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 تأثير تغيرات المناخ المتوقعة على الساحل السوري

 
  :مقدمةال

يشكل هذا المشروع جزءًا من مشروع أوسع للتخطيط المتكامل إلقليم الساحل السوري، أعد ضمن 
( للجنة الدولية لخطة فعاليات المتوسط. أعد هذا التقرير CAMPهيكلية برنامج إدارة المنطقة الساحلية )

لب منهم ما يلي: توصيف يين، طدوللهذه المهمة مؤلف من خبراء وطنيين و جرى تشكيله من قبل فريق 
وتحديد التأثيرات النهائية للتغيرات المناخية المتوقعة على الساحل السوري، لتحديد المناطق واألنظمة 

تخفيف اآلثار السلبية لتغيرات  القتراح السياسات والحدود الضرورية لتفادي و/أوو البيئية األكثر حساسية، 
 المناخ. 

من المسااحة الوطنياة لساورية، ولكناه الموئال لحاوالي  %2والي يغطي إقليم الساحل السوري فقط ح
 مااان النااااتج المحلاااي %11مااان الساااكان ولاااه أهمياااة وطنياااة فاااي مجااااح الزراعاااة، إ  يسااااهم  حاااوالي  11%

مان إجماالي اإلنتااج الاوطني للطاقاة، وفياه  عا   %33يشاكل حاوالي  إ . إنتاج الطاقة عاٍح فيه اإلجمالي
ماان  %30اإلنتااج الاوطني(، وتنافية البتاروح ) مجمااوع مان %32) اإلسامن  الفعالياات الناناعية نتنتااج

السااياحة الدوليااة ناميااة  شااكل حساان ليساا   فااي اإلقلاايم. جميعهااا تنمااووماان المتوقااع أن المجمااوع الااوطني( 
حاليااًا، علااى الاارأم ماان أن اإلقلاايم يعتباار واعاادًا فااي هااذا المجاااح. زود اإلقلاايم بااروا ط للنقاال، تتضاامن النقاال 

  من الطرق وسكك الحديد.لنقل البري أنظمة أساسية لري، النقل الجوي و البح
يعتبااار منااااخ اإلقلااايم متوساااطيًا نمو جياااًا،  شاااتاء  اااارد رطاااب وصااايف حاااار جااااف تغطاااي الجبااااح 

كام فاي اليا ساة وتاؤثر علاى منااخ السااحل.  00 – 20الساحلية معظم اإلقليم وتمتد موازياة للسااحل  عماق 
ملم في الساهوح السااحلية إلاى قيماة عظماى حاوالي  000 – 060من  السنوي  طوحيتزايد معدح مجموع اله

 /سنة في الجباح. ملم 2000
تعكس أنواع الترب في المنطقة الجيولوجيا السفلية، التي تسيطر عليها األحجار الكلسية والرخامياة 

الارأم مان أن  عا   وهي من النوع المتوسطي األحمر البناي النماو جي، المااء العاذب الموجاود وافار علاى
مان الراضاي الزراعياة، والتاي تغطاي حاوالي ر اع  %16الجداوح تجف خالح النايًف. تطباق الساقاية علاى 

  ن هكتار.و ملي
الماائي علااى أناه حسااا   ى الارأم ماان أن الماوارد المائيااة نافياة حاليااًا، ولكان ينظاار إلاى الوضااععلا

ئااي ازداد الطلااب علااى الماااء العااذب الزدياااد لتااأثير تغياار المناااخ وارتفاااع مسااتوى سااطك البحاار، و شااكل جز 
قاد و النمو السكاني والزيادة في اإلنتاج الزراعي. قد تتأثر نوعية المااء بتاأثير الملوحاة علاى الميااه الجوفياة، 

يتناقص الغطاء النباتي، ويتزايد تدهور األراضي في عالم أكثر حرارة، ويمكن أن تكون هاذه األنظماة أكثار 
  للتغيرات التي  نرت أعاله. تأثرًا  منادر أخرى 
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إن درجة الحرارة سترتفع في المناطق نجد سيناريوهات الموضوعة لتغيرات المناخ الإلى  عودةو ال
وعلى اإلنتاج  آتية على األنظمة الطبيعية والمستنلحةآثار العالية أكثر من ارتفاعها على السواحل مع 

تطرفة يمكن أن يزداد، و شكل جزئي تكرار العواصف المقبوح اآلن أن تواتر الحوادث الم منالزراعي. 
و النظر  اآلن.أن اإلقليم سيكون أكثر جفافًا من ثقة المطرية الغزيرة وازدياد تدهور التر ة. والتنور األقل 
سم أعال مما هو عليه اآلن، فتن حساسية إقليم الساحل 20لتنور أن متوسط سطك البحر سيرتفع  حدود 

ولكن فريق العمل أشار إلى أن آثار ارتفاع نهذا ستكون أقل تأثيرًا من العوامل أير السوري سوف تزداد، 
  المناخية، مثل تزايد السكان واتجاهات التنمية الحالية.

الخاصااة  عاادد ماان المفاااهيم المتعلقااة أشااار فريااق العماال إلااى أنااه توجااد فجااوات هامااة فااي البيانااات 
تاليااة: عاد  دقااة المعلوماات حااوح األنظماة الطبيعيااة، البحريااة متضامنة متوسااط األماور ال  النظاا  الساااحلي،

قتناادية المشااريع التنمياة اوتادني الثقاة فاي واليا سة معًا، والبيئاة البحرياة، إضاافة إلاى الحرناات السااحلية 
  ونذلك التنورات المخططة وقنر القالب الزمني.جتماعية، واال

بتشاااجيع بااارامج فتناااه ينناااك يم السااااحل الساااوري فاااي التخطااايط لعنوناااة التغيااارات المساااتقبلية فاااي إقلااا
حاااوح األنظماااة الحالياااة والعملياااات نأساااا  نافياااة البياناااات المكتسااابة لتكاااون أساساااية لتاااأمين قاعااادة بياناااات 

  .للتخطيط المستقبلي
باين  عضاها الابع  تقييماًا  المقار ة المتكاملة للتخطيط للمنطقة السااحلية واإلدارة يجاب أن توضاع

 محددة الرتفااع مساتوى البحار وتقيايم متغيارات محاددة للحماياة و/أو ساا  منااطق النماو،لحساسية جوانب 
تحديد اآلثار البيئية يجب أن تؤخذ  عين االعتبار في جميع التطورات في اإلقليم، و رامج التقليل من تلوث 

ساااتعماالت األراضاااي الهااواء، إدارة الماااوارد المائيااة، اساااتخدا  الطاقااات المتجاااددة، التعاااون الااادولي وخاارائط ا
  يجب أن توضع حالما يكون  لك ممكنًا.

 
 تقديم  – 1

 المرجعية ـ  1.1
أهااداف هااذه الدراسااة ناناا  الختبااار النتااائج الممكنااة الرتفاااع درجااة الحاارارة ومسااتوى سااطك البحاار 
 والمناااخ المتغيااار  النسااابة إلقلااايم الساااحل شاااماح أااارب ساااورية، ولتقااادير آثااار تغيااارات نهاااذه علاااى المنااااطق
الطبيعية والمستنلحة )المدارة(، وعلى الظروف االجتماعية، االقتناد والنحة للمواطنين. ولمواجهة هذه 

ضااامن خطاااة عمااال التخطااايط المتكامااال و دارة  1001ل فرياااق العمااال فاااي تماااوز يشاااكجااارى تاألهاااداف فقاااد 
 التعااون  UNEP (NEP-PAP, 1992) االدراسة للساحل السوري وقد أنجزت من قبل خطة عمل المتوساط لا

  مع الهيئة العامة السورية لشؤون البيئة.
االعتبار من حيث: االنفجار السكاني،  تبدح متميز للمناخ يجب أن يؤخذ  عينحدوث احتماح إن 
والمنادر الطبيعية المحادودة فاي  المرافئ، والنناعة،األراضي الساحلية للسياحة، الزراعة، عماح تزايد است
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اء العاااذب والتر اااة الناااالحة. يمكااان أن تكاااون التغيااارات المناخياااة مااان المشااااكل اإلقلااايم، و شاااكل جزئاااي المااا
  الرئيسية التي تواجه البيئة البحرية والساحلية في سورية، إضافة إلى تلك المتعلقة النمو.
، إلااى حااٍد مااا نمااا 2023و  ا ناناا  افتراضااات تغياار المناااخ خاطئااة، أو إ ا  قااي المناااخ إلااى عااا  

لان نخسار شايئًا  اعتمااد هاذه اإلساتراتيجية. إ  يوجاد فتنباؤ  منااخ المساتقبل أيار موثاوق، هو، أو إ ا  قي ال
لتااردي البيئااة، وهااي أمااور لهااا مكانتهااا فااي الساااحل لاايعكس االتجاهااات الحاليااة فيااه الكثياار ممااا يجااب القيااا  

لااك، وجااود : وقااف تاادهور األراضااي، أو التخفيااف ماان  لتاااليوتوجااد ضاارورة للعماال  فعاليااة أكباار ل السااوري.
إدارة فعالة أكثر للموارد المائية، تخفي  تلوث البحر والميااه العذ اة، وتخفياف أثار توساع المادن والناناعة 

وتشاااجيع المواقاااف لحااادوث الكاااوارث عااان البيئاااة السااااحلية، وتطاااوير القااادرات الالزماااة لمواجهاااة فعالاااة أكثااار 
مشاااااكل البيئيااااة، ناااال  لااااك يعتباااار ماااان المختلفااااة السااااتعماح الراضااااي الساااااحلية التااااي ال تساااابب أو تفاااااقم ال

 . الضرورات الملحة

 قليم الساحل السوري:إ 1.1

التاااي تفنااال شااااطئ المتوساااط عااان المنااااطق الداخلياااة الجافاااة منطاااق  ي إن منطقاااة السااااحل الساااور 
(، أثارت هاذه الخناائص علاى 1000 – 1023)د.عاادح عباد الساال   انتقالية  المفهومين الخاا  والعاا ،

مان المسااحة الكلياة  %2واالجتماعي في اإلقليم. وعلى الرأم من صاغر مسااحتها نسابيًا التطور التاريخي 
مان مجماوع الساكان، وتسااهم فاي الفعالياات االقتناادية  ماا فاي  لاك الزراعاة،  %11للمنطقاة، فتنهاا تضام 

وألن  ونظااارًا لهاااذه األهمياااة االقتناااادية، و عااا  المناااانع، إنتااااج الطاقاااة، ونسااابيًا فاااتن النقااال ناشاااط فيهاااا.
مساااحتها محاادودة، وأنظمتهااا البيئيااة هشااة، فااتن إقلاايم الساااحل السااوري يسااتحق اهتمامااًا خاصااًا فااي اإلدارة 

  الحالية والتطور المستقبلي.
كاام، ويشااكل شااريطًا ضاايقًا نساابيًا عرضااه حااوالي  120يبلااا الطااوح الكلااي الساااحل السااوري حااوالي 

ية، و نيااة تحتيااة هامااة، وتجمعااات سااكانية نبياارة، كاام، ومااع  لااك يضاام فعاليااات نثياارة زراعيااة واقتناااد10
إضافة إلى المناظر الطبيعية الجميلة والقيم الثقافية وأيرها. وتحتضن األرض الساحلية، الشاواطئ والاتالح 
ومااداخل الودياااان والساافوح، ونماااا باااين علماااء أصاااوح اإلنسااان،  عااا  المساااتوطنات القديمااة فاااي الجبهاااات 

فقاااط مااان المجماااوع الكلاااي  %10محطاااات، والتاااي تشاااكل  مجموعهاااا نسااابة البحرياااة، والماااوانئ وخااادمات ال
طئ اوتوجد الشو  منها. %30، وتغطي الهضاب حوالي%60بينما تغطي السهوح الساحلية حوالي ,للمنطقة

" وجناوب مديناة طرطاو ، ويمتاد شااطئ مساتقيم منطقاة وادي قناديل"الرملية المستقرة شماح مدينة الال قياة 
ياااة. وتااازداد الهضااااب ارتفاعاااًا إلاااى الجناااوب مااان مديناااة الال قياااة باااين نهااار الكبيااار ونهااار إلاااى الحااادود اللبنان

  (.1)الشكل رقم  الننو ر
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 استعماالت األراضي والبحر في الساحل السوري. :1الشكل رقم 

و منظور علم التشكل، فتن إقليم الساحل يتضمن أراٍض منخفضاة ومنطقاة متوساطة مان الهضااب 
   000  ومنطقاااة الجبااااح السااااحلية التاااي يتاااراوح ارتفاعهاااا باااين 000   و 100ين عهاااا باااالتاااي يتاااراوح ارتفا

وترتفااع  ،ناام 00إلااىكاام  20كاام، وتمتااد فااي اليا سااة ماان  30تجاااه شااماح جنااوب حااوالي ا ، وتمتااد   200و
باين نطقاة الممتادة م . تشكل ال 1363 طبعًا نلما اتجهنا شمااًل إلى جبل النبي متى إ  يبلا ارتفاعه حوالي

، حيااث تعاام التعريااة واألراضااي المنخفضااة الرسااو ية، إحاادى المظاااهر البيئيااة والتااي تحاادد الجباااح والهضاااب
 مختلف أنواع استعماالت األراضي في إقليم الساحل، وحيث تظهر آثار اإلنسان على البيئة. 
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ياة أو األرض، فاتن ثلاث ساطك إقلايم السااحل مغطاى  الغا اات الطبيعزراعاة وعلى الرأم من وجود 
  السنديان".و التي من زراعة اإلنسان، وهي مليئة  الننو ر والبلوط "

 شااتاٍء  ااارد رطااب  ويتميااز مناااخ الساااحل السااوري مناااخ متوسااطي رطااب "فااوق االسااتوائي الجزئااي"
وصااايف حاااار جااااف. و شاااكلٍ عاااا  تتنااااقص درجاااات الحااارارة مااان الغااارب إلاااى الشااارق، ومااان الجناااوب إلاااى 

، ولكااان ساااقوط الاااثلج يمكااان أن يتكااارر علاااى الجبااااح السااااحلية فاااوق اً ناااادر  يكاااون الشاااماح، حااادوث الناااقيع 
( ملم/سنة في السهوح السااحلية، إلاى 000ا  060) يتزايد متوسط مجموع الهطوح السنوي من (  .1200)
( ملم/سانة فاي الجبااح السااحلية. وفاي المنطقاة السااحلية  2000)  ( ملم/سنة، و شكل أعظمي إلى1303)

فااي الناايف، والتبخاار الكااامن مرتفااع (% 20ا  60الرطو ااة النساابية متوسااطة إلااى عاليااة ) شااكل عااا  فااتن 
( ملااام فاااي الجبااااح. وتوجاااد تغيااارات سااانوية معتبااارة فاااي درجاااات 1200( ملااام،  المقارناااة ماااع )1600) أيضااااً 

للسااانوات الرطباااة والجافاااة.  الحااارارة، وناااذلك و شاااكل خاااا  فاااي نمياااات الهطاااوح، ماااع تتاااا ع أيااار مناااتظٍم ٍ 
( نااام فاااتن تااادفق معظااام الجاااداوح يكاااون لفتااارات 06ا  30الكبيااار و طاااوح ) ناء شاااماح وجناااوب النهااارو اساااتث

قنيرة، وتجف عادة خالح النيف. يوجد الكثير من اليناابيع، ولكان نباع السان هاو األكثار أهمياةً   غزارتاه 
حااااوالي  ، ولالسااااتخدامات المدنيااااة(%63، والااااذي يااااؤمن الماااااء للسااااقاية حااااوالي )3 ( 23 – 0) التااااي تبلااااا

يتعمق المتوسط  انحادار شاديد فاي السااحل الساوري  سافوح أرضاية ضايقة جادًا، و حياث أن خاط (. 33%)
( نااام عااان الشااااطئ. مااادى الماااد والجااازر مااانخف ، 10(   ال يبعاااد أكثااار مااان )300تسااااوي االرتفااااع لاااا )

لظاااواهر واألماااواج التاااي تساااببها العواصاااف تكاااون عاااادة متوساااطة الشااادة، ولكااان اساااتثناءات آنياااة لااابع  ا
نااان عادد السااكان فااي المعروفاة تساابب أضارارا. الملوحااة ودرجااة حارارة الماااء تكاون مرتفعااة خااالح النايف. 

(، وعادد ساكان %66( شخنًا، ونسبة سكان الريف نان  تشاكل حاوالي )1321000حوالي ) 1000عا  
، وهذه 1000 – 1060 رصدت زيادة سكانية عالية في الفترة( شخنًا. 063000المدن الساحلية حوالي )

( سانويًا، ولكان أيضاًا إلاى الهجارة المحلياة مان الاداخل %3,3الزيادة ال تعزى فقاط إلاى النماو العاا  والباالا )
   . 2020إلى الساحل، وتشير التقديرات الحالية إلى إمكانية تضاعف عدد السكان  حلوح عا  
ا  سااابب العوامااال المناخياااة تعااااني المنطقاااة السااااحلية حالياااًا مااان عااادد مااان المشااااكل البيئياااة،  عضاااه

الطبيعيااة، مثاال الخااراب الحاصاال  ساابب الجفاااف، أو األمطااار الغزياارة والفيضااان أحيانااًا والنااقيع الر يعااي 
إلى أن ثالثة أر اع  ضافة اإلوالرياح الجافة القوية، والعواصف النادرة التي تضرب الساحل أحيانًا.  والبرد،

للتر ة، هناك مشاكل أخرى ساببها اإلنساان، فالضاغط علاى البيئاة  أراضي اإلقليم تعاني من التدهور الشديد
تسااااببه العواماااال التاليااااة: زيااااادة نساااابة السااااكان، النمااااو االقتنااااادي، الطلااااب المتزايااااد علااااى المساااااح للماااادن 

إضااافة والنااناعة. وزيااادة الطلااب علااى اإلنتاااج الزراعااي ممااا أدى إلااى زيااادة اسااتخدا  األساامدة والمبياادات. 
ل تتعلاااق بتنااااقص مسااااحات الحاااراج  سااابب قطاااع األشاااجار لزياااادة المنااااطق المخنناااة إلاااى وجاااود مشااااك

للرعاااي، ولزياااادة األراضاااي الناااالحة للزراعاااة، وتلاااوث الهاااواء والمااااء، وطااارق الاااتخلص مااان النفاياااات وميااااه 
الناارف النااحي، والمشاااكل النااحية الناتجااة عاان  لااك. ومااع ازدياااد تكثيااف هااذه النشاااطات فااي المنطقااة 
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تن هااذه المشاااكل سااوف تاازداد مااا لاام تكاان هنالااك خطااط موضااوعة و دارة جياادة لمواجهااة  لااك، الساااحلية فاا
وخنوصااااًا فااااي الشااااريط الضاااايق الكااااائن بااااين الشاااااطئ وسااااكة الحديااااد، والطريااااق الواصاااالة بااااين الال قيااااة 

  وطرطو .

 الفرضيات والمنهجية: 1.1

 سااابب الزياااادة فاااي األرض ارتفااااع درجاااة حااارارة إن أساااا  المقدماااة المنطقياااة لهاااذا التقريااار هاااي أن 
إصدار أازات الدفيئة من المحتمل أنه ال يمكن تجنبها، وقد تكون أير مسبوقة نسبيًا، ور ما تناتج عواقاب 
أير سليمة  النسبة لمناخ المنطقة ولمستوى سطك البحر. وحاليًا، مازاح التنبؤ  مقدار ارتفاع درجة الحارارة 

التأثيرات اإليجابية والسالبية أيار معروفاة، ومثال  لاك أناه ليسا   يتأثر بدرجة عالية من عد  الثقة ومازال 
  (.1022المب أير أنه قد تغير في الماضي ) هناك ثقة مطلقة أن المناخ سوف يتغير.

 IPCC (Houghton et al., 1990) ا اعتمد االفتراض المستخد  في هذه الدراسة على خالصة تقرير ال
سيطرة على إطالق أازات الدفيئة فتن ارتفاعًا في متوسط درجة على أنه حتى لو تم  النَص والذي 

 ، و ثالث درجات إلى ما قبل نهاية القرن الحالي، أعد  2023الحرارة سيتم بدرجة مئوية واحدة حتى عا  
(. نما ج الحرنة Wigley 1992درجة الحرارة ونمية الهطوح للبحر المتوسط من قبل ونلي ) سيناريو تغير
واحد من األدوات المتاحة لتقدير التغير على مستوى الكونب ننتيجة لمضاعفة أاز ثاني ( CMs)العامة 

( GCMs. على أية حاح، فقد قدر أن التنبؤ الذي يعتمد على نما ج الحرنة العامة )(2COأكسيد الكر ون )
المعلومات من عد  الثقة زيادة أو نقنانًا،  سبب إيجابية أو سلبية النظرة إلى  %30يمكن أن يحمل 

القديمة  النسبة ألنظمة المناخ، والتي لم تدرج  شكل عا  في النما ج. ومع  لك فتن سيناريوهات الحرنة 
(، ضمن 2COالعامة يمكن أن تقد  وسيلة لتفسير النتائج الممكنة لمضاعفة أاز ثاني أكسيد الكر ون )

نات يمكن تقديم أنماط التغيرات المحلية ترنيبة السيناريوهات المحلية، بينما إحنائيًا و استخدا  البيا
هذا السيناريو أعد إلقليم الساحل السوري من قبل وحدة  حوث المناخ  والفنلية لتبدالت المناخ السا قة.

الفرضيات والسيناريوهات استخدم  في هذه  (.University of East Anglia) في جامعة شرق أنجيليا
 . (1الدراسة فنل  في الجدوح رقم )

   ما أن تلك السيناريوهات قد استعمل  نأسس لهذا العمل، فمن الضروري أن نعلم ما يلي:و 
 يتعلق السيناريو فقط بدرجة الحرارة ونمية الهطوح، و لك من مخرجات نمو ج الدورة العامة -

(GCMs وهكذا سيؤمن السيناريو نسخة منمقة مستدامة من وجود معلومات أكثر عن ،)
  ( قد تتغير.GCMs) امعلومات القديمة متاحة، ولكن مخرجات الاإلصدارات، وتنبك ال

إن درجة الحرارة ونمية الهطوح ال تعكس تمامًا جميع مفاهيم تغير المناخ، ألن لمناخ يشمل عناصار  -
وعواماال نثياارة أخاارى مثاال الضااغط الجااوي والحرنااة العامااة، ويلااز   لااك عمليااات تجاارى لمااا  عااد 

  مجاح شرق المتوسط.
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مستخدمة لتقدير اآلثاار هاي لمتوساطات )معادالت( والمتوساطات ال تاؤمن معلوماات تتضامن األرقا  ال -
التبدالت الخاصة والمؤقتاة. والتبادح والتغيار مواصافات أساساية فاي المنااخ وهاي المفااهيم المميازة 

   ". O. Hare and Sweeney 1990في تقدير آثاره "أوهاري وسوينلي
والتي تبقى قليلاة.  (GCMsالا ) قليمي تعتمد مباشرة على مخرجاتإن درجة الثقة في نما ج المناخ اإل -

 ويوجد دليل قوي على تبدلية المناخ وزياادة العواصاف مماا لام يؤخاذ  عاين االعتباار فاي السايناريو
". أساااباب أخااارى لعاااد  الثقاااة بنتاااائج تحليااال آثاااار تغيااار المنااااخ تناااتج مااان Wigley 1992"ويغلاااي 

تنبؤ, ومااان  لاااك تغيااارات األنظماااة الطبيعياااة واالجتماعياااة، بتاااأثير االمكاناااات المحااادودة للقياااا   اااال
  ضغوٍط محدودٍة مثل تلك التي تسببها ظروف تغير المناخ.

