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 رئيس تخطيط الدولة الدكتور تيسير رداوي 
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مركز بحوث الطاقة، و وزارة اإلسكان /و وزارة الكهرباء وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، و وزارة الري، و وزارة الصناعة،

والتعمير، و وزارة النقل، و وزارة النفط والثروة المعدنية، و المديرية العامة لألرصاد الجوية، والجامعات ومراكز البحث 
 . الجمعيات األهميةو العممي، 

 
 
 

 
 
 
 
 

 نية، خالل ورشة العمل الفنية التي جرت بتاريختم المصادقة عمى هذا التقرير باإلجماع من قبل المجنة الف
 .تدمر -، في فندق ديديمان 4002/ 00/ 42 
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 مقدمة -1

أن الةطييياء الحراجيييي إليييى  فيييي الجمهوريييية العربيييية السيييورية ييييةيشيييير تييياريخ الميييوارد الحراج
م اسيتمرت  1946إليى  1516خيالل الفتيرة مين . تدهور باستمرار خالل السينين والقيرون الماضيية

حكومييات االسييتعمار باسييتثمار المييوارد الحراجييية السييورية ميين أجييل إنتيياج الخشيي  لتزويييد تركيييا بييه 
عالمية األولى، ولبناء خط حديد إلى بةداد وخيط الحجياز ليستخدم كوقود لمقطارات خالل الحر  ال

فتييييرة االسييييتعمار )شييييهدت المييييوارد الحراجييييية ضييييةوطًا إضييييافية خييييالل الفتييييرة الفرنسييييية (. األلمييييان)
إضيييافة إليييى اسيييتخدامها لتيييدخين التبيييا، فقيييد حرقيييت الةابيييات إلظهيييار عيييدم الرضيييا مييين (. الفرنسيييي

 .االستعمار الفرنسي
النمييو الكبييير جييدًا . نيخطييير  اً وتييدهور  اً خييالل العقييود القميميية األخيييرة تييدمير  شييهدت المييوارد الحراجييية

لممجتمعات البشيرية والحيوانيية، والمعيدل المرتفيع لألميية خاصية فيي المنياطق الريفيية ميع الظيروف 
المناخيييية القاسيييية والفقيييير التيييي شيييهدتها سييييورية فيييي العقييييود السيييابقة، كيييل هييييذا أد  إليييى اسييييتمرار 

النمييو األفقييي . مييوارد الطبيعييية بشييكل عييام وعمييى المييوارد الحراجييية بشييكل خيياصعمييى ال الضييةوط
لمزراعة، التوسع العمراني، الرعي الجيائر، وتزاييد قطيع األخشيا ، واسيتراتيجيات البقياء عنيد البشير 

 .وضعت ضةطًا هائاًل عمى الموارد الحراجية
ألسبا  الرئيسية فيي تيدهور الةابيات إضافة إلى ذلك فإن حرائق الةابات البشرية والطبيعية تعتبر ا

ميين بابييات  اً هكتييار  22222حسيي  المعمومييات المتييوفرة فييإن أكثيير ميين . والةطيياء النبيياتي الطبيعييي
 .  سنة األخيرة 15المناطق الساحمية تأثرت بحرائق الةابات خالل الي 

اطات ت و خواصييه، ونشييالقييد عزيييت أسييبا  الحرائييق و شييدتها إلييى الظييروف المناخييية، ونييوع النبيي
%  99 يعمى الربم من أن المعموميات المتيوفرة قميمية، فيإن حيوال. واستراتيجيات الحياة عند البشر

ميين حييوادث االشييتعال تيينجم عيين األنشييطة البشيييرية بمييا فييي ذلييك الزراعيية، الرعييي، تربييية النحيييل، 
راءات بالطبع فإن إمكانيات إدارة الحرائق بما في ذلك اإلج (.  2224عمي، )السياحة، و بيرها 

الوقائيييية، الكشيييف، المراقبييية، اإلخمييياد وتخطييييط اإلدارة أقيييل بكثيييير مميييا يمكييين أن يسييياعد فيييي هيييذ  
 .الظروف

 

  الوضع الراىف لمغابات في سورية -2
، كميا بمةيت المسياحات المشيجرة اصيطناعيًا منيذ اً هكتيار  232842تشكل الةابيات الطبيعيية حيوالي 

هكتييييارًا، وبييييذلك تصييييبح المسيييياحة اإلجمالييييية  268753حييييوالي  2227ة عييييام يييييولةا 1953عييييام 
حيييوالي ( 268753صيييطناعية إوبابيييات  اً هكتيييار  232842بابيييات طبيعيييية )لمةابيييات فيييي سيييورية 
جدول )تقريبًا من مساحة سورية %  2771، أي ما نسبته (اً هكتار  521593) اً نصف مميون هكتار 

1.) 
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 .األنواع الحراجية المختمفةالةابات في القطر و المساحة التي تشةمها (: 1) رقـ جدوؿ
 

 المساح الغابات الطبيعية 
(ىكتارا  )ة   

الغابات اإلصطناعية 
 النوع  (ىكتارا  )

 50000 صنوبر بروتي مخروطيات

67189 

 300 صنوبر حمبي 

 978 شوح 

 8 أرز لبناني 

 250 سرو دائم االخضرار 

 4000 لذا  

 134383 (...، بموطيعذريه عادي، شب)سنديانيات  وراؽاأل عريضات 

201564 

 26220 بطم أطمسي 

 8082 حور فراتي 

 4 كستناء 

 8615 بري أجاص+ زعرور + لوز بري  

 268753 232840  المجموع

 501593 ىكتارا   إجمالي مساحة الغابات السورية
 

 الغابات الطبيعية -2-1
ارًا حسيي  إحصييائيات مديرييية التحييريج هكتيي 232842تبمييا مسيياحة الةابييات الطبيعييية فييي سييورية 

 ، وتةطييييي هييييذ  الةابييييات حييييوالي(ميييين ذلييييك  ال يوجييييد إحصييييائيات أحييييدث) 1993والةابييييات لعييييام 
دلييي  %  1726 كميييا  .(2جيييدول )مييين مسييياحة سيييورية، وتتركيييز فيييي محافظيييات الالذقيييية وحميييا  وا 

 . من أنواع مختمفة من المخروطيات وعريضات األوراق الةابات السورية تتألفو 
 

 .ةتوزع الةابات الطبيعية في سوري :(2)رقـ جدوؿ 
مساحة المحافظة  المحافظة

 (ىػ)
نسبة الغابات في المحافظة 

)%( 
نسبة غابات المحافظة مف غابات 

 )%(سورية 
 28794 29733 67372 الالذقية
 18776 4793 43691 حماه
 18729 6788 42111 إدلب
ريؼ 
 دمشؽ

21963 1721 9743 

 7778 2.20 18116 حمص
 7725 9732 16888 طرطوس
 5721 2721 12131 حمب
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مساحة المحافظة  المحافظة
 (ىػ)

نسبة الغابات في المحافظة 
)%( 

نسبة غابات المحافظة مف غابات 
 )%(سورية 

 1781 2718 4222 الحسكة
 1745 2761 3376 السويداء
 2784 2729 1954 الرقة
 2728 2735 655 القنيطرة
 2716 2721 372 دير الزور
 100 1226 232840 المجموع

 

شمبي )سب درجة التغطية يمكف وضع الغابات السورية الطبيعية في ثالث مجموعات و ذلؾ ح
1997:) 

 25 %  من الةابيات الطبيعيية السيورية التةطيية فيهيا شيبه كاممية وتعتبير بابيات أوجيية أو
 .ويقع معظمها في محافظة الالذقية( 1شكل )شبه أوجية 

 50 %  تتييوزع فييي محافظييات  (2شييكل )ميياكي عبييارة عيين ميين الةابييات الطبيعييية فييي سييورية
دل  الالذقية، دمشق، حمص، حما ،  .وا 

 25 %  عبييييارة عيييين منيييياطق حراجييييية شييييبه منييييدثرة وال تمتمييييك أي مقييييوم ميييين مقومييييات الةابيييية 
بطييم )ويقييع معظمهييا فييي جبييال البمعيياس وجبييل عبييد العزيييز وجبييل أبييو رجمييين ( 3شييكل )

 (.  ا ذل)وفي بعض المواقع من الجان  السوري من سمسمة لبنان الشرقية ( أطمسي
 

فتكييون مسيياحة الةابييات  ،األخيييرة ليسييت بابييات%  25الييي أن نجييد إذا أخييذنا ذلييك بعييين االعتبييار 
جييدر تو . ميين مسيياحة القطيير%  27944هكتييارًا تةطييي حييوالي  174632الطبيعييية الفعمييية حييوالي 

وحتيى  1993اإلشارة إلى أن المساحة الفعمية لمةابات الطبيعية انخفضت بشكل ممحيوظ منيذ عيام 
  .محافظة الالذقيةاآلن بسب  الحرائق بشكل رئيس وخاصة في 
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 .بابات أوجية في منطقة الباير و البسيط شمال محافظة الالذقية (:1)رقـ شكؿ 

 

 
 .ماكي السنديان العادي (:2)رقـ شكؿ 
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 .مناطق حراجية شديدة التدهور في الجان  السوري من سمسمة لبنان الشرقية(: 3)رقـ شكؿ 

 

 غابات الطبيعية التوزع الجغرافي و الوضع الراىف لم -2-2
 حراج المنطقة الساحمية -2-2-1
 غابات الباير و البسيط -أ

تتوضيييع فيييي الجيييزء الشيييمالي الةربيييي مييين القطييير ضيييمن طوابيييق بيومناخيييية شيييبه رطبييية معتدلييية أو 
 842يتيييييراوح الهطيييييول فيييييي هييييياتين المنطقتيييييين بيييييين .  متوسيييييطية حراريييييية وحقيقيييييية هطوابيييييق نبتيييييي

 52 عنمساحتها  ، وتزيدةابات النواة الحراجية الرئيسة في سوريةتعتبر هذ  ال. م سنوياً مم 122و 
وتبيدأ مين سيطح البحير فيي ( 4شيكل ) Pinus brutiaيسيطر عميهيا الصينوبر البروتيي  اً ألف هكتار 

جية انتشر ضمنها مجموعات حر تكما  ،م في جبال الباير 922منطقة البسيط و تمتد حتى ارتفاع 
حيييث تسييمح  Quercus cerris. ssp. pseudocerrisه العييزري نقيية أو مختمطيية ميين السينديان شييب

  .(5شكل ) عوامل التربة بذلك



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية
 

 

  1111  مناخيةللتغيرات ال في سورية تقييم حساسية القطاع الحراجي
 

 

 
 .بابات الصنوبر البروتي في منطقة الباير شمال بر  سورية(: 4)رقـ شكؿ 

 

 
 .بابات أوجية مختمطة من الصنوبر البروتي و السنديان شبه العزري في الباير شمال بر  سورية(: 5)رقـ شكؿ 
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 : كون طبقة تحت الةابة نامية بشكل جيد و من أنواع مختمفة أهمهات
، اآلس Rhus cotinus، البقص Arbutus andrachne، القطم  Ceratonia siliquaالخرنو  

Myrtus communis القرانية ،Cornus mas البطم الفمسطيني ،Pistacia palaestina بطم ،
، الرميميم Phillyria media، الزرود  Acer syriacum، القيق  السوري P. lentiscusالالنتسك 
 Styrax، االصطرك Rhamnus palaestina، السويد Fontanesia philyreoidesالزرودي 

officinalis الدردار التزييني ،Fraxinus ornus الةار ،Laurus nobilis والشربين ،Juniperus 

oxycedrus. 
 

 : يفة لمضوء مثلنتشر عمى أطراف الةابة نباتات ألت و
،  Cistus villosus، القريضة الوبرية  Spartium junceum، الوزال Calycotome villosaالجربان 

 Poterium، البالن الشوكي Erica verticillata، العجرم C. salviifoliousالقريضة البيضاء 

spinosum والشويك ،Genista acanthoclada. 
 

