و طبقاتٍ  حبري ناعمٍ  سٍ سيلي
 ر،ذباه البحبإ ة األحدث ميالً خفيفاً و الطبقات الثالثيّ  يل طبقات اعبوراسي و الكريتاسيسبَ    

 – 600إىل أدىن من مستوى ) الكارستية ظاىرأثر اؼب تدّ ميَ  .قرب الساحل نعطاؼحيث تنتهي با
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ة العائدة للسينوماين و ة الدولوميتيّ حيث يبدأ ظهور الصخور الكلسيّ  ،فوؽ سطح البحر ـ(800
 .1للتوروين

 ل تالؿَ شكّ تُ  صلة وح متّ بِ صْ ة األصل، تُ ة بركانيّ ندفاعيّ من الصخور اإل متفرقةٌ  صغَتةٌ  بقاعٌ  نتشرتَ    
 .2متداداهتا كبو سهل عكاراو  تلكلخ

 لوضع التكتوني:ا-2
 متمايزةٍ  يف منطقةٍ  (السورياآلسيوي )-اإلفريقيهنداـ إىل الغرب من فالق اإلاألبرش  قع حوضيَ    

الوضع د ق  عَ تػَ ذباه اعبنوب الغريب حىت البحر. يػَ ارتفاعاهتا من الشماؿ الشرقي باتتدرج  جيومورفولوجياً 
و  اً،يّ غرب اً يّ وبجن-اً يّ شرق اً يّ مشال اً ذباىاتأخذ  و الفوالق حيث تكثرالعلوي  ئولحوض يف جز التكتوين ل

األدىن فتكوف  ، أما يف اعبزء األوسط واً يّ شرق اً يّ جنوب-اً يّ غرب اً يّ مشال اً ذباىاو  اً،يّ غرب-اً يّ شرق اً ذباىا
 :األبرش حوض ة يفعات اعبيولوجيّ التوضّ  (3)ارطة  اػببُّت تُ و  ،3أو معدومة الفوالق قليلةً 

 
 
 
 
 

                                                           

1 - Study and complete design works for the integral development of 
the Syrian Akkar plain and Bekaa area, first phase, technical and 
economic report with general scheme, volume 5, geological and 
hydrogeological investigations, Akkar plain, ministry of irrigation, 
1985, p 30, 31. 

 .209، ص 1990ة، جامعة دمشق، ة السوريّ عادؿ عبد السالـ. األقاليم اعبغرافيّ  - 2
 ـ(.2014) ستشعار عن بعداؽبيئة العامة لال - 3
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 .األبرش ة غبوضرطة اعبيولوجيّ اػبا :(3) اػبارطة

 
 ـ(.2014) اؼبصدر: مديرية اؼبوارد اؼبائية يف ؿبافظة طرطوس        

 :التضاريس: ثالثاً 
تقسيم ميكن ة يف حوض األبرش، و ة و السهليّ ة و اؽبضبيّ ة اعببليّ اريسيّ عت اؼبظاىر التضَ نوّ تَ    

 :ىي ، وللساحل و موازيةٍ  زةٍ ايمتم مناطقٍ  إىل ثالث اً اؼبنطقة تضاريسيّ 
عن مستوى سطح البحر رتفاعها ابلغ ، و يَ كم15–3بلغ عرضها يَ  :ساحليمنطقة السهل ال -1

و لُ ثػ  و ميَُ  ،على طوؿ ساحل البحر ميتدّ  قٍ ضيّ  ساحليٍ  عن شريطٍ  ، وىي عبارةٌ ـ100من  أقلّ 
 .األبرش حوضغريب  ض عكارفَ نخَ مُ 

 جبل عُت خبيتة يف اغبوض األوسط.ك  ،ـ750 ـ و100 بُترتفاعها إ راوحيُ  :ةتلي  القة منطال -2
 ، كمنطقة جبل اؼبشىت يف اغبوض األعلى.1ـ750رتفاعها عن إزيد يَ  :ةجبلي  ال منطقةال -3

                                                           

ة ، اؽبيدرولوجيا، مديريّ 1حوض الساحل، جزءيف  ةة و اؽبيدرولوجيّ يات و الدراسات اؽبيدروجيولوجيّ التحرّ  - 1
 .5، ص 1979ة، األحواض اؼبائيّ 
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من  2كم175 اليت َتشَغل ةريسو اعببليّ بتضا األوسط و علىو األطّاعيف قاألبرش  حوضصف تّ يػَ    
ة عند األطراؼ اعبنوبيّ صبح منخفضاً اغبوض يُ  أفّ  إّل  ،(1) 2كم235الكلّية البالغة  مساحة اغبوض

ط متوسّ  فإفّ  ذال ،كقّمة جبل اؼبدورة  (ـ800)حوايل ع رتفا اقة بلو قمم متفرّ  و ،ساحلّيةلجباؿ الل
لغ باليت يَ  وانب النهر( عبV)شكل األبرش  هنرخذ وادي تّ يػَ  و ،ـ(520) رتفاع اغبوض غَت كبَتٍ ا
طاع قاليري النهر يف و  ،درجةً (˚40–˚30مقدارىا ) كبدارٍ إو بزاوية  ـ،(200–150رتفاعها )ا

وادي هنر   شكلغَّت تَ يػَ و  ،اًل إىل السهل الساحليقّ نػَ تػَ ة مُ وض ذو التضاريس التليّ من اغب األوسط
صبح ذلك تُ  دبع ،نحرؼاؼبشبو أنو على الغالب يتفظ بشكلو  ّل يف ىذه اؼبنطقة إ اً مرار  األبرش

صل عرض يَ و  ،اكبدارىا بالتايل يقلّ  ـ و(100عن )ارتفاعها زيد يل و  لبفاضاً االسفوح أكثر 
من اغبصى النهر رى ؾبل ك  شَ لتَ  نظراً  و ،(ـ40–30لنهر يف بعض األماكن )السهل الفيضي ل

و  كن الضحلةكبدار النهر يف األما ا لبفاضابسبب  وجريان يتباطأاغبجارة الكبَتة بعض  الصغَتة و
حبيث  قٌ ؼبواقع ضيّ يف بعض ا و ،قاع الوادي غَت عريض حيث تعرّج ؾبراه و خباّصة يف اغبوض األدىن

الحظ يُ و  ،و طبيعة اؼبنطقة الكارستية بسبب اغبت الًتاجعيّكاًل خانقاً ـ ُمش(6–5يصل إىل )
اؿ جملرى يف على ضفاؼ ا بسبب زيادة منسوب مياه النهر و ضعف اكبدار اؼبنطقة ىاتٌ تشوّ 

 .سهليٍ  طابعٍ  ذو ساحليٍ  حيث يري النهر يف سهلٍ  كم األخَتة(10)

ط متوسّ و يبلغ ، فافو خاليٌة تقريباً من اؼبصاطبو ض، كبو اعبنوب الغريباألبرش هنر جو ؾبرى تّ يػَ    
 .%30تصل حىت  كبَتةً   وأماكن كبدارات يف بعضاإلتكوف  و، %18كبدار اجملرى اؼبائي ا

                                                           

1- Study and complete design works for the integral development of the 
Syrian Akkar plain and Bekaa area, first phase, technical and economic 
report with general scheme, volume 3, hydrology and climate, Akkar 
plain, ministry of irrigation, 1985, p 2. 
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 هنر، و 2كم(50) مساحة حوضوالذي تبلغ ُت هنر جن :ىي أساسيةٌ  روافدٌ األبرش  رهنرفد يَ    
 2.1كم(125) مساحة حوضوالذي تبلغ مشىت اغبلو 

العتبات و  األوسط ى النهر األعلى وظهر يف ؾبر تَ ، و شكاًل متطاولً األبرش حوض أخذ يَ    
فيها ليأخذ مقطعو  ع الواديسِ ت  يػَ  و، ةً تليّ  يف اغبوض األوسط منطقةً األبرش هنر عرب يَ ، و اؽبدرات

ساع الوادي و تّ ل ، و نظراً بسبب قّلة اكبدار اجملرى اؼبائي عند هناية اغبوض Uشكل حرؼ 
 .2األحجار رة واغبصى اؼبدوّ  النهر يف قاعب سّ تًتَ يف القسم اؼبذكور  ريافة اعبلبفاض شدّ ا

 ، وسهل عكار إىل صلإىل أف يَ  قةٌ ضيّ  ؿٌ و األوسط سهو اعطّ يف ق هنر األبرش توضع على جانيبتَ    
جو كبو اعبنوب على جانيب ؾبرى النهر اؼبتّ الفيضي ل سع السهتّ يمن جانب قلعة العرمية  بتداءً ا

 .الغريب يف كافة أقسامو
ف التضاريس السائدة وْ د على كَ ا يؤكّ ، فبّ ةة تنطبق على اؼبيوؿ الطبقيّ غرافيّ كبدارات الطبو تكاد ال   

 و و ظهراتٍ  ح و تقسمها إىل حجَتاتٍ د ىذه السفو د  رغم األودية الكثَتة و العميقة اليت زبَُ ، ةً بنيويّ 
 .سيالت اؼبائيةاؼب تنتشر بُت صغَتةٍ  ىضباتٍ 

ها تزداد ، لكنّ غبالت واضحةً من ا ة ل تكوف يف كثَتٍ بدايات األودية يف اؼبنطقة الكارستيّ  إفّ    
طعها ، حيث تتفق مقاالتوروين–ة يف حزاـ السينوماينالقاسي ىا طرقها يف الصخوررِ فْ مع حَ  وضوحاً 
 ة بالسقطات ودار و الغنيّ كبدة الة شديكذلك مقاطعها الطولنيّ  قة و العميقة، وة الضيّ العرضانيّ 

 ع، و مها اؼبياه مساراهتا من جهةٍ ة اليت قطعتها و حفرت فية و الصخريّ ، مع األشكاؿ البنيويّ الركب
اء هنوض اؼبنطقة و ، نتيجة ذبدد األعماؿ اعبيومورفولوجية من جرّ ثانية ة من جهةٍ حداثة عمر األودي

                                                           

ة غبوض العامّ  ة الريّ ة، اؽبيدروغرافيا، مديريّ ة يف حوض الساحل، الدراسة اؽبيدرولوجيّ مشروع اؼبوازنة اؼبائيّ  - 1
 .2005الساحل، 

 .226، ص 2002ه، جامعة دمشق، ة اؼبياعبد الكرًن حليمة. إقليم الساحل السوري، دراسة يف جغرافيّ  - 2
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 ةٍ بنائيّ  ة حركات هنوضٍ دّ عِ ض جباؿ الساحل لِ ة تعرّ اؼبالحظات اؼبيدانيّ  دؤكّ  مستوى األساس. تُ غَّت تَ 
ىذا و ينعكس  ،و عرب اغبقب الرابع اعبيولوجي ،(البليوسُتهناية اغبقب الثالث اعبيولوجي ) منذ

يقة الض يف األعلى، و اً عريضة اؼبفتوحة نسبيّ ، الة اؼبتداخلةذات اؼبقاطع العرضانيّ األمر على األودية 
–450رتفاع )ايُت يقعاف على كما ينعكس على اؼبنطقة بوجود مستو ،  العميقة احملفورة يف األسفل

 .1فوؽ سطح البحر (ـ300–270رتفاع )اـ( و 530
 طقٍ اإىل منيف اعبزء األعلى من اغبوض  ةٍ جبليّ  للحوض من مناطقٍ  تضريسياين الوضع البَ تَ يػَ    

ح ض  وَ و تػُ  ،وض من اغبيف اعبزء األدىن ةٍ سهليّ  طقٍ اإىل من ، ويف اعبزء األوسط من اغبوض ةٍ ىضبيّ 
 ذلك اػبارطة التالية:

 .برشاأل ة الرتفاع عن سطح البحر غبوضخارط :(3) اػبارطة

 
 ـ(.2014) ستشعار عن بعدة لالالعامّ اؼبصدر: اؽبيئة            

بُت الذي يُ  (5) اعبدوؿ قَ فْ وِ  بحررتفاع عن سطح الحسب الاألبرش حوض  تقسيم أراضي تَّ    
 :مساحتو ة ؽبا منو النسبة اؼبئويّ  رتفاع عن سطح البحرسب الحباغبوض مساحة أراضي 

                                                           

 .212-210، ص 1990ة، جامعة دمشق، ة السوريّ األقاليم اعبغرافيّ  .عادؿ عبد السالـ - 1



 .األبرش لحوض ةالطبيعي   ةالجغرافي   خصائصال: األول الفصل

 

 

16 

 

 .ألراضي حوض األبرشاع عن سطح البحر الرتف :(5) اعبدوؿ

 ℅ ²المساحة كم االرتفاع عن سطح البحر م تسلسلرقم م
1 0-100 59.8 25.5 
2 100-200 48.8 20.8 
3 200-300 36.1 15.4 
4 300-400 17.1 7.3 
5 400-500 16.3 6.9 
6 500-600 13.7 5.8 
7 600-700 10.6 4.5 
8 700-800 16.5 7 
9 800-900 14.3 6.1 

10 900-1000 1.7 0.7 
11 1000-1100 0.2 0.1 

 100 235 اجملموع
 ـ(.2014) ستشعار عن بعداؼبصدر: اؽبيئة العاّمة لال

مساحة اغبوض، أما % من 25.5 حوايل ـ100رتفاعها عن ا ضي اليت يقلّ ااألر  ت نسبةغَ لَ بػَ 
، أما % من مساحة اغبوض43ل حوايل كّ شَ فتُ  ـ400-100رتفاعها بُت اراوح األراضي اليت ي

 .1ـ1100-400بُت  فيها رتفاعال% الباقية فَتاوح 33
من فئات درجات فئة   مساحة كلّ بُّت الذي يُ  (6) اعبدوؿ قَ فْ كبدار وِ رجات التقسيم د تَّ    
 :مل مساحة اغبوضو نسبتها اؼبئوية من ؾبُ  كبدارال

 
 
 
 

                                                           

 ـ(.2014) ستشعار عن بعدة لالاؽبيئة العامّ  - 1
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 .حوض األبرشدرجات الكبدار يف  :(6) اعبدوؿ

 ℅ ²المساحة كم درجة االنحدار رقم متسلسل
1 0-1 11.11 4.73 
2 1-2 19.31 8.22 
3 2-5 48.66 20.71 
4 5-10 61.10 26.00 
5 10-15 42.71 18.18 
6 15-20 26.15 11.13 
7 20-30 21.22 9.03 
8 30-60 4.72 2.01 

 100 235 اجملموع
 ـ(.2014) ستشعار عن بعدة لالاؼبصدر: اؽبيئة العامّ 

و األراضي  ،ة اغبوض% من مساح11 كبو% 20 كبدارىا عنااليت يزيد  األراضي بلغت نسبة
كبدارىا ال ألراضي اليت يق، أما ا% من مساحة اغبوض31 كبو% 20و10بُت  كبدارىااراوح اليت ي
 .األبرش% من مساحة حوض 58 كبول ث  مَ فتُ  %10عن 
رتفاع ال و ،على خطوط تقسيم اؼبياه عتماداً ا رئيسةٍ  إىل ثالثة أقساـٍ  األبرش كن تقسيم حوضميُ    

 على النحو التايل: ،زة لكل قطّاعو الظواىر اعبيومورفولوجية اؼبميّ  عن سطح البحر
 :لنهر األبرش الحوض األعلى -1

 بدأ ىذا اعبزء من اغبوض من أراضي ؿبافظة ضباه )جزء من أراضي ناحية عُت اغبالقيم( ويَ    
ضي طرطوس )جزء من أراضي إىل أرا تدّ و ميَ  ،الناصرة( ضبص ) جزء من أراضي ناحييت شُت و

راوح ي ، و(جزء من ناحية مركز صافيتا جزء كبَت من أراضي ناحية مشىت اغبلو و ناحية سبة و
و ينتهي اغبوض  ،ـ1100-400بُت  مااألبرش لنهر اغبوض األعلى  رتفاع عن سطح البحر يفال

، و باردةر بيت الحك، و اعبديدة، و بالطة مغيزؿ، و لى يف أراضي القرى التالية: بقطواألع
 سنديانة أوبُت.
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 :لنهر األبرش الحوض األوسط -2
ة، من أراضي ناحية السيسنيّ  جزءً  و ،من أراضي ناحية صافيتا كبَتاً  ي اغبوض األوسط جزءً ط  غَ يػُ    
، و تنتهي أراضي ـ400-100ض األوسط للنهر مابُت رتفاع عن سطح البحر يف اغبو راوح الي و

 تقع حبَتة سدّ  دبسقس، و، و وانُتالت، و شَتبضهر ضي القرى التالية: اغبوض األوسط يف أرا
 ضمن أراضي ىذا اغبوض يف اعبزء األسفل منو.)حبَتة الباسل( الباسل 

 الحوض األدنى: -3
من ناحية الصفصافة حيث تنتهي أراضي ىذا اغبوض  كبَتاً   تغطي أراضي اغبوض األدىن جزءً    

 .ـ100رتفاع عن سطح البحر يف ىذا اغبوض عن نخفض الط، و يعلى ساحل البحر اؼبتوسّ 

 :و عناصره اخن  الم  : رابعاً 
 و صيفٍ  و رطبٍ  معتدؿٍ  تاءٍ ىو اؼبناخ اؼبتوسطي العادي مع شحوض األبرش منطقة  اخَ نَ مُ  إفّ    

، ذو رطوبٍة مرتفعٍة على مدار العاـ، و تَتمّيز اؼبنطقة دبعّدلت ىطٍل مطرٍي عالية و جاؼٍ  حارٍ 
 سبّياً.ن

ة، و بالتايل أكثرىا تأثَتاً يف حياة ة الطبيعيّ رة يف الظروؼ البيئيّ اؼبناخ من أكثر العوامل اؼبؤثّ  دّ عَ يػُ    
حوض األبرش إىل توضيح مدى  ة، و هتدؼ دراسة عناصر ُمناخقتصاديّ و أنشطتو الاإلنساف 

ة و أثرىا يف اغبياة النباتيّ عها من مكاف آلخر، ة اؽبطل و توزّ التفاوت يف درجات اغبرارة و كميّ 
امتداد ربت تأثَت يف فصل الشتاء  اؼبنطقةقع تَ  ة، إذالعمرانيّ  ة و اؼبزروعة، و التجّمعاتالطبيعيّ 

و لألخدود  األوراسي و رتفعاؼبزوري اآلضغط ال و السيبَتي-اآلسيويرتفع اؼب يّ و اعب ضغطال
فصل الصيف ربت سيطرة الضغط  ، بينما تقع اؼبنطقة يفةالسوداين و اؼبنخفضات اؼبتوسطي

 .1اؼبنخفض اؽبندي اؼبوظبي
                                                           

 .69-65، ص 1985علي موسى. مناخ سوريّة، دار اإلرشاد، ضبص،  - 1
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من عناصر اؼبناخ على  عنصرٍ  ة ؼبناخ اغبوض لبد من أف نعاجل كلّ و من أجل الدراسة التفصيليّ 
و ميكن دراسة عناصر اؼبناخ يف  ح أثرىا يف النشاط البشري و اإلنتاج اإلقتصادي،ضِ ت  ة حىت يػَ دَ حِ 

 يل:على النحو التااألبرش حوض 

 ة:اإلشعاع الشمسي و الموازنة االشعاعي  -1

أو  ماديٍ  ة اؼبنتشرة خالؿ وسطٍ ة: تلك الطاقة غَت اعبسيميّ قصد باإلشعاع أو الطاقة اإلشعاعيّ يُ    
األرض و سطحها،  الشمس اؼبصدر الوحيد غبرارة جوّ  ، و تعدّ ةٍ كهرطيسيّ   الفراغ على ىيئة موجاتٍ 

ر ط السنوي اؼبؤث  اؼبتوس   بلغنطقة الدراسة فقد و فيما يتعلق باإلشعاع الشمسي ؼب
اؿ اإلشعاع الفعّ  بشكل عاـ نالحظ أف   و، ة رصد صافيتايف ؿبطّ  2السمي/كيلوحرور (82.2)

 .اً نسبيّ كبَت ال تغييمالنتيجة الرطوبة العالية و  قليلٌ للمنطقة 

 ط اإلشعاع الشمسي العاـمتوس   أفّ  ةة العامة لألرصاد اعبويّ يريّ خالؿ التدقيق مع اؼبدمن  دالتأكّ  تّ 
عدد  خبط العرض بالنسبة للشمس و متعّلقٌ األمر  جداً حيث أفّ  قليلةٍ   سوى ضمن حدودٍ ل يتغَّت 

 .وسطيٍ  ساعات التغييم بشكلٍ 

 حتجاهبا(:)ظهور الشمس وا الشمس نسبة التغييم و سطوع -

سب يُ  ات الغيـو وة لكميّ ة الرئيسناخيّ رات اؼبالغائمة من اؼبؤشّ  متوسط عدد األياـ الصافية و ؼُ رَ عْ يػُ 
 و ،اؼبراقبات خالؿ يـو إىل درجتُت ط التغييم يف كل  ل يصل متوسّ  افياً عندما صرَب تَ عْ يػُ  و ،اً شهريّ 

–3.5) حوض األبرشذه الدرجة يف منطقة صل ىتَ  و ،زيد عن شبانية درجاتٍ غائماً عندما يَ 
ؾبالو  و ،رتفاعاتزدياد الإيف نسبة التغييم مع  ضٌ لبفااالحظ يُ  و ،يف ؿبطة صافيتا (درجةً 4.5

ل ج  سَ يُ  و ،عترب ضياء الشمس من خصائص التغييميُ  و ،صيفاً  يصغر األؾبالو  و األعظمي شتاءً 
يف  ساعةً (3100–3000) سنويةٌ  لت قيمٌ جّ سُ  قدف ،ؼبواسطة اؽبيليوغرا على شبكات رصدٍ 
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ل ث  ىي سبَُ  و% (73حىت72)بُت تراوح عاـ اءة خالؿ الضاإل نسبة و ،ـ(2005ؿبطة صافيتا )
يَزيد عدد ساعات سطوع الشمس يف فصل  .1(%90) خالؿ الصيفبلغ تَ  و ،حالة الصحو

% من اجملموع الكّلي لعدد ساعات السطوع الكّلي، و تزداد شّدة األشّعة 35الصيف بنسبة 
 .الشمسّية

 الحرارة:درجة -2
، ررتفاع عن سطح البحلال بعاً األبرش تِ  ل حوضفاوت درجات اغبرارة من منطقة ألخرى داختَ تػَ    

 .فاع اؼبنطقة عن مستوى سطح البحررتما ازداد اكلّ   ؿ درجة اغبرارة نخفض معدّ يَ حيث 
يف  لت درجة اغبرارةتنخفض معدّ ندر أف يَ ؿ درجة اغبرارة أثناء فصل الصيف، و يرتفع معدّ    

ة و ل الغيـو يف اؼبنطقة السهليّ زدياد تشكّ ا بسبب ،متدنيةٍ  ة إىل قيمٍ  اؼبنطقة السهليّ فصل الشتاء يف
 .2ليالً من ضياع اغبرارة باإلشعاع  فبا يُػَقل ل ،ةاعببليّ 

ل فيو أدىن قيم ج  سَ ّد شهر كانوف الثاين أبرد شهور السنة يف منطقة حوض األبرش حيث تُ عَ يػُ    
فيو أعلى قيم معّدؿ درجة اغبرارة، ل ج  سَ ّر شهور السنة حيث تُ حَ ب أَ معّدؿ درجة اغبرارة، و شهر آ

للحرارة العظمى  ؿٍ أكرب معدّ  ؽببوط درجة اغبرارة العظمى يف كانوف الثاين و ؿٍ أقل معدّ  الحظ أفّ يُ  و
معّدلت درجات اغبرارة الشهريّة و الفصلّية و السنويّة يف  (7ح اعبدوؿ )يوضّ ، و يف شهر آب

 تا:ؿبطة صافي
 
 

                                                           

ة غبوض العامّ  ة الريّ ة، اؽبيدروغرافيا، مديريّ الدراسة اؽبيدرولوجيّ ة يف حوض الساحل، مشروع اؼبوازنة اؼبائيّ  - 1
 .2005الساحل، 

 .56، 51، 35، ص 1985علي موسى. مناخ سوريّة، دار اإلرشاد، ضبص،  -2
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 ـ(.2010-1960ة صافيتا يف حوض األبرش بُت عامي )( يف ؿبطّ ̊لت درجات اغبرارة )ـمعدّ : (7) دوؿاعب

 الشهر
 ل درجة الحرارة الجافةمعد   ل درجة الحرارة العظمىمعد   ل درجة الحرارة الصغرىمعد  
 سنوي فصلي شهري سنوي فصلي شهري سنوي فصلي شهري

كانون 
 8.8 األول

7.7 

14.7 

14.9 

13.9 

22.3 

11.7 

10.7 

18.4 

كانون 
 9.9 12.9 7 الثاني

 10.6 13.9 7.4 شباط
 9.6 آذار

12.9 
16.9 

21 
13.2 

 16.9 21 12.9 نيسان 16.9
 20.5 25 16.1 أيار

 19.1 حزيران
20.8 

27.7 
28.9 

23.3 
 25.2 29.2 21.4 تموز 24.8

 25.8 29.9 21.9 آب
 20.5 أيلول

17.3 

29.3 

25.4 

24.8 

21.2 
تشرين 
 األول

17.9 26.5 22.1 

تشرين 
 الثاني

13.3 20.4 16.7 

 .ـ(2014بالعتماد على بيانات مديرية اؼبوارد اؼبائية يف ؿبافظة طرطوس ) ن عمل الطالبةماؼبصدر: 
درجة ط سّ بلغ متو و شهر كانوف الثاين األكثر برودًة، و قد  األكثر حرارًة يف ؿبطة صافيتا،يعّد شهر آب    

ط متوسّ ، و ˚24.8 حرارة الصيفدرجة ط ، و متوسّ ˚10.7 افيتامركز صؿبطة يف  اءحرارة الشت
 .˚18.4السنوي  اغبرارةدرجة 

و اؼبتوسط السنوي درجات اغبرارة الصغرى و العظمى متوسطات  (9( و )8) اعبدولُت بُّت يُ    
 :ة مشىت اغبلوة الباسل وؿبطّ ؿبطّ  امه وؼبّدة ثالث سنوات،  األبرش حوض داخل تُتحملطّ 
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  .ـ2012-2010لألعواـ  ة الباسلدرجات اغبرارة يف ؿبطّ متوسط  :(8) اعبدوؿ

 الشهر
 (˚متوسط درجة الحرارة العظمى )م (˚متوسط درجة الحرارة الصغرى )م (˚المتوس ط السنوي لدرجة الحرارة )م

 سنوي فصلي شهري سنوي فصلي شهري سنوي فصلي شهري
كانون 
 16 األول

13.8 

21.2 

6.9 

4.4 

11.7 

25.1 

23.2 

30.7 

كانون 
 21.7 3.3 12.5 الثاني

 22.8 3 12.9 شباط
 16.6 آذار

20 
5.5 

9 
27.8 

 30.7 9.2 19.9 نيسان 31.1
 34.8 12.3 23.5 أيار

 26.4 حزيران
28 

17.9 
20.2 

35 
 34.8 20 27.4 تموز 35.8

 37.8 22.8 30.3 آب
 26.5 أيلول

23.1 

19.5 

13.2 

33.5 

33 
تشرين 
 األول

24.9 12.4 37.5 

تشرين 
 الثاني

18 7.8 28.2 

 ـ(.2014) يف ؿبافظة طرطوسةمن عمل الطالبة بالعتماد على بيانات مديرية اؼبوارد اؼبائياؼبصدر: 

يعّد شهر آب األكثر حرارة يف ؿبطّة الباسل، و شهر كانوف الثاين األكثر برودًة، و قد بلغ    
اغبرارة درجة ، و متوسط 28̊، و متوسط درجة حرارة الصيف 13.8̊متوسط درجة حرارة الشتاء 

 .21.2̊السنوي 
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 .ـ2012-2010 لألعواـ ة مشىت اغبلودرجات اغبرارة يف ؿبطّ متوسط  :(9) اعبدوؿ

 الشهر
 (˚متوسط درجة الحرارة العظمى )م (˚متوسط درجة الحرارة الصغرى )م (˚المتوس ط السنوي لدرجة الحرارة )م

 سنوي فصلي شهري سنوي فصلي شهري سنوي فصلي شهري
كانون 
 12.3 األول

11.1 

18.7 

1.8 

0.7 

8.7 

22.9 

21.5 

28.7 

كانون 
 20.1 0.3 10.2 الثاني

 21.7 0.1 10.9 طشبا
 15.2 رآذا

17.3 
3.5 

6.8 
26.9 

 26.7 6.6 16.6 نيسان 27.8
 29.9 10.3 20.1 أيار

 22.9 حزيران
25.4 

14.9 
16.9 

31 
 36 16.3 26.1 تموز 34

 35.2 19.5 27.4 آب
 25.9 أيلول

21.1 

15.5 

10.6 

36.3 

31.6 
تشرين 
 األول

21.3 9.9 32.8 

تشرين 
 الثاني

16.1 6.4 25.8 

 ـ(.2014) ؼبصدر: من عمل الطالبة بالعتماد على بيانات مديرية اؼبوارد اؼبائية يف ؿبافظة طرطوسا

عّد شهر آب األكثر حرارة يف ؿبطّة مشىت اغبلو، و شهر كانوف الثاين األكثر برودًة، و قد بلغ يُ    
 درجة ، و متوسط25.4̊، و متوسط درجة حرارة الصيف 11.1̊شتاء متوسط درجة حرارة ال

 .18.7̊اغبرارة السنوي 

 :طله  ال-3
ملم 780 راوح بُتفهو يُ  ،األبرش ل اؼبطري من منطقة ألخرى داخل حوضؿ اؽبطاوت معدّ فَ تػَ يػَ    

 ة ؿبطّ يفملم 1066ط و النهر على ساحل اؼبتوسّ  بّ ة اغبميدية القريبة من مصيف ؿبطّ  سنوياً 
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رتفاع اة مشىت اغبلو على ؿبطّ  ملم يف1400 كبوـ عن سطح البحر و 247تفاع ار صافيتا على 
 .ـ عن سطح البحر566

ات داخل ؿبطّ  ثالثيف و الفصلي و السنوي ل اؼبطري الشهري ع اؽبطتوزّ  (10)اعبدوؿ  ُت  بػَ يػُ    
 :ة، و ؿبطة الصفصافة مشىت اغبلوؿبطّ و  ،ة صافيتاؿبطّ  ىي: واألبرش حوض 

 .ـ(2010-1946) ل اؼبطري يف ؿبطات حوض األبرشع اؽبطتوزّ معّدلت  :(10) اعبدوؿ

 المحطة/الشهر
 محطة مشتى الحلومعد ل هطل 

 )مم(
 )مم( محطة الصفصافةمعد ل هطل  )مم( محطة صافيتامعد ل هطل 

 سنوي فصلي شهري سنوي فصلي شهري سنوي فصلي شهري
 241.6 كانون األول

688.1 

1254.5 

209.7 
616.6 

1118.1 

187.9 
555 

1000.4 

 208.4 224.3 245.7 كانون الثاني
 158.7 182.6 200.8 شباط
 166.6 آذار

309.7 
139.8 

248.5 
117.6 

 68.9 82 102.4 نيسان 208.5
 22 26.7 40.7 أيار

 13 حزيران
18.7 

6.5 
10.4 

6.1 
 1.4 2 2.7 تموز 8.8

 1.3 1.9 3 آب
 21.6 أيلول

238 
23.6 

242.6 
20.4 

 79.7 87.7 83.7 تشرين األول 228.1
 128 131.3 132.7 تشرين الثاني

 ـ(.2013اؼبصدر: من عمل الطالبة بالعتماد على بيانات مديرية اؼبوارد اؼبائية يف ؿبافظة طرطوس )

، (10)طات الواردة يف اعبدوؿاحمل شهر كانوف الثاين يف ل الشتاء يفلغ اؽبطل أكرب قيمو يف فصبَ    
، بينما كانت أكرب قيم اؼبعدؿ السنوي يف ؿبطة مشىت يف شهر آب و أدناىا يف فصل الصيف

اغبلو، و أدناىا يف ؿبطة الصفصافة، و ذلك بسبب تزايد اؽبطل بزيادة ارتفاع اؼبناطق عن سطح 
 البحر.
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 و ،تقريباً  شهر أيار إىلو يستمر  تقريباً  شهر أيلوؿ هناية يف ـ(500رتفاع )ال على طاؽب بدأيَ    
، 155-150و الدميومة العظمى )، يـو(90-80) راوح بُتت نطقةاؼبيف  طلدميومة اؽب ز و تتميّ (يـو

 مرتفع. ذو ضغطٍ  جاؼٍ  اؼبنطقة بصيفٍ 

 ا( ويهطل فيه11-4)الشهرين بُت  تدّ ة سبَ مرحلة مطريّ  : مرحلتُتإىلمراحل اؽبطل قسم كن تميُ    
 طلينقطع اؽب افيه ( و10-5) ين الشهر بُت رحلة الثانية سبتدّ اؼب و ،السنوي طل% من اؽب(90)

 .اً عملي

عامل  فّ إ، و ³ـمليوف/ 23735 كبوأي  نوياً سملم/950ل اؼبطري فوؽ اغبوض طاؽبمعدؿ بلغ يَ 
 فّ إكما   ³ـمليوف/8331 كبو ل أي% من اؽبط35يصل إىل  اغبوض مرتفعٌ  اعبرياف السطحي فوؽ
 .1التغذية اعبوفية ناشطة

 :ةالجوي   الرطوبة-4

َيشمل مفهـو الرطوبة حالت اؼباء الثالث اؼبوجودة يف الغالؼ اعبوي، و ىي اغبالة الغازية و    
، و بسطح اؼبياه احمليطية و البحرية الرئيس لبخار اؼباء يف اعبواؼبصدر  يَتمّثل و السائلة و الصلبة،

الغطاء النبايت و نتح الرطبة، و  سطوح الًتبة ، كما ىو اغباؿ يفةً أمهيّ  ناؾ مصادر أخرى لكنها أقلّ ى
ة و % من كتلة اعبو الكليّ 2خبار اؼباء ميثل كبو  ة الصغَتة، و على الرغم من أفّ اؼبسطحات اؼبائيّ 

 عن رب  عَ يػُ  اؼبناخ، و ة يف ؾباؿ الطقس وة أمهيّ بات اعبويّ و من أكثر اؼبركّ % من حجمو، إّل أنّ 4
، النقص يف اإلشباع، أو : الرطوبة اؼبطلقةىي دةٍ متعدّ  طرؽٍ ب ة(و )الرطوبة اعبويّ ؿبتوى خبار اؼباء يف اعب

و تُعّرؼ الرطوبة النسبية على أهنا النسبة بُت ضغط خبار اؼباء الفعلي ، غَتىا ة والرطوبة النسبيّ أو 

                                                           

 .226، ص 2001دراسة يف جغرافّية اؼبياه، جامعة دمشق، -عبد الكرًن حليمة. إقليم الساحل السوري - 1
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ة، و ضغط خبار اؼباء اؼبشبع للهواء عند درجة اغبرارة اؼبوجود يف اؽبواء عند درجة حرارة معين
 .1نفسها

يف  سنواتة ة لعدّ الرطوبة النسبيّ معّدؿ  ل ينخفض منطقة حوض األبرش منطقة رطبة، حيثتُعّد    
 قيمها الشهري و الفصلي و السنوي عّدؿم (11) اعبدوؿ بُّت يُ  ، و%( 60عن ) منطقة صافيتا 

%. 

 .ة صافيتا( يف ؿبطّ 2007-1965ة للسنوات )طوبة النسبيّ الر  معّدؿ :(11) اعبدوؿ

كانون  المعدل
 األول

كانون 
تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني

 األول
تشرين 
 الثاني

 60 60 64 70 70 66 64 64 65 66 68 67 الشهري
 61.3 68.6 64.3 67 الفصلي
 65 السنوي

  .العتماد على بيانات مديرية األراصاد اعبويةن عمل الطالبة بم اؼبصدر:

 تجاه وسرعة الرياح:إ-5

 و ،السرعة القصوى تكرار السرعات اؼبختلفة و ؤخذ متوسط السرعة ويُ تمييز سرعة الرياح ل   
 .ذباهاإل سرعة والمن  ل  كُ سب التكرار لِ  يُ مث %(100) ع السرعة بنسبةب  تَ ؤخذ تػَ يُ 

–35صافيتا ) ةالرياح يف ؿبطّ ع سرعة تتبّ بلغ ي و ،ةالرياح الغربيّ  عاـٍ  كلٍ اؼبنطقة بشود يف سُ تَ    
–3)بُت ح يف الصيف راو بينما يُ  ،ثاـ/(5–4لسرعة الرياح حوايل ) ؿ السنوياؼبعدّ  و ،%(40

السرعة  وـ/ثانية، 3.8ط السنوي لسرعة الريح اؼبتوسّ  بلغ، و ـ/ثا(6يف الشتاء حىت ) و ،ثاـ/(4
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 حوايل يومُت :طيف اؼبتوسّ  ىذه الرياح غَت كبَتةٍ  دورة إفّ فلذلك  ،ثاـ/(30–25)تبلغ  ةاألعظميّ 
 بالسنة .

 :و ىي ة صافيتارة فقط يف ؿبطّ متوفّ  ف مراقبة ىذه الظواىرإ الظواىر اعبوية اػباصة: 

ل ربدث ىذه الظاىرة سوى  و ،حىت كيلو مًت واحد اتضعف فيها الرؤي اليت :عدد أياـ الضباب -
 .يـو(1.4–1.3بداية الربيع ) مع و ،ة يف الشتاءخاصّ  و ،يف السنة اـٍ سبعة أيّ 

 و ،الدخاف ق بو جزئيات الغبار وبالتعريف حُت يكوف اؽبواء معلّ  يى ة:السدمييّ  عدد األياـ -
كما يدث أثناء   ،ىل مئات األمتارإحىت تبلغ عشرات رتفاع كثافة السدًن اعند  اتضعف الرؤي

خاصة يف  اـ يف العاـ واً من ستة إىل سبعة أيّ وسطيّ  عدد األياـ السدمية لغيب و ،الضباب الكثيف
اـ لأليّ العدد األعظمي  و ،يف آب يـو واحد و ،يـو1.4الصيف يف أيار يف  و ،فصل الربيع

 .الشتاء العدد األدىن يف الصيف و و ،نصف من يـو اىل يـو و :يف شهور الربيعالسدميية 

لربد من نواة جليدية قاسية ربيط هبا عّدة طبقات ثلجية متوضعة بعضها فوؽ تتكّوف حبة ا :درَ البػَ  -
بعض حيث يتم ذلك بفعل التجمد و الذوباف اؼبتبادؿ عندما ترتفع لألعلى أو هتبط لألسفل ضمن 

تستمر من أربعة أياـ  و ،منطقة الدراسةيف  نادرةً  عترب ظاىرةً يُ و  ،1التيارات اؽبوائية الصاعدة العلوية
 .يـو(1.2تو ) الشتاء أو يف شهر شباط ومدّ دث يفيَ  و ،يف العاـ طبسةٍ  إىل
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 :رالتبخ  -6

 ةٌ يمت ؿبطقِ أُ  .1سب باؼبلميُػَعّرؼ التبخر بأنو ربّوؿ اؼباء اؼبتكاثف إىل غاز أي خبار ماء و ي   
 أفّ  وحظحيث لُ  ،(3000–)غ غ آى ب جهازك  ُر  و ،ذبري اؼبراقبة فيها ر يف صافيتاخّ لتبا لقياس
يف ر التبخر دْ ، حيث بلغ قَ لطاؽبالربيع يف مرحلة  يف الشتاء و رتفاع كما يقلّ مع ال قلّ ر يَ التبخّ 

 .2(ـ2005) مم1190 خالؿ العاـ ، ومم636 من شهر تشرين الثاين حىت أيّارؿبطة صافيتا 

 :ةالموارد المائي  : خامساً 
 صيفاً  ي يفّ موظبفهو هنر ، ةة يف اؼبنطقة الساحليّ يّ ة اؼبوظباجملاري اؼبائيّ  من أىمّ  هنر األبرش دّ عَ يػُ    

 .للري يف قطاع الزراعة ياىومستثمر قسم كبَت من يُ  ، ويف الغالب
 الموارد المائية الجوفية: -أ

و البحاص، و  عُت مرعي،و  ة ينابيع أمهها: نبع الشيخ حسن،مياه عدّ  هنر األبرش من فكو  تَ يػَ    
و غبيسي، و الصحن، و اغبومة، و كركر، و   العروس،و  الشَت، والنهر الصغَت، و العديدة، 

رفده ينابيع أخرى يف ؾبراه األوسط مثل: منطقة الكفارين. تَ  يف نبع اؼبشىت و ، السارود و الصوراين، 
،و كيس، عُت سر و عيوف الغار، و عُت مريزة،  ا عَ بػْ ستثمر نػَ يُ ، و وادي القرناصة و وادي الكرـو

ة اليمٌت للنهر و على على الضفّ توجد ، كما ة دبنطقة صافيتا للشرب و الريعيوف الغار و مريز 
مثل الدلبة و  يف اجملرى األدىن الدائم ن للنهر اعبريافؤمّ تُ ينابيع غزيرة  كم من اؼبصبّ 12فة مسا

 يصل صبيبو إىل و اطئ البحركم من ش  4ق مياه نبع الفوار على بعد تدفّ ت كما،  اعبديدة و جريب

                                                           

 .147، ص 2008شاىر صباؿ آغا. علم اؼبناخ، جامعة دمشق، دمشق،  - 1

ة غبوض العامّ  ة الريّ ة، اؽبيدروغرافيا، مديريّ ة يف حوض الساحل، الدراسة اؽبيدرولوجيّ مشروع اؼبوازنة اؼبائيّ  - 2
 .2005الساحل، 
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ستخدـ القسم األكرب من ىذه يُ  .ةسن/³ـ.مليوف12.6 أّف حجم التدّفق السنويأي ثا /³ـ0.4
كبدار البفاض ابسبب  ريافتنخفض سرعة اعبإذ ، األراضي اجملاورة للنهر يّ ر ل لريّ اؼبياه يف موسم ا

 .(ؼبصبعند اقط و يف القسم األخَت من النهر )النهر يف األماكن الضحلة ف
 ة:الموارد المائية السطحي -ب
 ذباه العاـال دد  يَُ و  ،عالية الكثافة ةٍ هنريّ  إىل وجود شبكةٍ  يف حوض األبرش الغزير ى اؽبطلأدّ    

  أعدادٌ األبرش هنر  على جانيبمن كال السفحُت  بّ صتَ  و، للمجرى اؼبائي من الشرؽ إىل الغرب
ة تتشكل شبكة النهر من عدّ ، إذ غَت كبَتة نسبياً  اأهن إّل  ،ةة اؼبوظبيّ اؼبائيّ  سيالتمن اؼب كبَتةٌ 

، و تنحدر الشبكة ة، و أمهها: العديدة و الشيخ حسن و البحاص و النهر الصغَتيّ مسيالت مائ
 ة.ة للسلسلة الساحليّ ـ عن سطح البحر من السفوح الغربيّ 750رتفاع إمن 
فة جملرى النهر ، إضاالرافداف األساسياف للنهر هنر جنُت وهنر مشىت اغبلو يُعّد رافدا هنر األبرش:   

اعها يف بعض أجزاء من أحياناً ذبّف صيفاً لتسرب اؼبياه و ضي األساس، و صبيعها تفيض شتاًء، و
 سرير النهر.

 تدفق السنويلا حجم، و % 35–25و عامل اعبرياف السطحي  كم،41بلغ طوؿ النهر يَ    
 .(W=Q.T m3) /سنة³ـ/ـ12132

النهر  اكبدارط ، و متوسّ 0ألدىن رتفاع ادار الـ، و مق750رتفاع األعظمي لغ مقدار البيَ 
 نحدريَ الذي /ثا ᵌـ2 النهر تدّفقط متوسّ ، و كم6اب ط عرض اغبوض الصبّ %، و متوسّ 1833

 .1 ـ( يف منابعو إىل مستوى سطح البحر يف اؼبصب1000يزيد عن ) رتفاعٍ امن 
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ٍة تبلغ كبو زبزينيّ  إنشاء سّد الباسل على هنر األبرش يف منطقة صافيتا بطاقٍة تَّ    
 شهنر األبر ص خصائ  اعبدوؿ التايلُت  بػَ يػُ ، و حبَتة الباسل خلفو َشك الً مُ  3مليوف.ـ103.16
 :اؼبورفومًتية

 
 .نهر األبرشاؼبورفومًتية لصائص اػب :(12) ؿاعبدو 

 المنطقة
طول 

المجرى 
 (كم) المائي

منسوب 
بداية 

 )م( المنطقة

منسوب 
نهاية 
 )م( المنطقة

متوسط 
 النهر دارنحا

الحد 
األقصى 
لعرض 
 الحوض
 )كم(

الحد األدنى 
لعرض 
 الحوض
 )كم(

متوسط 
عرض 
 الحوض
 )كم(

 5.50 3.0 10.0 35.0 100 800 20 اجملرى األعلى

اجملرى 
 األوسط

14 100 30 51.0 10.0 3.0 6.0 

 3.50 1.0 6.0 4.29 0.00 30 7.0 اجملرى األدىن

 6.0 1.0 10.0 18.3 0.00 750 41 كامل النهر

 .ـ(2014بالعتماد على بيانات مديرية اؼبوارد اؼبائية يف ؿبافظة طرطوس ) مل الطالبةمن عاؼبصدر: 
 :التربة: سادساً 

شغل دة، تَ ة معقّ دة التبعيّ ة األطوار مفتوحة، متعدّ ة، رباعيّ أهنا منظومة بنائيّ : "ؼ روزانوؼ الًتبةَعر     
ة و اؼبناخ و للصخر األـ و الكائنات اغبيّ  باً تابعاً مركّ  دّ عَ و تػُ  ،طحي من قشرة التجويةاعبزء الس

 .ولً داثة و مشُ حَ األكثر  ريفَ ع"، و ُعد  التَ باػبصوبةصف تتّ  )أي الًتبة(ا التضاريس و الزمن، كما أهنّ 
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واـ يف منطقة حوض األبرش، و قَ  Red Mediterraneanط اغبمراء نتشر ترب البحر اؼبتوسّ تَ 
سبايز  و ة،فهي ترب قلويّ  8-7( الًتبة PHطيٍت، و التفاعل األرضي ) يت(غريٍت )سلىذه الًتب 

 .1اآلفاؽ فيها ضعيف
من الًتبة الناعمة يف  بسيطةٌ  طبقةٌ  ةٍ كلسيّ ة ٍ صخريّ  نة من ـبارجٍ و  وجد على سفوح اعبباؿ اؼبكَ تُ    

ة و ليلة السماكق ةٍ حصويّ  بًتبةٍ  أساسيٍ  بشكلٍ  ة فمغطاةٌ بعض األماكن فقط، أما اؽبضاب السفحيّ 
اؿ فَ نتشر على الطِ ( تَ ة اغبمراء )الثرىة اػبفيفة الطينيّ كلسيّ الًتبة ال فّ إذات لوف بٍت و بٍت رمادي، و 

ة بالثرى ة الغنيّ ضات الًتبة اؼبستنقعيّ فالرملي و على الكونغلومرات و على البازلت، و تنتشر يف منخ
 وسيٍت و الرباعي.يعة على الغضار البيلو اؼبتوضّ 

الًتبة عند ظباكة  راوححيث تُ  ،و على طوؿ الساحل لنهراة على ـبروط تفريغ نتشر الًتبة اللحقيّ تَ    
 .2أكثر ـ و/1تصل حىت / ادي النهريف و  ، واً ـ وسطيّ /0.25–0.10ـ السفوح /اقدأ

 :ع الحيويالتنو  : سابعاً 
ع ( التنوّ 1992)ريودي جانَتو  ع اغبيوي اؼبنبثقة عن قمة األرضت اإلتفاقية الدولية للتنوّ فَ ر  عَ    

األحياء الدقيقة( القاطنة لكل اؼبوائل -ةاغبيوانيّ -ةة )النباتيّ ع يف الكائنات اغبيّ و: التنوّ اغبيوي بأنّ 
 .ةة و العذبة( و اؼبنظومات البيئيّ ة )البحريّ الصحاري( و اؼبائيّ -البوادي-ةالسهبيّ -ة)الغابيّ 

 ش باعبوانب اآلتية:ل التنوّع اغبيوي يف حوض األبر ث  مَ يَػتَ 

 
                                                           

 .175، 21، ص 2014ناظم عيسى. جغرافية الًتب، جامعة دمشق،  - 1
، اؽبيدرولوجيا، مديرية 1احل، جزءحوض السالتحريات و الدراسات اؽبيدروجيولوجية و اؽبيدرولوجية يف  - 2

 .7، ص 1979األحواض اؼبائية، 
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 ة:النباتات الطبيعي  -1
أراضي  فّ إ، كما يف منطقة حوض األبرش طاؼبتوسّ  ز هبا حوض البحراليت يتميّ  النباتات تنمو   

 األسفل الشريط  و ىي:ة، باتيّ من األشرطة الن تواجد عددٍ  برتفاع فبا سبّ تتباين حسب ال اؼبنطقة
و ىي منطقة  ،ـ فوؽ مستوى سطح البحر600ع رتفا ا تشر حىتنيَ يبدأ من شاطئ البحر و الذي 

و  ،و الكازورينا ،Pistacia و البطم ،و الدلب ،اػبروع ل عكار اليت تنمو فيها أشجارسه
دائم اإلخضرار  و السرو ، Quercusilexو السندياف ،وطالبلّ و  ،و اغبور ،الصفصاؼ

Cupressus sempervirens، و اػبرنوب Ceratonia siliqua،  و  ،يالزيتوف الربّ و
ت ، و تنمو نباتا، و التُتو األزدرخت ،و األكاسيا ،Pinus pinaster و الصنوبر ،الكينا
، و القصب قرب ؾبرى النهرو  ،وفو الطيّ  ،ارو الصبّ  ،فو الباّل  ،Nerium oleander الدفلة

ؿ و الذي يقع على ط اؼبعتدالشريط اؼبتوسّ  نتشر يفتَ ، و مع اؼبناخ الدافئ اً مًتافق اً نباتي اءً قبد ىنا غط
 و البطم ،و السنديافوط، أشجار البلّ  ـ فوؽ مستوى سطح البحر800-600رتفاع إ

Pistacia،  ّو تنمو يف الشريط وطو البلّ  ،و القطلب ،و الصنوبر ،و اآلس ،يو الزيتوف الرب ،
 ،Cedrus libani أشجار األرز مستوى سطح البحرـ فوؽ 1100-800رتفاع االعلوي على 

اؽ، و األكاسيا، و وط، و السمّ و الغار، و البطم، و العرزاؿ، و البلّ  و الصنوبر اغبليب، ،وبو التنّ 
 Fraxinusيالطهم أنواع من أشجار الدردار ،و العرعر، Q. Faginea و السندياف الدلب،

ornus، وفف، و الطيّ ، و نباتات البابونج، و الزعًت، و الباّل و الغبَتة  Inula viscose و ،
 .السراخس، و القصب

، و Styrax officinalis، اإلصطرؾ يف اؼبنطقة رافق السنديافمن أىم األنواع اليت تُ إّف    
، Spartium junceum، و الوزاؿQ. infectoria، و البلوط Laurus nobilisالغار

 Cistus، و القريضة .Rhamnus sp، و السويد P. palaestinaو البطم الفلسطيٍت 
sp.اعبرباف  ، وCalycotome villosa و شرابة الراعي ،Ruscus aculeatus و ،
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 Rhus، و البقص Arbutus andrachne، و القطلب Myrtus communisاآلس 
cotinus و الشويك ،genista acanthoclada. 