 : قد تضمن  اإلجراءات العامة التي اتبعها فريق العمل ما يليو 

ممياازات تلااك المفاااهيم لكاال نظااا  فيزيااائي أو اجتماااعي والااذي يشااكل أيااة حساسااية مناخيااة، وتقاادير 
 ، وتقدير نتائج هذه التغيرات على المجتماع  2100 – 2030 – 2030لتغيرات البيئية الفيزيائية لألعوا  ا

و االقتناااد، متضاامنة اآلثااار المباشاارة لتغياار المناااخ، وتحديااد اآلثااار علااى الفعاليااات االقتنااادية األساسااية 
طقااس، الشااواطئ، األشااياء المحيطااة، التااي تعتمااد علااى المااوارد الطبيعيااة، متضاامنة، المياااه، أنااواع التاارب، ال

األنظماااة الطبيعيااااة البحريااااة والبرياااة نظاااارًا ألهميتهااااا االقتناااادية. وتتبااااع هااااذه الخطاااوات توصاااايات مالئمااااة 
لفعاليااات يجااب أن تااتم ماان قباال خبااراء حكااوميين رسااميين، ومتخااذي القاارارات ويجااب أن تعااد معتماادة علااى 

عد  الثقة الحالية وعلى الثمن النسبي إلنجازاتهم. انطلاق برامج زمنية ملزمة  المقيا  الزمني. وعلى درجة 
الشكل األوح الالز  لتجميع المعلومات المتاحة إلقليم الساحل الساوري المتعلقاة  الدراساة، ونانا  معلومااٍت 

UNEP – PAP, 1992)متاحاة ومناسابة ونافياة  ( في مشروع التخطيط المتكامل للساحل السوري مان العمال
  القتنادية واالجتماعية، ولكن ما نان متاحًا للبيئة الطبيعية اقل من  لك  كثير.لتوصيف النظم ا

كان  هنالك صعو ات نثيرة في تقييم اآلثار، وهذا ماا سابب عاد  الثقاة الحالياة التاي تحايط  االتنبؤ  
للنتائج  بتغير متوسط درجة الحرارة، ومستوى سطك البحر، واستجا ة النظم الفيزيائية والحيوية، التي تعطي

االقتنادية واالجتماعية بدقة عالية، إضاافة لوجاود عاد  ثقاة معتبارة فاي هاذا الساياق. وناذلك لمساتوى نماو 
المنطقااة الساااحلية، وللتغياار فااي العالقااات االقتنااادية المحليااة والعالميااة، والعااادات االقتنااادية، والتغياارات 

 . المستقبلية التي يمكن أن تتولد تبعًا لالبتكارات التقنية
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 سيناريوهات من أجل التنبؤ بتغير المناخ في سورية،(: 1 رقم)الجدوح 
 
  هاتالسيناريو 

 
 العنصر

 األفق الزمني ) المدى (
1212 1202 1122 

IPCC  
 لكونب األرض

  3 – 2 - 1.2+  ْ   درجة الحرارة
 33 -+/63+ - 12 -+/ 12+ مستوى سطك البحر سم

 
IPCC 

 جنوب أورو ا

 - - شتاءاً  2+  ْارة   درجة الحر 
 - - صيفًا  3إلى+2+ =

 - - شتاءاً  10إلى +% 0+ الهطوح ملم
 - - صيفاً  %13إلى + 3- =

 - - صيفاً  %23-إلى  13- رطو ة التر ة
University of 

 East Anglia   
 لكل درجة)  للمتوسط

 الكونب (واحدة من تغير  

   شتاءاً  %3+  الهطوح ملم

   فاً صي % 3 - =

 فريق عمل 
 UNEPاح 

 - 3إلى +1.3+ - ْدرجة الحرارة   
  32إلى  20+ - مستوى سطك البحر سم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of 

East Anglia 

  للمتوسط
 ) لكل درجة واحدة 

 من تغير الكونب (
 
 

 2030مثل  2030مثل  1.2إلى+ 0.2للسهوح+ السنويةْ درجة الحرارة   
 = = 1.6ى+إل1.0للجباح+ =

 = = 1.2إلى+1.0للسهوح+ =          الشتاء     
 = = 1.2إلى+1.0للجباح+ 

 = = 1.0إلى+0.2للسهوح+ =           الر يع   
 = = 1.2إلى+1.0للجباح+ 

 = = 1.2إلى+1.1للسهوح+ =          النيف   
 = = 1.6إلى+1.2للجباح+ 

 = = 1.2ى+إل1.0للسهوح+ =         الخريف   
 = = 1.0إلى+1.2للجباح+ 

 = = % 2-إلى 0للسهوح  الهطوح ملم   السنوي 
 = = % 2-إلى 0للجباح    

 = = %6+ إلى2+ للسهوح =         الشتاء   
 = = %2+ إلى 0للجباح  

 = = %0+ إلى 2ح+للسهو  =         الر يع   
 = = %2+ إلى 0للجباح  

 = = %22- إلى0للسهوح  نيف=         ال    
 = = %22- إلى0للجباح   

 = = %12- لىإ 2- للسهوح =         الخريف    
 = = %12-إلى  2-للجباح   

 (.University of East Angliaوجامعة شرق أنجيليا )   IPCCأخذت من السيناريوهات المقترحة من قبل الا 
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راحاات عملياة لفعالياات تحاد مان تغيارات المنااخ ومساتوى خير هو الوصوح إلاى اقتكان التحدي األ 
إن ترجماااة الفرضااايات العلمياااة إلاااى  ( أو تتكياااف معهاااا.21) االتاااي قاااد تحااادث خاااالح القااارن الااا سااطك البحااار

فعالياااات عملياااة يجاااب أن تعتماااد علاااى توثياااق النتاااائج المحتملاااة، ودرجاااة إحتماليتهاااا،  قااادر ماااا هاااي لجمياااع 
تعتباار تطبيقااات المقاادمات المتاحااة للظااروف الحاليااة ضاامن اإلطااار العااا  عناصاار المناااخ المتغياارة. بينمااا 

عامًا( ممكنة، تواجه المشااريع التاي وضاعتها الحكوماة للساكان  30-20المفترضة، خالح )لتغيرات المناخ 
 . واالقتناد صعو ات

ت أكثاار ماان تلااك المشاااريع التااي أعاادتها لفتاارا (UNEP 1988)إن الفعاليااات التااي يمكاان أن تقلاال 
من النتائج المستقبلية الممكنة على البيئة والمجتمع في إقليم الساحل السوري  سبب تغير المناخ ال  قنيرة

يمكن أن تعرف اليو ، ألن التأثيرات ال يمكن أن تحادد بدرجاة مان الثقاة تساتدعي سياساات آنياة لمواجهتهاا 
فاي معارض منظاور مقناع للجيال  إن التوصايات التاي قادم  وتخنيص االحتياجات المالياة الالزماة لاذلك.

الحالي لفعاليات تتم ضمن اإلطار الزمني الممكن، وتساتخد  للتخطايط علاى مساتوى واساع لتطاورات البنياة 
 30التحتية مثل طرق المواصالت والموانئ، المراكز السياحية، والسدود، التي تعد لتدو  علاى األقال لمادة )

  عامًا(. 00 –
توجااد حاجااة و يجااب أن تاازداد تهيئتهااا لمواجهااة أي تغياار فااي المناااخ. الفعاليااات القائمااة اآلن  ن و 

ملحة إلدارة جيدة للمنطقة الساحلية ولحماية البيئاة والماوارد، و لاك فاي وجاود حقيقاة الزياادة الفعلياة للساكان 
  والنمو االقتنادي.

 تعيين وتقييم النتائج الممكنة لتغير المناخ  1
(Identification and Assessment of the Possible Consequences of Climate Change) 

  (Climate) المناخ  1.1
يتحدد مناخ إقليم شرق المتوسط  عوامل حرنية تتعلق  الحرنة العامة للغالف الجوي والكتل 

بيري البارد يالهوائية داخل اإلقليم وخارجه، متضمنة أنظمة الضغط الجوي شبه الدائمة للمرتفع الجوي الس
والمنخف  الجوي الموسمي الهندي الذي يسيطر خالح النيف، ، يسيطر خالح الشتاءالذي 

. (2والمنخفضات الجوية الحرارية الخماسينية القادمة من أفريقيا خالح الفنوح االنتقالية )الشكل رقم 
إضافة إلى أر يات العروض الوسطى والعليا وأنظمة الضغوط المرتفعة تح  المدارية )امتداد مرتفع 
اآلزور عند السطك والمرتفع تح  المداري في الطبقات العليا( والتيار النفاث تح  المداري، والتيار 
النفاث المرافق للجبه القطبية، جميعها تؤثر على الشكل العا  لمناخ شرق المتوسط. ومن جهة أخرى، 

المناحب له، وتذبذ ات و شكل جزئي خالح الشتاء والفنوح االنتقالية، فتن المنخفضات العابرة والطقس 
امتداد أخدود السودان، تؤثر في اإلقليم. يعتبر المتوسط مندرًا للرطو ة  اإلضافة إلى أنه مندر للتأثير 
الحراري السالب والموجب )حيث يكون سطك البحر دافئًا  النسبة للكتل الهوائية القطبية الباردة، أو يكون 

  و ذلك يعدح المناخ المحلي. ، اردًا  النسبة للكتل الهوائية المدارية(
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فنل الشتاء "كانون األوح ا شباط" رطب وماطر، يتأثر إقليم الساحل خالله  الغر يات 
والمنخفضات الجوية التي تتشكل في المتوسط فوق منطقتي جنوا وقبر ، ويتحدد تشكل هذه المنخفضات 

العلوي األورو ي، الذي يعتدح  التباين   شكل جزئي  االرتحاح العا  لجبهة التيار القطبي، و أخدود الضغط
الحراري بين اليا سة والبحر، مما يعزز تشكل المنخفضات الجوية فوق سطك البحر الدافئ. ويمكن أن 
تتحدد حرنة هذه المنخفضات  اتجاه الشرق بواسطة الجريان النطاقي في الطبقات العليا، و/أو  قوة مراكز 

". تتأثر سورية خالح فنل الشتاء  امتداد المرتفع الجوي السيبيري، المرتفع الجوي السيبيري "األوراسي
الذي يعتبر مندر الكتل الهوائية القطبية الباردة، ونذلك  المرتفعات الجوية التي تكون فوق أورو ا. هذه 
الظروف تتسبب بوجود شمس ساطعة وسماء صافية، واستقرار جوي مع انخفاض واضك في درجات 

  الحرارة.
ح جنوب" الذي األخدود األورو ي القوي شتاءًا فغالبًا ما يترافق مع حالة التدفق الطوالني "شموأما ا

يتوضع فوق أرب أورو ا، و حرنة التيار النفاث تح  المداري. وتعتبر حالة جبهة التيار النفاث القطبي 
المتكررة للتيار النفاث مهمة جدًا في تحديد منطقة تشكل المنخفضات الجوية ومساراتها ونذلك االنحرافات 

القطبي  اتجاه الجنوب مما قد يؤدي إلى زيادة في الهطوح فوق اإلقليم، و لى زيادة تكرار ارتحاح 
المنخفضات  اتجاه الشرق إلى الساحل السوري. وهكذا ينبك التيار النفاث تح  لمداري متوضعًا  شكل 

نو ي، وهنالك دالئل بتوجه المنخفضات واضك و سرعة عالية مع وجود محوره فوق ساحل المتوسط الج
ويحدث التغيُيم واألمطار وأحيانًا الثلوج فوق المرتفعات  شكل خا  عندما تتأثر (، 3)الشكل  شرقًا  سببه

المنطقة  الرياح الشمالية الشرقية إلى الشمالية الغر ية، وتكون مناحبة لعبور المنخفضات. وتليها عادة 
انخفاضًا ملحوظًا على درجات الحرارة. وعندما تكون سورية وساحلها تح  الرياح الباردة، التي تسبب 

 تأثير نتلة هوائية  اردة فتنها تعيق حرنة هذه المنخفضات. 
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 ( 1066 – 1031آ . متوسط الضغط الجوي خالح شهر نانون الثاني ) 

 
 ( 1066 – 1031ب . متوسط الضغط الجوي خالح شهر تموز) 

 . توزع حقول الضغط الجوي  :1الشكل رقم 
 

وفي فنل الر يع قد تستمر الفنوح االنتقالية لمدة أسبوع أو عشرة أيا  في تموز قبل بداية الظروف 
وتنبك الغر يات ضعيفة في طبقات الجو العليا  النيفية النظامية الحارة والجافة " حزيران ا آب ".

منخفضات إلى العبور إلى شماح ترنيا وعلى طوح وتميل ال وتتراجع شمااًل مع التيار النفاث القطبي.
البحر األسود و التالي فتن أرب سورية ال يخضع الضطراب المنخفضات الجوية وما يناحبها من 

 هطوح. 
وخالح النيف يمكن أن يقع اإلقليم تح  تأثير المنخف  الموسمي الهندي مع رياح أر ية خفيفة في 

ما يمتد أخدود من المنخف  الموسمي إلى الشماح الغر ي، والذي الطبقات العليا من الجو، ما عدا عند
يحدث  شكل أير متكرر حاليًا، حيث يمتص الهواء الرطو ة خالح عبوره فوق البحر، ويتجه نحو اليا سة 
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رافعًا الرطو ة النسبية. و شكل مبدئي فتن هذه الظروف الجوية أقل استقرارًا ونادرًا ما تتأثر  عبور أنظمة 
وعندما يتالقى هذان النمطان من الهواء فوق  المنخف  أو  مرور أحواح الجبهة األورو ية. الضغط

البحر،  اإلضافة إلى عامل التضاريس العالية مما قد يؤدي إلى حرنة تقارب نبيرة،  سبب صعود الهواء، 
 وفي هذه الظروف قد تهطل أمطاٌر صيفيٌة أير عادية.

متداد الضغط المرتفع اآلزوري شبه المداري معظم أيا  هذا الفنل و نورة عامة يهيمن على المتوسط ا
فيكون عائقًا يمنع المنخفضات من المرور فوق البحر المتوسط. وهناك عننر آخر يساهم في هذه الحالة 
النيفية، وهو وجود التيار النفاث تح  المداري في طبقات الجو العليا والذي يمتد فوق أسيا و حر قزوين 

حو ًا  الضغط المرتفع شبه المداري الذي يمتد شمااًل في الطبقات العليا. ونتيجة لهذه ويكون من
الظروف، فتن المالمك العامة لطقس النيف هي سماء صافية مع  ع  الغيو  من وق  آلخر، وأمطار 
 نادرة ودرجات حرارة مرتفعة. رصدت اثنتان من المالمك المميزة خالح الفنلين االنتقاليين الر يع
والخريف. األوح هو أخدود السودان الجوي، الذي يتأرجك شمااًل وجنو ًا بتأثير مرور أمواج الجبهة القطبية 
فوق المتوسط، والثاني هو مرور المنخفضات الحرارية الخماسينية فوق سورية. تتشكل هذه المنخفضات 

ر ية إلى شمالية شرقية جنوب جباح األطلس في شماح أفريقيا، وتكون منحو ة برياح حارة شمالية أ
 (.3محملة  الغبار المعلق من النحراء. وتعقبها أمطاٌر أحيانًا. )الشكل رقم 

 
 التيار النفاث تح  المداري  (، و  PFJمتوسط توضع جبهة التيار النفاث القطبي ) :3الشكل 

(STJ 1022( في الشتاء والنيف )ونلي و فارمر)  

 Precipitationالهطول   1.1.1

ح جنوب، اوالرتفاع الجباح الساحلية وامتدادها شم ولألحواح الجوية، تيجة للوضع الجغرافي،كن
قليم الساحل يشكل أوح حاجز أرضي أر ي مواجه للكتل الهوائية الغر ية  ما في  لك المنخفضات إن ألو 

محمل  الرطو ة الشتوية. تؤمن الجباح الساحلية وجود مالمك تضاريسية هامة تؤدي على ارتفاع الهواء ال
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للمنخفضات أو ارتفاع الهواء بتأثير التضاريس، في المنطقة الساحلية. األرضية، فتسبب الهطوح نتيجة 
ونتيجة لذلك تتلقى الجباح الساحلية أكبر مجموع هطوح سنوي ليس فقط في المنطقة الساحلية ولكن أيضًا 

  في جميع أنحاء سورية.
من  %60ا  31ح الرئيسي إ  يهطل خالله ما نسبته في الحقيقة إن الشتاء هو فنل الهطو 

من مجموع نمية  %30 – 20ويشكل نسبة  مجموع نمية الهطوح السنوية. إن الهطوح الر يعي مرتفع
وقد يهطل المطر في حزيران في منها.  %20 – 10الهطوح السنوية، ويشكل الهطوح في الخريف نسبة 

 ها. من %2 – 1 ع  السنوات ولكنه ال يشكل إال 
  في األجزاء الجنو ية 1200  و1000ر ية، فوق مستوى ارتفاع غوفي أعالي الجباح الشمالية ال

من الجباح الساحلية، فتن جزءًا مهمًا من الهطوح يكون على شكل هطوح ثلجي وفي نل عا ، وقد يستمر 
 عد تساقط  لية لك لعشرة أيا  في منتنف الشتاء تقريبًا. ويسبب هطوح المطر الغزير فيضانات داخ

، ويعطل ترافق الثلج مع الطقس البارد المواصالت ويتسبب  أضرار نثيرة. أما تح  مستوى ارتفاع الثلوج
   فتن سقط الثلج نادر وال يستمر ألكثر من يو  واحد سنويًا.600
ين ، و ملم في السهوح الساحلية000ا  061يتراوح المعدح السنوي لمجموع نمية الهطوح السنوية بين  

وقد جل   ع  محطات األرصاد الجوية الموجودة في الجباح قيمة ملم في الجباح. 1303ا  1103
 2130، 1062ملم والقدمو  عا   2136.3، 1003ملم " مثل جوية برأاح عا   2000عظمى عرضية 

 متوسط مجموع نمية الهطوح الشهري والسنوي لبع  المحطات في إقليم الساحل،( 2) يبين الجدوح ملم
 توزع مجموع الهطوح السنوي.( 4) بينما يبين الشكل

تبين المالمك الرئيسية لنظا  الهطوح في إقليم الساحل السوري أن المطر يحدث عادة لفترة تمتد 
من يومين إلى ستة أياٍ ٍ ، وتتبع  فترة أطوح دون هطوح تمتد في  ع  الحيان إلى أسبوعين، ويكون 

 .مناحبًة لمرور المنخفضات الجويةالهطوح الغزير والعواصف الرعدية 
والسنوات  وتوجد عادة فروق قد تكون نبيرة في متوسط مجموع الهطوح السنوي بين السنوات الجافة

راضي الجافة، وعلى توفر ألزراعة اوخاصة ثيرات سلبية على الزراعة أالرطبة.وتوجد لهذه الخنائص ت
للهطوح في إقليم مجموع سنوي أصغر متوسط السنوي، و ". إن ال 2.2 المياه، وأطاء التر ة " انظر المقطع

  الساحل هو "على أية حاح" أكبر من حاجة األرض الجافة السنوية للمياه، في السهوح والجباح معًا.
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لبع  محطات الرصد الجوي في إقليم الساحل   متوسط مجموع نمية الهطوح الشهري والسنوي ) ملم ( (  2)  الجدوح رقم
 1020ا  1033للفترة 

 
كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
تشرين 
 األول 

تسرين 
 الثاني 

كانون 
 األول

 المحطة السنوية

 منطقة الجبال              

 كسب 1461.5 280.8 130.8 102.5 22.7 16.4 5.3 20.5 59.6 122.4 185.0 234.1 281.4

 الشيخ بدر 1349.6 259.3 147.7 89.6 12.1 2.0 2.6 8.2 41.3 118.2 192.3 210.2 266.1

 القدموس 1323.9 232.4 133.9 91.8 18.6 2.7 2.3 12.7 44.8 122.5 207.2 195.1 259.9

 قسطل معاف 1160.4 218.0 104.3 99.4 23.1 12.9 2.4 11.9 55.6 110.7 154.3 167.3 200.6

 صافيتا 1133.5 210.4 133.8 78.9 19.1 2.2 1.9 3.9 21.5 109.6 157.4 123.3 211.3

 جوبة برغال 1574.9 272.8 131.5 109.1 18.5 5.9 4.8 16.5 74.6 174.8 232.4 254.8 286.2

 صلنفة 1387.6 286.2 112.4 68.2 28.6 7.7 6.1 24.5 58.5 133.2 213.4 205.8 243.0

 منطقة السهول              

 المينا البيضا 841.7 184.9 94.2 71.9 15.7 4.8 1.4 6.3 25.9 54.2 95.1 120.4 161.9

 الالذقية 797.0 167.7 89.7 69.7 8.7 2.5 1.1 4.8 20.8 48.9 97.1 101.8 184.2

 جبلة 895.9 159.1 45.6 104.3 4.4 1.7 3.1 8.7 37.2 57.0 102.0 123.7 199.1

 طرطوس 874.8 183.1 110.1 63.0 9.6 0.8 0.7 11.9 16.9 57.9 107.1 125.5 188.2

 السن 875.9 184.3 96.8 70.4 7.8 2.2 1.4 5.2 23.4 59.6 122.3 132.3 170.0

 بانياس 761.3 134.3 117.9 63.6 1.5 0.3 0.6 2.3 15.8 56.5 118.7 101.5 148.3

 

 
 1020ا  1033متوسط مجموع نمية الهطوح السنوي ) ملم ( للفترة  4:الشكل 
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  1020ا  1033للفترة   بين السنوات الرطبة والجافة  مجموع الهطوح السنوي ) ملم ( الفروق في :3الجدوح 

 السنوات الرطبة السنوات الجافة

 السنة

 كمية الهطوح
 السنة ) ملم (

 كمية الهطوح 
 المحطة ) ملم ( 

     

 منطقة الجباح  1981.3 1968 654.2 1972

 كسب 1777.6 1967 817.2 1972

 الشيخ بدر 2130.8  767.2 1972

 القدمو  1559.4 1968 543.1 1972

 قسطل معاف 1717.5 1968 639.9 1972

 صافيتا 2156.5 1963 1042.7 1972

 جو ة برأاح 1967.8 1976 588.9 1972

 صلنفة    

 منطقة السهوح  1255.2 1968 334.6 1972

 المينا البيضا 1099.6 1968 434.3 1972

 الال قية 1180.0 1976 325.6 1990

 جبلة 1234.3 1968 360.4 1990

 طرطو  1444.7 1978 457.2 1972

 السن 1002.9 1987 466.2 1982

  انيا     

 

  Temperature الحرارة ةدرج 2.1.3
دح  القرب إلى البحر المتوسط، و ارتفاع النجود وسلسلة الجباح تعتتتأثر درجات الحرارة و 

   المناخ األساسي الموجود  سبب خطوط العرض، معدح درجة الحرارة السنوي إضافة إلى النظا الساحلية،
 3و األشكاح  0درجة مئوية في الجباح )الجدوح  10ا 10درجة مئوية في السهوح الساحلية، و  20 ا 10
  .(6و