عميى ناشئة عمى صخور مختمفة، وهي ما تزال في حالة جيدة نسبيًا تنمو هذ  الةابات عمى أتربة 
والقطيع و التخريي  وتعتبير بابيات أوجيية أو شيبه أوجيية، ( 6شيكل )الربم مما عانته من الحرائيق 

  .سنة، ربم أنها تتباين بتباين الظروف البيئية /هي /3م 2وتبما اإلنتاجية الوسطية لهذ  الةابات 

 
 .الةابات تزيل مساحات كبيرة من الةابات األوجية في محافظة الالذقية حرائق(: 6)رقـ شكؿ 
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  1212  مناخيةللتغيرات ال في سورية تقييم حساسية القطاع الحراجي
 

 

إضافة إلى منطقتي الباير والبسيط يوجد الصنوبر البروتي في المنطقة الساحمية عمى أتربة ناشئة 
عمييى الكمييس والكمييس المييارني فييي وادي قنييديل، الحفيية، سييممى، وعمييى طييول نهيير الكبييير الشييمالي 

  .حتى جسر الشةور
 فيييي منطقييية البييياير شيييمال الالذقيييية بحيييوالي)وجيييد بابييية مييين السييينديان شيييبه العيييزري فيييي الفرنميييق ت

تبما مساحتها عشرات الهكتارات وهي ذات طبيعة طبوبرافية حيادة نسيبيًا يتيراوح االرتفياع ( كم 47
م عن سطح البحر ضمن الطابق البيومناخي الرط  المعتدل وتزييد كميية  622و  552فيها بين 
م، وال تيينخفض درجيية الحييرارة الييدنيا لمشييهر األكثيير  1222السيينوي فييي هييذ  المنطقيية عيين  الهطييول

 . م ْ 576برودة عن 
 تتيييراوح التةطيييية الشيييجرية بيييين .األكثييير نضيييجًا وكميييااًل فيييي سيييورية تعيييد هيييذ  الةابييية النظيييام البيئيييي

 دم وعيييييدد األشيييييجار فيييييي الهكتيييييار الواحييييي 22–22و االرتفييييياع المتوسيييييط لألشيييييجار %  92و  85
التجييدد الطبيعييي شييبه بائيي  فييي القسييم  .هييي /3م 7715–4775شييجرة، والنمييو السيينوي  722–522

 .القري  من الطريق العام بسب  الضةوطات السياحية المكثفة
توجد بابات مختمطة من السنديان شبه العزري والصنوبر البروتي في منطقة البياير خاصية عميى 

وارتفيييياع %  75الشييييجرية  بييييذلك، وتبمييييا التةطيييييةالسييييفوح الشييييمالية حيييييث تسييييمح ظييييروف التربيييية 
 .م 15–8األشجار 

 

 حراج القسـ الشمالي مف الجباؿ الساحمية -ب
 

 :موزعة عمى النحو األتي اً هكتار  22222أهمها صمنفة وتضم هذ  الحراج حوالي 
 Cedrus libaniواألرز المبناني  Abies cilicicaغابات الشوح  -1-ب
 

 :Abies cilicica غابة الشوح

 1282توجد بابة الشوح عمى السفح الةربي من سمسيمة الجبيال السياحمية عميى ارتفياع يتيراوح بيين 
، بشكل أساسي عمى السفح الةربي اً هكتار  978فوق سطح البحر وتشةل مساحة  اً متر  1452إلى 
عمييييي، )وجيييد أيضييييًا عميييى السييييفح الشييييرقي الشيييمالي و الجنييييوبي بشيييكل محييييدود تولكيييين ( 7شيييكل )

2226 .) 

 م M  =24762ميييييييم و  1472يتجييييييياوز متوسيييييييط الهطيييييييول السييييييينوي فيييييييي منطقييييييية انتشيييييييار الشيييييييوح 
ينتشيير الشيييوح عمييى أتربيية ناشييئة عميييى . م والفتييرة الجافيية حييوالي ثالثييية أشييهر فقييط m  =27252و 

 .هقاسية ونادرًا عمى صخور دولوميتي كمسيهصخور 
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 .ل الساحمية الشماليةبابة الشوح عمى السفح الةربي في قمة الجبا(: 7)رقـ شكؿ 

 

 :Cedrus libaniغابة األرز المبناني 
حتل مساحة حيوالي تمن السمسمة ذاتها و ( 8شكل )األرز المبناني عمى السفح الشرقي بابة نتشر ت

عميى أتربية ( 2226عميي، )م عين سيطح البحير  1452و  922عمى ارتفياع بيين ات فقط هكتار  8
 .قاسية كمسيهناشئة عمى صخور 

  (.هبمتع)اد قميمة ومعمرة من األرز عمى المنحدر الجنوبي حول قرية الشوح توجد أفر 
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  1414  مناخيةللتغيرات ال في سورية تقييم حساسية القطاع الحراجي
 

 

 
 .بابة األرز المبناني عمى السفح الشرقي من سمسمة الجبال الساحمية السورية(: 8)رقـ شكؿ 

 

وربميا تقييع  ،% 52–42بالبيًا ( الشيوح واألرز المبنياني)ال تتجياوز التةطيية الشيجرية لكيال النيوعين 
زاليت تحيتفظ ماة في هذا التدهور بكاممها عمى اإلنسان، ومع ذلك توجد بعض البقع التي المسؤولي

 .برونقها وبمظهرها الحراجي األوجي
 ُُ : أهيم المرافقيات شيابه ميع كميهميامن النباتات الحراجية األخير  وهيي مت يرافق الشوح واألرز عدُد

، Juniperus drupaceaعييدريش ، الCarpinus orientalis، الشييرد Ostrya crpinofoliaالصييمع 
، الةبييييراء الممةصييية Fraxinus ornus، اليييدردار التزيينيييي Quercus libaniالسييينديان المبنييياني 

Sorbus torminalis اآلرييية، الةبيييراء S. area السييفرجمية ،Cotoneaster nummularia  قيقيي ،
 Rhamnusنبيق المسيهل ، الA. hyrcanum، القيقي  المازنيدراني Acer monspessulanumمونبمييه 

cathartica السيييينديان األرزي ،Quercus cedrorum والبيمسييييان صييييةير الثميييير ،sambucus 

ebulus إضافة إلى العديد من النباتات النادرة و المهددة باالنقراض مثل ، 
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كما يوجيد العدييد مين األصيول .  Helleborus vesicariusو الفقيس  Paeonia corallinaالفاوانيا 
 .رية لألشجار المثمرة كالمحم  و األجاص البري و الزعرور و خوخ الد الب
 

 Quercus cerris ssp. pseudocerrisغابات السندياف شبو العزري  -2-ب
 ،م عين سيطح البحير 1252و  922و ترتفيع تشةل مساحة واسعة نسبيًا عمى السيفح الةربيي بيين 

ر ضييمن الطييابق البيومنيياخي الرطيي  م عيين سييطح البحيي 1122و  922وعمييى السييفح الشييرقي بييين 
معيييدل األمطيييار . م عييين سيييطح البحييير 1122–1222تركيييز بشيييكل أساسيييي عميييى ارتفييياع البيييارد وت

يتركييز . أشييهر 4-3م و الفتييرة الجافيية  m  =1752م و  M  =25762مييم و  1362السيينوية حييوالي 
عميى ( 9شكل )أفضل تجمع لةابات السنديان شبه العزري في هذ  المنطقة في موقع كتف العزر 

أتربييية ناشيييئة عميييى  م عييين سيييطح البحييير شيييمال بميييدة صيييمنفة و عميييى 1122ارتفييياع وسيييطي قيييدر  
 ألشييييييجارلواالرتفيييييياع السييييييائد %  85و  75تتييييييراوح التةطييييييية النباتييييييية بييييييين  .دولوميييييييت وصييييييوان

لقييد أدخييل الشييوح واألرز المبنيياني والصيينوبر األسييود  .هييي /3م 579–474والنمييو السيينوي  م 24–16
المختمطية أي أعميال " الجدييدة"عامًا ولم يجر عمى الةابة  32ة تحت الةابة منذ أكثر من في طبق
لقييد حالييت طبقيية تحييت الةابيية الكثيفيية دون التجييدد الطبيعييي إال فييي الفتحييات القميميية . وتنمييية تربييية

ي قبيميي و عمي) التي يخترقها الضوء ولقد أثر ذلك بشكٍل سمبي عمى التنوع الحيوي في هذا الموقع
2222). 

م والتةطييية  12–8ن متوسييط ارتفيياع األشييجار فيهييا أمييا بيياقي تجمعييات السيينديان شييبه العييزري فييإ
لقيييد انحسييرت بابيييات هيييذ  النيييوع فيييي . الشييجرية منخفضييية جيييدًا كميييا أن اإلنتاجييية منخفضييية نسيييبياً 

ن قطع رتفاعية السفمية  العموية إلى مجرد أشجار متفرقة ويعود ذلك ألعمال التخري  مالحدود اإل
 .ورعي

ٌُ  يرافييق السيينديان شييبه العييزري فييي هييذ  المنطقيية عييدد تييوت السييياج : ميين النباتييات الحراجييية مثييلٌُ
Rubus sanctus السينديان البميوطي ،Quercus infectoria الدافنية ،Daphne oleifolia العسييمة ،

 Styrax، االصيييطرك Rhamnus cathartica، النبيييق المسيييهل Lonicera orientalisالشيييرقية 

officinalis القرانية ،Cornus mas ، بعض أنواع القتاد وAstragalus spp..  
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  (.محافظة الالذقية)عزر في صمنفة بابة من السنديان شبه العزري في موقع كتف ال(: 9)رقـ شكؿ 

 .تم إدخال الشوح و األرز إلى طبقة تحت الةابة منذ نحو ثالثة عقود
 

 باؿ الساحميةحراج القسـ الجنوبي مف الج -ج
 .خضرار وكستناء وسنديان عادي وبموطي وبموط روميإلتضم صنوبر حمبي وسرو دائم ا

  Pinus halepensisغابات الصنوبر الحمبي  -1-ج
م عيين سيييطح  622وجييد بقييع صييةيرة ميين الصيينوبر الحمبييي بييالقر  ميين القييدموس وعمييى ارتفيياع ت

 52ز التةطيية الشيجرية فيي أبمي  األحييان البحر في الطابق النبتي المتوسطي الحقيقي وال تتجياو 
 322م، كميييا توجيييد بابييية صيييةيرة مييين الصييينوبر الحمبيييي مسييياحتها  7–3وارتفاعيييات األشيييجار % 
 م عن سطح البحر، 252-152كم وعمى ارتفاع  12شمال بر  صافيتا بحوالي  اً هكتار 
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هاتيييان  تصيييادف .م 25 – 12وارتفاعيييات األشيييجار مييين %  92وتصيييل التةطيييية الشيييجرية فيهيييا 
 .الةابتان عمى أتربة ناشئة عمى المارن والكمس المارني

  Cupressus sempervirensخضرارإلغابات السرو دائـ ا -2-ج
فيي الطيابق النبتيي المتوسيطي  اً هكتيار  252خضرار مساحتها حوالي إلوجد بابة من السرو دائم ات

تخيييوم الحيييدود السيييورية عميييى ( 12شيييكل )، بييير  مدينييية كسييي  (السيييمرة)الحقيقيييي فيييي قييير  دوران 
 .  ، وهو في حالة شديدة التدهوروالخرنو  يرافق السرو السنديان العادي. التركية

 

 
عمى الحدود السورية التركية بر  ( قر  دوران)السرو دائم اإلخضرار في موقع قرية السمرة (: 10)رقـ شكؿ 

 (.محافظة الالذقية)مدينة كس  
 

ًا عمى أتربة ناشئة عمى الكمس والكمس المارني في منطقة عين خضرار طبيعيإليوجد السرو دائم ا
وعميى  ،وفيي القيدموس ،وفيي منطقية الزينية شيمال مصيياف ،(قرية شمسية جنو  مصياف)حالقم 

. وكيذلك فييي جوبية بربييال ،كييم 2الطرييق بيين مصييياف وأبيو قبيييس حتيى جنييو  قريية ديير مامييا بيي 
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%  52حيييوالي  تبميييا التةطيييية الشيييجرية. سييينوياً م مييم 922تبمييا كميييية الهطيييول فيييي منييياطق تواجيييد  
 .أمتار 7–3وارتفاعات األشجار 

  Castanea sativaغابة الكستناء العادية  - 3-ج
 ةهكتيارات فيي منطقية وادي النضيار  4وجد بابة صةيرة من الكستناء العادية ال تتجاوز مسياحتها ت

 Quercus cerrisديان شيبه العيزري عمى أتربة ناشئة عمى البازلت خالية من الكميس، يرافقهيا السين

ssp. pseudocerris  و السنديان البموطيQuercus infectoria  والبموط الروميQ. aegilops. 
  Quercus infectoriaغابات السندياف البموطي  -4-ج

م عيين  1222و  722تتواجييد بقايييا بابيية ميين السيينديان البمييوطي فييي القييدموس عمييى ارتفيياع بييين 
، ولقييد أد  % 62ي شييديدة التييدهور و ال تتجيياوز التةطييية الشييجرية فيهييا حاليييًا سييطح البحيير و هيي

انخفاض التةطية إلى إعطاء المنطقة صفة جفافية مما أد  إليى بيزو المنطقية بالسينديان العيادي 
Quercus calliprinus  و إن عيودة الةطياء النبياتي الطبيعيي إليى المنطقية تسيتوج  وقيف الحرائيق

 .و القطع و الرعي
  Quercus calliprinusغابات السندياف العادي  - 5-ج

 يشيييةل السييينديان العيييادي مسييياحات واسيييعة نسيييبيًا مييين الجبيييال السييياحمية خاصييية عميييى ارتفييياع بيييين
ولكن فقط عميى وال يوجد عمى شكل بابات ذات أشجار عالية  ،م عن سطح البحر 722و  322

أمييا بيياقي . (بييالمزارات)بييالمواقع الدينييية  شييكل بقييع متباعييدة و متنيياثرة مرتبطيية فييي باليي  األحيييان
: مختمطييًا مييع عييدد كبييير ميين المرافقييات أهمهييا( 2شييكل )منيياطق تواجييد  فيكييون عمييى شييكل ميياكي 

 Phillyrea، الييزرود Styrax officinalis، االصييطرك Pistacia palaestinaالييبطم الفمسييطيني 

media  القطمي ،Arbutus andrachne و اليبقص ،Rhus cotinus.  كميا يوجيد فيي األمياكن جييدة
 ٌُ  Genistaميييييين النباتييييييات الشييييييوكية ذات الدالليييييية التدهورييييييية مثييييييل الشييييييويك  اإلضيييييياءة عييييييدٌد

acanthoclada اليبالن الشيوكي ،Poterium spinosum والجربيان ،Calycotome villosa إضيافة ،
، القريضيية Cistus villosusإلييى نباتييات أخيير  ذات دالليية تدهورييية أيضييًا مثييل القريضيية الوبرييية 

 .و بيرها Erica verticillata، و العجرم C. salviifoliousالبيضاء 
يمع  هذا النظام البيئي، الماكي، دورًا وقائييًا عميى السيفوح المنحيدرة ويتعيرض لتعيديات اإلنسيان و 