تكسو السهل الفيضي ، و ف من شجَتات صغَتةالنبايت اؼبؤلّ  النهر فقَتة بغطائها جوانب إفّ    
 135رتفاعهما إتُت ل يتجاوز تغطي ضفيت النهر الل، و عشاب و تتناثر فوقو الشجَتات الصغَتةاأل
رتفاع عن لال فاوت كبَت يف درجات اغبرارة تبعاً الحظ وجود تيُ و ، ـ أصبات عيداف القصب2 –

 يف طبيعة و ب تبايناً سبّ ىذا ما  وو الًتبة،  و طبيعة التضاريس ، و كميات اؽبطل،سطح البحر
 الطبيعي و نوع الزراعة. ركيب الغطاء النبايتت

وط و اآلس و القطلب و البلّ  أشجار العرعر و الشربُت و اللزاب و الدلب و البطم وجد تو    
من اؼباكي القصَت  لة أحراجاً و أعدادىا متناقصة مشكّ  ،البقص، حيث تكوف كثافة األشجار قليلة

 يف مرتفعات صافيتا و تالؿ تلكلخ. اؼببعثر
 :الحيوانات البرية-2

 ىي:ة و عديدة من اغبيوانات الربيّ أنواع حوض األبرش  وجد يف منطقةتُ    
و ب، و الكال، و القطط، ةنب الربيّ او األر ب، االذئو ع، ا الضبو ، بوزىري(و القل، اعب) الثعالب

و ، األفاعيو اعبرذاف، و  و القنفذ، و اػبلد،نافس، و اػبسناجب، و الابن عرس، و القنافذ، 
 الضب.و الضفادع، و ة، ة و اؼبائيّ سالحف الربيّ و الالسحايل، 

 والناصري. ،واغبنكليس ،وروالسلّ  ،و اؼبشط ،البوري :من أنواع وجد األظباؾتُ    
و الزرزور، و السنونو، و  الشحرور،و  الوروار،و الدوري،  من أنواع عديدة وىي:الطيور توجد    
بط و اليماـ، و الباشق، و ال، (، و الغرابأبو اغبن)أبو اغبناء ووف، اصفرّ و (،  زىاري زىر) أبو
، نسر بورصيصو النورس، و قرقفاف، و الاؽبدىد، و ي، الفرّ و اغبجل، و لقلق، و الوظبي، اؼبي ربّ ال

، و ال )طيور مهاجرة(، و اش، اػبفّ و بـو و اؽبزار، و  النسر،و الصقر، و  القاؽ، و الدرغل، واغبـو
 .ش اغبرشجيو ن، م  سُ ال
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 ة.الطبيعي  الجغرافية العوامل أواًل: 
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 الفصل الثاني

 البيئي في حوض األبرش عوامل التدهور

 .البيئة دث يث الذي ػلَ تدىور البيئي عن التلوّ نتج اليَ    
ي النظاـ  و خللٍ  دوث تغَّتٍ و حُ ، امجاؿ البيئة و نظافته فسدنفايات دبا يُ ىو إلقاء ال» :ثو التلوّ 

ثات و ص من ادللوّ فقده دوره الطبيعي ي التخلّ فاعلية ىذا النظاـ و يُ  شل  اإليكولوجي للبيئة حبيث يَ 
ب كّ يري ي ادلير من العمليات ذبَ  ث ىو رلموعةٌ التلوّ و ، «ةلعضوية منها بالعمليات الطبيعيّ ة اخباصّ 

 )ريابتشيكوؼ ادليركب عتيادي للمواد ي ذلكز االية الًتكي ي كمّ ي إىل تغَّت ؤدّ اجلغيراي حبيث تُ 
 ث مايلي:عن التلوّ  نتج، و يَ (1979

الطبيعي ادلسموح بو و ىذه الزيادة  من ادلادة أو الطاقة أكرب من احلدّ  أو أنواعٍ  ي تيركيز نوعٍ  زيادةٌ -أ
 ة.ة و البشيريّ يّ كوف بسبب العوامل الطبيعقد تَ 
 نات النظاـ البيئي الطبيعي.ذات أصل تكنولوجي إىل مكوّ  غيريبةٍ  إدخاؿ موادٍ -ب

 ث ي حوض األبيرش مصدره:و التلوّ 
ة، و ة، و الفيضانات الطبيعيّ ع األمالح ي الًتبة بصورة طبيعيّ مّ ذبَ  ثل يمَ تَ طبيعي: مُ ث تلوّ  -

 ة الدقيقة ....ع، و الكائنات احليّ ات الطلالدخاف الناجم عن حيرائق الغابات، و حبّ 
 .1أو غَت مباشيرة مباشيرةٍ  بو عمل اإلنساف بطيريقةٍ سبّ بشيري: و ىو ما يُ ث تلوّ  -
 ة.عوامل البشيريّ ة و ىور البيئي ي حوض األبيرش إىل: عوامل الطبيعيّ قسم عوامل التدتُ و 
 

                                                           

ميركز األنواء للخدمات ادلكتبية، مقدمة ي الثقافة البيئية، سكيكير. زلمد سليماف. ناظم عيسى.  فياض - 1
 .76، 75ص ، 1997دمشق، 
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 ة:الطبيعي  الجغرافية العوامل أواًل: 
 و ىي: ،1ل اإلنسافخ  دَ اهتا دوف تَ ات البيئة ذنتج من مكوناليت تَ العوامل ىي 

 س:التضاريعامل  -1
لعب طبيعة التضاريس الدور األكرب ي التدىور البيئي احلاصل دبنطقة حوض األبيرش الذي تَ    

وسط و األدىن، األعلى و األ احلوض بُت قطاعاتختالفها فيما ة و اع مظاىيره التضاريسيّ ز بتنوّ تميّ يَ 
 امل التضاريس بالنقاط التالية:ظهير تأثَت عو يَ 

طق َتشغل ادلنا اجلبلية على منطقة حوض األبيرش، و تَغلب التضاريس :حفو نحدار الستأثير ا -أ
من مساحة احلوض، بينما تشغل ادلناطق اليت ييراوح  2كم25 ضلو% 20اضلدارىا عن  اليت يزيد

ي احلوض األعلى و األوسط  اجلبليةالسفوح تلك ز تميّ تَ  ، و2كم69% ضلو 20-10اضلدارىا بُت 
ألسباب  slopes collapseر عمليات إهنيار السفوح تكيرّ تَ  ستقيرار، وبعدـ االلنهير األبيرش 

 دّ عتُ و  ،ليات التجوية و التعيرية ادلختلفةع بفعل عمقطّ و شديدة التَ  ،ضلدارشديدة اال لكوهنا ةطبيعيّ 
تعمل  إذ ،rock fall2ط الصخيري من أكثير ادلواضع عيرضة للسقو  ةالسفوح ادلنحدرة بشدّ ىذه 

كثير ألعات اقطاالات الًتبة من حبيبىذه السفوح و على نقل جزيئات و على ربزيز  طلمياه اذل
سباماً  ا تكوف قادرةً إهنّ ادلائية األكثير أعلية و تيركيزاً ف سيالت، أما ادلضلداراً اضلداراً إىل القطاعات األقل ا

دوف سبييز، و  ىدبهامجة اآلفاؽ السفل بدأتل ازبيريبه و ةيّ ادلواد العضو ب ةالغنيّ  ةؽ العلويّ افاآل ديدعلى زب

                                                           

، 2004، دمشق، البيئة مفهومها العلمي ادلعاصير و عمقها الفكيري الًتاثي، دار الفكيررجاء وحيد دويدري.  -1
 .200ص 

البيئة الطبيعية خصائصها و تفاعل اإلنساف معها، دار الفكير العيريب، القاىيرة، زلمد صربي زلسوب سليم.  - 2
 .178، 177، 171، 161، ص 1996
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، السيما إف كاف ىذا الصخير ضعيف التماسك و قليل اؿ نشاطها حىت الصخير األـ ذاتوطَ يَ قد 
 .1مة لعوامل احلت والتعيريةادلقاو 

 قسيموط تع خطوط التعيرية باذباه خطبًتاجحوض األبيرش  منحدراتادلياه على  ب حيركةتسبّ تَ    
شلا يؤدي إىل اطلفاض بادلواد العضوية  الًتايب العلوي و الغٍت فقادلياه حيث تعمل على جيرؼ األ

نتشار حيث تزداد سيرعة ا ،هاطبيعتا و نتشار احليرائق و شدهتّ اي سيرعة  ضلداراليؤثير ا كما،  اإلنتاجية
 .ادلنحدرات احليرائق مع زيادة اضلدار

ـ بياناً عن خطير 1980( عاـ FAOحدة )عة التابعة لألمم ادلتّ نشيرت منظمة األغذية و الزرا   
خلطير اصليراؼ أكثير من  تعيرضت ناطق السورية و منها جباؿ الساحل اليتاصليراؼ الًتبة ي بعض ادل

 2طن/ىكتار/سنة. 200
ة ي احلوض األعلى لنهير األبيرش  ضلداراً ي حوض األبيرش ىي ادلنطقة اجلبليّ أكثير ادلناطق ا إفّ    

 األوسط و من ٍب األدىن.األبيرش  ة ي رليرى هنيراقص إضلدار السفوح اجلبليّ يتندة، و ل السيّ كجب
أف أي  إذ، هاأو عدمماً ي درجة ثباتو مهلعب طوؿ السفح دوراً يَ  :متداد السفوحتأثير إ -ب

السفح يلعب طوؿ حيث  ،ت زاوية إضلدارهثباتاً مع زيادة طولو و ثبا يصبح أقلّ  ةٍ ثابت بزاويةٍ  سفحٍ 
أف حزوز اجليرياف عندما يكوف ادلنحدر  إذي رلمل عملية إصليراؼ الًتبة، اً ادلنحدر دوراً جوىيريّ 

قصَتاً، تفتقير إىل الوقت الكاي و الضيروري  لبلوغ سيرعتها القصوى، و بالتايل سوؼ تضعف قدرهتا 

                                                           

 .248، ص 1996زلمد فائد حاج حسن. أسس اجليومورفولوجيا ادلناخية، جامعة دمشق، دمشق،  -1
صائص ادلناخية للحيرارة و األمطار ي منطقة شيرقي البحير ادلتوسط، جامعة عُت مشس، فواز أمحد ادلوسى. اخل - 2

 .280، ص 2002القاىيرة، 
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سفوح جبل امتداد ، كما ي 1طويلةٍ  دث العكس سباماً عند وجود منحدراتٍ على جيرؼ الًتبة، و ػلَ 
 السيدة.

 :خا ن  الم  عامل  -2
 التالية: بيئي احلاصل فيها من خالؿ العناصيرو شّدة التدىور الادلنطقة بطبيعة  ثير عامل ادلناخؤَ ي  
نقل ادللوثات إىل  ونو عاملكي حوض األبيرش   ىو األكثير تأثَتاً يعد عنصير اذلطل  الهطل:تأثير  -أ

لكن ّ تأثَته يتباين ي مناطق احلوض لعالقتو بطبيعة ير ي تيركيزىا، ؤثّ و ادلادلوارد ادلائية ي احلوض، 
و يظهير تأثَته ي الًتبة، و الغطاء النباٌب، و الصخور، و درجة احليرارة، و التضاريس، و غَتىا، 

 النقاط التالية:
ل كمية اذلطير  ؤثّ تُ مم، و 983بلغ متوسط اذلطل السنوي ي حوض األبيرش : طلة مياه اذلكميّ  -

بة و الًت  ب حت  األمطار تسبّ  ، حيث أفّ ، و غزارهتاي تعيرية الًتبة من حيث حجم أو ثقل قطيراهتا
َتشّكل اجليريانات  ، بسبب غزارة اذلطل ي حوض األبيرش وخطَتٍ  على ضلوٍ منها  فاؽ العلويةتعيرية اآل

نظيراً  و، درة من احلوضاّصة ي ادلناطق الفقَتة بالغطاء النباٌب و ادلنحخبو  ،السطحية أثناء اذلطل
 هنخفض تأثَت ل ادلطيري الذي ياذلط يم منطقة احلوض تبعاً دلتوّسطاذلطل فقد جيرى تقس ألعلية عنصير

باالرتفاع  أي أف ذلك ميرتبطٌ  ،األدىن على لنهير األبيرش ضلو احلوضاأل باالذباه من احلوضتو و كميّ 
 :ُت  بػَ ىو مُ  اذلطل كما حسب متوّسط قسم مناطق احلوضتُ  وعن سطح البحير، 

 مم.1200منطقة احلوض األعلى اليت بلغ متوسط اذلطل فيها 
 مم.1000منطقة احلوض األوسط اليت بلغ متوسط اذلطل فيها 

 مم.750ها منطقة احلوض األدىن اليت بلغ متوسط اذلطل في

                                                           

 .325، ص 1996زلمد فائد حاج حسن. أسس اجليومورفولوجيا ادلناخية، جامعة دمشق، دمشق،  - 1
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 ح ذلكوضّ تُ اذلطل مع االرتفاع عن سطح البحير، و  ُتشَت متوسطات كمية اذلطل إىل تزايد كمية
 اخلارطة التالية:

 .األبيرش ل ادلطيري ي حوضاذلط وسطاتتم: (5) ارطةاخل

 
 (.ـ2014) زلافظة طيرطوسمدييرية األرصاد اجلوية ي ادلصدر:        

، و يهطل معظمو ي ي شهير أيلوؿ ي حوض األبيرش بدأ اذلطليَ : طلاذلع الفصلي دلياه التوزّ  -
يبدأ و عندما ، كةً و مفكّ  ةً ًتبة فيو قد أصبحت جافّ تكوف ال طويلٍ  جاؼ   بعد فصلٍ  فصل الشتاء

 يزيد الفقَتة بالغطاء النباٌب بعض مناطق احلوضي  ولكنّ غلغل إىل أعماؽ الًتبة، يت وعليها فإنّ  طلاذل
 الكثَت من األمالح ادلعدنية ادلوجودة فيها يُذيبو  تعيريتهاُيسبب  قل حبيباهتا ونيَ  و هاكتفكّ من 

زيد تَ بالتايل ، و و تيربتو وو تَأثيره بطبيعة تضاريس ي منطقة حوض األبيرشبسبب غزارة اذلطل 
ي ة عالية قيمة فعليّ  وذ ذلطل، و اة ة إعصاريّ األمطار شتويّ ادللوثات ي ادلوارد ادلائية، حيث أف  

 سقط شتاًء.ي لكونواحلوض 
 و األكثير ىطالً  دّ عَ يػُ على مدار السنة ففصل الشتاء  طلؼ توزع اذل( اختال10يُظهير اجلدوؿ )   

يبلغ أقصاه ي شهير كانوف األوؿ ل ادلطيري مع شهير أيلوؿ لبدأ اذلط، و يَ فصل الصيف األقل ىطالً 
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سبوز  نعداـ ي أشهير الصيف: حزييراف وإىل درجة اال طلفاض وصوالً لبث بااليانوف الثاين، ٍب ال ك  و
 آب. و

فصل الشتاء، و  أثناء% من األمطار هتطل 53 إىل أفّ  شَتل ادلطيري على مدار العاـ يُ توزع اذلط إفّ 
 % هتطل ي فصل1% هتطل ي فصل اخليريف، و فقط 22% هتطل ي فصل اليربيع، و 24

ؿ زيد معدّ ة يَ ادلناطق اجلبليّ  رتفاع الطبوغيراي، ففيلال ؿ ىطل األمطار تبعاً  معدّ تغَّت يَ ، و الصيف
 .ةساحليّ ة العنو ي ادلناطق السهليّ % 50 نحواذلطل ادلطيري ب

سيرعة اليرياح ب هتاشدّ اليت تيرتبط ة، و التعيرية اليرػليّ ب اليرياح سبّ تُ  و سرعتها: ة الرياحشد  تأثير  -ب
ئ من سيرعة هتد   أو حواجزٍ  اتٍ ير الغطاء النباٌب، و مدى وجود مصدّ ف  وَ ، و مدى تػَ و استميراريتها
لة حملمّ دلقابلة جلهة ىبوب اليرياح اا ةالغيربيّ  سفوح اجلباؿ ىتلقّ ت ، كما1ف من تأثَتىااليرياح و زبفّ 

عيرؼ بأثير ل و ىو ما يُ ناطق الواقعة أمامها بوفيرة اذلطنعم ادلل، و تَ ات اذلطباليرطوبة معظم كميّ 
عيرؼ تلقى السفوح ادلعاكسة جلهة اذلبوب ىطاًل أقل، و تُ ، و تَ Approach effectاإلقًتاب 

 .Rain shadowادلطيري  دبناطق الظلّ  سفوحىذه ال
تنتشير احليرائق على سفوح الودياف الضيقة نتشار احليرائق، إذ ير اليرياح دبدى و سيرعة اؤثّ تُ  كما   

إىل  أعلى من سيرعة انتشارىا على سفوح الودياف العيريضة بسبب صعود ىواء الوادي بسيرعةٍ  دبعدؿٍ 
 .Chimney’s effect 2 عيرؼ ىذه احلالة بأثير ادلدخنةشبو ادلدخنة و تُ الً ما يُ ك  شَ األعلى مُ 

ـ لكل ˚5,5ؿ رتفاع عن سطح البحير دبعدّ مع اال تناقص درجة احليرارةتَ  التباين الحراري:تأثير  -ج
االبتعاد عن سطح  ى أسباب التناقص إىلعزَ و تُ  ،ؿ التناقص ىذا ليس ثابتاً أف معدّ  إاّل  ،ـ1000
 .دودٍ زل ة الرتفاعٍ  اليرطوبة النسبيّ ي رتفاع عن سطح البحير زيادةٌ ، كما ييرافق االاألرض
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مع  ي الليايل الباردة اذلادئة مقارنةً  فقد ادلناطق ادلنخفضة و الودياف درجة حيرارهتا بسيرعةٍ تَ    
 ،ع فيهاتجمّ التضاريس اجملاورة و يَ  ينساب اذلواء البارد منإذ ، وادي اجملاويما ي ك  األراضي اجملاورة

الفيرؽ احليراري بُت درجة حيرارة اذلواء للهواء البارد، و يكوف  عٍ مّ و تكوف بذلك ادلنخفضات أماكن ذبَ 
نسيم اجلبل يرؼ ىذه احلالة بعو تُ  ،ـ˚8القيريب من سطح األرض و ىواء التضاريس اجملاورة مساوياً 

ب سبّ ، و يُ Frost pocketsجيوب الصقيع  :ع اذلواء الباردمّ طلق على أماكن ذبَ ، و يُ و الوادي
و، و يراً بذلك طوؿ موسم النمص  قَ اً مبكيراً مُ صقيعاً خيريفيّ  اً متأخيراً واذلواء شديد الربودة صقيعاً ربيعيّ 

 تعماذلا ي التشجَت احليراجي.سدداً األنواع اليت ؽلكن ازلُ 
عيريضة، و تكوف األوىل من ال أكثيرُ  بصورةٍ  كوادي الشغيرقة  الضيّ  وديةنخفض درجة احليرارة ي األتَ    

شير احليرارة متصاص و نَ ااـ جدراف الوادي ي الفيرؽ ي إسهىذا اإلختالؼ عن  نتجو يَ  ،أكثير رطوبةً 
د الصيرؼ للهواء أخفض بثالث جيّ  وادٍ  احليرارة العظمى على سفحكوف درجة إىل ىواء الوادي، إذ تَ 

على مدار العاـ منها ي بقع الصقيع اجملاورة، أما درجة احليرارة الدنيا فتكوف أعلى  ةٍ مئويّ  درجاتٍ 
 . ارنة بغَتهمق ذات السفحمس درجات مئوية على خب

عو و تيركيبو، و يأخذ طابعاً ه و توزّ ظلوّ  يرة ىذه على النبت احليراجي، فيتأثّ و تنعكس ادلتغَتات ادلناخيّ 
 .1(1989زاً )ضلاؿ و آخيروف،اً شليّ ي  يرِ هَ ظْ مَ 

 ة:المسيالت المائي  عامل البعد عن -3
، و ضمن حوض األبيرش لوثاتعامل نقل ادل ىذا العامل دوراً مهماً باعتبار ادلسيالت ادلائية لعبيَ 

ُتشّكل ادلسيالت ادلائية أماكن للصيرؼ و نواتج احلت و التعيرية، كما  ة ادلبيدات و األمسدةاصّ خب
تعّد  ات معاجلة مياه الصيرؼ الصحي، والصحي ي حوض األبيرش ي ظّل عدـ فاعلية زلطّ 

 .دة ي ادلنطقةالسائ ء اجلفت ي أغلب مناطق زراعة الزيتوفأماكن إللقاء ما ادلسيالت
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 :النبات الطبيعي عامل انعدام-4
 عّد غياب الغطاء النباٌب من أىم عوامل تدىور الوسط البيئي الطبيعي، فهو يؤّدي إىل تدىوريُ    

إغلابّياً دوراً فإنّو يلعب الغطاء النباٌب  ئي، أّما وجودهم ي التلوث ادلاالًتبة، و التدىور احليوي، و يس
اجليريانات  إعاقة و عيرقلة تشكل ي سهم بفعاليةٍ و يُ أن   ة، حيثالسطحيّ  ة ادلائيةي احلّد من التعيري

تص اجلذور كّمية من ادلياه مباشيرًة لتؤّمن سبَ حيث  جليومورفولوجي،و ي تعديل آلية عملها ا السطحية
من % 27و تشتيت ما يقيرب من  من تبديدالنباٌب الغطاء  نتمكّ يَ و رىا، ىا و تطوّ ظلوّ استميرارية 

ير لتعود فتتبخّ  على أوراؽ األشجار و أغصاهنا بقيها عالقةً تجزىا و يُ ػلَ  اً، حيثوسطيّ  طليل اذلإمجا
عود إىل الغالؼ ىذه النسبة تَ  و ىكذا فإفّ  ،اح ذلا فيرصة السقوط على سطح األرضتَ ثانية قبل أف تػُ 

ساعد النباتات من جهة ، و تيريانات السطحية منهايـر اجلا ػلَ الغازي ثانية على شكل خبار ماء شلّ 
ة و مياه ذوباف الثلوج إىل األعماؽ ألهنا تيرفع مساميّ  طلسيرعة و سهولة تغلغل مياه اذل ثانية على

ىا من خلخلة ن أثناء ظلو  تتمك   جذور النباتات أف   إذهبا، الًتبة و قدرهتا على امتصاص ادلياه و تشيرّ 
لة توغل إىل األعماؽ عرب الفيراغات الدقيقة ادلتشكّ ادلياه يَ قسماً مهماً من  باإلضافة إىل أف   بنية الًتبة،

بل  فيها النبات ذاتو، ليس ىذا فحسب بُت السطح اخلارجي للجذور و ذرات الًتبة اليت ينمو عادةً 
 Humusالدباؿ  خ الحقاً مشكلةً ل و تتفسّ البقايا النباتية ادلتساقطة على سطح األرض تتحلّ  إف  

ل و بالتايل إعاقة تشكّ  قتها و قدرهتا على امتصاص ادلياهزيد من طاًتبة و يَ ة اليرفع مساميّ يَ  الذي
ة ن من تعديل القدرة احليّ تمكّ يَ  -ة الغايبخباصّ - الغطاء النباٌب ىيك عن أف  ة، نااجليريانات السطحيّ 

تابع ل أف تُ يو اللطمة األوىل ذلذه القطيرات قبق  لَ لقطيرات ادلطير الساقطة باذباه األرض عرب تػَ الة( )الفعّ 
 .1طيريقها إىل سطح الًتبة
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 عمل اجلذورثبيت الًتبة ميكانيكياً بدخوذلا شقوؽ الصخور و تَ عمل جذور األشجار على تَ تَ    
 10-3فقد الًتبة ىذه ادليزة بعد ة على مسك و ربط حبيبات الًتبة شلا يزيد ي إنباهتا، و تَ دقيقال

 .1سنوات من قطع األشجار
كثافًة بالغطاء النباٌب ىي ادلنطقة الشيرقية من احلوض األعلى لنهير األبيرش بنسبة   إّف أكثير ادلناطق   

%، و أقّلها كثافًة بالغطاء النباٌب ىي ادلنطقة الغيربية من احلوض األدىن لنهير األبيرش 90تغطية 
 %.10بنسبة تغطية 

 الحرائق:-5
و  نباتيةتمعات الؤثير ي توزع و انتشار اجملليت تُ ة االبيئيّ  ةالطبيعيّ  عاماًل من أىم العوامل يرائقاحل د  عَ تػُ    

احليرائق كطبيعية ٍ  دث ألسبابٍ ربَ  إىل حيرائق عامةً  منطقة حوض األبيرش يرضو تتع ،ربديد أظلاطها
 ، كحيريقي فصل الصيف اجلاؼ رتفاع درجات احليرارةنتيجة ا نتيجة الصواعق، أو دثاليت ربَ 

 .ـ2013نطقة صافيتا ي شهير آب عاـ أشجار الزيتوف ي قيرية ادلندرة التابعة دل
إىل  الطبيعة عيرضةً  فيو حيث أف  لإلنساف أي دخل  دوفث الطبيعي التلوّ دث ػلَ  ة:ثات الطبيعي  الملو  
 :ة اآلٌبثات الطبيعيّ من ادللوّ  و ،ةعوامل ذاتيّ ة  ادلستمير بسبب عدّ التغَّت 

 لطبيعية للغاباتاـ الناتج من احليرائق اخّ و دقائق اليرماد و الس دقائق الًتابالدقائقيات ي اذلواء ك -
 ة ي ناحية احلميدية.الحظ أثناء العواصف اليرػليّ ، كاليت تُ ة على صحة اإلنسافثَتاهتا السلبيّ و تأ

 ة.الثيروة السمكيّ على و تأثَتاهتا السلبية  يرئق الطمي و الغيرين ي مياه النهادلواد العالقة كدقا -
ؤثير ة اجلارفة شلا يُ بة و الغطاء اخلضيري بسبب السيوؿ الطبيعيّ للًت  Nudationحاالت التعيرية  -

 ي حياة الكائنات احلية.
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ي ة خباصّ  ،يرملية التبخّ لع نتيجةً  من سبلح ادلياهتيركيز األمالح سوؼ يزداد ي ادلياه شلا يزيد إّف  -
 ر.احلا الفصل

فضاًل  ،الكربيت و غاز ادليتاف كسيد و ثنائي أُتدروجغاز كربيتيد اذلك ،ازات السامة ادلنبعثةالغ -
ـ   تأثَتٍ من ة دلا ذلا ن انبعاث ادليركبات اذليدروكيربونية و خامات ادلعادف الطبيعيّ ع  ألحياء.على ا سا

 ، ال يستطيعللبيئة تلوثٍ  من و الفيضانات اتاإلعصار بو الكوارث الطبيعية كبّ ما تس علماً بأفّ 
 .1ة عليهاسيطيرة التامّ ال اإلنساف

و األعشاب  شنياتعي العضوي الناتج من ربلل األث الطبيهناؾ التلوّ ف ادلواد ادللوثة ع طبيعةتنوّ تَ    
 و الديداف و األمساؾ ادليتة و غَتىا من الكائنات احليوانية اليت تعيش ي ىذه ادلياه أو على ضفافها.

، و كذلك ادلواد اهيادل مصادراألتيربة الناعمة اليت تصل إىل أما ادللوثات غَت العضوية فمن أعلها 
 .2ادلبيدات وجودة يعدنية ادلادل

 :ي حوض األبيرش، و ىي مصادر التلوث الطبيعيتتنوع  ث الطبيعي:مصادر التلو  
و يكوف ىذا التدفق أكرب بكثَت  Floodىو التدفق ادلائي الكبَت عرب النهير  الفيضان النهري: -1

هنير األبيرش كاف طيرية و ذوباف الثلوج.  اصف ادلالسنوي، و ػلدث بسبب العو  من متوسط التدفق
من التأثَتات الثانوية ، و ي فصل الشتاء بكميات كبَتة لهطلنتيجة ليفيض سنويّاً ي اجمليرى األدىن 

ث الكيميائي زيد التلوّ يَ يتسبب ي غدؽ األراضي الزراعية ي السهل الفيضي للنهير، و و للفيضاف أنّ 
زيد من سيرعة قلها، و ىذا يَ الكيميائية ادلوجودة ي الًتبة و تنمل ادلواد ربَ مياه الفيضاف  حيث أفّ 

للفيضانات اليت تتعيرض ي احلوض األدىن للنهير ادلناطق القيريبة من الساحل  يو خاصًة  ثالتلوّ 
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، لكّن إنشاء سّد الباسل ربّكم ي فيضاف هنير ادلطيرية اليت ربدث ي حوض األبيرش بفعل العواصف
 و.و قّلل من حدوث األبيرش

نة للمنحدرات نزالقات ي األجزاء ادلكوّ دث االربَ  :Land slidesاإلنزالقات األرضية  -2
العوامل ادلساعدة لذلك،  يرتوفّ ت ماعندنزالؽ دث االبة أو صخور، و ػلَ بغض النظير عن كوهنا تير 

ث دؾ بعيداً عنو و قد ػلَ و يتحيرّ  سم اليرئيسنفصل جزء كبَت من الًتبة أو الصخور عن اجلحيث يَ 
 رضي ي منطقة مشىت احللو.األنزالؽ ال، كا1يراتو بدوف مؤشّ  هنيار فجأةً ىذا اال

ىذه و يكوف خطير  باف الثلوج،ل األمطار أو عقب ذو سيوؿ بعد ىطدث الربَ  السيول: -3
و ىذه  أي ي احلوض األعلى لنهير األبيرش، ،من احلوض يةاجلبل ةطقهتا أكرب ي ادلنالسيوؿ و شدّ 

ا الطمي و احلصى و ادلواد العضوية و غَت العضوية، و بعض الكائنات احلية أو مل معهالسيوؿ ربَ 
 صبح ىذه ادلياه عكيرةً ادلصادر ادلائية، و تُ  ث مياهإىل تلوّ ؤدي النباتات العالقة ي ىذه السيوؿ، شلا يُ 

عن الًتبة اليت  بألواف اجمليروفات و ادلواد اليت ربملها، و غالباً ما يكوف اللوف األمحير الناجم نةً و ملوّ 
ث تأثَت السيوؿ و اجليرياف ادلائي فيها، بسبب القضاء على الغطاء النباٌب و زبيريبو، و التلوّ  يشتدّ 

 .2ستخداماتعلها غَت صاحلة لبعض االنوعية ادلياه و خصائصها و غلَ  ير سلباً يبالسيوؿ بالطبع يؤثّ 
ي احلوض األعلى  ضلدارشديدة االالالسفوح تيرب  ؤدي األمطار الغزييرة و تيراكم الثلوج علىتُ    

، و سقوط احلجارة و الصخور Creep، و زحف ادلواد Erosionصليراؼ إىل االلنهير األبيرش 
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Rock falls و انزياح زلدود ،Slide و انزالقها على شكل كتل ،Soil mass 
movement (slump) هنيارات ا، وAvalanches 1. 

اسة يعتمد على السيوؿ الشتوية و اليربيعية ادلومسية و اليت تتجو اجليرياف السطحي ي منطقة الدر  إفّ    
ادلنطقة غنية  فّ حيث أ ،عاـ من الشيرؽ إىل الغيرب و من الشماؿ الشيرقي إىل اجلنوب الغيريب بشكلٍ 

 ذلطل فيها.سطحية وذلك بسبب غزارة ادبياىها ال
بعض  تحللذلذا ال ف نتيجةً ، و تتكوّ طبيعي بشكل التحللػلدث  :للتحلل الصخور قابلية -4

أو األنابيب احمللولية  Sinkholesأو الدحوؿ  Cavesعيرؼ بالكهوؼ الظواىير اليت تُ 
Solution Pipes  أو اذلوابطStalactite  و الصواعدStalagmite  ٌعن  و ىي عبارة

من مثاؿ  ، و، و ذلك ي احلوض األعلى لنهير األبيرش2بات كيربونات الكالسيـومن تيرسّ  أعمدةٍ 
 رة الضوايات.مغاذلك 

 البشرية :الجغرافية العوامل ثانياً: 
ي السنُت  ةً تزايدو م ثيفةً سكانية وزراعية وسياحية أصبحت ك أنشطةٍ تتميز أراضي احلوض ب   

أصبحت روافد النهير ورليراه ومع ضعف ادليراقبة و اإلدارة البيئية للحوض و جمليرى النهير ، األخَتة
من و ثات ادلختلفة إىل األراضي الزراعية و البحير ادلتوسط ، دللوّ لنقل ا الباسل وسيلةً  وسدّ  اليرئيس

 ثات:أىم ىذه ادللوّ 
 
 

                                                           

 .128، ص 2001سليماف عبيدو. علم البيئة احليراجية، جامعة دمشق، دمشق، زلمد  - 1

، 2003جامعة ادللك عبد العزيز، جّدة،  مدخل إىل علم اجليولوجيا البيئية،عمار بن عبد ادلنعم زلمد أمُت،  - 2
 .144-142ص 
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 :عات السكنيةثات الصرف الصحي للتجمملو  -1
قة و ذائبة، على ىيئة مواد غيروية و عالثات ادللوّ من  عاليةٍ  ربتوي مياه الصيرؼ الصحي على نسبةٍ    

ادليركبات العضوية ، و مالح، و األعضويةالاض مح، و األالكيربوىيدرات :و من ىذه ادليركبات
 .1النًتوجية و غَتىا

فات البشير ي احلمامات و دورات ادلياه و ادلطابخ و أعماؿ الشطف و سللّ  ذه ادلخلفاتربوي ى   
منظفات و بقايا طعاـ، و أعداد كبَتة من و  عنها من غائط و بوؿ و صابوف التنظيف، و ما ينتج

و معظم ىذه ادلخلفات ىي بقايا و  ،وسات و اخلمائير و الفطور و غَتىاو الفَت  اجليراثيم و البكتَتيا
 .2مواد عضوية، و بعضها غَت عضوية و معدنية و كيميائية و غَتىا

للتجمعات السكنية ي حوض األبيرش ضلو  صبيب الصيرؼ الصحيحجم  يبلغ
غ/سنة معظمها ك10375125/سنة، و تبلغ كمية ادلواد ادلًتسبة منها ضلو 3ـ5187562.5

 .يًتسب ي قاع حبَتة الباسل
 ستهالؾاي إىل ، يؤدّ منو إىل حبَتة الباسلو  النهيرص من مياه الصيرؼ الصحي ي التخلّ  إفّ    

ي العمليات التحليلية، مثل التحلل بالبكًتيا اذلوائية للمواد  الذائب ي ادلاء األكسجُتمعظم 
فات الصيرؼ ات أخيرى من سللّ إذا أضيفت كميّ العضوية اليت ربتويها مياه الصيرؼ الصحي، ف

ص منها، و لذلك ا لن ذبد األكسجُت الكاي و الالـز لعملية ربللها، و بالتايل التخلّ الصحي، فإهنّ 
ل دائماً أاّل تزيد نسبة مياه الصيرؼ فضّ ، و يُ ث البيئيىي و تبدأ عمليات التلوّ فإهنا تبقى كما 
 من مياه منها  لكل سبعُت جزء ( أي بنسبة جزء واحد70:1لقى ي األهنار عن )الصحي اليت تُ 

ث األهنار يقضي تلوّ  بت أفّ و قد ثَ  د سبقت معاجلتها،لنهير، إذا مل تكن مياه الصيرؼ الصحي قا
                                                           

 .108، ص 2009دار صفاء للنشير و التوزيع، عماف ، جغيرافية الصحة، خلف حسُت علي الدليمي.  - 1
 .265، ص 2009زلمد زلمود سليماف. اجلغيرافية و البيئة، اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  - 2
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قق ، و ىذا األمير غَت زلُ 1سنة ي العامل بسبب األميراض و اجلفاؼ على ضلو أربعة ماليُت طفل كلّ 
 يرؼ الصحي ذباوزت ادلعيار الوارد.نسبة مياه الص ي حوض األبيرش ألفّ 

بلغ عدد ثات الصيرؼ الصحي الناذبة، فقد ية ملوّ ير عدد سكاف حوض األبيرش ي كمّ يؤثّ    
ع سكٍت ضمن زلافظة طيرطوس بُت مدينة وقيرية ومزرعة ، ذبمّ  96التجمعات السكنية ي احلوض 

بلغ عدد السكاف ، حيث من حيث عدد السكاف فقط ذبمع سكٍت 83احلصوؿ على بيانات  وًبّ 
حسب بيانات  نسمةً  66793حسب بيانات النفوس و  نسمةً  94330للتجمعات السابقة 

 :(13)عدد من النواحي وفق اجلدوؿ ادلكتب ادليركزي لإلحصاء تتوزع على 
 .توزع التجمعات السكنية على النواحي ي حوض األبيرش :(13) دوؿاجل

 الناحية المنطقة

 اإلحصاء النفوس

 انعدد السك
 ألف

% من 
مجموع 
 المنطقة

% من 
مجموع 
 المحافظة

 عدد السكان
 إحصاء

% من 
مجموع 
 المنطقة

% من 
مجموع 
 المحافظة

 
 طيرطوس

 26.8 64.8 17932 19.5 63.3 18396 الصفصافة
 14.6 35.2 9729 11.3 36.7 10644 احلميدية

 41.4 100 27661 30.8 100 29040 رلموع منطقة طيرطوس

 
 
 

 صافيتا

 0.0 0 0 0.3 0.4 279 ارقيةالب
 11.4 19.5 7631 9.7 14.0 9166 السيسنية

 5.6 9.6 3747 4.8 7.0 4556 سبة
 26.5 45.2 17706 32.1 46.3 30246 صافيتا

 15.0 25.7 10048 22.3 32.2 21043 مشىت احللو
 58.6 100 39132 69.2 100 65290 رلموع منطقة صافيتا

 100  66793 100.0  94330 رلموع زلافظة طيرطوس
 .(ـ2014) مدييرية اإلحصاء ي زلافظة طيرطوس ادلصدر:

                                                           

 ،2004دار الفكير، دمشق،  ،العلمي ادلعاصير و عمقها الفكيري الًتاثي البيئة مفهومهارجاء وحيد دويدري.  - 1
 .260ص 
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ىي ناحية صافيتا ي اجلزء األوسط من  سكانيةً  لسابق أف أكثير أجزاء احلوض كثافةً بُت اجلدوؿ ايُ    
ميدية ي احلوض، ٍب ناحية مشىت احللو ي اجلزء األعلى من احلوض ، ٍب ناحييت الصفصافة فاحل

 ، ألف ادلناطق ادلذكورة ىي مناطق زراعية و سياحية.األدىن من احلوضاجلزء 

 التخدًن درجة ي تتفاوت بلدية 14تتوزع على  حوض األبيرش ضمن السكنية التجمعات فّ إ   
 للتايل: وفقاً  الصحي بالصيرؼ

 % من44حوايل  تشكل الصحي الصيرؼ بشبكات سلدمة غَت سكٍت ذبمع 43حوايل  ىناؾ -
 فنية. جور إىل فيها الصيرؼ ويتم السكنية عاترلموع التجم

 أف حيث التخدًن بنسبة زبتلف ولكن الصيرؼ بشبكات مةسلدّ  فهي الباقية عم  ذبََ  53اؿ   اأمّ  -
% من 17أف  حُت ي ،%4حوايل  % أي100التغطية  نسبة تبلغ ذبمع سكٍت 2 ىناؾ

 % من32حوايل  ذلك % ودبقابل99حىت  90من  نسبة التغطية تبلغ السكنية التجمعات
% من التجمعات السكنية 21%، ي حُت أف  90-80من  تغطية نسبة سبتلك التجمعات

 (14)اجلدوؿ ذلك ي ّتضح يػَ و ، % 80-70تخدًن من ادلخدمة بشبكات الصيرؼ تبلغ نسبة ال
مة داخل ية للتجمعات ادلخدّ عدد التجمعات السكنية و نسب التخدًن و النسب ادلئو  ادلَتَضم ن

 :األبيرش ضحو 

 .شبكات الصيرؼ الصحي ي حوض األبيرشنسب التغطية ب :(14) دوؿاجل

 % عدد التجمعات نسبة التغطية بشبكة الصرف رقم متسلسل
1 20-50 2 3.8 
2 50-60 4 7.5 
3 60-70 8 15.1 
4 70-80 11 20.8 
5 80-90 17 32.1 
6 90-99 9 17.0 
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7 100 2 3.8 
 100 53 اجملموع

 .(ـ2014) شيركة العامة للصيرؼ الصحي ي زلافظة طيرطوسال ادلصدر:

و اليت كاف  عالنهائية لكل ذبمّ  نقاط التصيريفالتجمعات السكنية وعدد  (15) اجلدوؿ بُّت يُ    
و أقّلها نقطة تصيريف واحدة ؿ  ،نقاط تصيريف للتجمع السكٍت التابع لبلديّة احلميدية 9أكربىا 

 افة إىل نسبة التغطية بشبكة الصيرؼ الصحي:باإلض ذبمع سكٍت ي حوض األبيرش، 25

 .األبيرش ي حوض نقاط التصيريفالتغطية و عدد التجمعات السكنية حسب نسب : (15) دوؿاجل

 البلدية التجمع السكني رقم متسلسل
عدد السكان 
 وفق النفوس

عدد السكان 
 وفق اإلحصاء

نسبة التغطية 
 بشبكة الصرف

عدد نقاط 
 التصريف

 5 90 4918 8288 يديةاحلم احلميدية 1
 4 90 4512 0 احلميدية عيرب الشاطئ 2
  جور فنية 1214 1441 الدكيكية زاىد 3
 1 90 2141 2985 السيسنية السيسنية 4
 1 80 7839 6727 الصفصافة الصفصافة 5
  جور فنية 408 435 الصفصافة التوانُت 6
  جور فنية 0 ال توجد الصفصافة اليرفاعي 7
 1 90 1111 1239 الصفصافة اليرػلانية 8
  جور فنية 820 692 الصفصافة الصبوحية 9
 1 100 715 567 الصفصافة العيرؽلة 10
  جور فنية 685 328 الصفصافة أبويل اخلضيراء 11
  جور فنية 122 0 الصفصافة ظهير الديير 12
  70 736 1386 الصفصافة ظهير بشَت 13
  60 2077 2116 الصفصافة عُت الزبدة 14
  جور فنية 0 0 الصفصافة عُت الزبدة سهل 15
  جور فنية 453 321 الصفصافة فتيح أبويل 16
  جور فنية 1747 1679 الصفصافة ناحوت 17
  جور فنية 662 1028 الصفصافة وادي ادليس 18
  90 622 0 الكفيروف ادللوعة 19
  جور فنية 637 402 الكفيروف بقطو 20
  50 483 358 الكفيروف حفة ادلوارنة 21
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  جور فنية 0 0 الكفيروف حكير خلوؼ 22
  60 0 247 الكفيروف حكير كابير 23
  90 2540 345 الكفيروف كفيروف بدرة 24
  90 677 531 الكفيروف كفيروف حيدر 25
  95 684 0 الكفيروف كفيروف رفقة 26
 1 95 590 0 الكفيروف كفيروف زريق 27
  90 680 305 الكفيروف نبع كيركير 28
  70 465 451 الكفيروف اجملاوي وادي 29
  90 484 242 اليازدية الكنيسة 30
 3 90 2289 1514 اليازدية اليازدية 31
  جور فنية 117 0 اليازدية بيت أبو كنعاف 32
 1 90 744 525 اليازدية بيت دقيق 33
 1 90 951 1035 اليازدية خيربة أبو 34
  90 819 525 اليازدية ظهير اليازدية 35
 1 20 128 0 حبوزي ليرويسا 36
  جور فنية 155 0 حبوزي اذلويسية 37
  جور فنية 232 0 حبوزي تل كزؿ 38
  جور فنية 506 1414 حبوزي ديير احلجير 39
 1 75 2484 1300 بدادا بدادا 40
 1 80 2509 1661 بدادا عُت دابش 41
  25 279 0 بدادا عُت عفاف 42
 1 75 2032 1685 بدادا كفير صنيف 43
 2 95 0 1612 بعميرة أـ حوش 44
 1 95 2562 2281 بعميرة بعميرة 45
 1 95 918 713 بعميرة بيت ناعسة 46
  95 181 0 بعميرة رويسة الطَت 47
 2 65 3763 2461 بيت الشيخ بيت الشيخ 48
  100 334 0 تيركب حارة-البياضة 49
 1 75 1256 902 تيركب دبسقس 50
  جور فنية 159 0 تيركب حارة حكيركلكش 51
 1 80 931 1058 تيركب زبيرقاف 52
  80 935 0 صافيتا التلعة 53
  جور فنية 890 451 صافيتا العديدة 54
  جور فنية 0 0 صافيتا القلعة 55
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 1 80 1778 0 صافيتا الكيرامة 56
  جور فنية 1377 818 صافيتا بشيرائيل 57
  جور فنية 241 0 صافيتا بطارش 58
  جور فنية 0 432 يتاصاف بيت ادليرج 59
  جور فنية 70 0 صافيتا بيت عبد اجلليل 60
 1 70 915 0 صافيتا بيت عميراف 61
  جور فنية 0 0 صافيتا حكيربيت طنوس 62
  جور فنية 0 0 صافيتا حكير بيت سلوؿ 63
  جور فنية 583 313 صافيتا حكير زىية 64
  جور فنية 547 414 صافيتا حكير عُت الباردة 65
  جور فنية 726 339 صافيتا كير سليربح 66
  جور فنية 169 0 صافيتا حكير نبع السعيد 67
 2 90 741 303 صافيتا حنجور 68
  جور فنية 783 778 صافيتا زوؽ بيركات 69
 1 80 1247 0 صافيتا ظهير البياطيرة 70
 1 70 912 0 صافيتا عامودي 71
  جور فنية 354 322 صافيتا متبت 72
 2 80 786 0 صافيتا ابميرج الدي 73
  جور فنية 2038 1422 صافيتا نشَت 74
  جور فنية 983 0 مشىت احللو بسدقُت 75
  جور فنية 393 299 مشىت احللو بسماقة 76
  جور فنية 1142 1227 مشىت احللو بصيرصير 77
  جور فنية 2066 953 مشىت احللو بصَتة اجليرد 78
 1 80 294 0 مشىت احللو بقير عونة 79
 1 95 73 0 مشىت احللو بيت زىيرة 80
 1 95 247 0 مشىت احللو بيت سيركيس 81
  جور فنية 0 0 مشىت احللو بيت مسعاف 82
  جور فنية 64 152 مشىت احللو بيت عيركوش 83
  90 102 0 مشىت احللو بيت عواد 84
 1 55 1777 1003 مشىت احللو جنُت 85
  يةجور فن 75 0 مشىت احللو حكير سلـو 86
  70 572 360 مشىت احللو عُت اللبنة 87
  جور فنية 624 0 مشىت احللو عيناتا 88
  85 1023 0 مشىت احللو كفيروف بشور 89
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 1 95 0 0 مشىت احللو كفيروف سعادة 90
  جور فنية 0 0 مشىت احللو مشىت التحتاين 91
 3 90 3530 2752 مشىت احللو مشىت احللو 92
  70 401 167  احللومشىت اليرـو يمهَت  93
 1 70 299 64 مشىت احللو مهَتي ادلوارنة 94
  جور فنية 2026 3425 سبة سبة 95
  جور فنية 2176 0 سبة عُت بشيرييت 96
 .(ـ2014) وزارة الدولة لشؤوف البيئة ادلصدر:

ياه و ىي م فات الطبية السائلةدلخلّ اثات الصيرؼ الصحي للتجمعات السكنية، ملوّ  إىل ضاؼيُ    
فات ربوي الكثَت من الصيرؼ الصحي من ادلشاي، و ادلؤسسات و ادليرافق الطبية، و ىذه ادلخلّ 

و الصيدالنية،  الفَتوسات،و ادلكيروبات ادلميرضة، و السوائل الكيميائية اخلطَتة، و ادلخلفات الدوائية
 .ة، و ادلعادف الثقيلة و غَتىافات ادلشعّ و ادلخلّ 

 :المنشآت السياحيةصرف الناجم عن مياه ث التلو  -2

معتدؿ، و بالتايل  ع بطبيعة خالبة و جوّ تتمتّ  ىامةً  سياحيةً  منطقة حوض هنير األبيرش منطقةً  دّ عتُ    
شأة من 78حصير  زادت ادلنشآت السياحية بشكل كبَت من مطاعم و فنادؽ واسًتاحات، و قد ًبّ 

سيالت ادلائية عامالف مؤثيراف ، و اعتبار حجم ادلنشأة و بعدىا عن ادلاألبيرش سياحية ضمن حوض
 اجلدوؿ التايل: ذلك حوضّ يُ  ي درجة و كمية التلوث الناتج عنها، و 

 .األبيرش ت السياحية ي حوضادلنشآ :(16) دوؿاجل

 أقرب قرية اسم المنشأة رقم متسلسل
المنشأة متصلة 

 بشبكة صرف
يوجد محطة 

 درجة التلوث حجم المنشأة معالجة

منتجع شالالت  1
 اصافيت

بيت الشيخ 
 يونس

  كبَتة جداً  ال نعم
 متوسطة

 قليلة جداً  متوسطة  نعم  مطعم احملبة 2

منتزه الفيريد  3
 السياحي

 قليلة جداً  كبَتة  نعم 

 عالية جداً  كبَتة ال ال اليازدية مطعم اليروشة 4
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منتجع اذليـر  5
 السياحي

 عالية جداً  كبَتة جداً  ال ال اليازدية

 عالية كبَتة ال ال يازديةال مطعم قصير ميريزة 6
 عالية جداً  كبَتة جداً   ال اليازدية مطعم الليواف 7
 عالية كبَتة  ال اليازدية مطعم الطاحونة 8
 عالية متوسطة ال ال اليازدية مطعم السمايا 9

10 
مطعم ادلغارة 

 عالية متوسطة ال ال اليازدية اجلديدة

 عالية جداً  اً كبَتة جد ال ال اليازدية مطعم األسطورة 11
 متوسطة كبَتة ال ال بعميرة مطعم أبو أيوب 12

مطعم زىيرة  13
 الوادي

 عالية كبَتة ال ال بعميرة

 متوسطة كبَتة ال ال بعميرة مطعم عيوف الغار 14

15 
مطعم عيوف 

 عالية كبَتة ال ال بيت ناعسة السكير

 قليلة صغَتة ال ال بيت ناعسة مطعم القلعة 16

اسًتاحة زلمد  17
 ديب

 قليلة صغَتة جداً   ال بيت ناعسة

 قليلة صغَتة جداً   ال بيت ناعسة اسًتاحة أبو أرلد 18
 قليلة صغَتة جداً   ال بيت ناعسة اسًتاحة 19
 قليلة جداً  صغَتة جداً   ال بيت ناعسة اسًتاحة العيرفاف 20

21 
اسًتاحة ملتقى 

 قليلة صغَتة جداً   ال بيت ناعسة احلبايب

رب اسًتاحة د 22
 العينُت

 قليلة صغَتة جداً   ال بيت ناعسة

 متوسطة كبَتة ال نعم الكفيروف فندؽ الودياف 23
 قليلة جداً  كبَتة ال نعم الكفيروف فندؽ دارينا 24
 عالية متوسطة ال ال الكفيروف اسًتاحة 25
 عالية متوسطة ال ال الكفيروف اسًتاحة 26

27 
مطعم عُت 

 توسطةم كبَتة ال نعم الكفيروف العصفور

مطعم نبع الشيخ  28
 حسن

 متوسطة كبَتة ال نعم الكفيروف

 قليلة متوسطة  نعم الكفيروف مطعم النورس 29
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مطعم عيرزاؿ  30
 الكفيروف

 متوسطة كبَتة جداً  ال نعم الكفيروف

فندؽ و مطعم  31
 الشالؿ

 متوسطة كبَتة ال نعم الكفيروف

منتزه جنة  32
 الكفيروف

 قليلة متوسطة  نعم الكفيروف

33 
منتجع رابية 

 قليلة جداً  كبَتة ال نعم الكفيروف الكفيروف

34 
فندؽ صافيتا 

 قليلة جداً  كبَتة جداً  ال نعم صافيتا الشاـ

35 
فندؽ بيرج 

 قليلة كبَتة جداً  ال نعم صافيتا صافيتا

 قليلةجداً  متوسطة ال نعم صافيتا عبد احلداد 36
 قليلة جداً  متوسطة ال نعم صافيتا غاردينيا 37
 قليلة جداً  متوسطة ال نعم صافيتا شاباش 38

39 
دومنوز بيتزا  

 قليلة جداً  متوسطة ال نعم صافيتا كنتاكي

 قليلة جداً  متوسطة ال نعم صافيتا مَتامار 40
 قليلة جداً  كبَتة ال نعم صافيتا مطعم الربج 41

كافيًتيا جار  42
 القمير

 قليلة جداً  متوسطة ال نعم صافيتا

 قليلة جداً  متوسطة ال نعم صافيتا مطعم القمير 43
 قليلة جداً  متوسطة ال نعم صافيتا مطعم تيراث 44

45 
مسبح و كافتَتيا 

 قليلة كبَتة ال نعم صافيتا الرا السياحي

 قليلة متوسطة نعم نعم صافيتا مقهى الباروف 46
 قليلة جداً  كبَتة جداً  ال نعم مشىت احللو فندؽ بانوراما 47

 فندؽ باراداس 48
 السياحي

 قليلة جداً  كبَتة جداً  ال نعم مشىت احللو

منتجع مشىت  49
 احللو

 قليلة جداً  كبَتة جداً  نعم نعم مشىت احللو

 عالية جداً  كبَتة ال ال مشىت احللو مطعم جنة اجلسير 50
 عالية متوسطة ال ال مشىت احللو مطعم الفيردوس 51
 متوسطة داً كبَتة ج ال نعم مشىت احللومطعم نبع  52
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 العيروس
 قليلة متوسطة ال نعم مشىت احللو منتزه الطواحُت 53
 قليلة صغَتة  نعم مشىت احللو مقصف اخلوري 54
 قليلة جداً  كبَتة ال نعم مشىت احللو فندؽ مونتانا 55

56 
مطعم جوىيرة 

 قليلة جداً  متوسطة ال نعم مشىت احللو اليريف

57 
مطعم ملتقى 

 عالية جداً  ةكبَت   ال مشىت احللو النهيرين

مطعم جنة  58
 ادللتقى

 عالية متوسطة  ال مشىت احللو

 عالية متوسطة  ال مشىت احللو منتزه النهيرين 59
 قليلة جداً  متوسطة ال نعم مشىت احللو اسًتاحة عالباؿ 60
 قليلة جداً  صغَتة ال نعم مشىت احللو كافتَتيا ليالينا 61
 قليلة جداً  َتةصغ ال نعم مشىت احللو مطعم مايسًتو 62
 عالية كبَتةجداً  ال نعم مشىت احللو مطعم نبع الشَت 63

منتزه شالالت  64
 الصنوبير

 متوسطة صغَتة  ال الكفيروف

منتزه نواعَت  65
 الوادي

 متوسطة صغَتة  ال الكفيروف

 متوسطة صغَتة  ال الكفيروف منتزه ماريا 66

67 
منتزه نبع 
 متوسطة صغَتة  ال الكفيروف الطاحوف

68 
مطعم قصير 

 عالية جداً  كبَتة  ال الكفيروف اليامسُت

مقصف عُت  69
 ميرعي

 عالية متوسطة ال ال كفير صنيف

 عالية متوسطة  ال كفير صنيف منتزه الصفصاؼ 70
 عالية متوسطة  ال كفير صنيف منتزه اليربيع 71

72 
مطعم ومنتزه 

 عالية جداً  كبَتة جداً   ال كفير صنيف اجلسير

 عالية جداً  كبَتة  ال كفير صنيف منتزه بيرمجاف 73
 عالية جداً  كبَتة جداً   ال كفير صنيف مطعم مارينا 74
 عالية متوسطة  ال كفير صنيف مطعم ادلودة 75
 عالية جداً  كبَتة  ال كفير صنيفمطعم منارة  76
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 الوادي
 قليلة متوسطة  ال كفير صنيف مطعم اليروايب 77
 ية جداً عال كبَتة  ال كفير صنيف مطعم الورد 78
 .(ـ2014) وزارة الدولة لشؤوف البيئة ادلصدر:

 ًب تقسيم ادلنشآت السياحية حسب احلجم وفق اجلدوؿ التايل: (16)بناًء على اجلدوؿ 

 .األبيرش السياحية حسب أحجامها ي حوض تصنيف ادلنشآت :(17) دوؿاجل

 % عدد المنشآت حجم المنشأة رقم متسلسل
 17.8 14 كبَتة جداً  1
 29.5 23 َتةكب 2
 34.6 27 متوسطة 3
 10.3 8 صغَتة 4
 7.7 6 صغَتة جداً  5

 100 78 اجملموع
 البة.من عمل الط ادلصدر:

منشأة، و الصغَتة جداً و  14يراوحت أحجاـ ادلنشآت السياحية بُت الكبَتة جداً و بلغ عددىا تَ    
 ادللوثات الناذبة عنها.منشآت ي منطقة حوض األبيرش، و ىو ما يتعلق بكمية  6بلغ عددىا 

 تشييد أغلب ادلنشآت السياحية قيرب ادلسيالت ادلائية، وىذا يعطي عامل بعد ادلنشآت عن ًبَّ    
 ، ويوضحها اجلدوؿ التايل:هاتلوث النامجة عنادلسيالت ادلائية أعلية ي تقديير كمية ال

 .األبيرش ة ي حوضسيالت ادلائيتصنيف ادلنشآت السياحية حسب البعد عن ادل: (18) دوؿاجل

 % عدد المنشآت البعد عن أقرب مسيل مائي رقم متسلسل
 2.6 2 مًت  900أكثير من 1
2 800-900 2 2.6 
3 700-800 1 1.3 
4 600-700 7 9 
5 500-600 7 9 
6 400-500 2 2.6 
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7 300-400 4 5.1 
8 250-300 2 2.6 
9 200-250 1 1.3 
10 150-200 4 5.1 
11 100-150 1 1.3 
12 80-100 4 5.1 
13 60-80 4 5.1 
14 40-60 16 20.5 
15 20-40 21 26.9 

 100 78 اجملموع
 .ـ(2014اذليئة العامة لالستشعار عن بعد ) ادلصدر:

 :الصناعية المنشآت عن ةاتجن ملو ثات-3

يت ادلعادف ال كافة  و ىي Heavy metalsادلعادف الثقيلة توي مياه الصيرؼ الصناعي على ربَ    
ي البيئة ىو عدـ إمكانية تفسخها بوساطة  هتاو شلا يزيد خطور ، 3/سمغ5تزيد كثافتها عن 
 عيدةٍ ب نتشار دلسافاتٍ نها من االكّ ؽلُ  الذيهتا ات الطبيعية األخيرى فضاًل عن ثبالبكتَتيا و العمليا

ًتاكم احليوي قابلية بعضها على ال أخطير ما فيها يعود إىل علّ و ل ،عن مواقع نشوئها أو مصادرىا
Bioaccumulation 1الكائنات احلية ي أنسجة و أعضاء. 