 ينل متوسط درجة الحرارة العظمى والذي يكون أالبًا خالح شهر آب " الشهر األعلى حرارة في اإلقليم"
 3درجة مئوية في الجباح )الجدوح  22ا  20درجة مئوية في السهوح الساحلية، و لى  30ا  20إلى 

 00(. معظم المحطات في الشاطئ والسهوح سجل  درجات حرارة عظمى مطلقة أعلى من 0والشكل 
درجة مئوية،  00ا  30  سجل  عظمى مطلقة بين 1000درجة مئوية، والمحطات الجبلية الواقعة تح 

 6درجة مئوية. ) الجدوح  36ينما سجل  المحطات الواقعة فوق هذا االرتفاع عظمى مطلقة أدنى من ب
 (. 2والشكل 
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 1020ا  1033للفترة  ، متوسط درجة الحرارة لبع  محطات الرصد الجوي : 0 الجدوح
كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
تشرين 
 األول 

تسرين 
 الثاني 

كانون 
 األول

  السنوية

 منطقة الجبال              

 كسب 15.0 7.8 13.1 18.4 21.4 22.5 22.0 20.6 17.5 13.8 10.1 6.7 5.8

 الشيخ بدر 16.6 9.9 14.7 19.4 22.4 24.1 23.6 22.1 18.9 15.3 11.9 9.2 8.1

 وسالقدم 14.3 7.9 13.0 17.5 20.4 21.4 21.1 19.6 16.8 12.7 9.0 6.1 5.5

 قسطل معاف 16.3 9.5 14.8 19.4 22.3 23.8 23.3 21.7 18.5 15.0 11.5 8.7 7.6

 صافيتا 17.8 11.5 16.8 21.2 23.8 24.9 24.4 22.9 20.0 16.3 12.9 10.0 9.2

 جوبة برغال 14.0 7.6 12.0 17.6 20.0 21.5 20.6 18.6 16.3 12.7 9.3 6.4 5.6

 صلنفة 12.5 6.0 10.7 15.8 18.7 20.5 19.5 18.0 14.9 11.0 7.2 4.2 3.6

 منطقة السهول              

 المينا البيضا 19.3 13.3 17.4 22.0 25.3 27.0 26.4 23.9 20.4 17.3 14.4 12.4 11.6

 الالذقية 19.4 13.2 17.4 22.3 25.5 27.0 26.2 28.8 20.8 17.7 14.7 12.8 11.7

 جبلة 18.9 13.4 17.6 21.3 24.7 26.2 25.7 23.4 20.1 17.1 14.4 12.1 11.4

 طرطوس 19.4 13.8 17.7 22.6 25.1 26.7 26.0 23.7 20.5 16.8 14.8 12.7 12.1

 السن 19.5 13.9 17.7 22.0 25.1 26.8 26.1 24.0 20.9 18.0 15.1 12.7 12.3

 بانياس 20.1 14.9 19.0 22.9 26.3 27.1 26.3 24.1 20.8 17.7 15.3 13.4 12.9

 

 
 1020ا  1033المتوسط السنوي لدرجة الحرارة السطحية ) ْ  ( للفترة  :3 الشكل
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 1020ا  1033متوسط المدى السنوي لدرجة الحرارة السطحية ) ْ  ( للفترة  :6الشكل 

 

 1020ا  1033للفترة  ، ( ˚الشهري لدرجة الحرارة العظمى )المتوسط  :3الجدوح 
كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز يرانحز  أيار نيسان آذار شباط
تشرين 
 األول 

تسرين 
 الثاني 

كانون 
 األول

  السنوية

 منطقة الجبال              

 كسب 18.6 10.7 16.8 22.3 25.7 26.9 26.2 24.6 21.4 17.3 13.4 9.7 8.4

 الشيخ بدر 21.5 13.7 19.9 25.0 28.2 29.5 28.8 27.6 24.6 20.0 16.1 13.2 11.6

 القدموس 17.7 10.5 16.2 21.2 24.2 25.8 25.3 23.7 20.5 16.0 12.0 9.0 7.9

 قسطل معاف 20.7 12.5 18.8 24.2 27.5 29.0 28.5 26.7 23.3 19.4 15.6 12.4 10.5

 صافيتا 22.2 14.8 21.0 26.2 29.0 29.8 28.9 27.7 24.8 20.6 16.9 13.7 12.6

 جوبة برغال 18.2 10.8 16.4 22.1 25.3 26.0 25.4 23.8 20.7 16.3 12.8 9.7 8.5

 صلنفة 16.5 9.2 14.5 19.9 23.4 25.1 24.0 22.5 19.4 14.9 10.7 7.4 6.5

 منطقة السهول              

 المينا البيضا 23.5 17.4 22.3 27.0 24.8 31.3 30.3 28.0 24.6 21.6 18.7 16.6 15.5

 الالذقية 22.3 17.5 21.8 26.2 29.0 29.6 28.4 25.8 24.0 21.3 18.2 16.3 15.4

 جبلة 24.0 18.3 23.5 27.2 29.9 31.0 30.3 28.4 25.7 22.1 19.4 16.7 15.4

 طرطوس 24.2 17.8 22.3 26.6 24.2 29.9 29.1 27.3 24.7 21.7 18.6 16.5 15.9

 السن 24.2 18.6 23.7 27.6 30.2 30.9 30.0 28.3 24.7 22.6 19.7 17.5 16.9

 بانياس 24.0 18.5 23.3 27.3 30.8 30.5 29.7 27.6 25.2 21.9 18.9 17.8 16.2
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 1020ا  1033المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العظمى ) ْ  ( للفترة : 0الشكل  

 1020ا  1033( المتوسط الشهري لدرجة الحرارة العظمى المطلقة ) ْ  ( للفترة  6الجدوح رقم ) 
كانون 
 الثاني

 أيلول آب موزت حزيران أيار نيسان آذار شباط
تشرين 
 األول 

تسرين 
 الثاني 

كانون 
 األول

  السنوية

 منطقة الجبال              

 كسب 39.0 22.0 27.0 31.5 36.8 39.0 36.0 35.5 33.5 31.5 24.0 20.0 17.5

 الشيخ بدر 39.0 25.6 20.0 35.4 37.5 39.0 36.5 39.0 38.5 37.3 31.4 25.4 22.0

 القدموس 38.0 23.2 28.0 31.0 35.0 36.5 38.0 35.0 34.0 32.0 23.5 21.5 22.5

 قسطل معاف 40.2 23.1 28.8 34.1 37.3 40.2 36.0 38.4 37.0 33.8 27.1 20.0 18.6

 صافيتا 40.8 25.7 31.5 37.4 39.9 40.5 39.8 40.8 38.0 35.7 31.6 25.0 22.8

 جوبة برغال 37.0 22.5 28.2 33.0 36.0 37.0 33.5 35.0 33.0 32.0 26.5 21.3 22.0

 صلنفة 35.0 20.0 25.4 31.0 33.0 35.0 32.0 32.0 32.0 30.0 25.5 20.5 19.5

 منطقة السهول              

 المينا البيضا 42.7 26.0 31.2 37.6 34.5 42.7 34.2 38.3 37.0 36.8 32.2 25.0 24.3

 الالذقية 38.8 24.8 35.3 36.8 38.2 35.9 38.3 36.8 38.8 35.0 30.8 24.8 23.5

 جبلة 40.7 26.6 31.7 34.5 38.8 37.8 40.7 37.8 37.6 35.1 33.8 26.7 23.0

 طرطوس 41.0 26.5 33.6 38.0 38.0 39.7 38.0 41.0 40.2 39.0 32.4 22.5 27.1

 السن 41.3 27.3 35.0 38.2 41.0 40.4 41.3 40.2 39.0 38.5 34.0 28.0 28.5

 بانياس 39.0 28.0 32.5 36.2 39.2 38.0 37.0 39.0 38.5 34.5 32.3 27.0 23.1
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 1020ا  1033درجة الحرارة العظمى المطلقة ) ْ  ( للفترة  :2الشكل 

درجة مئوية في  16ا  10تكون درجات الحرارة منخفضة خالح الشتاء، متوسط درجة الحرارة النغرى بين 
ئوية في األراضي المرتفعة، ومتوسط درجة الحرارة درجة م 13ا  0األراضي الساحلية المنخفضة، و ين 
)  حدرجة مئوية في السهو  0ا  0درجة مئوية في الجباح، و  3.3ا  1.0النغرى خالح شهر نانون الثاني 

 (.0و الشكل  0الجدوح رقم 
تعرف درجات الحرارة األدنى من درجة النفر عادة في الجباح، حيث المتوسطات السنوية لدرجة 

( درجة مئوية. والمتوسط السنوي لعدد األيا  حيث تكون  6و ا 1لنغرى المطلقة تتراوح بين ) االحرارة ا
يومًا، وتعرف درجات الحرارة األدنى من  لك في  10درجة الحرارة النغرى أقل من درجة النفر هو 
 (. 10والشكل  2الجزاء الشمالية من منطقة الجباح ) الجدوح 
رة النغرى المطلقة في هضاب السفوح الغر ية وفي السهوح المتوسط السنوي لدرجة الحرا
( درجة مئوية. ودرجات الحرارة األقل من درجة التجمد نادرة جدًا،  2الساحلية يتراوح بين ) النفر و + 

ما عدا لعدة ساعات في أيا  الشتاء شديدة البرودة، و لك عندما تكون درجات الحرارة النغرى المطلقة 
( درجة مئوية. وقد سجل   ع  المحطات الجبلية الواقعة  3و ا  1لية تنل إلى ) افي السهوح الساح
( درجة مئوية، بينما قد تنخف  في  0و ا  0  درجات حرارة صغرى مطلقة بين ) ا1000تح  مستوى 

 درجة مئوية.   11  إلى حوالي ا1000المحطات الجبلية الواقعة فوق مستوى 
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  1020ا  1033( للفترة  ˚النغرى ) متوسط درجة الحرارة :0الجدوح 
كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
تشرين 

 ول أل ا

تسرين 
 الثاني 

كانون 
 ولأل ا

 المحطة السنوية

 منطقة الجبال              

 كسب 11.4 5.3 10.1 14.3 17.1 18.3 17.7 16.0 13.1 10.0 7.0 4.2 3.4

 الشيخ بدر 12.3 7.0 11.0 14.5 17.3 19.2 18.8 16.5 13.4 10.6 7.9 6.3 5.4

 القدموس 11.0 5.4 10.2 14.1 16.6 17.9 17.4 15.7 13.0 9.2 6.0 3.6 3.1

 قسطل معاف 13.1 7.2 12.0 15.0 18.8 20.5 19.9 17.8 14.5 11.3 8.4 6.3 5.3

 افيتاص 14.4 8.8 13.8 17.5 20.1 21.5 20.8 18.8 15.8 12.6 9.5 7.1 6.6

 جوبة برغال 10.1 4.6 9.3 12.6 15.3 16.5 16.0 14.4 11.4 8.5 5.8 3.6 2.9

 صلنفة 9.2 3.6 7.9 12.1 14.6 16.8 16.0 14.1 10.8 7.5 4.1 1.6 1.4

 منطقة السهول              

 المينا البيضا 15.0 9.8 13.1 17.1 20.5 22.9 22.2 19.2 15.4 12.7 10.2 8.8 8.2

 الالذقية 16.0 10.0 13.7 18.1 21.9 24.2 23.7 20.1 17.0 14.6 11.0 9.1 8.6

 جبلة 13.5 8.8 12.2 13.1 19.1 20.7 20.1 17.3 14.0 11.3 9.1 7.4 6.9

 طرطوس 15.0 10.0 13.5 16.8 20.4 22.6 22.0 19.1 15.6 12.8 10.5 8.9 8.4

 السن 15.0 10.0 13.4 17.0 20.4 22.4 21.5 18.9 15.6 13.0 10.5 8.9 8.4

 بانياس 16.1 11.2 15.1 18.9 22.3 23.2 22.5 19.9 15.4 13.5 11.2 10.2 9.7

 

 
 1020ا  1033للفترة   المتوسط السنوي لدرجة الحرارة النغرى ) ْ  ( :0الشكل 
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  1020ا  1033للفترة   درجة الحرارة النغرى المطلقة ) ْ  ( :2الجدوح 
كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار سانني آذار شباط
تشرين 
 األول 

تسرين 
 الثاني 

كانون 
 األول

  السنوية

 منطقة الجبال              

 كسب 7.0- 3.5- 0.0 5.0 9.0 14.5 14.5 10.5 7.0 1.0 1.8- 6.0- 7.0-

 الشيخ بدر 5.0- 1.5- 0.0 6.8 10.8 15.0 14.0 11.2 6.0 3.0 0.6 4.8- 5.0-

 القدموس 8.4- 4.3- 2.0- 3.8 9.1 12.0 10.0 6.8 5.1 0.9- 3.0- 6.1- 8.4-

 قسطل معاف 3.6- 1.0- 2.3 7.8 11.0 15.8 16.5 11.7 7.4 2.5 0.1 2.4- 3.6-

 صافيتا 7.7- 0.8- 2.5 9.5 15.3 16.1 16.6 12.5 9.4 3.4 0.3- 7.7- 3.7-

 جوبة برغال 9.1- 4.5- 1.5- 5.0 9.0 12.8 10.9 9.5 3.0 1.5- 2.5- 7.7- 9.1-

 صلنفة 11.0- 7.0- 3.0- 2.5 8.5 12.0 10.0 7.5 5.3 3.0- 4.5- 8.8- 11.0-

 منطقة السهول              

 المينا البيضا 3.1- 0.8 2.5 9.0 14.6 17.3 17.4 10.6 9.4 5.0 1.0 0.2- 3.1-

 الالذقية 0.6- 2.0 3.4 10.4 15.6 18.7 13.9 19.2 11.0 7.8 0.6- 0.3- 0.1-

 جبلة 2.5- 0.2- 3.5 7.5 12.6 14.2 16.0 12.2 8.0 0.5 2.5- 1.5- 2.4-

 طرطوس 1.0- 1.0 1.0 8.0 14.6 16.8 16.7 13.5 9.5 2.3 1.3 0.3 1.0-

 السن 2.0- 0.0 3.0 9.5 14.5 15.2 16.8 13.5 10.0 5.0 1.6 2.6- 2.0-

 بانياس 3.0- 3.6 5.2 12.5 15.3 20.0 19.0 13.5 11.0 6.5 2.5 3.5 3.0-

 

 
  1020ا  1033للفترة   درجة الحرارة النغرى المطلقة ) ْ  (: 10الشكل 

 

 

http://www.inc-sy.org/
http://www.inc-sy.org/


 مشروع إعداد البالغ  الوطني األول للتغيرات المناخية       المناخ المتوقع على الساحل السوري  تأثير تغير

www.inc-sy.org  20 

 Relative Humidity and Potential Evapotranspiration الرطوبة النسبية وتبخر النتح الكامن 1.1.2

بك ، وتن%20تكون الرطو ة النسبية عالية في المنطقة الساحلية خالح النيف، وقد تنل إلى 
 %66مزعجة خالح األيا  الحارة في السهوح. يتراوح متوسط الرطو ة النسبية في المنطقة الساحلية بين 

 (. 11و الشكل  0 . ) الجدوح%02و

  1020ا  1033 للفترة % متوسط الرطو ة النسبية :0الجدوح 
كانون 
 الثاني

 أيلوح آب تموز حزيران أيار نيسان آ ار شباط
تشرين 
 األوح 

تسرين 
 لثاني ا

كانون 
 األوح

 اسم المحطة السنوية

 منطقة الجبال              

 كسب 67 74 64 61 66 70 70 62 62 64 67 73 75

 الشيخ بدر 69 74 66 65 70 73 72 66 56 70 71 73 74

 القدموس 66 71 58 61 65 68 68 61 61 64 70 74 75

 فقسطل معا 72 73 64 66 73 77 77 71 70 71 70 73 74

 صافيتا 67 67 58 61 68 73 73 67 65 66 66 68 73

 جوبة برغال 68 73 67 63 65 68 67 64 65 65 70 74 77

 صلنفة 69 77 65 61 64 66 66 63 64 67 74 78 81

 منطقة السهول              

 المينا البيضا 70 67 64 67 71 73 74 73 73 73 68 67 68

 الالذقية 67 63 58 64 68 71 74 74 72 67 64 62 64

 جبلة 70 67 67 66 68 71 73 73 72 70 69 68 72

 طرطوس 68 65 61 66 69 73 74 72 70 68 67 64 67

 السن 69 67 68 69 71 73 73 70 70 67 68 67 69
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 1020ا  1033متوسط الرطو ة النسبية % للفترة  :11الشكل 

( ملم في 1200( ملم في األراضي المنخفضة، وأقل من )1600النتك ) المتوسط السنوي لتبخر
 (. 12( ملم. ) الشكل رقم 1300الجباح. وقدر المتوسط السنوي للتبخر في السهوح الساحلية ب ) 

 
 .1020ا  1033المتوسط السنوي للتبخر الكامن ) ملم ( للفترة  :12الشكل 

http://www.inc-sy.org/
http://www.inc-sy.org/


 مشروع إعداد البالغ  الوطني األول للتغيرات المناخية       المناخ المتوقع على الساحل السوري  تأثير تغير

www.inc-sy.org  26 

 Winds الرياح  1.1.0
 على توزع تدرج الضغط في إقليم الساحل، وتعتدح  التضاريس الساحلية تعتمد حقوح الرياح

لى الشرقية على خط الساحل خالح فنل الشتاء، بينما إ(. وتسيطر الريك الشمالية الشرقية 3.2)الشكل 
و تسود الرياح الجنو ية خالح العا   الجنو ية الغر ية إلى الجنو ية خالح الفنوح األخرى.الرياح  رتسيط
 اإلضافة إلى الرياح السائدة تهب الرياح الشمالية . لية، والرياح الغر ية فوق الجباحالسهوح الساحفي 

والشرقية فوق المنطقة خالح الر يع والخريف. و عكس الرياح الغر ية الرطبة، فتن الرياح الشمالية  ارد 
 /ثا(، وأما في النيف  3.2ي )وفي الشتاء حوال /ثا (. 0المتوسط السنوي لسرعة الرياح حوالي )  وجافة.
 /ثا(. الرياح العاصفة هي األكثر خطورة، وهي أالبًا رياح  20 /ثا(. وأعلى سرعة سجل  ) 6.3حوالي )

 0شرقية  اردة وجافة جدًا، وقد تسبب نثيرًا من األضرار للنباتات الطبيعية ولبع  المحاصيل. وترصد ) 
( يومًا في الجباح. وتحدث العواصف الرعدية 16ا  3حلية، و )عاصفة سنويًا في السهوح السا اً ( أيام 2ا 

( يومًا في السنة. الَبَرُد الر يعي يسبب أضرارًا نبيرة ألشجار الفاكهة  00و والبرق عادة و متوسط ) 
و شكل خا  في الهضاب. تأثير النقيع معروف  ،قليم الساحلإوللخضروات، وفي جميع األمكنة في 

 (  ، وقد يحدث أحيانًا في السهوح. 300ا  300فوق مستوى )  في المناطق المرتفعة
ومن وجهة نظر بيئية يمكن تقسيم إقليم الساحل إلى عدد من األقاليم النغر مثل إقليم المناخ 

الحيوي،  ( توجد فقط منطقتان للمناخEmbergerالزراعي، و قليم المناخ الحيوي. وطبقًا لعالقة امبرجيه )
( وجود مناطق صغيرة مرتفعة لغا ات 1000(. ويبين تننيف أهدلي )13شكل رطب، وشبه رطب ) ال

والسهوح  بكثيفة من المناخ الزراعي، ومناطق مروية من األشجار المثمرة والخضروات في الهضا
 الساحلية. 

 آثار ارتفاع درجة الحرارة العالمي على مناخ الساحل السوري  1.1.2
The implications of global warming for the coastal climate 

 :الدورة العامة للغالف الجوي 
لنتمكن من فهم مدى استجا ة مناخ الساحل السوري لتأثير ظاهرة الدفيئة العالمية، من الضروري 
تحليل التغيرات الممكنة في الحرنة العامة للغالف الجوي، التي يمكن أن تحدث في القرن الحادي 

  والعشرين.

لفروق الحرارية بين االستواء والقطب سوف تتناقص بتأثير ظاهرة الدفيئة العالمية، من المعتقد أن ا
مما يؤدي إلى تغيرات في حقوح الضغط الجوي والحرنة العاماة للغاالف الجاوي. ومان الممكان اناه  ارتفااع 
قااد صاغير نساابيًا فاي درجااات الحاارارة فاتن حاازا  الضااغط الجاوي المرتفااع فاي ننااف الكاارة األرضاية الشاامالي 

". وعليااه فااتن الزحااف 20،   1020يمتااد ) يزحااف (  اتجاااه الشااماح "تقرياار مااؤتمر المناااخ والمياااه عااا  
العااا  القلياال لمكونااات الحرنااة العامااة للغااالف الجااوي سااوف يااؤثر علااى مماارات وتكاارار عبااور منخفضااات 

ل هاااذا ". وقااد يقلااا1002العااروض الوساااطى فااوق األجااازاء الوسااطى والشااارقية ماان حاااوض المتوسااط" ونلاااي 

http://www.inc-sy.org/
http://www.inc-sy.org/


 مشروع إعداد البالغ  الوطني األول للتغيرات المناخية       المناخ المتوقع على الساحل السوري  تأثير تغير

www.inc-sy.org  20 

الزحف من حرنة المنخفضات الجوية من المحيط األطلسي إلى البحر المتوسط، ولكنه قد يزياد مان تشاكل 
المنخفضااات فااي شاارق المتوسااط، ننتيجااة للتباااين الحااراري بااين هااواء أورو ااا البااارد ومياااه المتوسااط الدافئااة 

ي درجاات الحارارة فاي األجازاء الشارقية نسبيًا . قد يعاكس تادفق الهاواء الباارد المتزاياد مان أورو اا االرتفااع فا
من اإلقليم خالح فنل الشاتاء، وقاد يزياد هطاوح المطار شاتاءًا. إن عباور المنخفضاات الخماساينية القادماة 
من صحراء شماح أفريقيا، قد يزحف أيضًا  اتجاه الشاماح فاي األجازاء الشارقية مان المتوساط. و ماا أن هاذه 

ها تكتسب الرطو ة خاالح حرنتهاا فاوق ساطك البحار، وهكاذا فاتن تزاياد الرياح تتميز  السخونة والجفاف، فتن
  تكرار هذا النوع من الرياح قد يعني تزايد نمية الهطوح الر يعي فوق شرق المتوسط.

ونذلك المنخف  الموسمي الهندي الذي يؤثر على الساحل الشرقي للمتوسط خالح النيف 
". و ن حدث  لك فتنه سوف يعزز  1022ونلي و فارمر وأحيانًا خالح الخريف قد يمتد أكث شمااًل " 

تدفق الهواء البارد من شماح شرق أسيا إلى الجزء الشرقي من حوض المتوسط، مسببًا انخفاضًا في 
  خالح أيا  من  ْ 13درجات الحرارة في  ع  أيا  النيف ور ما انخفض  درجة الحرارة إلى أقل من 

. وقد يسبب  لك امتداد فنل الجفاف في المنطقة، ويزيد المدى فنل الخريف، ويكون الهواء جافًا جداً 
 بين درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة النغرى خالح تلك الفترة. 