، وحتى تعود بابة السنديان العادي إلى الحالة األوجية ال بد من (11شكل ) قطعانه بشكل مكثف
 .ة الماكي من الحرائق و التعديات المختمفة التي يتعرض لها من اإلنسان وقطعانهحماي
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 .الرعي الجائر في الماكي(: 11)رقـ شكؿ 

والزيتييون البييري  Ceratonia siliquaإضييافة إلييى الةابييات المييذكورة فقييد شييةمت بابييات الخرنييو  
Olea oleaster  و بطيم الالنتسيكPistacia lentiscus بيأس بهيا يوميا ميا فيي الشيريط مسياحات ال 

ولكيين أعمييال القطييع لتحويييل  ،م عيين سييطح البحيير 322السيياحمي ميين سييطح البحيير وحتييى ارتفيياع 
هذ  المناطق إلى أراٍض زراعية أدت إلى قر  اندثار هذ  النظم البيئية الحراجية وزوال العديد من 

 .األنواع النباتية والحيوانية التي كانت فيها
 

 لغابي في المرتفعات اليضابية في جبؿ األكراد الواقعة شماؿ غرب حمبالغطاء ا -2-2-2
لقد زال حوالي نصيف الةطياء الحراجيي فيي جبيل األكيراد بسيب  الرعيي والحرائيق والتوسيع الزراعيي 

والهضيا  التيي  الذي أد  إلى اقتطاع مساحات هامية مين الةابيات فيي المنياطق السيهمية، واليتالل
ممييا أد  إلييى بيييا  الطييابق النبتييي المتوسييطي الحييراري، كمييا أن ، % 52–42يتعييد  انحييدارها 

تحيول دون وجيود الطيابق ( 1997م حسي  شيمبي،  1162أعمى ارتفاع )محدودية ارتفاع السمسمة 
أي تتركييز بقايييا بابييات جبييل األكييراد فييي الطييابقين النبتيييين المتوسييطي . النبتييي المتوسييطي الجبمييي

 :  نوعان رئيسيان من الةابات الحقيقي والمتوسطي العموي حيث يسود
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 مخروطيات جفافية و سنديانيات مستديمة الخضرة -أ
تحتيييل المخروطييييات الجفافيييية التييير  المارنيييية فيييي الجيييزء الشيييمالي مييين السمسيييمة التيييي ال يتجييياوز 

وسيينديانيات  Pinus brutiaم عيين سييطح البحيير و يمثمهييا الصيينوبر البروتييي  782االرتفيياع فيهييا 
التيييراروزا الناشييئة عمييى الصييخر الكمسييي القاسييي وذلييك فييي األجييزاء الوسييطية  جفافييية تحتييل تيير 

أمييا . مييع مرافقاتييه المألوفيية Quercus calliprinusوالشييمالية ميين السمسيية يمثمهييا السيينديان العييادي 
فتوجييد بابتييا السيينديان العييادي والصيينوبر ( بازلييت و صييخور خضييراء)عمييى الصييخور االندفاعييية 

ل عنيد قريية هييانمي حييث التير  ناشيئة عميى صيخور خضيراء وتعتميهيا بابية البروتي كما هو الحا
 م، وبابيييييية ميييييين السيييييينديان العييييييادي عمييييييى ارتفيييييياع 822ميييييين الصيييييينوبر البروتييييييي عمييييييى ارتفيييييياع 

 .م 782 

 سنديانيات متساقطة األوراؽ -ب
 توجييد فييي المنيياطق المرتفعيية ميين الجبييل متسيياقطات أوراق تتمثييل بةابيية السيينديان شييبه العييزري فييي

م، و قيييد ليييوحظ أيضيييًا ظهيييور هيييذا  1162وحتيييى  922الحيييدود اإلرتفاعيييية العمييييا حييييث تبيييدأ مييين 
م كميا هيو الحيال عنيد قريية قورنيية حييث يسييطر  622الطابق بدءًا مين حيدود ارتفاعييه أدنيى مين 

يرافيييق . السييينديان البميييوطي واليييذي يمتيييد فيييي سييييطرته حتيييى بدايييية ظهيييور السييينديان شيييبه العيييزري
 (: 1997شمبي )تساقطة األوراق عدد من النباتات الحراجية األخر  مثل السنديانيات م

Styrax officinalis, Cercis siliquastrum, Crataegus monogyna, Platanus orientalis, 

Pyrus syriaca, Prunus ursina, Tamus communis, Phillyrea media, smilax aspera, 

Pistacia palaestina, Pistacia atlantica, Rhamnus palaestina, Clematis cirrhosa, 

Jasminum fruticans, Ephedra campylopada, Bryonia syriaca. 

 حراج جباؿ القمموف -2-2-3
توجيد فيي القمميون . كيم 55تقع عميى امتيداد القميم الجبميية لسمسيمة لبنيان الشيرقية بطيول يمتيد عميى 

 لمنطقييييييييييييية منخفضييييييييييييية وتتيييييييييييييراوح بيييييييييييييينأمطيييييييييييييار ا. تشيييييييييييييكيالت مفتوحييييييييييييية شيييييييييييييديدة التيييييييييييييدهور
السنة، وتمثل الثموج نسبة كبييرة مين الهطيول خصوصيًا عميى االرتفاعيات التيي  /ممم 622و  222

 Juniperusتنتشيير بقايييا بابييات المييذا  .  م، والمنيياخ جيياف إلييى شييديد الجفيياف 1822تزيييد عيين 

excelsa لميذا  وتحتيل األشيجار في جبال القمميون عميى عيدة قميم تعتبير المعاقيل األخييرة لةابيات ا
 .المعمرة من المذا  جميع البقع الوعرة وشديدة الوعورة، وال يوجد أي تجدد طبيعي تقريباً 
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هكتيييارًا، لكييين  38222تبميييا المسييياحة اإلجماليييية التيييي تنتشييير عميهيييا بقاييييا بابيييات الميييذا  حيييوالي 
مييذا  العديييد ميين األنييواع يرافييق ال .هكتيياراً  4222ا المييذا  ال تتعييد  المسيياحة الفعمييية التييي يشييةمه

، المييوز Crataegus monogyna، الزعييرور Pyrus syriacaالةابييية البرييية مثييل األجيياص البييري 
 Rhus، السيماق البقصيي Acer monospessulanum، قيقي  مونبميييه .Amygdalus sppُِ  البيري

coriaria وبعييض أنييواع النشييم ،Ulmus spp.  والسييويدRhamnus spp.  و الييورد الجييوريRosa 

spp.ويعتبر العديد من هذ  األنواع مهددة باالنقراض ، . 
من أهم أسبا  تدهور بابات المذا  في جبال القممون اقتالع أشجار  بهدف زراعة أشيجار مثميرة 

 .خاصة الكرز والمشمش والتفاح مع بعض زراعات الكرمة والمحاصيل الحبية الشتوية
 .كم 7 – 3كم وعرض وسطي  55ة بطول لقد اقترحت أماكن وجود المذا  محمية بيئي

 حراج المنطقة الداخمية والشرقية -2-2-4
 

 Pistacia atlanticaبقايا غابات البطـ األطمسي  -أ

هكتارًا فيي المنياطق الداخميية مين  322222لم يبق من بابات البطم األطمسي، التي كانت تشةل 
القطع، و فيي الواقيع ليم تعيد يوجيد  سورية، سو  بضع مئات من الهكتارات بسب  الرعي الجائر و

 .بابات بطم بما تعنيه كممة بابة، و إنما يوجد أفراد مبعثرة خاصة في الوديان المنخفضة
و عمى مساحة ( كم 122شرق حما  بحوالي )تنتشر أشجار البطم بشكل مبعثر في جبل البمعاس 

ة خفيفييية القيييوام فيييي م عييين سيييطح البحييير عميييى أتربييي 922هكتيييارًا، و عميييى ارتفييياع  12222قيييدرها 
يرافق البطم في جبل البمعاس السويد . السفوح مع بعض األماكن المحجرةالوديان و سطحية عمى 

 Amygdalus orientalisو الميوز الشيرقي  .Prunus spو الخيوخ  Pistacia palaestinaالفمسيطيني 
 .Pyrus syriacaو األجاص البري 

 422هكتارًا من ارتفاع  4222مسي عمى مساحة قدرها تنتشر أشجار متفرقة أيضًا من البطم األط
م فييي جبييل عبييد العزيييز فييي الجهيية الةربييية ميين محافظيية الحسييكة فييي منطقيية يتييراوح  922م حتييى 

. سيينة، و عمييى أتربيية كمسيييه ضييحمة ناشييئة عمييى صييخر كمسييي/ممييم 322و  252هطولهييا مييا بييين 
، بطيم ميوتيكيا Pistacia khinjukك يرافق أشجار البطم األطمسي في جبل عبد العزيز بطم كنتجيو 

Pistacia mutica ليييوز شيييرقي ،Amygdalus orientalis خيييوخ بيييري ،Prunus sp. زعيييرور ،
Crataegus  sp. سيويد فمسيطيني ،Rhamnus palaestina شييح ،Artemisia herba-alba روثيا ،

Salsola vermiculata صر ،Noea mucronata  قيصوم ،Achillea sp.  و زعترThymus sp.. 
كم تنتشر أشجار البطم األطمسي بشكل مبعثر  45في جبل أبو رجمين شمال شرق تدمر بحوالي 

سينة و /مميم 222و  152منطقية يتيراوح الهطيول فيهيا بيين  هكتارًا في 12222عمى مساحة قدرها 
يرافيق أشيجار اليبطم األطمسيي فيي منطقية جبيل أبيو . م 1387رتفاع من سيطح البحير حتيى عمى ا
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السويد الفمسيطيني و الخيوخ و األجياص البيري، و لقيد أدت أعميال القطيع إليى قير  انيدثار  رجمين
 .هذ  األشجار

لقيييد اقترحيييت منييياطق وجيييود اليييبطم األطمسيييي المشيييار إليهيييا أعيييال  محمييييات بيئيييية بمسييياحة قيييدرها 
  .اً هكتار  26222

 

 حراج الزاوية الشمالية الشرقية مف سورية -ب
اخمة لمحدود التركية بقع حراجية متدهور قوامها الرئيس أشجار وجد في هذ  المنطقة المتت

 .السنديان العادي و السنديان البموطي و البموط الرومي
 حراج المنطقة الجنوبية -2-2-5

توجيد البقيع . لقد زالت بالبية بابات هيذ  المنطقية بفعيل عواميل التيدهور إضيافة إليى قسياوة المنياخ
لجنوبيييية فيييي جبيييل العييير  حييييث تحتميييه بقاييييا واسيييعة مييين بابيييات الحراجيييية الرئيسييية فيييي المنطقييية ا

السنديان العادي في االرتفاعات المنخفضة، تميه بقاييا بابيات السينديان البميوطي و السينديان شيبه 
، كمييييا يرافييييق هييييذ  األنييييواع العديييييد ميييين األنييييواع (م 1822حتييييى )العييييزري فييييي المنيييياطق المرتفعيييية 

، السنديان البرانتيي Quercus libaniَُ السنديان المبناني : كرالحراجية المهدد بالزوال و نخص بالذ
Quercus brantii و قيقي  مونبميييه ،Acer monspessulanum إضيافة إليى العدييد مين األصيول ،

 Crataegus، الزعييرور Crataegus sinaicaالزعييرور السييينائي : البرييية لألشييجار المثمييرة مثييل

azarolus األجياص البيري ،Pyrus syriaca اليبطم األطمسيي ،Pistacia atlantica الخيوخ البيري ،
Pyrus tortuosa  و خيوخ اليد ،Prunus ursina.  جبيل العير  عبيارة عين محميية بابيية مقترحية

 .كم 52كم و عرض  75عمى شكل شريط بطول 
  حراج جبؿ الشيخ – 6 -2-2

و  Quercus infectoriaتضم بشكل أساسي ماكي السنديان العادي مختمطًا مع السنديان البموطي 
و الزعييرور  Amygdalus sparitioidesو المييوز الييوزالي  Amygdalus orientalisالمييوز الشييرقي 

 .Crataegus azarolusو الزعرور  Crataegus sinaicaالسينائي 
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 حراج منطقة القصير غربي حمص -2-2-7
و الميذا   Pinus brutiaوتي تضم بقايا هامة نسبيًا يدخل في تكوينها بشكل أساسي الصنوبر البر 

Juniperus excelsa  و السنديان العاديQuercus calliprinusو هي متدهورة ، 

 حراج منطقة الفرات و الجزيرة – 8 -2-2
 Populus euphraticaالمرتبية األوليى و يحتيل الحيور الفراتيي  Tamarix tigrensisتحتيل الطرفياء 

هكتيارًا فيي  1615هكتيارًا فيي الرقية و  37و تشيةل حيوالي المرتبة الثانية في حيراج هيذ  المنطقية، 
لقيد كانيت رقعية هيذ  الةابيات أكثير اتسياعًا فيميا مضيى، . هكتيارًا فيي الحسيكة 6432دير اليزور و 

أما الموجود حاليًا فال يتعد  بعض الباقات الشجرية و الشجيرية المتباينية االتسياع و التيي تنتشير 
التيي يوجييد عيدد منهييا عمييى ( الجييزر)الخييابور و فييي الحيوائج بشيكل مبعثيير عميى ضييفاف الفيرات و 

أهيم األنييواع الحراجيية المرافقيية لمحيور الفراتييي و الطرفياء فييي منطقية الفييرات و . طيول مجير  النهيير
 .Lycium barbarum, Typha latifolia, Phragmites communisالجزيرة عبارة عن 