لقّلة ادلنشآت الصناعية فيها و قلة ادللوثات الناذبة  فتقير منطقة حوض األبيرش للطابع الصناعيتَ    
و خفضها تأثَتاً، ضمن احلوض و ألوثات ادل، فادللوثات الناذبة عن ادلنشآت الصناعية ىي أقل عنها

 ضمن حوض األبيرش:الواقعة دوؿ التايل ادلنشآت الصناعية ح اجلوضّ يُ 

 

                                                           

دار اليازوردي العلمية للنشير و التوزيع، عماف،  ث،أساسيات علم البيئة و التلو حسُت علي السعدي.  - 1
 .375، 374، ص 2006
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 .األبيرش ادلنشآت الصناعية ي حوض :(19) دوؿاجل

عدد المنشآت في  نوع المنشأة رقم متسلسل
 الحوض

 مكان المنشأة حجم المنشأة

 األدىن احلوض كبَتة جداً  1 معمل زيت ومسنة 1
 األوسط و األدىن احلوض متوسطة 4 معمل رخاـ 2
 األدىن احلوض صغَتة 4 معمل حجير رملي 3
 األوسط احلوض متوسطة 3 معمل بالستيك 4
 األوسط و األدىن احلوض متوسطة 3 مقلع 5
 األدىن احلوض كبَتة 1 معمل عيرجـو 6
 احلوض األدىن متوسطة 1 معمل بطاطا 7
 احلوض األدىن متوسطة 1 معمل فلُت 8

 18 اجملموع
 .(ـ2014) مدييرية الصناعة ي زلافظة طيرطوسباالعتماد على بيانات من عمل الطالبة ادلصدر: 

 :ات واألسمدة المستخدمة للمزروعاتة عن المبيدتجثات ناملو  -4

 The United Statesوكالة األميريكية حلماية البيئة ]قامت ال ث بالمبيدات:التلو   -أ
Environmental Protection Agency, (U.S. EPA)] فة بتعيريف مبيد اآل

(Pesticide ّعلى أن ) ّاستخدامها هبدؼ قتل أو منع أو إبعاد  و أي مادة أو خليط من ادلواد يتم
سببات اجلفاؼ و نظمات النمو النباتية و مُ اآلفة لتقليل الضيرر الناتج عنها و تشمل كذلك مُ 

ا ى أهنّ أمكن وصف و تعيريف مبيدات اآلفات عل كمااقط الثمار.  انعات تسات األوراؽ و مَ طَ قِ سْ مُ 
أي مادة ذات أصل طبيعي أو كيميائي أو بيولوجي تكوف ذلا القدرة على قتل اآلفة غَت ادليرغوبة 

قصد بو احليوانات أو ( يُ Pestسواء كانت نباتية أو حيوانية. و ي ىذا اجملاؿ، فإف مصطلح آفة )
 تكالذلك من مش ات ضارة و ما ينتج عنالنباتات أو الكائنات الدقيقة الضارة و اليت ذلا تأثَت 
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سم عاـ للعديد من ادلواد ادلختلفة و ا( فهو Pesticideسببها لإلنساف. أما مصطلح مبيد اآلفة )تُ 
 .1مكافحتو اليت أمكن تقسيمها تبعاً لتخصصها على أساس طيريقة استخدامها و الكائن ادليراد

 :(Gruzdyev et al 1988ثات ادلمكنة للبيئة بالتايل )لوّ تتميز ادلبيدات الكيميائية كأحد ادل

نات احمليط احليوي اذلوائية و ادلائية و نتشارىا ي مكوّ استحالة، احليلولة دوف اف مل يكن صعوبة، إ -
 نات احلية.ادلكوّ  الًتبة و

ي الكائنات  فقط نات النظاـ و ليسير ي كافة مكوّ ية عامة و بالتايل فهي تؤثّ ا ذات مسُ إهنّ  -
هنيار اب، إىل خلل ي التوازف البيئي و ي، ي الغالآلفات الزراعية، شلا يؤدّ لة على اادلفًتسة أو ادلتطفّ 

 م ي أعداد احلشيرات الضارة و النافعة.ادليراقبة الطبيعية اليت تتحكّ 

 Chlorinatedة اذليدروكيربونات ادلكلورة )خاصّ  من ادلبيدات احلشيرية، و تميز عددٌ يَ  -
hydrocarbons ّهنا تبقى فًتة طويلة ي الوسط، كما يزداد تيركيزىا كها، شلا يعٍت أ( ببطء تفك

ربطنا بُت خاصية بطء تفكك بعض ادلبيدات و سهولة  و إذا ،الوسط ي حاؿ استعماذلا ادلتكيرر ي
 انتقاذلا ي الوسط احمليط نقف على سبب انتشارىا ي األنظمة البيئية كافة.

ا دخل ي سلسلة الغذاء و دبيرورىادلائية حيث تَ نتقل ادلبيدات من اذلواء و الًتبة إىل ادلسطحات تَ  -
زداد تيركيزىا ي أجساـ الكائنات احلية من النباتات إىل احليوانات( يَ عرب مكونات السالسل الغذائية )

ي  Accumulationة السلسلة الغذائية، أي ىناؾ إمكانية لًتاكمها و خاصة اليت تأٌب ي قمّ 
 ف وجدت ي الوسط بًتاكيز منخفضة.ادلستويات اخلطيرة، و إ أنسجة الكائنات احلية و وصوذلا إىل

                                                           

، ص 2005دار النشير للجامعات، القاىيرة،  مسية ادلبيدات و ادلعادف،عالء الدين بيومي عبد اخلالق.  - 1
127. 
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و غَتىا بأهنا تنحل ي الدىن و تًتكز ي  D.D.Tتتميز مبيدات اذليدروكيربونات ادلكلورة كاؿ  -
ي أجسامها  ز الدىن صيفاً األنسجة الدىنية، و ىذا يؤدي إىل أضيرار كبَتة للحيوانات اليت تيركّ 

 بيدات و تصل إىل الدـ شلا يؤدي إىل موت ىذه احليوانات أحياناً.لتستهلكو شتاء حيث تتحيرر ادل

صعوبة خفض الكميات ادلستعملة من ادلبيدات ي ادلدى ادلنظور و ذلك بسبب احلاجة ذلا ي  -
 مكافحة اآلفات الضارة باحملاصيل أو الناقلة لألميراض.

 تأثَت ادلبيدات و ذلك بسبب تعدد نات احلية للنظاـ البيئي إىلض الكثَت من الناس و ادلكوّ عيرّ تَ  -
ية منها ي ادلنتجات الغذائية و انتشارىا الواسع ي الوسط رلاالت استعماذلا و وجود آثار متبقّ 

% من 90( أف أكثير من Pimentel and Levitan 1986احمليط. فقد أفادت التقاريير )
 .1ء و ادلاء و الًتبةث اذلواي إىل تلوّ ادلبيدات ال تصل إىل اآلفات ادلستهدفة و تؤدّ 

مية و الثبات و آلية عملها الالنوعية ادلستقلة عن ة للمبيدات ىي: السُ زات البيئية ادلهمّ ادلميّ  إفّ    
مية و الثبات ي كوف ادلادة الكيميائية السامة، و غَت الثابتة على ادلدى الطويل، الكثافة. تتجلى السُ 

ادلادة األخَتة  و السبب ي ذلك أفّ  ،ية و الثابتةمسُ  ية األقلّ الكيميائمن ادلادة  أقلّ  ي إىل أضيرارٍ تؤدّ 
ية، أكثير مسُ  ب إىل شكلٍ لَ قْ تػَ سْ أكرب للدخوؿ ي السالسل الغذائية حيث ؽلكن أف تُ  تاح ذلا فيرصةٌ تُ 

 .2الغذائية لتصل إىل تيراكيز قاتلة ة السلسلةظلوذجي تًتاكم ي احليوانات ادلفًتسة ي قمّ  أو بشكلٍ 

                                                           

، 165، ص 1998األىايل للطباعة و النشير و التوزيع، دمشق،  التلوث و محاية البيئة،زلمد العودات.  - 1
166. 

ادليركز العيريب للتعيريب و الًتمجة و التأليف و علم البيولوجيا، اجلزء األوؿ، تيرمجة دياب أبو خيرمة و آخيروف.  -2
 .538، ص 1997النشير بدمشق، دمشق، 
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إىل وجود أكثير من  FAOاإلحصائيات الصادرة عن منظمة األغذية و الزراعة الدولية  أشارت   
الثبات البيئي ( 20)ح اجلدوؿ وضّ و يُ  ،ستعمل إلبادة اآلفات الزراعيةة كيماوية تُ مادّ  1000

منها زلسوبة كجيرعة متوسطة  ية كل  و مسُ ادلستخدمة ي حوض األبيرش، جملاميع سلتلفة من ادلبيدات 
% من 50قصد هبا كمية ادلبيد الالزمة لقتل و يُ  LD50 (Median lethal dose)ة شليت

 ما صغير اليرقم دؿّ واحدة، و كلّ  عميريةٍ  و من فئةٍ  واحدٍ  حيوانات التجارب )الفئيراف( العائدة لنوعٍ 
بادلدة  Environmental persistenceقصد بالثبات البيئي مية، ويُ ذلك على ارتفاع السُ 

بات غَت سامة و دبعٌت آخير زواؿ الة للمبيد إىل ميركّ % من ادلادة الفعّ 75مة لتحويل الزمنية الالز 
 % من فعاليتو.75

 .ية كل منها زلسوبة كجيرعة متوسطةمن ادلبيدات و الثبات البيئي ذلا و مس أنواع: (20) دوؿاجل
 (2000/كغم من وزف اجلسم للجيرذاف )( و ادلقدرة بادللغمLD50ادلميتة )

 الثبات البيئي الجرعة المتوسطة المميتة المبيد لكيماويةالمجموعة ا

 ادلبيدات الكلورية العضوية
 سنوات Aldrin 60 3الدرين 

 سنوات Chlordane 430 5كلوردين 

 ادلبيدات الفسفورية العضوية
 أسبوعاً  Diazinon 76 13ديازنوف 
 أسبوع Malathtio 1000 1مالثيوف 

 أياـ Seven 500 3 سفن ادلبيدات الكارباماتية
 عدة ساعات Allethrin 920اللثيرين  ادلبيدات البَتثيرويدية

دار اليازوردي  أساسيات علم البيئة و التلوث،حسُت علي السعدي. من عمل الطالبة باالعتماد على: ادلصدر: 
 .372ص  ،2006العلمية للنشير و التوزيع، عماف، 

مية عالية جداً ذباه أحياء الًتبة دبا فيها ديداف ها السيفُت بسُ تتميز ادلبيدات الكارباماتية و اليت من   
سلباً على معظم الكائنات احلية  ت الفطيريةدلبيداير اؤثّ ، و تُ ليات باستثناء العناكباألرض و ادلفص
و ىي ادلبيدات ادلستخدمة ي احلوض األدىن لنهير األبيرش ي منطقة الزراعات  ،1الدقيقة ي الًتبة

                                                           

التلوث بادلبيدات الكيماوية و أفضل احللوؿ، دار عالء الدين، دمشق،  محاية البيئةعبد اذلادي حسن.  - 1
 .50، ص 2001
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 ,Cymoxanil, Mancozeb, Metalaxylن أىم أنواعها: و ماحملمية، 
Carbendazin, Triademefon, Hydrochloride, Clorothalonil.  ، و 

 بدرجةٍ  ستخداماً للمبيداتعكار األوسع اة ي سهل عترب منطقة احلوض األدىن لنهير األبيرش ادلمتدّ تُ 
عات ادلوجودة ي حوض األبيرش و عالية، و ذلك حبسب كمية ادلبيدات اليت ربتاجها أنواع الزرا

 (.42الواردة ي اجلدوؿ )

ل عاماًل من ثّ بات الزراعية ي الًتبة، و ؽلُ جزء من ادلخصّ  يظلّ  ث بالمخصبات الزراعية:التلو   -ب
، و يتجاوز تأثَتىا ي السطح إىل ادلياه اجلوفية و األهنار و البحَتات، و يأٌب ىذا ثهاعوامل تلوّ 

ث بات اليت تلوّ ادليركّ  بات الفوسفات من أىمّ عترب ميركّ باألمسدة الفوسفاتية حيث تُ ث عن التلوث التلوّ 
زائد  ي إىل حدوث ظلو  ا تؤدّ احليواف و اإلنساف، كممن  مياه اجملاري ادلائية، و تأثَتىا ساـ ي كل  

ـ ستخداالفلزات النادرة، نتيجة اال ، و بعض النباتات ادلائية األخيرى، و تيرسب بعضشنياتلأل
 .1الزائد من ادلخصبات الفوسفاتية ي الًتبة الزراعية

ة احملاصيل فع غلّ ستخداـ الواسع لفضالت احليوانات ي عمليات التسميد من أجل ر اال إفّ    
، وارد ادلائيةىذه الفضالت إىل ادل ة إذا ما وصلتبيئية عديدة خاصّ  كالتإىل مش يؤدّ يُ الزراعية، 

مل أميراضاً ثاً بيئياً عندما ربَ د بقايا النبات من احملاصيل و البساتُت تلوّ ل  وَ فضالً عن ذلك ؽلكن أف تػُ 
 ة و عندما تصل إىل رلاري ادلياه.نباتي
فضالت حيوانات ادلزرعة و بقايا النباتات ىي مواد عضوية قابلة للتحلل بواسطة الكائنات احلية  إفّ 

ستهالؾ األكسجُت ا دلواد العضوية، يتمّ الدقيقة اليت ربتاج إىل األوكسجُت، و بالتايل عند وجود ا

                                                           

 ،2004دار الفكير، دمشق،  ،العلمي ادلعاصير و عمقها الفكيري الًتاثي البيئة مفهومهارجاء وحيد دويدري.  - 1
 .244ص 
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ستخداـ األمسدة درجة عالية ي منطقة ، و قد بلغ ا1الالـز لبقاء الكائنات احلية ي النظاـ البيئي
و ذلك وفق كمية األمسدة اليت ػلتاجها كل نوع زراعة األدىن لنهير األبيرش ي سهل عكار،  احلوض

ميركبات اآلزوت و  ىي ادلستخدمة ي حوض األبيرشو أىم األمسدة (، 42و الواردة ي اجلدوؿ )
 .الفوسفات و الفوسفورو الكربيتات

 :موسمية ناجمة عن معاصر الزيتون ثاتملو  -5
 ادلصدر الزيتوف معاصير شكلتُ ي منطقة حوض األبيرش، حيث  ثاتمن أخطير وأكثير ادللوّ  عدّ تُ    

يؤدي إىل تلويث ادلوارد ادلائية ي حوض دباء اجلفت الناتج عن عصير الزيتوف و الذي  ثللتلوّ  اليرئيس
 معصيرة 36 وجود احلالية الدراسة خالؿ من بُّت تَ  حيث ( فيها،CODاألبيرش و رفع نسبة )

 لزراعة الواسع االنتشار نتيجة احلوض من األوسط اجلزء ي رئيسٍ  بشكلٍ  عتتوزّ  احلوض ضمن
 .ادلناطق تلك ي الزيتوف

 أراضي على اجلفت مياه بنشير اإلرشادية الوحدات مع اوفبالتع ادلعاصير بعض أصحاب قـويَ    
 إىل األمير هناية ي ليصل وادٍ  ألقيرب صيرفو يتم فتاجل مياه من األعظم القسم ولكن زراعة الزيتوف

 .األبيرش هنير

 ًبّ  فقد اجلفت مياه من كبَتةٍ  كمياتٍ  من فولّ زبُ  دلا البيئية الناحية من الزيتوف معاصير ألعلية نظيرا   
 النحو على أساسية عوامل مخسة وفق ادلعاصير عن الناذبة ثاتادللوّ  دبقدار ةاخلاصّ  م ادلعايَتتقسي
 :التايل

                                                           

حارث جبار فهد. عادؿ مشعاف ربيع. التلوث ادلائي مصادره سلاطيره معاجلتو، مكتبة اجملتمع العيريب للنشير و  - 1
 .75، 74، ص 2010التوزيع، عماف، 
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تلف معاصير الزيتوف فيما بينها من حيث النوع أي حسب طيريقة العصير، إذ زبَ  نوع المعصرة: -أ
وجد معصيرة توجد معاصير قدؽلة جداً تعمل بواسطة احليوانات و ىي أكثيرىا إصداراً للملوثات، و ت

واحدة من ىذا النوع ي حوض األبيرش، و معاصير تقليدية تصدر كمية أقل من ادللوثات، و بلغ 
ها تصدييراً للملوثات معصيرة ي احلوض، و معاصير حديثة تسمى ثالثية ادليراحل وىي أقلّ  23عددىا 

 معصيرة، وتوجد معصيرة ي احلوض مل يتم احلصوؿ على بياناهتا. 11وقد بلغ عددىا 

 .تقسيم معاصير الزيتوف حسب طيريقة العمل ي حوض األبيرش :(21) دوؿاجل

 عدد المعاصر في الحوض نوع المعصرة رقم متسلسل
 11 معصيرة حديثة "ثالثية ادليراحل" 1
 23 معصيرة تقليدية 2
 1 معصيرة قدؽلة جداً  3
 1 ال يوجد بيانات 4

 36 اجملموع
 .(ـ2014) مدييرية الصناعة ي زلافظة طيرطوسات من عمل الطالبة باالعتماد على بيان ادلصدر:

معصيرة طيردياً مع درجة التلوث، و  تتناسب الطاقة اإلنتاجية لكلّ  الطاقة اإلنتاجية للمعصرة: -ب
اليت بلغت أكرب قيمها ي معصيرٌب زيتوف  د ادلعاصير حبسب الطاقة االنتاجيةيبُت اجلدوؿ التايل عد

 وضح ذلك اجلدوؿ التايل:، و يمعاصير 7ي احلوض، و أقّلها ي 

 .تقسيم معاصير الزيتوف حسب طاقتها اإلنتاجية ي حوض األبيرش :(22) دوؿاجل

 عدد المعاصر إنتاجية المعصرة كغ/يوم رقم متسلسل
1 1000-5000 7 
2 5000-10000 6 
3 10000-15000 6 
4 15000-20000 0 
5 20000-25000 5 
6 25000-30000 2 
7 30000-35000 6 
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8 35000-40000 2 
 2 ال توجد بيانات 9

 36 اجملموع
 .(ـ2014) مدييرية الصناعة ي زلافظة طيرطوسمن عمل الطالبة باالعتماد على بيانات  ادلصدر:

العمل  يتزايد مقدار التلوث الصادر عن معاصير الزيتوف مع زيادة عدد أياـ العمل: أيامعدد  -ج
و قد بلغ أعلى قيمو ي معصيرٌب زيتوف، و يوماً،  70و  30يراوح بُت ي ذيلي ادلوسم سنوياً، وا

 يوضح اجلدوؿ التايل تقسيم ادلعاصير حبسب عدد أياـ العمل السنوية: ومعاصير،  10أقّلها ي 

 .تقسيم معاصير الزيتوف حسب عدد أياـ العمل السنوية ي حوض األبيرش :(23) دوؿاجل

 عدد المعاصر عدد أيام العمل في الموسم رقم متسلسل
1 30-40 10 
2 40-50 8 
3 50-60 14 
4 60-70 2 
 2 يانات ال يوجد 5

 36 اجملموع
 .(ـ2014) مدييرية الصناعة ي زلافظة طيرطوسمن عمل الطالبة باالعتماد على بيانات  ادلصدر:

ثات الصادرة عن ادلعصيرة مع زيادة عدد ساعات ية ادللوّ تزيد كمّ  عدد ساعات العمل اليومية: -د
بعاً لعدد ساعات تقسيم معاصير الزيتوف ي منطقة الدراسة تالتايل وضح اجلدوؿ ل، و يُ التشغي

 معاصير: 7معاصير، و أقلها ي  9ي  اليت بلغت أعلى قيمها التشغيل اليومية
 .تقسيم معاصير الزيتوف حسب عدد ساعات التشغيل اليومية ي حوض األبيرش :(24) دوؿاجل

 عدد المعاصر ليوميةعدد ساعات التشغيل ا رقم متسلسل
 7 ساعة 12أقل من  1
2 12-18 18 
3 18-24 9 
 2 ال يوجد بيانات 4

 36 اجملموع
 .(ـ2014) الصناعة ي زلافظة طيرطوس مدييريةمن عمل الطالبة باالعتماد على بيانات ادلصدر: 
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ائي، و دلاما كانت ادلنشأة أقيرب للمسيل ث كلّ يزداد التلوّ  البعد عن المسيالت المائية: -ه 
الذي بلغ أعلى قيمو  ير حسب بعدىا عن ادلسيالت ادلائيةح اجلدوؿ التايل تقسيم ادلعاصوضّ يُ 

 ث معاصير، و أقّلها دلعصيرة واحدة:بالنسبة لثال

 .تقسيم معاصير الزيتوف حسب البعد عن ادلسيالت ادلائية ي حوض األبيرش :(25) دوؿاجل

 المعاصرعدد  البعد عن المسيالت المائية رقم متسلسل
 1 40أقل من  1
2 40-80 3 
3 80-120 0 
4 120-160 3 
5 160-200 5 
6 200-240 4 
7 240-280 3 
8 280-320 3 
9 320-400 3 

10 400-440 2 
11 440-480 1 
12 480-520 2 
13 520-560 0 
14 560-600 1 
15 600-640 0 
16 640-680 1 
17 680-720 1 
 3 720أكثير من  18

 36 جملموعا
 .(ـ2014) ستشعار عن بعداذليئة العامة لال ادلصدر:

اعتماداً على عوامل: نوعها صيرة عمث ادلتوقعة عن كل لدرجة التلوّ  تقسيم معاصير الزيتوف تبعاً  ًبّ    
ادلسيالت ادلائية  البعد عنو و طاقتها اإلنتاجية و عدد ساعات العمل اليومية و عدد أياـ العمل 

 وفق اجلدوؿ:ف ي منطقة حوض األبيرش دلعاصير الزيتو 



 .األبرش حوض في البيئي التدهور عوامل: نياالث الفصل

 

 

68 

 

 .تصنيف معاصير الزيتوف حسب درجة التلوث ادلتوقعة ي حوض األبيرش :(26) دوؿاجل

 % عدد المعاصر درجة التلوث المتوقعة رقم متسلسل
 5.5 2 ال يوجد تلوث 1
 27.7 10 درجة ضعيفة جداً  2
 22.2 8 درجة ضعيفة 3
 19.4 7 درجة متوسطة 4
 11.1 4 يةدرجة عال 5
 13.8 5 درجة عالية جداً  6

 100 36 اجملموع
 .(ـ2014) وزارة الدولة لشؤوف البيئة ادلصدر:

 :ثات الصلبةملو  ال-6
دىا الكائنات احلية ي النظاـ البيئي ولّ لقيها أو تُ مواد تُ النفايات ث بالنفايات: مفهـو التلوّ    

عاد ا مصدر يستخدـ بكفاءة عالية و يُ الطبيعي، و يتعامل ىذا النظاـ معها على أساس أهن
سيطير عليها  ( مل يُ Wastesالفضالت ) مشكلة فّ ، حيث أ1استخدامو ضمن دورة ادلواد الطبيعية

و ينجم عن تيراكم ة مسألة التخلص من ادلواد اليت ال تتحلل بالطبيعية، و ادلعيروؼ أنّ كلياً، خاصّ 
، و ثاين أكسيد H2Sكربيتيد اذليدروجُتو   CH4النفايات و ربللها غازات أعلها غاز ادليتاف 

، و بعض ادليركبات الكربيتية األخيرى، عدا عن ادليركبات +NH4 األمونياو ، CO2الكيربوف
عترب ادليتاف يُ ، و ث ادلياه اجلوفية، و تسبب تلوّ كن أف تنتقل إىل طبقات األرضالكيميائية، اليت ؽلُ 
%( من إمجايل نسبة الغازات 60ل حوايل )شكّ يُ  ات، و الذية ادلنبعثة من ادلكبّ من الغازات اليرئيس

ل شكّ غاز ادليتاف ثاين أكسيد الكيربوف، و الذي يُ  نتج مند العضوية، كما يَ الناذبة عن ربلل ادلوا

                                                           

، 2005يد محاد. أؽلن زلمد الغميري. البيئة و التلوث، ادلكتبة العصيرية ادلنصورة، ادلنصورة، سامي عبد احلم - 1
 .222ص 
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عات ل خطورة على التجمّ شكّ غاز ادليتاف قابل لالحًتاؽ، و يُ  %( و من ادلعلـو أفّ 30-35)
 .1السكنية القيريبة

 :من مسببات التدىور البيئي ي حوض األبيرش و ىياألنشطة البشيرية  عدّ تُ  األنشطة البشرية:

عمل احليرائق على أكسدة ادلواد و تَ  ،ةتكيرر م إىل حيرائق منطقة حوض األبيرشض تعيرّ تَ  :الحرائق -1
ها مِ د  قَ تأثير احليرائق عند بدئها و تػَ و تَ  ،يرافق ذلك توليد حيرارةية جداً و يُ العضوية بدرجات حيرارة عال

، و ذباه و سلوؾ احليريقاير ي ؤثّ ليت تُ ادلناخ ، و طبيعة ادلادة احملًتقة، و عوامل الطبوغيرافيا ابطبيعة 
ة احليريق، و احليرارة يعتمد تأثَت احليرائق على شدّ  كماسليب ي النظاـ البيئي للًتبة،   للحيرائق تأثَت

ة الوقود و درجة رطوبتو و نتشار احليريق اليت تعتمد على سيرعة اليرياح و طبيعا، و سيرعة دة عنوادلتولّ 
عاـ  ، و من أمثلة احليريق ي منطقة حوض األبيرش حيريق أشجار الزيتوف ي منطقة الكفيروفحيرارتو

2013. 

اقتطاع الغطاء النباٌب و زبيريبو بغية استصالح األراضي  يتمّ  :قتالع النباتو ا حتطابا -2
ااًل تأثَتاً فعّ  ير قطع الغابةيؤثّ و حللو، كما ي منطقة مشىت ا،  لغايات استهالكية متعددة و الزراعية

ؼ الكتلة األساسية للتيار اليرػلي يرِ لو األشجار ػلَْ شكّ فاحلاجز ادليكانيكي الذي تُ  ،على سيرعة اليرياح
و يظهير التأثَت األعظمي للغابة من حيث ادلدى على  ،ة القسم الواصل إىل الغابةمن شدّ  دمِ و ؼلُْ 

ضعفاً من  50اع األشجار، ٍب يبدأ بالتناقص حىت مسافة تعادؿ أمثاؿ ارتف 5-3ر بُت مسافة تقدّ 
، و ربدث عملية تسخُت قطع أشجار الغابة عندالنظاـ احليراري يتغَت ، كما ارتفاع األشجار نفسها

                                                           

1
 ،2004دار الفكير، دمشق،  ،العلمي ادلعاصير و عمقها الفكيري الًتاثي البيئة مفهومهارجاء وحيد دويدري.  - 

 .247، 246ص 
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ادلوازنة اإلشعاعية تكوف على ادلساحات ادلكشوفة من األرض  أفّ  ، حيثيريعة و جفاؼ للًتبةس
 األراضي ادلغطاة بالغابات. ا علىأكرب بعشيرات ادليرات منه

تتشكل  لقلعا ففي أماكن ،يس األصغيرياً ي التضير تغَتّ  دثػلُ  ذوراجل إف إقتالع األشجار و   
و بعد إجيراء اإلصالحات ي األرض تبقى احلفير، أما بالنسبة لًتكيب  ،سم60-40حفير بعمق 

ذلك ناتج عن اآلثار  ي األراضي اليت قطعت أشجارىا من مكاف آلخير، و مقطع الًتبة فيتغَت
 .1السلبية لقطع األشجار

ة مشكالت منها ي ظهور عدّ و خاّصًة ي احلوض األعلى لنهير األبيرش أسهم اختفاء الغابات    
الغابات  مناطقي  بةؿ خصوبة الًت ؤ و تضا ،هنياراتيضانات و اال، و تعدد أخطار الفية الًتبةتعير 

ة و استقيرارىا ي العناصير الغذائية خالؿ قطاع الًتب زيلت أشجارىا نتيجة لتسيربالسابقة اليت أُ 
ال ؽلكن ذباىلو ي إخصاب الًتبة و ي توفَت  لألشجار دورٌ إف بتأثَت ادلياه، إذ  ىالسفل فاؽاآل

للعديد من  ل األشجار ملجأً شكّ ال حصير ذلا من الكائنات العضوية ، و تُ  ادلوطن احلاضن ألعدادٍ 
ات طبيعية للعديد من ل الغابات زلميّ شكّ ي التلقيح، و تُ  بأدوارٍ احلشيرات و الديداف اليت تقـو 

 .ت الفطيريةاحليوانا

اجلذور و دة من ن شبكة طويلة معقّ م Root systemيتألف نظاـ جذور األشجار    
األغصاف متباينة التفيريع، و يستطيع اجملموع اجلذري ألشجار تغطي ضلو فداف واحد أف زبتزف من 

 الطبيعة أف تعًتض ما يعادؿ و تستطيع الشجيرة الواحدة ي ،لف طن مًتي تقيريباً ياه ما وزنو أادل
و يطلق عليها اسم خسارة  من مجلة كمية التساقط من األمطار أو الثلوج ي نطاقها 27%

                                                           

اجلوانب اجلغيرافية ي محاية الطبيعة، دار عالء الدين، ي.ؼ.ميالنوفا. أ.ـ.ريابتشيكوؼ. تيرمجة أمُت طيربوش.  - 1
 .151، 51، ص 1996دمشق، 
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شلا يعٍت أف للشجيرة دور  ائية السابق اإلشارة إليو، باإلضافة إىل دورىا اذلاـ ي الدورة ادلاالعًتاض
أو عن طيريق التأثَت ي خصائص بعض  تقليل اجليرياف السطحي يئتها سواء عن طيريقىاـ ي ب

لًت من ادلياه  2000عناصير ادلناخ، و جديير بالذكير أف الشجيرة الواحدة تستطيع حجز حوايل 
 .1حوذلا شلا يعٍت أف إزالة األشجار تساعد ي غزارة الفيضانات

، الذي ينتج يات احلتيةأسباب تسارع العمل من شيةاليرعي اجلائير لقطعاف ادلاإف  الرعي الجائر:-3
، 2النباٌب و بُت إعادة تشكلو و ذبدده عنو زبيرب و اختالؿ بُت سيرعة تالشي و اضمحالؿ الغطاء

و ظاىيرة اليرعي ي منطقة حوض األبيرش غَت منتشيرة على نطاؽ واسع، و إظلا تيرىب احليوانات ضمن 
 حظائير خاصة هبا.

هم حالياً ي هتديد أنواع كثَتة من احليوانات الربية و يس  إنقيراض أنواع تسبب الصيد ي الصيد:-4
 عديدة باإلنقيراض بسبب عدـ ميراعاة الصيادين لألنواع قليلة العدد أو القليلة التكاثير أو ادلهاجيرة.

و ال ، ي بعض مناطق حوض األبيرش األساليب الزراعية الصحيحةبع تّ تػُ  الاعية:األساليب الزر -5
 .، كاحليراثة العموديةصحيحاألرض على ضلو  حيراثة، و اتباع الدورات الزراعيةب ادلزارعُت يقـو بعض

ربدث بسبب تغَت العالقات بُت الكائنات احلية و زيادة أحدىا على  العوامل الحيوية:-6
اء يرّ ، خاصة جَ يحساب اآلخير، و ىذا األمير ؽلكن أف ػلدث ألسباب بشيرية، كحدوث التلوث البيئ

 .دلبيدات و ادلواد الكيميائية، و ىذا من العوامل اليت تسبب اخللل ي التوازف البيئياستخداـ ا

                                                           

و آثارىا على صحة اإلنساف، دار ادلعيرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  البيئة و زلاور تدىورىازلمد مخيس الزوكو.  - 1
 .269، 268، ص 2000

ب اجلغيرافية ي محاية الطبيعة، دار عالء الدين، ي.ؼ.ميالنوفا. أ.ـ.ريابتشيكوؼ. تيرمجة أمُت طيربوش. اجلوان - 2
 .51، ص 1996دمشق، 
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السطح رلاالت بيئية حيوية ذلا خصائص شليزة و مع ذلك  مظاىير شكلت :التوسع العمراني-7
انية و أظلاط احلياة احليو تيرتبط هبا ظواىير بيئية طبيعية متنوعة ادلالمح مثل األشكاؿ النباتية الطبيعية، 

 نشاءات البشيريةأسهمت اإل، و قد اذلواء ، و طبيعة أشعة الشمس ، و مصادر ادلياه، و مساتربيةال
إلضافة إىل تعيرض اري ادلائية اجلبلية للتلوث، بابعض اجمل هتعيرض مياتيراجع الغطاء الغايب، و ي  ي

فوح ادليرتفعات و اليت تيربة بعض السفوح للتعيرية بفعل اإلنساف، شلا غَت بعض ادلالمح الطبيعية لس
 احلياتُت احليوانية و النباتية. انعكست آثاره على

فقداف  يؤدي إىللمواصالت بطوؿ كيلومًت واحد شَت الدراسات إىل أف رليرد إقامة طيريق عاـ لتُ    
حوايل ىكتارين من غطاء الًتبة، و بناء طيريق طولو كيلومًت واحد لغيرض مد أنابيب النفط و الغاز 

أما إقامة زلطة السلكي ي األراضي الزراعية، فيكلفنا  ،ىكتارات من غطاء الًتبة 4 حوايل يفقد
دلساحات القيرى سنوياً بالنسبة  يتم فقدهالًتبة. ىذا باإلضافة دلا  ىكتاراً من غطاء 20-15فقداف 
 45-30ىا على )يزيد اضلدار ق الطيرؽ على السفوح اليت أعماؿ شتؤدي ، كما 1و ادلصانع و ادلدف

، و سقوط احلجارة Creep، و زحف ادلواد Erosionإىل اإلصليراؼ  %(100-60جة أو در 
 Soil mass، و انزالقها على شكل كتل Slide، و انزياح زلدود Rock fallsو الصخور 

movement (slump)و إهنيارات ، Avalanches 2. 

، شلا للتجمعات السكنية التوسع العشوائي الكبَتي حوض األبيرش إىل  يةالسكان أّدت الزيادة   
 .الًتبة ثتلوّ و  ،ادلياهنوعية ر تدىو و  ،كبَتة  خسارة مساحات زراعيةأدى إىل 

                                                           

، تونس،  - 1 زلمد سعيد كتانة. حفظ ادلياه و الًتبة بدوؿ مشاؿ إفيريقيا، ادلنظمة العيربية للًتبية و الثقافة و العلـو
 .17، ص 1985

 .128، ص 2001زلمد سليماف عبيدو. علم البيئة احليراجية، جامعة دمشق، دمشق،  - 2
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واء، و مع د سث الطبيعية و البشيرية على حالتلوّ معظم عوامل  ي احلوض عوامل التلوثشمل تَ    
إذ  ،اليرعاة ادلياه بواسطة الفالحُت وسوء استخداـ مصادر ىذه  عوامل إضافة ذلك فمن ادلمكن

لقوف أهنم يستخدموهنا عادة لإلغتساؿ و لغسل ادلالبس و لسقي ادلاشية و تنظيفها، و كثَتاً ما يُ 
ادلبيدات احلشيرية و ي توزيع  فيها جبثث احليوانات ادليتة، و يغسلوف فيها األواين ادلستخدمة ي رشّ 

تسبح فيها و يضعوف على ضفافها  األمسدة الكيميائية و العضوية كما يًتكوف حيواناهتم و دواجنهم
 دة العضوية.أكواـ األمس
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 الفصل الثالث

 حوض األبرشالتدىور البيئي في 

ضحأحثدحمكرناتوحعرٌحتىححكأ،حهاثتدلرٌححندئجةنحماححتيئي حيفحمنطقةوحاتدرازفحاحل حدىحعنثدماحىبىٍحثدثحاتدثدىررحاتيئي حوبىح
ح.1ةةحاترئئسياتحاتيئيئٌحرحأحثدحاتدحثدٌحىةحتلدشريشحكحاػبلل،حكحاتدثدىررحاتيئي حةحأكحغَتحاغبئٌحاغبئٌح

ظهرحاتدثدىررحيىح،حكحااغباصلحفئهحثناتجحعنحاتدلرٌحضحمنطقةححرضحاألبرشحتلدثدىررحاتيئي حاتدعرٌحتىح
حتداتئة:يفحاجملاالتحاحاتيئي 

 :التلوث المائيأواًل: 
كحبثدكفحاؼبئاهحاتعذبةحة،حفهرحنيضحاغبئاةحيفحمنطقةححرضحاألبرش،حاؼباءحأحثدحاؼبراردحاتطيئعئٌححعثدٌحييحححح

ةحةحمسدقرٌحبشريٌححزراع حأكحصناع حأكححئاةوححروحتطرٌححأمٌححدمٌحسدخثداماتحاؼبخدلفةحالحيبكنحأفحيىحاتصاغبةحتال
حـبدلفة.حؼبائ حيفحاغبرضحمنحمصادروحثحاثدثحاتدلرٌحرةحيفحاغبرض،حكحوبىحمدطرٌح
أكحاتيئرترجئةحأكحةحأكحاتكئمئائئٌححةفئزيائئٌحاتحيفحاػبصائصحكحاتصفاتحغئٌػرهحتىححوؼحاتدلرثحاؼبائ حبأنٌحر حعىحيػيح

يفححاةحمنهاؼبرجرٌحؤدمحإىلحتثدىررحنرعئةحاؼبئاهحكحعثدـحصالحئدهاحتالسدخثداماتحاؼبخدلفةحييححغَتىاحفبا
سراءنححأكحغَتىا،ح،ةقطاعحاتزراعأكحح،قطاعحاتصناعةأكحح،ةتحاؼبنزتئٌحسدخثداماالأكحاح،اتشربقطاعحمئاهح

تحيفححئاةحاتكائناحسلبيحح،حكحذكحتأثَتةةحأـحمنحمصادرحبشريٌحثحمنحمصادرحطيئعئٌحأكافحىذاحاتدلرٌح
حة.اغبئٌح
ح.1ةتزراعئٌحاحأراضئوندشارحيفحثاتحاتراسعةحاالتلملرٌححلحاترئئسيًحقٍحدػىحاؼبسٍحاألبرشححيفححرضةحاؼبراردحاؼبائئٌححعثد حتيح

                                                           

1- B. A. Stewart, Terry. A. Howell. 2003, Encyclopedia of Water 
Science, Marcel Dekker, INC, New York, p 707. 
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مئاهححسدنزاؼحكحاإلهناؾحاتنرع حتلمراردحاؼبائئة،ححئثحأفٌحتالحثحاؼباءحىرحاتسيبحاترئئستلرٌححإفٌح
ح.2منححجمهاحةنحمرٌحح15-12عادؿحمنحاؼباءحاتنق حتيححةنحثدحكمئٌحسًحفٍحاتدصريفحتػيح

ح ثحيفحرتةحاتدلرٌحضبيححفٌحإمفادىا:ححقاعثدةنححWerner Stomeصاغحاتعاملحاتسريسرمحفرنرحسدـر
منحاألهنارحتدرقفحعلىحعثددحاتسكافحيفحاغبرض،حكحنصئبحاتفردحمنحاتناتجحاتقرم ححروححرضحأمحهن

 .3اتنهرحغزارةث،حكحاءاتحإزاتةحاتدلرٌحةحإجرحاإلصبايل،حكحفعاتئٌح
لحاؼبرادحشكٌحشًتؾحمنحخالؿحاألكسثدةحيفحعملئاتحتىح،حإذحيىحيفحاتطيئعةحدكرانحأساسئانححلعبحاألكسجُتيىح

،حكحإلسباـحاتثدكرةحاغبئاتئةحكحضركريةوححىامةوححإىلحترتئثدحمندجاتوحمحؤدٌححئثحييححهافككاتعضرية،حكحتىح
ىلحىذاحإاألكسجُتححكصرؿيفححاؿححاألكسجُتغازحطةحاسبرحتدحققحعملئاتحاتدنقئةحاتذاتئةحتلرسطح

أكحعنثدماحتضعفحأكحتنعثدـحقثدرةحعراملحاترسطحعلىححاألكسجُتكصرؿحنعثداـحاأماحيفححاؿحح،اترسط
ح.4اتدحللحندجحعنحعملئاتتىححةهحسامحاتهحثدحمندجاسدقياؿحاألكسجُتحفددرتٌح

،حكححثدكثحعملئاتحغبركدهاحاتثدائمةحندئجةنححدمٌحاتيتحتىحح،ةحاتدنقئةحاتذاتئةئٌحخباصٌحاألبرشحهنرحئاهحمزحئٌحدمتىح
تدجثديثدحاتصفاتحاتيئرترجئةحكححؿبثددةوححضمنحشركطوحح،حكحذتكمعثدفحؼبخدلفحاؼبركياتحاتعضريةاتدىح

                                                                                                                                                               

1- Andrew R.W.  Jackson, Julie M. Jackson. Environmental Science 
The Natural Environment and Human Impact, Pearson Education, Inc, 
Second Edition, England, 2000, p 309, 325. 

رفا.حأ.ـ.ريابدشئكرؼ.حترصبةحأمُتحطربرش.حاعبرانبحاعبغرافئةحيفحضبايةحاتطيئعة،حدارحعالءحاتثدين،حم.ؼ.مئالنح- 2
 .128،حصح1996دمشق،ح

،حصح2000أسسحاعبئركئمئاء،حجامعةحاؼبلكحعيثدحاتعزيز،حجثٌدة،حح.أضبثدححسنُتححشادح.ؿبمثدحأضبثدحقزازح-3
ح.420

،ح2006صر،حدارحعُتحاتزىررحتلنشرحكحاتدرزيع،حاتالذقئة،حاتدلرثحاتيئي حأزمةحاتعح.عيثدحاإلتوحاغبسُتحاتصطرؼح-4
 .498صح
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كتكنحىذهحح،وفئحم حدًحتىحكحاتفئزيائئةحاتيتححئاتحاتيئركئمئائئةكحاتعملحةلحركتحماءحندئجةنحاتكئمئائئةحتل
منحخالؿحتنده حكحتدالشىححكحخاٌصةحاتعضريةحثاتضحاؼبلرٌحتدرقفحعنثدىا،حفيعحاػبصائصحؽباححثدكدهح
كححمعقثدةنححاتكرفحاتدنقئةحاتذاتئةحفئهحايفحعملئةحجرياهنحمحاتسثدٌحربكٌححتكنحعنثدح،اتدنقئةحاتذاتئةحتلمئاه

ح.1اتدنقئةحاتذاتئةحهنائئانححقثدرتوحعلىرحثدحاتنهفقيىححثحاؼبائ اتدلرٌحزيادةحارحسدمرحمعحاكحح،صعيةنح
تياينانحفباحيفححاتةحاتنهرحمنحاتناحئةحاتكئمئائئة،حكحمعحذتكححأقلٌححبشكلاتياسلححبَتةححدياينحمئاهتىحححح

تكرفحالححيفحاتًتكئز،حكحيثدمحتغَتاتوحصاحبحاتنشاطحاغبئرمحقثدحتيحفإفحتلكحاتعناصرحكحاؼبركياتحاتيتحتيح
اتًتكئبحاتكئمئائ حعنثدحتىطٌيقحمنحناحئةحكححرارمه،ححقهحي حطىحثدثحاهاحتىح،ححئثحوبىحمئاهحاتيحَتةحمدجانسةنح

حصلحعلىحإمثدادوحفاعبزءحاألسفلحمنحاتيحَتةحالحوبىحح،مدزاجحاترأس حيفحاتعمقثدكثحاالحيحعثدـحإمكانئةح
طةحاسؼحاألكسجُتحبرحسدنزاارحاخدزاالنحندئجةحثأكحمدالؾحبئيةوحئلحالكسجُتحكحيبىحمنحاألحمسدمروح
حرأكثحعضريةوححمدالؾححئاةوحاىلحإحئلاحسبفإهنحاتيحَتةحشرءـحنيحثدىحقًحكحمعحح،لحاؼبرادحاتعضريةكحربلٌحاتدنفسح
كحح،ـحؽبذهحاتزيادةحيفحاتنشاطحاتعضرمسمحاتعاى حاالح(Eutrophication)كحاػبصربةحح،خصربةنح

ماححكلٌحفح،2ثحاتناجمحعنحنشاطحاإلنسافطةحاتدلرٌحاسبرححكثَتانحكنحأفحتزدادحسرعدهاححيبيححطيئعئةهححى حعملئةهح
كحاتحاتدحللحكحاتدفكٌحماحكافحخضرعهاحتعملئٌحمنححئثحاتًتكئبحكلٌححثدةنحثاتحاؼبائئةحمعقٌحكانتحاؼبلرٌح

اتيحَتةحماءححديحرًحئةحاتيتحتىحم حياتحاتسيحعلىحاؼبركٌححطرأيىح،حكماحكحأكربثحعراقبحاتدلرٌححماحكانتأضعف،حكحكلٌح
،حكحD AldrinإىلححAldrinحاؼبيئثدحؿر ححىحكدىحح،تكثَتحمنحاغبئراناتئةحظبي ححةحذبعلهاحأشثدٌحتغَتاتحىامٌح

                                                           

م.ؼ.مئالنرفا.حأ.ـ.ريابدشئكرؼ.حترصبةحأمُتحطربرش.حاعبرانبحاعبغرافئةحيفحضبايةحاتطيئعة،حدارحعالءحاتثدين،حح-1
ح.133،ح132،حصح1996دمشق،ح

معةحاؼبلكحسعرد،حاترياض،حبنحعيثدحاترحئمحعرضحاتعالكم،حاعبئركئمئاء،حجاحترصبةحصبعةح.آرثرحبراكنلرح-2
 .262ق،حصح1419
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DDTإىلححDDAثحيُتحاعبثدكؿحاتدايلحأمباطحتلرٌحييح،حكح1ئةحمنحاألكىلاتناذبةحأكثرحظبيححاؼبركياتحك،ح
حمصادرىاحكحآثارىا:طيئعدهاحكحكححهنرحاألبرشحكححبَتةحاتياسل

ح.ـ(حكحمصادرىاحكحآثارىا1969حParsonسرفحثحاألهنارحكحاتيحَتاتح)حسبحبرحأمباطحتلرٌحح:(27)حثدكؿاعب

 آثارىا ثاتمصادر الملو   ثاتطبيعة الملو   ثنمط التلو  

مئاهحاتفضالتحاتيشريةحكحغَتىاح
منحاؼبلرثاتحاؼبسدهلكةح

حتألككسجُت

مرادحعضريةحتدحرؿحعادةحإىلح
مركياتحثابدةحربتحتأثَتحاتيكًتياح
اؽبرائئة،حكحتدطلبحاألككسجُتح

حاؼبنحلحيفحاؼباء

هحاتفضالتحاتيشرية،حكحمئاهحمئا
حمصانعحاؼبرادحاتغذائئةحكحغَتىا

تؤدمحإىلحنقصححادحتألككسجُتح
يفحاؼباءحاألمرحاتذمحينجمحعنوح
تأثَتاتحفبئدةحعلىحاغبئراناتح
اؼبائئة،حكحخاصةحاألظباؾ.حكح
اتنقصحاغبادحيفحاألككسجُتح
ينشطحاتيكًتياحاتالىرائئةحاتيتح
تفككحاؼبرادحاتعضريةحفباحيؤدمح

حعفنحاؼباءإىلحت

مسيياتحاتعثدكلح)حامالتح
حبكًتياحكحفَتكساتحمرضئةحاتعثدكل(

فضالتحاإلنسافحكحاغبئراف،حكح
مئاهحفضالتحمعاملحدباغةح
اعبلرد،حكحاؼبساخل،حكح
حاؼبسدشفئات،حكحغَتىا

البثدحمنحتنظئفحىذهحاؼبئاهحكح
معاعبدهاحبشكلحجئثد،حذتكحألهناح

مصثدرحاعبائحاتحاؼبرضئةح
علىححاؼبعركفة،حتؤثرحبشكلحكيَت

اغبئراناتحاؼبائئة.حالحهبرزح
سدعماؿحاألهنارحكحاتيحَتاتحاتيتحا

قذؼحفئهاحىذهحاؼبخلفاتحتيح
حتلسئاحةحكحاإلصطئاؼ

اؼبرادحاتيتحتشكلحمصثدرانحغذائئانح
حتلنياتات

بشكلحرئئس حمركياتحاآلزكتحكح
حاتفرسفرر

مئاهحفضالتحاتصناعاتحاتغذائئةح
كحاألظبثدةحكحمئاهحاغبقرؿحاتزراعئةح

حاؼبسمثدة

مبرحكيَتحتلنياتاتحاؼبائئةحينجمحعنوح
نقصحاألككسجُتحيفحاؼباء.حكح
تصيححاؼبئاهحذاتحرائحةحكريهةحكح

حطعمحغَتحمسدساغ

حاألمالححكحاألضباضحاتعضرية
مرادحاتدنظئف،حاؼبيئثداتح
اتكئمئائئة،حمندجاتحثانريةح

حتيعضحاتصناعات

مئاهحاتفضالتحاتيشريةحكح
اتصناعئة،حكحمئاهحاعبريافحاغباكيةح

حاؼبيئثداتعلىح

خطرحعلىحاألظباؾحكحاغبئراناتح
اؼبائئةحكحاتطئرر.حيبكنحأفحتؤدمح
إىلحأمراضحمعريةحكحمعثديةح

حتإلنساف

                                                           

،حترنس،حح- 1 ؿبمثدحسعئثدحكدانة.ححفظحاؼبئاهحكحاتًتبةحبثدكؿحمشاؿحإفريقئا،حاؼبنظمةحاتعربئةحتلًتبئةحكحاتثقافةحكحاتعلـر
ح.84،حصح1985
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اؼبعادف،حكحاألمالح،حكحاغبمرضح
حاتالعضرية

ملححاتطعاـ،حاغبمرض،حأمالحح
حاؼبعادفحكحغَتىاحمنحاؼبركيات

اتصناعاتحاؼبعثدنئة،حصناعةح
حإسدخراجحاألمالح،حكحغَتىا

يَتةحتعملئاتحتسيبحمشاكلحك
اإلنداجحاتصناع .حكحتسمماتح
مياشرةحأكحغَتحمياشرةحتإلنسافحكح
اغبئراف.حتغَتحطعمحاؼباءحكحرائحدو،ح
كماحتؤدمحإىلححتحاؼبعادفحكح

حاآلالت

حاعبسئماتحاتصلية
جسئماتحاتًتبةحكحاتصخرر،حكح
حمندجاتحثانريةحتيعضحاتصناعات

حتحاتًتبة،حصناعةحاتسئلئلرز،حكح
حغَتىا

تقلئلحعمقحاألهنارححتلرثحاؼبئاه،
كحاتيحَتاتحكحاػبزاناتح
اإلصطناعئة،حزيادةحكلفةح

اتدنظئف،حإنقاصحعثددحاغبئراناتح
حاؼبائئة

ح.313،314،حصح2000اتدلرثحاتيئي ،حدارحاتفكر،حدمشق،ححعل ححسنحمرسى.اؼبصثدر:ح
أكححةوححئٌححعضريةوححءحعلىحكائناتوحقصثدحبذتكحاحدراءحاؼباشملحاتدلرثحكذتكحاتدلرثحاتيئرترج ،حكحنىحيىح
ح.سيبحاتضررتيححدةوحمئٌح
ؤدمحكحاتكئمئائئةحكحتيحاؼباءحاتفئزيائئةححخصائصيفححغٌَتوحؤدمحإىلحتىحتيححاؼبلرثاتصحمنحعملئةحاتدخلٌححإفٌحححح

ترازنانحيفحقيلحتىلٌرثوحدبئاهحاتصرؼحاتصح حهنرحاألبرشححمدلكاقثدح،حف1إىلحاتقضاءحعلىحاغبئاةحاؼبائئةحفئو
حاغبئاةحاؼبائئةحفئوحيفثحاتدلرٌححظهرحتأثَتحكيَت،حكاتئرمحاغبعحدنرٌحاتالنحبث حمىحدىحاغبئاةحاتنياتئةحكحاغبئرانئةحميح

،حكح2ثحاغباصلةحاتناجئةحمنحاتدلرٌحئمنةحاتكائناتحاغبئٌحعحأفرادهحكحىىحبإنقاصحتنرٌحح،اهذاحاتدرازفباإلخالؿح
حاألبرشحإىل:حاتدلرثحاؼبائ حيفححرضمصادرحكنحتقسئمحيبيح
ح

                                                           

حاتيئية،حدارحاتكدبحاتعلمئةحتلنشرحكحاتدرزيع،حاتقاىرة،حح.ؿبمثدحإظباعئلحعمرح- 1 ،حصح2002مقثدمةحيفحعلـر
ح.373

2- Warren Viessman,  Jr, Mark  J. Hammer. Water supply and pollution 
control, Pearson Prentice Hall, Seventh edition, New Jersey, 2005, p 
309. 
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 ت الزراعية:ث الماء باألسمدة و المبيداتلو  -1
ح،حككاسعوححألظبثدةحكحاؼبيئثداتحفئهاحعلىحنطاؽوحـحاثدىحخٍحدىحسٍحمنطقةححرضحاألبرشحمنطقةحزراعئةحتيححعثد حتيحححح
 اؼبيئثداتحك اتزراعئة اؼبيئثداتحاألظبثدةحك تلك ارتشاح عن ناتجوح تلرثوحثدكثححيحهاحسدخثداماحعنحجىحدىحنػىح

 ميدٌح حبئثح،حةاتكارسدئ طقةححرضحاألبرشمنحيف ةخطررنح األمرحيزدادحك ،ارمحاؼبائئةاجمل ذباهبا اتفطرية
لحاألظبثدةحكحاؼبيئثداتحاتكئمئائئةحإىلحاؼبسئالتحصًحتىح،حكحاتكارست ضمن بسرعةوح اؼبلرثات ىذه اندقاؿ
نثرىاحعلىحسطححاتًتبةحأكححدم حيىححكرهناححرئئسوححطةحاؼبئاهحاتسطحئةحبشكلوحاسبرحيفححرضحاألبرشحاؼبائئةح
حبنقلحاحعاملوححىمٌحأحطلمئاهحاؽبحثد حعىحكحتػيحح،كحاألشجارحهاحعلىحاحملاصئلرشٌح إىلححهائاتحاتزائثدةحمنتكمٌحيقـر

ئاهحؼبتنظاـحاغبرارمحاأمحبحبثدرجةححرارةحاؼباء،تأثَتىاحيرتيطحكماح،ححةاتيحَتحإىلححاؼبسئالتحاؼبائئةحكمنحثٌح
اغبرارةحاتعظمىحتلماءحيفحاتنهرحعلىحطرؿحامدثدادهحيفحشهرمحسبرزحكححاتدرجحلتج حسيحفقثدحاألبرشحهنرح
الحظحيفحمعظمحاؼبيئثداتحييحححئث،ح1يفحشهرحكانرفحاتثاٍللتحج حسيحدرجاتحاغبرارةحاتثدنئاحفأماحح،آب

أكربحمنححعلىحاكبالؿحكمئةوححساعثدييحىذاح،حكحئةحعنثدحارتفاعحدرجةححرارةحاؼباءم حزيادةحاتفعاتئةحاتسيح
ح،كيَتةنحححخطررةنحشكلحاسدعماؿحاؼبيئثداتحيفحظركؼحاغبرارةحاؼبرتفعةحتلماءحييححكحبناءنحعلئوحفئو،حاتسمـر

إضافةنحإىلحتأثَتحنقصحنسيةحاألكسجُتحاؼبنحلحيفحاؼباءحمعحارتفاعحاغبرارة،حكحاتيتحيرٌضحهاحاعبثدكؿح
لغحمسدرلحبىحح،حفقثدمرتحاألظباؾحيهاحيفسيٌحتىححك،حكحماحتذتكحمنحتأثَتحيفحزيادةحفاعلئةحاؼبلرثات،ح28
كحح،ةحبُتحشهررحاتربئعحكحاتصئفمدثدٌحثاتحأقصاهحخالؿحاتفًتةحاؼباهذهحاؼبلرٌحاألبرشحرحثحمئاهحهنتلرٌح

،ح30يفحاعبثداكؿ:ححذتكحاعدمادانحعلىحندائجحرباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةحاؼبأخرذةحمنحؾبرلحمئاهحهنرحاألبرش
فرزحمنحاتيكدَتياحكحاتفطرياتحاتيتحتيححساعثدحاغبمرضةحاتعاتئةحعلىحنشاطحكحتكاثرحأنراعوحتيححكح،32،ح31
لحقلٌحنعكسحعلىحخصائصهاحاتطيئعئةحكحباتدايلحييحاؼبئاهحكحىرحماحيىحئةحيفحمٌحزيثدحمنحدرجةحاتسيحتىححياتوحمركٌح

                                                           

،حاؽبئثدركترجئا،حمثديريةح1حرضحاتساحل،حجزءاتدحرياتحكحاتثدراساتحاؽبئثدركجئرترجئةحكحاؽبئثدركترجئةحيفحح- 1
 .64،حصح1979ائئة،حاألحراضحاؼب
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حيػىحيػيحكحح،1منحصالحئدهاحتالسدخثداـحاتيشرم ئةحدرجةحاغبرارةحبكمٌححَت حغىححاعبثدكؿحاتدايلحعالقةحتػىحُت 
ح:كحى حعالقةحسليئةحاألكسجُتحاؼبنحلحيفحاؼباء

 .DOذائب(ح)اتحعالقةحتغَتحدرجةحاغبرارةحبكمئةحاألكسجُتحاؼبنحلح:(28)حثدكؿاعب

 مغ/ل DOالمنحل )الذائب( كمية األوكسجين  م˚درجة الحرارة 
ح22.4 6

ح11.3ح10
ح10.3ح14
ح9.5ح18
ح8.3ح25
ح7.5ح30

حمنحعملحاتطاتيةحباالعدمادحعلىحبئاناتحاتئرنسئف.حاؼبصثدر:ححححح
ثحمئاهحتدلرٌححثاغباصلحفئو،ححئحثتدلرٌحاؼبندشرةحيفحاغبرضحسييانحمنحأسيابحااتًتبحاتزراعئةححثد حعىحتػيحححح

،حكحبذتكحاؼباءحخالؽباحتىسٌربحتًتبةحأثناءنًتاتحيفحااتزيادةححدائمانحعنثدحذتكثدثحوبىحاتنهرحباتنًتات،حكح
ححئثح،2كحصرفوحخالؿحاتًتبةح،اتفصلحاترطبحبحعلئناحاتسع حتدقلئلحاتنًتكجُتحيفحاتًتبةحيفيدرجٌح

-193)حرحاألبرشملرحةحماءحهنحأفٌححاتنهرئاهحأظهرحربلئلحاؼبعلرماتحاؼبدرافرةحعنحاتًتكئبحاتكئمئائ حؼب
حندئجةحغسئلوححثدٌحع،حكحىذاحييحىئثدرككربرنئةنححكثرحأهنارحاؼبنطقةحاتساحلئةحصفةنحكحىرحأح،ملغ/تئًت(ح270
ح.3رحفئهاحكلرراتحكحكربيداتحؿبلرتةتطيقةحاتًتبةحيفححاؿحترفٌححثدوحجئٌح

                                                           

اتيئيةحكحؿباكرحتثدىررىاحكحآثارىاحعلىحصحةحاإلنساف،حدارحاؼبعرفةحاعبامعئة،حاإلسكنثدرية،حح.ؿبمثدحطبئسحاتزككوح- 1
 .410،حصح2000

2- B. A. Stewart, Terry. A. Howell. Encyclopedia of  Water Science, 
Marcel Dekker, INC, New York, 2003, p 706. 