 

 
 . حسب عالقة أمبرجيه 1020ا  1033أقاليم المناخ الحيوي في سورية للفترة  :13الشكل 
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لة لتغير المناخ المنممة من قبل وحدة هذه االعتبارات، ولنتائج النما ج المتكامإلى  و النظر
(، ومن  لك فتن Guo el at, 1991" )University of east Angliaس  أنجيليا "إ حاث المناخ في جامعة أ

 التغيرات التي قد تحدث خالح الفرن الواحد والعشرين يمكن تلخينها نما يلي:

  Precipitation Changesتغيرات الهطول 

( أن مجموع الهطوح السنوي قد  10 )رقم لمعتمدة حاليًا والمبينة في الجدوح تظهر السيناريوهات ا
 %10 – 0، و حادود 2030حتاى عاا   %6 – 0، و حادود 2030حتى عا   %3.6 – 0يتناقص  حدود 
 – 3.3. إضافة على أن التوزع الفنلي للهطوح قد يتغير بتزايد األمطار الشاتوية  حادود 2100حتى عا  

 – 0. و حااادود 2030فاااي الجبااااح، وحتاااى عاااا   %3.6 إلاااى 0 ح السااااحلية، و حااادودفاااي الساااهو  10.2%
 3.6أن الهطاوح الر يعاي قاد يازداد  حادود  .2100فاي الجبااح وحتاى عاا   %10- 0في السهوح، و 20%
فااااي  %20 – 0، و حاااادود 2030وحتااااى عااااا  فااااي الجباااااح  %3.6 – 0فااااي السااااهوح، و حاااادود  0.2% –

. و المقاباال، فااتن الساايناريوهات تشااير إلااى أن الهطااوح 2100حتااى عااا  فااي الجباااح، و  %10 – 0السااهوح 
حتى  %110إلى ا  0، و ين 2030حتى عا   %30.6إلى ا  0النيفي سوف يتناقص مع التغيرات، بين 

يكااون أائبااًا فااي معظاام الساانوات، وفااي  عاا  . ماان المفيااد أن نشااير إلااى أن الهطااوح الناايفي 2100عااا  
ماان المجمااوع الساانوي للهطااوح. وهكااذا نجااد أن تااأثير هااذا التناااقص  %2 – 1الساانوات تشااكل نميتااه بااين 

 صغير جدًا.
حتاى عاا   %32.0إلاى ا  %3.6ومن المقدر للهطاوح الخريفاي أن يتغيار أيضاًا، متناقناًا  حادود ا

وهكذا فتن فترة الجفاف قد تكون أكثر طوالً مما هي . 2100حتى عا   %00إلى ا  %0ا  ، و حدود2030
 ذه األيا . عليه في ه

استنادًا إلى السيناريوهات المعتمدة، من المقدر لكميات الهطوح الشتوية والر يعية أن  ،الخالصة العامة
آخذين  عين االعتبار النسبة العالية تتزايد، و المقابل، فتن نميات الهطوح النيفية والخريفية قد تتناقص. 

التي قد تستخلص من هذه السيناريوهات. فقد أشارت  لعد  الثقة، و الطبيعة أير الحقيقية لبع  النتائج
السيناريوهات إلى احتماح تناقص مجموع الهطوح السنوي، وفي الوق  نفسه، إلى تزايد في الهطوح 
الشتوي والر يعي، وهو األكثر أهمية في مجموع الهطوح السنوي، على الرأم من اإلشارة إلى تناقص 

 Guo et لك إلى مجموع الهطوح السنوي قليلة. ونما  نر من قبل "الهطوح النيفي والخريفي ولكن نسبة 

al, 1991.فتن مستوى الثقة  سيناريوهات الهطوح ما زال  منخفضة "  
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 Temperature Changeتغير درجة الحرارة  

(، إلاااى احتمااااح  10 تشاااير السااايناريوهات المعتمااادة لتغيااارات درجاااة الحااارارة والمبيناااة فاااي الجااادوح )
فاي درجاة الحارارة فاي إقلايم السااحل الساوري علاى الشاكل التاالي: فاي الساهوح السااحلية  حادود  حدوث تزايد

  لكاال درجااة مئويااة واحاادة زيااادة فااي المتوسااط العااالمي لدرجااة الحاارارة، وفااي الجباااح الساااحلية  ْ 1.2 – 0.2
ذا ماا هاو متوقاع   لكل درجة مئوية واحدة زيادة في المتوسط العالمي لدرجة الحارارة. هاء1.6 – 1.0 حدود 
. وقد تكون الزياادة فاي النايف والخرياف أكبار مماا هاو متوقاع فاي الشاتاء والر ياع، ور ماا 2030حتى عا  

أن درجاة الحارارة العظماى يكون المدى بين القيم المتطرفة أوسع مماا هاو علياه فاي هاذه األياا ، وهاذا يعناي 
  .كون أدنى مما هما عليه في هذه األيا المطلقة قد تكون أعلى، ودرجة الحرارة النغرى المطلقة قد ت

  Relative Humidity ( RH ) Changes تغيرات الرطوبة النسبية 

و شاارة إلاى ماا  نار فاي  شكل عا  إن أي تغير في درجة الحرارة يعني تغيرًا في الرطو اة النسابية، 
حتاى  %2- 0ل الساوري  حادود الفقرة السا قة، فقد يزداد المتوسط السنوي للرطو ة النسبية في إقلايم السااح

فاااي األراضاااي  %0 – 0. وقاااد يااازداد فاااي الشاااتاء باااين 2100حتاااى عاااا   %3 – 0، و حااادود 2030عاااا  
 – 10فاي الساهوح، و اين  %20 – 0، و اين 2030فاي الجبااح حتاى عاا   %13 – 12لمنخفضاة،  باين 

فاي الر ياع  مقادار أقال . ومان المتوقاع أن يازداد معادح الرطو اة النسابية 2100في الجباح حتاى عاا   33%
مااان الزياااادة فاااي الشاااتاء. أماااا فاااي النااايف فمااان المقااادر لمتوساااط الرطو اااة النسااابية أن يتنااااقص حتاااى عاااا  

فااتن هااذا  2100فااي الجباااح. وحتااى عااا   %6 – 0فااي السااهوح الساااحلية، و حاادود  %0، و حاادود 2030
وسط الرطو ة النسبية فاي في الجباح. مت %10 – 6في السهوح، و ين  %11 – 0التناقص قد يكون بين 

تشااير   شااكل عاا الخرياف مان المتوقااع لاه التنااقص أيضااًا ولكان بنسابة اقاال مماا هاو مقاادر خاالح النايف. 
هذه السيناريوهات إلى أن فنلي النيف والخريف يمكن أن  كونا معًا أكثر جفافًا، وأكثر طواًل، وقد يكون 

  .عية معًا، ننتيجة الزدياد الضغط على المياه لك أير مالئٍم للمحاصيل الزراعية والنباتات الطبي

 Potential Evapotranspiration Changesتغيرات تبخر النتح الكامن 

فتن التبخر من  مما هو متوقع  موجب سيناريوهات تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة العالمي،
رة و لك نتيجة الرتفاع درجة الحرارة أحواض المياه المفتوحة والضياع  سبب تبخر النتك قد يزداد بنسبة نبي

الهواء السطحي، ودرجة حرارة المياه السطحية، وتناقص الرطو ة النسبية  شك عا  خالح النيف 
  والخريف.

 %20 – 10، و نسبة 2030حتى عا   %13 – 2وقد يزداد التبخر الكامن وتبخر النتك بنسبة 
كن الزيادة الكبيرة قد تحدث خالح النيف . ول2100حتى عا   %23 – 13، و نسبة 2030حتى عا  
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مما يؤدي إلى تناقص في رطو ة التر ة وألى تعاظم خطورة وتكرار ضغط الجفاف على المحاصيل 
  الزراعية والنباتات الطبيعية و شكل خا  في المناطق الواقعة في أعالي الجباح.

 
  Wind Changes تغيرات الرياح

ف الجوي، و شكل خا ، التغيرات المحتملاة فاي حقاوح الضاغط تشير تنبؤات الحرنة العامة للغال
الجوي خالح القرن الواحد والعشرين، إلى أنه من أير المحتمل أن تكون هناك تغيارات ملحوظاة فاي اتجااه 

ولكاان الريااح الشاامالية والشاامالية  الريااح السااائدة فاي هااذه المنطقاة، والااذي قاد يبقااى نماا هااو فاي هااذه األياا .
ون أقااال حااارارة مماااا هاااي علياااه فاااي هاااذه األياااا ، وقاااد تااادو  لفتااارات أكثااار طاااواًل خاااالح الر ياااع الشااارقية قاااد تكااا

والخريف. و سبب زياادة التبااين فاي درجاات الحارارة باين اليا ساة وساطك البحار فاتن سارعة الريااح قاد تكاون 
حبة لعبور ، و شكل خا  في حالة الرياح الغر ية خالح الشتاء، التي تكون مناأكبر مما هي عليه حالياً 

المنخفضااات الجويااة فااوق األجاازاء الشاارقية ماان المتوسااط. الرياااح الغر يااة العاصاافة الباااردة قااد تناابك أكثاار 
 والبرق، والبرد الر يعي، والنقيع. شدة. المتوسط السنوي لعدد األيا  العاصفة، وللعواصف الرعدية، 
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السيناريوهات  والمستنتجة من للسحل السوري خ المقدر للمنا 0هات المعتمدة من قبل فريق اإلنجازالسيناريو  :10الجدوح 
  *( University of East Anglia إنجيليا )اس  المطورة من قبل جامعة 

 األفق الزمني 
 2030 2030 2100 
 السهوح الجباح السهوح الجباح السهوح الجباح هاتالسيناريو 
       *جامعة

       ه  درجة الحرارة 1

     1.6إلى+1.0+ 1.2ى +إل 0.2+ السنوية

     1.2إلى+1.0+ 1.2إلى +1.0+ الشتاء

 2030مثل  2030مثل  1.2إلى+1.0+ 1.0إلى + 0.2+ الر يع

     1.6إلى+ 1.2+ 1.2إلى +1.1+ النيف

     1.0إلى+ 1.2+ 1.2إلى + 1.0+ الخريف

       % كمية الهطوح 2

     2.0إلى _ 0.0+ 2.0إلى _0.0+ السنوية

     2.0إلى + 0.0+  6.0إلى + 2.0+ اءالشت

 2030مثل  2030مثل  2.0إلى + 0.0+ 0.0إلى + 2.0+ الر يع

     22.0إلى_ 0.0+ 22.0إلى _ 0.0 النيف

     12.0_إلى 2.0_ 12.0إلى_ 2.0_ الخريف

      2 السيناريوهات المعتمدة

       ه  درجة الحرارة 3

 2.0+ إلى 2.0+ 6.0+ إلى 1.6+ 0.20إلى+1.30+ 3.60+إلى+1.20+ 2.22إلى+1.20+ 2.16إلى+1.00+ السنوية

 6.0+ إلى 2.0+ 6.0+ إلى 2.0+ 3.60إلى+1.30+ 3.60+إلى+1.30+ 2.16إلى+1.20+ 2.16إلى+1.20+ الشتاء

 6.0+ إلى 2.0+ 3.0+ إلى 1.6+ 3.60إلى+1.30+ 3.00إلى+1.20+ 2.16إلى+1.20+ 1.20إلى+1.00+ الر يع

 2.0+ إلى 2.0+ 6.0+ إلى 2.2+ 0.20إلى+1.20+ 3.60+إلى+1.63+ 2.22إلى+1.16+ 2.16إلى+1.02+ النيف

 0.0+ إلى 2.0+ 6.0+ إلى 2.0+ 0.20إلى+1.20+ 3.60إلى+1.30+ 2.32إلى+1.16+ 2.16إلى+1.20+ الخريف

       

 سم ( 33 ± 63) + سم ( 10 ± 32) +  سم ( 12 ± 12)  +  مستوى البحر

       % لهطوحكمية ا 2

 10.0_إلى0.0 10_ إلى  0.0 6.0_ إلى 0.0  6.0_ إلى 0.0  3.6_  إلى 0.0 3.6_ إلى  0.0 السنوية

 10.0إلى+0.0 30إلى+ 0.0+ 6.0+ إلى 0.0 12.0إلى+ 3.0+ 3.6 إلى+ 0.0  10.2إلى+ 3.6+ الشتاء

 10.0إلى+0.0 20إلى+ 0.0+ 6.0+ إلى 0.0 12.0إلى+ 3.0+ 3.6 إلى+ 0.0  0.2+ إلى 3.6+ الر يع

 110.0_إلى0.0 110_إلى  0.0 66.0_إلى 0.0 66.0_إلى 0.0  30.6_ إلى 0.0  30.6_إلى 0.0  النيف

 00.0_إلى0.0_ 00_إلى 0.0_ 30.0_إلى 3.0_ 30.0_إلى 3.0_ 32.0_إلى3.6_ 32.0_إلى 3.6_ الخريف

 ي لدرجة الحرارة. تغير درجة الحرارة لكل درجة مئوية واحد من التغير العالم 1
 نسبة التغير في نمية الهطوح  المقارنة مع القيم الحالية. 2
 تغير درجة الحرارة حسب  من سيناريوهات جامعة*. 3
 السيناريوهات المعتمدة من قبل فريق اإلنجاز. 0

 

http://www.inc-sy.org/
http://www.inc-sy.org/


 مشروع إعداد البالغ  الوطني األول للتغيرات المناخية       المناخ المتوقع على الساحل السوري  تأثير تغير

www.inc-sy.org  32 

  Lithosphere اليابسـة 1.1
  Topography and relief "تضاريس األرض"الطوبوغرافيا  1.1.1

قليم الساحل السوري في شماح أرب سورية مجاورًا للبحر المتوسط،، ويمتد بين خطي يقع إ
شرقًا". المساحة ْ "36َ,20 وْ 33َ,03شمااًل" و ين خطي طوح " " ْ 33،33 و 33,30"   عرض

كم حافته الشرقية هي  120 طوح و كم  10ويشكل شريطًا  عرض  ،²نم 3000الكلية لإلقليم حوالي 
وحافته الشمالية والجنو ية هي خري للجباح الساحلية، وحافته الغر ية هي شاطئ المتوسط. المنحدر الن

والحدود السورية اللبنانية. طبوأرافيًا يمكن تقسيمه إلى ثالث حز   ، الترتيب الحدود السورية الترنية
  عن  000 -100. السهوح الساحلية، المنطقة المتوسطة من السهوح والهضاب ) ترتفع حوالي ليةطو 

 13ويبين الشكل  ،  عن سطك البحر( 600-000والجباح الساحلية )وترتفع حوالي  ،سطك البحر(
التضاريس الطبوأرافية الرئيسية محدودة  الطبوأرافيا العامة والتضاريس إلقليم الساحل السوري الداخلي.

لشمالي إلى الوادي الكبير التي تمتد  اتجاه شماح جنوب من النهر الكبير ا ، سلسلة الجباح الساحلية
لها سفك  ،متناسقة ركم عن خط الساحل. السلسلة أي 00 – 20و مسافة  ،كم 30و طوح  ،الجنو ي

أر ي متدرج منتظم، وسفك شرقي شديد االنحدار  اتجاه وادي نهر العاصي. في النهايات الشمالية 
في الجزء  ،صلنفهمدينة    شماح 1363والجنو ية تنبك الجباح أقل ارتفاعًا. االرتفاع األعلى هو 
 كم في الوسط. 6 – 0تتسع إلى  ،كم 3 – 2الشمالي من جبل متى. عرض منطقة القمة في الشماح 

الحواف  . 1000-1000كم في الجنوب. ارتفاع الحواف في القمة يتغير من  3 – 1وتضيق ثانية إلى 
دد السهوح الساحلية بين الال قية   فتح 100  أو  200  إلى  200الغر ية تنحدر  شكل مفاجئ من 

 و انيا . 
تشكل النهايات الجنو ية والجنو ية  تشكل هضاب خلج البسيط سلسلة من المرتفعات القنيرة

 " هي األعلى في المنطقة 1000 – 1200جباح الال قية " ( في ترنيا.Akraالشرقية لسلسلة أكرا )
 اتجاه الجنوب الغر ي, ولكنها تهبط  شكل حاد في  تنخف  منحدراتها لتشكل الهضبة الساحلية ،السورية

يمتد إلى  منحدرٌ  واسعٌ  الجنوب والجنوب الغر ي  اتجاه وادي النهر الكبير الشمالي. السهل الساحلي سطكٌ 
أرب الهضاب الدنيا للجباح الساحلية. ويقسم بواسطة منحدرات صخرية لكتلة الجباح إلى عدة أقسا ؛ 

, طرطو , الحميدية, وعكار. و لى الشماح من رأ  الال قية تتداخل السهوح الال قية, جبلة,  انيا 
، و اتجاه الجنوب الغر يالمرتفعة مع الهضبة الساحلية, وتنتهي قريبًا من رأ  البسيط العالي والمنحدر.

، يتسع جنوب هضاب  انيا ,ويتنل  جباح سهل عكار الداخلي ،تشكل السهوح الساحلية شريطًا ضيقاً 
وفي مناطق أخرى ، يقطع  النهر الكبير الجنو ي. وفي  ع  األمكنة ترتفع السهوح شيئًا فشيئاً  والذي

  ترتفع  التدريج من شاطئ البحر حتى هضاب سفوح الجباح.
تشكل النجود "السهوح الواسعة المرتفعة" عناصر مميزة إلقليم الساحل. تتنل الهضبة الشمالية 

وهي مقسمة بوديان صغيرة أو ، در  شكل واضك  اتجاه البحروتنح، الساحلية بهضاب خلج البسيط
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حافتها وتتداخل  ، ( فوق مستوى سطك البحر 000 – 300للهضبة حوالي )االرتفاع األكبر أخاديد. 
وتهبط ،   630 – 600  إلى  200الغر ية مع السهوح الساحلية. وترتفع هضبة المرقب ا  انيا  من 

وتشكل هضبة تل نلخ سطحًا منحدرًا  قمتها الممتدة ، شبه جزيرة  انيا في ، حافتها منحدرة إلى البحر
(. وتهبط إلى الجنوب الغر ي  سلسلة من Ahin) إلى ما  عد المنطقة الساحلية وتشكل هضبة اآلهن

 سطك البحر.  ى   فوق مستو  100 –   030الدرجات أو النخور إلى سهل عكار. ويتغير االرتفاع من 

 Geology يولوجياالج  1.1.1

ر يااة اإلفريقيااة نمنطقااة حديااة غيقااع إقلاايم الساااحل السااوري فااي النهايااة الشاامالية العر يااة للناافيحة ال
تأثرت  عدد من الحرنات التكتونية ألنها واقعة فوق مفترق طرق مع النفيك الترنياة ا اإليجياة. إن صغيرة 

مناااحبة لالمتااداد الشاامالي للناادع ة محد ااة معقاادة سلساالة الجباااح الساااحلية ترنيااب واسااع قااديم, فهااي طي اا
صدع وادي األردن" نهايات هذه السلسلة تساير وادي النهار الكبيار  ،البحر المي  ،العر ي اإلفريقي "العقبة

والاذي يفنال جبااح السااحل ، الشمالي عبر ما يدعي منخف  الال قية ا نللس المتشكل فاي العنار الرا اع
رق ماان اإلقلاايم توجااد سلساالة تكتونيااة أخاارى فااي سااهل شااال عاان جباااح األمااانو  ومرتفعااات البساايط. و لااى

   الغاب.
ونتيجااة لهااذه الحالااة التكتونيااة فااتن إقلاايم الساااحل السااوري أياار مسااتقر وقااد تعاارض لهاازات أرضااية 

وحتااى القاارن  ،ممياازة  ساابب حرنااات القشاارة األرضااية. وقااد عرفاا  الهاازات األرضااية خااالح العنااور القديمااة
 1102,  1100,  113,  1103,  230,  320,  302بير في األعاوا  "التاسع عشر وأدت إلى خراب ن

درجاااااات  مقياااااا   0". وقاااااد تعااااارض اإلقلااااايم إلاااااى هااااازة أرضاااااية  شااااادة 1202, 1222,  1000,  1202, 
 درجة.  12( الذي يتضمن Mercalliميرنولي )

 ،لرخااا تشااكل  الجباااح الساااحلية خااالح العناارين الجوراسااي و الكريتاسااي ماان الحجااارة الكلسااية وا
و الحجاااارة ، متداخلاااة فاااي السااافوح الغر ياااة ماااع الميااارح "الطاااين الغناااي  كر وناااات البوتاسااايو " الجدياااد والقاااديم

جاااد فاااي جبااااح (. وفاااي الغالاااب تبااادو الحجاااارة الكلساااية والرخاااا  متكسااارة ومتبلاااورة. وتو 15البرنانياااة )الشاااكل 
ومان الناخر األساواني "نسابة إلاى  مغناطيساي تتضامن صاخورًا برنانياة "دياابيس" البسيط حجاارة مان منشاأٍ 

مدينة أسوان في منر" ويعرف  الحجارة الخضراء أو "االفيوليا ". تتاوزع الحجاارة الكلساية الكرتانياة  شاكل 
واسع على االرتفاعات المتوسطة واألجزاء المنخفضة من الجباح والحجارة البارزة فوق سطك األرض. مثل 

( أطااا  الناااخور الكلساااية الطينياااة Maastrichtian ageسااااحل طرطاااو . فاااي آخااار العنااار الكريااااتي )
ونذلك قطعًا متعددة موزعة  اتجاه الشماح. وهاي ، والرخا  الهضاب والسفوح الجبلية وسهوح جبلة الساحلية

بيضاء تشبه الحُوار، صخوُر ناعمة  ات مقاومة قليلة للتادهور. وتبادو  ات حفار وهاي قاحلاة وهاذا الشاكل 
  وخاصة الزراعة والمواصالت.، يئة الريفيةمن األراضي يؤثر على الب
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 طبوأرافية منطقة الساحل السوري ) تضاريس األرض ( :10 الشكل

 
 هضاب الحفة في الشماح مثل المساحات النغيرة في الجنوب تحتوي صاخورًا مان العنار الثلثاي

(Tertiary ) ونتااال ، نياااةصاااخور نلساااية طي، صاااخور رملياااة، رخاااا ، وهاااي أالباااًا مشاااكلة مااان: طاااين  حاااري
مرنباة مان ، وفاي منطقاة صاافيتا ا دريكاي ، مختلطة. الهضاب في القسم المتوسط باين  انياا  وطرطاو 

 30وطبقاة  ازلتياة  ساماكة  ( مع الناخر البرنااني المسااميEruptiveصخور برنانية من العنر الثالث )
– 130 .   