 التحريح االصطناعي -2-3

 وؿ التشجير و أىدافولمحة تاريخية ح -2-3-1
بيػدؼ زيػادة الرقعػة الحراجيػة لتعػود الحػراج  1953لقد بدأ التحريج اإلصطناعي في القطر عيام 

ألييف  74، و لقييد بييدأت حمميية التشييجير بزراعيية السػػورية إلػػ  مػػا كانػػت عميػػو فػػي األزمػػاف الغػػابرة
فزة نوعية عيام ، و حقق التشجير في القطر ق1953هكتارًا في عام  16برسة عمى مساحة قدرها 

اليذي قضيى بإحيداث المجنية العمييا  128السييد رئييس الجمهوريية المرسيوم رقيم  حين أصدر 1977
 1984سنويًا، و فيي عيام  اً ألف هكتار  12لزراعة  التحضيرلمتشجير التي كمفت بمهمة اإلعداد و 

جميييع فيي  اً أليف هكتيار  24وجيه السييد رئييس الجمهوريية بمضيياعفة الرقعية المشيجرة سينويًا لتصييبح 
 .المحافظات

 حييييييوالي 2227و لةابيييييية عييييييام  1953لقييييييد بمةييييييت المسيييييياحات المشييييييجرة اصييييييطناعيًا منييييييذ عييييييام 
 ، أي ميييييا نسيييييبته حيييييوالي(مديريييييية التحيييييريج و الةابيييييات، اتصييييياالت شخصيييييية)هكتيييييارًا  268753

بابيييات )مييين مسييياحة سيييورية، و بيييذلك تصيييبح المسييياحة اإلجماليييية لمةابيييات فيييي سيييورية %  1745
 اً حيييييييوالي نصيييييييف ممييييييييون هكتيييييييار ( اً هكتيييييييار  232842و بابيييييييات طبيعيييييييية  268753اصييييييطناعية 

تقريبيًا مين مسيياحة سيورية، و لقيد تركيز التشيجير فييي %  2771، أي ميا نسيبته (اً هكتيار  521593)
 .محافظات إدل ، حم ، حمص، و حما 
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حمييييالت التشييييجير مييييا زلييييت مسييييتمرة بييييزخم قييييوي، حيييييث تنييييتج المشيييياتل الحراجييييية السييييورية سيييينويًا 
ربعهييييييا ميييييين ( يييييييين برسيييييية جديييييييدة سيييييينويًا و البيييييياقي بييييييراس مييييييدورةمال 8)برسيييييية  16772222

مميون برسة إليى  2-1يذه  سنويًا حوالي . من عريضات األوراق هاالمخروطيات و ثالثة أرباع
وزع بعض هذ  الةراس عمى المواطنين، و يستخدم جزء في ترقييع مواقيع التشيجير، و تلبنان، كما 

تشيييجير لمتيييدهورة، و تشيييجير المواقيييع المحروقييية، بينميييا تسيييتخدم الةيييراس الباقيييية تيييرميم الةابيييات ال
 .مساحات جديدة من األراضي السورية

 األنواع المستخدمة في التشجير االصطناعي -3-2-
لقييد اسييتخدمت أنييواع عديييدة فييي حمييالت التشييجير، بعضييها طبيعييي و اآلخيير مييدخل، و ميين أهييم 

 :األنواع المستخدمة بالتشجير نذكر
 المخروطيات –أ 

  الصنوبر البروتيPinus brutia :نوع طبيعي، واسع االستخدام في مختمف أنحاء القطر. 

  الصييينوبر الثميييريPinus pinea : ميييدخل مييين لبنيييان و تركييييا، و مسيييتخدم بكثيييرة، و هيييو
 .متكيف مع الظروف البيئية المحمية

  الصنوبر الشعاعيPinus radiata :م عمى نطاق ضييق فيي مدخل من كاليفورنيا، استخد
م فييي منطقيية الشييردو  قيير  مدينيية الحفيية، و فييي  522عمييى ارتفيياع )المنطقيية السيياحمية 

، و فيي محافظيية إدلي ، و قييد (السييويداء)، و فيي المنطقيية الجنوبيية (بارماييا شيمال بانييياس
 .ثبت عدم تكيفه مع ظروف القطر

  الصينوبر الكنياريPinus canariensis :ي المحييط األطمسيي، ميدخل مين جيزر الكنياري في
م، و لقييد أبييد  حساسييية  522مسييتخدم لتشييجير بقييع فييي المنيياطق السيياحمية حتييى ارتفيياع 

 .واضحة لجادو  الصنوبر، كما أنه بير متأقمم مع الظروف الحرارية المحمية

  السييرو دائييم االخضييرارCupressus sempervirens : طبيعييي، مسييتخدم بشييكل واسييع فييي
 .مناطق عديدة من القطر

 سرو الفضيي الCupressus arizonica : ميدخل مين جبيال أريزونيا و تكسياس فيي الوالييات
 .المتحدة، و شمال بر  المكسيك، مستخدم بكثرة خاصة في الحدائق العامة

  السيرو العطيريCupressus macrocarpa : ميدخل مين خمييج ميونتيري فيي كاليفورنييا فيي
 .دائق و األسيجةالواليات المتحدة ، مستخدم عمى نطاق ضيق في الح
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 عريضات األوراؽ -ب
  أنيواع الحيورPopulus spp. : الحيور األبييض الرومييPopulus alba f. roumi ( ميدخل

ميدخل ميين ) Populus nigra f. hamoui، و الحيور األسيود الحمييوي (مين إييران و تركيييا
 مدخمية مين) Populus euramericana، هجين الحيور األوروبيي األمريكيي (آسييا الوسيطى

، و جميعها مستخدمة عمى نطياق واسيع لمتشيجير اإلنتياجي و جميعهيا متأقممية ميع (فرنسا
 .ظروف القطر

  أنواع األوكاليبتوسEucalyptus spp. : مدخمة من اسيتراليا، و مسيتخدمة بكثيرة فيي العدييد
 .من مناطق القطر و عدد من هذ  األنواع متأقمم مع ظروف القطر

  لسييان الطيييرAilanthus altissima : مييدخل ميين شييمال الصييين، و مسييتخدم فييي تشييجير
 .الشوارع، و هو متكيف مع البيئة السورية

  الكازوارينييياCasuarina cunnighamiana : ميييدخل مييين اسيييتراليا، كثيييير االسيييتعمال فيييي
 .كاسرات الرياح السيما في المناطق الساحمية

  السينط مييزرق الييورقAcacia cyanophylla :ثييير االسييتعمال مييدخل ميين بيير  اسييتراليا، ك
فيييي تشيييجير التييير  الفقييييرة و الرمميييية و تشيييجير جوانييي  الطيييرق فيييي الطوابيييق البيومناخيييية 

 .المعتدلة البرودة

  ( زهيييرة العنقيييود)الروبينيييياRobinia pseudoacacia : ميييدخل مييين وسيييط و شيييرق الوالييييات
المتحيييدة األمريكيييية، مسيييتخدم فيييي تشيييجير جوانييي  الطرقيييات و فيييي الحيييدائق، متكييييف فيييي 

 .قطر و له مزايا عديدة تشجع عمى زراعته عمى نطاق واسعال

  الةالديشيييا ثالثييية األشييواكGleditsia triacanthos : مييدخل ميين شييرق الواليييات المتحييدة
 .األمريكية، مستخدم عمى نطاق محدود إلنشاء كاسرات الرياح

  الصيفورا اليابانييةSophora japonica :جير ميدخل مين الصيين و كورييا، مسيتخدم فيي تشي
 .الشوارع، مقاوم لمتموث و متكيف في سورية

  الةارLauris nobilis :طبيعي، تزايد استخدامه في العقد األخير في المناطق الساحمية. 

  البطم األطمسيPistacia atlantica : طبيعي، مستخدم في المناطق الداخمية و الشرقية
 .من القطر

 

 واع المستخدمة و األىداؼتحميؿ التشجير االصطناعي مف حيث األن -2-3-3
تسييتخدم أنييواع عديييدة فييي التشييجير االصييطناعي بعضييها طبيعييي بينمييا بعضييها اآلخيير مييدخل، و 

 يتحكم بعممية اختيار األنواع عامالن رئيسان هما توفر األنواع في المشاتل و مالءمتها 
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األنواع المناسبة  و بشكل عام تستخدم في بعض األحيان. لمظروف البيئية لممواقع المراد تشجيرها
لمبيئية كما هو الحال بالنسبة لمبطم األطمسي و الموز البري بكثافات مناسبة في المناطق الداخميية 
مين القطيير، فييي حييين تسييتخدم أنييواع بييير مالئمية لمبيئييية كمييا هييو الحييال بالنسييبة ألنييواع الصيينوبر 

السييما األمطيار بيير متيوفرة، المستخدمة في المناطق نفسها عمى الربم من أن متطمباتهيا البيئيية 
 .مما يعرض هذ  المشاجر لمفشل و عدم تحقيق األهداف المرجوة منه

 

 عوامؿ تدىور الغابات في سورية -3
 :تييمكن تمخيص أهم عوامل تدهور الةابات في سورية عمى النحو األ

 ؽالحرائ : 

طورة، فالحرائق التيي تعتبر الحرائق من أهم أشكال التعدي التي تتعرض لها الحراج وأكثرها خ
ميين  اً هكتييار  1522سييببها اإلنسييان، وبةييض النظيير عيين الهييدف، تتسييب  بييزوال مييا يزيييد عيين 

ساسي عمى بابات الصينوبر البروتيي أالةابات السورية كل عام، و يقع ضرر الحرائق بشكل 
فييي " المتوازنيية"فييي المنطقيية السيياحمية و هييذ  الةابييات تشييكل النييواة الحراجييية الرئيسييية لمةابييات 

 . سورية
يعيييد حيييرق الةابيييات ألبيييراض التوسيييع الزراعيييي، والعمرانيييي السيييب  اليييرئيس وراء تقميييص رقعييية 

سيما في المحافظات التيي تتركيز فيهيا خالل العقود األخيرة، الالةابات، و تدهورها في سورية 
 ، األنظميية البيئييية الةابوييية األكثيير اسييتقرارًا خاصيية فييي محافظييات الالذقييية، و حمييا ، و إدليي

 .وطرطوس
مين أعيداد %  98أنهيا حرائيق بشيرية بامتيياز، أكثير مين بشكمت الحرائق، التي يمكين وصيفها 
من المساحات المحروقة فيي المحافظيات الميذكورة %  98الحرائق، و تسببت بحرق أكثر من 

 . خالل العقدين السابقين
في أبمي  المنياطق  لقد شكمت الحرائق مجهولة األسبا ، و التي اعتبرت بشرية السب  أصالً 

 (:2224عمي، )
  ميييين متوسييييط %  38726ميييين متوسييييط أعييييداد الحرائييييق السيييينوية، و %  41763بحييييدود

 .2222-1987المساحة المحروقة سنويًا في الالذقية خالل الفترة 
  ميييين متوسييييط %  57761ميييين متوسييييط أعييييداد الحرائييييق السيييينوية، و %  43777بحييييدود

 .2222-1982الفترة  المساحة المحروقة سنويًا في الةا  خالل
  ميييين متوسييييط %  67792ميييين متوسييييط أعييييداد الحرائييييق السيييينوية، و %  69735بحييييدود

 .1998-1982المساحة المحروقة سنويًا في حما  خالل الفترة 
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  ميييين متوسييييط %  66791ميييين متوسييييط أعييييداد الحرائييييق السيييينوية، و %  48715بحييييدود
 .1998-1982المساحة المحروقة سنويًا في إدل  خالل الفترة 

  ميييين متوسييييط %  52748ميييين متوسييييط أعييييداد الحرائييييق السيييينوية، و %  44764بحييييدود
 .1998-1982المساحة المحروقة سنويًا في طرطوس خالل الفترة 

إن ارتفاع أعداد الحرائق مجهولة السب  في المناطق الحراجية الرئيسة من سورية، ينسجم 
تيييي تشيييير إليييى أن الحرائيييق ميييع إحصيييائيات حرائيييق الةابيييات فيييي المنطقييية المتوسيييطية، وال

مجهوليية األسييبا ، تحتيييل المرتبيية األوليييى بييين أسييبا  الحرائيييق فييي بابيييات حييوض البحييير 
ميييييين حرائييييييق الةابييييييات األوربييييييية %  56األبيييييييض المتوسييييييط، حيييييييث تصييييييل نسييييييبتها إلييييييى 

 Alexandrian)من حرائق الةابات المتوسطية بير األوروبية %  6375المتوسطية، و 

et al.,1999.) 
لحرائييق الناجميية عيين التحريييق الزراعييي، و اإلهمييال، و الحرائييق المقصييودة القسييم شييكمت ا

عييدا الحرائييق )األكبيير ميين أعييدد الحرائييق، و المسيياحات المحروقيية بفعييل األسييبا  األخيير  
 .في المحافظات األربع المذكورة( المجهولة

الحيراج فيي  إن مراجعة أسبا  الحرائق كما وردت في تقارير الحرائق المقدمية إليى مصيالح
المناطق الحراجية الرئيسية مين القطير، تظهير عيدم وجيود اسيتمارة موحيدة لتقيارير الحرائيق، 

. نقصيها الدقيةتكما أن طريقة تدوين المعمومات المتعمقة بأسبا  الحرائق فيي هيذ  التقيارير 
لهييذ  األسييبا  نقتييرح تصييميم اسييتمارة موحييدة لتقييارير الحرائييق السييتخدامها ميين قبييل جميييع 