 ـ(.2013ةحاؼبراردحاؼبائئةحيفحؿبافظةحطرطرسح)مثديريح- 3
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،ح30يفحاعبثداكؿحاتراردةححاتعٌئناتحاؼبائئةحتنهرحاألبرشرباتئلحيفحح-NO3تراكحتحقئمحاتنًتاتحححح
غ/ؿحم0.2كحبُتح،حعُتحمرع حغ/ؿحيفم13.7كححنيعحاتشئخححسنحغ/ؿحيفم1.7بُتحح32،ح31

غ/ؿحيفحكاردحهنرحاألبرشحتيحَتةحم5.3رقئةحكحاتغربئةحكحاؼبفرٌغحكحيفحقنراتحسثدحاتياسلحاترئئسئةحكحاتش
كحاغبثدحاؼبسمرحح،حتعركسغ/ؿحيفحهنرحام9.5يفحهنرحاألبرشح)أتسًتاد(حكححغ/ؿم2.3كحبُتحاتياسل،ح

اتحغ/ؿحتزراعم20ح(39اتراردةحيفحاعبثدكؿح)ؼبئاهحاترمحاتسرريةححيئساقاؼبكحبوححسبحاؼبراصفاتح
،حبئنماحبلغحاغبثدحغ/ؿحتلمحاصئلحاتصناعئةحكحاألشجارحاغبراجئةم25احملاصئلحاتغَتحصناعئة،حكح

ح.غ/ؿم10(ح34اتراردحيفحاعبثدكؿح)اؼبسمرححبوححسبحمنظمةحاتصحةحاتعاؼبئةح
،ح30يفحاعبثداكؿحاتراردةحيفحرباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةحتنهرحاألبرشحح-PO4تراكحتحقئمحاتفرسفاتحححح
غ/ؿحيفحم0.01مغ/ؿحيفحنيعحاتعركس،حكحبُتح0.13مغ/ؿحيفحعُتحمرع حكح0.01،حبُتح32،ح31

خلئجحاتسئسنئةحكحاؼبفرغحكحاتقناتُتحاترئئسئةحكحاتغربئةحكحقربحجسمحاتسثدحيفححبَتةحاتياسلحكح
حهنرمحاتعركسحكحاألبرشحكحغ/ؿحيفم0.1كحبُتحيفحقناةحاترمحاتيئسئةحتيحَتةحاتياسل،ححمغ/ؿ0.81
كحاغبثدحاؼبسمرححبوححسبحاؼبراصفاتحكاؼبقايئسحاتسرريةحؼبئاهحاترمحغ/ؿحيفحهنرحاتعركس،حم9.4

اؼبراصفاتحكحاؼبقايئسح،حبئنماحبلغحاغبثدحاؼبسمرححبوححسبحغ/ؿم20بُتح(ح39اتراردةحيفحاعبثدكؿح)
ح.غ/ؿ(م1-0.5(ح)36رريةحؼبئاهحاتشربحاتراردةحيفحاعبثدكؿح)اتس
كححاألراض حاتزراعئةحبتحمنآلزكتحكحاتفرسفررحاتيتحتسرٌحاألبرشحدبركياتحاهنرحأٌدلحتلرثحمئاهحححح
حححذتكحاتصررةحاتداتئة:،حكحترضٌحفئوحكيَتوحححائئةحبشكلوحاتنياتاتحاؼبحمبرٌحاألدٌلحإىلححاجملرلرتفاعحتركئزىاحيفحا

ح
ح.اتنياتاتحاؼبائئةحيفحاجملرلحاألدٌلحتنهرحاألبرشح)تصريرحاتطاتية(حمبرٌحح(حتيُت1اتصررةح)ح
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 بمياه الصرف الصحي:الماء ث تلو  -2
مئاهحاتصرؼحاتصح ححصبٌحبرش،ححئثحتىحؼبئاهحهنرحاألحثحاترئئسمئاهحاتصرؼحاتصح حاؼبلرٌححعثدٌحتيحححح
بحتثدىررانحبئيئانحيفححرضحسيٌححاكحىذاحمح،رلحاتنهرحبثدكفحمعاعبةيفحؾبحمياشروححكحغَتًححمياشروححشكلوحب

طحاتدايلحأماكنحإتقاءحمئاهحاتصرؼحاتصح حيفحححاؼبخطٌحرضٌح،حكحييحكحإخالالنحباتدرازفحاتيئي حفئوحاألبرش
ح:األبرشحهنررلحكحجهةحكقرعهاحباتنسيةحجملرلحاتنهرحكحأظباءحاتقؾبرلح
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ح
حاألبرش.ح(:حييُتحـبططحاتصرؼحاتصح حيفححرض1اتشكلح)

ح.ـ(2013اؼبصثدر:حمثديريةحاؼبراردحاؼبائئةحيفحؿبافظةحطرطرسح)
حى :حغَتحمياشرحانحمياشرانحكصيٌحاتياسلححبَتةحيفححصبٌحاتحاتصرؼحاتصح حاتيتحتىحمصيٌححأىمٌحإٌفح

بئتححيفحخلئجحصبٌحتىحاتكنئسة،حكخربةحأبرحضبثداف،حكحمثدينةحصافئدا،حبلثديةحاتشئخحيرنس،ححعيحم حؾبيىحح-أ
،حكحييلغحنسمةح55000عاتححبرايلحجمٌحرحعثددحسكافحىذهحاتدىحقثدٌحمياشران،حكييححانحاتشئخحيرنسحصيٌح

 يرمئان.ح3ـ6875صيئبحاتصرؼحاتصح حفئهاحكبرححجمح
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عثددحسكافحىذهحرحقثدٌحييحؾبمرعةحمنحاتقرلححشىتحكاتكفارينحكعاتحاتسكانئةحيفحاؼباتدجمٌحح-ب
حبَتةححبرشحاتراصلحإىلفاتحصرفهاحاتصح حيفحهنرحاألـبلٌححتصبٌححنسمةنحح39000حبرايلحاتدجمعاتح

 يرمئان.ح3ـ4875صيئبحاتصرؼحاتصح حفئهاحكبرححجمح،حكحييلغحاتياسلحعربحخلئجحاتسئسنئة
حبرايلحعثددحاتسكافحرحقثدٌحييحسئسنئةحكؾبمرعةحمنحاتقرلحاألخرلحفاتحاتصرؼحاتصح حتقريةحاتلٌحـبيحح-ج

،حكحييلغحجحاتسئسنئةحبَتةحاتياسلحعربحخلئحأيضانحيفحهنرحاألبرشحاتراصلحإىلحتصبٌححنسمةنحح15000
 يرمئان.ح3ـ1875صيئبحاتصرؼحاتصح حفئهاحكبرححجمح

،حكحييلغحيفحاتيحَتةحمياشرةنححتصبٌححنسمةنحح5500ـحثد حلفاتحاتصرؼحاتصح حتقريةحبعمرةحاتيتحزبيىحـبٌحح-د
حيرمئان.ح3ـ587.5صيئبحاتصرؼحاتصح حفئهاحكبرححجمح

حخدياراتحاتداتئة:بإجراءحاالحدبئاهحاتصرؼحاتصح حهنرحاألبرشحماءثحعنحتلرٌحاتكشفححتٌحححح
ؽحبُتحاتدلرثحدبئاهحرٌحفىحتكنوحالحيػيحح،اؼبئاهتلرثحفئثدحيفحمعرفةحتاريخحكحييححختبار الكيماوي:اال -1

نحكنحبراسطدوحاتدكهٌحسدعماؿحكحيبيحمحعلىحصالحئدوحتالكيح،حكحالحوبىٍحصناع اتحاتصرؼاجملارمحأكحمئاهح
حباآليت:

ربحضيحؿحنيحاتيتحتقئسحمعثدٌحح:(BOD)ألكسجينية المتطلبات الحيوية الكيميائية ا مقياس -أ
نشاطححنحاؼبفًتضحأفحيعكسحذتكحبشكلحأكيلكحمح،ئاتاألكسجُتحاتذمحتسدنفذهحاؼبدعضٌح

ىرححBODاؼبقئاسحاؼبعئارمحتلححاؼبدعضئاتحاتثدقئقةحيفحتفكئكحاؼبادةحاتعضريةحاؼبرجردةحيفحاؼبئاه.حإفٌح
فحيفحاتظالـحمثدةحطبسةحزىحدػىحعئنةحعنثدماحىبيٍحمنحاتح3سمغراماتحاتذمحيسدهلكوحدكزفحاألكسجُتحباؼبلئ
حؼبئاهحهنروححBODرحاؼبدطلياتحاغبئريةحاتكئمئائئةحاألكسجئنئةحثد حقىحكحتػيحح،C˚20أياـحبثدرجةححرارةح

كحاتقئمةحاتنمرذجئةحتلمدطلياتحح،ثشثديثدحاتدلرٌححنهروحتح/ؿمغح10معحح،حمقارنةنحؿ/مغح3بححنظئفةوح
،ح/ؿمغح350-250راكححبُتحيؼبئاهحاجملاريرحاؼبنزتئةحتنسيةحباحBODاغبئريةحاتكئمئائئةحاألكسجئنئةح

كبحعحمبرحاؼبئكركباتحكحيدراحمنحاؼبادةحاتعضرية،حكحيشجٌححعاتئةوححفإذاحكافحمرتفعانحدٌؿحعلىحكجردحنسيةوح
ةحاؼبدطلياتحقاسانحبشثدٌححاعبثدكؿحاتدايلحدتئلحنرعئةحاؼبئاهحميحيٌُتح،حكحييحلبفاضحتركئزحاألكسجُتامعحذتكح

حاألكسجئنئة:اغبئريةحاتكئمئائئةح



 .األبرش حوض في البيئي التدىور: الثالث الفصل

 

 

85 

 

ح.دتئلحنرعئةحاؼبئاهحمقاسانحبشثدةحاؼبدطلياتحاغبئريةحاتكئمئائئةحاألكسجئنئةح:(29)حثدكؿاعب

 مياه مجارير أنهار
BOD (mg/l) نوعية BOD (mg/l) نوعية 
حتلرثحشثديثدح600حجئثدحجثدانحح1
حتلرثحمعدثدؿح350حجئثدح2
حتلرثحضعئفح200حجئثدحباعدثداؿح3
حاتدثدفقحاؼبعئارمح20حمشكرؾح5
حاألعظم ححفقَتح10

ححفقَتحجثدانحح20
بافًتاضحسبثديثدحعشرةحأضعاؼحيفح

حاتنيعحاؼبدلق 
اؼبركزحاتعريبحتلدعريبحكحاتًتصبةحكحاتدأتئفحعلمحاتيئرترجئا،حاعبزءحاألكؿ،ح.حترصبةحديابحأبرحخرمةحكحآخركفاؼبصثدر:ح

ح.492،حصح1997كحاتنشرحبثدمشق،حدمشق،ح
بطئية،حكحتذتكححبحاتفضالتحاتعضريةحى حعملئةهحاألكسجُتحمنحاتنهرحبسيحالبفاضحنسيةحإفٌحححح
اتفضالتحعلىححب حصىحمىححعنحاؼبنطقةحاتيتحيكرفحفئهاحنزعحاألكسجُتحأعظمئانحى حأبعثدحمنطقةوححفإفٌح

ح.منطقةحاجملرلحاألدٌلحتنهرحاألبرشاؼبنطقةحاتغربئةحمنحلهاحث حسبيىح،حكحطرؿحؾبرلحاتنهر
،ح31،ح30تنهرحاألبرشحاتراردةحيفحاعبثداكؿححرباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةح(حيفBODتراكحتحقئمح)ححح
ـحكح200غ/ؿحيفحخلئجحاتسئسنئةحكحاتشئخحيرنسحكحقربحجسمحاتسثدحكحعلىحبعثدحم1،حبُتح32

يفحخلئجحبئتحاتشئخحيرنسحكحغ/ؿحم4دحهنرحاألبرشحتيحَتةحاتياسلحكحاؼبفرغحكحكسطحاتيحَتةحكحكارح
غ/ؿحيفحأهنارحم1ةحاتياسل،حكحبُتحـحيفححبَتح200حاتسئسنئةحكحاؼبفرغحكحقربحجسمحاتسثدحكحعلىحبعثد

كححكحتراكححىذهحاتقئمحبُتحنرعئةحاؼبئاهحاعبئثدةحجثدانحغ/ؿحيفحهنرحاتعركس،حم4األبرشحكحاتعركسحكح
كحاغبثدحاؼبسمرححبوححسبحاؼبراصفاتحكاؼبقايئسح(حاؼبسدخثدـحعاؼبئان،ح29اؼبدرسطةحكفقحاعبثدكؿح)

غ/ؿحم100ؿحتلخضارحاؼبطيرخةحكحمغ/30بُتحح(39اتسرريةحؼبئاهحاترمحاتراردةحيفحاعبثدكؿح)
غ/ؿحتلمحاصئلحاتصناعئةحكحاألشجارحم150غبيربحكحاحملاصئلحاتعلفئةحكحتألشجارحاؼبثمرةحكحا

حاغبراجئة.
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حقرم ححمؤكسثدهححسدخثدـحعاملهححئثحييحح:(COD) المتطلبات الكيميائية األكسجينية مقياس -ب
ناتحاؼبقطرفةحإجراءحىذاحاإلخديارحعلىحاتعئٌحح،حكحتى ح1اؼبرادحاتعضريةحاؼبرجردةحيفحعٌئنةحاؼباءحتدفكئكحكلٌح

رباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةحتنهرحح(حيفCODتراكحتحقئمح)تياسل،حكحمنحؾبرلحهنرحاألبرشحكححبَتةحا
/ؿحغم12مغ/ؿحيفحمفرٌغححبَتةحاتياسلحكح0.7ح،حبُت32،ح31،ح30األبرشحاتراردةحيفحاعبثداكؿح
غ/ؿحيفحهنرحاتعركس،حكحاغبثدحاؼبسمرححم440كححغ/ؿحيفحهنرحاؼبشىتم0.7كسطححبَتةحاتياسل،حكحبُتح

مغ/ؿحتلخضارح75(حبُتح39اتراردةحيفحاعبثدكؿح)حؼبئاهحاترمبوححسبحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحاتسرريةح
صئلحغ/ؿحتلمحام300غبيربحكحاحملاصئلحاتعلفئةحكحغ/ؿحتألشجارحاؼبثمرةحكحام200اؼبطيرخةحكح

ؼبئاهحبوححسبحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحاتسرريةحاغبثدحاؼبسمرحححاتصناعئةحكحاألشجارحاغبراجئة،حكح
حمغ/ؿ.3-2(ح36اتشربحاتراردةحيفحاعبثدكؿح)

منححعاتئةوححتيرؿحعلىحنسيةوحدرمحامئاهحاجملارم،ححئثحوبىححكصرؿثدؿحعلىحيح:قياس الكلوريد -ج
كحؾبرلحهنرحاألبرشحكححبَتةحاتياسل،ححخديارحعلىحاتعٌئناتحاؼبقطرفةحمنإجراءحىذاحاالح،حكحتى حاتكلرريثد

ح،حبُت32،ح31،ح30رباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةحتنهرحاألبرشحاتراردةحيفحاعبثداكؿححتراكحتحقئمحاتكلرريثدحيف
غ/ؿحيفحم4.6مغ/ؿحيفحعُتحمرع ،حكحبُتح32.2نيع حاتعركسحكحاتشئخححسنحكحغ/ؿحيفحم13.8

مغ/ؿح13.8ؿحيفحخلئجحاتسئسنئة،حكحبُتحغ/م67.6اتقناةحاتغربئةحكحاتقناةحاتشرقئةحتيحَتةحاتياسلحكح
ترمحؼبئاهحاكحاغبثدحاؼبسمرححبوححسبحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحاتسرريةحغ/ؿحيفحهنرحاتعركس،حم78.2كح

بئنماحبلغحاغبثدحاؼبسمرححبوححسبحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحح،غ/ؿم350(ح39اتراردةحيفحاعبثدكؿح)
ح.غ/ؿم500-250(ح37اتراردةحيفحاعبثدكؿح)اتسرريةحؼبئاهحاتشربح

                                                           

1- William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham, Barbara 
Woodworth Saigo. Environmental Science a Global Concern, ninth 
edition, Mc Graw-Hill company, New York, 2007, p 399. 
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علىححثدكثحعملئةححفرجردحاألمرنئاحيثدؿٌحح،يعط حدالالتحعثديثدةح:ماءروجن في القياس النت -د
ثححثديثحدبئاهحاجملارم،ححئثحوبدرمحاتيرؿحعلىحنسيةحعاتئةحمنحاألمرنئاحاتنشثدرةحكحعلىححثدكثحتلرٌح
حثدؿحعلىحأفٌحإىلحنئًتيتحثحإىلحنًتاتحكحكجردحنسيةحعاتئةحمنحاتنئًتيتحيىححكحتدأكسثدحاألمرنئاحعادةنح
،حكحقثدحتراكحتحقئمحتلرثحقثدَلعلىححسيةحعاتئةحمنحاتنًتاتحفئثدؿٌحأٌماحكجردحناتدلرثححثديثحأيضانح

بُتح،ح32،ح31،ح30رباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةحتنهرحاألبرشحاتراردةحيفحاعبثداكؿححيفح+NH4األمرنئاح
غ/ؿحيفحخلئجحاتسئسنئةحم0.01مغ/ؿحيفحنيعحاتعركس،حكحبُتح0.32مغ/ؿحيفحعُتحمرع حكح0.02

كسطححبَتةحاؼبفرٌغحكحاتراشحةحكحـحكح200ربحجسمحاتسثدحكحعلىحبعثدحكحبئتحاتشئخحيرنسحكحق
مغ/ؿحيفحهنرحاألبرشحكح0.01ئئسةحتيحَتةحاتياسل،حكحبُتحغ/ؿحيفحاتقناةحاترحم0.59كححاتياسل
ؼبئاهحاترمحغ/ؿحيفحهنرحاتعركس،حكحاغبثدحاؼبسمرححبوححسبحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحاتسرريةحم0.56

غ/ؿحتألشجارحاؼبثمرةحكحاغبيربحكحم5اؼبطيرخةحكححتلخضارحغ/ؿم3(ح39اتراردةحيفحاعبثدكؿح)
بئنماحبلغحاغبثدحاؼبسمرححبوححسبحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحاتسرريةحؼبئاهحاتشربحح،احملاصئلحاتعلفئة
يفحرباتئلحاتعئناتحح-NO2تراكحتحنسيةحاتنًتيتحغ/ؿ،حبئنماحم0،5(ح36)حاتراردةحيفحاعبثدكؿ
مغ/ؿحيفحعُتحمرع حكحاتعركسحكح0.1بُتح،ح32،ح31،ح30اكؿحاتراردةحيفحاعبثداؼبائئةحتنهرحاألبرشح

غ/ؿحيفححبَتةحاتياسلح)كسطحاتيحَتة،حقربحجسمحم0.01ؿحيفحنيعحاتشئخححسن،حكحبُتحغ/م0.2
غ/ؿحيفحم0.17ئخحيرنس،حخلئجحاتسئسنئة(حكحاتسثد،حقناةحرئئسئة،حمفرٌغ،حراشحة،حخلئجحبئتحاتش

كحمغ/ؿحيفحهنرحاتعثديثدة،ح0.46كحح2/ؿحيفحاجملمعمغ0.01كحبُتحكاردحهنرحاألبرشحتيحَتةحاتياسل،ح
(ح36شربحاتراردةحيفحاعبثدكؿح)اغبثدحاؼبسمرححبوححسبحاؼبراصفاتحكاؼبقايئسحاتسرريةحؼبئاهحات

حغ/ؿ.م0.2
 يولوجي:اإلختبار الب-2
قصثدحبوحاتكشفحعلىحكجردحؾبمرعةحمئكركباتحاتقرترفحييححإختبار مجموعة القولون: -أ

Coliform bacteriaيفححكفَتةوحححئثحترجثدحىذهحاجملمرعةحاؼبئكركبئةحبأعثدادوحح،منحعثدموح
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فحى حمئكركباتحاتقرترححثحاؼبئاهحدبئاهحاجملارم.علىحتلرٌححاتفضالتحاآلدمئةح)اترباز(حكحكجردىاحدتئل
إجراءحىذاحاالخديارحتدحثديثدححتىٌح،حكحساتيةحعبراـ،حقصَتةح،عصريةحاتشكلح،بكًتياحىرائئةحغَتحمدجرشبة

رباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةحتنهرححيفح(FC)قئمح(،حكحتراكحتحFCية،حكحييرمزحتوح)كجردحاتعصئاتحاتربازح
يفححمل380/100ملحيفحعُتحمرع حكح4/100،حبُتح32،ح31ح،30األبرشحاتراردةحيفحاعبثداكؿح

يفحاؼبفرغحكحقربحجسمحاتسثدحيفححبَتةحاتياسلحكححمل10/100كحبُتحنيعحاتشئخححسن،ح
يفحهنرحاتعركسحكححمل900/100ةحاتياسل،حكحبُتحيفحكاردحهنرحاألبرشحتيحَتححمل4000/100

كحاغبثدحاؼبسمرححبوححسبحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحيفحهنرحاتعركس،ححمل9600/100األبرشحكح
ارحاؼبطيرخةحكحأقلحمنحتلخضحمل1000/100(حأقلحمنح39يفحاعبثدكؿح)حؼبئاهحاترمحاتراردةاتسرريةح

احملاصئلحاتعلفئةحكححمل10000/100رةحكحاغبيربحكحتألشجارحاؼبثمحمل100000/100
ؼبئاهححسبحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحاتسرريةحتلمحاصئلحاتصناعئة،حكحاغبثدحاألقصىحاؼبسمرححبوح

كحاغبثدحاؼبسمرححبوححسبحمراصفاتحمنظمةح،حمل100صفر/(35اتراردةحيفحاعبثدكؿح)اتشربح
ح.مل100صفر/(ح33اتصحةحاتعاؼبئةحاتراردةحيفحاعبثدكؿح)

ثحسدعملحىذاحاإلخديارحتلكشفحعلىحتلرٌحييحح:Streptococciاختبار البكتريا السبحية  -ب
ىذاححخديارحأفٌحياحاتسيحئة،حكحمنحفبئزاتحىذاحاالاؼبئاهحدبئاهحاجملارم،حكحذتكحإلحدراءحاتربازحعلىحاتيكًتح

منححةحأقلٌحاؼبئكركبحالحيرجثدحيفحاتًتبةحأكحاؼباءحاتطيئع حكحالحيسدطئعحاؼبئكركبحاؼبعئشةحيفحاؼباءحإاٌلحؼبثدٌح
حثححثديثحاتعهثد.اتدلرٌححعلىحأفٌححدتئلهححنةحاؼباءتقرترف،حتذاحفإفحكجردهحيفحعئٌحؾبمرعةحا

اتيكًتياحاتصثديثديةححقسمحاتيكًتياحاتسيحئةحاؽبامةحمنحاتناحئةحاتطيئةحإىلحثالثحؾبمرعات:تيح
Pyogenic streptococci(حيلعـرياحاتفمئةح)ترجثدحيفحاتفمحكحاتاتيكًتحح،حكMouth & 

throat streptؼبعريةح)ترجثدحيفحاؼبعثدةحكحاألمعاء(حاتيكًتياحاح،حكFecal streptococciحكح،
(حFS(،حكحتراكحتحقئمح)FSتىٌحإجراءحىذاحاالخديارحتعزؿحاؼبكرراتحاؼبعريةحإهبابئةحاتغراـ،حكحييرمزحتوح)

يفححمل12/100ح،حبُت32،ح31،ح30رباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةحتنهرحاألبرشحاتراردةحيفحاعبثداكؿححيف
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يفحاؼبفرٌغحكححمل30/100يفحعُتحمرع ،حكحبُتححمل18/100كحنيعحاتشئخححسنح
يفحهنرحاتعثديثدةحكححمل200/100يفحكاردحهنرحاألبرشحتيحَتةحاتياسل،حكحبُتححمل3200/100
حسبحاؼبراصفاتحكحكحاغبثدحاألقصىحاؼبسمرححبوحيفحهنرحاألبرشح)األتسًتاد(،ححمل4400/100

ح.مل100صفر/(35ؼبئاهحاتشربحاتراردةحيفحاعبثدكؿح)اؼبقايئسحاتسرريةح
كثرحىذهحاتيكًتياحيفحاتربازحكحتكنحتئسحبكثرةحؾبمرعةحتىححإختبار البكتريا المتجرثمة الالىوائية: -ج

ح،حكتقثدَلثحاعلىحاتدلرٌححؤخذحكثدتئلوحكثحمثدةحطريلةحيفحاؼباءحكحتيحاتقرترف،حكحى حشثديثدةحاؼبقاكمةحكحسبىح
كحئاهحهنرحاألبرشحشاملةحـبدلفحقطاعاتو،حٌتحإجراءحاالخديارحعلىحمئاهحاتعٌئناتحاؼبائئةحاؼبقطرفةحمنحم

(حإلظهارحاعبراثئمحاؼبائئةاتالىرائئةح)(حداخلحاغباضنةحMFC agar)حذتكحبزرعهاحعلىحكسط
ح.(TCاتالىرائئة،حكحندئجةحاالخديارحميدىضىم نةحباتدعثدادحاتكٌل حتلجراثئمح)

حارحتلرثهاحأكحإلخديارحكفاءةخديرمحعثدحاتيكًتياحيفحعئنةحاؼباءحالهبىححالبكتريا في عينة ماء: عد   -د
،حكح)اعبراثئمحاؼبعريةحكحاعبراثئمحاترمٌئة(حثدحتعثدادحاعبراثئمحاتكل يحثد،حكحتىٌحإجراءحىذاحاالخديارحتدتنقئدها
رباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةحتنهرحاألبرشحاتراردةحيفحاعبثداكؿحح(حيفTC(،حكحتراكحتحقئمح)TCتوح)حيرمز
ملحيفحنيعحاتعركس،حكحبُتح7200/100ع حكحملحيفحعُتحمرح200/100،حبُتح32،ح31،ح30

ملحيفحاؼبفرٌغحكحقربح9900/100ملحيفحخلئجحاتسئسنئةحكحمفرٌغحسثدحاتياسلحكح200/100
ملحيفحهنرح790000/100ملحيفحهنرحاتعركسحكح9000/100جسمحسثدحاتياسل،حكحبُتح

بحاتراردةحيفحؼبئاهحاتشرححسبحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحاتسرريةحكحاغبثدحاألقصىحاؼبسمرححبوححاألبرش،
حمل.100(صفر/35اعبثدكؿح)
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حـ.2013ندائجحاتدحاتئلحاتفئزيائئةحكحاتكئمئائئةحكحاعبرثرمئةحؼبئاهحاتئنابئعحيفححرضحاألبرشحتعاـح(:ح30)ثدكؿحاعب

تاريخححإسمحاؼبرقع
حاتقطف

حعكارة
أسح

حىثدركجئٍت

ناقلئةحح
حكهربائئة

ؾبمرعح
األمالحح
حاؼبنحلة

اتقساكةح
حاتكلئة

اتقساكةح
حاتكلسئة

كةحاتقسا
حاؼبغنئزيرمئة

اتقلريةح
حاتعامة

اتقلريةح
حباتفئنرؿ

حاتكربرناتحاتلئثئـرحاتصرديـرحاتيرتاسئـرحاتكربيداتحاتكلرريثدحاتفرسفاتحاألمرنئاحاتنًتاتحاتنًتيتحاؼبغنئزيـرحاتكاتسئـر
اتيئكربرنا
حت

FC FSحTCح

NT
U µS/cm mg/l mg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lح

ح100/
mlح

ح100/
mlح

ح100/
mlح

ح*ح*ح380ح250ح0ح0.4ح6.7ح4.2ح5.0ح23.0ح0.06ح0.05ح3.2ح0.01ح24ح60ح0ح250ح100ح150ح250ح323ح517ح7.05ح0.6 10/7حاتشئخححسن
ح*ح*ح10ح340ح0ح0.4ح8.1ح4.3ح18.4ح32.2ح0.00ح0.05ح7.9ح0.00ح50.4ح56ح0ح340ح210ح140ح350ح448ح716ح7.02ح0.3ح10/7حعُتحمرع 
ح*ح*ح18ح210ح0ح0.5ح7.4ح5.1ح21.4ح23.0ح0.08ح0.04ح7.5ح0.01ح38.4ح56ح0ح210ح160ح140ح300ح308ح493ح7.81ح0.4ح10/7حاتعركس

ح4*10<ح12ح34ح260ح0ح0.4ح6.8ح4.2ح11.3ح18.4ح0.03ح0.00ح3.4ح0.01ح38.4ح36ح0ح260ح160ح90ح250ح319ح511ح7.74ح1 7/7حاتشئخححسن
ح7200ح16ح340ح220ح0ح0.5ح7.4ح4.9ح17.7ح27.6ح0.13ح0.00ح5.8ح0.00ح28.8ح44ح0ح220ح120ح110ح230ح288ح461ح7.92ح0.9ح7/7حساتعركح

ح200ح18ح4ح370ح0ح0.5ح7.2ح4.7ح24.5ح28.2ح0.01ح0.00ح13.7ح0.00ح24ح100ح0ح370ح100ح250ح350ح469ح751ح7.61ح0.9ح7/7حعُتحمرع 
ح*ح*ح*ح200ح0ح0.5ح6.2ح4.4ح17.8ح13.8ح0.10ح0.00ح3.4ح0.01ح4.8ح72ح0ح200ح20ح180ح200ح261ح417ح7.77ح4 4/7حاتعركس

ح*ح*ح*ح250ح0ح0.4ح6.3ح3.9ح16.5ح13.8ح0.04ح0.00ح1.7ح0.02ح7.2ح84ح0ح250ح30ح210ح240ح314ح502ح7.42ح5ح4/7حاتشئخححسن
ح*ح*ح*ح330ح0ح0.5ح7ح4.7ح27.8ح27.6ح0.03ح0.00ح11.8ح0.00ح9.6ح124ح0ح330ح40ح310ح350ح470ح752ح7.42ح1ح4/7حعُتحمرع 
ح*ح*ح60ح240ح0ح0.1ح11.2ح2.9ح13.2ح18.4ح0.08ح0.03ح2.5ح0.01ح7.2ح72ح0ح240ح30ح180ح210ح325ح520ح7.24ح1.2 1/20حاتشئخححسن
ح*ح*ح40ح220ح0ح0.1ح11.8ح3.3ح16.2ح13.8ح0.19ح0.32ح4.2ح0.00ح14.4ح56ح0ح220ح60ح140ح200ح270ح432ح7.49ح0.09ح1/20حاتعركس
ح*ح*ح30ح310ح0ح0.1ح15.1ح3.5ح25.6ح23.0ح0.09ح0.02ح9.3ح0.01ح36ح76ح0ح310ح150ح190ح340ح456ح730ح7.31ح0.6ح1/20حع عُتحمرح

ح(.ـ2013طرطرسح)ؿبافظةحمثديريةحاؼبراردحاؼبائئةحيفحمنحعملحاتطاتية،حأجريتحاتدحاتئلحيفحـبابرحاؼبصثدر:ح

حـ.2013عبرثرمئةحؼبئاهحاألهنارحيفححرضحاألبرشحتعاـحندائجحاتدحاتئلحاتفئزيائئةحكحاتكئمئائئةحكحا(:ح31)ثدكؿحاعب

إسمح
حرقعاؼب

تاريخح
حقطفات

أسححعكارة
حىثدركجئٍت

ناقلئةحح
حكهربائئة

ؾبمرعح
األمالحح
حاؼبنحلة

اتقساكةح
حاتكلئة

اتقساكةح
حاتكلسئة

اتقساكةح
حاؼبغنئزيرمئة

اتقلريةح
حاتعامة

اتقلريةح
حTCحBOD COD FC FSحاتيئكربرناتحاتكربرناتحاتلئثئـرحاتصرديـرحاتيرتاسئـرحاتكربيداتحاتكلرريثدحاتفرسفاتحااألمرنئحاتنًتاتحاتنًتيتحاؼبغنئزيـرحاتكاتسئـرحباتفئنرؿ

NTU µS/cm mg/l mg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/l mg/l /100ml100/حml100/حmlح
ح*ح*ح10000ح48ح2ح380ح0ح7.3ح69.7ح34.5ح24.8ح73.6ح9.4ح0.55ح9.50ح0.11ح40.8ح64ح0ح380ح170ح160ح330ح568ح909ح8.1ح6.9 12/3حاتعركس
ح*ح*ح6500ح2.4ح2ح230ح20ح2.2ح8.3ح4.6ح51.2ح46.0ح0.3ح0.20ح3.40ح0.09ح28.8ح52ح10ح250ح120ح130ح250ح363ح580ح8.26ح1.9ح12/3حاألبرش
ح*ح*ح7500ح4.8ح3ح70ح20ح0.5ح9.6ح4.9ح57.6ح32.2ح0.2ح0.05ح3.10ح0.04ح26.4ح80ح10ح90ح110ح200ح310ح379ح606ح8.53 2.5 11/7حاألبرش
ح*ح*ح70000ح440ح2ح450ح0ح9.8ح72.8ح88.1ح9.8ح78.2ح1.4ح0.56حح0.15ح12ح140ح0ح450ح50ح350ح400ح692ح1107ح7.7ح26ح11/7حاتعركس
ح*ح*ح1000ح4ح3ح260ح0ح0.4ح7.9ح4.4ح69.8ح27.1ح0.2ح0.21ح2.50ح0.05ح50.4ح24ح0ح260ح210ح60ح270ح414ح662ح7.89ح0.8 10/7حاتعثديثدة
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ح*ح*ح12000ح8ح2ح280ح0ح0.5ح8.2ح4.6ح24.4ح23.0ح0.7ح1.54ح4.40ح0.07ح36ح40ح0ح280ح150ح100ح250ح376ح602ح7.85ح1.6ح10/7حاؼبشىت
ح*ح*ح7500ح22.4ح3ح240ح30ح0.5ح9.5ح4.5ح27.8ح41.4ح0.1ح0.08ح5.60ح0.06ح36ح40ح15ح270ح150ح100ح250ح370ح592ح8.32ح4.1 10/1حاتعركس
ح*ح*ح75000ح6.4ح3ح230ح20ح0.5ح7.8ح4.7ح34.9ح36.8ح0.2ح0.11ح4.20ح0.04ح36ح36ح10ح250ح150ح90ح240ح353ح564ح8.31ح4ح10/1حاألبرش
 - - 5600 3.2 1 180 30 0.4 8.4 4.3 28.7 59.8 0.2 0.11 4.20 0.03 24 28 15 210 100 70 170 346 553 8.22 4 9/2حاألبرش
 - - 2500 6.4 0 210 20 0.4 29.2 4.4 28.8 46.0 0.5 0.12 6.10 0.14 62.4 16 10 230 260 40 300 376 602 8.24 4.6 9/2حاتعركس
 130000 - 8400 4.8 2 200 30 0.2 8 2.8 63.3 27.6 0.1 0.03 4.80 0.03 38.4 36 15 230 160 90 250 341 545 8.89 5.1 8/13حاألبرش
 * * *  * 190 20 0.1 12 2.9 27.0 36.8 0.0 0.05  0.01 2.4 76 10 210 10 190 200 471 754 8.21 1.1 8/13ح2ؾبمعح
 380000  9600 1 * 220 30 0.2 17.1 2.6 49.4 46.0 0.1 0.06  0.10 28.8 56 15 250 120 140 260 373 597 9.1 14.5 8/13حاتعركس
 * * *  * 230 20 0.1 12.1 2.8 30.1 32.2 0.0 0.04  0.00 4.8 80 10 250 20 200 220 480 768 8.21 0.7 8/13ح3ؾبمعح
 9000 900 1400 4.9 4 230 20 0.5 11.4 5.0 28.7 32.2 0.3 0.09 4.90 0.15 28.8 40 10 250 120 100 220 351 562 8.67 4.3 7/14حاتعركس
 790000 1600 1000 5.6 2 210 20 0.5 8.6 4.6 31.6 23.0 0.2 0.02 4.30 0.06 38.4 28 10 230 160 70 230 337 539 8.55 6.3 7/14حاألبرش
 450000 200 3700 3.5 2 190 60 0.5 8.9 4.9 37.5 27.6 0.3 0.51 3.60 0.46 36 48 30 250 150 120 270 394 631 8.7 1.5 7/7حاتعثديثدة
 320000 200 5700 0.7 0 250 20 0.5 8.2 4.6 23.3 23.0 0.4 0.46 4.00 0.10 36 28 10 270 150 70 220 355 568 8.47 2 7/7حاؼبشىت
 6*10< 4000 8000 5.6 1 250 20 0.7 14.7 5.9 16.6 41.4 0.2 0.00 3.60 0.13 31.2 52 10 270 130 130 260 339 542 8.31 2.6 6/9حاتعركس
 100000 4000 14000 1.2 0 190 10 0.6 12.3 4.9 26.3 46.0 0.1 0.01 5.00 0.12 24 72 5 200 100 180 280 344 550 8.22 3 6/9حاألبرش
 500000 * 44000 4.8 0 230 20 0.5 6.5 4.5 27.7 32.2 0.0 0.00 3.00 0.04 14.4 68 10 250 60 170 230 298 476 8.38 2.1 5/12حاألبرش
 35000 * 4000 6.4 0 210 40 0.5 7 5.0 25.3 32.2 0.2 0.02 4.60 0.29 7.2 96 20 250 30 240 270 360 576 8.86 2.3 5/12حاتعركس
 * * 900 27.9 1 270 20 0.4 16.4 3.6 70.4 13.8 0.3 0.00 4.30 0.14 12 112 10 290 50 280 330 416 666 8.63 2 4/21حاتعركس
 * * 900 31.2 * 190 10 0.3 10.7 3.3 26.8 18.4 0.0 0.00 2.70 0.05 16.8 64 5 200 70 160 230 291 466 8.62 2.7 4/21حاألبرش
-األبرش
حأتسًتاد

3/11 4 8.27 480 300 230 180 50 240 5 72 12 0.04 2.80 0.01 0.0 22.3 29.4 3.7 9.6 0.4 10 230 1 3.3 6200 4400 27000 

-اتعركس
 49000 16000 10000 2.5 1 180 20 0.5 10.7 4.3 15.0 36.8 0.3 0.08 4.80 0.12 14.4 96 10 300 60 240 300 386 617 8.41 4 3/11حأتسًتاد

-اتعركس
حأتسًتاد

2/5 2 7.72 598 374 290 280 10 290 0 112 2.4 0.20 6.90 0.18 0.4 27.6 25.5 3.5 8.6 0.2 0 290 1 10.2 15000 * * 

-األبرش
 * * 18000 8.3 1 260 0 0.1 10.1 3.0 38.1 32.2 0.1 0.06 8.70 0.07 4.8 104 0 260 20 260 280 371 593 7.40 1.9 2/5حأتسًتاد

-األبرش
حأتسًتاد

1/14 3.8 8.40 456 285 210 150 60 210 10 60 14.4 0.06 2.30 0.03 0.4 50.0 24.5 * * * 20 190 2 4 * * * 

-اتعركس
 * * * 5.6 1 260 10 * * * 25.9 50.0 0.4 0.09 6.50 0.16 31.2 64 5 270 130 160 290 370 592 8.27 2.5 1/14حأتسًتاد

ح(.ـ2013طرطرسح)ؿبافظةحمثديريةحاؼبراردحاؼبائئةحيفحمنحعملحاتطاتية،حأجريتحاتدحاتئلحيفحـبابرحاؼبصثدر:ح

ح
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حـ.2013ندائجحاتدحاتئلحاتفئزيائئةحكحاتكئمئائئةحكحاعبرثرمئةحؼبئاهحسثدحاتياسلحيفححرضحاألبرشحتعاـح(:ح32)ثدكؿحاعب

حرقعاؼبإسمح
تاريخح

حقطفات

أسححعكارة
ىثدركج
حيٍت

ناقلئةحح
حربائئةكه

ؾبمرعح
األمالحح
حاؼبنحلة

اتقساكةح
حاتكلئة

اتقساكةح
حاتكلسئة

اتقساكةح
اؼبغنئزيرمئ

حة

اتقلريةح
حاتعامة

اتقلريةح
حباتفئنرؿ

اتكاتسئرح
حاألمرنئاحاتنًتاتحاتنًتيتحاؼبغنئزيـرحـ

اتفرسفا
حاتكلرريثدحت

اتكربيدا
حت

اتيرتاسئرح
حاتلئثئـرحاتصرديـرحـ

اتكربرنا
حت

اتيئكربرنا
حTCحBOD COD FC FSحت

NTU 
µS/c
m mg/l mg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/lحmg/l mg/l 

/100
mlح

/100
mlح

/100
mlح

بئتحاتشئخح
حيرنسحطرؼ

1000ح4ح3ح190ح0ح0.5ح7.5ح4.6ح20.8ح23.0ح0.06ح0.26ح3.6ح0.15ح31.2ح36ح0ح190ح130ح90 220ح269ح431ح8.1ح3.6 12/10
ح0

ح*ح*

ـحطرؼح200
حاتيحَتة

ح*ح*ح70ح6.4ح2ح200ح0ح0.5ح7.7ح4.7 20.5ح23.0ح0.23ح0.12ح3.7ح0.03ح60ح40ح0ح200ح250ح100ح350ح266ح425ح8.1ح2.8 12/10

قربحجسمح
ح*ح*ح10ح4.8ح1ح190ح0ح0.5ح7.3ح4.6ح20.0ح46.0ح0.00ح0.10ح3.4ح0.15ح28.8ح48ح0ح190ح120ح120ح240ح269ح430ح8.0ح2.5ح12/10حاتسثدحطرؼ

خلئجحاتسئسنئةح
حطرؼحاتيحَتة

ح*ح*ح1600ح4ح1ح220ح0ح0.5ح7.4ح4.5ح32.6ح32.2ح0.01ح0.11ح0.0ح0.16ح21.6ح76ح0ح220ح90ح190ح280ح374ح598ح8.0ح4.2ح12/10

ح*ح*ح*ح*ح0ح0ح0ح0.0حح0.0ح0.0ح0.0ح0.00ح0.00ح0.0ح0.00ح0ح0ح0ح0ح0ح0ح0ح0ح0ح0.0ح0.0ح12/10حمفرغ
خلئجحبئتح
حاتشئخحيرنس

ح*ح*ح1500ح8.8ح4ح160ح20ح0.5ح8.1ح4.8ح27.7ح23.0ح0.00ح0.19ح0.6ح0.04ح24ح40ح10ح180ح100ح100ح200ح262ح419ح8.8ح8.1 11/19

قربحجسمح
حاتسثد

ح*ح*ح0ح6.4ح3ح180ح20ح0.9ح10.1ح8.8ح26.6ح23.0ح0.00ح0.17ح0.7ح0.04ح26.4ح36ح10ح200ح110ح90ح200ح265ح424ح8.9ح3.4ح11/19

خلئجحاتسئسنئةح
حشاطيئة

ح*ح*ح1000ح8ح2ح160ح40ح0.5ح8.5ح4.5ح28.9ح23.0ح0.00ح0.07ح2.6ح0.05ح36ح40ح20ح200ح150ح100ح250ح303ح485ح8.6ح6.7ح11/19

ح*ح*ح300ح*ح*ح140ح40ح0.5ح8.1ح4.7ح18.3ح4.6ح0.00ح0.14ح0.6ح0.06ح76.8ح24ح20ح180ح320ح60ح380ح264ح423ح9.4ح2.2ح11/19حقناةحغربئة
ح*ح*ح600ح*ح*ح130ح40ح0.5ح8.1ح4.7ح20.7ح4.6ح0.00ح0.21ح0.5ح0.06ح36ح40ح20ح170ح150ح100ح250ح266ح426ح9.4ح2.2ح11/19حقناةحشرقئة

ح*ح*ح0ح*ح*ح170ح20ح0.5ح8.2ح4.7ح27.4ح23.0ح0.00ح0.22ح0.5ح0.04ح26.4ح36ح10ح190ح110ح90ح200ح269ح430ح8.8ح5.6ح11/19حقناةحرمحرئئسئة
ح*ح*ح0ح*ح*ح160ح20ح0.5ح8.6ح4.8ح19.5ح23.0ح0.00ح0.26ح0.5ح0.04ح40.8ح32ح10ح180ح170ح80ح250ح262ح419ح8.8ح5.5ح11/19حمفرغ
ح*ح*ح0ح5.6ح4ح200ح20ح0.4ح7.4ح4.4ح14.4ح13.8ح0.66ح0.05ح0.7ح0.01ح38.4ح36ح10ح220ح160ح90ح250ح295ح472ح8.3ح3.0 10/20حمفرغ

ح*ح*ح180ح6.4ح4ح180ح0ح0.5ح7.8ح4.5ح18.2ح41.4ح0.08ح0.00ح0.6ح0.01ح24ح80ح0ح180ح100ح200ح300ح256ح409ح8.1ح1.9ح10/20حقربحاعبسم
ح*ح*ح50ح*ح*ح210ح0ح0.5ح8.1ح4.5ح20.0ح27.6ح0.81ح0.03ح0.7ح0.02ح12ح4ح0ح210ح50ح10ح60ح293ح469ح7.9ح3.2ح10/20حقناةحرمحرئئسئة
ح*ح*ح280ح*ح*ح230ح0ح0.5ح8.7ح4.5ح21.0ح23.0ح0.78ح0.05ح0.7ح0.05ح48ح20ح0ح230ح200ح50ح250ح301ح481ح7.0ح3.1ح10/20حقناةحرمحشرقئة
ح*ح*ح320ح*ح*ح220ح0ح0.5ح8ح4.5ح16.2ح32.2ح0.56ح0.04ح0.8ح0.10ح26.4ح36ح0ح220ح110ح90ح200ح296ح474ح7.9ح2.2ح10/20حقناةحرمحغربئة
ح*ح*ح*ح*ح*ح110ح20ح2.2ح42.1ح19.3ح47.0ح41.4ح0.02ح0.00ح2.8ح0.01ح28.8ح52ح10ح130ح120ح130ح250ح276ح441ح8.4ح0.6ح10/20حراشحة
ئخحبئتحاتش
حيرنس

ح-ح-ح100ح11ح4ح100ح20ح0.2ح12.7ح3.5ح27.7ح32.2ح0.00ح0.07ح1.1ح0.01ح62.4ح36ح10ح120ح260ح90ح350ح229ح367ح8.6 6.0 9/10

ح-ح-ح300ح10ح4ح120ح40ح0.2ح12.4ح3.5ح26.0ح67.6ح0.00ح0.03ح1.6ح0.02ح24ح40ح20ح160ح100ح100ح200ح243ح388ح8.6ح7.2ح9/10حخلئجحاتسئسنئة
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قربحجسمح
حاتسثد

ح-ح-ح100ح8.8ح3ح80ح40ح0.2ح12ح3.5ح24.8ح27.6ح0.00ح0.03ح0.7ح0.01ح24ح32ح20ح120ح100ح80ح180ح226ح361ح8.6ح3.1ح9/10

ح-ح-ح30ح*ح*ح160ح20ح0.2ح13.4ح3.3ح23.2ح36.8ح0.00ح0.58 1.3ح0.05ح21.6ح64ح10ح180ح90ح160ح250ح306ح490ح8.3ح2.2ح9/10حقناةحغربئة
ح-ح-ح30ح*ح*ح290ح0ح0.2ح11.7ح3.4ح19.7ح23.0ح0.01ح0.53ح1.0ح0.01ح26.4ح52ح0ح290ح110ح130ح240ح309ح494ح8.2ح2.2ح9/10حمفرغ

ح-ح-ح20ح*ح*ح180ح20ح0.2ح10.9ح3.4ح21.1ح23.0ح0.02ح0.54ح0.9ح0.01ح31.2ح44ح10ح200ح130ح110ح240ح310ح496ح8.2ح2.3ح9/10حقناةحرئئسئة
ح-ح-ح150ح*ح*ح170ح20ح0.2ح11ح3.4ح20.3ح23.0ح0.00ح0.51ح1.3ح0.04ح36ح40ح10ح190ح150ح100ح250ح304ح487ح8.3ح1.8ح9/10حقناةحشرقئة
بئتحاتشئخح

حيرنس
ح6500ح-ح1000ح9.6ح3ح110ح20ح0.5ح8.1ح4.7ح25.5ح27.6ح0.00ح0.03ح0.5ح0.02ح9.6ح40ح10ح130ح40ح100ح140ح218ح349ح8.3ح7.6 8/25

ح4500ح-ح300ح8ح2ح120ح20ح0.5ح8ح4.7ح24.8ح32.2ح0.31ح0.04ح0.7ح0.02ح7.2ح44ح10ح140ح30ح110ح140ح234ح375ح8.3ح6.1ح8/25حخلئجحاتسئسنئة
قربحجسمح

حاتسثد
ح2000ح-ح90ح6.4ح2ح120ح20ح0.5ح7.8ح4.7ح16.4ح46.0ح0.00ح0.04ح0.4ح0.01ح19.2ح28ح10ح140ح80ح70ح150ح229ح367ح8.3ح1.8 8/25

ح5800ح-ح350ح*ح*ح200ح0ح0.5ح7.6ح4.7ح21.6ح36.8ح0.06ح0.48ح1.0ح0.05ح9.6ح60ح0ح200ح40ح150ح190ح304ح486ح8.1ح1.4ح8/25حقناةحشرقئة
ح6700ح-ح300ح*ح*ح210ح0ح0.5ح7.5ح4.6ح22.1حح0.01ح0.38ح1.0ح0.05ح24ح40ح0ح210ح100ح100ح200ح301ح481ح8.1ح1.3 8/25حقناةحغربئة
ح2300ح-ح200ح*ح*ح200ح0ح0.5ح6.2ح4.7ح14.3ح46.0ح0.01ح0.59ح0.9ح0.02ح12ح60ح0ح200ح50ح150ح200ح304ح486ح8.1ح1.7ح8/25حقناةحرئئسئة
ح1800ح-ح90ح*ح*ح210ح0ح0.5ح7.6ح4.6ح20.0ح23.0ح0.03ح0.54ح0.9ح0.03ح12ح56ح0ح210ح50ح140ح190ح306ح490ح8.0ح2.3ح8/25حمفرغ

ح900ح-ح160ح7.7ح4ح140ح20ح0.5ح8.5ح4.9ح20.1ح23.0ح0.00ح0.00ح0.6ح0.01ح24ح24ح10ح160ح100ح60ح160ح227ح363ح8.9 7.1 7/23حخلئجحاتسئسنئة
لئجحبئتحخ

ح2400ح-ح230ح8.1ح2ح150ح20ح0.5ح8.4ح4.8ح26.8ح23.0ح0.00ح0.03ح0.5ح0.01ح26.4ح28ح10ح170ح110ح70ح180ح223ح357ح8.9ح5.3ح7/23حاتشئخحيرنس

ح1300ح-ح20ح4.4ح1ح240ح0ح0.5ح8.2ح4.3ح15.8ح23.0ح0.00ح0.35ح1.8ح0.05ح45.6ح24ح0ح240ح190ح60ح250ح304ح486ح8.1ح1.9ح7/23حمفرغ
ح6200ح-ح30ح6.3ح1ح140ح20ح0.5ح8.3ح4.8ح20.1ح27.6ح0.00ح0.02ح0.6ح0.01ح28.8ح28ح10ح160ح120ح70ح190ح229ح366ح8.8ح3.1ح7/23حمًت200

قربحجسمح
ح1200ح-ح40ح5.6ح0ح120ح20ح0.6ح8.2ح5.3ح19.0ح*ح0.00ح0.01ح0.5ح0.00ح26.4ح36ح10ح140ح110ح90ح200ح229ح366ح8.7ح4.0ح7/23حاتسثد

ح4400ح-ح30ح7.4ح0ح140ح20ح0.5ح8.4ح4.8ح27.9ح(23ح0.00ح0.01ح0.5ح0.01ح24ح28ح10ح160ح100ح70ح170ح222ح355ح8.8ح4.4ح7/23حكسطحاتيحَتة
ح2100ح-ح180ح*ح*ح220ح10ح0.5ح8.2ح4.8ح18.4ح13.8ح0.00ح0.26ح1.7ح0.06ح40.8ح24ح5ح230ح170ح60ح230ح301ح482ح8.3ح2.2ح7/23حقناةحرمحرئئسئة
ح1900ح-ح270ح*ح*ح230ح10ح0.5ح8.1ح4.8ح25.2ح18.4ح0.00ح0.29ح1.6ح0.08ح40.8ح20ح5ح240ح170ح50ح220ح300ح480ح8.3ح1.3ح7/23حقناةحرمحشرقئة
ح4000ح-ح730ح*ح*ح230ح10ح0.5ح8.3ح4.8ح24.6ح13.8ح0.00ح0.30ح1.7ح0.09ح45.6ح20ح5ح240ح190ح50ح240ح297ح475ح8.4ح1.9ح7/23حقناةحرمحغربئة
ح-ح-ح-ح*ح*ح200ح0ح0.4ح8.5ح4.4ح26.7ح23.0ح0.00ح0.02ح1.9ح0.00ح513.6ح28ح0ح200ح2140ح70ح2210ح283ح453ح8.0ح0.9ح7/23حراشحة
ح6300ح*ح20ح4.2ح4ح150ح20ح0.5ح3.6ح15.6ح21.4ح27.6ح0.03ح0.01ح0.7ح0.04ح16.8ح44ح10ح170ح70ح110ح180ح229ح367ح8.5ح3.9 6/18حمًت200

ح9000ح*ح50ح8.4ح3ح140ح20ح0.6ح3.7ح20.7ح21.6ح23.0ح0.04ح0.01ح0.4ح0.02ح21.6ح36ح10ح160ح90ح90ح180ح229ح366ح8.7ح9.5ح6/18حخلئجحاتسئسنئة
ح9200ح*ح40ح5.6ح3ح160ح20ح0.5ح3.7ح19.0ح13.9ح18.4ح0.03ح0.00ح0.6ح0.04ح26.4ح36ح10ح180ح110ح90ح200ح231ح369ح8.8ح5.2ح6/18حكسطحاتيحَتة
خلئجحبئتح
حاتشئخحيرنس

ح6000ح*ح530ح5.6ح3ح140ح20ح0.6ح3.8ح20.8ح26.2ح23.0ح0.04ح0.01ح0.6ح0.03ح21.6ح28ح10ح160ح90ح70ح160ح228ح365ح8.7ح5.2ح6/18

قربحجسمح
ح9400ح*ح40ح4.2ح0ح120ح20ح0.2ح3.5ح11.2ح15.5ح32.2ح0.03ح0.01ح0.7ح0.05ح19.2ح36ح10ح140ح80ح90ح170ح230ح368ح8.7ح3.9 6/18حاتسثد