فاي ، وأسارة ودياان األنهاار ،وتشكل  المناطق المنخفضاة مان إقلايم السااحل وفاي الساهوح السااحلية
صاخور ، نتال مختلطاة، طاين أضااري  ،رمااح، طفااح رملاي، وهاي مان: طفااح أيار صالب ،العنر الرا اع

يمكان  مزيج من الرسو يات من مناطب العنار الرا اع، صخور نلسية  حرية أو من منشٍأ رسو ي، رملية
   فااااوق سااااطك البحاااار.213علااااى ماااان مسااااتوى أ مشاااااهدتها فااااي المنخفضااااات الساااااحلية وهضاااااب الساااافوح, 

  ات هذه المناطب صلبة أكثر من رسو يات العنر الرا ع األخرى في اإلقليم.يورسو 
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 جيولوجية الساحل السوري ومواقع المعادن الموجودة فيه )طبقات األرض(  :13الشكل 

  Land formsأشكال األرض  1.1.1
أشااكاح  كثاار شاامولية ماانهااي األماان منظااور المساااحة, فااتن الراضااي المفتوحااة وهضاااب المنطقااة 

مااان مجماااوع  %60حاااوالي  ،كااام عرضاااًا التاااي تكاااون منطقاااة الساااهوح السااااحلية10 االااا األرض األخااارى فاااي
 ،الباقيااااة تشااااكل خااااط الشاااااطئ %10منطقااااة هضااااابوواح %30و، المساااااحة تعااااود إلااااى السااااهوح الساااااحلية

ساهل  ،ن الطماي( رئيسايانمنحدرات صخرية ووديان أنهار(. ويوجد سهالن أضاريان )م، نثبان ،)خلجان
فااي الجنااوب وهااو ضاايق جاادًا تمامااًا  وسااهل عكااار، كاام 10×  30وهااو تقريبااًا  ،جبلااة الال قيااة فااي الشااماح
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كاام عرضااًا قاارب الحاادود اللبنانيااة. وينحاادر السااهالن بتاادرج  ساايط  10ويتسااع ألكثاار ماان  ،جنااوب طرطااو 
  نحو البحر.

" كااار" و ناااخوٍر صااالبة جااادًا  اااارزٍة مااان  للجبااااح العالياااة ساااطوح وعااارة خشااانة  نااافات برياااة تمامااااً 
وتحتوي مع طبيعتها الكرياتسية المتطورة على شقوٍق نبيرة وصغيرة ، تعرض  لتأثير  و ان الثلوج ،األرض

ومناطق خشونة وأخاديد، وأرض صخرية قاحلة ال توجد عليها جداوح سطحية. شاقوق  ،وعلى أأوار أيضاً 
ساية وجمياع لاتساية أخارى ساببها الجرياان علاى الناخور الكضحلة ومنخفضات قمعية الشاكل ومظااهر نري

تلااك المظاااهر موزعااة فااي المنطقااة متوسااطة االرتفاااع ماان الجباااح. وقااد تشااكل  الوديااان العميقااة والمماارات 
ى الغااارب مااان وناااذلك  سااابب  و اااان الثلاااوج. و لااا ،الضااايقة  شاااكٍل أساساااي  سااابب الجرياااان الساااطحي للميااااه

ولكنهاا تحولا   مفتاوح( Vسب  األجزاء العليا من الوديان الجافة شاكل حارف )المنطقة الكرياتسية العليا اكت
ويوجاد أكثار  ،وخاصاة  عاد األمطاار الغزيارة،  سرعة إلى ودياان عميقاة وممارات مان خاالح جرياان الجاداوح

توجاد الناخور الكلساية والجيرياة التاي  ممرًا ضيقًا للجداوح أو الوديان التاي علاى شاكل الناندوق. 13من 
باين  ،التعرية في منطقة الجباح المتوسطة في الحافة الواقعة بين األراضي العليا و هضااب السافوح قاوم 
ما الوديان فتنها مفتوحاة أكثار وتحتاوي علاى رساو يات أ  فوق سطك البحر.  200-130  و  030-200

الحجاارة  من وجهة نظر مورفولوجية )علام تشاكل األرض( فاتن طاينو مواد نحت  من المنحدرات األعلى. 
لهااا أشااكاح أخاارى ، والطااين العضااوي فااي األجاازاء المنخفضااة ماان الجباااح وهضاااب الساافوح ،الكلسااية الناااعم
وشبكة شجرية الشكل من أقنياة تناريف الميااه "أرض سايئة". ، شبكة من األخاديد الكثيفة ،لألرض النهرية

 ،لاايس فقااط فااي إقلاايم الساااحل ،رإن المنحاادرات الغر يااة لجباااح الساااحل هااي المنطقااة األكثاار تعرضااًا للتاادهو 
  ولكن في سورية  كاملها.

  Coastالسـاحل  1.1.2

تنتشاار الشااواطئ علااى طااوح لمسااافة بااين الال قيااة والحاادود اللبنانيااة, ونساابيًا علااى المسااتوى نفسااه 
قناير جناوب جبلاة وجناوب  انياا . أكثار الشاواطئ أهمياة انقطااع تتوزع على طاوح السااحل الاداخلي ماع 

  هي:
وهو رملي ضيق محاط  ،اطئ الواقع بين طرطو  والحدود اللبنانية وعلى نهاية سهل عكارالش -

 كم.  1كم وعرض  23ويمتد  طوح  ، الكثبان الرملية
وهو رملي رماله من النهر الكبير الشمالي وفيه نثبان  ،شرق الال قية الشاطئ الواقع إلى جنوب -

  كم. 1كم وعرض  13ويمتد  طوح  ،رملية واسعة
وهو رملي رماله ممزوجة ، الشاطئ الواقع في الشماح األقنى بين البدروسية ورأ  البسيط -

  كم. 10ويمتد  طوح  ، الحنى
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 ،ورأ  ابان هاانئ شاماح  انياا  ،ووادي قناديل، شواطُئ أخرى مهمُة نتلك التي توجد في أ  الطيور
صاغيرة نما  باين الشاواطئ وشاماح طرطاو . إضاافة إلاى  لاك توجاد عادة شاواطئ  ،وشماح رأ  الحنين

  نحدرات. أجزاء مشابهة لهذا النوع توجد بين رأ  البسيط وأ  الطيور وشماح وجنوب جبلة.مالنخرية وال
الكثباان الثابتاة مرنباة مان صاخور رملياة جيرياة  ،مان العنار الرا اع ،الكثبان الرملية السااحلية قديماةُ 

وتشكل  الشواطئ من رماح محلية  ،لبنية أير الثابتةملونة ومتداخلة. الكثبان األحدث تشكل  من الرماح ا
  وعضوية. ومع  لك فتنها تتراجع ألن ما تقدمه الجداوح من الرسو يات قليُل.

ولكاان وفااي عاادد ماان األقسااا  يتحاادد الشاااطئ ماان األعلااى  ،منحاادرات الساااحل  شااكل عااا  منخفضااة
كل عااا  فااتن المنحاادرات المنخفضااة   ماان حجااارة رمليااة ماان العناار الرا ااع. و شاا 2 – 1 منحاادر  ارتفاااع 

  والعالية تحدد برصيف لشاطئ قليل االرتفاع, عاٍر ومفتوح.
" منحاادرات بيضاااء جباااح أسااكره، "يوجااد الجاازء ماان الساااحل  و المنحاادرات العاليااة شااماح البدروسااية

  .بين رأ  الفاروسي ووادي قنديل والشاطئ النخري جنوب جبلة
أكبرهاا جزياارة أرواد وهااي الوحيادة المأهولااة. مساااحتها حااوالي ، أماا  هااذا الساااحل توجاد خمااس جاازر

)حيث يوجاد مينااُء صاغيُر ، نم من مرفأ طرطو  3.2و ،كم من الساحل 2.3هكتار وتقع على  عد  200
وقاااد اساااتخدم  تلاااك  ،تشاااكل  الجزيااارة مااان صاااخور مااان العنااار الرا اااعخااااُ  للمواصاااالت ماااع الجزيااارة(. 
  .النخور للبناء في العنور القديمة

 Soils أنواع الترب  1.1.0

وتااارب المتوساااط الحماااراء والحماااراء البنياااة هاااي  ،تعكاااس تااارب إقلااايم السااااحل وراثياااًا أصااال الناااخور
األرض الناعمااة رصاادت فقااط فااي ساافوح الجباااح علااى  ،خشاانة تشاابه الهيكاال العظمااي طبقااة رقيقااة ،السااائدة

بقة رقيقة من الترب الناتجة عان الحا  النخور الكلسية البارزة على السطك. التالح في السفوح مغطاة  ط
وهي مان اللاون األحمار البناي أو الرصاصاي البناي. طبقاة مان طاين التارب البنياة المائلاة إلاى الحمارة وهاي 

ونتااال مختلطاااة ماااع  ،فقيااارة  اااالكلس تنماااو علاااى الطفالاااة )وهاااي تر اااة مااان الرمااال والطاااين والماااواد العضاااوية(
طينًا حديثًا وطينًا من العنر الرا ع في المنخفضاات. تتاراوح  تغطيأنية  الز اح  ،البازل . ترب مستنقعية

بينماا تنال فاي ودياان األنهاار إلاى متاٍر واحاٍد أو ، سم 23سم و 10سماكة الترب التي تغطي السفوح بين 
توجاااد أناااواع مميااازة متعاااددة مااان التااارب بااادرجات متفاوتاااة مااان  ،أكثااار. ومقابااال الحاااواف فاااي إقلااايم السااااحل

  ح ومساحات صغيرة من الجباح.الخنو ة تغطي السهو 
وهاذه التر اة لهاا  (Terra Rossaالترب المسيطرة وخنوصًا في الساهوح هاي الطاين النالب )أنواع 

رقيقااة ومعرضاااة  ،و شااكل عااا  فااتن هااذه التاارب أياار مسااتقرة ،قيمااة اسااتثنائية فااي الجباااح. علااى أيااة حاااح
زر صغيرة متفرقة أو شارائط ضايقة مغطااة وتظهر الخرائط التفنيلية للترب سطوحًا جرداء مع ج لتدهور.ل

" ساًم فاي 30 – 20(. و شكل عاا  فهاي رقيقاة جادًا "Terra Rossa) بترب الغا ات من الطين النلب البني
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وتناال إلااى عمااق متااٍر واحااٍد فااي قاااع المنحاادرات والحفاار. أمااا  ،الساافوح المفتوحااة أو  ات السااطوح الناعمااة
( والساهوح السااحلية فتنهاا تحتاوي karsticين األراضاي المرتفعاة )المنطقة المتوسطة فاي الجبااح السااحلية با

واألكثار  ،وتتشاكل منهاا مختلاف أناواع التارب ،على مواٍد أصليٍة أخرى إلى جانب النخور الكلساية والرخاا 
 Terraويوجااد الطااين الناالب )وجااودًا هااي تر ااة الغا ااات البنيااة فااي ساافوح الجباااح  ات االنحاادار النساابي, 

rossaوصخور ) ( الرانديزينRendzinse ونذلك الطين النلب المرناب ماع الراناديزين فاي الساطوح األقال )
وتكاون عاادة مترافقاة  ،انحدارًا. وقد وجدت تر اة الراناديزين فاي الناخور الكساية الناعماة و الطاين العضاوي 

جاًة ماع ماواد ونقاعدٍة عامٍة تكون هذه التارب ممزو  (Terra rossa) وخاصة الطين النلب ،مع أنواٍع أخرى 
وماااواد خشااانة ومتوساااطة. وتقاااع تااارب الهضااااب الكلساااية  ، ماااا فاااي  لاااك الرمااال النااااعم( Colluvialأخااارى )

وفاي معظام األمااكن فاي السااحل الطينية والرخامية شارق ساهوح جبلاة وهاي بيضااء رقيقاُة وعالياة الكلساية. 
أيار مميازة وليسا  مدمجاة  التاي اساتجرت مان ماواد ،(erra rossaفتن الترب المسطرة هي الطين النالب )

ليساا  جيريااة. تكوناا  التاارب الزراعيااة الجياادة فااي  مااع  عضااها. وقااد تشااكل  ماان رماااٍح ونتااٍل مختلطااٍة بنيااةٍ 
تختلاف ساماكة التر اة الحماراء الخنابة التاي تحتاوي علاى الطاين  األجزاء الغر ياة مان ساهوح جبلاة وعكاار.

ساام والمااواد النااغيرة جاادًا ماان التاارب سااهلة  2 – 0ساام إلااى متااٍر واحااد. الغالااب  2والمااواد العضااوية ماان 
هااي التااي تعطااي اللااون البنااي الااداكن للتر ااة. أمااا فااي الوديااان فتكااون التاارب ماان منشااأ  (Crumsolالتفكااك )

طينٍي وتوجد  سماكة أكثر من متٍر واحد. أماا فاي الجازء الجناو ي الشارقي مان اإلقلايم فاتن الناخور ناشائة 
 من صخور برنانية داكنة اللون. 

  Slop and soil erosionالمنحدر وتدهور التربة  1.1.2

العامال  ،وهاو فاي الحقيقاة ،تعدح التعرية التاي يساببها هطاوح المطار تاوزع التارب الناالحة الزراعاة
األكبر في تشكل التر ة والحفاظ عليها. وفي الظروف الطبيعياة فاتن الغطااء النبااتي يلعاب دورًا إيجابياًا فاي 

نتيجاااًة للنشااااطات  ،ولكااان ولساااوء الحاااط فاااتن الغطااااء النبااااتي قاااد تراجاااع  سااارعةٍ  ،تر اااةالتقليااال مااان تااادهور ال
البشاارية علااى ماادى آالف الساانين. ويعتباار تاادهور التر ااة مشااكلة عامااة فااي إقلاايم الساااحل السااوري وألسااباب 

  :متعددة مثل
وتقريبااًا فقااد تااأثر  .و عااادة تشااجير الغا ااات أياار المالئمااة ،حرائااق الغا ااات ،إزالااة الغا ااات، الهطااوح الغزياار

( 16يباين الشاكل ) ،من اإلقليم  التعرياة الناتجاة عان الهطاوح شاديد الغازارة أو متوساط الغازارة %03حوالي 
و االنظر لحساسايتها . ) ط/هاا/  ( وقد قادرت  الطن/الهكتار/السانة ،وجود أشكاح متعددة من خسارة التر ة

 فقد رصدت أر ع مناطق.  ،للتدهور
قابلية ضعيفة وهاي التاي تغطاي الساهوح الكبيارة الواقعاة جناوب مديناة الال قياة  األولى مساحة  ات

 هكتارٍا".  00000"المساحة الكلية تقريبًا  %3  مع منحدرات أقل من  100وحتى ارتفاع 
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  30المنطقة الثانية  ات قابلية أعلى قلياًل, وتغطي معظم المساحات شماح الال قية وحتى ارتفااع 
. %3هكتااارًا". ومثاال المنطقااة األولاى فالمنحاادرات خفيفااُة ولاايس أكثاار ماان  30000حااوالي  "المسااحة الكليااة

طن/هكتار/ سنة. أما المساحات 30الرسو يات التي تفقد في المنطقتين األولى والثانية تكون عادة أقل من 
ماان إقلاايم  %63هكتااارًا, وتشااكل أكثاار ماان  330000 ات الحساسااية العاليااة للتاادهور فتنهااا تغطااي تقريبااًا 

 – 100تتضاامن الزاويااة الشاامالية الغر يااة ماان الاابالد وهااي منحاادرات جباااح الساااحل, و ارتفاااع  و ،الساااحل
. المناطق / طن / هكتار/ سنة 60 – 30وأكثر. ويتراوح فقد الرسو يات فيها بين  %03وتدرجها   1300

الجزء المغطى  التالح فاي الساهوح  هكتارًا, وتوجد أالبًا في 32000األكثر حساسية للتدهور تغطي تقريبًا 
  600 – 100الساحلية, الواقعة شماح شرق الال قية, و ين  انيا  و طرطو  حياث يتادرج االرتفااع باين 

طن /  100 – 30. ويمكن تقدير فقد التر ة في هذه المساحات ب %33إلى  %13ويتغير االنحدار من 
 هكتار / سنة.

  Consequences of climate changes and sea level riseطح البحر نتائج تغير المناخ وارتفاع س 1.1.2

 االعتماااد علااى مااا يعنيااه تغياار المناااخ فااي المسااتقبل, فااتن تاارب إقلاايم الساااحل ومنحدراتااه وشااواطئه 
فتنهاااا حالياااًا وفاااي المساااتقبل القرياااب مهاااددة  عوامااال  ات أساااباب  شااارية, مثااال بنااااء السااادود علاااى عااادد مااان 

عااادة تنقاال نميااات معتباارة ماان الرسااو يات إلااى الساااحل, وقااد انخفاا  أو توقااف تمامااًا  األنهااار, التااي ناناا 
إيناح الرماح والطمي والحنى لتشكيل الشواطئ. وستكون النتيجة تقلص شريط الساحل وتدهور وتراجاع 
خط الساحل. وهذا التراجع يجب أن يضاف إلى الفقادان الحاصال مان اساتنزاف الرمااح الشااطئية ألأاراض 

اء. وهاذا يحاادث فاي ناال مكاان, و شااكل جزئاي فااي المنطقاة  ات الكثبااان الرملياة الواقعااة خلاف الشاااطئ البنا
 جنوب شرق الال قية, وعلى الشاطئ الممتد من طرطو  إلى الحدود اللبنانية. 

ال توجااد معلومااات عاان الحرنااة األرض القااديم أو المتتا عااة علااى الساااحل, ولكاان وماان حساان الحااط 
( السااواحل الترنيااة والسااورية واللبنانيااة قااد ارتفعاا  خااالح hatyممااا ياادح علااى أن ) ،ثفااتن الهبااوط لاام يحااد

وهكاااااذا و موجاااااب تقاااااديرات  (،1001؛ بيرازولاااااي 1023 ،1021الماضاااااي الجيولاااااوجي القاااااديم )ساااااانالفيل 
حتااى  (ساام 22+) و ،2030ساام حتااى عااا  ( 12.3+) ا)ساايناريوهات( تغياار ارتفاااع مسااتوى سااطك البحاار باا

 – 00. قااد يرتفااع مسااتوى سااطك البحاار حااوالي 2100حتااى عااا   (ساام 60و + 22+ين )باا؛ و 2030عااا  
  سم فوق المستوى الحالي و قد يسبب فيضانًا محليًا. 30

الشاواطئ قليلاة االنحادار و عضااها  . اساتثناء قاارب األنهاار الرئيساة ،الرساو يات المتاحاة عاادة قليلاة
 افاتن ارتفااع مساتوى ساطك البحار با ،تفااع علاى الشاواطئضيقة. و سبب االنتشار الواسع للكثباان قليلاة االر 

ساام ساايكون لااه تااأثير قلياال ماعاادا فااي حاااح وجااود أبنيااة قريبااة جاادًا ماان الشاااطئ أو أن يتكاارر حاادوث  23+
ألن أماااواج الشااتاء قليلااة وتاااأثير المااد صااغير فقاااد شااجع علااى إقاماااة  ،العواصااف أكثاار مماااا هااو عليااه اآلن
 ة على القرب من خط الشاطئ الحالي. البيوت الخاصة والفنادق السياحي
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ونيميائياًا تاأثرت  االمواد  ،و شكل عاا  فاتن التارب فاي إقلايم السااحل أنياة  االمواد العضاوية ،وحالياً 
تحافط الترب لزراعياة  ،و شكل خا   النخور الجيرية. و سبب التدني النسبي لمعدالت الهطوح ،القديمة

فاتن ارتفااع  ،وحتاى لاو  قاي الهطاوح علاى ماا هاو علياه حاليااً على رطو تها خالح فنل الجفاف  الساقاية. 
درجااة الحاارارة ساايزيد ماان التبخاار طااواح العااا  و شااكل خااا  خااالح الناايف األطااوح. وهكااذا سااوف تحتااوي 

 وسوف يتناقص استقرارها الكلي.  ،و على مواد عضوية أقل ،التر ة على رطو ة أقل
 

 
 .لسوري تدهور التر ة في إقليم الساحل ا :16الشكل 
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وحاليًا من المستحيل وضع تنور نمي لآلثار الممكنة لتغير المناخ المستقبلي على الساحل 
وقلة المعرفة لألسباب  ، سبب نقص المعلومات الكمية ،السوري وفق التقديرات )السيناريوهات( الموجودة

 الداخلية لمقاييس الترب وأسباب تدهورها تح  تأثير عناصر المناخ المتغيرة. 
  التالي: و شكل عا  يمكن التنبؤ

  سوف تتدهور الترب  سهولة, خاصة في المنحدرات. -
سيكون هناك تراكم أكبر للرسو يات في المجاري والمنحدرات, وتدفق أكبر خالح ظواهر األمطار  -

  متطرفة الغزارة.
ومن  ومواد أكثر سوف تتحل من األراضي الطينية ،ستنل رسو يات أكثر إلى الجداوح الرئيسة -

 النخور الجيرية. 
  وحدوث الفيضان قد يكون أكثر تكرارًا. ،الجداوح قد يتغير شكلهاقنوات  -
  وسوف تكون هناك قابلية أكبر لحرائق الغا ات. -
 

 Hydrosphere الغالف المائي 1.1
  Freshwater Hydrologyالمياه العذبة    1.1.1

رافيتااه، وجيولوجيتااه. يناانف مناااخ إقلاايم تتحاادد الظااروف المائيااة فااي الساااحل السااوري  مناخااه، جغ
ماااع درجاااات حااارارة تتزاياااد مااان الغااارب إلاااى  السااااحل  أناااه مااان المنااااخ المتوساااطي الرطاااب أو فاااوق الماااداري،

النقيع نادُر ولكان تسااقط الاثلج  الشرق، ونمية الهطوح أيضًا تتزايد تدريجيًا من أسفل السفوح إلى أعالها.
  فااوق سااطك  1200الناالنفة، التااي تقااع علااى ارتفاااٍعٍ  أكثاار ماان يتكاارر فااي المساااحات المحيطااة  مدينااة 

( تاااوزع نمياااات الهطاااوح فاااوق مختلاااف المنااااطق فاااي إقلااايم السااااحل. 0( والشاااكل )2يباااين الجااادوح ) البحااار.
ملم/سنة. بينما المناطق التي  1000مكن مالحظة أن معظم مناطق الساحل تتلقى نمية هطوح أقل من تو 

تتلقااى الكميااات األكباار ماان الهطااوح وتناال إلااى اطق العليااا والقماام الشاارقية   مثاال المناا 1300ترتفااع فااوق 
( معادح نمياات 12ملم/سنة. معظم الهطوح يترنز في الشتاء )تشرين الثاني ا آ ار(. يبين الشاكل ) 2000

ماان نميااة الهطااوح تفقااد  ااالتبخر  %60التبخاار. يمكاان اسااتنتاج التااوازن المااائي إلقلاايم الساااحل  اعتبااار أن 
ماان المتبقااي النااافي تناال إلااى المياااه الجوفيااة.  %00 عاماال الجريااان السااطحي، و %30النااتك، و وتبخاار

ملم. وتقدر نمية الجريان  020ملم، وصافي نمية الهطوح  عد التبخر 1062يبلا متوسط الهطوح السنوي 
جوفياة، حياث سنويًا مان الميااه ال 3مليون   623ملم/سنة. تنتج هذه االفتراضات تقديريًا  300السطحي ب 

متاحااًا  ساابب تساارب المياااه الجوفيااة إلااى البحاار، أو إلااى األماااكن  %30يكااون جاازُء منهااا فقااط ال يتجاااوز 
 06كام إلاى 6(، يتراوح طوح نٍل منها باين  17نهرًا أو جدواًل في إقليم الساحل، الشكل ) 10يوجد  العميقة.