البػرؽ، التخيػيـ،  :ات المعنية بكتابة تقارير الحرائق، و استخدام الفئات العامية التالييةالجه
التدخيف، حرؽ المخمفات، الحريؽ المتعمد، اسػتخداـ المعػدات، سػكؾ الحديػد، األطفػاؿ، 

 .متفرقات، مجيوؿ
 

 القطع الجائر و الفقر:  

ن العثمياني م يدخر اإلحيتالاللقد بدأت عمميات القطع لمةابات السورية منذ زمن طويل حيث ل
سييمرت عمميييات القطييع بعييد أميين أجييل اسييتنزاف أخشييا  الةابييات السييورية، و  اً والفرنسييي جهييد

حطييا  فييي معظييم أمييورهم الحياتييية ميين ألاالسييتقالل بسييب  اعتميياد السييكان فييي سييورية عمييى ا
  جتماعيييية فييي معظيييم القييير إلطهييي وتدفئييية وبسييييل وبيرهييا نظيييرا النخفييياض مسييتو  التنميييية ا

الحراجيييية، كميييا تيييتم عممييييات القطيييع الجيييائر ألبيييراض التفحييييم وبعيييض الصيييناعات الخشيييبية 
وبيرهيا، ( صناديق الخضار، الالتيه، المعاكس، وبعض الصناعات الريفية البسيطة)البسيطة 

 . مما ساهم بتدهور معظم الةابات السورية وبشكل سريع
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لية الةابيات و خاصية الةابيات السينديانية في بعض األحيان يشكل الفقر الدافع الرئيس وراء إزا
حيث يقوم الكثير من األشيخاص فيي منياطق عدييدة مين محافظيات الالذقيية، إدلي ، حميا ، و 
طرطوس بقطع أشجار و شجيرات السنديان و تفحيمها و بيعها بهدف تأمين قوت أوالدهم، و 

بييالمنع و العقوبييات  ، و ال يمكيين معالجتهيياالنيياس خيييل لييبعضكبيير بكثييير ممييا يُ أهييذ  المشييكمة 
فقط، و إنميا يجي  أن ييرتبط ذليك بتيأمين فيرص عميل لسيكان هيذ  المنياطق مين خيالل بعيض 

بحييييث ( مشيياريع التربييية و التنمييية، االسييتثمار، التنظيييم، حماييية الةابييات)المشيياريع الحراجييية 
الء إلييى درجيية يشييعرون معهييا بييأن مصييدر عيشييهم متوقييف عمييى وجييود الةابيية األميير ؤ يصييل هيي

ميين شييأنه خمييق دافييع لييد  هييؤالء لعييدم التعييدي عمييى الةابيية ال بييل المسيياعدة فييي الحفيياظ  الييذي
 .عميها

 

 الرعي الجائر:  

عمييى إنتيياج األعييالف  تبييدأ المشييكمة فييي الرعييي عنييدما تزيييد الحموليية الرعوييية عيين قييدرة الةابيية
( اكيبييراس، ميي)، أو عنييدما تكييون الةابيية فييي مرحميية مبكييرة ميين النمييو (أعشييا ، أوراق، ثمييار)

فتمنع هذ  الحيوانات نمو الةراس والجنبات والشجيرات بشكل سميم، مما يؤدي إلى إخالل في 
التييوازن التييي تعيييش بييه الةابيية، فتبييدأ األنييواع المستسييابة رعويييا باالنخفيياض تييدريجيا وميين ثييم 

مستسييابة إضييافة إلييى األنييواع الجفافييية الناتجيية الالييزوال وتحييل محمهييا األنييواع الشييوكية وبييير 
وتعتبير األبقيار . ت والتربة في الةابية تحيت تيأثير الرعيي المتواصيلاعن التدهور الحاصل لمنب

 بالةابة، ومن ثم تأتي األبنام فالماعز الذي يعتبير أشيد الحيوانيات خطيراً  أقل الحيوانات ضرراً 
  .عمى الةابات

 

 قطع الغابات و كسر األراضي : 

النظييييام االقتصييييادي السييييائد فييييي ( 1: )ة هييييييييييرتبط هييييذا التعييييدي ارتباطييييا وثيقييييا بييييأمور ثالثيييي
بالوضييع ( 3)طبيعيية األراضييي التييي تحتمهييا الحييراج، و ( 2)المجتمعييات التييي تقطيين الحييراج، 

 . االقتصادي لسكان المناطق الحراجية
فإذا كان النظام االقتصادي السائد هيو النظيام الزراعيي بامتيياز وكانيت األراضيي التيي تحتمهيا 

كييان التعييدي أكبيير وأخطيير، وتكميين خطورتييه فييي سييورية بشييكل  راعييياً خصييبة ز  الةابييات أراضٍ 
 تخرج من حسا  ( زراعية تتحول إلى أراضٍ )خاص بأن األراضي التي تكسر 
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معظيم الةابيات السيورية تقيع )المساحة الفعمية لمحراج وتدخل لحسا  مسياحات األراضيي الزراعيية 
و هييذا ميا حصييل بالنسييبة لمةابييات السييورية  ،(تم إعيادة تحديييدها وتحريرهييا مسيياحياً تييفيي منيياطق لييم 

التي كانت منتشرة عمى طول الشريط الساحمي و فيي العدييد مين المنياطق حييث تتيداخل الحييازات 
صيالحة لمزراعية، و كيذلك األميير ألنهييا ر منهيا نظيرًا بيحييث أزيييل القسيم األك( الزراعيية ميع الةابيات

 . بالنسبة لممرتفعات المنخفضة في جبل األكراد في حم
 

 و ممكيتيا إدارة الغابات  -4
تعيييد مديريييية التحيييريج و الةابيييات، التابعييية ليييوزارة الزراعييية و اإلصيييالح الزراعيييي، الهيئييية الرسيييمية 

قسيم اإلنتياج : أقسام هي ةتضم المديرية أربع. الةابات في سوريةاستثمار المسؤولة عن حماية و 
، (حرائيق بشيكل أساسيي، سياسيات، حيراس) ، قسم إدارة الةابات، قسم الوقاية(الةراس و التشجير)

وجد مصمحة واحدة لمحراج في كيل محافظية ت(. بابات الدولة و الةابات الخاصة)قسم االستثمار 
تضم كل مصمحة عيددًا مين اليدوائر تأخيذ مسيميات األقسيام . و تتبع مديرية الزراعة في المحافظة

 .في مديرية الحراج
من حيث المبيدأ فيإن جمييع األراضيي الحراجيية تقيع تحيت سييطرة الدولية، أو هيي مميك لمدولية كميا 

لحظ مسألة إقامة بابات ( 2227لمعام  25رقم )ينص قانون الحراج مع أن قانون الحراج الحالي 
التى تصي   األضرارعن  بير مسوؤلةالدولة من القانون المذكور  27خاصة، و اعتبرت المادة 

الزراعية الخاصة بسب  التدابير التى تتخذها لمنع سيريان الحرييق مين  ج الخاصة واألراضيالحرا
 .حراج الدولة إلىالخاصة أو األراضي الزراعية الخاصة  الحراج

من حيث المبدأ، فإن الةابات الخاصة تيدار مين قبيل أصيحابها أو مين خيالل جمعييات حراجيية و 
 .ج و الةاباتذلك تحت اإلشراف الفني لمديرية التحري

منهييييا هييييي عقاريييييًا %  92ميييين الةابييييات الموجييييودة تعييييود ممكيتهييييا لمدوليييية، و %  99عمميييييًا، إن 
Cadastral   حسيي  القييانون )دوليية و مسييجمة باسييم مديرييية التحييريج و الةابييات العمييى أراضييي

 .لذلك تتمتع الةابات بدرجة عالية من الحماية(. 1926
الةابات السورية، كما تعمل عمى صيانة جميع ية و إدارة تعمل مديرية الةابات عمى صيانة، حما

لكين إدارة الةابيات السيورية .  التنوع الحيوي ضمن الةابيات و تأسييس و إدارة المحمييات الطبيعيية
تييتم عمميييًا دون وجييود عمميييات تنظيييم و خطييط إدارة فعمييية لمقسييم األكبيير ميين الةابييات السييورية، و 

 .سنوية ال تستند عمى أسس و معايير عممية يقتصر دور المديرية عمى وضع خطط
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األراضي السيورية عبيارة عين أعميال تربيية جميع العمل األساسي الذي يقوم به كادر الحراج عمى 
و تنمية محدودة بسب  نقص في الكيادر اليالزم لتنفييذ هيذ  األعميال، كميا تقيوم بعممييات التشيجير 

سييس واضييحة، و تقييوم بعمميييات أجديييدة ميين دون لممواقييع المحروقيية و المتييدهورة و تشييجير مواقييع 
ساسيي، و مين المفتيرض حمايية الةابيات مين الرعيي و لكنهيا أالحماية لمةابات من الحرائيق بشيكل 

 (.2228)حيانًا خاصة في سنين الجفاف كما يحصل حاليًا أتفتح أمام الرعاة 
ٍُ اإن الكيي ييية و التنمييية الضييرورية لتنفيييذ أعمييال الترب در الييذي يعمييل فييي مديرييية الحييراح بييير كيياٍف

نوعييًا لتنظيييم و كمييًا  لةييرض الحييد ميين حرائييق الةابييات بشييكل أساسييي، كمييا أن الكييادر بييير كييافٍ 
الةابات السورية و وضع خطط مناسبة إلدارة النظم البيئية الحراجية بشيكل مسيتدام، و بالتيالي ال 

ادر الموجييود ليييتمكن ميين بييد ميين العمييل عمييى رفييد المديرييية بالكييادر الييالزم و المييدر  و تييدري  الكيي
 .القيام بدور  بشكل أفضل

ء الكيادر الحراجيي الحيالي مين خيالل التنسييق بشيكل أفضيل ميع أقسيام الحيراج و ادأيمكن تحسين 
البيئيييية فيييي جامعيييات القطييير، كميييا يمكييين االسيييتفادة مييين الخبيييرات المتيييوفرة فيييي الجامعيييات لتيييدري  

 .الكادر الحراجي
 

 سورية و مساىمتيا في االقتصاد الوطنيالقيمة البيئية لمغابات ال -5
ن االعتماد عميها حول الموارد الحراجية و ذلك بسب  بيا  أي كة معمومات يميال يوجد في سور 

جرد فعمي لمةابات السورية، و بالتالي من الصعوبة بمكان تقييم دور الةابات بشكل شامل و ذلك 
و اسييتنادًا  2222لإلحصيياء لمعييام كييزي المر لكيين المكتيي  . ميين حيييث دورهييا فييي االقتصيياد الييوطني

مسياهمة  رفقيد قيد( حطا  وقيد، فحم و بيرهياأأخشا  صناعية، )ية السنوية لمةابات جإلى اإلنتا
. مين إجميالي اليدخل اليوطني فيي سيورية%  2721الةابات السورية في االقتصاد الوطني بحيوالي 

و أهييم بكثييير ميين مسيياهمتها فييي و لكيين هييذ  المعطيييات تتجاهييل الييدور البيئييي لمةابييات و الييذي هيي
 .ينالناتج الوط

 لقييييييييد قيييييييييدرة دراسييييييييية حديثيييييييية نسيييييييييبيًا، و هيييييييييي األولييييييييى و الوحييييييييييدة مييييييييين نوعهييييييييا فيييييييييي سيييييييييورية،
(CAB International, 2005) ن القيمية المادييية إلجمييالي القيييم التييي تقييدمها الةابييات السييورية إ

و ييأتي دور الةابيات فيي حمايية ممييار ييورو،  43سواء كانت قيمًا اقتصادية أم بيئيية هيي بحيدود 
 فييي مقدميية القيييم أو الفوائييد التييي تقييدمها الةابييات السييورية، ( مميييون يييورو 4275)المسيياقط المائييية 

ألنهيا قيم بيير ممموسية عميى الميد  القريي  و ألنها و مثل هذ  القيم البيئية بالبًا ما يتم تجاهمها 
 .صعبة التقدير
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 الحراجيالسياسة الحراجية و التشريع  -6
لم يتم تبني سياسة حراجية بشكل رسمي من قبل الحكومة حتى اآلن، هذ  السياسية التيي يفتيرض 

وجييد اسييتراتيجيه رسييمية واضييحة تو لييذلك ال . بهييا أن تحييدد ألهييداف بعيييدة األمييد لقطيياع الةابييات
ق هيذ  يقتصر برنامج الةابات عمى أهداف و ميزانييات لتحقيي. لتنمية و صيانة الةابات في البالد

األهداف العشوائية، و لكن يجري العمل حاليًا عمى وضع سياسة حراجيية لمقطير و ذليك بالتعياون 
بيييين وزارة الزراعييية و اإلصيييالح الزراعيييي و المنظمييية العالميييية لمزراعييية و األبذيييية التابعييية لألميييم 

 .المتحدة، و من الضروري اإلسراع في صيابة السياسة الحراجية و وضعها موضع التنفيذ
و قيد حكييم  1953لعيام  66أول قيانون حراجيي فييي سيورية صيدر بموجيي  المرسيوم التشيريعي رقييم 

صدر قانون أخر لمضيابطة الحراجيية بموجي  . القطاع الحراجي في سورية لفترة طويمة من الزمن
و كيان محيدود المجيال، و لقيد عيدل القيانون فيي األعيوام  1953لمعيام  86المرسوم التشريعي رقيم 

ركزت هذ  القوانين بشيكل أساسيي عميى المنيع و التقيييد و العقوبيات، . 1972و  ،1969، 1962
. جتميياعي لمةابييات عيين طريييق حظيير الحقييوق التقميدييية لمسييتخدمي الةابيياتالو لقييد أبفمييت البعييد ا