ح3200ح*ح80ح*ح0ح210ح20ح0.6ح3.9ح20.3ح21.9ح23.0ح0.08ح0.37ح0.2ح0.02ح26.4ح40ح10ح230ح110ح100ح210ح298ح477ح8.3ح1.8ح6/18حمفرغ
ح1000ح*ح260ح*ح*ح210ح20ح0.6ح3.8ح21.9ح20.7ح23.0ح0.05ح0.24ح0.2ح0.03ح31.2ح28ح10ح230ح130ح70ح200ح293ح468ح8.5ح2.0ح6/18حقناةحغربئة
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ح*ح*ح*ح*ح*ح180ح20ح0.5ح3.8ح22.5ح36.2ح23.0ح0.03ح0.00ح0.3ح0.00ح26.4ح44ح10ح200ح110ح110ح220ح294ح471ح8.1ح0.6ح6/18حراشحة
ح4700ح*ح40ح*ح*ح210ح20ح0.6ح3.8ح22.2ح21.9ح23.0ح0.07ح0.26ح0.2ح0.04ح40.8ح24ح10ح230ح170ح60ح230ح296ح473ح8.5ح2.0ح6/18حقناةحشرقئة
ح2600ح*ح0ح*ح*ح210ح20ح0.6ح3.8ح21.0ح20.4ح13.8ح0.07ح0.30ح0.2ح0.02ح31.2ح28ح10ح230ح130ح70ح200ح295ح472ح8.3ح2.0ح6/18حقناةحرئئسئة
ح9900ح*ح10ح0.7ح0ح210ح20ح0.6ح11.4ح4.8ح71.4ح23.0ح0.04ح0.11ح2.6ح0.07ح24ح60ح10ح230ح100ح150ح250ح296ح473ح8.3 2.0 5/28حمفرغ
ح1200ح*ح1300ح7.4ح0ح220ح40ح0.6ح12.1ح4.7ح25.8ح27.6ح0.22ح0.06ح5.3ح0.17ح14.4ح88ح20ح260ح60ح220ح280ح359ح575ح8.7ح1.2ح5/28حكارد

ربحجسمحق
حاتسثد

ح9900ح*ح90ح6.6ح0ح170ح20ح0.6ح11.7ح4.8 25.8ح23.0ح0.01ح0.03ح1.4ح0.05ح24ح40ح10ح190ح100ح100ح200ح243ح388ح8.7ح5.1ح5/28

ح9500ح*ح120ح*ح*ح210ح20ح0.6ح12.3ح4.8ح22.3ح18.4ح0.03ح0.08ح2.4ح0.06ح28.8ح36ح10ح230ح120ح90ح210ح291ح465ح8.5ح2.0ح5/28حقناةحرمحشرقئة
ح1250ح*ح40حح*ح180ح20ح0.6ح11.7ح4.8ح24.8ح23.0ح0.04ح0.12ح2.5ح0.07ح24ح40ح10ح200ح100ح100ح200ح296ح474ح8.2ح2.0ح5/28حئئسئةقناةحرح

حححح*ح*ح200ح0ح0.7ح12.7ح4.4ح39.4ح18.4ح0.00ح0.00ح2.8ح0.01ح12ح64ح0ح200ح50ح160ح210ح294ح471ح7.9ح0.4ح5/28حراشحة
ح8400ح*ح40ح*ح*ح190ح20ح0.6ح12.1ح4.8ح25.5ح23.0ح0.02ح0.06ح2.4ح0.06ح36ح40ح10ح210ح150ح100ح250ح283ح453ح8.5ح1.0ح5/28حقناةحرمحغربئة
ح200ح*ح0ح8.3ح3ح190ح10ح0.5ح16.5ح4.3ح18.7ح23.0ح0.00ح0.01ح4.2ح0.07ح12ح60ح5ح200ح50ح150ح200ح294ح470ح8.3ح2.0 4/29حاتسئسنئة

خلئجحبئتح
ح0ح*ح0ح7.4ح2ح170ح20ح0.5ح16.5ح4.3ح16.4ح23.0ح0.00ح0.01ح2.2ح0.06ح19.2ح44ح10ح190ح80ح110ح190ح283ح453ح8.6ح2.3ح4/29حاتشئخحيرنس

قربحجسمح
حاتسثد

ح900ح*ح200ح2.4ح1ح200ح20ح0.5ح15.4ح4.4ح24.0ح23.0ح0.00ح0.00ح2.3ح0.06ح12ح56ح10ح220ح50ح140ح190ح281ح450ح8.5ح3.6ح4/29

ح200ح*ح0ح6.6ح1ح170ح20ح0.5ح16.3ح4.3ح18.2ح23.0ح0.00ح0.00ح2.2ح0.07ح12ح56ح10ح190ح50ح140ح190ح284ح455ح8.6ح2.3ح4/29حمًت200
ح2100ح*ح0ح3.3ح1ح210ح0ح0.5ح17.7ح4.4ح19.9ح27.6ح0.03ح0.01ح2.5ح0.02ح4.8ح76ح0ح210ح20ح190ح210ح296ح474ح8.3ح1.9ح4/29حمفرغ
ح3400ح*ح3000ح2.4ح1ح240ح20ح0.5ح13.5ح4.2ح23.0ح32.2ح0.14ح0.15ح3.8ح0.04ح14.4ح60ح10ح260ح60ح150ح210ح339ح543ح8.4ح1.7ح4/29حكارد

ح0ح*ح0ح5.8ح1ح190ح20ح0.5ح15.9ح4.3ح22.0ح18.4ح0.00ح0.00ح2.3ح0.07ح12ح52ح10ح210ح50ح130ح180ح289ح463ح8.6ح1.5 4/29حكسطححبَتة
ح*ح*ح*ح*ح*ح190ح0ح0.5ح19.2ح4.2ح29.4ح23.0ح0.00ح0.00ح2.8ح0.00ح4.8ح76ح0ح190ح20ح190ح210ح298ح476ح8.1ح0.5ح4/29حراشحة

ح6500ح100ح180ح1.6ح1ح230ح20ح0.2ح10.7ح3.2ح15.0ح18.0ح0.07ح0.02ح3.6ح0.06ح12ح88ح10ح250ح50ح220ح270ح326ح521ح8.4ح3.8 3/10حخلئجحاتسئسنئة
خلئجحبئتح
ح2900ح100ح140ح5ح1ح210ح20ح0.2ح11.6ح3.5ح17.8ح18.0ح0.04ح0.02ح2.4ح0.10ح4.8ح80ح10ح230ح20ح200ح220ح293ح469ح8.4ح2.3ح3/10حاتشئخحيرنس

ح1500ح0ح30ح12ح1ح190ح20ح0.4ح12.5ح3.6ح15.2ح18.0ح0.02ح0.01ح2.4ح0.09ح12ح68ح10ح210ح50ح170ح220ح287ح459ح8.3ح2.3ح3/10حكسطحاتيحَتة

ح3200ح3500ح11ح0ح250ح20ح0.4ح10.9ح3.6ح14.6ح36.0ح0.16ح0.05ح3.7ح0.03ح12ح88ح10ح270ح50ح220ح270ح331ح530ح8.4ح1.1ح3/10حكارد
>

ح2000
حححح6.7ح0ح210ح20ح0.3ح12.8ح3.6ح14.3ح22.5ح0.00ح0.01ح2.5ح0.08ح4.8ح76ح10ح230ح20ح190ح210ح285ح456ح8.4ح2.3ح3/10حقربحاعبسم
ح1500ح30ح50ح6.7ح0ح200ح20ح0.3ح12.9ح3.6ح26.2ح22.5ح000ح0.01ح3.4ح0.08ح4.8ح88ح10ح220ح20ح220ح240ح291ح465ح8.3ح4.2ح3/10حمفرغ
ح2700ح200ح50ح9.9ح0ح210ح0ح0.2ح12.2ح3.8ح23.3ح22.5ح0.00ح0.00ح2.5ح0.08ح12ح72ح0ح210ح50ح180ح230ح293ح468ح8.1ح2.0ح3/10حـ200بعثدح

ححح*ح*ح*ح200ح0ح0.2ح10.3ح3.2ح35.9ح18.0ح0.00ح0.01ح3.2ح0.00ح4.8ح84ح0ح200ح20ح210ح230ح299ح478ح7.8ح0.3ح3/10حراشحة
ح2300ح290ح1100ح3.4ح3ح240ح0ح0.8ح28.3ح3.7ح16.2ح18.4ح0.10ح0.06ح3.2ح0.06ح12ح80ح0ح240ح50ح200ح250ح300ح480ح7.8ح11.0ح2/25حخلئجحاتسئسنئة
قربحجسمح

حاتسثد
ح600ح180ح30ح5.3ح3ح220ح0ح0.8ح27.7ح3.8ح21.6ح23.0ح0.01ح0.00ح2.6ح0.08ح14.4ح68ح0ح220ح60ح170ح230ح288ح461ح8.1ح2.0ح2/25

ح-ح1400ح4000ح1.4ح2ح250ح0ح0.7ح*ح3.4ح16.5ح23.0ح0.10ح0.11ح3.0ح0.03ح12ح80ح0ح250ح50ح200ح250ح310ح496ح8.0ح9.0ح2/25حكارد
ح*ح*ح*ح2.4ح2ح190ح20ح0.9ح27.1ح4.0ح26.2ح18.4ح0.02ح0.04ح2.5ح0.08ح9.6ح68ح10ح210ح40ح170ح210ح286ح457ح8.2ح3.0ح2/25خلئجحبئتح
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حاتشئخحيرنس
ح*ح*ح*ح*ح*ح200ح0ح0.8ح29.8ح3.4ح50.4ح23.0ح0.00ح0.03ح3.6ح0.00ح4.8ح80ح0ح200ح20ح200ح220ح302ح483ح7.5ح0.0ح2/25حراشحة
ح500ح100ح100ح4.3ح*ح220ح0ح0.9ح29.5ح3.9ح25.5ح18.4ح0.00ح0.04ح2.6ح0.08ح12ح60ح0ح220ح50ح150ح200ح286ح458ح8.1ح3.0ح2/25حمفرغ
ح*ح*ح0ح0.8ح2ح260ح0ح1.1ح61.3ح3.5ح28.4ح23.0ح0.25ح0.17ح3.3ح0.05ح12ح84ح0ح260ح50ح210ح260ح333ح533ح7.5 1.0ح1/28حكارد

خلئجحبئتح
ح*ح*ح1300ح1.6ح2ح200ح10ح1.1ح39.1ح3.4ح20.7ح18.4ح0.07ح0.00ح1.2ح0.08ح14.4ح56ح5ح210ح60ح140ح200ح288ح461ح8.2ح3.0ح1/28حاتشئخحيرنس

ح*ح*ح1300ح4ح2ح240ح0ح1.0ح57.5ح3.4ح26.5ح13.8ح0.13ح0.05ح2.1ح0.06ح4.8ح80ح0ح240ح20ح200ح220ح306ح490ح7.7ح6.0ح1/28حخلئجحاتسئسنئة
قربحجسمح

ح*ح*ح*ح4ح1ح200ح20ح1.11ح47.1ح3.5ح26.2ح23.0ح0.06ح0.00ح1.4ح0.08ح36ح20ح10ح220ح150ح50ح200ح281ح450ح8.2ح2.7ح1/28حاتسثد

ح*ح*ح*ح*ح*ح190ح0ح1.1ح42.4ح3.0ح37.1ح18.4ح0.10ح0.03ح2.0ح0.00ح12ح60ح0ح190ح50ح150ح200ح294ح471ح7.6ح1.0 1/28حراشحة

(.ـ2013طرطرسح)ؿبافظةحمثديريةحاؼبراردحاؼبائئةحيفحاتية،حأجريتحاتدحاتئلحيفحـبابرحمنحعملحاتطاؼبصثدر:ح



 .األبرش حوض في البيئي التدىور: الثالث الفصل

 

 

96 

 

منحمئاهحهنرححعلىحاتعٌئناتحاؼبائئةحاؼبقطرفةكحاتيئرترجئةححئزيائئةحكحاتكئمئائئةاتفحبٌئنتحندائجحاتدحاتئل
حماحيل :(ح32(،ح)31(،ح)30اتراردةحيفحاعبثداكؿح)حـ2013برشحتلعاـحاأل

حاتياسلحكحأقنئةحاترمٌححهاحسثدٌحرعئةحاؼبئاهحتيعضحاؼبصادرحاؼبائئةحضمنحىذاحاغبرضحكحأنبٌحتحمراقيةحنسبىح-1
ح.نيعحاتعركس،حكحؾبرلحاتنهرحاترئئسكحنيعحاتشئخححسن،حكحنيعحمرع ،حكحاتدابعةحتو،ح

حنتحندائجحاتدحاتئلحاؼبخربيةحاتفئزيائئةحكحاتكئمئائئةحكححسبحاؼبؤشراتحاؼبقاسةحأفحمئاهحسثدٌحئٌحبػىح-2
لدجمعاتحاتسكانئةحاتراقعةحيفحاتحاتصرؼحاتصح حتٌلفباترغمحمنحـبيححألغراضحاترمٌححصاغبةهحاتياسلح

جثدكؿححقىحفٍحغَتحمياشر،حكحذتكحكًححأكحبشكلوحيفحمئاهحاتيحَتةحمياشرةنححصب حكحاتيتحتىحححرضحاألبرش
ح.(39اتراردةحيفحاعبثدكؿح)ح2003تعاـححاؼبراصفاتحاتقئاسئةحاتسرريةحؼبئاهحاترم

حرضحمئاهحاتئنابئعحاتراقعةحضمنححأفٌحراتحاؼبقاسةححاتئلحاؼبخربيةحكححسبحاؼبؤشٌحئنتحندائجحاتدبىح-3
جثدكؿححقىحفٍحئاسئةحاتسرريةحؼبئاهحاتشرب،حكحذتكحكًحصاغبةحتلشربححسبحاؼبراصفاتحاتقاألبرشح
(،ح37(،ح)36(،ح)35اتراردةحيفحاعبثداكؿح)ح2007اتحاتقئاسئةحاتسرريةحؼبئاهحاتشربحتعاـحاؼبراصف

ح.(38)
ى حيفححرضحاألبرشحمصادرحاتدلرثحاترئئسئةححدائجحاتدحاتئلحاتفئزيائئةحكحاتكئمئائئةحأفٌحنتحنئٌحبػىح-4
ح،حكحمعاصرحاتزيدرف.فاتحاتصرؼحاتصح حكحاتزراع ـبلٌح
يفحمئاهحاتنهرححCODتحكحمؤشرحاؿحينسبحيفحتركئزحاألمرنئاحكحاتنًتححأشارتحاتندائجحإىلحإرتفاعوح-5

)بسيبحمئاهحاعبفتححكحمرسمحعصرحاتزيدرفح،فاؼاتياسلحكحخصرصانحيفحمرسمحاعبحكححبَتةحسثدٌح
ح.فئو(حCODاتناذبةحعنحعصرحاتزيدرفحكحاتيتحتلرثحاؼباءحكحتزيثدحقئمةح

سًتشاديةحبكمئاتحاعبراثئمحيفحاؼبئاهحعلىحـبدلفحتدايلحاتدرصئاتحاػباٌصةحتلقئمحاالححاعبثدكؿحارضٌحييحححح
حمصادرىا:

ح
ح
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ح.ةحبكمئاتحاعبراثئمحيفحاؼبئاهحعلىحـبدلفحمصادرىااتدرصئاتحاػباصةحتلقئمحاإلسًتشاديح:(33)حثدكؿاعب
ح)يبكنحتلعاملُتحاتصحئُتحإسدخثداـحاتقئمحاإلسًتشاديةحاتراردةحيفحىذاحاعبثدكؿحكمرجعحعنثدحإجراءحفحرصحاؼبئاه(

 المالحظات القيمة اإلسترشادية الوحدة الجراثيم
حاؼبئاهحاتثداخلةحإىلحشيكاتحاتدرزيع

حكاتحاتدرزيعمئاهحمعاعبةحداخلةحإىلحشيح-1-أ
 NTU1اتعكارة>حصفرحمل100اتعثدد/حاتقرترنئةحاتربازية

حصفرحمل100اتعثدد/حاعبراثئمحاتقرترنئة

تلدطهَتحباتكلررينحيفضلح
كححح8.0>►أفحتكرف

كمئةحاتكلررحاغبرحاؼبديق ح
-0.2تراكححمنح

مغ/تئًتحبعثدحثالثُتح0.5
حدقئقةحكحثدحأدٌلحتلدالمس

حزيعمئاهحغَتحمعاعبةحداخلةحشيكاتحاتدرحح-2-أ
ححصفرحمل100اتعثدد/حاتقرترنئةحاتربازية

حصفرحمل100اتعثدد/حاعبراثئمحاتقرترنئة

%حمنحاتعئناتح98يفح
اؼبفحرصةحخالؿحاتسنةحكح
يفححاالتحمصادرحاؼبئاهح
اتكيَتة،حكحبعثددحكاؼحمنح

حاتعئناتحاؼبفحرصة

ح3حمل100اتعثدد/حاعبراثئمحاتقرترنئة
يفحعئناتحعرضئةح)عنثدح
اإلقدضاء(حكحتئسحيفح

حتحمددابعةعئنا
حاؼبئاهحيفحشيكاتحاتدرزيعح-3-أ

ححصفرحمل100اتعثدد/حاتقرترنئةحاتربازية

حصفرحمل100اتعثدد/حاعبراثئمحاتقرترنئة
%حمنحاتعئناتح95يفح

اؼبفحرصةحخالؿحاتسنة،ح
يفححاالتحمصادرحاؼبئاهح
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اتكيَتةحكحعنثدماحتؤخذح
حعئناتحكافئةحتلفحص

ح3حمل100اتعثدد/حاعبراثئمحاتقرترنئة
عرضئةحكحتئسحيفحعئناتح

حيفحعئناتحمددابعة
حمصادرحاؼبئاهحبثدكفحشيكات

ححصفرحمل100اتعثدد/حاتقرترنئةحاتربازية

ح10حمل100اتعثدد/حاعبراثئمحاتقرترنئة

هببحأالحيدكررحظهررىا،ح
كحإذاحتكررحظهررىاحكحملح
يكنحمنحاؼبسدطاعحربسُتح
ضبايةحمصادرحاؼبئاهحهببح
اتيحثحعنحمصادرحتلمئاهح

حبثديلة
حؼبعيأةحيفحزجاجاتاؼبئاهحاح-ج

حصفرحمل100اتعثدد/حاتقرترنئةحاتربازية
هببحأفحيكرفحمصثدرح
اؼبئاهحخاتئانحمنحاتدلرثح

حاتربازم
ححصفرحمل100اتعثدد/حاعبراثئمحاتقرترنئة

حإمثداداتحاؼبئاهحاإلضطراريةح-د
هببحاتطلبحمنححصفرحمل100اتعثدد/حاتقرترنئةحاتربازية

اؼبسدفئثدينحغل حاؼباءحقيلح
ملحيكنحإسدخثداموحإذاح

باؼبسدطاعحتأمُتحمعثدالتح
حاتقئمحاإلسًتشادية

حصفرحمل100اتعثدد/حاعبراثئمحاتقرترنئة

 .Guideline For Drinking Water Quality, Vol. 1اؼبصثدر:ح
Recommendations, Geneva 1984 WHO.ح

حيٌُتحاعبثدكؿحاتدايلحاتقئمةحاتثدالتئةحتلمركياتحاتالعضرية:ييحححح
ح
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ح.تثدالتئةحتلمركياتحاتالعضريةئمةحااتقح:(34)حثدكؿاعب

 القيمة الداللية مغ/ليتر المادة
 0.05حاتزرنئخ
ح0.005حاتكادمئـر
ح0.05حاتكرـك
ح0.1حاتسئانئثد

حاتفلرريثد
)تدغَتحىذهحاتقئمةححسبحدرجةحاغبرارةحكحح1.5

حاإلسدهالؾ(
ح0.05حاترصاص
ح0.001حاتزئيق

ح10.00حاتنًتاتح)ؿبسربةحكآزكت(
ح0.01حاتسئلئنئـر

 Guidelines For Drinking-Water Qualityحصثدر:اؼب
Vol. 1 Recommendation,WHO, Geneva 1984.ح

/حح45تسرريةحؼبئاهحاتشرب:حـ.حؽ.حسحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحاتعربئةحاحاتداتئةحاعبثداكؿحيٌُتحتيحححح
اؼبسدخثدمةحاغبثدكدحاتقصرلحاؼبسمرححاهاحتلمعايَتحاتقئاسٌئةحاػباٌصةحباؼبئاهحاؼبعاعبةححكؿكحجثد،ح2007

ح.ـ2003تلعاـححألغراضحاترمٌح
ح.2007/حح45:حـ.حؽ.حسحاؼبراصفاتحكحاؼبقايئسحاتعربئةحاتسرريةحؼبئاهحاتشرب(:ح35)ثدكؿحاعب

الحد األقصى المسموح  الوحدة المكون تسلسل
 المالحظات بو

مئاهحاتشربحيفحاغباالتحح
حاتعادية

ححح

سح˚37ارةحعنثدحدرجةححرححصفرحمل100مسدعمرة/حاتقرترنئاتحاتكلئةح1
حساعةح24،48بعثدح

ح2
األيشريشئاكريلح
)اؼبكرراتحاتعقثديةح

حاتربازية(
سح˚44عنثدحدرجةححرارةححصفرحمل100مسدعمرة/

حساعةح24،48بعثدح
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سح˚37عنثدحدرجةحرارةححصفرحمل100مسدعمرة/حاتقرترنئاتحاتربازيةح3
حساعةح24،48بعثدح

اتدعثدادحاتكل حعبراثئمحغَتحح4
حاؼبمرضةحاألخرل

حأك200حمل100مسدعمرة/
ح2000

سح˚37عنثدحدرجةححرارةح
حساعة.ح24بعثدح

سح˚22عنثدحدرجةححرارةح
حساعةح72بعثدح

ح1-0.1حمغ/ؿحاتكلررحاغبرحاؼبديق ح5

يفحشيكةحاتدرزيعحالحيقلح
مغ/ؿحيفحهنايةحح0.1عنح

اتشيكةحيفحزمنحسباسحالح
سحكحالحتزيثدح˚30يقلح
مغ/ؿحيفحبثدايةحح1عنح

حاتشيكة

ح
مئاهحاتشربحيفححاالتح

ححححاتطرارئ

ح10حمل100مسدعمرة/حاتقرترنئاتحاتكلئةح1
سح˚37عنثدحدرجةححرارةح

حساعةح24،48بعثدح

ح2
األيشريشئاكريلح
)اؼبكرراتحاتعقثديةح

حاتربازية(
سح˚44عنثدحدرجةححرارةححصفرحمل100مسدعمرة/

حساعةح24،48بعثدح

اتدعثدادحاتكل حعبراثئمحح3
حأخرل

سح˚37عنثدحدرجةححرارةحح-حمل100مسدعمرة/
حساعةح24بعثدح

راتحاتعنقرديةحاؼبكرحح4
حاؼبمرضة

ححصفرحمل100مسدعمرة/

ح2-0.5حمغ/ؿحاتكلررحاغبر*ح5

مغ/ؿحيفحهنايةحح0.5
اتشيكةحمعحزمنحسباسحالح

ح2دقئقة.حكحح30يقلحعنح
مغح/ؿحتضاؼحيفحبثدايةح

حاتشيكة
ح0.1مغ/ؿحيفحبثدايةحاتشيكةحكحالحيقلحعنحح2*يفححاالتحاتضخحاؼبياشرحعلىحاتشيكةحاتعامةحفاؼبسمرححبوحىرح

حيفحهنايةحاتشيكة.حمغ/ؿ
اعبرانبحاتفَتكسئةحؼبئاهحاتشرب:حهببحأفحتكرفحمئاهحاتشربحخاتئةحمنحاتفَتكساتح-

ح/ؿ(.10)صفر/
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حاعبرانبحاغبئريةحاألخرل:حيقصثدحاهاحاتدحرمحعنحاتكائناتحاغبئةحاتثدقئقةح)نياتئةحأكحئرانئة(-
حهببحأفحتكرفحمئاهحاتشربحخاتئةحمن:

حاألكتئاتح)كحئثداتحاػبلئة(.ح-1
حتثديثدافحكحأطرارىا.اح-2
برغرثح-اتيعرض-اغبلزكنات-األشنئات-فطريات-اتكائناتحاغبئةحاتطلئقة)طحاتبح-3

حاؼباء...إخل(.
حاعبرانبحاتكئمئائئةحكحاتفئزيائئة:ح-

حاؼبقرماتحاتالعضريةحذاتحاتصلةحباتصحةحاتعامة:
ماءحمشركب،حكحالحيقصثدحاهاحتلرثحاؼبئاهحباؼبرادحاتكئمئائئةحاتسامةحكحاتيتحربرؿحدكفحإسدعماؽباحك

حيسمححبدجاكزحاغبثدكدحاتداتئة:
ح(:حاؼبراصفاتحاتكئمئائئةحكحاتفئزيائئةحؼبئاهحاتشرب.36اعبثدكؿح)

الحد األقصى المسموح  الحد المسموح بو الوحدة الرمز المكون
 بو

ح0.01 0.01حمغ/ؿ Asحاتزرنئخ
ح0.003ح0.003حمغ/ؿحCdحاتكادمئـر

حاتكل  ح0.05ح0.05حمغ/ؿحCrحاتكرـك
ح0.07ح0.05حمغ/ؿح-CNحسئانئثدات

ح0.01ح0.01حمغ/ؿحPbحاترصاص
ح0.001ح0.001حمغ/ؿحHgحاتزئيق
ح0.01ح0.01حمغ/ؿحSeحاتسئلئنئـر
ح0.07ح0.07حمغ/ؿحMoحاؼبرتئيثديـر
ح0.7ح0.1حمغ/ؿحBaحاتياريـر
ح0.02ح0.02حمغ/ؿحNiحاتنئكل

ح1.5حمغ/ؿحFحاتفلرر
ح0.7

ح(س16-8منح)
ح(س30-25منح)

ح0.5ح0.3حمغ/ؿحBحاتيرر
شرطحصالحئدهاحح0.5ح0.5حمغ/ؿح+NH4حاألمرنئا
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حتلشربحجرثرمئانح
ح0.2ح0.2حمغ/ؿح*-NO2حاتنًتيت
ح**50ح50حمغ/ؿح*-NO3حاتنًتات
ح1ح0.5حمغ/ؿح-PO4حاتفرسفات

األككسجُتحاتكئمئائ ح
ح3ح2حمغ/ؿحC.O.Dحاؼبسدهلك

ح5ح3حمغ/ؿحTOCحاتكربرفحاتعضرمحاتكل 
ح0.02ح0.005حمغ/ؿحSbحاألندمراف

مغ/ؿحعلىحأفحربققحح60يبكنحكحيفححاالتحخاصةحجثدانحكحيفححاؿحعثدـحترفرحبثديلحيفحاؼبنطقةحأفحتصلحإىلح**
مدطلياتحاعبرانبحاغبئريةحاجملهريةحنظرانحإلمكانئةحاتدزامنحتكلحمنحاتنًتاتحكحاتنًتيتحيفحمئاهحاتشربحالحهبرزحأفح

ح:يدجاكزحؾبمرعحنسبحتركئزحكلحمنهاحإىلحاتقئمةحاتقئاسئةحاؼبعادتة

ح
حاتقئمةحاتقئاسئة.حGVاتًتكئزحكححCحئثح

حاعبرانبحاعبماتئةحؼبئاهحاتشرب:
هببحأفحتكرفحمئاهحاتشربحخاتئةحبصفةحعامةحمنحاتعكر،حعثديبةحاتلرفحكحاترائحةحكحاترغرةحكحذاتح

حتزيثدحاؼبرادحذاتحاتدأثَتحعلىحاعبردةحاعبماتئةحعنحاغبثدكدحاؼبيٌئنةحكماحيل : حطعمحمسدساغ،حكحأال 
ححثدكدحتركئزحاؼبرادحذاتحاتدأثَتحعلىحاعبردةحاعبماتئةحؼبئاهحاتشرب(:ح37)ثدكؿحاعب

 الحد المسموح بو الوحدة الرمز المكون تسلسل
الحد األقصى 

 المسموح بو

ح9-6.5ح- PHحاترقمحاؽبئثدركجئٍتح1
عنثدحاتدعقئمحباتكلررح
يفضلحأفحيكرفحاؿح

PHح8أقلحمنحح

ملغ/ؿحكرباتتححTCUحاتلرفح2
حاتيالتُت

حح15

مقيرالفحتثدلحمعظمحح-ححطعمحكحاترائحةاتح3
حاؼبسدهلكُت

ح

ح5حNTU 1حTURحاتعكارةح4
ح2000ح1500حمئكركمرز/سمحCondحاتناقلئةح5
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ؾبمرعحاؼبرادحاؼبنحلةحح6
حاتصلية

T.D.Sح1200ح900حملغ/ؿح

ح700ح500حمغ/ؿحT.Hحاتقساكةحاتكلئةح7
ح500ح250حمغ/ؿحSO4-2حاتكربيداتح8
ح500ح250حمغ/ؿح-CLحاتكلررحاتشاردمح9
ح300ح200حمغ/ؿحNaحاتصرديـرح10
ح0.4ح0.2حمغ/ؿحMnحاؼبنغنئزح11
ح1ح0.3حمغ/ؿحFeحاغبثديثدح12
ح2ح1حمغ/ؿحCuحاتنحاسح13
ح0.2ح0.1حمغ/ؿحAlحاألؼبنئـرح14
ح5ح3حمغ/ؿحZnحاتدرتئاءح15
ح0.3ح0.01حمغ/ؿحH2Sحكربيتحاؽبئثدركجُتح16
ح0.5ح0.5حمكغ/ؿححاتفئنرالتح17

-TCUكحثدةحقئاسحاتلرفح 
-NTUحكحثدةحقئاسحاتعكارةحدبادةحاتنئفلرح
حمغ/ؿ.ح0.1باؼبئاهحاتناذبةححA1يفححاؿحكجردحؿبطةحتنقئةحؼبئاهحاتشربحهببحأفحيكرفحتركئزح-
حباالتحمؤقدةحكحتفًتةحؿبثدكدةحأثناءحفًتةحاتفئضاناتحأكحتفجرحاتئنابئعححNTUح25يسمححبدجاكزحاتعكارةحإىلح-

حأكحساعاتحإجراءحذبربةحاتضخحتليير.
حتًت.ح20كحح5كحح2كحح1كحح0.5يسمححبدعييةحىذاحاتنرعحمنحاؼبئاهحيفحاتعيراتحاإلسدهالكئةحسعةحالح-

حاؼبلرثاتحاتعضريةحذاتحاتصلةحباتصحةحاتعامة(:ح38)ثدكؿحاعب

 مالحظات الحد المسموح بو الوحدة المكون تسلسل
I.ححححؾبمرعةحاألتكناتحاؼبكلررةح
حح)ب(30حمكغ/ؿحثنائ حكلررحاإليدافح1،2ح1

ثالث حكلررحح1،1,1ح
حاإليداف

حح2000حمكغ/ؿ

حح2حمكغ/ؿحرابعحكلررحاتكربرفح2

II.ح
ؾبمرعةحاألتكئناتح

ححححاؼبكلررة

حح30حمكغ/ؿحثنائ حكلررحاإليدُتح1،1ح1
حح50حمكغ/ؿحثنائ حكلررحاإليدُتح1،2ح2
حح30حمكغ/ؿحثالث حكلررحاإليدُتح3
حح10حمكغ/ؿحرباع حكلررحاإليدُتح4
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حح5ح/ؿمكغحكلررحاتفئنئلح5
III.ححححؾبمرعةحميئثداتحاؽبراـح

ح)ب(20حمكغ/ؿحاآلالكلررح1
منحأجلحزيادةحنسيةح

إحدماؿحاػبطرحاتياتغحقثدرهح
ح10ح-ح5

حح10حمكغ/ؿحاألتثديكاربح2
حح0.03حمكغ/ؿحاألتثدرينحكحثنائ حاألتثدرينح3
حح2حمكغ/ؿحاألترازينح4
حح30حمكغ/ؿحاتيندازكفح5
حح5حمكغ/ؿحاتكاربرفررافح6
حح0.2حمكغ/ؿحيناتكلرردح7
حح30حمكغ/ؿحاتكلرركترترركفح8
حح1حمكغ/ؿحاتثد.د.تح9

-3-ثنائ حبركمرحح1،2ح10
حكلرركبركباف

ح)ب(ح1حمكغ/ؿ
منحأجلحزيادةحنسيةح

إحدماؿحاػبطرحاتياتغحقثدرهح
ح10ح-ح5

حح30حمكغ/ؿحدح–ح2،4ح11
حح(P)ح20حمكغ/ؿحثنائ حاتكلرركبركبافح1،2ح12

اؼبعطئاتحغَتحكافئةحححمكغ/ؿحثنائ حاتكلرركبركبافح1،3ح13
NADح

ح)ب(ح20حمكغ/ؿحثنائ حاتكلرركبركبافح1،3ح14
منحأجلحزيادةحنسيةح

إحدماؿحاػبطرحاتياتغحقثدرهح
ح10ح-ح5

ححمكغ/ؿحثنائ حبركمئثدحاإليثئلُتح15
اؼبعطئاتحغَتحكافئةح

NAD 

سياع حاتكلررحكاييركسئثدحح16
حسياع حاتكلرر

حح0.03حمكغ/ؿ

ح)ب(ح1حمكغ/ؿحاتسثداس حاتكلرركبنزفح17
منحأجلحزيادةحنسيةح

إحدماؿحاػبطرحاتياتغحقثدرهح
ح10ح-ح5

حح9حمكغ/ؿحاإليزكبركترركفح18
حح2حمكغ/ؿحاتلنثدافح19
حح2حمكغ/ؿحMCPAح20
حح20حمكغ/ؿحاؼبئثركس حكلررح21
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حح10حمكغ/ؿحاؼبئثرالكلررح22
حح6حمكغ/ؿحاؼبرتئنئتح23
حح20حمكغ/ؿحاتينثديبئثاتُتح24
حح(P)ح9حمكغ/ؿحاتينداكلرركفئنرؿح25
حح20حمكغ/ؿحاتيَتمئثرينح26
حح20حمكغ/ؿحاتربكبانئلح27
حح100حمكغ/ؿحاتربيثديتح28
حح2حمكغ/ؿحاتسئمازينح29
حح20حمكغ/ؿحاتًتيفلرراتُتح30
حح90حمكغ/ؿحدحبح-2،4ح31
حح100حمكغ/ؿحاتثديكلرركبركبح32
حح9حمكغ/ؿحاتفئنربركبح33
حح10حمكغ/ؿحاتئكربركبح34
حح9حمكغ/ؿحتح-2،4،5ح35

اؼبصثدر:حاتثدتئلحاتيئي حتلعاملُتحيفحإدارةحكحمراقيةحجردةحمئاهحاتشرب،حكزارةحاإلسكافحكحاؼبرافقحباتدعاكفحمعحمنظمةح
ح.10-4،حصح2000األممحاؼبدحثدةحتلطفرتةحيرنئسئف،ح

حاغبثدكدحاتقصرلحاؼبسمرححاهاحتلمعايَتحاتقئاسئةحاػباصةحباؼبئاهحاؼبعاعبةحاؼبسدخثدمةحألغراضحاترم(:ح39)ثدكؿحاعب
ح2752/حح2003ـح.حؽح.حس:ح

 المحاصيل الصناعية األشجار الحراجية

اغبيربح
كح

احملاصئلح
حاتعلفئة

المسطح
ات 

 الخضراء

جرانبح
اتطرؽح
اػبارج
حية

األشجا
ر 

 المثمرة

المالعب 
 الرياضية

اؼبندزىاتحكح
اؼبالعبحكح
جرانبح

اتطرؽحداخلح
حاؼبثدف

الخضار 
 المطبوخة

 المؤشر

 المؤشر أ ب ج

 BOD5 (mg/l)ح30ح100ح150
حCOD (mg/l)ح75ح200ح300

حDO (mg/l) 4أكربحمنحح-ح-
حTDS (mg/l)ح1500ح1500ح-

حTSS (mg/l)ح50ح150ح150
 SARح9

حPHح6-9
 *Cl2Residualح0.5ح-ح-

 NO3-N (mg/l)ح20ح25ح25
 NH4-N (mg/l)ح3ح5ح-

 SO4 (mg/l)ح300ح500ح500
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20 PO4 (mg/l) 
520 HCO3 (mg/l) 
350 Cl (mg/l) 

 زيرتحكحاتشحـرات 5
50 MBAS (mg/l) 

0.002 Phenol (mg/l) 
230 Na (mg/l) 
60 Mg (mg/l) 

400 Ca (mg/l) 
 معايَتحصحئة

ح1000>ح100000>ح10000
Fecal coliform 
MPN /100ml 

 بريضةحكاحثدةحأكحأقل
Intestinal 

Helminthes Eggs 
(egg/l) 

 اتعناصرحاتنادرة
سنةحكحثدحح20اإلسدعماؿحقصَتحاألجلح)حىتح

حأقصى(
 حاإلسدعماؿحطريلحاألجلح)بشكلحدائم(

 Al (mg/l)ح5ح20
 As (mg/l)ح0.1ح2

 Be (mg/l)ح0.1ح0.5
 B (mg/l)ح0.75ح2

 Cd (mg/l)ح0.01ح0.05
 Cr (mg/l)ح0.1ح1
 Co (mg/l)ح0.05ح5
 Cu (mg/l)ح0.2ح5

 F (mg/l)ح1ح15
 Fe (mg/l)ح5ح20
 Li (mg/l)ح2.5ح2.5
 Mn (mg/l)ح0.2ح10

 Mo (mg/l)ح0.01ح0.05
 Ni (mg/l)ح0.2ح2

 Se (mg/l)ح0.02ح0.02
 V (mg/l)ح0.1ح1
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 Zn (mg/l)ح2ح10
حح.(ـ2013اؼبصثدر:حمثديريةحاؼبراردحاؼبائئةحيفحؿبافظةحطرطرسح)

 :تدىور التربةثانياً: 
حتىح .1زمٍتحؿبثددحاتطيئعئةحاغبئريةحكحاتالححئريةحضمنحإطاروححدفاعالتاتعصارةححاتًتبةحتىعكسححح قـر

 ةحمدعثددةحيفحاتطيئعةحأنبها:رئئسحاتًتبةحبأدكاروح
اتكائناتحاغبئةح)اتنياتئةحكحاغبئرانئة(حبعناصرحاتدغذيةححثدٌحيلحاغبئاةحعلىحسطححاألرض،حإذحسبىحرفَتحسيحتىحح-أ

حشرطانحترجردىا.حعثدٌحيفحاترقتحنفسوحتيححاتًتبةحإحثدلحنراتجحاتطيئعة،حاؼبعثدنئة،حكحىناحيبكنحعثدٌح
حاعلحاؼبسدمرحبُتحعناصرحاتثدكرةحاعبئرترجئة،حكحعناصرحاتثدكرةحاتيئرترجئةحيفحاتطيئعة.اتدفحرف حرىحتػيحح-ب
حاتًتبةحبدنظئمحاتًتكئبحاتكئمئائ حتكليحتىحح-ج منحاتغالؼحاعبرمحكحاؼبائ حمنحخالؿحعملئاتححقـر

حائ .هاحاؼبئاهحمنحاتئابسةحتدثدخلحيفحاتغالؼحاؼبذييثديثدحاؼبرادحاتيتحتيحاتضرئ ،حكحربىحاتدنفسحكحاتدمثئلح
حاتًتبةحبدنظئمحاتعملئاتحاتيتحتىحتىحح-د ةحكثافةحاغبئاةحعلىحاألرضحمنحيفحاتغالؼحاغبئرمحكحخباصٌححدمٌحقـر

حخالؿحدرجةحخصربةحاتًتبةحاتطيئعئةحكحاتعراملحاعبريةحاؼبؤثرةحفئها.
ححمئعحاؼبرادحاتعضريةح)اتثدباؿ،حاتدررؼ(حعلىحسطححاألرضحمعحماحربريوحتلكحاؼبرادحمنحطاقةوحذبىحح-ق

ح.2كنحاإلسدفادةحمنهاحيفحؾباالتحمدعثددةائئة،حيبيحكئمئ
اءحاتكثَتحمنححكحاتدخريبحكحاتدثدىرر،حمنحجرٌحاتًتبةحمنحأكثرحاؼبراردحاتطيئعئةحاتيتحتدعرضحتلدغٌَتححإفٌحححح

ةحاتدعريةحكحثدٌحزيادةححًحيفحاسدخثداـحاألرضحكحاتقضاءحعلىحاتغطاءحاتنيايت،حكححةأنشطةحاإلنسافحاتسليئ
حكحاإلسدنزاؼ.حعريضهاحتلدلرثحكحاتدثدىرركحتحقثدرةحاتًتبةحاإلنداجئة،حخفضحكحه،اتدصحرحكحغَتح

                                                           

ح.249،حصح1997كحاعبئرمررفرترجئا،حجامعةحدمشق،حدمشق،ححاعبئرترجئاح.شاىرحصباؿحآغاح.أمُتحطربرشح- 1
 .26،حصح2014جغرافئةحاتًتب،حجامعةحدمشق،حدمشق،حح.عئسىناظمحأنئسحح- 2
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علىحمقثدرةحاألراض حعلىحإنداجحاحملاصئلحاألراض ححسبحقابلئدهاحاإلنداجئةحتصنئفحعدمثدحيىحححح
تنياتئةحبصررةحجئثدةحدكفحتثدىررىا،حكحعلىحمثدلحتعرضهاحتلدعريةحكحأحراؿحاتًتبةحكحصفاهتاحكحعراملحا

حطربةحاتًتبةحكحاتدضاريسحاألرضئة.كحاتظركؼحاؼبناخئةحكحرححاؼبناخحاحملئطةحاها
ضحاألراض حاسدنادانحؼبثدلحتعرٌحصنفحاألراض ححسبحقابلئدهاحاإلنداجئةحتلمحاصئلحاؼبخدلفةحتيحححح

يٌُتحييحاتذمحح(40اجملمرعاتحاتراردةحيفحاعبثدكؿح)إىلحتلدعريةحباتثدرجةحاألكىلحكحتلصفاتحاؼبذكررةحأعالهح
حـ(:1977األراض ححسبحاتطاقةحاإلنداجئةحكفقحاتنظاـحاألمريك ح)فاكحاعبثدكؿحاتدايلحتصنئفح

ح.(1977ألمريك ح)فاكحتصنئفحاألراض ححسبحاتطاقةحاإلنداجئة،حاتنظاـحاح:(40)حثدكؿاعب

الصفاة و 
 العوائق

 األصناف
I II III IV V VI VII VIII 

حاإلكبثدار
سهلحأكح
خفئفح

ح1%>

-1معدثدؿح
ح2%

مدرسطح
-5حاإلكبثدار
ح15%

منحثدرح
16-
ح20%

سهلح
حجرمحأكح

-0حصخرم
ح2%

شثديثدح
اإلكبثدارح
16-
%حمعح30

ححجارة

منحثدرح
أكثرحمنح

%حكح30
ححجارة

حجارةحكح
حصخرر

ح30%<

حاسئةح
حاتدعرية

حشثديثدحجثدانححشثديثدحشثديثدحشثديثدحشثديثدحعايلحمعدثدؿحالحترجثد

ح-ح-حكثَتةحتدكررحتدكررحتدكررحنادرانححالحترجثدحاتسئرؿ
ح-ح-ح-ح-ح-حبط ءحمدرسطحجئثدحاتنفاذية

حربةحاتًتبةرط
سهلةح
حرطيةحقلئالنححاتصرؼ

مشاكلح
حرطيةحجثدانححصرؼ

غَتحقابلةح
حرطيةحعايلحعايلحتلصرؼ

حـ1أكثرححاتعمق
50-
حسم75

سطحئةح
25-
حسم50

سطحئةحأقلح
ح-حسطحئةح-ح-حسم25

حبط ءح-حبط ءح-حبط ءحبط ءح-حجئثدةحسعةحاؼباء
ح-ح-ح-ح-ح-حكاطيةحمدرسطةحجئثدةحاػبصربة

حعايلحجثدانححعايلحجثدانححيلعاحمدرسطحقلئلحالحترجثدحملرحة
الحتنمرح
حاحملاصئل

الحتنمرح
حاحملاصئل

األحراؿح
اؼبناخئةح
حاؼبالئمة

ح-ح-ح-حغَتحمالئمحمعدثدؿحكسطحقلئلةحجئثدة
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إدارةححاإلدارة
حإعدئادية

تطريرححخاصةح-حإدارةحمعدثدتة
حمراع 

تطريرح
حمراع 

حضبايةحتطرير

ح.FAO 1977 Assessing soil degradations, Romeاؼبصثدر:ح
ح:حرضحاألبرشحباؼبظاىرحاتداتئةيفححجلىحتثدىررحاتًتبةيد
 الحت و التعرية: -1
سيبحتعريةحتيحفاؼبئاهحاعباريةحرياح،حطةحاؼبئاهحأكحاتاسبرححدمٌحتىححمنحعراملحهتثدَلحاتًتبة،حكحاتدعريةحتيعثدٌحححح

 .1قلهاذريةحاألجزاءحاتًتابئةحكحنإىلحتىححؤدمأماحاترياححفإهناحتيحح،سطحئةحكحطرتئةحتلًتبة
كحتآكلحكحنقلححؽباحمنحخالؿححتٌححى حعملئةحزبريبوححاتًتبةحكحتعريدهاححتٌححإفٌححالتربة: حت   -أ
يبحفضحخصربدهاحبسمحإىلحخىحؤدٌحةحجثدانحباتًتبة،حكحتيحراتحاتضارٌحمنحاؼبؤثٌححعثدٌحتيحح،حكحنةحؽبارادحاؼبكرٌحاؼب

هتثددحاتطيقةحاػبصيةححاتدعريةحأكثرحماحألفٌحح،كحباتدايلحخفضحقثدرهتاحاإلنداجئةح،فئهاتعريةحاألفقحاتثدبايلح
ح.منحسطححاتًتبةحاتيتحربرمحاؼبرادحاتعضريةحكحاتعناصرحاتغذائئةحاتالزمةحتنمرحاتنياتحكحاحملاصئل

ؤدمحإىلحزبريبحاتًتبةحكحغسلحاتعناصرحألهناحتيححخطراألى حيفححرضحاألبرش،حكححاتدعريةحاؼبائئةحكثرتىح
كحىذهحح،%90-10اكححبُتحرحيحراع حدبقثداروحىلحخفضحاإلنداجحاتزحؤدمحإنةحؽباحفباحييحياتحاؼبكرٌحكحاؼبركٌح
ثدثحيفحاغبرضحاألكسطحتنهرحاألبرشحبسيبحجريافحاؼباءحاتسطح حسطحئةنححتكرفحأفقئةنححاتدعرية ،حكحربى

دسعحىذهحكحأخاديثد،ححئثحتىححعلىحشكلحخطرطوححتكرفحمدعامثدةنحح،حكبكثرة،حكماحيفحقريةحضهرحاغبجر
كثَتةحيفحمرتفعاتححرضحاألبرشحبسيبحححكحىذهحاألخاديثدح،ألخاديثدحكحاػبطرطحعامانحبعثدحآخرا

اتدعرية،حكحاغبتحكحغزارةحاؽبطلحيفحاؼبنطقة،حكحطيئعةحاتدضاريسحاعبيلئةحكحتأثَتحاالكبثدارحيفحزيادةح
اتدعريةحاتيتححإضافةنحإىلح،يفححثدكثحاتدعريةحىرحاتعاملحاألىمكحغئابحاتغطاءحاتنيايتحيفحتلكحاألماكنح

باتًتبة،حخباصةحتلكحاألمطارحاتعاصفئةحاتفجائئةحاتيتححطركحاصطثداـححياتحاؼبحطلثدثحأثناءحاؽبربىح

                                                           

األحئاءحؾباالهتاحاغبئريةحكحإندشارىا،حدارحاؼبنهلحاتليناٍلحمكديةحرأسحاتنيع،حبَتكت،حح.كماؿحاتشئخححسنحح- 1
ح.208،حصح2002
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كحأكثرحماحح،لةحباتًتبةحاجملركفةاتسئرؿحاحملمٌحلحؤدمحإىلحتشكٌحتيحكحاتيتححضحؽباحمنطقةححرضحاألبرش،تدعرٌح
لحيفحاتزراعةحغ حدػىحسٍحعلىحاتسفرححكحاؼبنحثدراتحاتيتحتيححمنحاغبرض،يندشرحاغبتحاؼبائ حيفحاؼبناطقحاعبيلئةح

علقحبدخريبحأخرلحتدحإىلحأضراروححاتدعريةحاؼبائئةتؤدمحكحح،ىارح،حأكحاتيتحٌتحقطعحأشجاسٌ ءحبشكلوح
،ححئثحاؼبراردحاؼبائئةحفئونرعئةححيفحثدثوحمنحتغٌَتحربيحماحكححُتمنحطليوحذبدباحححرضحاتنهريفحاتنظاـحاتيئي ح

،ح32،ح31،ح30اكؿحرباتئلحاتعٌئناتحاؼبائئةحتنهرحاألبرشحاتراردةحيفحاعبثدبلغتحقئمةحاتعكارةحيفحندائجح
(حيفحنيعحاتشئخححسنحيفحشهرحنئسافحكحذتكحبعثدحمرسمح5)حيفحينابئعححرضحاألبرشحأعلىحقئمها

يفححبَتةحاتياسلحيفحخلئجحاتسئسنئةحيفحشهرحشياطحكحذتكحبعثدح(ح11اؽبطل،حكحبلغتحاتعكارةح)
حبلغتحاتعكارةحَتةحاتياسل،حكيحةحيفحمنطقةحاغبرضحاألعلىحكحاندقاؽباحتمرسمحاؽبطلحكحازديادحاتدعري

يفحهنرحاتعركسحيفحشهرحتشرينحاتثاٍلحأمحبعثدحبثدايةحح(26)حأعلىحقئمهاحيفحأهنارححرضحاألبرش
حمرسمحاؽبطلحمياشرةحكحاتذمحيسيبحزيادةحاتدعريةحبسيبحغزارتوحكحىطرتوحاؼبفاجئ.

اترياحححئثححكحتعريةحاتطيقةحاألفقئةحمنحسطححاتًتبةحبفعلحى حعملئةححتٌححالتعرية الريحية:-ب
ةحأثناءحسئادةحاترياححاتقريةحخباصٌحح،بةمنحاألفقحاتسطح حتلًتحاعبزيياتحكحاغبيئياتحاتصغَتةححفقثدحاتًتبةتىح

هاحفباحيؤدمحإىلحكشفحجذكرحاتنياتاتحكحنزعحاتغطاءحاتًتايبحعناتدعريةحؤدمحتيححكماكحاتعراصفحاتروبئة،حح
يفحتلنهرحاألدٌلححرضيفحاغبحراصفحكحاألعاصَتععنثدححثدكثحاتحثدثحذتك،حكحوبىحإىلحمرهتاحباتندئجة

حكاتدنُتححلحقحاتضررحاها،كحتيححسنريانححضحؽباحاؼبنطقةاتيتحتدعرٌحاتروبئةحأثناءحاتعراصفححسهلحعكارمنطقةح
ح.(44اتراردحيفحاعبثدكؿح)ححـ2013اؽبرائ حاتذمححثدثحيفحغريبحمنطقةحاتصفصافةحعاـح

 ح التربة:تمل  -2
رمحاتًتبةحيفحاتظركؼحاتعاديةحأمالحانحـبدلفةحمثلححححاتًتبة،حكحربدتعاٍلحاتًتبحاتزراعئةحاؼبركيةحمنحسبلٌح

ح حNaCo3كربرناتحاتصرديـر حMgCo3،حكحكربرناتحاؼبغنزيـر ،حكحكربرناتحاتكاتسئـر
CaCo3ح زيادةحتركئزحىذهحاألمالححخباصةحأمالححح،حكحتكنٌحNaS04،حكحكربيداتحاتصرديـر

حتؤدمحإىلحاإلضرارحاتكيَتحخبصربةحاتًتبة،حكح ةحفاتًتبةحألسيابحـبدلححسبلٌحثحثديبكنحأفحوبىحاتصرديـر
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عثداـحنظاـحنااؼبفرطحغَتحاؼبندظم،حكححكحاترمٌححأنبها،حاتظركؼحاؼبناخئةحكحمقثدارحعمقحاؼبئاهحاعبرفئة
حمنطقةحاغبرضح،حكحقثدحتعرضتحبعضحمناطقحاألراض حاتزراعئةحاؼبركيةحيفاتدصريفحاؼبائ حاتصحئح

يادةحتركئزىا،حسدخثداـحاألظبثدةحكحزحرءحابسيبحسححاألبرشحيفحناحئةحاتصفصافةحتلدملٌححاألدٌلحتنهر
حسطححاتًتبةحمائالنحأصيححكحح،حبسيبحاتدملٌححانحأبئضحةحيفحاألراض حاؼبدملٌحاتنياتاتححكرجذرححفأصيححترف
اتدكثئفئةحكحاحملمئة،حكحسبٌلححاتًتبةحيفححرضحاألبرشحالحناطقحاتزراعاتح،حكحذتكحيفحمتلرفحاألبئض

 تيطةحباؼبزارعُتحكحأساتئيهمحاتزراعئة.يدكررحكثَتان،حفهرحوبثدثحكحاالتحفرديةحمرح
 ر:التصح  -3

لبفاضحاتقثدرةحاإلنداجئةحاتنياتئةحكحاغبئرانئةحكحتثدىررحاتًتبةحكحاةحاؼبدمثلةحيفحىرحتثدىررحاألنظمةحاتيئيئ
كححاتغطاءحاتنيايتحقطعكاترع حاعبائرحكححاغبتٌححإفٌححخركجهاحمنحدائرةحاتًتبحاػبصيةحكحاؼبندجة.