كام. ويختلاف تادفق المااء فياه مان قيماة  30 كم، و النهار الكبيار الجناو ي 06كم مثل النهر الكبير الشمالي
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في النهر الكبير الشمالي خالح فنل النيف، إلى قيماة عظماى باين نية /ثا3  3.6صغرى بين )النفر و
 .( خالح الشتاء نية/ثا3  33و  2

  Freshwater Resourcesمصادر المياه العذبة  1.1.1

مبيناااة فاااي  1000مواقاااع مختاااارة لعاااا  بيانااات الجرياااان الساااطحي لعااادد مااان اليناااابيع والجاااداوح مااان 
(. تدح هذه األرقا  على نمية التدفق اآلني، وأما تقدير التدفق لكل مندر وللجزء األكبر مان 11الجدوح )
فيمكن أن يؤخذ من هاذه البياناات، أو مان البياناات المشاابهة. معظام الميااه الجوفياة قريباة إلاى  1000عا  
آل ار في المنطقة. أكبار اليناابيع هاو نباع نهار السان ، الاذي يتادفق مان يوجد الكثير من الينابيع وا السطك.

كام مان الشااطئ. وحالياًا يعطاي نباع السان باين 6جرف من النخور الكلسية تح  الجباح، ويقع على  عاد 
النبااع الهااا  الثاااني هااو نبااع  /ثانيااة. و تشااكل   حياارة صااغيرة  عااد إقامااة سااد علااى مخاارج النهاار.3  23 – 0

نبعااًا صااغيرًا  20/ثانيااة ( الموجااود فااي حمااا  المحافظااة. و ضااافة إلااى  لااك يوجااد حااوالي 3  290.جااورين )
/ثانيااة. حالااة المياااه العذ ااة المتااوفرة 3  3.0بئاارًا  طاقااة إجماليااة  160/ثانيااة وحااولي 3  3.6 طاقااة إجماليااة 

ة نامياة مان المجااري حاليًا فاي إقلايم السااحل مرضاية، و سابب الهطاوح ونفاو  الناخور الكلساية توجاد شابك
  تح  األرض مثل تلك التي فوق األرض.

معظم منادر المياه العذ اة المتاحاة هاي اليناابيع واآل اار والبحيارات الناناعية واألكثار أهمياة هاي 
 حيرة السن، إ  تغطي الشبكة التي تتوزع منها والمخططة أجزاًء نبيرة من اإلقليم، حياث تقاو  أوساع المادن 

  ية الرئيسية.والمساحات الزراع
يستخد  معظم الماء للسقاية. بينما تضخ نميات نبيرة تعالج وتستخد  محليًا في الال قية، و طرطاو  

/ثانياااة لمديناااة الال قياااة، 3 1.1/ثانياااة للساااقاية، 3 3وفاااي الناااناعة. تقااادر الكمياااات المساااتخدمة تقريباااا ب 
/ثانياااة لتبرياااد محطاااة 3 0.20د، و /ثانياااة تغاااذي الشاااريط السااااحلي لطرطاااو  وناااذلك لجزيااارة أروا3 1.03و

/ثانيااة لتغذيااة المسااتوطنات فااي الشااريط الساااحلي جنااوب الال قيااة، و اسااتثناء 3 0.03 انيااا  الحراريااة، و 
مساااحة صااغيرة فااي الجاازء الشاامالي الشاارقي ماان محافظااة طرطااو ، فااتن  اااقي المنطقااة تتغااذى ماان ينااابيع 

ع تاأمين المياااه العذ اة قياد اإلنشااء أو أنهاا لحظاا  صاغيرة وآ اار مرتبطاة  شابكة مسااتقلة.   عادد مان مشااري
فاااي الخطاااط. وهاااذه تتضااامن: تمدياااد ميااااه السااان إلاااى مديناااة طرطاااو ، والحميدياااة ، وارواد، مشاااروع نساااب 
والاارأ  البساايط، تمديااد شاابكة مياااه حماااه إلااى الناالنفة، ونميااة إضااافية ماان المياااه إلااى مدينااة الال قيااة ماان 

ح/ثانيااااة (، وشاااابكة مياااااه المنطقااااة الشاااامالية الشاااارقية ماااان محافظااااة 600النهاااار الكبياااار الشاااامالي حااااوالي ) 
(. حيااث ال توجااد شاابكة للمياااه حاليااًا. وعناادما تكتماال هااذه المشاااريع تكااون قااد تماا  11طرطااو . الجاادوح )

تغطياة المنطقاة الداخلياة  كاملهااا  شابكة الميااه العذ ااة، وساتكون هنااك تغطيااة عالياة لالساتخدامات المنزليااة 
  في مناطق الريف ( وسوف تزداد أكثر. %00في المدن، و %100العذ ة ) من المياه 
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 .المياه العذ ة في الساحل السوري منادر  :11الجدوح 

 ينابيع
 ) ل / ثانية ( 

 آبار
 / ساعة(1) م

 السدود
 / يوم (1) م

 اسم السد
 المنطقة 

 الالذقية بلوران 5654.0 1420.0 133.0

 الحفة الحفة 2664.0 125.0 706.0

 القرداحة المينا البيضا 1200.0 353.0 190.0

 جبلة   53.0 296.0

 طرطوس   1919.7 275.9

 بانياس   102.0 838.8

  Water qualityنوعية المياه   1.1.1

إن التوزيع الكافي واألمين لمياه الشرب لسكان إقليم الساحل احد أفضل اهتمامات الحكوماة حالياًا، 
أدى السعر المخف  للمياه إلى استخداٍ  مفارٍط ولسوء الحط توجد مشكلتان هما نوعية المياه وتوفر المياه. 

من الميااه  سابب قلاة  %00لي وأير معقوٍح، مع اإلشارة إلى أن المياه مجانية للنناعة، يوجد ضياع حوا
التجهياازات وسااوء الناايانة واالسااتجرار أياار القااانوني، نوعيااة المياااه متدنيااة ألن خطااط الكلااورة قااد ال تنفااذ 

  شكٍل صحيك، و سبب تلوث المياه الجوفية ومياه األنهار على نطاٍق واسٍعٍ . 
ه النارف الناحي فاتن مياافي عدد من القرى حيث يوجد صرف صحي جزئي، أو ال يوجاد أبادًا، 

تتساارب مباشاارة إلااى الجااداوح القريبااة. وهااذه عااادة تتااراكم فااوق الرسااو يات فااي ساارير الجاادوح ضاامن مسااافة 
قريبة مان المجارى وقاد تنتهاي فاي البحيارات أو اليناابيع أو األنهاار. ميااه النارف الناحي التاي قاد تحتاوي 

 جهرية ممرضة. براز البشر والحيوانات، تلوث مياه الجداوح المنخفضة  عضويات م
منهاااا لااايس فيهاااا  %00تباااين أن  1020عيناااة مااان الميااااه المحلياااة عاااا   30فاااي فحاااص تااام علاااى 

ماال، أمااا 100عناايات أائطيااة فااي ناال  0منهااا تحتااوي علااى  %00عناايات نولونيااة أو أائطيااة، وأن 
عيناات تجااوزت  0بوجود على األقل مل، 100عنيات في نل  10فتن فيها أكثر من  %20الباقي وهو 

ينبوعااًا مساااتقاًل، وقااد احتاااوت معظاام النماااا ج علاااى  20لااف. نماااا ج التحلياال هاااذه أخااذت مااان أكثاار مااان األ
مال نانا  عادياًة. وفاي تلاك التحلايالت 100فاي نال  100عنيات نولونية أو أائطية، و أعداٍد أكثر من 

ة للمياااه ( ضامن الحاادود المقبولاة، وقااد باين  لااك قنار الرحلااة الزمنياBODكانا  قاايم األكساجين العضااوي )
و يناا  درجااة عالياة تقريبااًا ماان التلااوث، ولكاان ، 2الجوفياة، و ساابب طبيعتااه الكارسااتيكية نانا  قيمااه حااوالي 

  األكسجين أير المنحل بين ماًء حسن األكسجة.
خزاناااات عاااا   2مااان الواضاااك أن عاااددًا مااان اليناااابيع ملوثاااُة مااان ميااااه النااارف الناااحي. اختبااارت 

 ي معظم النما ج، ونان األكسجين العضوي ضمن الحدود المقبولاة.. فوجدت العنيات الكولونية ف1000
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ونان الماء حسن األكسجة. بين  نتائج تحليل مياه  حيرة السن أن عدد العنيات الكولونية الغائطية قلياٌل 
 شااكٍل عاااٍ . توجااد مؤشاارات للتلااوث، ومسااتوى األكسااجين العضااوي ضاامن الحاادود المقبولااة، ويشااكل النمااو 

  ة صعبة في البحيرة.المتسارع مشكل
التلااوث الكيميااائي ناااتج عاان الناارف النااناعي والكيماويااات المسااتخدمة فااي الزراعااة، لااذلك تلوثاا  
مياه الشرب نثيرًا  المبيدات والمخنبات، مما سبب وجود مستويات عالية من خضاب الد  عند األطفااح. 

معظاام المنااانع أقيماا  عنااد الشاااطئ. أدى المياااه الجوفيااة الداخليااة لاام تتااأثر نثياارًا  ااالتلوث النااناعي ألن 
 الضخ أير المنتظم للمياه الجوفية ألى تملك المياه بتسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية. 

 Marine Hydrology مياه البحر  1.1.2

مازال  المعلومات عن الخنائص الفيزيائياة للسااحل الساوري محادودة. وقاد درسا  نماا ج الحرناة 
( في الفترة POEMللكتل المائية في الحوض الشرقي بين سورية وقبر  ضمن مشروع ) األفقية والعمودية

1023 – 1022 "Oszoy  et al 1991 وقااد وجااد أن جاارف النااخور القاريااة ضاايٌق جاادًا فااي الساااحل ."
 فقط عن خط الشاطئ.  كم 10  يقع نمتوسط على  عد  300السوري، وخط االستحما  ولعمق 
ة المقدماااة مااان قبااال معهاااد الدراساااات البحرياااة فاااي الال قياااة إلاااى أن اتجااااه أشاااارت البياناااات البحريااا

  وقاد يتكارر حاوالي  3  و شاكٍل أعظماٍي  2 – 1األمواج أر ٌي أو جنو ٌي أر اٌي، ومتوساط ارتفااع الماوج 
 .  0.2مرات سنويًا. و شكل استثنائٍي ساجل  ظاواهر جيشااٍن للعواصاف وصال ارتفااع الماوج فيهاا إلاى 10

سم. يوجد تياار  حاري علاى طاوح  00أعظمي خالح الر يع أقل من  مع ارتفاٍع ٍ  ،عادة منخفٌ  مدى المد 
، %30نسابة ملوحاة المااء عالياة سم/ثانية.  30الشاطئ يتجه شمااًل،  عيدًا عن الشاطئ  سرعة متوسطها 

مٌج لقياا    في آب. وحوح تلوث المياه يوجاد برناا  ْ 22  في آ ار، و ْ  10معدح درجة حرارة الماء حوالي 
(  عناااوان "خطااة فعالياااات المتوسااط، لبرناااامج األمااام UNEP MAPنوعيااة المااااء ينفااذ حالياااًا  التعاااون ماااع )

عينًة مأخو ة من أماكن علاى طاوح السااحل  30المتحدة للبيئة "يتضمن تحلياًل نيميائيًا ومعدنيًا ألكثر من 
لال قياة، والواقعاة شاماح  انياا ، ملوثاة السوري. بين  النتائج أن  ع  المناطق مثال تلاك الواقعاة جناوب ا

  عنيات البراز أر الية الشكل. 

 Likely Consequences of Climate Changesالنتائج المحتملة لتغيرات المناخ   1.1.0

فاااي نمياااات مخااازون الميااااه واساااتعمالها فاااي الراضاااي شااابه الجافاااة حسااااٌ  جااادًا للتغيااارات الناااغيرة 
و لااى تغيااٍر فااي . ويااؤدي ارتفاااع درجااة الحاارارة  التأكيااد إلااى تبخااٍر أكثاار وتبخاار النااتك تبخاارالهطااوح وفااي ال

رطو ة التر ة ومحتوى الماء فيها. وأي ارتفاع في درجة حرارة الجوي سوف يؤدي مباشرة إلى زياادة الطلاب 
على الماء لالستخدامات المدنية والنناعية وألأراض الزراعة، وفي الوق  نفسه، سيؤدي إلى زياادة فقادان 
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وهااذا يمكاان أن يعااوض نساابيًا  انخفاااض اسااتخدا  ماااء النبااات فااي جااٍو أنااٍي  الماااء ماان خااالح تبخاار النااتك.
 . 2CO غاز ثاني أكسيد الفحم 

 "الجاادوح رقاام، تبااين الساايناريوهات المعتماادة حاليااًا احتماااح زيااادة نميااات الهطااوح الشااتوي والر يعااي
(، الثقاة Guo et al. 1991تبخار المتزاياد، ونماا لاوحط مان قبال )تعوض الوهذه الزيادة في األمطار قد  .10

بهذه السيناريوهات قليلة وزيادة األمطار تحدث خالح فنل الهطوح وحيث يكون الضغط على المياه للري 
منخفضااًا تمامااًا، مااان الواضااك أن التقااديرات الحالياااة لتااأثر المااوارد المائياااة ال تبااين  شااكٍل عملاااٍي قلااة الثقاااة 

(. وهذا خطر خا  في أي تقيايم لآلثاار المحتملاة علاى الزراعاة، Lins et al. 1990)هات الهطوح  سيناريو 
ماع وجاود ثقاة في تنميم أنظمة إدارة المياه، وفي محاولة لوضع تقديرات معقولة ودقيقة لمخازون الميااه، و 

فاي  ما هي عليهم ،تميزاً ستكون أكثر  ، سبب ارتفاع الحرارة العالميو  ، أن التغيرات المتطرفة في المائيات
. وسوف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة علاى الغطااء الثلجاي ماع زياادة فاي نمياة المتوسطة الظروف المائية

 سبب المط ويقل الجريان  سبب  و ان الثلوج فاي هطوح المطر خالح الشتاء، مما يؤدي إلى جرياًن أكبر 
شااتاء فسااتكون النتيجااة النهائيااة انخفاااض مخاازون المياااه الر يااع. و  ا لاام تخاازن هااذه المياااه الجاريااة خااالح ال

 القابلة لالستعماح.
وساااوف ياااؤدي ارتفااااع الحااارارة العاااالمي إلاااى تغيااارات فاااي مكوناااات البحيااارات الطبيعياااة، وفاااي تاااوازن 

)الهطوح، الجريان الجوفي، الجريان السطحي، والتبخر(، وفي مستويات المياه في الخزانات،  تخزين المياه
وارتفااع نساب ة الحرارة. ويمكان أن يازداد الترسايب فاي خزاناات الميااه  سابب تعااظم تفكاك التر اة وفي موازن

وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى جفااف النهاار تدهورها تح  تأثير ظواهر العواصف المطرية المتزايدة. 
تاائج أخارى الرتفااع الحارارة قلة المياه وانعدامها. نالنغيرة ومخازن المياه قليلة العمق، وسوف تزداد فترات 

العاالمي تتضاامن تغياارات فاي نتلااة الماااء ومساتوياته  شااكل عااا ، وسايزداد التاادهور فااي أسارة األنهااار  ساابب 
العواصااف، وتعااديل العكااارة وحمولااة الرسااو يات. وقااد يقلاال التناااقص فااي الجريااان السااطحي وفااي مسااتويات 

 الثلوج، وقد يتوقف التلوث.  الناتج عن  و ان المياه في البحيرات التدفق المفاجئ
 .Gocic et al) الظااروف الجويااة الناتجااة عاان عااالم أكثاار حاارارًة قااد تااؤثر علااى الحرنااات البحريااة

( و ما أن مائيات المتوسط  ات عالقة وثيقة  المناخ وقوته المؤثرة في تغير الحالة الجوية، يمكن أن 1992
ق المتوساااط  النسااابة لكمياااات الميااااه وحرناتهاااا الفنااالية يغيااار ارتفااااع الحااارارة العاااالمي التاااراكم الممياااز لشااار 

العمودياااة، وأن ياااؤثر علاااى مالماااك دورة الميااااه المعقااادة )الحرناااات الدورانياااة، التااادفق "الناااوافير"، الااادوامات، 
التيااارات المتعرجااة(، وعلااى التااوزع أياار منااتظم الكثافااة  ساابب الوقااوع فااي تااأثير الاادوامات األطلسااية والمياااه 

(. Oszoy et al. 1989وسااطية، و عااادة تااوزع الحاارارة السااطحية تحاا  تااأثير التيااارات البحريااة )الشاارقية المت
وماان المتوقااع أن ترتفااع درجااات حاارارة سااطك المياااه، مااع  عاا  التغياارات خااالح الشااتاء مقاباال تزايااد التبخاار 

  الحراري خالح النيف.
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و عاااادد  اه العواصاااافتجاااااتااااأثير أنظمااااة األمااااواج المسااااتقبلية سااااوف تتوقااااف علااااى التغياااارات فااااي 
مساااتقبلية للريااااح وقاااد تااازداد األهمياااة النسااابية ال التاااي تعبااار شااارق المتوساااط. واتجاههاااا المنخفضاااات الجوياااة
" ونااذلك أهميااة الحااوادث 2.1.0(، "انظاار المقطااع SSW( وجنااوب الجنو يااة الغر يااة )SW) الجنو ياة الغر يااة

، حيااث بلااا 1062ي بدايااة نااانون الثاااني االسااتثنائية المتطرفااة نتلااك التااي حاادث  فااي ثااوران العواصااف فاا
كم/ساااعة، وتساابب   حاادوث فيضاااٍن نبيااٍر فااي مدينااة طرطااو  100  وساارعة الرياااح  0.2ارتفاااع األمااواج 
  وما حولها.

 Atmosphereالغالف الجوي    1.2

  Atmospheric pollution تلوث الغالف الجوي  1.2.1

متوساط، لاذلك فهاو معارض لتلقاي الملوثاات مان يشكل الساحل السوري جزءًا من الحادود الشارقية لل
ماان البحاار عناادما تهااب منااادر متعااددة  مااا فااي  لااك دوح الجااوار والمنااانع الموجااودة فااي اإلقلاايم نفسااه، 

الجاازء  الرياااح  مرنبااة أر يااة، وماان منااادر داخليااة عناادما تهااب الرياااح ماان الشااماح أو الجنااوب أو الشاارق 
  تلوثًا حاليًا.األكثر  المرنزي من المنطقة الساحلية هو

، فقد بين  البياناات المتاوفرة لمديناة طرطاو  و ما أنه ال توجد قياسات تغطي إقليم الساحل  كامله
أن أكاسااايد اآلزوت، وأوح أكسااايد الفحااام، وثااااني أكسااايد الكبريااا  وجااادت فاااي الهاااواء ولكنهاااا ضااامن الحااادود 

عاااواد  السااايارات ، ومااان معمااال المساااموح بهاااا. ينشاااأ التلاااوث مااان النشااااطات المدنياااة، و شاااكل رئيساااي مااان 
اسااامن  طرطاااو ، ومااان تحميااال الفوسااافات فاااي المرفأ،مماااا يسااابب تاااراكم الغباااار  مساااتويات أكبااار مماااا هاااو 

 مسموح فيه، وخنوصًا في المنطقة الحرة. 
وفااي مدينااة  انيااا  أظهاارت القياسااات فااي أر ااع مناااطق مختلفااة أن المناادر الرئيسااي للتلااوث هااو مناافاة 

يااة. وأحياناااًا يكااون ترنيااز ثااااني أكساايد اآلزوت أعلااى مااان المسااتويات المسااموح بهاااا، الاانفط، والمحااط الحرار 
  ونذلك الغبار المعلق.

  The Consequences of Climate Changesنتائج تغيرات المناخ  1.2.1

من المتوقع أن يزداد التلوث الناتج عن النشاطات البشرية خاالح عادة عقاود قادماة، و شاكٍل جزئاٍي 
وسايكون هنااك عادد نبيار مان محطاات تولياد الطاقاة ين تزايد الطلب على الطاقة وزيادة التلاوث.  العالقة ب

إصاااادار الملوثااااات مااااا لاااام يحااااد منااااه  ااااالقوة ماااان المنااااادر ساااايزداد ونااااذلك المنااااانع والساااايارات الخاصااااة. 
 النناعية والخاصة، وما لم تستخد  منادر نظيفة للطاقة. 

اء و الملوثااات بنتااائج ارتفاااع درجااات الحاارارة العااالمي علااى المسااتقبل سااوف تتااأثر نوعيااة الهااو وفااي 
التغياارات فااي الغااالف الجااوي و لااك فااي المناااطق المدنيااة، متضاامنًة، التغاايم، الهطااوح، اإلشااعاع الشمسااي، 
الرؤية، والرياح. فت ا لم يوضع مستوى تلوث الهواء تح  المراقبة واستمرت الحالة نما هاي فاي هاذه األياا  
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الخطاارة الرتفاااع الحاارارة العااالمي، فااأن نوعيااة الهااواء قاارب المراكااز النااناعية وفااي الماادن  و تااأثير الظااروف
  سوف تسوء إلى حٍد نبير.

 
 Natural Ecosystems األنظمة البيئية الطبيعية   1.0

  Ecosystems Terrestrial    ) اليابسة ( األنظمة البيئية األرضية 1.0.1

  :وهي قليم الساحل السوري توجد ستة أنظمة بيئية مميزة في إ
 األراضي الرطبةا  األجراف البحريةا  ا الكثبان والشواطئ

 ا األجمات واألدأاح ا الحراج أا ات ضفاف األنهارا 
  لمعلومات التفنيلية عن التعاي  الحيوي، بنية األنواع، والقوى المحرنة أالبًا أير متوفرة.