كما أن هذ  القوانين لم تتضمن أي فقرة حول السياسة الحراجيية، اإلدارة، جيرد الةابيات، التيدري ، 
. بييييات االجتماعييييية، المشيييياركة الشييييعبية، اإلدارة المسييييتدامة، أو تقييييييم األثيييير البيئييييياإلرشيييياد، الةا

بسييب  الطبيعيية القمعييية لمقييانون فييإن المسيياحات الحراجييية فييي سييورية تقمصييت بشييكل حيياد خييالل و 
االقتصيييادية و  -العقيييود الخمسييية األخييييرة و فقيييدت العدييييد مييين هيييذ  المسييياحات قيمهيييا االجتماعيييية

 .البيئية
و كييان أفضييل ميين سييابقه حيييث ضييمن حقييوق االنتفييياع  1994ون حراجييي جديييد عييام صييدر قييان

حيث تضمنت هذ  الحقوق السماح لمسكان باالستفادة مين الخشي  و لمقاطنين في القر  الحراجية، 
اسييييتخدام األخشييييا  لصيييييانة المنييييازل و صييييناعة األدوات وبالميييييت الموجييييود فييييي أرض الةابيييية، 

لكين إجيراءات االسيتفادة مين . الرعي باستثناء الماعز و األبنيامو د، و جمع أحطا  الوقو الزراعية، 
التيي كانييت فيي القييانون نفسييها نقيياط الضيعف بو لقيد احييتفظ القيانون . هيذ  الحقييوق معقيدة و مقيييدة

السابق و المتعمقية بالسياسية الحراجيية، البعيد االجتمياعي لمةابيات، المشياركة الشيعبية و المشياركة 
خاصيية، البحيث العممييي و اإلرشياد الحراجييي، اإلدارة المسيتدامة لمةابييات، فيي التخطيييط، الةابيات ال

 .أو تقييم األثر البيئي
، و لقد كان أفضل من 2227لمعام  25صدر قانون جديد لمحراج بموج  المرسوم التشريعي رقم 

قيوانين الحييراج السييابقة حيييث أنييه حييافظ عمييى حقييوق االنتفيياع و أضيياف بعييدًا اجتماعيييًا لمةابييات و 
وذليييك مييين خيييالل سيييمح بإنشييياء بابيييات خاصييية، و تطيييرق إليييى توسييييع قاعيييدة المشييياركة الشيييعبية 

 والمنظميات الشيعبية والنقابيات( يالتعاون، المشترك، لخاصا، العام) مشاركة قطاعات الدولة كافة
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دارتها ا  وتنمية وصيانة الةابات و  يةالى حمإعمال الرامية األفي  همياألليات المجتمع االمهنية وفع
، أي أنيه تطييرق إليى موضييوع اإلدارة المسيتدامة لمةابييات و لكين بقييي هيذا الموضييوع بشيكل مسييتدام

حييتفظ بييبعض نقيياط االييربم ميين هييذ  اإليجابيييات، وعمييى لكيين القييانون الجديييد، . مبهمييًا فييي القييانون
الضييعف التييي كانييت موجييودة فييي القييانون السييابق السيييما بيييا  السياسيية الحراجييية، تقييييم األثيير 

 .ي، اإلرشاد الحراجي، و البحث العمميالبيئ
تتعيييامالن ميييع البعيييد البيئيييي لمةابيييات و تهتميييان  2221كميييا تيييم تأسييييس هيئتيييين إضيييافيتين عيييام 

الهيئة العامة لشؤون البيئة و التي تعنى بشكل خاص بإعداد الخطط هي األولى . بالةابات أيضاً 
البيئية، و تعزيز الوعي بحة األنشطة الضارة و القوانين البيئية، تقييم المشاكل البيئية، منع و مكاف

الهيئة الثانية هي المجمس األعمى لسالمة البيئة الذي يرأسه رئيس مجمس الوزراء و يضم . البيئي
و لدييه صيالحيات . المهنيية و المنظميات الشيعبية و ممثميين عين النقابيات اً وزير  17في عضويته 

 .يير البيئية المتعمقة بجميع األنشطة المتصمة بالبيئةتبني السياسات البيئية و التعميمات و المعا
أما فيما يتعمق بالتشريعات و اإلجراءات الهادفة إلى أقممة الةابات السورية ميع التةييرات المناخيية 

 .ن، و ال بد من الشروع في صيابة و مناقشة و تنبي مثل هذ  اإلجراءاتفإنها بائبة حتى اآل
 

 ت السوريةالميزاف الكربوني لمغابا -7
المعطيات المطموبة لتقدير حجيم الةابيات و الكتمية الحيية لمخشي ، و هميا مؤشيران حيوييان لتقيدير 

ليذلك ال بيد مين وضيع . ن بشيكل مقبيول فيي سيوريةيقدرة الةابات عمى تثبيت الكربيون، بيير متيوفر 
ات فييي بعييض االفتراضييات، و إجييراء بعييض االسييتقراءات باالسييتناد إلييى المعطيييات المتييوفرة لمةابيي

بعض الدول المجاورة و الموجودة في ظروف قريبة من الظروف التي توجد فيها الةابيات السيورية 
، و ذليييك 2225، و لمعيييام 2222و ذلييك باالسيييتناد إليييى تقرييييري منظمييية الزراعيية و األبذيييية لمعيييام 

ي تييم بنيياء عمييى مييا تقييدم فييإن النتييائج التيي. حييول تقييييم المييوارد الحراجييية فييي مختمييف منيياطق العييالم
 .التوصل إليها في هذ  الدراسة يج  أن ينظر إليها بشيء من الحذر

 مخازف الكربوف في النظـ البيئية الغابوية في سورية -7-1
 مييادة جافيية فييي اً طنيي 28المتوسييط فييي الكتميية الحييية فييي الهكتييار الواحييد ميين الةابييات السييورية هييي 

فييوق سييطح األرض ( 1جييدول )السييورية  ، و بالتييالي تكييون إجمييالي الكتميية الحييية لمةابيياتالهكتييار
ميادة جافية، و بميا  اً طن 14228222=  اً هكتار  521222× مادة جافة في الهكتار  اً طن 28: هي

، (IPCC, 2003)مين الميادة العضيوية الجافية لمةابيات هيي عبيارة عين كربيون %  52أن حوالي 
 .اً طن 7214222=  275×  14228222تكون كمية الكربون في الةابات السورية 

 :موزعًا عمى الشكل التالي (IPCC, 2003)بما الكربون في النظم البيئية الحراجية يكون حس  
 44  %في الكتمة الحية فوق سطح األرض 
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 6  %في الخش  الميت 

 46  % سم 32في التربة عمى عمق 

 4  %في الفرشة 
 

اجيػة فػي سػورية ىػي بالتالي فإف كمية الكربوف في المكونػات المختمفػة مػف الػنظـ البيئيػة الحر 
 .3عم  النحو الموضح في الجدوؿ 

 

 .مخازن الكربون في النظم البيئية الحراجية في سورية (:3)رقـ جدوؿ 

 (طف)كمية الكربوف  المكوف
 7214222 الكتمة الحية فوق سطح األرض

 95645457455 الخش  الميت

 73328187182 سم 32التربة عمى عمق 

 63763673636 الفرشة

 15940909209 جمالياإل

 
 كمية الكربوف المثبتة سنويا بواسطة الغابات السورية -7-2

 طنيييييًا مييييادة جافييييية فييييي الهكتيييييار 3725بمييييا أن متوسيييييط معييييدل النميييييو السيييينوي لممخروطييييييات هييييو 
تييم حسيي  الييرقم باالسييتناد إلييى الدراسييات المقدميية ميين الييدول المجيياورة السيييما لبنييان و فمسييطين و )

  :ون إجميييييييييييييييالي النميييييييييييييييو السييييييييييييييينوي لممخروطييييييييييييييييات فيييييييييييييييي السييييييييييييييينة، بالتيييييييييييييييالي يكييييييييييييييي(تركييييييييييييييييا
 .سنة /طنًا مادة جافة 398856.25= هكتارًا  122725×  3725

طنيًا ميادة جافية فيي الهكتيار  1725بما أن متوسط النمو السينوي لعريضيات األوراق فيي السينة هيو 
بنييان و فمسييطين و تييم حسيي  الييرقم باالسييتناد إلييى الدراسييات المقدميية ميين الييدول المجيياورة السيييما ل)

 ، بالتيييييييالي يكيييييييون إجميييييييالي النميييييييو السييييييينوي لمةابيييييييات عريضييييييية األوراق فيييييييي سيييييييورية هيييييييو(تركييييييييا
 .سنة /طنًا مادة جافة 473585= هكتارًا  378868×  1725
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 .السنة/طناً  872441.25=  473585+ 398856.25: إجمالي النمو السنوي لمةابات السورية 
، تكيون كميية الكربيون % 52هيي  (IPCC, 2003)لجافية حسي  بميا أن نسيبة الكربيون مين الميادة ا

طيييين  436220.625=  275×  .25872441اإلجمالييييية التييييي تمتصييييها الةابييييات السييييورية هييييي  
 .طنًا من ثاني أكسيد الكربون 1599475.33السنة، و هذا يعادل  /كربون

 اباتكمية الكربوف المفقودة سنويا  مف الغابات السورية بفعؿ حرائؽ الغ -7-3

 1223المساحات المحروقة سينويا مين الةابيات السيورية حسي  اإلحصيائيات الرسيمية هيي حيوالي 
 (2224عمييييييييييييييييييييييييي، )ميييييييييييييييييييييييين الدراسييييييييييييييييييييييييات المسييييييييييييييييييييييييتقمة هكتييييييييييييييييييييييييارات، و لكيييييييييييييييييييييييين عييييييييييييييييييييييييدد 

(2225 ,CAB International ) بينيت أن متوسيط المسياحة المحروقية سينويًا مين الةابيات السيورية
طنييًا فييي  28المييادة الجافيية فييي الةابييات السييورية هييي بمييا أن متوسييط . هكتيياراً  1522هييي حييوالي 

، تكييون المييادة العضييوية الجافيية المتضييررة بفعييل النييار سيينويًا ميين الةابييات (2222الفيياو )الهكتييار 
ميين إجمييالي المييادة العضييوية %  22حييوالي . طنييًا مييادة جافيية 42222=  28×  1522السييورية 

لي تكييون كمييية المييادة العضييوية المفقييودة بفعييل الجافيية المعرضيية لمنييار تحتييرق فييي الموقييع و بالتييا
 طنيييييييييييييييييًا ميييييييييييييييييادة عضيييييييييييييييييوية جافييييييييييييييييية، منهيييييييييييييييييا 8422=  272×  42222الحرائيييييييييييييييييق سييييييييييييييييينويًا 

  .طنًا من ثاني أكسيد الكربون 15422طن كربون و هذا يعادل  4222=  275×  8422
 

 ةكمية الكربوف المفقودة سنويا  نتيجة استخراج بعضا  مف منتجات الغابات السوري -7-4
إلى أن المنتجات الحراجية  (CAB International, 2005)أشارت بعض التقديرات الحديثة نسبيًا 

 :المستخرجة من الةابات السورية هي في المتوسط
 طنًا مادة جافة 5296  خش  صناعي. 

 طنًا مادة جافة 3239  حط  وقود. 

 طنًا مادة جافة 155   فحم. 

 طنًا مادة جافة 3167  نباتات طبية. 

 طنًا مادة جافة 6   مارث. 

  طنًا مادة جافة 4322  منتجات أخر. 

 طنا  مادة جافة 15963  اإلجمالي -
 

، فيإن إجميالي كميية الكربيون المزالية سينويًا مين % 52بما أن نسبة الكربون في المادة الجافة هي 
 الةابيييييييييييييييييات السييييييييييييييييييورية عيييييييييييييييييين طريييييييييييييييييييق اسيييييييييييييييييتخراج بعييييييييييييييييييض منتجييييييييييييييييييات الةابيييييييييييييييييية هييييييييييييييييييي

 .طنًا ثاني أكسيد الكربون 29212.29كربون و هذا يعادل  طناً  7981.5=  275×  15963
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 (:4جدول )و بالتالي تكون تةيرات مخازن الكربون في الةابات السورية عمى النحو اآلتي 
 

 .تةيرات مخازن الكربون في الةابات السورية(: 4)جدوؿ رقـ 

 كمية الكربوف 
 (سنة/طن)

كمية ثاني أكسيد 
 (سنة/طن) الكربوف

 1599475.33 436220.625 كمية الكربوف المثبتة سنويا  إجمالي 

 15422 4222 كمية الكربوف المفقودة بفعؿ الحرائؽ
 29212.29 7981.5 كمية الكربوف المفقودة نتيجة استخراج منتجات الغابة

 44446890.4 424.930424 صافي كمية الكربوف المثبتة سنويا  في الغابات السورية
 

 رح كميييييييييية الكربيييييييييون المفقيييييييييودة مييييييييين الةابيييييييييات السيييييييييورية بفعيييييييييل الحرائيييييييييق بالتيييييييييالي و بعيييييييييد طييييييييي
 798175)و كمية الكربون المفقودة نتيجة استخراج بعض منتجيات الةابيات ( السنة /طن 4222)

نجيد أن كميية ( السينة /طن 4362227625)من إجمالي كمية الكربون المثبتة سنويًا ( السنة /طن
ممييييار  27424)طنيييًا  4242397125بيييات السيييورية سييينويًا هيييي الكربيييون الصيييافية التيييي تثبتهيييا الةا