مشكلةحاتدصحرحمشكلةححتعثدٌح،حكحتلدصحرحبشريةهححى حأسيابهحح،ةطقةحيفحاؼبناسدخثداـحاتزراعةحاؼبكثف
علىحىذهححمعقثدةحناصبةحعنحاتدفاعلحاؼبديادؿحبُتحاألنظمةحاتيئيئةحكحاتدأثَتاتحاتيشريةحاؼبفدعلةحاتراقعة

كمنحمظاىرحاتدصحرحح،كحغَتحمسدقرحكححساسحنظاـحبئي حىشبحتدمئزةحاتيتحيفحاؼبنطقح،األنظمة
حنذكر:

،حكح1ؽباحًتبة،حكحيبكنحأفحيكرفحندئجةنحسييانحيفحاقبراؼحاتحاتدصحرحيبكنحأفحيكرفاف التربة: إنجر -أ
ححاتشكلحرضٌحييححك،حإلقبراؼحاتًتبحيفححرضحاألبرشحطلحاتفجائ حاتغزيرحاتسيبحاترئئسشكلحاؽبييح

حاتنيايتحفئو:حقبراؼحكحتأثَتحاتغطاءكحاعبريافحباالحاتدايلحعالقةحاؽبطل

                                                           

-279،حصح2000اتيئيةحكحاتدلرث،حجامعةحدمشق،حدمشق،حح.محأنئسحعئسىناظح.ؿبمثدحؿبمردحسلئمافح- 1
ح.287
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ح
حالقةحاؽبطلحكحاعبريافحباإلقبراؼحكحتأثَتحاتغطاءحاتنيايت.عح(حيييٌُتح2اتشكلح)

ح.FAO1977 Guidelines for watershed management, Romeاؼبصثدر:ح
حإىلحثالثةحأنراع:حيفححرضحاألبرشحسيبحاتدعريةحاؼبائئةاتذمحييحقبراؼحاؼبائ حقسمحاالكحييح
ةحمنحرؼحطيقةحسطحئةحذبىحفحاؼبئاهحاعباريإح:Sheet Erosionاإلقبراؼحاتسطح حأكحاتغطائ حح-

)تعرؼحؿبلئانحيفححرضحاألبرشحفباحيؤدمحإىلحظهررحمساحاتحجرداءح،حتقرييانححمدساكوححاتًتبةحبسمكوح
،حكحباتيالطاتحكيالطةحمغئزؿحيفحمنطقةحاتيئاطرةحمشاؽباحكحباتظهراتحكظهرحبشَتحجنربححبَتةحاتياسل

حمشىتحاغبلر(.منطقةحاألبرشحيفححاألعلىحتنهرحيفحاغبرضقربحقريةحكادمحاجملاكمحإتدقاءحاتنهرينح
حاتًتبةحاتعمئقةححُتحجرياهناحؼًحرٍحىرحعملحاؼبئاهحعلىحجىحح:Gully Erosionاإلقبراؼحاعبثدكيلحح-

حنةنحر حكىح،حميحيفححرضحاألبرشحاألعلىحكحاألكسطحقةقةحكحعمئأخاديثدحضئٌححنةنحر حكىحفرؽحسفرححاؼبنحثدراتحميح
األعلىحتنهرحاألبرشحيفححبسماقةحيفحاغبرضحقريةحاتحقربلئانحباؼبسئالتحكمسئلحاتطئٌحماحيعرؼحؿب

حمنطقةحمشىتحاغبلر.
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تحندئجةحتإلقبراؼحاعبثداكؿحاتيتحتدكرفحفرؽحاؼبنحثدراح:Rill Erosionاإلقبراؼحاألخثدكدمحح-
كماحيفح،ححيفححرضحاألبرشحاألعلىحكحاألكسطح1كاسعةحتدطررحكحتدحرؿحإىلحأخاديثدحعمئقةحكحاعبثدكيل

ساركد،حكساركدحاؼبسقىحيفحقريةحاتدرانُتحاتذمحيصبحيفحبحانحلئٌحؿبحاح)تعرؼمنحثدراتحمنطقةحصافئد
ح.(ؾبرلحاتنهرحبعثدحاتسثدٌح

،حكحقثدحكردحترضئحوحيفحاتفقرةحاتسابقةحمنحمظاىرحمنحمظاىرحاتدصحرحىرحمظهرهححة:تملح الترب-ب
ح.(110يفحاتصفحةح)حتثدىررحاتًتبة

كحاتشجَتات،حكحيفح،حكحيفحقطعحاألشجارحيدجلىحيفحاترع حاعبائرالنباتي:  تدىور الغطاء-ج
ح.(123يفحاتصفحةح)ح،حكحترضئححذتكحكاردهحيفحفقرةحاتدثدىررحاغبئرمحالحقانح2اإلحدطاب

 :Soil Pollution تلوث التربة-4
ح.3منهاحإتئهاحأكحنزعحمرادوححفةحمرادوحإضاباتكئمئائئةحكحاتيئرترجئةحتغئَتحخصائصحاتًتبةحاتطيئعئةحكححىرححح
شكئلحهمحيفحربلئلحاؼبادةحاتعضريةحكحتىحسمنحاتكائناتحاغبئةحاتيتحتيحتعثديثدحإىلحقدلحاحثحاتًتبةرٌحتلؤدمحييح

يفححرضحاتًتبةححئزحيفحتلرث،حكحمبيحنداجئدهاإيفحخصربةحاتًتبةحكحالبفاضانحيفححسيبحتثدىررانحاتثدباؿحفباحييح
حمايل :األبرشح

                                                           

اتصثديقحؿبمثدحاتعاقل.حاؿبمثدحعئادحمقئل .حعلىحعيثدحاتكرَلحعلى.حتلرثحاتيئيةحاتطيئعئة،حمنشرراتحاعبامعةحح- 1
ح.69،حصح1990طرابلس،ح-اؼبفدرحة،حاعبماىَتيةحاتعربئةحاتلئيئةحاتشعيئةحاإلشًتاكئةحاتعظمى

،ح288،حصح2000ؿبمردحسلئماف.حناظمحأنئسحعئسى.حاتيئيةحكحاتدلرث،حجامعةحدمشق،حدمشق،ححؿبمثدح- 2
ح.289

،ح2005عيثدحاغبمئثدحضباد.حأيبنحؿبمثدحاتغمرم.حاتيئيةحكحاتدلرث،حاؼبكديةحاتعصريةحاؼبنصررة،حاؼبنصررة،حسام حح- 3
 .147صح
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يئثداتحسدخثداـحاألظبثدةحكحاؼباحثدٌحعييححالتلوث بالمبيدات و المخصبات و األسمدة المعدنية:-أ
%حمنح65 حاتزراعئةححرايلحشكلحاألراضتيححئثح،حاتًتبةحيفححرضحاألبرشحثدلرٌحتحؼبصثدرحاترئئسا

%ح،حيأيتحبعثدىاح56.6حبراقعمنهاحلحزراعةحاتزيدرفحاؼبساحةحاتكربلحغشتىححكاألبرش،ححمساحةححرض
%،حكح7اغبمضئاتحح%،حثٌح7.6اتدفاحئاتحح%،حثٌح25.2بنسيةححتزراعاتحاحملصرتئةح)اػبضراكات(ا

ح%،حكماحىرحكاضححباعبثدكؿحاتدايل:3.5اتيالسدئكئةححاتيئرت
ح.تصنئفحاألراض حاتزراعئةحيفححرضحاألبرشح:(41)حثدكؿاعب

 ℅ 2كم  المساحة الصنف رقم متسلسل
ح56.60ح85.85حزيدرف 1
ح7.04ح10.67حضبضئاتح2
ح3.48ح5.28حبئرتحبالسدئكئةح3
ح25.20ح38.23حؿباصئلح4
ح7.68ح11.65حتفاحئاتح5

ح100.0ح151.7حاجملمرع
منحعملحاتطاتيةحباالعدمادحعلىحبئاناتحاتشيعبحاتزراعئةحيفحقطاعحمشىتحاغبلرحكحصافئداحكحاتصفصافةحكححاؼبصثدر:
ح.ـ(2014)حاتيصئصة

عانحتكلحصنفحمنحأصناؼحيئاتحاؼبيئثداتحاتكئمئائئةحتًحاالحدئاجاتحاتسماديةحكحكمٌحكمئةحلفححدزبححح
ح:يفححرضحاألبرشحاسدعماالتحاألراض حصناؼؼبضافةحألتحائاكمٌحاتحاعبثدكؿحاتدايلحيٌُتح،حكحييحاتزراعة
ح.األبرشحيفححرضألصناؼحإسدعماالتحاألراض حةحضافمئاتحاألظبثدةحكحاؼبيئثداتحاؼبك:ح(42)حثدكؿاعب

 كمية المبيدات كغ/دونم كمية األسمدة كغ/دونم الصنف
ح0.25 60حزيدرف
ح0.3ح125حضبضئات

ح1ح120حبئرتحبالسدئكئة
ح0.75ح65حؿباصئل
ح1.5ح80حئاتتفاح

ح0ح0حباق حأصناؼحاسدعماالتحاألراض 
منحعملحاتطاتيةحباالعدمادحعلىحبئاناتحاتشيعبحاتزراعئةحيفحقطاعحمشىتحاغبلرحكحصافئداحكحاتصفصافةحكححاؼبصثدر:
ح.ـ(2014)حاتيصئصة
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تيؤثرحكمئةحاألظبثدةحكحاؼبيئثداتحاؼبسدخثدمةحؼبخدلفحأنراعحاتزراعاتحيفححرضحاألبرشحيفحدرجةحححح
هاحتلًتبة،حكماحيؤثرحبعثدحاؼبنطقةحعنحاؼبسئالتحاؼبائئة،حكحمعثدؿحاؽبطلحيفحاؼبنطقةحيرتيطحبثدرجةحتلريث

حاتدلرثحاغباصلةحكرنوحعاملحنقلحاؼبلرثات.
األعلىحتنهرحاألبرشحيفحناحئةحسٌيةحيفححمنطقةحاغبرضحجثدانحيفحعاتئةوححإسدخثداـحاؼبيئثداتحبثدرجةوححتى حححح

يفحأغلبحمناطقحاغبرضحجثدانححكاسعوححندشاروحكحاحعاتئةوححبثدرجةوححأراض حزراعةحاتدفاحئات،حكحمنحثٌح
تحكحدجحعنحزيادةحتركئزحاؼبيئثدانىحارحيفحناحئيتحاغبمئثديةحكحاتصفصافة،حكحقثدحسهلحعكبحاألدٌل

صفرارىاحيفحبعضحاألراض حياتئةحكحاشكلحاألكراؽحاتنبحهوححثدكثحتشرٌححاألخطاءحدبزجهاحكحأدكاهتا،
حاتزراعئةحيفحناحئةحاتصفصافة.

تألراض ححوـحكصرتثدىحعىححبجزحكحترسئبحاتطم حيفححبَتةحاتياسل،حكحسيبحتىحاتياسلححإٌفحبناءحسثدٌحححح
ُتحاألكسطحكحاألدٌلحتنهرحاألبرش،حراقعةحبعثدححبَتةحاتياسلحيفحاغبرضاتاغبرضححاؼبنخفضةحمنحاتزراعئة
ئثدحمًحسٍحاتدىححثداـسدخاحفئها،حكحقثدحتٌححياتحكحاألظبثدةحاتزراعئةسدعماؿحاؼبخصٌحالزيادةحاغباجةحلحتفباحأدٌح
اتزراعاتحقربحؾبرلحاتنهرحدبنطقةحصافئدا،حكحيفحأراض حيفحاألراض حاتراقعةحجثدانححعاتئةوححبثدرجةوح

حيفحمنطقةحاتصفصافة.حاحملصرتئة
حمنشأةنحح18شحلغحعثددحاؼبنشآتحاتصناعئةحيفححرضحاألبرحبىحح:المنشآت الصناعية التلوث من-ب
اؼبناطقحاتقرييةحمنحىذهححخاصحيفحثحبشكلوحاحاتدلرٌحزدادحىذيىحكحمنحاغبرض،ححتغريبزحيفحاعبزءحاتًتكٌح

،حZnكحاتزنكح،حHgكحاتزئيقح،حPb:حاؼبعادفحاتثقئلةحكاترصاصحصناعئةاؼبلرثاتحاتحكحأىمٌحح،اؼبصادر
كح،حMnكحاؼبنغنئزح،حCuكحاتنحاسح،حFeاغبثديثدحكحمعادفحح،Cdحكحاتكادمئـر،حNiكحاتنئكلح
حسقطثاتحتىحكحىذهحاؼبلرٌححتع،ااغبجرحاترمل حكحاؼبقثحبغيارحمعاملحاترخاـحكحكحاتدلرٌحح،Alـاألؼبنئرح
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غئَتحثهاحكحتثدىررىاحكحتقلئلحخصربدها،حكحتىحسيبحتلرٌحكحتيححعلىحاتًتبة،حأكحغَتحمياشروححمياشروححبشكلوح
ح.1تركئيهاحاتكئمئائ حكحاتفئزيائ حكحغَتحذتك

 اتصرؼ دبئاه ثلدلرٌحانحتمصثدرح األبرش هنر ضفاؼ على اؼبندشرةاتقلئلةح اتصناعئة اؼبنشآت شكلتيحححح
 بثدكف اتنهر إىل صلتىحاتسائلةح اتصناعئة اتفىحل حاؼبخىح أفٌحمنحخالؿحاتثدراسةحاؼبئثدانئةح يُتتىح كقثدح،اتصناع 
ح،حكحتيظهرحاتصررةحاتداتئةحقناةحصرؼحصناع حيفححرضحاألبرشحتصلحجملرلحاتنهر:معاعبة

ح
ح.ناةحصرؼحصناع حيفححرضحاألبرشح)تصريرحاتطاتية(قح(حتيُت2اتصررةح)

حٌُتحاػبارطةحاتداتئةحمراقعحاؼبنشآتحاتصناعئةحيفححرضحاألبرش:تيي
ح(:حترزعحاؼبنشآتحاتصناعئةحيفححرضحاألبرش6اػبارطةح)

ح
 ـ(.2014اؼبصثدر:حمثديريةحاتصناعةحيفحؿبافظةحطرطرسح)حححححححححح

                                                           

ح.198،حصح2009كداب،حدمشق،حؿبمردحسلئماف.حاعبغرافئةحكحاتيئية،حاؽبئيةحاتعامةحاتسرريةحتلح- 1
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اؼبنزيلحأكححفاتحاتصرؼحاتصح ،حسراءنحـبلٌححإفٌححفات الصرف الصحي:ربة بمخل  ث التتلو  -ج
حاؼبنخفضاتحأكحاترديافحلقىحيفكحتيحىلحاتيئيةحاجملاكرةحدكفحمعاعبة،حلقىحإاتطبحأكحغَته،حتيححاتصناع حأك

ادحضارةحكثَتةحثاتحربدرمحعلىحمرحاألراض حاتزراعئةحكحىذهحاؼبلرٌححسدخثدـحترمٌحاجملاكرة،حكحأحئانانحتيح
حفئهااتصح حاتصرؼححيدمٌحيفححرضحاألبرشححسكٍتهححذبمعهحح43يرجثدح،ححئثحعضريةحكحغَتحعضرية

 .فنئةحإىلحجرروح
فاتحاؼبنزتئةحكحاتنفاياتحاتنفاياتحمنحاؼبخلٌححتدكرفحث التربة بالقمامة و النفايات الصلبة:تلو  -د

ح.راؽحاتدجاريةحكحاتنفاياتحاتطيئةفاتحاألسفاتحاتنياتئةحكحاغبئرانئةحكحاتزراعئةحكحـبلٌحاتصناعئةحكحاؼبخلٌح
بأهناحمرادح،حكحةمسرطنحكح،ةسام،حكحةناتحاغبئٌحتلكائحةفبئدحربدرمحمرادبأهناحمنحـباطرحاتنفاياتحكٍحتىح

ح.1اتدفاعلحةعاتئى حمرادحكحح،نفجاركحاالحشدعاؿتالحةقابل
كحربتحسطحئةحدباحربملحمنحعراملححسطحئةوححعربحطيقةوححمئاهحاؽبطلحاتحمعنجرؼحعصارةحاؼبكيٌحتىحححح

حةحأكحمعلٌحةحمنحلٌحفبرضةحكحمرادحكئمئائئةحسامٌح كحثالث حأكحرباع حكلررحقةحكاؼبلرثاتحاتعضريةح)كلرركفرـر
ح.2يفحاغبرضحاؼبطاؼحمصادرحاؼبئاهاإليدئلُت...(حكحتديلغحيفحهنايةح

اتيتحهببحمراعاةححطريقةحاتدخلصحمنهاحمنحأىمحاعبرانبحاتنفاياتحكحخدئارحمرقعحمكبٌحاحعثدٌحييحححح
كحمرقعوححناحئةحاتصفصافةاتغَتحمعاعبةحتنفاياتحاتحيُتحاتصررةحاتداتئةحمكبٌحتيح،حكحفئهااتيئيئةححاألمرر

حاتس ءحقربحقناةحاؼبئاه:

                                                           

1- William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham, Barbara 
Woodworth Saigo. Environmental Science a Global Concern, ninth 
edition, Mc Graw-Hill company, New York, 2007, p 486,487. 

 .52،حصح2008اثق،حدارحطالس،حدمشق،حمصطفىحقرهحجريل.حمدالزمةحاتدلرثحيفحاتعاملحـباكؼحكححقح- 2
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ح
ح.اتصفصافةح)تصريرحاتطاتية(حنفاياتحناحئةحمكبٌحح(حتيُت3صررةح)

حهاحاعبثدكؿحاتدايلحكحرضٌحألبرشحييحلحاتيلثدياتحيفححرضحايىحمنحقًححةهحثدىحمىحدىحعٍحميححاتحقمامةوحيرجثدحسيعةحمكيٌح
،حكحبلغتحشاألبرحححرضكاقعةحضمنححمثدجنةحكحميقرةح100جمعاتحاتسكانئةحكحدشملحنفاياتحاتتىح

،حكحىرحأكربحاؼبكياتح40أكربحكمئةحنفاياتحيفحمكياتحاغبرضحيفحمكبحصافئداح) (طن/يـر
:9(دكًل،حبئنماحبلغتحأقلحكمئةحنفاياتحيفحمكبحاتصفصافةح)6مساحةنح) ح(طن/يـر
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ح.يلحاتيلثدياتحيفحمنطقةححرضحاألبرشاؼبكياتحاؼبعدمثدةحمنحقح:(43)حثدكؿاعب

 إسم المكب
البلديات 

التي يخدمها 
 المكب

موقع المكب 
و بعده عن 

 السكن
 رقم العقار

مساحة 
 المكب

الوضع 
 الطبوغرافي

عدد السكان 
المخدمين 

 )نسمة(

كمية 
النفايات 
المرحلة 

 )طن(

بداية إستثمار 
 المكب

تاريخ 
 اإلستثمار

نوع النفايات 
و كميتها 
 طن/يوم

 مالحظات

حاتصفصافةحاتصفصافة

يقعحغربح
اتصفصافةحكح
ييعثدحعنح
حاتسكنححرايل

ـ،حيقعح500
باتقربحمنح
قناتُتحعبرح
حاؼبئاه

منطقةحح552
حاتصفصافة

دكًلحح2حرايلح
علىحعقارح
ح1دبساحةح
حىكدار

منحثدرحكح
اؼبكبحغَتح
حمسٌرر

ح1993ح1983ح15.6حرايلحح22364

منزتئةح+ح
نرافقحمثداجنح

حاتثدكتة
حطن/يـر9

تراجوحاتيلثديةح
صعربةحجبمعح
اتقامةحتعثدـح
ترفرح

اإلمكاناتح
حاتالزمة

حصافئدا

ا،حبئتحصافئد
اتشئخحيرنس،ح
اتسئسنئة،ح
جبح

األملس،حفداحح
حنصار،حبثدادا

جنربحمثدينةح
صافئداحكحييعثدح
عنحاتسكنح

ـح300حرايلح
ربئطحبوح

حبساتُتحاتزيدرف

حدكًل6حرايلححأمالؾحدكتة
منحثدرحكح
اؼبكبحغَتح
حمسٌرر

ح1980ح1963ح67ح76206

منزتئةح+ح
ـبلفاتح
ح40اؼبسلخح

حماح طن/يـر
يعادؿح
ح3ـ100

ح

مشىتحاغبلرحكح
حكفركفات

مشىتحاغبلر،ح
حكفركفحرفقة

أقصىحجنربح
شرؽحاتيلثدةح
يفحقريةحعئرفح

أمالؾحبلثدةح
مشىتحاغبلرح
ح1281

حححح2000ح17حرايلحح24222حقلئلحإلكبثدارحدكًلح5حرايلح
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اترادمحكحييعثدح
عنحاتسكنح

ـح700حرايلح
كحييعثدحعنح
ؿبطةحاتضخح

حـ150

حبعمرة

بعمرة،حأـح
حرش،حركيسةح
اتطَت،حبئتح
حناعمة

جنربحبعمرةح
انبحمنطقةحجب

حراجئةحكح
ييعثدحعنح

اتسكنححرايلح
حـ500

أمالؾحبلثديةح
،حيقعح465

دبنطقةح
حراجئة،حغَتح
مسٌرر،حقربح
حاتسكن

حححح1980ح2.5حرايلحح3500حمسدرمحدكًلح1حرايلح

حاغبمئثدية

اغبمئثدية،ح
عُتحاتزرقا،ح
مئعارحشاكر،ح

ححبرزم

ييعثدحعنح
اتسكنححرايلح

حـ300
ح1حرايلححأمالؾحعامة

حىكدار

مسدرحعلىح
اتيحرححشاطئ

كحالحيرجثدح
حسررحتلمكب

حححح1991ح27ح38235

حاتئازديةحاتئازدية

وبئطحبوح
حراج،حجبرارح
حبَتةحاتسثدح

ـ،حغَتح300
مسٌرر،حقريبح
منحاؼبنازؿح
حـ200

أمالؾحدكتةح
ح1978ححح5400ححدكًل3ح815

منزتئة،ح
ـبلفاتح
دكاجن،ح
حئراناتح
نافقة،ح
إطارات،ح
ح12.5

شكاكمح
األىايلحقربح

حاؼبرقع
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حطن/يـر

حسيةحسية
غَتحمسٌرر،ح
ربئطحبوح
حأراض حزيدرف

ححمنزتئةحكحطيئةح1985ححححح2ـ800ح

ح.ـ(2014ؿبافظةحطرطرسح)حبئاناتحؾبلسمنحعملحاتطاتيةحباالعدمادحعلىححاؼبصثدر:

ح.منوحيحرحكحمقثدارحاتثدخافحاؼبدصاعثدححمقثدارحقربوحمنحمئاهحاترضٌحاغبمئثديةحكحاتيتحتيححمنحاتصررحاتفضائئةحعاتئةحاتثدقةحؼبكبٌحححأخذحنافذةوحت

ح
ح(حترٌضححمكٌبحاغبمئثدية.4صررةح)

ـ(.2014اتعامةحتالسدشعارحعنحبعثدح)حاؼبصثدر:حاؽبئية
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 اف التربة:ستنز إ-5
علىححسابححعحاتعمراٍلاتدرسٌحاترع حاعبائر،حكححكح،اتقئاـحباتزراعةحاتكثئفةك،ححةثدٌحعحأشكاؿوحبحيدمٌحححح

فاتحاتصرؼحتحكحاتقمامةحاتصليةحكحـبلٌحإشغاؿحاتًتبةحباتنفاياحكحاألراض حاتزراعئةحأكحاتصاغبةحتلزراعة،
 منحاتنراح حاتداتئة:يفحاؼبنطقةحاغباصلةحىاحباغبرائقحرًحث حأىح،حكحتىحاتصح ،حكحزبريبحاتًتبةحكحذبريفها

قض حتىح:حFire effects on organic matterتأثَتحاغبرائقحيفحاؼبادةحاتعضريةحتلًتبةحح-أ
ح.ىحاؼبادةحاتعضريةحعلىحسطححاتًتبةاغبرائقحعل

 Fire effects on soil moistureةحاتًتبةحكحرطربةحاترقردحاحملًتؽتأثَتحاغبرائقحيفحرطربح-ب
and organic matterحكحيقلحعرضتحتلحريقحعلىحاإلحدفاظحباؼباءقلحمقثدرةحاتًتبحاتيتحتىحتىح:ح،

كحتكرفحتربحاؼبراقعحاحملركقةحذاتحدرجةححرارةحأعلىحح،ؿحتيخرىاشحهاحتلماء،حكحيزدادحمعثدٌحمعثدؿحرح
قبراؼحدعرضحاتًتبحاحملركقةحتالكحتىحح،ةحاتشمسئةصاصحاتلرفحاألسردحتألشعٌحغَتىاحبسيبحزيادةحامدمنح

ح.ـحبنائهاحكحزيادةحجفافئدهاتدهثدٌححاؼبائ ،حكحاؽبرائ حنظرانح

رتفعحيىح:حChemical effects of fire on soilاألثرحاتكئمئائ حتلحرائقحيفحاتًتبةحح-ج
PHحكح،اتًتبةحسمحاألكىلحمنحسطح15طيقةحاتاتدغَتحيفححثدثوبىححكح،عثٌدةحاتًتبحاحملركقةحبثدرجاتح

حكحثدحاتقراعثدححقٍحفػىحح،حكحيكرفSاتكربيتحكححNحاآلزكتحفقثدييح حكحكاتيرتاسئـر حكحاتكاتسئـر اتصرديـر
ح.نادرانححاؼبنغنئز

تدناقصحأعثدادح:حEffects of fire on soil biotaأثرحاغبرائقحيفحاألحئاءحاتثدقئقةحتلًتبةحح-د
ؿحمنحتكنحاألكىلحتعاكدحنشاطهاحخالؿحشهرحكحدبعثدٌححبعثدحاغبرائقحاتشثديثدةحمياشرةنححاتيكدَتياحكحاتفطرر

قض حكحتىحح،لحاترسطحاغبمض فضٌحبحاتفطررحاتيتحتيحاحكانتحعلئوحكحذتكحعلىححساعمٌححمراتوحح3-10
حيفحاؼبخلفاتحاتعضرية.اغبرائقحعلىحاتكثَتحمنحاألحئاءحاتثدقئقةحاؼبرجردةح
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تدناقصحأعثدادح:حEffects of fire on soil faunaحاتًتبةححئراناتأثرحاغبرائقحيفحح-ق
ح5-3اتسابقةحبعثدحمرات،حإاٌلحأهناحالحتليثحأفحتعردحغباتدهاحح10-3األحئاءحساكناتحاتًتبةحدبعثدؿح

أعثدادحديثدافحاألرض،حكحاػبنافس،حكحاتعناكب،حكحذكاتححعاـوححكحتدناقصحبشكلوحح،منحاغبريقحسنراتوح
ح.1كفرةحاتغذاءحتغئَتحإىلحانحإضافةنحاتياألرجلحاتكثَتةحبسيبحجفاؼحاؼبرقعحغ

 :التدىور الحيويثالثاً: 

حىتحتسدطئعححمعُتوححأفحتدرافرحيفحاتيئيةحاتطيئعئةحبقثدروححالبثدٌححمعئنةهححةحؽباحاحدئاجاتهحاتكائناتحاغبئٌححإفٌحححح
حكحاندشارىاحعلىحعحاألنراعكحيدرقفحترزٌحح،طيئعئةحإسباـحدكرةححئاهتاحبصررةوححىذهحاتكائناتحاتنمرحك

ح،حكاتغطاءحاتنيايتحاتطيئع حمياشرانحيفحةحتأثَتانحكحاتعراملحاغبئٌحرحاتعراملحاتطيئعئةحؤثٌحتيح،ححئثحاتيئيةحعرامل
ح.2بعئثدةحندقاؿحؼبسافاتوحقثدرةحكحمركنةحعلىحاغبركةحكحاالحيفحاألحئاءحاغبئرانئة،حؼباحؽباحمنحغَتحمياشر

إىلحزبريبححأساس حتكحبشكلوحعردحذمدسارعة،حكحيىححتيعضحاألنراعحبصررةوححثدثححاتئانحإنقراضهحوبىحححح
ضمحالؿحاؼبساحاتحاؼبدرافرةحتلحئراناتحكحاسدثمارحاتكيَتحتلجماعاتحاتربيةحكحاتيئيةحاؼبدسارعحكحاال

ح.3عاؼبئانححنرعانحكاحثدانحينقرضحكلحيـرحرححاتئانحأفٌحثد حقىحكحيػيحح،عحاتيشرماتاتحاتربيةحمقابلحاتدرسٌحاتني
ح:ألسيابحاآلتئةيفححرضحاألبرشحإىلحاعردحاتدثدىررحاغبئرمحيىحححح

                                                           

ح.158،159،حصح2001ؿبمثدحسلئمافحعيئثدك.حعلمحاتيئيةحاغبراجئة،حجامعةحدمشق،حدمشق،حح- 1
ح.82،ح81،حصح1993ناظمحأنئسحعئسى.حاعبغرافئةحاتنياتئةحكحاغبئرانئة،حجامعةحدمشق،حدمشق،حح- 2
كؿ،حاؼبركزحاتعريبحتلدعريبحكحاتًتصبةحكحاتدأتئفحكحعلمحاتيئرترجئا،حاعبزءحاأل.حترصبةحديابحأبرحخرمةحكحآخركفح- 3

 .555،حصح1997اتنشرحبثدمشق،حدمشق،ح
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كحجرؼحاتًتبةحكححاتيئيةحكقطعحاتغاباتحكحزبريبحاتغطاءحاتنيايتبسيبحزبريبححخسارةحاؼبرئل:ح-أ
%حيؤدمحإىلحخفضحعثددحاألنراعح90ماحدبقثدارححخفضححجمحمرئلوححفٌحإح،ححئثكحاتًتبةحاؼباءحثتلرح

ح%.50دبعثدؿححتيتحيبكنحدعمهاحعلىحاؼبثدلحاتطريلفئو،حا
بعضححخسارةحإىلشرائ حكحعثدـحاترقابةحكحعثدـحتنظئمحمراعئثدحاتصئثدحاتصئثدحاتعحأٌدلح:اتصئثدح-ب

ح.يفحبئيةحاغبرضحكاتصقررحكحاتغزالفحانتحمرجردةنحككحاتطئررحاتيتححئراناتحأنراعحاغب
سدعماؿحاؼبدزايثدحكحهثددحاالاغبساسة،حكحييحاتنياتئةحكحاغبئرانئةحدمعاتحأعثدادحاجملحمنحقللث:حييحاتدلرٌحح-ج

ح.1نقراضحيفحبئياهتاحاتطيئعئةهحاتكائناتحباػبطر،حكحيهثددىاحباالحئاةحىذاتعشرائ حتلميئثداتح

ح.سهمحيفحإنقاصحأعثدادحاألنراعحكحخفضحاتدنرعحاغبئرماغبرائق:حتيحح-د

يفححرضحاألبرشحتلعثديثدحمنحعراملح(حاغبئرانئةحاألنراعحاتنياتئةحك)حاغبئرمحعاتدنرٌححناتمكرٌححتدعرضححح
اتعشرائ ،حاتقطعححاالحدطابحكحكاعبائرحاترع ح،حكحراٍلاتعمحاتصناع حكحدرسعحاتزراع حكاتدثدىرر،حكات
غَتحاتقانرنئةحدجارةحاتحك،حاؼبائ (ح)اتربمحكحاتصئثد،حكحاتدزيئنئةحاتعطريةحكحاتطيئةحكحصبعحاتنياتاتحك
حثدة.غَتحاؼبدعمٌححثدةحكاغبرائقحاؼبدعمٌح،حكحاعبفاؼ،حكحثاتدلرٌح،حكحةلىحخىحاألنراعحاؼبثدٍح،حكحتراجثدحألحئاءت

ح
ح.بلحاتدرسعحاتعمراٍلحيفحمنطقةحمشىتحاغبلرح)تصريرحاتطاتية(تراجعحاتغطاءحاتغايبحمقاحترٌضحح(5صررةح)

                                                           

ح.223،حصح1998اتدلرثحكحضبايةحاتيئية،حاألىايلحتلطياعةحكحاتنشرحكحاتدرزيع،حدمشق،حؿبمثدحاتعردات.حح- 1
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ح:ثدىررحاغبئرمحاتدايلاتدحرضحاألبرشحيبكنحأفحمبئزحيفح
 تدىور الغطاء النباتي:-1
بسيبحتثدخلحاإلنسافحيبكنحأفحتصيحححراردحاتطيئعئةحاؼبدجثددة،حكحتكناتغطاءحاتنيايتحمنحاؼبحعثدٌحييحححح
ح.1تلدثدىررحاذحكحمعرضةنحنفتلحقابلةنح
خدالؼحكحاالبح(Quezel, 1977)حةححرضحاألبرشطقزحاتغطاءحاتنيايتحاتطيئع حضمنحمنيدمئ

 Instability andعثدـحاتثياتحكحاغبساسئةح،حكحHeterogeneityاتدنرعح)عثدـحاتدجانس(ح
vulnerabilityح.2ح

كح،ح3منححرضحاألبرشحكاسعةوححمنحمساحاتوحح(اتغاباتاتغطاءحاتنيايتحاتطيئع ح)أزاؿحاإلنسافح
ؿبلهاحاتنياتاتححبشكلحكاملحتقرييانحكححلٌحمنححرضحاألبرشحاتغاباتحيفحاؼبناطقحاؼبنخفضةححاسديثدؿ

كبثدارحملحكحيفحاألمكنةحشثديثدةحاالح،اتزراعئة،حأكحاتدشكئالتحاتنياتئةحاؼبًتاجعةحكحاتفقَتةحباألنراعحاتنياتئة
حئثح،ححاتًتبةحاتصخرية،حإاٌلحكحتثدىررىاحقبرافهاإحتدعريةحاتًتبةحكحتغاباتحكحندئجةنحتقطعحاحييقحندئجةنح
ثدححاتئانحإاٌلحبعضحشاىىح،حكحالحييححاتغاباتحاؼبدرسطئةحدائمةحاػبضرةحقاسئةحاألكراؽحكحاؼبخركطئةحتراجعت
الحىبدلفححاتذمححMaquisاؼباك ححتتحإىلربرٌحكحح،كحمنهاحاؼبعمرةحرحكحشجَتاتحاتيلرطحاؼبدناثرةأشجا

كحذبمعاتحح،اغبررح–نثديافحإاٌلحيفحبعضحاألنراعححئثحقبثدحإىلحجانبحاتسحسابقةغاباتحاتاتكثَتانحعنح
حكحاتيطمحاتالندسك حكحغَتىا.ح،طئٍتاتيطمحاتفلسح،حكاػبركبح،حكاتزيدرف
دحإىلحعثدـحذبثدٌحذتكحلحأدٌححكح،تأثَتحاإلنسافححثدثحندئجةحاتاتًتاجعحاتذمحأصابحاتغابحفٌحإححح
يدأتفحبشكلحأساس حمنحاألنراعحاتيتحتعئشحربتحاؼباك حكحاتذمححهاحشجَتاتتحؿبلٌححلٌححكح،اتاتغاب

                                                           

 .139،حصح2009ؿبمثدحؿبمردحسلئماف.حاعبغرافئةحكحاتيئية،حاؽبئيةحاتعامةحاتسرريةحتلكداب،حدمشق،حح- 1
ح.205،حصح2001ؿبمثدحسلئمافحعيئثدك.حعلمحاتيئيةحاغبراجئة،حجامعةحدمشق،حدمشق،حح- 2
 .208،حصح1990عادؿحعيثدحاتسالـ.حاألقاتئمحاعبغرافئةحاتسررية،حجامعةحدمشق،حدمشق،حح- 3
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تحتًتاجعحاؼباك حأيضاححلٌححكحندئجةنحح،سائثدةحاتشجرمحيفحاتغاباتحقاسئةحاألكراؽحاتيتحكانتحاتطابق
قصَتةحأكححمنحشجَتاتاتغطاءحاتنيايتحاتطيئع ححاتئانح،حكحيدأتفحGariqueمكانوحاتغاريكح

اكنحاتصخريةحاعبافة،حكحتندم حأكثرحاألنراعحيفحاألمحكحيندشرحاتغاريكح،رةأعشابححرتئةحكحمعمٌح
يًتاجعح،ححئثح1اتشفريةحكحاتقرنئةحكحاتررديةحكحاؼبركيةحكحاغبالبئةاتنياتئةحلةحتلغاريكحإىلحاتفصائلحاؼبشكٌح
ح60لحالحيدعثدٌحح%حكحطرؿوح25منححأقلٌححذاتحتغطئةوححميعثرةوححقةوحمدفرٌححاتنيايتحإىلحنياتاتوحاتسنثديافحدمعحؾب

ةحياتفصئلةحاؼبركمنححInula viscoseحرةحاغبرتئةحكاتطئرفاؼبعمٌحاألنراعحكثرحسم،حكحتىح
Compositaeاتقفعاء(ح،ح(كحاتقدادحAstragalus sp.حح)منحاتفصئلةحاتفرتئةح)اتفراشئة

Fabaceaeقسرةحبعضحعناصرحكحسطحئدهاحكحعزلحتثدىررحىذهحاجملدمعاتحإىلحفقرحاتًتبةح،حكحييح
ح.2بعضحاؼبراقعحاؼبرتفعةحاؼبناخحكاتصقئعحبسيبحالبفاضحدرجاتحاغبرارةحيف

خسرتحححةحتأثَتانحيفحتثدىررهحاتيئي ،حإذمنحأكثرحاعبرانبحاغبئريححرضحاألبرشحتثدىررحغاباتحعثدٌحييحححح
منحاألنراعحاغبئريةحمرئلهاحكحتناقصتحأعثدادىاحبًتاجعحاتغابات،حكحمنحاتنياتاتحاتيتحتثدؿحعلىححكثَتهح

حذتكحاتًتاجع:
يدراجثدححح:RosaceaeاتفصئلةحاتررديةححمنحPoterium spinosumاتيالفحاتشرك حح-

ح.سنثديافحاتعادمحكحاتصنربرحاتربكيتعاتحاتنياتئةحاتناذبةحعنحتثدىررحغاباتحاترئئسحيفحاتدجمٌححكنياتوح
نياتحشرك حح:FabaceaeمنحاتفصئلةحاتفرتئةححGenista acanthocladaاتشٌريكحح-

حيفحمراقعحاتغاباتحاؼبدثدىررة.يندشرحبكثرةح

                                                           

ح.142-138،حصح1993ناظمحأنئسحعئسى.حاعبغرافئةحاتنياتئةحكحاغبئرانئة،حجامعةحدمشق،حدمشق،حح- 1
 .206،حصح2001ؿبمثدحسلئمافحعيئثدك.حعلمحاتيئيةحاغبراجئة،حجامعةحدمشق،حدمشق،حح- 2
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جنئيةحالحيدجاكزحح:FabaceaeمنحاتفصئلةحاتفرتئةححCalycotome villosaاعبربافحح-
رحغاباتحةحعلىحتثدىرحىذاحاتنرعحمنحاألنراعحاتثداتٌححرتفاعهاحاؼبًت،حشركئة،حمدساقطةحاألكراؽ،حيعثدٌحا

حاتسنثديافحكحاتصنربر.
حمعمرهححنياتهحح:LamiaceaeمنحاتفصئلةحاتشفريةححThymus syriacusاتزعًتحاتسررمحح-

حناطقحاعبيلئةحمنححرضحاألبرش.علىحأطراؼحبساتُتحاتزيدرفحيفحاؼبحدثدىررة،حكينمرحيفحاتغاباتحاؼب
ىذهحاتغاباتحكانتحمنحأصبلححأفٌححيفحاؼبنطقةحرجردةنحبقاياحاتغاباتحاتيتحمازاتتحمحؿحمنثدىحدىحسٍحييحححح
حنياتئةوححربرتتحاتغاباتحإىلحؾبدمعاتوححأكثرىاحتثدىررانححاتئان،حفقثدتكنحمنححاتسرريةحسابقان،حكحتاباغات
تًتبةحمنحاإلقبراؼحكحاحملافظةحثدحقادرةحعلىحضبايةحاعيحكحقلئلةحاتدأثَتحيفحاترسطحاحملئط،حكحملحتػىححدثدىررةوحم
ح.1خصربدهاحىعل
اتًتبة،حكحاتيتحتدثدٌلحمالءمدهاحباتنسيةححثدىررحاترضعحاإليكرترج حبدغٌَتحتدمئزحاإلذباىاتحاغباتئةحيفحتىحححح

طعتحمبرحاتنياتاتحيفحاؼبساحاتحاتيتحقيححثدأيي،حكحتثدرهب حشجارحاتعاتئةحاتسرؽحبشكلوحتنمرحاأل
ؿحخالؿح،حاتيتحتدحرٌحاتحكحاألعشابحاتطفئلئةحكحاتزاحفةمنحاتنياتحكثئفةوحححأشجارىاحعلىحشكلحشيكةوح

ح.2ثدةحسنُتحإىلحأيكةحالحيبكنحعيررىاع

ح:كحى حنقراضحيفححرضحاألبرشباالحمهثددةنحاتداتئةحنادرةنحكحاألنراعحاتشجريةححعثدٌحتيحححح

                                                           

زيثدافحىنثدلحعيثدحاغبمئثد.حؿبمثدحإبراىئمحعيثدحاجملئثد.حاؼبلرثاتحاتكئمئائئةحكحاتيئيئة،حاتثدارحاتعربئةحتلنشرحكحح- 1
ح.46،حصح1996اتدرزيع،حمثدينةحنصر،ح

برش.حاعبرانبحاعبغرافئةحيفحضبايةحاتطيئعة،حدارحعالءحاتثدين،حم.ؼ.مئالنرفا.حأ.ـ.ريابدشئكرؼ.حترصبةحأمُتحطرحح- 2
 .153،حصح1996دمشق،ح



 .األبرش حوض في البيئي التدىور: الثالث الفصل

 

 

128 

 

كحسالالتحاتدفاححاتربم،ح،حاتثدردارحاتسررمكحاتيطم،حكحاتزيدرفحاتربم،حكح،حCeratoniaحاػبرنرب
،حكحاتسنثدياف،حكحاتيطمحاتفلسطئٍتحكحاألطلس ،حكحاؼبئس،حكحJuniperus excelsاتلذابحكح

،حكحاحمللب،حكحاتسثدر،حكحخرخحPirus syriacaحجاصحاتسررماتزعركرحاتشائع،حكحاإلاآلس،حكح
دعرضحػبطرحثديثدحمنحاألنراعحاتنياتئةحاتعشيئةحكحخاصةنحاتربيةحمنهاحتاتعحيرجثدكح،حاتثدب،حكحاتعناب

حاإلنقراضحيفحمنطقةححرضحاألبرشحكحمنها:

حنياتهحىرحح:PaeoniaceaeمنحاتفصئلةحاتفاكانئةححPaeonia corallineنياتحاتفاكانئاحح-
قحاعبيلئةحاؼبرتفعةحيندشرحيفحاؼبناطح،عاـحثخئنة،حسرقوحسبرتححىتحاتقاعثدةحيفحكلٌححتوحجذكرهححمعمرهححعشب ح

حيفحاعبياؿحاؼبرتفعة.حاألبرشحرضحيرجثدحيفحمنطقةحشرق حح،حكدةحباإلنقراضهثدٌحكحىرحمنحاتنياتاتحاؼب
منحاتفصئلةحاتسحليئةححCephalanthera longifoliaنياتحاتسئفاتندَتاحطريلةحاتررؽحح-

Orchidaceae:كحأكائلحزىرحخالؿحفصلحاتربئعحينمرحيفحاتغاباتحاترطية،حييحححريلهححنياتهحح
حيرجثدحيفحمنطقةح،حكدةحباإلنقراضاتصئف،حأزىارهحبئضاءحصبئلةحكحىرحمنحاتنياتاتحاتنادرةحاؼبهثدٌح

ح.األعلىحتنهرحاألبرشحيفحاغبرضحاتغاباتحاترطية
 Equisetum،حكحذنبحاػبئلحAdiantum capillus venerisنياتات:حكزبرةحاتييرحح-

s.pحكحاتزعًتحاتربمح،Thymus cilicicusحاتكئلئك .ح،حكحاتزعًت
منحاتفصئلةححArbutus andrachneاتقطلبحأشجارحتناقصتحيفحاتسنراتحاألخَتةحأعثدادحححح

 حاعبذعحكحضبراءحتغطٌححدائمةحاػبضرةحتدمئزحبقشرةوححأكحشجَتةهححشجرةهححكحى حEricaceaeاتعجرمئةح
ح.ندشرحاتقطلبحطيئعئانحيفحاؼبنطقةحكحخصرصانحيفحاؼبناطقحاعبيلئةاألغصاف.حيىح

 Riparianعرؼحبنياتاتحضفاؼحاألهنارحتيححنياتئةهححلىحطرؿحاتنهرحأنراعهحندشرحعتىحححح
Vegetation،منهاحاتنغثححAlnus orientalisKحكحاتثدتبحاتشرق ح،Platanus 

orientalisحكحاتصفصاؼح،Salix sp.،كحاغبررححPopulus sp.،كحاتثدردارححFraxinus 
sp.،كحاتثدفلةححNerium oleander،نراعحتثدرهبئانحبسيبحقطعحكحاكبسرحاندشارحىذهحاألح
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حفبدثدةوححقةوحضئٌححةوحعاتحعلىحشكلحأشرطشاىثدحىذهحاتدجمٌحتيححمناطقحضفاؼحاألهنار،حكأشجارىاحكحفالحةح
علىحاتسفرححاتغربئةحكحتدعرضحىذهحاتدجمعاتححكثرحاتثدتبحيفحاترديافكحيىحح،علىحطرؿحؾبرلحاتنهر

عئةحاتيتحكانتحتنمرحعلىحضفاؼح،حكماحتالشتحاتنياتاتحاتعشيئةحاتطيئ1إىلحاتقطعحكحسرءحاإلسدعماؿ
حاتنهرحكحضاعتحبُتحاتكثَتحمنحنياتاتحاتقصبحاتطريلةحكحاتكثئفة.

منحاتعراملحاألساسئةحيفحاتيئيةحييعثٌدحاخدالؼحسرعةحاعبريافحاؼبائ حمنحجزءحإىلحآخرحمنحاتنهرحححح
كحتظهرححكبثدار،االحتحاؼبائئةحصغَتةحشثديثدةسئالتكرفحاؼبهنرحاألبرشحمنابعحمنطقةح،حفف حيةاتنهرح

فإفحاألحئاءحاؼبائئةحيفحىذهححواتيتحتعًتضحاجملرلحاتنهرمحكحعلئحاعبنادؿ،كحح،سارعاؼبكحح،اتشالالت
اتدئارحاؼبائ حإذحححركةسدمرارحكحاتيقاءحضمنحظركؼحمنحاالنهاحكٌحفتحبأساتئبحمعئنةحسبيحاتيئيةحتكئٌح

كححشنئاتكحى حاألحةحاؼبندجةفإفحاتكائناتحاغبئٌححتلدصقحاتطحاتبحاػبضراءحباتصخرر،حكحعمرمانح
اتيتحربدلهاحنياتاتححوعثداحضفافحجملرلحاألعلىحتلنهرةحغَتحمدرفرةحبكثرةحيفحبئيةحاةحاعبذرياتنياتاتحاؼبائئ
ح.2،حبئنماحتنمرحبكثرةحيفحاجملرلحاألدٌلحمنونهراتةحفةحتلمعئشةحعلىحضفٌحمعئنةحمدكئٌح

األكؿحتغَتحاتغطاءحح:ذباىُتإسافحعلىحاتغطاءحاتنيايتحاتعشبحتأثَتحاتنشاطحاتزراع حتإلنحأخذححح
ح.3نثدثارحاتداـحتلنياتاتحاتيكرحبسيبحفالحةحاألرضاتثاٍلحاالحربتحتأثَتحرع حاؼباشئة،حكاتعشبح

أثرحاغبرائقحيفحكحيظهرحاغبرائقحمنحاتعراملحاؼبسانبةحيفحاتدثدىررحاغبئرمحيفححرضحاألبرشححعثدٌحتيحححح
ىحعلحتعملحبأهناحThe effects of fire on plant communitiesاجملدمعاتحاتنياتئةح

                                                           

ح.122،ح121،حصح2001سلئمافحعيئثدك.حعلمحاتيئيةحاغبراجئة،حجامعةحدمشق،حدمشق،حؿبمثدحح- 1
ؿبسنحعيثدحاتصاحبحاؼبظفر.حجغرافئةحاألحئاءحاألساسئاتحاتكاملة،حدارحصفاءحتلنشرحكحاتدرزيع،حعماف،حح- 2

ح.385صحح،2004
م.ؼ.مئالنرفا.حأ.ـ.ريابدشئكرؼ.حترصبةحأمُتحطربرش.حاعبرانبحاعبغرافئةحيفحضبايةحاتطيئعة،حدارحعالءحاتثدين،حح- 3

 .160،حصح1996دمشق،ح
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،حكحتؤثرحيفحإنداجئدها،حفدزكؿحاألنراعحاغبساسةحتلحرائقحتثدرهبئان،حنسبحمكرناهتاح،حكحتغٌَتحهاتيثديلحتركئي
حسئطرةحاألنراعحذاتحبسيبحؼبرقعحاحملًتؽ،حكحتدناقصحإنداجئةحالةحؽبااؼبدحمٌحكحتدزايثدحنسبحاألنراعح

حرقلوحأكثرحاغبريقحيفحاتدعاقبحاتنيايتحتلمجدمعاتحفقثدحيعيؤح،حكماحنداجئةحاتضعئفةحاؼبدحملةحتلحرائقاإل
كحتقض حاغبرائقحاؼبسدعرةحعلىحاألشجارحعامةحكحيبكنحأفحسبرتحح،وبافظحعلىحؾبدمعاتحمعئنة

أضرارانحفئزيائئةحكجرححسرؽححيبحاغبرائقستيحكحح،األشجارحبسيبحارتفاعحدرجةححرارهتاحاتثداخلئة
احفبحعامةوححأكحتفحانحتألكراؽ،حأكحإضعاؼحاألشجارحبصررةوحاألشجارحكحاتشجَتات،حأكحضررانحتلجذكر،ح

،حPyrophytesؼحاتنياتاتحاؼبدحملةحتلحرائقحباتناريةحعرىحكحتيحح،هبعلهاحعرضةحتألمراضحكحاغبشرات
حضمحاتنياتاتحكافةحاتيتحينشطحذبثديثدىاحأكحيزدادحعثددىاحباغبريق،حكحتقسمحإىل:كحتىح

غبرائقحبفعلحظباكةحقلفهاحكاتسنثديانئات،حأكحقلةحاحتدحملح:نياتاتحمدحملةحتلحريقحمئكانئكئانح-1
ح..Atriplex spكحاتقطفحح.Tamarix spحساسئدهاحتإلشدعاؿحكاألثلح

:حتدجثددحىذهحاجملمرعةحخضريانححئثحيدضاعفحمبرىاحاػبضرمحلةحتلحرائقحخضريانحنياتاتحمدحمٌح-2
ح.Pistacia lentiscusحبطمحاتالندئسكباغبريقح،حكحمنهاح

تساعثدحاتنارحىذهحاجملمرعةحعلىحنثرحبذكرىاحكماحيفححاتةحاتصنربرحح:حريقحبذريانحلتنياتاتحمدحملةح-3
حبعثدحتفدححاؼبخاريطحبفعلحاغبرارة.حP. halepensisاغبلبح

ححدبجمرعهاحاػبضرمحكحبذكرىاحمنحاتنارحتسدفئثدحاتنياتاتحمدحملةحاغبريقحخضريانحكحبذريان:-4
حكحتزدادحأنبئدهاحاتنسيئةحبدكرارححثدكثحاغبرائق.يفحاؼبراقعحاحملًتقة،ححتكثركححاعبربافحكحاتقطلب،ك

،ححئثحرائقاتذمحاسدطاعحاتدأقلمحمعحاغباتطيئع حتلغطاءحاتنيايتححمبرذجهححمنطقةححرضحاألبرشحفٌحإححح
راتحمنهاحصغرحأكراقهاحكحجلثديدها،حكحعربحصبلةحربرٌححنهاحمنحأفحتشدعلحذاتئانحسبكٌححتدمدعحنياتاتوحبصفاتوح

اؼبرتحاتًتاجع حاؼبسدمرححساحةحسطححكيَتةحإىلحاغبجم،حككسيهاحنسيةحمعحأغصاهناحفباحييحمبرذجحتفرٌح
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تاتحزيرتانحطئارةحشثديثدةحاحدراءحىذهحاتنياحكشدعاؿ،حفرعهاحجافةحعرضةحتالتقممهاحفباحهبعلحأ
علىحذباكزحاغبريقحكأفحسبدلكححرتحىذهحاجملدمعاتحصفاتحـبدلفةحذبعلهاحقادرةنحكحقثدحطرٌحح،شدعاؿاال

ح.1اظهاحبرباعمحذبثديثدحربتحسطححاتًتبةحأكحزبزينحبذكرىاحكحضبايدهاحيفحاتًتبةحدفاقلفانحظبئكان،حأكح

ححاتصررةحاتداتئةحاغبريقحاتذمحنشبحيفحجيلحاتسئثدةحيفحمنطقةحمشىتحاغبلرحيفحاترابعحعشرحرضٌحتيحححح
حة:سدمرحثالثةحأياـحمدداتئ،حكحاتذمحاـ(2013منحأيلرؿح)

ح
ح.)تصريرحاتطاتية(مشىتحاغبلرحطقةحمنآثارححريقحجيلحاتسئثدةحيفح(حترٌضحح6اتصررةح)

،حـ2013جرانبحتثدىررحاتغطاءحاتنيايتحاتيتححثدثتحيفححرضحاألبرشحيفحعاـحح(44حاعبثدكؿح)يٌُتحييحح
(مرات،حكح3(عراصف،حثحاتصقئعح)9(حريقان،حثحاتعراصفحاتروبئةح)21كحاتيتحكافحأكثرىاحاغبرائقح)

دحؼبرةحكاحثدة،حبئنماحكانتحأكثرحاؼبناطقحت قريةحاعبماسةحاتدابعةحتناحئةحاغبمئثديةحعرضانحتلضررحأقٌلهاحاتربى
بسيبحكقرعهاحيفحمنطقةحاتعراصفحاتروبئةحقربحاتساحلحكحتكرارحاتصقئعحفئهاحكحبلغتحكمئةح

:منحاإلنداجح(طن0.035)خبسارةح(طن،حكحأقلهاحقريةحكفركفحسعادةح83.7اإلنداجحاؼبفقردحفئهاح)

                                                           

ح.161-159،حصح2001ؿبمثدحسلئمافحعيئثدك.حعلمحاتيئيةحاغبراجئة،حجامعةحدمشق،حدمشق،حح- 1
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ح.(ـ2013-2012)حضحاألبرشحرححندجاتحاتزراعئةحيفأضرارحاؼبح:(44)حثدكؿاعب

المساحة  المحصول القرية المنطقة
 المتضررة/دونم

عدد 
 األشجار

نسبة 
 الضرر%

أسباب 
كمية اإلنتاج  تاريخ الضرر نوع الضرر الضرر

 عدد الفالحين المتضررين المفقودة/طن

حطرطرس

ح9ح3.13ح20/8/2013حإحًتاؽحكاملححريقح100ح449ح22.6حزيدرفحناحرت

حاتصفصافة

ح2ح0.96ح20/8/2012حؾبمرعحخضرم+شبارححريقح75ح48ح4.5حزيدرف
ح1ح1.5ح20/8/2012حؾبمرعحخضرم+شبارححريقح100ح28ح0.5حضبضئات
ح2ح1.02ح20/8/2012حؾبمرعحخضرم+شبارححريقح100ح20ح0.2حرماف
ح1ح0.05ح20/8/2012حؾبمرعحخضرم+شبارححريقح100ح2ححتُت
ح1ح0ح20/8/2012حخضرمححريقح10ح20ححسرك
بنثدكرةح
ححححؿبمئة

تنُتح
ححىرائ 

كانرفح
ح25حح2013اتثاٍل/

فاصرتئاءح
ححححؿبمئة

تنُتح
ح1حح2013شياط/ححىرائ 

حاتروبانئة
بنثدكرةح
ححححؿبمئة

تنُتح
ححىرائ 

كانرفح
ح2حح2012األكؿ/

بنثدكرةححديرحاغبجر
حؿبمئة

تنُتحححح
حىرائ 

كانرفحح
ح2013اتثاٍل/

ح8ح

حصافئدا
ححريقح%100ح115ح18حزيدرفحتركب

ًتاؽحجزئ حكحكل حإح
تلمجمرعحاػبضرمحكح

حاتثمرم
ح4ح-ح28/8/2013

-60ح600ح50حزيدرفحاتطلئع 
ح100%

إحًتاؽحجزئ حكحكل حححريق
تلمجمرعحاػبضرمحكح

ح1ح7.2ح5/9/2013
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حاتثمرم

-60ح300ح15حضبضئات
ح100%

ححريق
إحًتاؽحجزئ حكحكل ح
تلمجمرعحاػبضرمحكح

حاتثمرم
ح1ح0ح5/9/2013

حح4.2ح21/9/2013ححرؽحاألشجارحريقحح%75ح1250حق1.3حزيدرف

دكيرح
ح679ح64حزيدرفحاتطلئع 

75-
ححريقح100%

إحًتاؽحجزئ حكحكل ح
تلمجمرعحاػبضرمحكح

حاتثمرم
ح10ح6.79ح20/8/2013

ححريقح%100ح58ح4حزيدرفحاؼبنثدرة
إحًتاؽحجزئ حكحكل ح
تلمجمرعحاػبضرمحكح

حاتثمرم
ح4ح2.9ح27/7/2013

ركيسةح
حضبثداف

ح0.2ح12/7/2013حضررحشيوحكاملححريقح%90ح100ح1حزيدرف
*اعبزءحاألكربحمنحمساحةح5

اغبريقححراجئةحتقثدرححبرايلح
حىكدارح7

حح15ح16/2/2013حتلفحاؽبئكلحكحاحملصرؿحرياححقريةح%100ح7ح2ـح1800حخئارحزبرقاف
كفركفح
حح0.035ح15/8/2013حجزئ ححريقح%50ح75ح6.5حزيدرفحسعادة

كفركفح
حزريق

-50ح276ح24.5حزيدرف
ح100%

ح6ح0.250ح15/8/2013حبُتحاعبزئ حكحاتكل حقحري

كادمح
حاجملاكم

حح0.150ح15/8/2013حكل ححريقح%100ح150ح7.5حزيدرف

حح0.85ح13/9/2013ححرؽحكل ححريقح%100ح25ح2.5حزيدرفحاتثدكير
حح0.125ح13/9/2013ححرؽحكاملححريقح%100ح450ح26حزيدرفحجنُت
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ححح2/2013حتثدٍلحنرعئةحاتثمرحبردح%50حححتفاححمشىتحاغبلر

اغبمئثد
حية

حاػبرابة
بنثدكرةح
ح%10حح70.8حؿبمئة

رياحح
ح58ح50ح2/3/2012ححعاصفة

حاعبماسة

حح4.75ح6/9/2013حإحًتاؽحكاملححريقح%100ح95ح3.5حضبضئات
حح1.65ح6/10/2013حإحًتاؽحكاملححريقح%100ح55ح1.5حزيدرف
ححح16/3/2012حححريقح%100ح160ح3حضبضئات