 : األراضي الرطبةا 
ساااية و نفو ياااة األراضاااي فاااي إقلااايم السااااحل، فاااتن األراضاااي الرطباااة ليسااا   سااابب الجيولوجياااة الكل

شائعة ومحدودة الوجود، وتوجد فقط قرب منابات األنهاار. أوساع األراضاي الرطباة الباقياة هاي  حيارة اللاه 
مساااحتها خمسااة هكتاااراٍت(، والتااي تضاام تنوعااًا حيويااًا ماان األحياااء المائيااة، والطيااور، والنباتااات الملحيااة. )

 هكتاران فقط. د منطقة من األراضي الرطبة أصغر من  حيرة الله مساحتها وتوج
 :أا ات ضفاف األنهارا 

معظم األنهار فاي المنطقاة السااحلية  ات مجارى قناير، ولكنهاا تنال السااحل والبحار وعناد  لاك 
متعااددة يناابك جريانهااا  طااًئ، ويناابك مجراهااا أكثاار اتساااعًا، وأالبااًا تكااون نااال ضاافتيها مغطاااة فااي أماااكن 

  غا ات خنبة من مع أنواٍع مميزة من النباتات، وصغار الثدييات، والطيور والالفقاريات. 
 :) الغا ات(الحراج ا 

علااى الاارأم ماان أن وجااود الحااراج الطبيعيااة قااد تناااقص نثياارًا فااي إقلاايم الساااحل، فمااا زالاا  هنالااك 
همااا الحااراج الموجااودة فااي األراضااي  إلقلاايم الساااحل. منطقتااان واسااعتان تضاامان األنااواع الحيويااة المحليااة

في رأ  البسيط، وتضم أنواعًا مختلفة من أشجار السنديان والنانو ر الباري، و الحاراج الموجاودة  المرتفعة
فااي المرتفعااات المتوسااطة والعاليااة فااي الجباااح الساااحلية، وتضاام أشااجار األرز، واألرز اللبنااانُي، والنااديان، 

أن أشااجار الساانديان صااارت نااادرة فااي سااورية. لااذلك يجااب أن تلقااى هااذه والبلااوط الكااا ب. مااع اإلشااارة إلااى 
المناااطق المتبقيااة االهتمااا  الااالز  لحمايتهااا وحفظهااا. تراجعاا  الحااراج الناانو رية الموجااودة شااماح الناالنفة 

  كثيرًا  سبب قلة األمطار و سبب األمطار الحامضية.
 األجمات واألدأاح:ا 

يدت زراعتها مهمة نالغا ات المكتملة، ألنها يمكن أن تنمو مناطق الشجيرات والغا ات التي أع
لتنبك أا ًة متميزًة، وفعالًة مثل ًأناف األشجار األكثر طواًل في الحفاظ على التر ة من التدهور ووقف 
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جميع ما يؤدي إلى  لك. توجد في إقليم الساحل ثالث مناطق واسعًة من األجمات: الشريط الساحلي 
الفستق والبلوط، ومنطقة الهضاب حيث تسيطر شجيرات السنديان في الوديان  حيث تسيطر شجيرات

وأسرة الجداوح، ومنطقة الجباح حيث ال تنمو األشجار األكثر طواًل.وهذه األخيرة توجد في منطقة البسيط 
   . 1200  وأعلى من  لك، وفي سلسلة الجباح الساحلية فوق ارتفاع  200على ارتفاع حوالي
  ى النباتات الطبيعية مكتملة النمو، يمكن تقسيم إقليم الساحل إلى أر ع مناطق رئيسية.و النظر إل

 :المنطقة المنخفضةا 
 ، وتمتد في الشريط الساحلي من الشماح إلى الجنوب، وهي  000والتي تنل حتى ارتفاع 

 منطقة انتشار أشجار البلوط من أنواع: 
(Quercus Infectoria   Calliprinos Quercus   Lentiscetum Quercus) 

 : المنطقة المتوسطةا 
 ، وتضم األجزاء المرتفعة من الجباح الساحلية، ومرتفعات 1000 – 000والتي ترتفع بين 

 Calliprinos فوق منطقة البلوط من نوع Quercus Infectoriaالبسيط، حيث يسيطر البلوط من نوع 
Quercusلننو ر البري . وفي القسم الشمالي من البسيط فتن اPinos Brutia  .يوجد في هذه المنطقة 

 :المنطقة العلياا 
 ، وتضم القسم األعلى من الجباح الساحلية، حيث أطاؤها المسايطر هاو 1000والتي ترتفع فوق 

  . االشتراك مع الننو ر البري، والعرعر Quercus Pseudocurisالبلوط من نوع  
 :منطقة األرز ا

هااي المساايطرة، مااع  عاا  الشااجيرات ماان البلااوط    شااجيرات األرز 1000ع ع فااوق ارتفاااوالتااي تقاا
 والتنوب. ويوجد األرز  شكل رئيسي في المنحدرات الغر ية من الجباح الساحلية. 

 :الحياة البريةا 
و الكاد  قي  النباتات والحيوانات معظم التأثيرات في هذه األقاليم نان   سبب النشاطات البشرية، 

ومااا زالاا  الغا ااات الطبيعيااة و التااي أعياادت زراعتهااا، واألجمااات واألدأاااح الكثيفااة فااي مناااطق  البريااة حيااًة،
التالح والجباح تأوي عاددًا مان الثادييات مثال: الثعلاب، والضابع، والخنزيار الباري، والاذئب. األيال )الغازاح(، 

لطيااور الجارحااة نااادرة، والماااعز البااري، يمكاان العثااور عليااه فااي المناااطق المعزولااة فااي األدأاااح الكثيفااة. ا
والنااااقر هااااو األكثاااار وجااااودًا. وقااااد سااااجل وجااااود النساااار والعقاااااب. الحقااااوح المفتوحااااة هااااي مااااوطن الباشااااق 

البحريااة جنااوب رأ  البساايط، وفااي الجاازر النااغيرة األجااراف والشااحرور، بينمااا تفقااس النااوار  البحريااة فااي 
 مثاًل.  المعزولة والنخور البحرية " جنوب جزيرة إرواد
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 المناخ على األنظمة البيئية الطبيعية اتنتائج تغير  1.0.1
The Consequences of Climate Changes for Natural Ecosystems 

حارارة الغاالف الجاوي أكبار مان نسبة ارتفااع احتماح أن تكون مما تشير إليه السيناريوهات الحالية 
قال خمساة عشار ضاعفًا مان السارعة أي تغيرات ساا قة فاي درجاات الحارارة، وتحادث  سارعة تعاادح علاى األ

التي تم  فيها التغيرات الطبيعية القديمة، لذلك فتن تغير المناخ قد يتجاوز قابلية األنواع على التكيياف أو 
و ماااا أن األناااواع المفاااردة والتعااااي  الحياااوي تتاااأثر  مجااااح حااادود درجاااة االنتقااااح إلاااى بيئاااات مالئماااة أكثااار. 
 ة والنباتية، فتن الترنيبة النسبية لجميع الحيوانات والنباتات ستتغير حتمًا. الحرارة، التر ة، والظروف المائي

وقااد تحاادث التغياارات فااي درجااات الحاارارة المتطرفااة فااي مناااطق لاام تتااأثر بهااا سااا قًا نااالبرد الشااديد 
والنقيع والتجمد، أو درجات الحرارة العالية المتطرفة. وهذا يمكن أن يؤثر خنوصًا على تحرناات وتاوزع 

و  شاااكٍل خااااٍ  علاااى الحشااارات. عااادة أناااواع قاااد تنقااارض و خاصاااة مااان الحيواناااات والنباتاااات   الحيواناااات،
 الواقعة في حواف حدود تننيفها الحالي. 

إن تقدير آثار تغير الحارارة علاى األنظماة البيئياة فاي إقلايم السااحل محادودة  سابب قلاة المعلوماات 
وفاي مان قبال المجموعاات الحيوياة الحالياة ولألناواع المفاردة.  التفنيلية للحدود المناخية التي يمكن تحملهاا

أيااااب معلوماااات نهاااذه، فاااتن العلمااااء يترناااون ماااع أدوات ناقناااة لتقااادير التغيااارات الكامناااة فاااي التجمعاااات 
الحيويااة، و شااكٍل خاااٍ  فااي العالقااة الثانويااة والتااأثيرات المرنبااة لعاادد ماان عواماال الضااغط، مثاال التااأثيرات 

تضاااادة ماااع تغيااارات المنااااخ، والحرائاااق، وتلاااوث الهاااواء علاااى الترنيباااات الحيوياااة المتبادلاااة المتوافقاااة أو الم
آخذين  عين االعتبار فقط حقيقة أن االرتفاع في درجاات الحارارة ساوف يزياد تبخار الناتك  لألنظمة البيئية. 

إقلااايم السااااحل مااان النباتاااات، مماااا يسااابب تغيااارات فاااي التر اااة، ومااان المتوقاااع لألنظماااة البيئياااة الموجاااودة فاااي 
 السوري أن تتأثر  الطرق العامة التالية:

وقد تنقرض  ع  األنواع المسيطرة حاليًا أو  ا سوف تتكيف  ع  النباتات مع الظروف البيئية الجديدة،
تنبك اقل أهميًة، ومن المحتمل أن يكون هناك ارتحاح " انزياح مع ارتفاع الحرارة للنباتات، ومن 

إلى مناطق التالح، ونباتات  قد تتجاوز مدى االرتفاع المالئم لها حالياً  لك أن نباتات السهوح 
سفوح التالح قد تمتد على ارتفاعات أعلى وقد ال تكون قابلة للنمود في حدود درجات حرارة أعلى 

 مما هي عليه حاليًا،وقد تنقرض. 
 توقع تزايد حرائق الغا ات.ا من المحتمل أن يكون التأثير العا  سلبيًا على الغا ات واألجمات، حيث ي

 وسوف يغير  لك الغطاء النباتي  التبدح المتتا ع للفعاليات في المجتمعات النباتية. 
 غاز ثاني أكسيد ا في اإلقليم الساحلي المنخف ، فتن الهطوح الغزير في الشتاء والر يع والمنحوب 

  تأثيٌر إيجابٌي على وجود المتوفر في الغالف الجوي، يمكن أن يكون له  شكٍل عا 2COالفحم 
 وخنو ة الحياة النباتية.
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ا من المحتمل أن تظهر تغيرات مميزة قبل أن يزداد معدح درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة على األقل، 
و شكٍل عملٍي، فتنه من المحتمل أن تكون األنظمة البيئية قد  . 2030و لك قد يحدث  عد عا  
". إن 1020ظواهر المتطرفة التي يمكن أن تنبك أكثر تكرارًا "ونلي تأثرت أكثر بتغيرات تواتر ال

ى أية ، علالقدرة القادمة المسيطرة للتغيرات في النباتات خالح العقود الثالثة أو األر عة القادمة
  حاًح، وفي االحتماح األكبر هي النشاطات البشرية.
بخر أ:ثر، ور ما تزداد الملوحة، وخاصة في ا وقد تزداد درجة حرارة الطبقات السطحية من البحر، مع ت

المناطق الضحلة وشبه المغلقة. وهذه بال شك سوف تؤدي إلى تغيرات في بيئة المجتمعات 
البحرية، مع تحوح عا  إلى األنواع المحبة أكثر للحرارة وسوف يشجع هجرة أنواع من البحر األحمر 

  إلى المتوسط.

  Managed Ecosystemsة( األنظمة البيئية )المدار إدارة  1.2

 Agricultureالزراعة   1.2.1
 %11.3زراعااة  عليااة،  %30هكتااارًا(،  263000ماان األراضااي فااي إقلاايم الساااحل زراعيااة ) 30%

مغطاااة  الغا ااات. والزراعااة هااي النشاااط األكثاار أهميااة فااي اإلقلاايم حاليااًا  %20.0زراعااة مرويااة، أكثاار ماان  
ا لتأمين االحتياجات المحلية وللتندير. والزراعة تدعم الناناعات وسوف تبقى نذلك، الحتماح التوسع به

ماااان قااااوة العماااال فااااي إقلاااايم الساااااحل. وقااااد  %60 - %30اسااااتوعب  الزراعااااة  1003الزراعيااااة، ففااااي عااااا  
  نوعًا لها أهمية تجارية. 33نوعًا نباتيًا زرع   شكل عا ، و 63، تناقن  هذه النسبة  عد  لك
مندرة من إقليم الساحل تأتي من الزراعات المروية، وخاصة الحمضيات أهم المنتجات الزراعية ال

والخضروات، و شكل عا  تكون من نوعيات منافسة، ألن فوائد إنتاجها تأتي من الطقس المعتدح في إقلايم 
أكبار مان اساتهالك اإلقلايم، فاتن المتبقاي ينادر إلاى أجازاء أخارى  الساحل. و ماا أن إنتااج هاذه المحاصايل

(. تاؤمن أساعار معظام المنتجاات والطلاب مناافع تناديرية 12و لى األسواق الشامالية، )الجادوح  من سورية
  منه ومن أجزاء أخرى من سورية.الزيتون  معتبرة،  ما في  لك الخضروات والفاكهة من الساحل، وزي 

علاااى الااارأم مااان أن الحمضااايات والزيتاااون نمااا  أواًل نمحاصااايل تجارياااة فاااتن القماااك ماااا زاح أكثااار 
لمحاصاايل انتشااارًا ألنااه مناادر الغااذاء فااي اإلقلاايم. وناناا  سااهوح عكااار ومااا زالاا  مشااهورة بزراعااة القمااك ا

 والحبوب األخرى. 
محنوح الحبوب الثاني من حيث األهمية هو الشعير، ونالهما يزرع في األراضي أير المروية )البعلية( 

محناوح الثالاث مان حياث األهمياة هاو في شهر تشرين األوح أو تشرين الثاني، وحناد فاي شاهر أياار. ال
البندورة، واإلنتاج السنوي الكبير من المحاصيل الثالثة يجعل من هذا اإلقليم المرنز األكثار أهمياة لإلنتااج 
فااي سورية.يناانع الجاازء األكباار ماان اإلنتاااج فااي المنااانع المحليااة مثاال مناانع جبلااة. يااتم إنتاااج البناادورة 
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ية وسفوح الهضاب، وقد تناما هذا اإلنتااج  انتظاا  خاالح السانوات والخضروات األخرى في السهوح الساحل
 الماضية لألسباب التالية:  23الا 

تحسن أنظمة النقل، استعماح األسمدة والمبيدات، وتحسن أنظمة الري  شكل جزئي في السهوح. 
انتشار كما تنمو الخضروات أير الفنلية في المناخ المناسب في السهوح الساحلية، ومن المالحط 

 بيتًا.  10600استخدا  البيوت البالستيكية  شكٍل واسٍع جدًا، خاصة في منطقة طرطو  حيث تعد حاليًا 

 . إنتاج واستهالك محاصيل متعددة في إقليم الساحل السوري  :12الجدوح 

 اإلنتاج  المحصول
 ) طن ( 

 االستهالك المحلي 
 ) طن ( 

 التصدير
 ) طن ( 

 النسبة المصدرة
% 

 33 20.200 16.300 36.300 قال البرت
 32 3.300 3.000 10.300 الليمون 

 31 13.0300 13.000 30.300 الحمضيات األخرى 
 00 12.230 3.230 10.300 الفول السوداني

 02 303.000 20.000 300.000 البندورة
 00 60.000 21.000 21.000 الزيتون 

 00 02.300 10.300 23.000 زيت الزيتون 
 06 100.000 32.300 136.300 الخيار
 01 32.000 13.300 06.000 التفاح

 00 12.300 2.000 26.300 الفلفل االخضر

 
توجد الزراعة التي توجه  قوة إلى السوق  شكٍل رئيسي في المناطق المزدحمة  السكان في 

زراعة هي النشاط الساحل،  واالستثناء هو الزيتون، الذي يوجد في منطقة الهضاب. وعلى الرأم من أن ال
الرئيسي في اإلقليم، فتن االرتباط  الجوانب االقتنادية األخرى قليل، وعلى الرأم من التحسينات السا قة، 
فتن النقل والتسويق وشبكات التوزيع لم تنُم  شكٍل ناٍف. وقدر أن مستوى اإلنتاج الحالي يمكن أن 

تاجية أو بيئية. تعتبر منطقة ريف يتضاعف على األقل أر عة أضعاف، دون أن يسبب مشاكل إن
طرطو  المرنز الرئيسي لزراعة الحمضيات الجديدة، والمترنزة في مثلث طرطو  ا صافيتا ا الشيخ بدر. 
وفي الال قية فتن المنطقة المعتبرة لتوسع الزراعة هي مثلث الال قية ا القرداحة ا الحفة، بينما السهوح 

 نيا  وجبلة لم تتطور  عد. المخننة للتوسع الزراعي في مناطق  ا
 

 The Growth Conditions of major Crops شروط نمو المحاصيل الرئيسية 1.2.1

 Citrus الحمضيات:
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 تزهر أشجار الحمضيات في إقليم الساحل السوري في الفترة بين منتنف آ ار إلى آخر أيار.
(، Grapefruitالليمون الهندي )   مثلْ  02 ع  أنواعها يمكن أن تنمد في درجات حرارة عالية وحتى 

درجة حرارة نهذه. أما أعلى درجة حرارة يمكن أن تتحملها بينما يمكن أن يتلف البرتقاح والمندرين في 
  . أعلى من  لك لم تسجل في الساحل السوري. ْ  30 الحمضيات فهي

 .   ْ 00 – 20 ، ودرجات الحرارة المناسبة بين   ْ 12.3حدود درجة الحرارة النغرى المحتملة 
ويتم النضوج الكامل عندما تنبك درجات الحرارة أعلى من  لك. ويتبع  لك  بوح في حاح ارتفاع درجة 

 . ومن المالحط أن اإلزهار يبدأ مبكرًا   ْ 00الحرارة أكثر ور ما تتلف الثمار إ ا وصل  درجة الحرارة إلى 
    خالح شهر آ ار. ْ 12إ ا بلا معدح درجة الحرارة 

مترًا فوق مستوى سطك  030الواقعة بين الساحل وارتفاع ر الحمضيات في المناطق تنمو أشجا
البحر، وفي مناطق أعلى من  لك إ ا تم  حمايتها من النقيع والرياح. وتنمو في شروط التنريف 
الجيد للمياه. تحتاج أشجار البرتقاح على تعرض جيد لضوء الشمس، بينما  المقابل، يمكن أن يتحمل 

الهندي الطقس الحار والجاف، ولكنه يتأثر  ضوء الشمس المباشر. تحتاج أشجار الليمون إلى  الليمون 
  ضوء أقل، ولكن قد يتناقص النمو في المناطق المظلمة، ولذلك تحتاج إلى تقليم منتظم.

أما  النسبة للحاجة إلى الماء، فتن أشجار الحمضيات تزدهر في الطقس الرطب، وفي الرطو ة العالية، 
. تحتاج أشجار الليمون إلى تر ة رطبة وخنوصًا خالح %20و  %30الرطو ة النسبية المناسبة لها بين 

البرتقاح مقاومة أكثر من أشجار الليمون للجفاف، ولكنها تنمو مثلها في التر ة  أشجارفترة اإلزهار. 
ب، ولكنها تنمو  شكل الرطبة، إ ا نان  متاحة. يمكن أن تنمو أشجار الحمضيات في مختلف أنواع التر 

أفضل في الترب العميقة أو متوسطة العمق. تؤدي الزراعة في الترب الكثيفة الفقيرة إلى تشوه الجذور 
 و لى انتشار األمراض. و وجود معدح مناسب للري فتن التر ة الطينية هي األفضل لزراعة الحمضيات. 

  .Leerya  purchsi   ,  Ceralitus capitata   , Toxaptra aurantiالحشرات المؤ ية للحمضيات هي: 
والتي يمكن السيطرة عليها  استخدا  المبيدات الفوسفاتية والكبريتية. وهذه المبيدات لها تأثيرات سلبية على 

 ل التنما وتعفن الثمار الزرقاء والخضراء.مثالبيئة. األمراض الرئيسية 

  Olives الزيتون 
 ، تؤدي الرياح الحارة مع  ه20  و  ه12شجار الزيتون بين تتراوح درجات الحرارة المناسبة أل

طقس اقل أمطارا إلى وجود ثمار فقيرة. المناطق األفضل إلنتاج الزيتون هي المنحدرات المشمسة وحتى 
 ، بوجود تر ة جيدة. أما الضوء فهو حاجة أساسية، وتنضج الثمار مبكرة في المناطق  000ارتفاع 

 الزي  أكثر و نوعية أفضل. المشمسة، ويكون إنتاج 
ملم، ولكن مقاومة الزيتون للجفاف  303ملم و 200تنمو أشجار الزيتون  كمية هطوح سنوية بين 

 600ويمكن أن ينمو دون سقاية عندما يكون مجموع الهطوح السنوي بين تتباين في التقلبات المختلفة. 
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، فتنه يتأثر أكثر  فترات الجفاف، التي ملم 1300ملم. و  ا نان  نمية الهطوح أكثر من  200ملم و 
تتكيف أشجار الزيتون مع جميع أنواع الترب، ويمكن أن تؤ ي الجذور وتؤخر نمو الفطريات. يمكن أن 

وتنمو أفضل في  تزرع في جوانب التالح، وفي األراضي النخرية، وحتى أنها تتحمل قليال من الملوحة.
الترب الطينية العميقة فوق النخور الكلسية. وعلى الرأم من أن الترب الطينية الرملية الخفيفة، أو في 

 Phoeatribus  scaraboides, Pasineura أنواع أشجار الزيتون مقاومة، إال أنها تتأثر  الحشرات مثل:

olea, Dacusolea spp.  أما في الجزء المرنزي من إقليم الساحل فتن اإلنتاجية تكون أقل بتأثير التلوث
  معمل اإلسمن . الناتج عن

 Vegetables  الخضروات 
الخضروات األكثر أهمية والتي تنمو في المنطقة الساحلية إلى جانب البندورة تتضمن: اللو ياء 

أراٍض ننف محمية ، والقرع الذي ينمو في auberginesالعريضة، اللو ياء الخضراء والبازيالء الخضراء، 
يوت المحمية )البالستيكية( أير المدفأة. يجب أن تراقب من األشجار وفي الب مع وجود مندات رياح

الظروف ضمن البي  لبالستيكي  اهتما  وتعتبر درجة الحرارة العامل األهم الذي ينظم المعايير الفيزيائية، 
 والكيميائية والحيوية لإلنتاج. 

الحرارة يؤثر وتتطلب زيادة اإلنتاج المحافظة على درجة الحرارة األفضل، ألن تدني معدح درجة 
  على نمو النبات، وارتفاعه أيضًا يؤدي إلى فقدان الماء و بوح النباتات.

تتوقف درجة الحرارة داخل البي  البالستيكي على درجة الحرارة الخارجية ولكنها تحفط دائمًا أعلى 
لرطو ة، وأن ولتخفي  النتائج السلبية لدرجات الحرارة المرتفعة: يجب أن تزداد امما هي عليه خارجَا. 

تحسن التهوية، وأن تختار األنواع التي يمكن أن تقاو  درجات الحرارة العالية. وقد تم  لك فعاًل لبع  
   . ه03أنواع البندورة والخيار، التي يمكن أن تنمو بدرجات حرارة حتى 
لتمثيل الضوئي. ( ل2COوثاني أكسيد الفحم ) تحتاج النباتات إلى أازين رئيسيين للنمو، األكسجين للنمو،

ولكنه يتراوح ضمن البيوت البالستيكية بين  %0.03( في الجو حوالي 2COترنيز أاز ثاني أكسيد الفحم )
( عن 2COولذلك له أثر في عملية التمثيل الضوئي. و  ا ازداد ثاني أكسيد الفحم )، %0.003و  10.0%

إلى زيادة في معدح التمثيل  وخاصة في الضوء الجيد، ودرجات حرارة معتدلة، يؤدي  لك 0.03%
  الضوئي ومن ثم زيادة النمو.

 

 Tobaccoالتبا 
ينمو التبا في مساحات في الجباح المرنزية والشمالية وفي الهضاب وفي مساحات صغيرة في 
السهوح" األنواع المروية. ويعرف عن هذا المحنوح أنه حسا  جدًا للرياح الشديدة، وللحرارة والرياح 

من المعتاد، وهطوح المطر والرطو ة، والنقيع. وهذه العوامل تختلف من منطقة إلى أخرى، الحارة أكثر 
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وقد أثرت أمراض النبات على نوعية التبا ونمية إنتاجه في  ع  السنوات. ونان العفن األزرق "األملس" 
  .1063و  1060السبب الرئيسي في التدني المتطرف إلنتاج التبا في اإلقليم خالح عامي 

 Agricultural Management and Developmentتنمية اإلدارة الزراعية وال 1.2.1

. إن المناخ المفضل بوجود تلعب عوامل المناخ في الزراعة، وفي الكثير من اعتبارات إدارتها
العوامل الجيولوجية المناسبة للزراعة في إقليم الساحل السوري المنخف  هو المناخ المتوسطي  ظروف 

ملم " في  1000ملم إلى  200رة معتدلة، و مدى صغير للحرارة اليومية. ونمية هطوح مالئمة " درجة حرا
و وفرة المياه  ملم " في المناطق المنخفضة شبه الرطبة. 200ملم إلى  300المناطق العليا الرطبة. و"

حيث يمكن أن تنمو السطحية، و وجود الترب الكثيفة السوداء أو البنية في األراضي المنبسطة والوديان، 
  أشجار الفاكهة، والحمضيات، والخضروات  شكل مر ك.