 طنيييييييييييييييييييًا ميييييييييييييييييين ثيييييييييييييييييياني أكسيييييييييييييييييييد الكربيييييييييييييييييييون 1554863724، و هييييييييييييييييييذا يعييييييييييييييييييادل (طنيييييييييييييييييياً 
 :ييييييورو فيييييإن 22إذا كيييييان متوسيييييط سيييييعر الطييييين مييييين الكربيييييون هيييييو  (.ممييييييار طنييييياً  17555أي )

 .مميار يورو 02848قيمة الكربوف المثبتة سنويا  في الغابات السورية تعادؿ 
 

تغيػػر مخػػازف الكربػػوف فػػي الػػنظـ البيئيػػة الحراجيػػة مػػع تزايػػد مسػػاحة الغابػػات لمفتػػرة  -7-5
1990-2007 

و لتاريخه بتشجير  1953تقوم مديرية التحريج و الةابات في الجمهورية العربية السورية منذ عام 
دهورة مسيياحات إضييافية سيينويًا ميين األراضييي السييورية، كمييا تقييوم بتييرميم الةابييات المحروقيية و المتيي

بةييية تحسييين وظييائف الةابيية البيئييية و االجتماعييية و االقتصييادية، و لقييد ازدادت مسيياحة الةابييات 
األميير الييذي يزيييد ميين قييدرتها عمييى تخفيييض  2227-1992السييورية بشييكل مممييوس خييالل الفتييرة 

 (.5جدول )كمية ثاني أكسيد الكربون في الةالف الجوي 
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 2227-1992لنظم البيئية الحراجية مع تزايد مساحة الةابات لمفترة اازن الكربون بتةير مخ (:5)جدوؿ رقـ 
 

 2007 2005 2000 1990 العاـ

 521 461 432 372 (ىكتارا   1000)مساحة الغابات 

كمية الكربوف المختزنة في الكتمة الحية 
 (طنا  )فوؽ سطح األرض 

5228222 6248222 6454222 7214222 

شب الميت كمية الكربوف المختزنة في الخ
 (طنا  )

712181782 824727.27 880090.91 956454755 

كمية الكربوف المختزنة في التربة عم  عمؽ 
 (طنا  )سـ  30

5444727.27 6322909.09 6747363.61 7332818718 

كمية الكربوف المختزنة في فرشة الغابة 
 (طنا  )

47345475 549818.18 586727.27 637636736 

وف المختزنة في النظـ إجمالي كمية الكرب
 (طنا  )البيئية الحراجية في سورية 

1183636376 13745454.55 14668181.82 15942929729 

 

 تأثير التغيرات المناخية عم  الغابات في سورية تسيناريوىا -8
 

 سيناريو ارتفاع حرارة الغالؼ الجوي -8-1
 .نظم بيئية متوسطية بامتيازتخضع جميع الةابات السورية لممناخ المتوسطي، و لذلك فهي 

مييين المتوقيييع أن تكيييون الييينظم البيئيييية الحراجيييية المتوسيييطية مييين بيييين األنظمييية البيئيييية األكثييير تيييأثرًا 
ميع زييادة الحيرارة  بالتةيرات المناخيية، و مين الممكين أن تحصيل تةييرات كبييرة فيي الةطياء النبياتي

و أراضييي األعشييا  عمييى حسييا   م، و هييذ  التةيييرات تشييمل توسييع الصييحراء ْ 2 بمعييدل يزيييد عيين
، كمييا يتوقييع أن تييزداد مسيياحة الةابييات المختمطيية متسيياقطة األوراق (الميياكي)الشييجيرات الحراجييية 

 عمييييييييييييييييييييييييييييييييييى حسييييييييييييييييييييييييييييييييييا  بابييييييييييييييييييييييييييييييييييات المخروطيييييييييييييييييييييييييييييييييييات المسييييييييييييييييييييييييييييييييييتديمة الخضييييييييييييييييييييييييييييييييييرة
(Climate change, 2007) و ميين المسييمم بييه أن الةابييات المخروطييية المسييتديمة الخضييرة أكثيير ،

بون من الةابات المتساقطة األوراق المختمطة و مين المياكي، كميا أن حيوالي كفاءة في تخزين الكر 
عبيارة عين بابيات متسياقطة األوراق، و %  25من الةابات السيورية عبيارة عين مياكي، و %  52

 .من هذ  التأثيرات( منها%  75)بالتالي فمن المتوقع أن تعاني بالبية الةابات السورية 
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ميين األنييواع الحراجيية فييي اليينظم البيئيية الحراجييية المتوسييطية %  82 – 62مين المتوقييع أن ييزول 
م 1.8الموجييودة فييي األجييزاء الجنوبييية ميين أوروبييا وذلييك عنييد زيييادة حييرارة الةييالف الجييوي بمعييدل  ُْ

(Climate change, 2007) . ميين جهيية أخيير  فييإن هجيير األراضييي الزراعييية يمكيين أن يسييهل ميين
يعقييد ميين عممييية تقييدير التةيييرات المحتمميية فييي الةطيياء تعييافي الةابييات فييي حييوض المتوسييط ممييا 

 .الحراجي في هذ  المنطقة نتيجة لمتةيرات المناخية
ميييين المحتمييييل أن يييييزداد تكييييرار الحرائييييق، كمييييا أنييييه ميييين المتوقييييع أن تييييزداد المسيييياحات : الحرائػػػػؽ
لبحيير إن مسيألة زييادة تكراريية الحرائيق أمير مالحيظ فيي الةابيات الموجيودة فيي حيوض ا. المحروقية

كما أن ازدياد عدد الحرائيق فيي الةابيات . (Climate change, 2007)األبيض المتوسط بشكل عام 
أكثير مين )السورية، و زيادة تكراريية الحرائيق الشيديدة التيي تيدمر مسياحات كبييرة جيدًا مين الةابيات 

 ازدادت بشيييييييييييييييييكل ممحيييييييييييييييييوظ فيييييييييييييييييي السييييييييييييييييينوات( هكتيييييييييييييييييارًا فيييييييييييييييييي الحرييييييييييييييييييق الواحيييييييييييييييييد 1222
2224-2227.  

 

فيي حيال حيدوث هيذا السييناريو  ريو تضاعؼ تركيز ثاني أكسيد الكربوف في الغػالؼ الجػويسينا
فييييي بعييييض المنيييياطق %  52-42ميييين المتوقييييع أن يتسييييب  بزيييييادة عييييدد حرائييييق الةابييييات بمعييييدل 

المتوسييييطية، كمييييا يمكيييين أن تتضيييياعف الحرائييييق فييييي منيييياطق أخيييير  األميييير الييييذي يشييييجع األنييييواع 
، و األنواع الشجيرية المتحممة لمحرائق مما سيؤدي إلى انخفاض الحراجية التي تخمف بعد الحريق

 .(Climate change, 2007) اج الكتمة الحية و تثبيت الكربونفي إنت
 سيناريو انخفاض معدالت اليطوؿ -8-2

مين المتوقيع أن تحصيل تةييرات . تأثير تةيرات معيدالت الهطيول عميى الةابيات معقيدة تسيناريوها
ي بعض المناطق المتوسطية، مما سوف يؤدي إلى تفياقم مشياكل الجفياف، في معدالت الهطول ف

ييتحكم محتيو  التربية مين . (Climate change, 2007)و هذا مالحظ حاليًا لمنطقية شيرق المتوسيط 
الماء بالنظم البيئية الحراجية و طرحها لثاني أكسيد الكربون، لكن تيأثير الجفياف اليذي حصيل فيي 

، و الذي كان له تأثير كبير عمى الةطاء النبياتي الحراجيي، 2223عام بعض المناطق المتوسطية 
 .(Climate change, 2007) ،(2224)زال في العام التالي 

فائييدة العديييد ميين األنييواع الحراجييية المتوسييطية ميين ارتفيياع نسييبة ثيياني أكسيييد الكربييون فييي الةييالف 
لكن معظم التحميالت العممية تشير . الجوي تبدو محدودة ، مع أن الكتمة الحية فوق األرض تزداد
خيالل ( عنيدما ليم يترافيق بجفياف حياد)إلى أن ازداد نسبة ثاني أكسيد الكربون فيي الةيالف الجيوي 

القرن الماضي أدت إلى زيادة فيي اإلنتاجيية الصيافية فيي حيوض المتوسيط عميى اليربم مين ارتفياع 
المحتميل أن يكييون لزييادة نسييبة  لكيين مين بييير. (Climate change, 2007)حيرارة الةيالف الجييوي 

ثاني أكسيد الكربون في الةالف الجوي المتوقعية تيأثير كبيير عميى بابيات حيوض المتوسيط خيالل 
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تشييير إلييى أن زيييادة نسييبة ثيياني أكسيييد الكربييون فييي الةييالف  تالعقييد القييادم ألن جميييع السيييناريوها
هييذ  الزيييادة المتوقعيية فييي  إذا لييم تترافييق. الجييوي سييوف تترافييق مييع انخفيياض فييي معييدالت الهطييول

نسبة ثاني أكسيد الكربون في الةيالف الجيوي ميع انخفياض فيي معيدالت الهطيول فمين المتوقيع أن 
تكيييون النتيجييية زييييادة فيييي كميييية الكربيييون المختزنييية فيييي الةابيييات المتوسيييطية الموجيييودة فيييي شيييرق 

 .المتوسط بما في ذلك الةابات السورية
 

سننت الننىظم البيئيننت الحراجيننت الحسب -9

 للتغيراث المىبخيت

تعييد بابييات الصيينوبر البروتييي، التييي تشييكل القسييم األكبيير ميين الةابييات األوجييية فييي سييورية، عالييية 
الحساسيييية لمتةييييرات المناخيييية بسيييب  تزاييييد المسييياحات المحروقييية بشيييكل مضيييطرد خيييالل السييينوات 

متقمبيية و الجافيية التييي األخيييرة، و هييذا التزايييد فييي الحرائييق يعييود ألسييبا  عديييدة ميين بينهييا الرييياح ال
 . ازداد تكرارها في السنوات األخيرة

ميييين المالحييييظ تزايييييد المسيييياحات المحروقيييية بشييييكل كبييييير خييييالل السيييينوات الخمسيييية األخيييييرة حيييييث 
تضاعف متوسط المساحة المحروقية األمير اليذي ينيذر بيالخطر و بشيكل خياص لةابيات الصينوبر 

ص الكربون، كما أن كتمتها الحية هي األفضل البروتي و التي تعتبر األفضل و األكفأ في امتصا
 .بين الةابات السورية و بالتالي فإن احتراقها يطمق كميات متزايدة من الكربون

إضيافة إليى ازديياد المسياحات المحروقية مين بابيات الصينوبر البروتيي فيإن اإلصيابات الحشيرية و 
قد تكون هذ  األعيراض مرتبطية  و لةايته، و 1995المرضية تزداد حدتها عامًا بعد عام منذ عام 

 .ببعض التةيرات المناخية السيما انخفاض معدالت الهطول المطري
تعتبيير بابييات التشييجير اإلصييطناعي، و التييي تشييكل أكثيير ميين نصييف الةابييات السييورية، حساسيية 
لمتةيييرات المناخييية و خاصيية انحبيياس األمطييار و ذلييك ألن قسييمًا كبيييرًا ميين هييذ  المشيياجر موجييودة 

المنييياطق الداخميييية مييين القطييير بشيييكل )قيييع أكثييير جفافيييًا مييين المواقيييع الطبيعيييية لهيييذ  األنيييواع فيييي موا
، كميا أن بعيض المشياجر ميا تيزال فيي مراحيل مبكيرة مين العمير مميا يجعمهيا أكثير حساسيية (رئيس

و لييذلك يجيي  إعطيياء هييذ  المسييالة اهتمامييًا خاصييًا ميين قبييل . الرتفيياع الحييرارة و انحبيياس األمطييار
حريج و الةابات حيث يج  زراعة األنواع المتأقممة فقط، كما يج  توجيه الجهيد إلدارة مديرية الت

 .هذ  المشاجر و هذا أكثر أهمية من تشجير مواقع جديدة
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 إجراءات التخفيؼ مف التأثيرات المناخية عم  النظـ البيئية الحراجية -10
 

 اإلدارة المتكاممة و المستدامة لمغابات -10-1
رًا وضع إستراتيجية لإلدارة المتكاممة لحرائق الةابات بالنهج التشاركي، و هذ  لقد تم مؤخ

اإلستراتيجية ستكون ناقصة و معرضة لمفشل عمى المد  الطويل إذا لم يؤخذ بالحسبان مفهوم 
فهذا المفهوم  يشكل نوعًا من الضمان لصون الحراج عمى . اإلدارة البيئية و المستدامة لمحراج

إن األهداف الرئيسة لإلدارة  .ل، بشكل عام، ولوقايتها من الحرائق، بشكل خاصالمد  الطوي
 :البيئية والمستدامة لمحراج في سورية يج  أن تكون

 تأمين استثمار مستدام لمخش  والمنتجات األخر  لمةابة. 

  إجراء قطع األشجار بناء عمى تخطيط مسبق وبشكل مراق. 

 ج ومستداماالستخدام الالحق لألراضي بشكل منت. 

  االقتصييييادية والبيئييييية والجمالييييية واالجتماعييييية )الحفيييياظ عمييييى الوظييييائف المتعييييددة لمةابيييية
 .كشرط أساسي لمتنمية المستدامة ولرفا  المجتمعات الريفية والحضرية( والثقافية

 تأمين احتياجات وطموح األجيال الحاضرة والمستقبمية. 