رياححح100حح45حبطاطا
حفةعاص

ححح16/3/2012ح

ح100حح8حكرسا
رياحح
ححح16/3/2012ححعاصفة

ح100حح18حتربئاء
رياحح
ححح16/3/2012ححعاصفة

ح22ح67.5ح16/3/2012حتلفحاجملمرعحاػبضرمحصقئعح80-50حح45حبطاطا
ح4ح8ح16/3/2012حتلفحاجملمرعحاػبضرمحصقئعح100حح8حكرسا
ح4ح1.8ح16/3/2012حتلفحاجملمرعحاػبضرمحصقئعح80-50حح18حتربئاء

حـ(.2013دكائرحاتزراعةحيفحنراح حمشىتحاغبلرحكحصافئداحكحاتصفصافةحكحاغبمئثديةح)منحعملحاتطاتيةحباالعدمادحعلىحبئاناتححاؼبصثدر:
ئرمحباحملاصئلحإٌفحاألسيابحاتيتحتؤدمحإىلحاتدثدىررحاغبئرمحيفحاتغطاءحاتنيايتحاتطيئع حكحاغبئراناتحاتربيةحيفححرضحاألبرشحتؤدمحإىلحاتدثدىررحاغبححح

حس.يعضحأنراعحاتيقرؿحكحاتفجلحكحاتكرفسحكحاػبك،ححيفحأنسجدهاحنسيةحعاتئةحمنحاتنًتاتاتزراعئة،ححئثحتدصفحمعظمحنياتاهتاحبإخدزافح
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 تدىور األنواع الحيوانية:-2
ئزحاجملثددةحتلمراردحاتطيئعئة،حكحيفحاتظركؼحاتعاديةحتدمحإىلحؾبمرعةحاتعراملحيةندسبحاغبئراناتحاتربحتىحححح

بسيبحتأثَتححاتدجثددحمنحاغبئراناتحفقثدتحخاصئدهاحعلىحَتكثححأفٌححخباصئدهاحيفحإعادةحاإلنداجئة،حإاٌلح
ح1تدغئَتهحتظركؼححئاهتاحرةحندئجةنحمياشرةحعنحطريقحإبادهتا،حكحبصررةحغَتحمياشحعلئهاحاإلنساف

،حكحتلرثحاتًتبة)ثحاتيئيةحتلرٌحكح،حرع حاؼبراع كح،حشقحأقنئةحاترمٌحكح،حبناءحاتسثدٌحكحاألرض،ححفالحةك
نراعوحكحكثافةحأفرادهحكحذبثديثدىاحعحأتركئبحاجملدمعحاغبئراٍلحكحترزٌححيعثدٌح،حكحباتدايلح(اؼبائ حدلٌرثات
ح.تلكائناتحاغبئرانئةحكمرئلوحححسانحغباتةحاتغطاءحاتنيايتحاؼبداحعكاان
حتندقلحبئنوفئوحثرحاغبئراناتحأكحكحأفٌحح،ضعفحاؼبرعىحبسيباتربيةححبئراناتوححانحفقَتححرضحاألبرشححيعثدٌحححح

كحاترحش حاؼباعزحاعبيل حكحاتغزالفحكحاغبمارحفئوحكحأىمحاغبئراناتحح،اجملمعاتحاألحئائئةحاجملاكرةحكحبُت
ح.كحاػبنزيرحاتربمحاتضبحكحاتسنجابحاألرض 

أثرحاغبرائقحيفحتؤثرحاغبرائقحاغباصلةحيفححرضحاألبرشحيفحاألنراعحاغبئرانئةحاؼبدراجثدةحفئو،حكحيظهرح
علىحمرقعحكحقثدرةحىذهحاغبئراناتحاهاححرعدمادحتأثٌحباحFire effects on wildlifeيةحاغبئاةحاتربح
حاتحاتيتحتعئشحيفحأنفاؽحربتحسطححاتًتبة،ئراناغب،حفدنجرحمعظمحهاءحعلىحاغبركةحاتسريعةحأثناءاألحئ

رحكحتقض حاغبرائقحعلىحاغبئراناتحبطئيةحاغبركةحكاتسالحف،حكحتؤثٌحح،ىبدنقحتكنحقسمانحكيَتانحمنها
كح،حبدثدمَتحاألعشاشحكحفقثدافحاتغذاءحعدمادانحعلىحفصلحاغبريقاحـبدلفةوححغبرائقحيفحاتطئررحبثدرجاتوحا
طةحكحاتشثديثدةحباتغزالفحكحاتثعاتبحكحاتذئابحكحنسلهاححبرقهاحأكحخنقهاحأكحمحاغبرائقحاؼبدرسٌحدًحرٍحتػيح

ح.2ؿباصرهتاحيفحاؼبرقعحاحملًتؽ

                                                           

ربرش.حاعبرانبحاعبغرافئةحيفحضبايةحاتطيئعة،حدارحعالءحاتثدين،حم.ؼ.مئالنرفا.حأ.ـ.ريابدشئكرؼ.حترصبةحأمُتحطح- 1
ح.169،ح168،حصح1996دمشق،ح

ح.159،حصح2009ؿبمثدحؿبمردحسلئماف.حاعبغرافئةحكحاتيئية،حاؽبئيةحاتعامةحاتسرريةحتلكداب،حدمشق،حح- 2
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اتدجٌمعاتحطيئعئةحاتيعئثدةحعنحزبًتؽحاتيئياتحاتمحكثافةححركةحاؼبركياتحعلىحاتطرؽحاتيتحؤدٌحتيحححح
رانبحةحمنحاتغزالفحكحاأليائلحكحاألاصٌحخبمنحاغبئراناتحاتربيةحسنريانحكححكيَتةوحححإىلحقدلحأعثدادوححاتسكنئة

تغئَتححإىلحمتؤدٌحكماححح،ةحاتعاشيةحمنهااصٌحخبراناتحكحبعضحقطعافحاغبئحخرؼاتربيةحكحاتثعاتب،حكحإىلح
اتذئابحكحغَتىاحمنححرٌكزتح،ححئثتحألماكنحأككارىاحكحجحررىائرانااتعثديثدحمنحفصائلحاغب

علىحاألجزاءححةوحخاصٌححاغبئراناتحاتكاسرةحعملئاتحقنصحفرائسهاحمنحاغبئراناتحاتعاشيةحبصررةوح
ؿبثدكدة،حكححمنحاغبئراناتحاتكاسرةحيفحنطاقاتوححكيَتةوحححعحأعثدادوحفباحيعٍتحذبمٌحعنحاتطرؽحاتثداخلئةحاتيعئثدةح
محيفحاتنهايةحإىلحتناقصحدٌحاتحدامئةحبُتحفصائلحاغبئراناتحاتكاسرةحتؤحعنوحصراعحىرحكضعحينشأ

ح.1أعثدادىا
اغبئراناتحححةجرحاهحتيسيٌحتىحح،صافئدايفحمنطقةححإنشاءحاتسثدٌحعملئاتحدٌتتحاتثدراسةحاؼبئثدانئةحعلىحأفحححح
،ححاؼبنطقةحهمحبقٌلةحأعثدادىاحيفأسح،حفباةحسنراتوحندهاءحاتعملحبعثدٌحاإتئهاحإاٌلحبعثدححعثدـحعردهتاحنطقةحكتلم

حئةحاألخرل.ائلىحىجرةحاألظباؾحكحاتكائناتحاؼباتسئئحعحسيبحنشرءحاتيحَتةحيفحاتدأثَتكماحتىح

ئرانئةحاؼبرجردةحيفحبئيةحاغبرضحالندشارهحاتراسعحةحتدثدىررحاألنراعحاغباتصئثدحمنحاألسيابحاترئئسحعثدٌحييحححح
حض،حكحذتكحعىر حبًتاجعحاتغاباتحلئا،حإضافةنحإىلحفقثدافحاؼبرحرائجةحؿبلئةنححرايةنحعديارهحىيفحاؼبنطقةحبا

حاتداتئة:حنقراضحكحمنهاحاألنراعيفححرضحاألبرشحػبطرحاتدهثديثدحباالحاتعثديثدحمنحاألنراعحاغبئرانئة

جحباؼبلحقحاألكؿحمنحرىحثدٍحميححئرافحىرحح:Aquilla chysaetos homeyeriاتعقابحاتذىبحح-
-72طرتوحح،CITESةحاؼبهثددةحباإلنقراضحإتفاقئةحاإلذبارحباتكائناتحاغبئةحاتربيةحاغبئرانئةحكحاتنياتئ

                                                           

اعبامعئة،حاإلسكنثدرية،ححاتيئيةحكحؿباكرحتثدىررىاحكحآثارىاحعلىحصحةحاإلنساف،حدارحاؼبعرفةؿبمثدحطبئسحاتزككو.حح- 1
 .176،حصح2000
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حكحربعحمنحاتذكرر،حكحيبدثدٌححكحتكرفحاإلناثحأكربحدبرةوحح،كغ4.55-2.45كحييلغحكزنوحح،سم84
ح.مرسمحاتدزاكجحمنحشهرحشياطححىتحنئساف

يقطنحاؼبناطقحاغبراجئةحكحاتغاباتحكحح:Dendrocopos syriacusنقارحاػبشبحاتسررمحح-
سدخذـحتسانوحاتطريلحاألشجارحكحينقرىاحتئسدخرجحاتثديثدافحمنها،حيىححاألراض حاؼبزركعة،حيدسلقحجذكع

يسمئوحاتعلماءحطيئبححخارجحاؼبنقارحإلتدقاطحاغبشراتحمنحاتثقربحاتيتحوبفرىاحكحجثدانحكحاتذمحيبدثدٌح
ح.األبرشححرضباتحكحاؼبناطقحاتزراعئةحشرؽحيفحاتغاحاتغابة،حيعئش

،حكحاتنسر،حكحنسرحLarus geneiاتنررسح،حكحAnas angustirostrisاتيطحطئرر:حح-
 Falcoاإلمرباطررحاتشرق ،حكحصقرحاتعسل،حكحصقرحاتياز،حكحصقرحأبرحجراب،حكحاتشاىُتح

peregrinesحكحاتفالمنجرح،Phoenicopterus ruberحكحاتيرمةحاتنسريةح،Bubo 
bubo.ح

ح.Amata phegea،حكحفراشةحاتفئغاحIphicledes padiriusفراشةحاتيادتَتحح-

منحأضخمححيعثدٌحإنقرضحمؤخران،حكح:حUrsus arctos syriacusاتسررمحاتسررمحاتثدبحاتيٍتحح-
حاعبياؿحكحيعئشحيفح،كغحح250-150اغبئراناتحاؼبفًتسةحكحأثقلهاحكزنانححئثحييلغحكزنوححرايلح

شرؽححاتشاىقةحبُتحاتصخررحاتضخمةحكحالسئماحيفحاؼبناطقحاغبراجئةحكحاألدغاؿحكثئفةحاألشجار
يدغذلحعلىحبعضحاغبئراناتحاتربيةحكحاتثمارحكحأنوحوببحاتعزتةحكحاإلنفراد،حح،حكحماحيبئزهاغبرضحاألعلى

حكحاعبذكر.

اتيتححTestudo graecaاتسلحفاةحاتئرنانئةحكح،حGazelle leptocerosغزاؿحاترَلحح-
ارحاها،حكحاتثعاتب،حكحاتذئاب،حكحاتغزالف،حكحاتسنجاب،حكحاتنئص،حكحاتضيع،حكحابنحتدعرضحتإلذٍبىح

حكحاألرنبحاتربم.حعرس،حكحاتغرير،
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كحىرحطائرحمقئمحيفححAlectoris graeca sinaicaتناقصتحأعثدادحبعضحاتطئررحكاغبجلحححح
ثٌدةحيفحتناقصتحأعثدادهححبححUpupa epopsهنرحاألبرشحاألعلى،حكحاؽبثدىثدححمنطقةححرض

منطقةحدحرًحلبفضحعثددحاتطئررحاؼبهاجرةحاتيتحتىحلحاؼبرطنحاألساس حتو،حكماحاشكٌحاتغاباتحاعبيلئةحاتيتحتيح
 Turdus merulaاغبمئثديةحقربحمصبحهنرحاألبرشحيفحاتيحرحاؼبدرسط،حكحمنهاحطائرحاتشحركرح

Linnaeusحثحاتيئي .اؼبهاجرحبسيبحاتصئثدحكحاتدلرٌحح

رحتقلئلةحفإهناحتؤثٌحكححىتحاتًتاكئزحاح،ءحاؼبائئةححساسئةحترجردحاؼبيئثداتمنحأكثرحاألحئااألظباؾححعثدٌحتيحححح
رحبعضحاتفعاتئاتحاغبئريةحاألنزيبئةحعنحقدلحأعثدادحكيَتةحمنحاتصغارحكحتأثٌحكحتكاثرىاحفضالنححىايفحمبرح

األظباؾحاؼبلرثةحباؼبيئثداتحتكدسبححكماحأفٌححح،اؾحأكثرححساسئةحتإلصابةحباألمراضفباحهبعلحاألظب
اتقاتلةحمنحاتًتاكئزحغَتححكحقثدحترحظحأفٌحح،فباحيقللحمنحقئمدهاحاإلقدصادديةحطعمانحغرييانحغَتحمسدساغانح

رحيفححثدثحبعضحاتدغَتاتحيفحبعضحاتدصرفاتحاتسلركئةحتيعضحاألظباؾحفباحيؤثٌحربيححD.D.Tحمادة
األظباؾحيفححبَتةحاتياسلحبسيبحاتصئثدحكححت،حفقثدحتناقصيفحاتدغذيةحكحنشاطهاحيفحاتسياحةحكفاءهتا
ح.ثحاؼبائ حعلىحمعثدالتحتكاثرىالرٌحتدتأثَتحا
مائ حسئؤدمححطحوحيفحأمحمسمنحاألراض حاتزراعئةححاؼبغسرتةيةحاتدغَتاتحيفحضبرتةحاألمالححاؼبغذٌححفٌحإححح

احكماحأهنٌح،ححاتنهرحـؼبائئةحسراءحيفحاتيحَتةحأخدالؿحاتدرازفحبُتحاجملامئعحاؼبخدلفةحيفحاألحئاءحاإحكحإىلحتغٌَتح
ح.1حDeoxygenationشجعححثدكثحإزاتةحاألكسجُتحيفحاؼبئاهحتيح

سحيفحاؼبئاه،حاتذمحيقللحبثدكرهحمنحعملئةحدرجةحنفاذيةحضرءحاتشمحقللحاتركاسبحدباحفئهاحمنحتربةوحتيحححح
فضحمنحقثدرةحاتكائناتحاتيتحتعدمثدحعلىحاتنظرحيفحإندقاءحاتدمثئلحاتضرئ حيفحاتنياتاتحاؼبائئة،حكحىبيح
قللحمنحفقسحاتيئض،حكحمنحكحتلفحخئاشئمحاألظباؾ،حكحتيححاتغذاءحعلىحاإلمساؾحباتفريسة،حكحتسثدٌح

                                                           

ح.136،ح233،حصح2006حسُتحعل حاتسعثدم.حاتيئيةحاؼبائئة،حاتئازكردم،حعماف،حح- 1
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ثاتحاألخرل،حكحبعضحاألحئاءحتيعضحاؼبلرٌححكاسبحكناقلةوحعملحىذهحاترحقثدرةحاتصغارحعلىحاتيقاء،حكماحتىح
ح.1دَتيااتصغَتةحكحاتيك

اغباصلححثدتئلحعلىحاتدثدىررحاتيئي اتحىرحرضحاألبرشححبئيةحيفحظهرنراعحاتذمحاتنقصحيفحاألحإفٌحححح
ح.فئو

 :البيئي الطبيعي و مراحل تدىوره الوسطرابعاً: 
اتدغاض حعنحعقلنةحاتدعاملحمعححظاـحاتيئي ،حتذتكحفإفٌحيفحاتيئيةحدكرهحيفحعملحاتنحفوحرٌحكىحميححتكلٌححإفٌحححح

ئة،حكحقثدرهتاحكحؿبثدكديةحقثدرةحاتيئيةحاتدعريضحغالؼحاغبئرمىذهحاؼبكرنات،حكحاتدغاض حعنحؿبثدكديةحات
ح.2لحخطرانحكيَتانحعلىحاتيئيةحكحعلىحاجملدمعحاتيشرمشكٌحاتذايتحييححاتدحٌكمعلىحاتدجثددحكح

ثاتحيفحأرجائوحكححثدكثحندشارحاؼبلرٌحرضحاألبرشحىرحندئجةحااغباصلحيفحححاتدثدىررحاتيئي حإفٌحححح
حثاتؼبلرٌحاتيئي حيفحإعادةحاسدعماؿحاكفاءةحاتنظاـحظهرتححقثدحثحيفحاترسطحاتيئي حاتطيئع حفئو،حكحاتدلرٌح
ح:ظهرينطرحهاحاإلنسافحيفحاترسطحاتيئي حاتطيئع حدباتيتح
لحمثحنظاـحاتيئي حأفحتعاملحمعحمثلهاسيقحتلحعاتئةوححتعاملحمعهاحاتنظاـحاتيئي حبكفاءةوححنفاياتهحح-1

ح.ئاتحاتقلئلةحمنحاؼبخلفاتحاتعضريةحاتطيئعئةاتًتاكئزحكحاتكمٌح
اتحاتقمامة،حيفحمكيٌحمثلحاؼبركياتحاتيالسدئكئةححؿبثدكدةوححتعاملحمعهاحاتنظاـحاتيئي حبكفاءةوححنفاياتهحح-2

داجحإىلحمثٌدةحزمنئةحطريلةحملحيسيقحتلنظاـحاتيئي حأفحتعاملحمعحمثلها،حتذتكحربحمعقثدةهححكحى حمركياتهح

                                                           

حارثحجيارحفهثد.حعادؿحمشعافحربئع.حاتدلرثحاؼبائ حمصادرهحـباطرهحمعاعبدو،حمكديةحاجملدمعحاتعريبحتلنشرحكحح- 1
ح.75ح،حص2010اتدرزيع،حعماف،ح

مقثدمةحيفحاتثقافةحاتيئيئة،حمركزحاألنراءحتلخثدماتحاؼبكديئة،حثدحسلئماف.حناظمحعئسى.حفئاضحسكئكر.حؿبمح- 2
 .111،حصح1997دمشق،ح
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شكلةحتراكمهاحمنحكحىكذاحتصيححمح،ريقحاتعراملحاتطيئعئةح)احمللالت(صحمنهاحعنحطاتدخلٌحححىتحيدمٌح
ح.1يفحاغبرضحةحيفحاتنظاـحاتيئي اؼبشكالتحاترئئس

ةحدبعٌتحأهناحتئستحعلىحدرجةحكيَتةحمنحاحىشٌحبأهنٌححمنطقةححرضحاألبرشكنحكصفحاتيئيةحيفحيبيحححح
ثحاجملاؿحتدمثلحأخطارحتلرٌحبسيبحتلرثحهنرحاألبرش،حكحضعئفةححرهتاحعلىحاتدنقئةحاتذاتئةاتدعقئثدحكحقثد

محإىلححثدكثحخللحيفحاتدرازفحيؤدٌححفباحـحاتيئي اةحتلنظصئبحاتعناصرحاغبئةحكافٌحاغبئرمحاؼبائ حيفحأهناحتيح
حاتيئي .
ىحيكرفحاعبريافح،حفف حاجملرلحاألعلحرضحاألبرشحأقساـحصائصحاتيئيئةحكحاغبئريةحيفزبدلفحاػبححح

حاؼبئاهحىناحنظرانحتنظافدهاحتكرفحغنئةنححسريعان،حكحاتعراتقحاؼبائئةحكحاؼبرادحاتعضريةحقلئلة،حكحتكنٌح
،حأماحاجملرلحاألكسطح،حكحتعئشحفئهاحأكحتقصثدىاحبعضحأنراعحاألظباؾحكحاتطئررنحلباألكسجُتحاؼب

رحاؼبزيثدحبسيبحترفٌححعحاتنيايتحكحاغبئراٍلتدنرٌحغٌتحكحا،حكحيزدادحاتفئوحسرعةحاؼبئاهحتساعان،حكحتقلٌحافإنوحيزدادح
تسدمرحاغبركةححخدلفة،حكحيفحاجملرلحاألدٌلمنحاؼبرادحاتعضريةحكحاؼبغذيةحكحاغبشراتحكحاتكائناتحاؼب

 األمراتياسلححسثدٌححاتذمحوبدجزهح2أقلحباتطم ثرحغنانحباؼبرادحاتعضريةحكحصيححأكاتيطئيةحتلمئاه،حكحتيح
 اؼبئاه كعجزت معاؼبو من اتكثَت اتنهر ؾبرل أفقثدتحكثَتةوح أعشابوحكح شجَتاتوح مبرٌح إىل لأدٌح اتذم
ؼحعلئو،حدعرٌحاجملرلحاتذمحباتكادحيبكنحاتحعنحربثديثد اتغربئةهنرحاألبرشحءحأجزا يف تدراجثد اتيت اتقلئلة
ح.ـحتنظئفوثدىحعىحاتحاتكثَتةحىناؾحكحتًحقىحئػ حضىحةحتلدىحقريةحاتروبانئحقربةحكخاصٌح
منهاحتدحللححإىلحتكرينحطيقةوححاألدٌلحيفحاغبرضاتنهرححعاحفاياتحعلىحقفاتحكحاتنخلٌحاؼبحترسئبحأٌدلححح
ندشارحاتفطرياتحكحاتثديثدافحذاتحاػبلئةحاتراحثدةحفباحيعملحعلىحائعئانحبأسلربحالحىرائ حيعملحعلىحطي

                                                           

،ح2005سام حعيثدحاغبمئثدحضباد.حأيبنحؿبمثدحاتغمرم.حاتيئيةحكحاتدلرث،حاؼبكديةحاتعصريةحاؼبنصررة،حاؼبنصررة،حح- 1
ح.223صح

ح.133،حصح2011ق،حدمشق،حؿبمثدحؿبمردحسلئماف.حجغرافئةحاتيئيات،حجامعةحدمشح- 2
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حكريهةوحححتثدىررحخصائصحاؼبئاهحاتيتحيبئلحترهناحإىلحاترمادمحكحيدصاعثدحمنهاحفقاعاتحغازيةحذاتحرائحةوح
بدأثَتحضآتةحضرءحاتشمسحاتذمحيصلحإىلحاؼبئاهحسهمحتغئَتحترفحكحييحح،دةحدرجاتحاغبرارةيازحتزدادحب

محبثدكرهحإىلحمرتحاتعناصرحطيقةحاؼبئاهحاتدحدئةحيفحضعفحعملئةحاتدمثئلحاتضرئ حكحيرقفهاحكحىذاحيؤدٌح
كحمعحح،نةحتعنصرحاألكسجُتر حكىحاؼبائئةحكحكميحاتنياتئةحذاتحاتفائثدةحاؼبزدكجةحكمصثدرحغذاءحتلكائناتح

حادة،حكححرحبصررةوحباجملاؿحاغبئرمحيفحمئاهحاتنهحلٌحاحىبيًحصيححاؼبئاهحشيوحمئدةحفبتلئةحاألكسثدةحاسدمرارحعم
حساعثدحعلىحاندقاؿحاتعثديثدحمنحاألمراضحإىلحاإلنسافحكحخاصةحاتربائئةحمنهاحمثلحاتدئفردييح

(Typhoid)اتكرتَتاكح،ح(Cholera)تدهابحاتكيثدحاتربائ كحإ،ح(Hypatitis)افةحإىلح،حباإلض
تييٌُتحكح،حاغبساسئةحكحأمراضح(Dysentery)ارياأمراضحاتفشلحاتكلرمحكحاتيلهارسئاحكحاتثدكسند

حاتصررةحاتداتئةحتػىلىٌرفحمئاهحاجملرلحاألدٌلحتنهرحاألبرشحباتلرفحاترمادمحندئجةحاتدلرثحاؼبائ حيفحاتنهر:

ح
ح.دمح)تصريرحاتطاتية(مئاهحاجملرلحاألدٌلحتنهرحاألبرشحذاتحاتلرفحاترماح(حتيٌُتح7اتصررةح)

معظمحاتسكافحاتذينحيقطنرفحح،حجعلباتصرؼحاتصح حكيَتوحححلرثوحاتياسلحمنحتحتعاٍلححبَتةحسثدٌحححح
فاتحاتصرؼحثةحدبخلٌحلرٌحاؼبحمئاهحاتيحَتةححمنفحيفحاؼبنطقةحرحاؼبزارعحيعاٍل،حكحيشدكرفحمنحاتيحَتةحرييانحق

حجممنهمحوبيححكيَتانحححثحجعلحعثددانحاتدلرٌحىذاححفاتحمعاصرحاتزيدرف،حكؼبخلٌححةنحاتصح حغَتحاؼبعاعبةحإضاف
دبئاهححربداجحإىلحسقايةوححسديثداؿحاتزراعاتحاؼبركيةحبأخرلحبعلئةحالاعنحسقايةحأرضوحدبئاهحاتيحَتة،حكح

اغبرارمحقحي حطىحلحاتدىحأدٌح،حكماحاؼبائئةحائجحاتدحاتئلندكفقححتلرمٌحححَتةمئاهحاتيباترغمحمنحصالحئةح،حاترمٌح
إىلحإحثداثححعمقحاتيحَتةاؼبأخرذةحمنححاترمٌحئاهحلبفاضحدرجةححرارةحمتيحَتةحإىلحااغباصلحيفحمئاهحا

اتعناصرحاتغذائئةححثدًحقٍحفػىححيفححبَتةحاتياسلحإىلحترسئبحاتطم لحأدٌحآثارحسليئةحعلىحاتنياتاتحاؼبركية،حكح
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عحكحتراكمحذبمٌححل،حكحأدٌحثدحاتغذائ قٍحاألظبثدةحتدعريضحاتفىححسدخثداـندشرحااتلنيات،حكحباتدايلححاتالزمة
حىلحاتنهر،حكيةحإؿحاؼبرادحاؼبغذٌحرحدخكحإىلحتكاثفها،ححكتحكحاتفرسفررحيفحاغبرضحاؼبائ تحاآلزحمركيا

باتدثدىررحاتيئي حكحؼبائ حاغبرضحاحبثدأحكضع،حكحنهراتدرازفحاتطيئع حيفحاتبحلٌحخفباحأ،حرتفاعحكثافدهاا
ح.اتدغَتحاتدثدرهب حمعحاتزمن

ةحاألنظمةحاتيئيئة،حكماحةحعلىحصحٌححاتئانحتلثدالتاؼبؤشراتحاؼبسدخثدمةححمنحأىمٌحححئائ اتدنرعحاألحعثدٌحييحححح
ح.1حئائ حاتعايلحؽبذاحاتنظاـعزلحإىلحاتدنرعحاألغاتيانحماحييححي يحبئحنظاـوححسدقرارحيفحأمٌحاالحفٌحإ

فئو،حكحعلىحاتغالؼححاتعملئاتحاتيتحتدمٌححاتطيئع ،حكحرسطحاتيئي عناصرحاتحيفتطيئع حرحاتنياتحاؤثٌحييحححح
لحاتنياتحعنصرحاتدرازفحيفحثٌحرانحباتنياتحىرحعاملحاغبئرافحكحاتًتبة،حكحيبيحكأكثرحاتعناصرحتأث ح،حاغبئرم
ح.2اترسطحاتطيئع  حبُتحبقئةحعناصرحباتدرازفحاتطيئعح،حفاتقضاءحعلئوحىبلٌحسدقرارحاتيئي كحاالحاتطيئعة

حهاتكنٌححمدجثددةهححطيئعئةهححراردهحمحيفححرضحاألبرشحاغبئراناتحاتربيةحكحاتغطاءحاتنيايتحاتطيئع حإفٌحححح
ة،حكحيفحىذهحصعيمنحاألمررحاتحتصيحقثدحأعملئةحذبثديثدىاححمنحاتدثدىررححبئثحأفٌححإىلحدرجةوححكصلت

بعضحأنراعحاتنياتاتححيفحاتدناقصحاغبادٌححبسيبحتدجثدداةحاتصعيارىاحمنحاؼبراردحاتطيئعئةحعديااغباتةحيبكنح
يفححرضحاألبرش،حححكحاتنيايتنقراض،حكحتثدىررحكحتراجعحاتغطاءحاتغايبحكحهتثديثدىاحباالاغبئراناتححك

حغبرضحاألبرشحبدأثَتىاحعلىحاتنظاـحاتيئي حفئو،ححئثحيفحاجملدمعحاتيئي ضطرابانحاغبرائقحاحعقًحرٍحتػيححكما
ح.ضاتحكحعالقاهتاحمعحبعضهاحاتيعرحاتكائنم حثدىحتيح

                                                           

،حصح2008عادؿحمشعلحربئع.حأساسئاتحاتدنرعحاإلحئائ ،حمكديةحاجملدمعحاتعريبحتلنشرحكحاتدرزيع،حعماف،حح- 1
ح.109

مقثدمةحيفحاتثقافةحاتيئيئة،حمركزحاألنراءحتلخثدماتحاؼبكديئة،حفئاضحسكئكر.حؿبمثدحسلئماف.حناظمحعئسى.حح- 2
 .104،حصح1997دمشق،ح
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سدقرارحاتغطاءححاتنيايت،حمثلحاةحيفحعثدـحذاتوحمنحاتعراملحاؼبهمٌححثدٌحطححبىحاخحاتيحرحاؼبدرسٌحنىحميححثدٌحعييحححح
دحاتشثديثدحأكحاتصقئعحاعباؼحاتطريلحاتذمحيبنعحإعادةحاتنمرحاتطيئع ،حكحفًتاتحاتربححتصئفحاغبارا

شكلحعلىحاتشثديثدحكحاتكثئفححاؽبطلحكح،قدلحاألنراعحاتيتحالحتدحملحاتربداتذمحيحاتطريلحشداءنح
حرحعلىحزيادةحاتدعريةحكحاإلقبراؼؤثٌحييفحمثدةحقصَتةححةعاتئةحاتشثدٌححdownpoursزخاتححمطريةح

حكحييلغححجمهاح،سدفادةحمنهادكفحاالحثدرحمعظمحكمئاتحاؽبطلحبرصرؽباحإىلحاتيحرحاؼبدرسط)هتيح
تنيايتحىذاحماحسيبحتثدىررحاتغطاءحاح،حكاتغطاءحاتنيايتحكحتثدىررحاألراض حعثدـحمبرٌححكحثٌح(،ح3ـ.ـ35.2

ئشحكحاغبشااألراض حاحملركثةحكححثدًحقٍحفحكحتطايرحكحطمرحاتيذكر،حكحفػىحلىحتػىححكح،كبرحاألنراعحغَتحاؼبرغربة
رىاحخالؿحفصلحتدرفَتحاترطربةحاتضركريةحتنمرحاألشجارحكحتطرٌححكايفححاؽبطلحشداءنححإفٌحاؼبراع ،ححئثح

ح.طلتنمرحاألعشابحخارجحفصلحاؽبحيقىحغَتحكاؼوحيوحكحتكنٌحح،اعبفاؼ
،حيفحاتشداءحقرمكحجرؼحاتًتبةحبشكلححرحعملئاتححتٌحعلىحاتسفرححاعبيلئةحإىلحتطرٌححطلاؽبحلأدٌحححح

األكديةحجافةحاتفاصلةحبُتححصيححاتظهراتحكحاتيالطاتفديح،ححجريةحفحمكاهناحمساحاتوحل ححئثحزبيىح
لححتلزراعةح،حكحتأخذحمعاملحصٍحتىحححتربةنحكالححىٌتححسطحئانحح،حفالحينابئعحكحالحجريانانحجرداءحيفحفصلحاتصئف

رافقحييحكحح،قةحيفحاتصخرراؼبدعمٌححاغبئاةحباتظهررحمعحظهررحاتئنابئعحيفحبطرفحكحعلىحجرانبحاألكدية
رحاألراض حرفٌح،حفباحييحكحاحملمرتةحمنحاؼبرتفعاتحاتشرقئةاةحباتًتبةحاؼبغسرتةحتساعحرقعةحاألراض حاؼبغطٌحاذتكح

بدعادناحعنحاؼبرتفعاتحكحازدادحاماحكلٌحححناشطةوححقدصاديةوحاحبشريةوححراعةحكحباتدايلحقئاـححئاةوحاتصاغبةحتلزح
ح.األدٌلحذباهحاغبرضباتضاريسهاحاتكارسدئةح

معظمحأياـحاتسنةححجافةوححسئالتوحنقالبحأعايلحاألكديةحاتسئلئةحإىلحمارضعحاؼبائ حاؼبذكررحعكسحاتيىحححح
ح،حيفححُتحتصيححاتقطاعاتحاألكديةحكجردحينابئعحمغذيةحترؤكسرشححاؼبئاهحيفحاتصخررحكحعثدـحتحنظرانح

بئعحيفحاءحظهررحاتئنا،حكحذتكحمنحجرٌحاعبريافةحمسدمرٌححئةسئالتحاؼبائمنحاؼبحاتثدنئاحتعثددوححاترسطىحأك
ح.تدناسبحكحغزارهتاحرياهناحؼبسافاتوحتلكحاتقطاعاتحكحج
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غثدقة،حكحذتكحمنححتربةحاألراض حاتزراعئةحيفحاجملرلحاألدٌلحتنهرحاألبرشحيفحسهلحعكارحتربةنححعثدٌحتيحححح
ح.مظاىرحاتدثدىررحاتيئي حيفححرضحاألبرش

ح،ارحكحاعباذبئةحاألرضئةكبثدباالحطةهحمرتيححرضحاألبرشحراتحاعباريةحيفحطيئعةكثَتانحمنحاتدطرٌححإفٌحححح
سطحححكحجفٌححندقاؽبا،اكحغسلحاتًتبحمنحاألمالححكححاعبريافحاتسطح زدادحاكبثدار،حماحزادحاالفكلٌح

،حاألجزاءمنحاغبرضحتنعكسحعلىحبقئةححاتدطرراتحاعباريةحيفحأمحجزءوحح،حكماحإفٌحاتًتبةحمنحاؼباءحبسرعة
تشكلحاعبرياناتحاتسطحئةحكححإىلحأكالنحثٌححمحإىلحإشياعحاتًتبةحباترطربةؤدٌحيمنوححأمحجزءوححعلىحطلفاؽب

علىحاتنهرححسثدٌحاتإقامةحح،حكحإفٌحرتفاعحمنسربحمئاهحهنرحاألبرشحقيلححبَتةحاتياسل،حكحااؼبسئالتحاؼبائئة
قطاعححاتصناعةحكحقطاعكححقطاعحاتزراعةحسدفادةحمنهاحيفتالحاتفصلئةحعلىحخزفحمئاهحاتسئرؿحساعثد

كحنظاـحاعبريافححعلىحمقثدارحاتندححكحاتًتشئححكحاغبتٌححرحفرحقطعحغاباتحاتسيؤثٌحكماحمئاهحاتشرب،حح
ح.تداتئةحتوحمنحاغبرضححكحيفحاألجزاءحارحاؼبائ حيفحاتسف

رحعلىحاتعملئاتحمدعثددةحاعبرانبحتؤثٌحححقئقئةهححسدخثداـحاألراض حكححراثدهاحتغَتاتهحاينجمحعنحححح
بحتركئيهاحاتًتبةحكحيدخرٌححمحكحذبفٌحىبدف حاتغطاءحاتنيايتحاتطيئع ،حكحيدناقصحاعبريافحاتنهرححإذح،اتطيئعئة

صيححاتًتبةحيفححاتةحتيححةحسنراتوحكحبعثدحعثدٌح،حكاسعحؽبرمرسحكحتنشطحاتدعريةحبشكلوحكحتدناقصحكمئةحا
سدخثداـحاثدةحكحالحبزراعةحاتيقرتئاتحكحالحباإلهناؾحاتداـ،حكحالحيبكنحإعادةحبناءىاحالحبإضافةحاألظب

بحاتًتبةحاتناصبةحعنحاتفعاتئاتحاتيشريةحتكرفحئاتحزبرٌحعملحأفٌححنتحاتثدراساتئٌحبػىحح،حإذيةاألظبثدةحاتعضرح
ح(.1975غالدكؾحكحغَتهح)حمنحاتدعريةحيفحاتعملئاتحاتطيئعئةحاتعاديةحمرةنح1000-100أسرعححبرايلح

سدخثداـحاتكثئفحتلميئثداتحيفحاتزراعةحاتظركؼحاؼبالئمةحتًتاكمهاحيفحاتًتبة،حكحاؼبناطقحعنحاالحنشأححح
محىذاحبثدكرهحإىلحكحيؤدٌحح،،اتغطاءحاتنيايتحكحغَته(حبَتةحاتياسل)حيفحاغبرضحاألخرلحمنحاتيئيةحاتطيئعئة

ؼبسدمرحيفحاػبالياحكحاألنسجةحمعحذباهحكبرحسبركزىاحااتحاغبئة،حكحاالؽباحكحتراكمهاحيفحأعضاءحاتكائنندقاا
اغبئريةحكحعلىحسدمرارحأكلحاؼبرادحاغباكيةحعلئهاحكحاهذاحاتشكلحتدزايثدحخطررهتاحعلىحاألعضاءحا
ندشارحاؼبيئثداتحكحربرؽباحندئجةحاتعملئاتحاتيئرترجئةحكحاؼبائئةحكحاعملئةححكحتدمٌحح،تعالقاتحاتغذائئةا
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وحعنثدحنٌحفإح،حكحباتدايلئثداتحداخلحاتًتبةحكحاترسطحاؼبائ اتدفاعالتحكحاألكسثدةحاتيتحزبضعحؽباحاؼبي
محإىلحذتكحيؤدٌححفإفٌحسدخثداـحاترسائلحاتكئمئائئةحيفحمكافحةحاغبشراتحاتضارةحكحاألعشابحاتطفئلئةحا

ح.1يفحاتيئيةحاتطيئعئةح)اترسطحاتطيئع (حفعل يححزبريبوح
الحظحيفحإىلحأضرارحباتغةحعلىحاتنياتات،ححئثحييححعلمئةوححبةوحمحاسدعماؿحاؼبيئثداتحبثدكفحرقايؤدٌحححح

ؽحكحةحاتدعرححشثدٌحغٌَتحكماحكحتدحح،صفراءحفاقعةحيفحترفحاألكراؽحاتيتحتغثدكحظبراءحداكنةحكحمنحثٌححرهحاتيثدايةحتغئػٌح
علىححاإلنسافحتأثَتىاحعلىحإضافةنحإىل،حمرتحاتنياتاتحكحمنحثٌحح،اؽبرمرنات،حفدفاعلحاتًتكئبحاتضرئ 
رحغَتحمحىذهحاؼبرادحإىلحتطرٌحكحتؤدٌح،حياتسدقالبحاؽبرمرناتحاعبنسئةحتلثثدا،حكحعلىحاعبملةحاتعصيئة
حمنحدسيبحيفحقدلحاتكثَتاؼبيئثداتحاغبشريةحاتكئماكيةحتحأفٌححكماحك،ححغبئةمنحاتكائناتحاحطيئع حتكثَتوح

ح.2اتًتبة،حكحاتيتحؽباحدكرىاحاؼبهمحيفحاتدرازفحاتطيئع حتليئيةحيفاألحئاءحاتثدقئقةح

نطالؽحأكاسئثدحاتنئًتكجنحعدربحمصثدرانحالتيححبئرترجئانحأكحكئماكيانححخدزاؿحاتنًتاتحسراءنحاعملئةححإفٌحححح
(NO,N2Oحاتيتحوبيٍح)صحأكاسئثدحاتنًتكجُتحمىحثدٍحتيح،حكماحمشاركدهاحيفحربطئمحطيقةحاألكزكفحلمىحدىح
(NxOحيفحطيقةحاتسًتاترسفَتحمكرٌح)كسةحمنحسطححاألرضحفباحنةحغالفانحيبنعحنفاذحاألشعةحاؼبنع
يسيبحتراكمحاؼبشدقاتحاتنًتاتئةحمثلحاتنئًتيتحيفحمئاهح،حكماحرتفاعححرارةحاتكرةحاألرضئةاحسيبييح

تكرينحمادةحاتنئًتكزامُتححمنهااتزراع حإىلحكثَتحمنحاؼبشاكلحاتشربحكحمئاهحاتصرؼحاتصح حكح
Nitrosamineتكرينحمادةحاؼبئثامرجلربُتح،حكحاؼبسييةحتسرطافحاؼبعثدةح

Methamoglobineرقةحاتذمحيبنعحإربادحىئمرجلربُتحاتثدـحمعحاألكسجُتحمسييةحظاىرةحزيحح
                                                           

.حأ.ـ.ريابدشئكرؼ.حترصبةحأمُتحطربرش.حاعبرانبحاعبغرافئةحيفحضبايةحاتطيئعة،حدارحعالءحاتثدين،حم.ؼ.مئالنرفاح- 1
 .85،ح82،ح48،ح41،حصح1996دمشق،ح

-121،حصح2009جغرافئةحاتصحة،حدارحصفاءحتلنشرحكحاتدرزيع،حعمافح،حخلفححسُتحعل حاتثدتئم .حح- 2
ح.125
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سئلحأمُتحاؼبسييةحتطفراتحتكرينحمادةحاؽبئثدركككح،حBlue babiesاتثدـحيفحاألطفاؿحاترضعح
ح.معحاتزمنحاتيحَتةحيفحEutrophicationادحاتنمرحاتيئرترج حزديا،حكحجنئنئة

حثدكثحظاىرةحاإلغناءححسيب،حكحتيحاإلنسافحكحاغبئرافحعلىحساـوححبشكلوحمركياتحاتفرسفررححرتؤثٌحححح
منحاؼبعادفححرحكثَتوحمحاتكمئاتحاتزائثدةحمنهاحإىلحعثدـحتئسٌحتؤدٌح،حEutrophicationاتيئرترج ح

ح.1محإىلحنقصحاتنمرحاتنيايتفباحيؤدٌحاتنادرةحمثلحاتنحاسحتلنياتاتح

حنقصحاؼبرادحاتغذائئةحاتالزمةح:يفحاترسطحاتيئي حاتطيئع حررحاتًتبةاآلثارحاؼبًتتيةحعلىحتثدىحمنحأىمٌححإفٌحححح
ح،حكحإغباؽكححئرانئةحنياتئةوححؾبمرعاتوححنقراضا،حكحنقصحعثددحاألنراعحاغبئريةحكحمبرهحتيناءحاإلنسافحك

ح.2نافعةحكثَتةوحححبحاهجرةحطئرروحسيٌحداتكحح،اتضررحباتثركةحاتسمكئة

كححتثدىررحاترسطحاتيئي حاتطيئع حيفححرضحاألبرش،حؾباالتحكحمراحلماحسيقحإىلححشَتحكلٌحييحححح
ثحاؼبنظرمةحاتيئيئةحاؼبسدرياتحاحملدملةحتدلرٌححيبكنحسبئئز،حكحرئئسوححثحاتيئي حبشكلوحلةحباتدلرٌحثٌحمىحدىحأسيااهاحاؼب
ح:علرماتحاتسابقةحباتشكلحاآليتعدمادحعلىحاؼبحرضحاألبرشحبااليفحمناطقح

ح.صافئداتنهرحاألبرشحيفحمنطقةحاألكسطححثحبئي حمدرسطحيفحاغبرضتلرٌحمسدرلحح-1
ح.مشىتحاغبلرتنهرحاألبرشحيفحمنطقةحاألعلىححثحبئي حمرتفعحيفحاغبرضتلرٌحمسدرلحح-2
حيفحناحئيتحاتصفصافةحكحاألدٌلحيفحسهلحعكارححبئي حمرتفعحجثدانحيفحاغبرضثحتلرٌحمسدرلحح-3

حاغبمئثدية.

                                                           

دكرحاتكائناتحاتثدقئقةحإهبابانحكحسليان،حدارحاتفكرحاتعريب،ححؿبمثدحقبئبحإبراىئمحأبرحسعثدة.حاتدلرثحاتيئي حكح- 1
ح.142،ح136،ح135،حصح2000اتقاىرة،ح

 .289،حصح2010فدحئةحؿبمثدحاغبسن،حمشكالتحاتيئية،حمكديةحاجملدمعحاتعريبحتلنشرحكحاتدرزيع،حعماف،حح- 2
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يفحأقصىحشرؽححرضححلحيفحناحئةحشُتحكحيفحقريةحعئرفحاترادممىحدىحؿبهٍحبئي ححالحيرجثدحتلرثهحح-4
حأبعثدحمناطقحاغبرضحعنحاؼبسئالتحاؼبائئة.ح،حكحنبااألبرش
يفحدرجاتحاغبساسئةحاعبئربئيئةححشَتحاؼبعلرماتحاتراردةحسابقانحإىلحإمكانئةحسبئئزحكجردحإخدالؼوحتيحححح

ةحاألدٌلحتنهرحاألبرشحذاتححساسئحبرش،حفمناطقحسهلحعكارحيفحاغبرضألبُتحمناطقححرضحا
جئربئيئةحاألكسطحذاتححساسئةححجئربئيئةحكيَتة،حكحمناطقحاغبرضحاألعلىحكحمعظمحمناطقحاغبرض
حقلئلة.جئربئيئةحمدرسطة،حكحاؼبناطقحاتراقعةحمشاؿححبَتةحاتياسلحذاتححساسئةح
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 الفصل الرابع

 ة لحوض األبرشاإلدارة البيئي  

 

 ة في الحوض.المشاريع البيئي  أواًل: 

 من تدهور البيئة. ة في الحد  دور الجهات الحكومي  ثانياً: 

 ة بذلك.طات الخاص  ستعماالت األراضي و وضع المخط  اتغيرات ثالثاً: 

 .حوضالة في لطبيعي  ستثمار األمثل للموارد اة تفيد في االوضع خرائط غرضي  رابعاً: 
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 الفصل الرابع

 ة لحوض األبرشاإلدارة البيئي  

شمل مفهوم اإلدارة البيئية إدارة ادلوارد ادلائية، و محاية الًتبة، و محاية التنوع احليوي، و التخطيط يَ    
حوض البيئي و دوره يف التنمية، و لإلدارة البيئية دور يف االستثمار األمثل للموارد الطبيعية يف 

 األبرش و احلفاظ عليها.

 :ة في الحوضالمشاريع البيئي  أواًل: 

 أىمّ  منهنر األبرش  عدّ ، و يُ من حوض الساحل اذليدرولوجي جزءً حوض األبرش منطقة ل ك  شَ تُ    
حيث مّت استخدام مياه هنر األبرش للشرب و ة يف القسم اجلنويب للمنطقة الساحلية، اجملاري ادلائيّ 

و اقتصر استخدامها بعد تلوثها دبياه الصرف الصحي و الزراعي حالياً على الشرب يف الرّي سابقاً، 
و  وض األبرش،ة لإلىتمام حبع اجلهات الرمسيّ فَ شلا دَ الينابيع فقط و الري من مياه النهر ادللوثة حالياً، 

 ا:، و منهة و احلفاظ عليهاة لإلستفادة من موارده الطبيعيّ السعي للقيام دبشاريع بيئيّ 

 :(في الحوض هيدرومتريةالمحطة ال) ةمركز القياسات المائي   -1

بشكل  توت مهمصَ خ  لَ ت َ يف منطقة حوض األبرش  ةٍ مائيّ  دأ التخطيط إلنشاء مركز دراساتٍ بَ    
، وقد يولوجيو الب ئية النظام احلراري و اذليدروكيميايف ربديد تصريف مياه النهر فيو و مراقب رئيسٍ 

( النهر الرئيسو قة، روافد متفرّ و وض، ل احلكامللشروط اذليدرولوجية ) ة وفقاً قع احملطختيار مو ا مَت  
و ة نفوذ تربة الوادي، و رلرى النهر، قابليّ و ة، و للشروط اذليدروجيولوجية )منطقة سلارج ادلياه اجلوفيّ 

 فدند ادلصب( هبسم النهائي للنهر )عيف الق ةٌ قيمت زلطّ ، و أُ نطقة الفوالق و الكارست و غَتىا(م
 .وضاحلكامل لقياس اجلريان 
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م ضمن مشروع حوض 1974ة يف حوض األبرش عام للقياسات ادلائيّ  ل مركزٍ فتتاح أوّ ا مَت     
، و 1ةدلوارد ادلنطقة ادلائيّ  أكثر تفصيلً  على النهر بدراسةٍ  قعٍ ة مواحت ادلراقبة يف عدّ مسَ و  ل،الساح

ة ادلوارد ادلائية يف حوض األبرش و اإلستفادة ادلثلى منها كمورد سامهت احملطة اذليدرومًتية يف إدار 
 طبيعي يف احلوض.

 الباسل: سد  -2

ستفادة من ادلوارد ادلائية سمح باالة اليت تَ ادلشاريع البيئيّ  مشاريع إنشاء السدود من أىمّ  عدّ تُ    
 وانبا السدود اجلشمل مزايادلياه ، و تَ مصادر  للستفادة منستخدم السدود تُ ادلتاحة، حيث 

 اآلتية:
، على مدار العام الريّ  تأمُت مياهل يف قطاع مياه الشرب و قطاع الزراعة الستخدامها زبزين ادلياه -أ

 .و قطاع الصناعة
 الفيضانات. د مناحلتنظيم اجلريان، و  -ب
 ة.الكهربائيّ  توليد الطاقة -ج
 .2تربية األمساك -د

من يف ادلناطق السهلية  و ضررٍ  سببو من تلفٍ دلا كان يُ برش نهر األب ةيّ عنت اجلهات ادلىتمّ ا   
ات احلكومية سهل عكار، شلا دفع اجله ، و لضرورة مياىو يف ريّ تاءً احلوض أثناء فًتة الفيضان ش

 لريّ  الباسل يف منطقة صافيتا سدّ ىو األبرش هنر على رلرى  ركامي   طٍ متوسّ  شاء سد  قرار إن زباذال
                                                           

، مديرية درولوجيااذلي-1اجلزء-حوض الساحلولوجية واذليدرولوجية يف يات و الدراسات اذليدروجيالتحرّ  -1
 .4-2، ص 1979ئية، وزارة األشغال والثروة ادلائية، األحواض ادلا

زلمد زلمد الشاذيل. على على ادلرسي. علم البيئة العام و التنوع البيولوجي، دار الفكر العريب، القاىرة،  - 2
 .387، ص 2000



 .اإلدارة البيئية لحوض األبرش: الفصل الرابع

 

 

151 

 

صلاز مشروع مّت إ من العمل اجلادّ  و بعد سنواتٍ  ،م و ما دون100ذات ادلنسوب األراضي اجملاورة 
إلرواء سهل  م وىو كافٍ 1998وضع ىذا ادلشروع باخلدمة عام م، و 1997الباسل عام  سدّ 

و توليد الطاقة  ستثماره الريّ ا، و ىدف اً ة جدّ ة ادلهمّ قتصاديّ ىو من ادلشاريع اإل عكار بالكامل و
 .1ليت مل تنفذ بعدة االكهربائيّ 

ة و الباسل على هنر األبرش دبا يتناسب مع البيئة و العوامل الطبيعيّ  تصميم و تنفيذ سدّ  متّ    
 :الباسل  سدّ  ( خصائص45يبُّت اجلدول )ة يف منطقة حوض األبرش، و البشريّ 

 .(: خصائص سد الباسل45اجلدول )

 سد الباسل
 كم  8تا حبوايل على هنر األبرش جنويب مدينة صافي ادلوقع

 مًت فوق سطح البحر114.06 ادلنسوب
 سّد ركامي بنواة غضاريّة سلصص ألغراض الريّ  نوع السدّ 

 شركة اغروكومبليت البلغاريّة اجلهة الدارسة
 الشركة العامة الستصلح األراضي اجلهة ادلنفذة

 مليار لَتة سورية 1.276 كلفة إنشاء السدّ 
 م9/6/1990 تاريخ ادلباشرة
 م15/11/1996 تاريخ اإلصلاز

 م1998 االستثمار الفعلي
 م20/5/2001 مستلم استلم أويل

من قناة تزويد هنر  ³مليون.م 18من وارد هنر األبرش،  ³مليون.م 85 طريقة َملء السدّ 
 العروس

 ىكتار 10160 ادلساحة ادلرويّة من السدّ 
 مًت 50 ارتفاع السدّ 

 مًت 195.2 عرض قاعدة السدّ 
 مًت 8 عرض قّمة السدّ 

 مًت 733 طول السّد عند القّمة
 ³مليون.م 113.5 حجم التخزين األعظمي

                                                           

 .256، ص 2002عبد الكرًن حليمة. إقليم الساحل السوري، دراسة يف جغرافية ادلياه، جامعة دمشق،  - 1
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 ²كم   264 مساحة احلوض الصّباب
 مًت 112.80 منسوب التخزين الطبيعي
 ³مليون.م 103.16 حجم التخزين الطبيعي

 مًت 88.3 منسوب ُسد ة احلماية )منسوب قّمة السّد(
 مًت 115 ة الغضاريّةمنسوب قّمة النوا

 مًت 81.5على ادلنسوب )منسوب التخزين ادليت(  3مليون.م 3 احلجم ادلّيت
 مًت 69 منسوب قاع النهر

 ³مليون.م 100.16 احلجم ادلفيد
 ىكتار 689 مساحة سطح البحَتة

 كم  6.3 طول البحَتة
 ³مليون.م 91 حجم اجلريان السنوي
 مم 1066 معّدل اذلطل السنوي

 /ثا³م 515 ة ادلفيض )تصريف ادلفيض اجلانيب(غزار 
 /ثا³م 55 غزارة ادلفرغات
 بيتونّية-جانيب نوع قناة ادلفيض

 م2003عام  ³مليون.م 106.322 أكرب كمية زبزين وصل إليها
 مم 2300معدين،  نوع و أقطار مأخذي التفريغ

 2 بّوابات التفريغ
 م2000عام  تاريخ أول وصول للتخزين التصميمي

 ³مليون.م 1.984 حجم الردمّيات اإلمجالّية
 127 عدد نقاط ادلراقبة ىبوط و إنزياح

 102 عدد البيزومًتات /تصريف/
 حوض هنر األبرش اسم احلوض
 سد الباسل اسم السد

 الري و إنتاج الطاقة الكهربائية اذلدف من السد
 طرطوس احملافظة

 Study and complete design works for theلطالبة اعتماداً علىادلصدر: من عمل ا
integral development of the Akkar plain, second stage, Abrache system, 
second phase, final design and tender documents, volume 2-6, Abrache 

dam, ministry of irrigation, 1988, p 2,164. 
 حَتة ادلتشكلة خلفو و ىي حبَتة الباسل: تٌبُّت الصور التالية سد الباسل و الب



 .اإلدارة البيئية لحوض األبرش: الفصل الرابع

 

 

153 

 

 
 الباسل )تصوير الطالبة(. منشأة الربج يف سد(: تبُت 8الصورة )

 
 سد الباسل )تصوير الطالبة(.(: تبُت 9الصورة  )

% من اذلطل 1، و و الربيع اذلطل يف فصل الشتاء % من99منطقة حوض األبرش  ىلقّ تت   
ة اذلطل ، حيث تًتافق درجة حرارة الصيف ادلرتفعة مع كميّ كما ورد سابقاً   الصيففصل يكون يف 

،  يف ادلنطقة تقلل قدر اإلمكان الفاقد ادلائي شبكة ريّ تصميم  اقتضىاألدىن خلل ىذا الفصل، شلا 
اذلطل يكون حول  نّ أ، كما عاليةٍ  ةٍ ذو إنتاجيّ  من أجل احلصول على زلصولٍ  عتماد أساسيّ اك

تكون مناطق  يف حُت ،هنر األبرش واديع األمطار لمَ جْ تَ مناطق ُمسْ  ل فعلياً شكّ ادلناطق ادلرتفعة اليت تُ 
 .1األدىن يف سهل عكار وضة اذلطل فوق السهل يف احللَ زْ عُ 

                                                           

1 - Study and complete design works for the integral development  of 
the Syrian Akkar plain and Bekaa area, first phase, technical and 
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األوسط و األدىن لنهر األبرش يف نواحي  دبياه حبَتة الباسل يف احلوض للريّ  مّت إنشاء شبكاتٍ    
، و ىذه الشبكات دلياه الريّ  راعي  ز  ع شبكات صرفٍ ة، ترافقت مصافيتا و الصفصافة و احلميديّ 

 ي:ى
 الباسل: سد   شبكات ري   -أ

مليون  81بينما ادلستعمل منو حوايل ، 3مليون م 103.16 الباسل سدّ ة لالطاقة التخزينيّ بلغ تَ    
يبلغ طول  ،منفذة يف سهل عكار خلل شبكة ريّ  من ىكتار 10160روي مساحة و يَ فقط،  3م

 .كم  2725605الفرعية  واتكم، و القن  405514 فيها ئيسيةناة الر الق
)ادلساحة ىكتار  7330 كم لريّ   198بطول )فلومات( من شبكة زلمولة  تتألف شبكة الريّ    

 بالضخّ ىكتار  2830 كم لريّ   183بطول )ضاغط طبيعي( و شبكة مطمورة  ،ة بالراحة(ادلرويّ 
 ، و يبلغ تصريف مآخذ الريّ كم  381قدره  ة الريّ ي لشبكو بطول كلّ  ،بوساطة زلطيت ضخّ 

 .ىكتار من أصل الشبكة 754واء إلر  دبحطيت رفعٍ  الشبكات مزودةٌ /ثا، كما إن 3م10.5
 و و الفستقخضار لل اً مصدر  دعمن سهل عكار الذي يُ  كبَتةٍ   حاتٍ روي هنر األبرش مسايَ و بذلك 

 مولة يف حوض األبرش:، و توضح الصورة التالية شبكات الري احملسورية يفات احلمضيّ 

 
 األدىن لنهر األبرش )تصوير الطالبة(. الري احملمولة )فلومات( يف احلوضشبكة (: تبُت 10الصورة )

                                                                                                                                                               

economic report with general scheme, volume 6, agrarian economic 
studies, ministry of  irrigation, 1985, p 4,6. 
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 شبكات الصرف: -ب
ىكتار و  10160اإلرواء لكامل مساحة  و مطمورٍ  مكشوفٍ  شبكة صرفٍ  رافق شبكة الريّ تُ    

  346.5ىكتار و  1350ساحة كم صرف مغطى دل  344.5كم منها  691بطول كلي قدره 
 .ىكتار 8810كم صرف مكشوف دلساحة 

و تصريفها إىل البحر و  م1.92-الصرف لرفع ادلياه من عمق  حطة ضخّ دة دبالشبكات مزوّ إّن 
 .MD-11 1 ىي متوضعة على ادلصرف

 حوض األبرش: فيمياه الصرف الصحي معالجة محط ات  -3
 بإقامة عدد من زلطات ادلعاجلة دلياه الصرف الصحيّ  ة للصرف الصحيّ قوم الشركة العامّ تَ    

ة من ث عن هنر األبرش و حبَتة الباسل و لكن حىت الوقت احلايل مل تدخل أي زلطّ لتخفيف التلوّ 
 .يد العمل الفعليات قَ ىذه احملطّ 

ها من وضع ةٍ ات و لكل زلطّ ألبرش سبع زلطّ ع تنفيذىا ضمن حوض امَ لغ عدد احملطات ادلزْ بَ    
احلصول عليها من  ذكر بعض البيانات اليت متّ أو فيما يلي  ،عدم التشغيل و نسب اإلصلازحيث 

و  ،ات معاجلة مياه الصرف الصحيّ عن زلطّ  ات و احملافظةو البلديّ  صرف الصحيّ ة للالشركة العامّ 
 اليت ديكن تقسيمها حبسب نسب اإلصلاز إىل:

 :ةفذمنات المحط  ال -أ
 زلطة معاجلة صافيتا: -1
و تنفذىا ة، لعَ تقع قرب قرية التَ ات معاجلة الصرف الصحي يف حوض األبرش، ىي أكرب زلطّ و 

فيها و نسبة اإلصلاز  ،وريةسَتة ل 192703720فرع السدود بقيمة -ةيّ ة للمشاريع ادلائالشركة العامّ 
ة و لكهربائيّ التعاقد لتوريد التجهيزات ا ة و متّ تنفيذ األعمال ادلدنيّ  متّ  اآلنو حىت ، 50%

                                                           

 .م(2014) يف زلافظة طرطوسو التعاون الدويل ية التخطيط مدير  -1
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قرية ة و لعَ التَ قرية م اجلزء اجلنويب من منطقة صافيتا و قرية ادلنزلة و د  خَ تُ ل ،توريدىا ة و متّ ادليكانيكيّ 
 ة معاجلة ذبّمع صافيتا اجلنويب:، و تبُّت الصور التالية زلطّ بيت الشيخ يونسقرية بيت عمران زينة و 

 
 .)تصوير الطالبة(ة معاجلة صافيتا يف زلطّ  بيت الشيخ يونس ة على قريةطلّ أحواض التهوية ادل( تبُّت 11الصورة )

 
 ة معاجلة صافيتا )تصوير الطالبة(.ترسيب دائري يف زلطّ ض حو ( تبُّت 12الصورة )

 
 يف زلطة معاجلة صافيتا )تصوير الطالبة(. َأةمْ أحواض ذبفيف احلَ ( تبُّت 13الصورة )
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 ة:مرَ ة معاجلة بعَ زلطّ  -2
 31841135فرع السدود بقيمة -ةئيّ ة للمشاريع ادلااليت تنفذىا الشركة العامّ   قرية بعمرةتقع يف

التعاقد على توريد  و متّ  ،ة( منتهيةة )ادلدنيّ %، و األعمال اإلنشائيّ 56.5و نسبة اإلصلاز  ةوريّ سَتة ل
كن مل ل ها،ستلماستلمها، و مت ة و تشكيل اللجان اللزمة الة و الكهربائيّ التجهيزات ادليكانيكيّ 

 .بيت ناعسةقرية و قرية بعمرة  بتخدًن ة، و ستقوم ىذه احملطّ يتم تركيبها بعد
 )ادلعيصرات(: معاجلة اذلرمل ةزلطّ  -3

 26إعطاء أمر ادلباشرة و تسليم موقع العم ل بكلف ة  التعاقد عليها و متّ  متّ  ، وتقع يف قرية ادلعيصرات
م د  َخ   تُ ، ل24/4/2011ة مدقق   ة إىل ال   وزارة بت   اريخ يّ   تس   ليم الدراس   ة التنفيذ ة و متّ ملي   ون ل   َتة س   وريّ 

 .الطليعيقرية ادلعيصرات و قرية 
 :)قيد التنفيذ( التعاقد عليها و إعطاء أمر المباشرة ات معالجة تم  محط   -ب

 ة معاجلة دبسقس:زلطّ  -1
لة من مشكّ  نةجلِقبل ة من دراسة العروض الفنيّ  ياً يتمّ حالو  ،معلنة تقع يف قرية دبسقس، و ىي زلطة

 و ،أعطي أمر ادلباشرة و اقدالتع متّ و قد  ،دبسقسقرية م اجلزء الشمايل من د  خَ تُ ، لالوزارة و الشركة
 ة .لَتة سوريّ 7555000قيمة العقد  ، و تبلغةتدقيق الدراسة التفصيليّ نتهاء من اإل متّ  حالياً 

 :زلطة معاجلة اليازدية -2
بكلفة بتنفيذىا ادلؤسسة اذلندسية للمقاوالت  قومتو  ،ن عنهااإلعل متّ   قرية اليازدية، وتقع يف

 م قرية اليازدية و قرية خربة بو محدان.د  خَ ، لتُ ةسوريّ / مليون لَتة 32/
 ات معالجة قيد التعاقد:محط   -ج
 زلطة معاجلة السيسنية: -1
فع إىل ة و رُ َتة سوريّ مليون ل 79تصديق العقد بالوزارة بكلفة  د و متّ ت على متعهّ سَ علن عنها و رَ أُ 

بقرية السيسنية و مل تتم ادلباشرة بالعمل احملطّة تقع  ،ادية يف رئاسة الوزراء لتصديقهااللجنة اإلقتص
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عُت قرية بدادا و قرية كفر صنيف و قرية  السيسنية و منطقة مشىت احللو و قرية م د  خَ تُ لإلنشائها، 
 .ظهر البياطرةقرية حنجور و قرية الكرامة و قرية عُت اجلرن و قرية دابش و 

 زلطة معاجلة أم حوش: -2
مل تتم ادلباشرة م قرية أم حوش، و د  خَ ، لتُ ادلوقع زبصيصفور اإلنتهاء من إجراءات سيتم اإلعلن 

 .1بعد عمال إنشائهابأ
 مواقع زلطّات معاجلة الصرف الصحي ضمن حوض األبرش: توضح اخلارطة التالية

 الصرف الصحي ضمن حوض األبرش.مياه معاجلة (: توزع زلطات 7اخلارطة )

 
 م(.2013ادلصدر: الشركة العامة للصرف الصحي )              

 :من تدهور البيئة ة في الحد  دور الجهات الحكومي  ثانياً: 
 واردادلحلماية تدبَت يقوم بو اإلنسان  :بأنو Conservationاحلفاظ على البيئة ف عر  يُ    

 أفضل الفرص دلستقبلٍ و أشكال احلياة، دبا فيها اإلنسان،  ذلار وفّ وية بطريقة تُ ة و احليطبيعيّ ال
 .مشًتكٍ 

                                                           

 يف زلافظة طرطوس. ة للصرف الصحيّ الشركة العامّ  - 1
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 ة، سوف تستمرّ دة دلوارد ادلياه و األرض و احلياة الربيّ اإلدارة اجليّ  علم البيئة، أن   اتدراس دتأكّ    
ة، بشكل رفة و الصحّ ة و الًتفيو و ادلعبدعم حاجات اإلنسان للغذاء و ادلأوى و ادلنتجات الصناعيّ 

 دة.يكفل مستقبلو بصورة جيّ 
احلفاظ على البيئة و التفكَت هبا موقفاً بالنسبة للعامل الذي نعيش فيو، يسمى  تطبيق لقد أصبح   

» و ديكن التعبَت عن ذلك بطريقة:  Conservation ethicsأخلقيات احلفاظ على البيئة 
و  ،)شعار اخلضر(« ه من حصة أبنائنا ى سعتو بقدر ما سرقناا آباؤنا من العامل علنَ ث َ ر  مل يكن ما وَ 

 بعداً أخلقياً وسياسياً. لك فإن للحفاظ على البيئة غالباً لذ
و على ادلدى  ،ةة و اإلجتماعيّ العلميّ الة للحفاظ على البيئة تكامل األىداف تتطلب اإلدارة الفعّ    

 .1ة احمليط احليوي أمرين متلزمُتة و سلمرفاىية اجملتمعات البشريّ  عدّ تُ و البعيد، 
دلوارد الطبيعية من محاية البيئة ىي سياسة و فلسفة إدارة البيئة، من أجل احملافظة على اإّن    

ستنزاف و التدمَت، لكي تضمن موارد كافية دلصلحة األجيال يف احلاضر و ادلستقبل، التدىور و اال
 و ىذه احلماية تشمل ثلثة أجزاء ىي:

ة ة، و ادلواقع التارخييّ ة، و ادلناطق احلضاريّ و ادلوارد البيئيّ ة الربيّ و احليوانات الطبيعية النباتات  محاية -أ
 ستخدام غَت العاقل.ستنزاف و االمن التلوث و اال

ها لتأمُت حاجات اإلنسان ادلتزايدة، ليس يف الوقت ديومتوارد الطبيعية دبا يكفل دادل ثمارُ ستا -ب
 ا لجأجيال القادمة.احلاضر فقط، و إنّ 

ستخدام العلمي و اال و ئيّ عتماداً على التخطيط البياج ربسُت البيئة و صيانة ادلوارد تطبيق برام -ج
 .1تهان من نوعيّ من قدراهتا و حيسّ يزيد للموارد الطبيعية  ادلنهجيّ 

                                                           

اجلزء األول، ادلركز العريب للتعريب و الًتمجة و التأليف و علم البيولوجيا، ترمجة دياب أبو خرمة و آخرون.  - 1
 .547، ص 1997النشر بدمشق، دمشق، 
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 ن تعريفها بأهنا:ات الطبيعية و اليت ديكإجراءات احملافظة على البيئة إنشاء احملميّ  من أىمّ  إنّ    
ر ربت ، و ىي ادلساحات اليت تتطوّ بعد ة اليت مل سبسّ الشكل اخلاص و الطبيعي للعوامل الطبيعيّ 

و ة، الكائنات احليّ ) :ة، حيث يقوم العمل على محاية مجيع عناصرىاة األصليّ تأثَت الشروط الطبيعيّ 
ىي مسألة محاية  باحملميات ةة اخلاصّ و ادلسأل (،ةالثروات الباطنيّ و ادلاء، و الًتبة، و النباتات، 

ة النادرة، و اليت يف طريقها ضلو اإلنقراض، و احملافظة على اإلحتياط البيولوجي من األنواع احليوانيّ 
ات ة أشكال احملميّ سباماً من كافّ  لكّن منطقة حوض األبرش خاليةٌ ، و 2ةة و احليوانيّ األنواع النباتيّ 

ات الطبيعية يف منطقة حوض األبرش، و ذلك حلماية األنواع حملميّ ا ، و أقًتح وجود بعضةالطبيعيّ 
 دة بالإلنقراض.ة ادلهدّ ة و احليوانيّ النباتيّ 

ة من تدىور البيئة يف حوض األبرش يف اإلجراءات ادلتخذّ  ة يف احلد  ى دور اجلهات احلكوميّ يتجلّ    
يف ذات الدور الفاعل دات التابعة ذلا و ادلراكز و الوحة العامّ ات زلافظة طرطوس و ادلديريّ ِقَبل من 
توضيح تلك اإلجراءات فيما يلي حبسب  منها، و يتم   كل  ة  رلال و إمكانيّ  قَ فْ اية بيئة احلوض وِ مح
 ات اليت قامت هبا:هَ اجلِ 
 ة الزراعة في محافظة طرطوس:مديري  -1

ظ على الوسط البيئي الطبيعي ة حملاولة احلفاة الزراعة يف زلافظة طرطوس بإجراءات عد  تقوم مديريّ    
 ات ادلتاحة، و منها:اإلمكانيّ  قَ فْ وِ  يف حوض األبرش

و الوحدات  ةعب الزراعيّ ة و الشُ الزراعيّ الدوائر ة الزراعة يف زلافظة طرطوس عن طريق مديريّ  قيام -أ
 :يتوفق اآل أساليب محاية الًتبة من اإلصلرافتطبيق بالسعي لة يف منطقة حوض األبرش اإلرشاديّ 

                                                                                                                                                               

 .124، ص 2009ليمان. اجلغرافية و البيئة، اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، زلمد زلمود س - 1
ي.ف.ميلنوفا. أ.م.ريابتشيكوف. ترمجة أمُت طربوش. اجلوانب اجلغرافية يف محاية الطبيعة، دار علء الدين،  - 2

 .184، 48، ص 1996دمشق، 
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، %5ىا عن إضلدار  ول الضعيفة اليت يقلّ ع يف فلحة األراضي ذات ادليبَ ت  ة: ت ُ الفلحة الكونتوريّ  -
ة بشكل حيافظ على توازي خطوط فلحة الًتبة مع خطوط الكونتور ح األراضي الزراعيّ لَ فْ حيث ت ُ 

ة يف اصّ خبو  أغلب مناطق احلوض،يف ق ىذه الطريقة ب  طَ )خطوط اإلرتفاعات ادلتساوية(، و تُ 
 .كما يف قطاع الصفصافة لنهر األبرش األدىن احلوض

ىا ضلدار اراوح يت يُ يف األراضي ال ل عادةً عمَ ستَ ة بدون فلحة: تُ ة الطبيعيّ طريقة ترك األشرطة العشبيّ  -
تنمو  أة للزراعة مناطقٌ ًتك فيها على ادلنحدرات بُت احلقول ادلهيّ تُ ، حيث %15% و 5ما بُت 

ساير ىذه األشرطة غالباً كما تُ ،  ضلدارذباه االمع إ متعامدٍ  مستمرٍ  ب على شكل شريطٍ اعليها األعش
 .صافيتا األبرش األوسط يف قطاع حوضبعض مناطق يف  ق ىذه الطريقةب  طَ و تُ ، الكونتورخطوط 

ر و ىي أكث من احلوض، يةلباجلناطق ادليف بكثرة  منتشرةٌ جات على ادلنحدرات: اء ادلدر  طريقة بن -
تضاءل حبيث يَ  ق ىذه الطريقةب  طَ يو، و تُ ة علة التضاريس اجلبليّ بَ لَ األبرش لغَ  نتشاراً يف حوضرق االطُ 
اً منيعاً أمام ف سد  قِ فة لتَ تها ادلختلاجلدران احلجرية بأشكاذلا و ىندسجداً، و ترتفع  ضلداراإل

األعلى و  احلوضُتيف  جات بكثرةٍ ق بناء ادلدر ب  طَ ، و يُ ذباه األسفلاات الًتبة بحركات إنتقال ذرّ 
 .و صافيتا مشىت احللو األوسط لنهر األبرش يف منطقيت

 
 منطقة مشىت احللو )تصوير الطالبة(.جبال جات على السفوح ادلنحدرة يف ادلدرّ ( تبُّت 14الصورة )

يف  لنهر األبرش األعلى يف منطقة احلوض تشجَت ادلناطق الشديدة ادليل و ادلنحدرات العنيفة -
 قطاع مشىت احللو لتخفيف اإلصلراف.
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 .و ذلك للحفاظ على سباسك الًتبة 1جلائراية الغطاء العشيب من الرعي امح -
يف ادلنطقة الغربية من  ةقَ دِ ى للمناطق الغَ ط  غَ مُ  فٍ رْ اً بدراسة و تنفيذ صَ سنويّ الزراعة ة ديريّ مقوم ت -ب
 يف منطقة احلميدية. وض األبرشح
من األبرش حوض بيعية يف ادلوارد الط لحفاظ علىلو اإلصلح الزراعي زراعة تسعى وزارة ال -ج

و منها السعي للحفاظ على  ،ةلتحقيق ذلك يف رلاالت عدّ من خلل العمل  البيئيأخطار التدىور 
 وزارة الدولة لشؤون البيئة و اجلمعيات األىليةمع  ارة الزراعةز تعمل و حيث  ة الطبيعية،ادلوارد احليويّ 

لتطورات اليت طرأت ااخلاص بقانون الصيد ليتماشى مع  1970لعام  152تعديل ادلرسوم  على
بُت األىداف اإلجيابية للصيد ومحاية احليوانات والطيور الربية من  التوازنحيقق  على احلياة الربية و

 بغية احلفاظ على توازن الوسط البيئي الطبيعي. االنقراضالتدىور أو خطر 
من مربرات التعديل توسيع  ، و كانة بتعديل قانون الصيدتضم مجيع اجلهات ادلعنيّ  ةٌ لت جلنك  شُ    

 تفاقات وعتبار االاألخذ بعُت اال و ،رللس الصيد الربي ليضم كافة اجلهات ادلهتمة هبذا اجملال
حبق  ادلالية زيادة العقوبات اجلزائية و ونضمت إليها اجلمهورية العربية السورية، اليت االقوانُت الدولية 

الطيور الربية هبدف تشجيع  لًتخيص مزارع تربية احليوانات و  ناظمٍ  إصدار قرارٍ  و ادلخالفُت،
 .ربديد أنواع الطرائد ادلسموح صيدىا و ،ستثمار هبذا اجملالالا

سوّدة ورشة العمل اخلاصة بعنوان: الصيغة النهائية دلبعقد و اإلصلح الزراعي وزارة الزراعة  فقامت
الطيور حيث ناقشت  و ذلك بالتعاون مع اجمللس العادلي حلماية يم الصيد الربي يف سورية،تنظ

وافق قانون الصيد و تَ  ستدعت ربديثهاجرة و الرؤية ادلستقبلية اليت اامة ادلمشروع الطيور احلوّ 
 تفاقات الدولية و دور اجلمعيات غَت احلكومية يف تنفيذه.مسودتو مع ادلعايَت و اال

                                                           

 .66، 65، ص 1982، عماد الدين موصلي. جغرافية الًتب، جامعة دمشق، دمشق - 1
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 ن يكون قابلً مع مراعاة أ م،تنظيمرحلة الىل إنتقال من مرحلة ادلنع اال و ،تنظيم قانون الصيد متّ    
ة منو دبا يليب الغاية ادلرجوّ عليو اجلهات ادلشرفة  نواع احليوانات وأ وقات الصيد وأد يحدبتللتطبيق 

ن حلد ما و ،البيئي احليويعلى التوازن  رصاحل و ،احليوانات الربية كثروة حيوانية يف محاية الطيور و
نضمت إليها ايات البيئية الدولية اليت تفاقنسجام مع مقررات اإلاال و ،ادلخالفات ادلرتكبة يف الصيد

 .لتزامات الوطنيةاال بادلتطلبات و يفاءاإل و ،سوريةاجلمهورية العربية ال
ربادات اإل النقابات و ت واجلمعيا كل الوزارات ادلعنية ووزارة الدولة لشؤون البيئة مع   شاركت   

التنوع كون اجلميع معٍت حبماية النهائية دلشروع قانون الصيد   يف إصلاز ادلسوّدةاليت هتتم باحلياة الربية 
يعّد ز لسورية الذي ادلمي وقع اجلغرايف، إضافًة إىل ادلسوريةاجلمهورية العربية االسبتاز بو  ذياحليوي ال

 .راضي السوريةلى األتواجدىا ع ذلجرة الطيور و اً شلر 
 لموارد المائية في محافظة طرطوس:مديرية ا-2

زلافظة طرطوس بادلراقبة الدورية و النوعية دلياه هنر األبرش و حبَتة تقوم مديرية ادلوارد ادلائية يف 
مياه  عن جودة تقاريرإعداد ، و عليهاو البيولوجية بإجراء التحاليل الفيزيائية و الكيميائية  الباسل

 ستخدام ادلياه و جودة نوعيتها.البيان رلاالت  بحَتةال

 مة للصرف الصحي في محافظة طرطوس:الشركة العا -3
ة للحد من التدىور البيئي يف حوض األبرش، إجراءات عدّ تقوم الشركة العامة للصرف الصحي ب   

 و منها:
 عنزلطات ادلعاجلة دلالصرف الصحي و رفع مذكرات إىل اجلهات ادلعنية تتعلق بتنفيذ مشاريع  -أ

 .يف احلوض التلوث عن ادلصادر ادلائية
عدم ادلوافقة على تنفيذ مصبات صرف صحي جديدة يف حرم البحَتة و النهر منعاً لزيادة  -ب

 احلمل العضوي من التلوث على مياه النهر.
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ات ضمن برنامج أولويبرش األ حوضمياه الصرف الصحي يف  بتنفيذ زلطات معاجلة ادلباشرة -ج
 على مستوى احملافظة.

ستثمار و صيانة اعند منح ادلوافقات على تنفيذ و  شًتاطات اللزمةتطوير ادلعايَت و اال -د
 شبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع اجلهات ادلعنية.

 محافظة طرطوس: -4
على مستوى احملافظة حلماية ادلسطحات ادلائية لة تابعة عمل اللجان ادلشك  تقوم زلافظة طرطوس دب

اليت تسعى لتفعيل عمل زلطات معاجلة الصرف الصحي و احملافظة على ادلوارد  ادلياه )جلنة سلمة
( ومراقبة عملها و للحد من تأثَت ادللوثات الناذبة عنها جلنة معاصر الزيتون ، وادلائية يف احلوض
 األنظمة النافذة. تطبيق القوانُت و

 مديرية البيئة في محافظة طرطوس: -5
بيئي مديرية البيئة يف زلافظة طرطوس اجلهة احلكومية األكثر مسؤولية عن احلد من التدىور ال عدّ تُ    
يف احلاصل ة للحد من التدىور البيئي بإجراءات عدّ  ة البيئةمديريقامت حوض األبرش، و قد يف 

 حوض األبرش و منها:
يف  Eichhornia Crassipes (زىرة النيللعشبة اإليكورنيا )دليكانيكية ادلكافحة االقيام ب -أ

 .لقيام جبمعها من على سطح ادلاء، و ذلك بااجملرى األدىن لنهر األبرش
اقعة السياحية الو  الصناعية و آتالدوري على ادلنش القيام بعمليات التفتيش البيئي النوعي و -ب

مياه  يفتأثَتىا لالنفايات الصلبة  ادلخلفات السائلة وب فيما يتعلقخاصة  على ضفاف البحَتة و
 البحَتة.

تصريف ب فيما يتعلقخاصة  تشديد الرقابة على عمل معاصر الزيتون أثناء فًتة عمل ادلعاصر و -ج
 .الناذبة عن عمل ادلعاصر اجلفت مياه
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ادلوارد تؤثر على  تسميدية حبيث الات ي  رَ إستخدام مياه اجلفت بشكل زلدود يف أماكن زلددة كَ  -د
 (.البحَتة، و ينابيعال، و نهرال) ادلائية يف احلوض

التفتيش البيئي النوعي و الدوري على ادلعاصر ادلخالفة و اإلستجابة الفورية للشكاوى الواردة  -ه
صر اليت تسبب هبذا الشأن و تكثيف ادلراقبة الدورية دلصادر ادلياه السطحية و اجلوفية و سلالفة ادلعا

 .اً بيئي اً ثتلو 
اإلجراءات و التدابَت  زباذاوافقة لًتخيص معاصر الزيتون و البيئية اخلاصة دبنح ادل شروطوضع ال -و

من آثار ادلخالفات الناذبة عن عمل ىذه ادلعاصر دبا يكفل احلفاظ على البيئة و  للحد و التخفيف
 مصادر ادلياه.

إلزامها بالتقيد بادلواصفات و ادلعايَت البيئية  التشدد يف مراقبة ادلنشآت الصناعية و اخلدمية و -ز
 .عنهاجلهة ادلنصرفات الناذبة 

األبرش،  للحفاظ على الوسط البيئي الطبيعي يف منطقة حوضوزارة الدولة لشؤون البيئة  تسعى -ن
و منها  ،احلوضيف احلاصل حلد من التدىور البيئي و ذلك بازباذىا عّدة إجراءات ىدفها ا

اون مع القيام بعدة مشاريع بالتع لتحقيق ذلك، و ديرية البيئة يف زلافظة طرطوستوجيهاهتا دل
وارد ادلائية و اذلئية ، كالتعاون القائم بُت وزارة الدولة لشؤون البيئة و اذليئة العامة للمالوزارات ادلعنية

بيئي الراىن و احلد لدراسة الواقع ال دبشاريع بيئية مشًتكةو وزارة الزراعة  شعار عن بعدستالعامة لل
ادلتمثل حبماية و صيانة ادلوارد البيئية و  بغية ربقيق مشروع اإلدارة البيئية ادلتكاملة من تدىوره

نضمام اال خللمن سعت الوزارة للحفاظ على ادلوارد الطبيعية ، و كذلك االستثمار األمثل ذلا
التدىور خطر من  احليويةالطبيعية وارد ا احلفاظ على ادلليت من شأهنللعديد من اإلتفاقيات البيئية ا

 و منها: ،و نقصان أعدادىا بسبب اجلمع أو الصيد البيئي
 :(CITES) إتفاقية التجارة الدولية باألنواع احليوانية و النباتية ادلهددة باإلنقراض -
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Convention on International Tradein Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora.: بادلرسوم مت اجلمهورية العربية السورية ذلذه اإلتفاقية إنض

-7-29كامل العضوية بتاريخ   و أصبحت عضواً  2002-12-22تاريخ  64التشريعي رقم 
 ذكورة يفار باألنواع ادلهددة باإلنقراض ادللزم الدولة دبراقبة و تنظيم اإلذبَْ و ىذه اإلتفاقية تُ  ،2003
حوض األبرش قد  ة و حيوانية تعيش يف الوسط البيئي الطبيعي يفضمنها أنواع نباتي، و من ادللحق

 وض.احلالتدىور احليوي يف فقرة بق ذكرىا يف س
: حفظ التنوع مة قانوناً ذلا غايات ثلث ىيزِ لْ ية مُ معاىدة دول: CBDإتفاقية التنوع احليوي  -

و ادلنصف للمنافع الناشئة  دلستخدام ادلستدام للتنوع البيولوجي، و التقاسم العاالبيولوجي، و اال
ستخدام ادلوارد اجلينية. و يتمثل ىدفها العام يف تشجيع األعمال اليت تقود إىل مستقبل عن ا

تغطي مجيع مستويات النظم البيئية و األنواع و ادلوارد اجلينية، و تغطي أيضاً التكنولوجيا مستدام، و 
 ائية.األحيائية من خلل بروتوكول قرطاجنة للسلمة األحي

و الواقع أهنا تغطي مجيع اجملاالت احملتملة اليت تتعلق بشكل مباشر أو غَت مباشر بالتنوع البيولوجي 
عمال و الثقافة، قطاع األُت العلم و السياسة و التعليم إىل الزراعة، و بو بدوره يف التنمية، و تراوح 

-12بتاريخ  (CBD)نوع احليوي هورية العربية السورية إلتفاقية التمنضمت اجلو غَتىم، و قد ا
1-1995. 
ز بروتوكول قرطاجنة ك  َر ي ُ  :احليوي إلتفاقية التنوع ادلتعلق بالسلمة األحيائية قرطاجنةبروتوكول  -
قد ن التكنولوجيا األحيائية احلديثة، ر ناتج عو  شكل زلدد على النقل عرب احلدود ألي كائن حي زلَُ ب

ستخدام التنوع البيولوجي، و يضع بصفة خاصة دامة اتكون لو آثار ضارة على حفظ و است
 إجراءات مناسبة لإلتفاق ادلسبق عن علم للنظر فيها.

ن احلماية يف رلال أمان نقل ، إن اذلدف من ىذا الربوتوكول ىو ادلسامهة يف ضمان مستوى ملئم م
، مع مراعاة ادلخاطر على ديثةن التكنولوجيا األحيائية احلرة الناشئة عستخدام الكائنات احلية احملو  و ا
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-6-30نضمت اجلمهورية العربية السورية لربوتوكول قرطاجنة بتاريخ ، و قد اأيضاً  صحة اإلنسان
2004. 

نضمت اجلمهورية العربية إ: CMSية رب نواع ادلهاجرة من احليوانات الإتفاقية احلفاظ على األ -
 .2003-6-1بتاريخ  CMSية حليوانات الرب نواع ادلهاجرة من اإلتفاقية احلفاظ على األالسورية 

إنضمت اجلمهورية : AEWAة يأسيو -أورو-ادلاء ادلهاجرة األفروإتفاقية احلفاظ على طيور  -
-1بتاريخ  AEWAأسيوية -أورو-العربية السورية إلتفاقية احلفاظ على طيور ادلاء ادلهاجرة األفرو

8-2003. 

 :ة بذلكطات الخاص  لمخط  ستعماالت األراضي و وضع ااتغيرات ثالثاً: 
ستخدامات األرض يف انظر جغرافية مشولية، للتعرف إىل من خلل وجهة  الدور اجلغرايف يتمّ    

، و شرح ستخداماتتلك اال و إعطاء صورة واضحة و كاملة عن ادلناطق الريفية أو احلضرية،
 ض من النواحي السلبية ور ستخدام األاة أو البشرية، و أثرىا يف أشكال العوامل البيئية الطبيعي

ستخدامات ادلوجودة، و تقرير إزالتها عندما تكون سلبية، و اإلجيابية، بغية معرفة خصائص اال
اإلبقاء عليها يف حال كوهنا مناسبة و إجيابية، و البحث يف كيفية تنميتها و تطويرىا وفقاً ألسس 

 سواءً  ،م ىذه األراضيستخداا ماد على اخلرائط اليت ترصد واقععت، و ذلك باالتنموية سليمة
ستشعار عن بعد، و نظام ستخدام تقنيات االاى الطرق التقليدية القددية، أو بعتماد علباال

، و معرفة األماكن ستخدامات األرض، و ذلك هبدف التخطيط السليم الGIS ادلعلومات اجلغرايف
 .غَت ادلخطط لجأراضي ستخدام العشوائيمتها الطبيعية خلل ما بسبب االاليت طرأ على منظو 

ًن النتائج ادلًتتبة على ذلك، و تقو  ،تعماالت األراضي يف أية منطقةساعلى ضوء دراسة  يتمّ    
ت يف ادلستقبل حبيث يكون ستعماالة من أجل التخطيط السليم ذلذه االقًتاح اإلجراءات الفعالا

جيدة، و عدم حدوث ستخدام أكثر كفاءة لجأرض و يساعد يف احلصول على إنتاجية ىذا اال
تدىور للًتبة و تأثَتات سلبية يف البيئة من جراء ذلك، و ىذا يتطلب دراسة جغرافية دقيقة لطبيعة 
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و يعٍت االستعمال الصحيح لجأراضي استعماذلا حسب ، 1األرض و طبيعة التأثَت البشري فيها
ضرار الظروف الطبيعية دون اإلارهتا حسب و إد ،قابليتها اإلنتاجية ادلستمرة بالنسبة لطرق استثمارىا

 هبا.
خطيط الشامل الت، هبدف ساسية األوىل للتخطيط اإلقليميادلدخل البيئي ىو القاعدة األإّن    

 .2قتصادية الواحدة اليت ربقق أفضل مردود إقتصادي و أمجل بيئة حلياة اجملتمعللمنظومة ادلائية اال
ستخدام ا، و يأيت يف مقدمتها الفائدة عي يقدمستفادة منها كمورد طبيلل ستخدام األراضييتم ا

 ىي:تتحكم يف نوعيتو و جملموعة عوامل  ستعمال األراضيايتبع و تأمُت الغذاء، األراضي الزراعية ل
 ستعمال األراضي.ابة و التضاريس األرضية و كيفية عوامل ادلناخ و الًت  العوامل الطبيعية: تشمل -أ

ى العصور يف رلاالت الزراعة و لذي أحرزه اإلنسان على مدالعوامل الفنية: إن التصور ا -ب
 ا.الهتستعماايف األراضي و دالت كثَتة ستفادة من الغطاء النبايت أدى لتباال
طرق ك ،ستعمال األراضيا يفتؤثر  قتصادية اليتقتصادية: تشمل العوامل االالعوامل اال -ج

و  ،و أسعار ادلواد الناذبة ،ي ادلستثمرةو حجم األراض ،و مدى خصوبتها إلنتاج الغلة ،حيازهتا
 األيدي العاملة و ادلتوفرة.و  ،و قرهبا و بعدىا من السوق ،الضرائب ادلًتتبة يف األسواق

ة جتماعية بالنسبة ألىايل منطقل العرف و العادات و التقاليد االالعوامل اإلجتماعية: إن عوام -د
 .هتاستعماالاما تؤثر على األراضي و 

( و حقوق Land useاألراضي ) خدامستاو ملكيتها: إن  هتاو حياز  دام األرضخستا -ه
( تشمل رلموعة ادلبادئ و اآلراء و القوانُت و العادات اليت Land tenureالتصرف فيها )

 األراضي و حقوق التصرف هبا.تسيطر على إستعمال 
                                                           

 .212، 211، ص 2009زلمد زلمود سليمان. اجلغرافية و البيئة، اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  - 1
 .250، 23، ص 1982حسن أمُت الفتوى، التخطيط اإلقليمي، جامعة دمشق، دمشق،  - 2
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خ و تكوين ى عوامل ادلنا تصنيف األراضي حسب توزع الغطاء النبايت: يعتمد ىذا التصنيف عل -و
 الغطاء النبايت النامي عليها. يفالًتبة و مدى تأثَتىا 

 ىي:و ستعماالت األراضي حسب قابليتها ددة الزلعوامل توجد و 
 ذباه.ضلدار و االالًتبة و اال و ربددىا خصائصسلاطر التعرية،  -أ

 .ادلائي فيها و الصرفالًتبة رطوبة  تكلمش -ب
 .نتشار اجلذور يف الًتبةانطقة عمق الًتبة و م -ج
 .1العوامل ادلناخية -د

كانت منطقة حوض األبرش منطقة غابية يف السابق، مثّ ربولت ألراضي زراعية، مثّ سياحية و     
ستعماالت األراضي يف تتميز ازراعية، و بدأت تتغَت ملمح ادلنطقة بسبب التوسع العمراين، و 

ديكن تقسيم يها، شلا أعطاىا السمة الزراعية، و ي الزراعية علغلبة األراض حوض األبرش بتنوعها و
 التالية: ستعمالرلاالت اال األراضي يف احلوض إىل تالاستعما

 األراضي الزراعية: -1
 اإلمجالية لو.ساحة ادل% من  65احلوض بنسبة  ل أغلب مساحةغَ شْ تَ 

يف ادلنطقة أعطى اإلمكانية لتطوير ىذا  إن توافر األراضي الزراعية اخلصبة و الظروف ادلناخية ادللئمة
 ألوىل يف زيادة األراضي ادلروية.القطاع من اإلقتصاد الوطٍت، و بالدرجة ا

، حيث تزدىر زراعة ادلتوسطيةصيل يف زراعة احملا وضدم القسم األكرب من أراضي احلخستُ ا
اللوزيات و  راأشج يف احلوض تنموبغ، كما و الت ستقو الفاحلمضيات و الزيتون و التُت 

نب ىذا إىل جا ،األعلى حوض األبرش يف القاسية حيات اليت تتحمل الشروط ادلناخيةالتفا

                                                           

العربية للًتبية و الثقافة و العلوم، تونس،  زلمد سعيد كتانة. حفظ ادلياه و الًتبة بدول مشال إفريقيا، ادلنظمة - 1
 .59، 53، 49، 48، ص 1985
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على  الكافيةاجلوية تساعد الرطوبة كما األبرش األوسط و األدىن،   يزرع يف حوضاحلمضيات اليت ت
 .يف احلوض قيام الزراعة البعلية

 لشكل التايل:تتوزع األراضي الزراعية يف حوض األبرش على او 
، و من قرية احلميديةاألدىن لنهر األبرش، كما يف  توجد يف احلوض أراضي زراعة المحاصيل: -أ

 ىذه احملاصيل البامياء و البقوليات و احلبوب و البطاطا و اخلس و غَتىا.
 يف سهل عكار. يف احلوض األدىن توجد البيوت البلستيكية أراضي الزراعات المحمية: -ب

 :راعات احملميةستعمال األراضي الزراعية يف غريب حوض األبرش يف الز ورة التالية اتوضح الص

 
 الزراعات احملمية يف غريب حوض األبرش )تصوير الطالبة(.( تبُّت 15الصورة )

إن ، كما األبرش تشغل معظم أراضي احلوضُت األوسط و األعلى لنهر أراضي زراعة الزيتون: -ج
ُت يف احلوض الزيتونب مًت مغطاة سباماً /100ن /عإرتفاعها زيد ييت الادلنخفضة ال وضسفوح احل

 .األوسط و األدىن لنهر األبرش
 وضشجرة احل ادلغطاة بطبقة مشعية أشجار الزيتون السميكة القشرة و الوارفة الظل ذات األوراق تعد
 .موذجيةالن
وسط لنهر األ حلوضاائية يف يف ادلناطق اجملاورة للمجاري ادل تًتكز راعة الحمضيات:أراضي ز  -د

من  دبكثرة يف ىذه ادلنطقة فإهنا تع حلمضياتو بالرغم من توفر أشجار ا ،األبرش يف منطقة صافيتا
ع ربمل و ىي أشجار ال تستطياألبرش، وض الوسط البيئي الطبيعي حلالنباتات الدخيلة على 
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،  اللري لتأمُت الرطوبة اللزمة ذل و ذلذا فإهنا ربتاج دبنطقة احلوض،جفاف الصيف الطويل السائد 
 كما يف منطقة صافيتا.

ن أجل ري م/ مضخات متنقلة م2 – 155توجد على ضفيت النهر و اللتُت ال يتجاوز إرتفاعهما /
 لنهر.رى ااحلقول اجملاورة جمل

األعلى لنهر األبرش فقط، يف ادلنطقة الشرقية منو،  توجد يف احلوض زراعة التفاحيات: أراضي -ه
 منطقة قرية عُت بشرييت.أراضي ، كاليت تتصف بتضاريسها اجلبليةو 
 األراضي الحراجية:-2

األعلى لنهر  ، و تًتكز يف احلوضاحلوضأراضي % من مساحة  21تشكل الغابات ما نسبتو 
 .الكفرونمنطقة يف قرى  برش يف ادلناطق الشرقيةاأل

على نوعية األعشاب أيضاً حيث ك كذلو   ،رالشروط ادلناخية نفسها على نوعية األشجا تفرض
 تسود األعشاب الربيعية القاسية و اليت تدخل يف عدادىا الكثَت من األنواع الشوكية.

 األراضي العمرانية:-3
بادلراكز العمرانية  ادلتمثلة من أراضي حوض األبرش%  5 نسبةاألبنية ب ةشّيداألراضي ادل شكلت

 .وادلتواجدة ضمن
 المسطحات المائية:-4
تشكل حبَتة  ، و% من ادلساحة اإلمجالية حلوض األبرش 5غل ادلسطحات ادلائية ما نسبتو تش

 .منها الباسل القسم األكرب
 الطرقات:-5

، و أغلبها طرق معبدة فرعية % من أراضي حوض األبرش2تشغل الطرقات مساحة نسبتها 
 .ذباىُت ذىاب و إياببا
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 األراضي المهملة:-6
عن نطاق اإلستخدام لكوهنا  ، و ىي األراضي اليت خرجتاحلوض% من مساحة 2تشغل نسبة 

 .يغَت صاحلة ألي نوع إستثمار 
 ي اإلستعماالت الخاصة:أراض -7

% من مساحة احلوض اإلمجالية، كاألراضي اليت 1من  مساحتها قليلة جداً، إذ تشغل نسبة أقل
تل كزل و قلعة العردية، شلا  توجد يف احلوض األدىن للنهر بعض اآلثار مثل:تشغلها األثار، حيث 

 .حوض األبرش إىل حضارة قددية قامت يف يشَت
 ستعماالت األراضي يف حوض األبرش و مساحة و نسبة  كل منها من خللن توضيح اديك

 :التايل ضياتوزع أصناف إستعماالت األر  جدول
 .األبرش ناف إستعماالت األراضي يف حوضأص :(46) دولاجل

 % لمساحةا الصنف رقم متسلسل
 5.2 12.15 أراضي عمرانية 1
 64.5 151.69 أراضي زراعية 2
 21 49.43 أراضي حراجية 3
 2.3 5.32 طرقات 4
 1.9 4.51 أراضي مهملة 5
 4.9 11.58 مائية مسطحات 6
 0.2 0.36 إستعماالت خاصة 7

 100.00 235.0 اجملموع
 م(.2015وزارة الدولة لشؤون البيئة ) ادلصدر:
من خلل  ألبرشحوض امنطقة  ضمنألصناف إستعماالت األراضي التوزع اجلغرايف  حيوضتديكن 

 :اخلارطة التالية
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 .سلطط إستعماالت األراضي حلوض األبرش :(8) ارطةاخل

 
 .م(2013ادلصدر: مديرية اخلدمات الفنية يف زلافظة طرطوس )

 :حوضالة في رد الطبيعي  ستثمار األمثل للمواة تفيد في االوضع خرائط غرضي  رابعاً: 
كن أن وسيلة الوجود اليت يستمدىا اإلنسان من سلزون الطبيعة و اليت ال دي ادلوارد الطبيعية عدّ تُ    

حيث تشكل ىذه ادلوارد جزءاً أساسياً من القاعدة ادلادية التقنية  ،تتم عمليات اإلنتاج بدوهنا
 لإلنتاج اإلقتصادي يف اجملتمع.

و ال ديكن  ،لزلدودة للطبيعة يف تناقص مستمرات اإلنسان من اإلمكانيات التلبية متطلب إنّ     
جعل ىذه ادلوارد الطبيعية قادرة على تلبية ادلتطلبات البشرية إاّل من خلل ادلعرفة العلمية الواسعة و 

 النشاط اإلنتاجي العملي.
لذلك فمن أجل  ،طبيعيةالظروف الال ديكن للموارد الطبيعية أن تتواجد وتستخدم دبعزل عن    

و تنعكس ىذه ادلوارد الطبيعية على  ،البد من توفر ظروف طبيعية زلددة نشوء و تطور موارد معينة
و تشكل ادلواد الطبيعية  ،شكل قيمة و فائدة للطبيعة على اجملتمع ذلا القدرة على خدمة اإلنسان
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ة فيما بينها حبالة التطور ادلستمر يف و العمليات موجود ،رلموعة معقدة الًتكيب من العناصر ادلادية
الزمان و ادلكان، و بالتايل فإن ادلوارد الطبيعية تشكل نقطة سباس مباشرة بُت اجملتمع البشري و 

 ربتو و قدراتو العقلية.الطبيعة، و ىي اجملال الذي يطبق فيو اإلنسان خ
 و سيطرتو ستخدام اإلنساناموارد الطبيعية بستخدام الصحيح للكمن الشروط األساسية للتَ    

على الطبيعة يف معرفتو لقوانُت الطبيعة و كيفية تقوديها و حساهبا عند تنظيم الفعالية اإلنتاجية، اليت 
، و معرفة درة الوسط الطبيعييتوافق فيها مستوى اإلنتاج مع الطاقة الكامنة للموارد و ربديد ق

 .1نشاط اإلقتصادي لإلنسانالتغَتات احلاصلة يف الوسط الطبيعي ربت تأثَت ال
طبيعية ال ستثمار العقلين الشامل للمواردقليم الطبيعي تساعد على توجيو االإن الدراسة الشاملة لإل

 .2ستثمارنشائية اللزمة ذلذا االمكان و نوع ادلشاريع اإل ختياريف احلوض ادلائي عن طريق إ
طيط البيئي أمراً البد منو، و لضمان ستخدام األمثل للموارد و صيانتها جيعل التخاال إنّ    

 التخطيط البيئي ادلتكامل، جيب إجياد نظام متكامل لتقوًن األرض و ادلاء.
ات األمطار، و توفَت البيئات احلرجة عَ مَ جْ تَ سْ ىتمام باألراضي الزراعية، و محاية مُ يشمل األمر: اال

نفسو تقوًن ادلياه العذبة و ادلناطق لجأنواع ادلهددة، و احلفاظ على التنوع الوراثي، و يف الوقت 
البحرية و ادلناطق الغنية وراثياً، و ادلناطق اليت تعول مصايد األمساك ادلوجودة أو الكامنة و البيئات 

 احلرجة.
زبتلف عمليات تقوًن النظم اإليكولوجية يف التفاصيل وفقاً للغرض الذي تقوم من أجلو، كما    

و القوانُت و الربامج و ( للسياسات ادلقدمة EIASادلردود البيئي ) أهنا ربتاج إىل تقوديات تتضمن

                                                           

ي.ف.ميلنوفا. أ.م.ريابتشيكوف. ترمجة أمُت طربوش. اجلوانب اجلغرافية يف محاية الطبيعة، دار علء الدين،  - 1
 .18، 8، ص 1996دمشق، 

 .249، 248 ، ص1982حسن أمُت الفتوى، التخطيط اإلقليمي، جامعة دمشق، دمشق،  - 2
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عنها دلعرفة النتائج اإليكولوجية و غَتىا من النتائج احملتملة  تلفة، و ىو وسيلة ال غٌتادلخع يادلشار 
 .1لجأعمال ادلقًتحة

تطبيقياً ذلا، و حىت األساس العلمي للتخطيط البيئي، و يعد التخطيط البيئي رلااًل  ةاجلغرافي عدّ تُ    
تنجح اجلغرافية يف ىذا اجملال عليها تعميق أسسها النظرية ادلفيدة يف تفسَت العمليات و التطورات 

منة اجلارية يف الطبيعة، و التنبؤ دبستقبلها، و التخطيط إلدارهتا من أجل ربقيق التنمية ادلتوازنة اآل
طيط البيئي، مسامهة اجلغرافية، خاصة اجلغرافية من ادلهم يف التخ ، وللبيئة و اإلقتصاد و اجملتمع

التطبيقية، ادليدانية، يف احلصر الشامل و ادلتكامل للموارد الطبيعية مث وضع اخلطط و الربامج 
 .ادلناسبة حلمايتها

الدراسة يف حوض ستثمار األمثل للموارد الطبيعية يف منطقة وضع خرائط غرضية تفيد يف اال متَّ    
ستخدام ادلعلومات السابق ذكرىا للوصول إىل خرائط قابلية تلوث حوض األبرش با األبرش، و ذلك

 و يتم توضيح ذلك باخلرائط التالية: بادللوثات ادلذكورة آنفاً،
 خارطة المناطق المتوقع تلوثها في حوض األبرش بالملوثات السائلة:-1

مصادر التلوث ادلختلفة  لل حصرمن خ برشربديد بؤر التلوث ادلتوقعة ضمن حوض األ متَ    
من حيث نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي و عدد و مواقع نقاط  صحيالصرف ال)

مياه اجلفت الناذبة عن سياحية، المنشآت الصرف الصحي لل، التصريف النهائية لكل ذبمع سكٍت
ع ىذه و مت مجاحلوض هبا، مناطق تلوث ن أجل الوصول إىل خارطة قابلية مزيتون( المعاصر عمل 

 التالية اليت تعرب عن ادلناطق ادلتوقع تلوثها يف حوض األبرش:غرضية الارطة اخلالبؤر يف 

 

                                                           

، 2004البيئة مفهومها العلمي ادلعاصر و عمقها الفكري الًتاثي، دار الفكر، دمشق، رجاء وحيد دويدري.  - 1
 .308 ،207 ص
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 .ادلناطق ادلتوقع تلوثها يف حوض األبرش :(9) ارطةاخل

 
 م(.2014باالعتماد على بيانات اذليئة العامة للستشعار عن بعد ) من عمل الطالبةادلصدر: 

ستخدام األسمدة و المبيدات في أراضي حوض جة عن اخارطة قابلية التلوث النات-2
 األبرش:

 نتشار كل منها،، و عوامل اهااألمسدة و ادلبيدات، و دراسة خصائصستخدام بيانات كميات مت ا   
ة للتلوث الناتج عن قابلاللمناطق لستخدامها يف حوض األبرش، لوضع خارطة غرضية و مناطق ا

 كبَتٍ و سوف تساعد ىذه اخلارطة بشكٍل  منطقة زراعية، برش األحوض منطقة عتبار اب ستخدامهاا
و ربقيق احلفاظ عليها كمورد  ،ستثمار األمثل ألراضي احلوضيف ادلسامهة يف احلفاظ على اال

ستخدام األمسدة و ادلبيدات يف حوض قابلية التلوث الناذبة عن ا خارطةح ذلك و توضّ طبيعي، 
 التالية: األبرش
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 .ستخدام األمسدة و ادلبيدات يف حوض األبرشاة التلوث الناذبة عن قابلي :(7) ارطةاخل

 
 م(.2014من عمل الطالبة باالعتماد على بيانات اذليئة العامة للستشعار عن بعد )ادلصدر: 
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 النتائج:

 ءا  ثح  التدوور اليئي   ي وو  ابأبش  إ ى التتءاج  التءالئ: ََتَّ التَ َوصُّل بعد إهن

 ،دَتثّلت أوم العوامل الطيئعئ: للتدوور اليئي   ي وو  ابأبش  بطيئع: تضءاريس احلو  اجليلئ: -1
و االستخدام  ،و غزارة اهلطل فئه، و العوامل اليششي: مبخّلفءات الصشف الصح  الغري معءاجل:

و  ،ش الزيتونو التلوث مبءا  اجلفت التءات  عن عص ،:الزراعئ ابأراض الكثئف لألمسدة و امليئدات  ي 
و الصئد،  :  ي احلو ، و اوتطءاب و اقتالع الغطءا  التئءايت الطيئع ،معءاجلمكيءات التفءايءات الغري 

 و التوسع العمشاين.

 دّتثّلت أشكءال التدوور اليئي   ي وو  ابأبش  بءالتءايل  -2

نتءاج  التحءالئل املخربي: الفئزيءاجئ: و الكئمئءاجئ: و  توضئحبِ دَتّثل التلوث املءاج   ي وو  ابأبش   -أ
و وسب املؤششات  م3102ابأبش  للعءام  اليئولوجئ: على العّئتءات املءاجّئ: املقطوف: من مئءاه وو 

املقءاس: أّن مئءاه الئتءابئع الواقع: ضمن وو  ابأبش  صءاحلٌ: للششب وسب املواصفءات القئءاسئ: 
املواصفءات  وسب صءاحلٌ: بأغشا  الشيّ و هنش ابأبش  السوري: ملئءاه الششب، و مئءاه سّد اليءاسل 

الترتات تشكئز ابأمونئءا و  أشءارت التتءاج  إ ى ارتفءاٍع نسيبٍّ  ي، وئ  القئءاسئ: السوري: ملئءاه الشيّ 
 ي ( TC( و )FS( و )FCو مؤششات )و العكءارة  CODو مؤشش ال و الفوسفءات ت يالترت 

 .اليءاسل ثحرية سدّ مئءاه هنش ابأبش  و 

،  ي احلو  ابأدىن : الغشبئ: متهح ابأراض  السهلئق و دتلّ دَ وو  ابأبش  بغَ  :رتبالدَتَثَّل تدوور  -ب
ءات و ابأمسدة املعدنئ:، و خبءاص:  ي يَ ص  ث بءامليئدات و املخَ للتلوّ  الزراعئ:  تشب: ابأراض  شُّ عَ ت َ و 

، و احلت و خبءاص:  ي متطق: صءافئتءا عمشاين على وسءاب ابأراض  الزراعئ:ال عتوسّ ال، و سهل عكءار
 و التعشي:  ي املتءاطق اجليلئ: من احلو .
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، و اعتيءار بعض للغطءا  الغءايب و احلشاج كيريالاجع رتَ ءالدَتَثَّل التدوور احلئوي  ي وو  ابأبش  ب -ج
زة ئ  املمَ  تيءاتءاتنقشا ، و نقص ابأعداد  ي الأخشى بءاال متقشض:، و هتديد ابأنواع التيءاتئ: الطيئعئ: شيه

نقشا ، و التقصءان الكيري  ي بءاال أخشى أنواعٍ  ديد، و هتَ الدب اليين السوري إنقشا ، و ليئي: احلو 
 .: احلو يليئ زةئ  املمَ  ئوانءاتأعداد احل

 ي درجءات احلسءاسئ: اجلئوبئيئ: بني  جود إختالفٍ ئئز وُ : دتَ إ ى إمكءانئّ  معلومءات اليح  أشءارت -3
جئوبئيئ:   ابأدىن لتهش ابأبش  ذات وسءاسئ: بأبش ، فمتءاطق سهل عكءار  ي احلو متءاطق وو  ا

وسءاسئ: ذات لتهش ابأبش  ابأوسط  كيرية، و متءاطق احلو  ابأعلى و معظم متءاطق احلو 
 جئوبئيئ: متوسط:، و املتءاطق الواقع: مشءال ثحرية اليءاسل ذات وسءاسئ: جئوبئيئ: قلئل:.

 للموارد الطيئعئ:  ي وو  ابأبش . قتصءادي:بءالقئم: و ابأمهئ: االاليئيئ: قص التوعئ: نَ  -4
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 :قترحاتالم  

 . ي وو  ابأبش  الزراع  و الصتءاع و  حمطءات معءاجل: مئءاه الصشف الصح تَفعئل عمل  -1

ابأراض  الزراعئ:  حتديد قئم الرتاكئز املسموح هبءا ملختلف املواد الكئمئءاجئ: و العضوي:  ي تشب: -2
للحفءاظ جلهود ذل ابَ ، و ءان خصءاجص التتقئ: الذاتئ: للرتب:، مع ابأخذ  ي احلسي ي وو  ابأبش 

 احلّت و التعشي: و اإلجنشاف.من  على الرتب:
العمشاين على وسءاب املواجل و ابأراض  الزراعئ:  ي وو  ابأبش ، و ختطئط ع وقف التوسّ  -3

ع  ي االجتءاه املتءاسب، بشبط اسرتاتئجئ: إقءام: مشءاريع العمشان بءاسرتاتئجئ: استعمءال وذا التوسّ 
 .مشاكز ملعءاجل: التفءايءات الصلي:إنشءا  ، و : على أسس بئيئ:يءاع خطّ: عمشانئ: ميتئّ ابأراض ، و اتّ 

: احملمئءات الطيئعئ:  ي وو  ابأبش  حلمءاي: ابأنواع التيءاتئ: الطيئعئ: و احلئوانءات الربي: إقءام -4
 .املهددة بءاإلنقشا 

  ي وو  ابأبش . حتديد أوقءات الصئد و متع الشع  اجلءاجش -5

ى مواردوءا الطيئعئ: م التوعئ: اليئيئ: و اإلرشءاد اليئي  للتعشيف بأمهئ: اليئي: و احملءافظ: علعْ دَ  -6
 ضمن وو  ابأبش .
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 :ةراجع العربي  الم  

 الكتب:

ترمجة: أبو خرمة، دياب، بغدادي، وفاء، خاروف، حسن، مراد، عبد الرمحن، البحرة، مروان،  .1
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