اج مع الزمن وأصبح يشمل المسيائل والقييم التيي تعتبير تطور مفهوم اإلدارة البيئية والمستدامة لمحر 
عالية األهمية بالنسبة لمثروة الحراجية فيي سيورية مثيل صييانة التربية والمييا  والحفياظ عميى الميوارد 

 .الوراثية والتنوع الحيوي وصون البيئة، وبشكل خاص الحماية من الحرائق

ضيييروري االنتبيييا  بجديييية إليييى المسييياحات بالنسيييبة لموضيييع الحيييالي لمحيييراج فيييي سيييورية، فإنيييه مييين ال
الهائمة من الةابات التي تختفي بسب  التوسع الزراعي عمى حسا  األراضي الحراجية أو تتدهور 
بسييب  الرعييي الجييائر الييذي يمنييع التجييدد الطبيعييي لمةابييات والتفحيييم بييير القييانوني والقطييع الجييائر 

 .ي في الجبال الساحميةوالحرائق المتكررة، السيما في بابات الصنوبر البروت

إن تحسيييين الوضيييع الحيييالي مييين أجيييل صيييون الثيييروة الحراجيييية الوطنيييية المتبقيييية والمحافظييية عميييى 
وظائفهيييا المتنوعييية، يتطمييي  تطبييييق مفهيييوم اإلدارة البيئيييية والمسيييتدامة لمحيييراج وذليييك فيييي المنييياطق 

البيئييية واالقتصييادية  الحراجييية الرئيسيية فييي القطيير حيييث يجهييل السييكان المحميييون التييأثيرات السييمبية
 .واالجتماعية عمى حياتهم نتيجة اختفاء الحراج الطبيعية أو تدهورها



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية
 

 

  4141  مناخيةللتغيرات ال في سورية تقييم حساسية القطاع الحراجي
 

 

 ترميـ الغابات الطبيعية شبو المندثرة و الماكي -10-2

 %  52مييييييييين الةابييييييييات الطبيعييييييييية شيييييييييبه منييييييييدثرة، كميييييييييا أن ( هكتيييييييياراً  58212% ) 25بمييييييييا أن 
فيي مراحييل مختمفية ميين التطيور فييإن تييرميم  ميين هيذ  الةابييات عبيارة عيين ميياكي( هكتياراً  116429)

هذ  الةابات و تحويمها إلى بابات أوجيه أو شبه أوجيه من شأنه زيادة الكتمة الحية لهيذ  الةابيات 
 .و زيادة معدل تراكم الكربون فيها وزيادة فعاليتها في تثبيت الكربون

نجييد أن ( 5جييدول ) 2227-1992إذا أخييذنا معييدل تزايييد المسيياحات الحراجييية فييي سييورية لمفتييرة 
 .هكتارًا في السنة 7588هكتارًا أي بمعدل  129222مساحة الحراج ازدادت بمقدار 

إن تحسييين الةابييات الموجييودة حاليييًا و ترميمهييا و العناييية بهييا أكثيير جييدو  فييي تثبيييت الكربييون ميين 
 هكتييييييييارًا فييييييييي السيييييييينة 7588تشييييييييجير مسيييييييياحات جديييييييييدة، و إن تييييييييرميم هييييييييذ  الةابييييييييات بمعييييييييدل 

سيوف يزييد مين التةطيية الشيجرية لهيذ  ( 2227-1992المسياحة التيي تشيجر سينويا لمفتيرة  معدل)
 ، و هيييذا يقابيييل زييييادة فيييي كميييية الكربيييون المثبتييية سييينوياً % 18775الةابيييات بمعيييدل وسيييطي قيييدر  

إذا افترضيييينا أن معيييييدل حييييرق الةابيييييات و معييييدل اسيييييتخراج  .طنيييييًا ميييين الكربيييييون 77361بمقييييدار 
القادمييية، تكيييون معيييدل الزييييادة فيييي كميييية  24قى ثابتيييًا خيييالل السييينوات اليييي المنتجيييات الحراجيييية سييييب

إذا افترضينا أن متوسيط سيعر طين . طنياً  54153الكربون المثبتة سنويًا فيي الةابيات السيورية هيي 
يورو فإن قيمة هذ  الزيادة في كمية الكربون المثبتة سنويًا  22الكربون في األسواق األوروبية هو 

 ممييييييييييييييييييون ييييييييييييييييييورو خيييييييييييييييييالل السييييييييييييييييينوات 26ييييييييييييييييييورو أي حيييييييييييييييييوالي  ممييييييييييييييييييون 17283هيييييييييييييييييي 
 (. 6جدول )القادمة  24الي 

 

 سيناريو ترميم الةابات المتدهورة و زيادة فعاليتها في تثبيت الكربون(: 6)رقـ جدوؿ 
 .و القيمة المقدرة لهذ  الزيادة 

 
إجمالي الزيادة لمفترة  العام

2228-2232 
متوسط الزيادة 

 2232 2228 في السنة
صافي كمية الكربوف 

 (طنا  )المثبتة سنويا 
4242397125 17237117125 1299672 54153 

 20)القيمة التقديرية ليا 
 (طف كربوف/يورو

27848 
 مميار يورو

27874 
 مميار يورو

25799 
 مميون يورو

17283 
 مميون يورو
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 إنشاء المحميات -10-3
سيييورية اتفاقيييية التنيييوع الحييييوي و حضيييورها بعيييد توقييييع ( 7جيييدول )محميييية حراجيييية  13تيييم إنشييياء 

يوجييد عييدد ميين حييراس الةابيية لحراسيية هييذ  المحميييات و تعتبيير . 1992مييؤتمر قميية األرض عييام 
ميين . وزارة الزراعية و اإلصييالح الزراعييي المحميييات كجييزء ميين الحيراج الييذي هييو تحييت و صيييانتها

ن التعيديات و تنميتهيا، الحيد شأن تطبيق خطط إداريية مناسيبة لهيذ  المحمييات، السييما حمايتهيا مي
 .من انبعاثات الكربون من هذ  المواقع و زيادة فعاليتها في تثبيت ثاني أكسيد الكربون

ميين جهيية أخيير  تجيي  اإلشييارة إلييى أن بالبييية المحميييات الحراجييية هييي محميييات ورقييية، و عمييى 
ات حماييييية إال أن إجييييراء( محمييييية األرز و الشييييوح)الييييربم ميييين وجييييود خطييييط إدارة لمييييبعض منهييييا 

  .عمى باقي الةابات" المطبقة"المحميات و إدارتها ال تختمف عن تمك 
 

 .المحميات الحراجية في سورية (:7)جدوؿ رقـ 

 المساحة االسـ
 التنوع الحيوي األساسي المحافظة قرار اإلنشاء (ىػ)

ت تاريخ /19 1352 األرز و الشوح -1
 بابة األرز و الشوح الالذقية 22/6/1996

ت تاريخ /17 5222 لفرنمؽا -2
 صنوبر –بابة سنديان  الالذقية 18/5/1999

ت تاريخ /15 1222 أـ الطيور -3
 بابة الصنوبر و شاطئ البحر الالذقية 13/5/1999

ت تاريخ /26 3222 رأس البسيط -4
 بابة الصنوبر البروتي الالذقية 29/5/1999

ت تاريخ /25 4522 أبو قبيس -5
ت مختمطة، بالبيتها عريضة بابا حما  29/5/1999

 أوراق

ت تاريخ /19 1222 شرؽ –الشعرة  -6
 بابة دائمة الخضرة طرطوس 29/8/1998

 بابة بطم أطمسي متدهورة حما  منطقة حماية لم تحدد جبؿ البمعاس -7

ت تاريخ /22 11222 جبؿ عبد العزيز -8
 بابة بطم أطمسي متدهورة الحسكة 29/6/1993

 تشجير اصطناعي الرقة 27/2/114اريخ ت 7 592 الثورة -9
 بطم أطمسي حمص 5/2/2222ت تاريخ /12 62222 رجميفجبؿ أبو  -10

ت تاريخ / 35 653 دمنة السويداء -11
 بابة سنديانية السويداء 12/6/2221

 سرو دائم االخضرار الالذقية  1252 قره دوراف -12

ت تاريخ /22 2222 غابة الباسؿ -13
 بابة إدل  12/9/1998
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 التىصيبث - 11

  بمييا أن مسيياحة الةابييات فييي سييورية حاليييًا تفييوق قييدرة كييادر مديرييية التحييريج و الةابييات عمييى
إدارتهييييا و العناييييية بهييييا، و لييييذلك بييييدل التوسييييع األفقييييي بالةابييييات، ينصييييح بتوجيييييه جهييييود 
المديريييية عمييييى حمايييية الةابييييات الموجييييودة مييين الحرائييييق و األميييراض و إدارتهييييا، السيييييما 

ر االصيطناعي، بطريقية تخفيف مين تيأثيرات التةييرات المناخيية المحتممية عميهيا و التشجي
كمييييا ينصييييح باالكتفيييياء بتييييرميم الةابييييات المحروقيييية و . الحييييد ميييين تييييأثيرات النيييييران عميهييييا

المتيييدهورة، و صييييانة بييياقي الةابيييات بهيييدف زييييادة كفاءتهيييا فيييي تثبييييت الكربيييون و تقمييييل 
 .ل الموت و التحمل أو حوادث االحتراقانبعاثات الكربون منها سواء من خال

  تطبييييييق إسيييييتراتيجية اإلدارة المتكاممييييية لحرائيييييق الحيييييراج، المبنيييييية عميييييى مفهيييييوم اإلدارة البيئيييييية
والمستدامة لمحراج، و التي تمع  دورًا حاسمًا في وقاية الةابيات مين خطير الحرائيق وفيي 

 .عمميات المكافحة واإلطفاء الميدانية

 خطيط استخدام األراضي فيي القطير وتنفييذ  بشيكل حقيقيي وفعيال حييث إتباع نظام راشد في ت
إن التحديد الفعمي . يجري تحديد وتحرير األراضي الحراجية واعتبارها حراجًا عامة دائمة

لهذ  األراضي والمحافظة عمى هذ  الحدود هامان جدًا من أجل التمكن مين وضيع خطية 
إلى زيادة فعالية الةابات في تثبيت الكربون  إدارية راشدة وتنفيذها بشكل سميم مما سيقود
 . و يخفض من معدل تحرير الكربون منها

  إن لمديريييية التحيييريج و الةابيييات دورًا هاميييًا يمكييين أن تمعبيييه فيييي تطيييوير اسيييتراتيجيات جدييييدة
ومتكامميية لييإلدارة البيئييية والمسييتدامة لمحييراج، إذ أنييه لييم يعييد مطمييو  منهييا أن تمعيي  دورًا 

باعتبيييار أن هيييذ  الوظيفييية التيييي مارسيييتها فيييي الماضيييي، ليييم تعيييد كافيييية ومييين تقنييييًا فقيييط، 
 .الضروري تطويرها

  اإلسراع في تنبي سياسة حراجية رسمية لتنمية الةابات في سورية وصيانتها، و أن ال يقتصر
 .برنامج الةابات عمى أهداف و ميزانيات لتحقيق هذ  األهداف العشوائية

 دة حول التأقمم مع التةيرات المناخيةالعمل عمى تبني تشريعات جدي. 
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 عػالمراج -12
 

يوسف مسمماني، أحمد فارس  .التصحر واستعمال األراضي وتقدير حساسيتها لتةير المناخ في سورية .1
الهيئة العامة لشؤون / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . أصفري، عمار وهبي، أحمد شمس الدين شعبان

 . 2229مارس /آذار. (INC-SY_V&A_ Desertification). البيئة، دمشق، سورية

برنامج األمم . يوسف مسمماني، محمد خزمة .في سورية التأثيرات اإلقتصادية واإلجتماعية لمتةيرات المناخية .2
 الهيئة العامة لشؤون البيئة، دمشق، سورية/ المتحدة اإلنمائي 

 (INC-SY_V&A_ Socioeconomic impacts) .2229مارس /آذار.  

وزارة الدولة لشؤون البيئة و برنامج  .1998الجمهورية العربية السورية الدراسة الوطنية لمتنوع الحيوي في  .3
 .صفحة UNEP ،367األمم المتحدة لمبيئة 

برنامج . يوسف مسمماني، محمود السباعي .النمذجة الرياضية الخاصة بتأثر قطاع الميا  بالتةيرات المناخية .4
 . الهيئة العامة لشؤون البيئة، دمشق، سورية/ ائي األمم المتحدة اإلنم

(INC-SY_V&A_ Water Model) .2229مارس /آذار . 

يوسف مسمماني، عبد اهلل  .في سورية (السياسات المائية)تقييم حساسية قطاع الميا  لمتةيرات المناخية  .5
 .شق، سوريةالهيئة العامة لشؤون البيئة، دم/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . دروبي

(INC-SY_V&A_ Water-Policy) .2229مارس /آذار . 

، باستعمال نظم المعمومات (2122-2222)تقييم هشاشة الساحل السوري الرتفاع منسو  ميا  البحر  .6
الهيئة العامة لشؤون / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . يوسف مسمماني، بال  فاعور .GISالجةرافية 

 . 2229مارس /آذار. (INC-SY_V&A_ Syrian Sea Level Rise) .البيئة، دمشق، سورية

يوسف مسمماني، خالد موعد، عماد الدين خميل،  .المناخ في سورية لمتةيرات المناخيةتقييم حساسية قطاع  .7
-INC). الهيئة العامة لشؤون البيئة، دمشق، سورية/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . محمد عيدو

SY_V&A_ Climate). 2229مارس /آذار . 

جراءات التكي  في سورية الطاقة تقييم حساسية قطاع  .8 يوسف مسمماني،  .ف المحتممةتجا  التةيرات المناخية وا 
-INC)عامة لشؤون البيئة، دمشق، سورية، الهيئة ال/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . عمي حينون
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