والتي إن أفضل الترب يمكن أن تسبب  ع  المشاكل إلدارة الزراعة، و ن تر ة المتوسط الحمراء 
 PHملم، فيها نثافة هدرجين إيونية " 600تشكل  في المناطق التي يكون الهطوح السنوي فيها أكثر من 

التر ة  عاٍح من الطين في العمق، ويمكن أن تكون صخرية وتحتاج إلى فالحة معمقة. " ومحتوى 8 - 7
ملم،  600ملم و  300، في المناطق حيث المجموع السنوي لكمية الهطوح يتراوح بين كنةاالطينية الد

فة " و سبب احتوائها على نمية نبيرة من الطين، تنبك جاPH 8 -8.5" أيونيةوتوجد فيها نثافة هدرجين 
وتتشقق خالح النيف. وهناك مشاكل أخرى لفساد التر ة تتضمن: التملك حيث يتراكم الملك على السطك 

 األيونية سبب التبخر، و لك بتأثير الحرارة المرتفعة والجفاف، وتدني الخنب  سبب تغير نثافة الهدرجين 
PH راعة محاصيل أكثر اقتنادية،التي قد تجعل التر ة أير مالئمة لز ، الذي يؤدي إلى تثبي  المغذيات 

وهبوط سطك التر ة  سبب االستنزاف الزائد للمياه الجوفية، خاصة في األراضي المنخفضة، وتدهور التر ة 
وهبوطها نتيجة للظروف الطبوأرافية والهطوح الغزير، أو نتيجة للنشاطات البشرية مثل إزالة الغا ات، 

مبيدات واألسمدة التي تؤثر على أنظمة التر ة وعلى المياه وفساد التر ة من خالح االستخدا  الواسع لل
  الجوفية.

ولكن  سبب جيولوجية الطبقة السفلية الكلسية، فتن  تتميز منطقة الساحل  كمية الهطوح الجيدة،
الكثير من مياه األمطار تتسرب إلى األعماق. لذلك فالري ضروري، والمزارع الخاصة تحنل على مياه 

مختلفة مثل: البحيرات والخزانات واألنهار و الجداوح والمياه الجوفية. ويتم توزيع المياه الري من منادر 
ن أالبًا بواسطة انابيب بالستيكية. يخد  نظا  السقاية من نبع ونهر السن كول من خالح أنظمة مختلفة،

زانات ويعمل من خالح خمس محطات لضخ المياه. مشاريع أخرى للري تعتمد على خ 2نم 00مساحة 
سد بلوران، الحفة، نانجارا، ساقية صادق، بي  ناسر،  كراما و الخليفة. مجموع سعة هذه الخزانات 

في محافظة طرطو . وهناك سدود أخرى قيد  3مليون   30في محافظة الال قية، و 3مليون   20.0
  البناء.
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 260، 2نم 020، قدرت األراضي المروية في المنطقة الساحلية ب 1022و حسب إحنائيات 
في طرطو .  اإلضافة إلى شبكة السن، الشبكة الرئيسية األخرى هي نظا   2نم 220و في الال قية 2كم

. موارده المائية هي: النهر الكبير 2نم 130.2النهر الكبير الشمالي للري في الال قية، الذي يروي مساحة 
في طرطو  مع خزانات  2نم 33.0 الشمالي، بلوران وخزانات الننو ر، شبكة ري عكار، وتخد  مساحة

نوعية المياه المتدنية، مياه الري ليس  في ري وتوزع المياه ما يلي: لتتضمن مشاكل ا الخليفة واألبرش.
معظم الحاالت  ات معيارية مقبولة، االنتشار الواسع لمياه مستجرة  شكل أير قانوني من شبكة المياه، 

ي ضد االستجرار أير القانوني، الضخ المفرط من اآل ار الذي الحماية المتدنية للبحيرات، وشبكات الر 
ونذلك تملك هذه  أدى إلى جفاف  ع  اآل ار "شماح الال قية، وفي جزيرة أرواد، وجنوب طرطو ".

اآل ار  سبب تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية، وتلوث نبع السن  العنيات الكولونية والكيماويات 
  الزراعية.

لتوسع في اإلنتاج الزراعي، والذي بدأ بزراعة الحمضيات، واستخدا  البي  البالستيكية. ومن أجل ا
سعة التخزين لذلك يجب أن تعطى األولوية الستكماح مشاريع الري التي قيد اإلنشاء والمخطط لها. 

عد إتما    3مليون   200  والمستخدمة للري يمكن أن تزداد إلى أكثر من 3مليون   22الحالية والبالغة 
 %11جميع مشاريع الري. الماء المتوفر في منطقة طرطو  سوف يزيد مساحة األراضي المروية من 

وعلى تعزيز يعتمد نمو الزراعة على تحسين أنظمة الري   عد المشاريع الجاري تنفيذها. %31إلى 
الكفاية الذاتية في  سياسات التسعير، وسوف تنتج فوائد إيجابية من الدخل المستقل، التندير و الهجرة،

عمالة ثابتة في المناطق السكنية النغيرة، وألى الزراعة، وفي إيجاد فر  عمل. تحتاج الزراعة إلى 
تعزيز األعماح في قطاع الخدمات مثل: "اإلنتاج، المعالجة، التسويق، تخزين المواد الزراعية ناألسمدة، 

  وصيانة اآلالت الزراعية".

 Fisheriesسمك" المسامك "أحواض ال 1.2.2

ينطاد السمك من خزانات المياه الداخلية في خليفة، تشرين، الننو ر، بلوران، نانجارا، الكارب. 
طنًا. مجموع وزن السمك الذي تم اصطياده من البحر في  30 – 30وتقدر نمية النيد السنوي حوالي 

نواع السمك البحرية طنًا. تتضمن أ 1006أنخف  إلى  1001طنًا، وفي عا   1031هو  1000عا  
التجارية: السردين، المشط، البالميدا، والتونا وأيرها. وأما األنواع التي يتم صيدها في المياه العميقة 

نان أسطوح صيد السمك  1000في عا   فتتضمن: السلطان ابراهيم، الفريدي، الشبوط، والبوري وأيرها.
يومًا خارج مياه الساحل  30 – 20برحالت تمتد على يضم ثالثة قوارب تجارية نبيرة للنيد،  والتي تقو  

قار ًا حرفيًا للنيد في البحيرات الداخلية و  03السوري، والتي تمنع من النيد قرب الشاطئ، ونان يوجد 
يستهلك السمك أالبًا وهو طازج في إقليم الساحل وفي مدن قار ًا خشبيًا للنيد في المياه الساحلية.  103

وجد أسواق للتندير. وتوجد خطط حكومية لتطوير صيد السمك و حوث حوح دمشق وحلب، وال ت
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أنواع األسماك المتوفرة، وتقدير المعدح السنوي لغالح صيد السمك بهدف تنظيم عمل  المسامك، لتمييز
أسطوح النيد ليكون أكثر فاعلية. وتوجد في منب نهر السن المنشأة الوحيدة للزراعة المائية،  لتفقيس 

 ي إقليم الساحل السوري والقامة قرب  انيا .السمك ف

 Sylviculture )التحريج(زراعة الغابات   1.2.0

ينتج الخشب للبناء على نطاق واسع من أشجار الننو ر المتوفرة عمليًا في الجباح الساحلية 
إنتاج   ، والمرنز الرئيسي إلنتاجه في مرتفعات البسيط و معدح 300 – 000ومنطقة البسيط فوق ارتفاع 

.  1200/هكتار/سنة، وخاصة في مناطق النخور الخضراء والمناطق الواقعة فوق ارتفاع 3  0 – 6
وتستثمر أشجار البلوط الكا ب أيضًا في هذه المرتفعات وفي مناطق النخور الكلسية من الجباح 

  /هكتار/ سنة.3  0 – 3نتاج السنوي من خشب البلوط إلى إالساحلية. ينل 

يج إلى االعتماد على معلومات صحيحة عن االحتياجات البيئية لكل نوع من يحتاج التحر 
األشجار  غية تحسين نموها. وفي برامج التحريج يعتمد في اختيار أنواع األشجار على الغاية االستعمالية 

 للغا ة: إلنتاج األخشاب، للحماية من تدهور التر ة، للحماية من الرياح، أو ألهداف عامة أخرى. 
ي إقليم الساحل يعتمد مشروع إعادة التحريج لتجديد الغطاء النباتي في المناطق المحروقة، وف

ولحماية التر ة من التدهور. ويعتمد هذا البرنامج التخطيط لزراعة أشجار التنوب أكثر من السنديان 
من أجل الوطني إلنتاج األخشاب. وزراعة  ع  المناطق  خليط من أشجار الفواكه وأشجار الننو ر 

 الخشب "الحطب". 
خالح الفترة شجرة صنو ر في مناطق متعددة  6203000تم  في محافظة الال قية زراعة 

 1006شجرة قبل عا   32000شجرة منها قد احترق .ونذلك زرع   1360000، ولكن 1002 – 1006
 1000ء بين عامي وتجاوزت العمر المثمر. اإلنتاج قليل  سبب عشوائية الزراعة. وزرع  أشجار الكستنا

شجرة، لثمارها وخشبها للبناء، ولحماية التر ة، وقد زرع  أيضًا أنواع أخرى  263000وعددها  1001 –
 مثل: الننو ر البري، الكينا، السرو، األكاسيا، والحناء. 

وتم في محافظة الال قية تحريج مناطق جبلية  أشجار الننو ر في مواقع متعددة: جبلة، 
 عيدو، جو خانية،  شلي، بالط، المعلق، زأرين، نسب، البسيط، وأ  الطيور. القرداحة، عين 

. وزرع  1002 – 1006خالح الفترة  شجرة صنو ر 2300000وفي محافظة طرطو  زرع  
الكستناء، الكينا، األكاسيا، الحناء، السرو. ونان التحريج في مناطق أنواع أخرى مثل: الننو ر البري، 

ة الغر ية، حما  واصل، القدمو ، خر ة مكار، شكارة البحري، دوير التليلة، النبي متعددة منها: الشعار 
  صالك، السواري، الرنمة، والعنازة.
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 النظم البيئية )المدارة(إدارة آثار تغيرات المناخ على  1.2.2
The Implications of Climate Changes for Managed ecosystems 

مناخ مشكوك فيه تقريبًا، وليس سبب  لك فقط أن مالمك مستقبل مازاح تقدير آثار تغيرات ال
الحيوية أير المناخ في منطقة شرق المتوسط أير مؤندة تمامًا، ولكن أيضًا ألن استجا ة مكونات البيئة 

مؤندة، ومن  لك، زراعة المحاصيل المختلفة، الغا ات والحشرات لتغير مستويات رطو ة التر ة، درجة 
 في الغالف الجوي.  (2COاألمطار الفنلية، ونمية أكبر من أاز ثاني أكسيد الفحم ) الحرارة، نمية

: معدح درجة الحرارة، نمية الهطوح، الرطو ة النسبية، تغيرًا في (أ)توقع  السيناريوهات الحالية 
 من هذه الدراسة". 2.1والتبخر سوف يحدث تح  تأثير ارتفاع درجة حرارة العالم. "المقطع 

فنل النمو، ومن الممكن مع قلة الماء خالح ر  النسبة للزراعة سيكون ازدياد طوح أهم أم
ري يالنيف وتغير ظروف التر ة. مازاح فهمنا األساسي آلثار تغيرات المناخ أير مؤند. ونما أعلن ب

(Parry, 1989)ل، ، أنه حاليا يمكن افتراض، و طريقة  سيطة جدًا، أن تأثير تغيرات المناخ في المستقب
  سيكون على الزراعة الحالية، ونأنها تحدث اآلن، تح  الظروف الحالية للتقانة، واإلدارة، والبنى التجارية.
كبر تهديد للزراعة في إقليم الساحل السوري ينتج عن ترافق ارتفاع درجات الحرارة مع الجفاف " 

العا . ونسبيًا فتن التغيرات والتغيرات التي تحدث خالح  أو الفيضان "، الناتج عن الهطوح المتقطع
النغيرة في توزع الهطوح الفنلي يمكن أن تكون له آثار واسعة متفاوتة. آثار خطيرة قد تحدث نتيجة 
لتناقص المياه في التر ة خالح النيف، والشتاء، و شكل عا ، من التغيرات في أطوار النمو، حيث يكون 

  وجود رطو ة مناسبة ضروريًا.
معدح درجة الحرارة إلى تناقص برودة الشتاء وسرعة إزهار األشجار والنباتات  تؤدي التغيرات في

المناخ  ر يعيًا، مع اإلشارة إلى أن فترة درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء ضرورية لعدد من محاصيل
إنقا   مقدار درجة حرارة مئوية واحدة قد يؤدي إلى  انخفاضاالمعتدح واألشجار المثمرة. ومن المقدر أن 

. وقد تؤدي درجات الحرارة المتزايدة على أزو مبكر للحشرات خالح %30 – 10ا فعالية برودة الشتاء ب
 فنل النمو ويسهل انتشار األمراض،  سبب تزايد حامالت تلك األمراض. 

إن تغير حالة المناخ، لتنبك أعلى حرارة، وأكثر رطو ة، قد تكون مفيدة ألشجار الحمضيات، 
  ألشجار الزيتون، ولزراعة الخضروات، و لك مرتبط  استمرار وجود نمية نافية من المياه. و لى حد ما،

على  في الهواء سيكون مفيدًا للزراعة، (2CO)كر ون ثاني أكسيد الأاز و شكل عا  فتن ترنيز 
ق الرئيسي الرأم من أنه لم تثب  فائدته خارج التجارب في البيوت البالستيكية وفي الزراعة المغلقة. الفر 

، "  حسب تننيف يعتمد على وجود الخمائر الالزمة (4C &3 C) 0  & 3  ابين ما يسمى نباتات ال
التي تتأثر ، 3   اإن القمك والشعير والبطاطا من نباتات ال لتثبي  الفحم خالح عملية التمثيل الضوئي.

تبين الدراسات البيئية الموجهة، ( في الهواء. و 2CO شكل إيجابي بزيادة ترنيز أاز ثاني أكسيد الفحم )
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إلى أنه بوجود درجة حرارة مناسبة، والغذاء والرطو ة، فتن المحنوح يتضاعف بوجود نمية نافية من 
"القمك والشعير والرز" وفي عباد الشمس يزداد  و لك في الحبوب (2CO)أاز ثاني أكسيد الفحم )

، بيري وجياشن 1020"بيري  0اح  من نباتات  %10 – 0 ا، ولكن فقط ب%36المحنوح  حدود 
وتستجيب  شكل ( 2CO)بترنيز أاز ثاني أكسيد الفحم  0تتأثر أكثر من نباتا   3". إن نباتات  1000

يمكن أن تستفيد  3 ا في األقاليم تح  المدارية المعتدلة فتن محاصيل ال رنيزه.تزيادة إيجابي أكثر مع 
تتأثر  األعشاب الضارة.  0ن أن عددًا من محاصيل  من تناقص أزو األعشاب الضارة، على الرأم م

 – 23وستكون هناك زيادة في فعالية المياه المستخدمة في الزراعة، ألن تبخر النتك قد يتناقص بنسبة 
  سبب تناقص مساحة فتحات مسامات النباتات.  00%

يعية للغالح الطب( 2CO)و شكل عملي، فتن تحديد آثار تخنيب أاز ثاني أكسيد الفحم 
وقد يكون إيجابيًا، وأيضًا فتن نمية اآلزوت الموجودة في النبات من المحتمل أن ، للمحاصيل مشكوك  ه

( وعليه قد تكون هناك حاجة لزيادة التسميد 3  ا)على األقل في نباتات ال تتناقص مع تزايد نمية الفحم
 التر ة وتلوث المياه".و "بنتائجه على تدهور 

واألشجار مالئمة، فتن نل نوع له حدوده األساسية، وهكذا فتن أا ات  و ما أن  ع  النباتات
 : لتاليالمناطق العالية سوف تتأثر بتناقص فترة السكون الباردة، وسوف تكون أكثر حساسية ل

الضغوط الفيزيائية، أزو الحشرات واألمراض، التغير في تر ة الغا ة، وحرائق الغا ات. و النظر 
 يمكن تقسيم األسماك إلى ثالث مجموعات: لتأثير درجة الحرارة
  .ه12 – 10التي تفضل درجات حرارة بين  ةا أسماك المياه البارد

 . ه 33ا أسماك المياه الدافئة والتي تفضل درجات حرارة حمل 
 ا األسماك التي تفضل درجات الحرارة المعتدلة. التغيرات الحالية في درجات الحرارة زمانيًا ومكانيًا مازال 

وفي السطك   ه 23، وفي الفترة الدافئة  ه 10  في الفترة الباردة 12صغيرة.تبلا درجة الحرارة على عمق 
. وفي األعماق األكبر فتن الفرق في درجات الحرارة قليل. إن  ه  ْ 20 – 16تتراوح درجة الحرارة بين 

متوفرة عن درجات الحرارة صعب ألن المعلومات أير تقدير تأثير ارتفاع درجات الحرارة على األسماك 
وفي حالة السلور نمثاح فتن  األفضل لعدة أنواع ونذلك عن درجات الحرارة التي تتحملها هذه األنواع.

. ارتفاع  سيط في درجة الحرارة قد يزيد األي  والحيوية عند  ه  ْ 26 – 20درجة الحرارة األفضل هي 
 أنواع األسماك.هذه األنواع، ولكن ارتفاعًا نبيرًا قد يسبب تناقص 

و ما أنه يوجد تغير سلبي ها  في سلسلة الغذاء وفي  ع  األنظمة البيئية، والتي تعتبر حيوية 
 النسبة لألنواع الحيوية التجارية حاليًا، فمن أير المحتمل أن تكون التغيرات هامة، و شكل عا ، فتن 

 (. 1000كاواساكي صيد السمك قد يتحسن بتأثير ارتفاع درجة الحرارة )
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  Industry and Energy  الصناعة والطاقة 1.2

  Industryالصناعة  1.2.1

 6تقو  صناعة هامة و نتاج للطاقة في إقليم الساحل، مثل منفاة النفط في مدينة  انيا  وتنتج )
من اإلنتاج الوطني(، وتقع أيضًا جنوب مدينة  انيا  محطة توليد  %30مليون طن سنويًا، ويشكل

من االستطاعة المرنبة في سورية(، ويوجد في اإلقليم معمل  %20ء التي تعمل  البتروح، وتنتج )الكهر ا
من اإلنتاج الوطني(، ويحتاج االكتفاء إلى  %30مليون طن سنويًا، وتمثل 2) إسمن  طرطو  وينتج

 قية وطرطو  دعم هذه الفعالية بوجود مرفأي الالتُ (. 13أكثر مما هو موجود في إقليم الساحل ) الجدوح 
و واسطة السكك الحديدية وشبكة الطرق الجيدة التي تر ط إقليم  (1020طن عا   ليون م 10)تم تبادح 

  الساحل مع  قية المناطق في الوطن.

 نتاج النناعي في سوريةإلا :13الجدوح 

 المؤشر
(1) 

 المنطقة الساحلية إنتاج
 (1 ) 

 اإلجمالي في سورية  اإلنتاج
 (1 ) 

 ئويةالنسبة الم
(1(/)1) % 

 . اإلنتاج الصناعي1
 مليون ح.  0.222اإلجمالي 
 مليون ح.  1.000النافي 

 مليون ح.  02.212اإلجمالي 
 مليون ح.  13.0النافي 

10 
10 

 32 مليون طن3.6 مليون طن 2.1 . االستطاعة الكلية إلنتاج اإلسمنت1

 30 ون طنملي 12.0 مليون طن 2.0 . االستطاعة الكلية لتصفية النفط1

 33 مليون واط 260 مليون واط 013 . االستطاعة الكلية لتوليد الكهرباء2

 2 ملين أالون  1.066.000 ملين أالون  163.000 . مخزون المياه المحلي0

. مخزون المياه المحلي 2
 )المشتركة(

 13 مليون أالون  032.000 مليون أالون  110.000

 
لنفط، األوح في طرطو  لتندير منتجات المنفاة، إضافة إلى  لك يوجد منبان لتندير ا

كما تزودان المعامل  والثاني في  انيا  لتندير منتجات منفاة النفط الموجودة في مدينة حمص.
النناعية  منتجات النفط.معظم هذه المعامل تعود للملكية العامة، وتعاني من عدد من المشاكل،  ما في 

يها أقل نجاحًا من القطاعات األخرى، وهذا النمو مقبوح. الال قية مرنز والنمو ف لك نقص المواد األولية. 
ية، والمنسوجات، والجص، ائصناعي متطور  ما في  لك إنتاج الخشب المضغوط، والمحرنات الكهر 

والرخا ، والتبا، نل  لك ضاعف الجا بية االقتنادية للمدينة ومحيطها، واستقطب السكان من المناطق 
 األخرى. 
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 Energyالطاقة  1.2.1

( من منظوري اإلنتاج واالستهالك. يوجد 10يمكن تحليل نظا  البنية األساسية للطاقة )الشكل 
توليد الطاقة في  انيا  والمؤلفة من على المستوى اإلقليمي مندران رئيسيان للطاقة الكهر ائية. محطة 

طن/ يو  من الفيوح  1.600والي ميغاواط/ساعة، تستهلك ح 100أر ع وحدات توليد استطاعة نل منها 
من وزنه من الكبري . وتوجد أيضًا وحدة توليد تعمل على الغاز  %3.6الذي يحتوي على نسبة  

واط/ساعة، وتستخد  هذه المحطة مياه البحر للتبريد، وتمثل الطاقة الكهر ائية المولدة  ميغا 30 استطاعة 
من مجمع الطلب على  %30ورية، وحوالي من مجموع اإلنتاج في س %32 – 33من محطة  انيا  

  الطاقة.
ميغاواط/  20تتألف وحدة توليد الال قية من وحدتي توليد تعمالن  الغاز واستطاعة نل منها 

خدا  تساعة الستخدامها خالح فترات الذروة على االستهالك. وتوجد محطة في جزيرة أرواد من أجل االس
ميغاواط لكل واحدة، واحدة في الال قية  3 استطاعة  لحرنةالمحلي، ووحدتان احتياطيتان قابلتان ل

 واألخرى في طرطو . 
يرتبط إقليم الساحل مع الشبكة العامة الوطنية ومع لبنان  خطوط نقل مناسبة للتوتر الكهر ائي 

نيلوفولط" في نل من الال قية وطرطو   230/66نيلوفولط". وتوجد محطات التحويل " 230العالي، "
ميغافولط"، وفي القرداحة ا الحفة، السن،  66/20" وتوجد في  انيا  محطات تحويل احتياطية و انيا .

جامعة تشرين،  انيا  ا الال قية، رأ  البسيط، القرداحة ا الال قية،  انيا  ا القرداحة. إضافة إلى  لك 
في  023منها في محافظة الال قية، و 1603، ك.ف( 20/0.0) محطة تحويل ثانوية 2636توجد 

 محافظة طرطو . 
جميع المناطق السكنية في إقليم الساحل مزودة  الكهر اء. واستنادًا إلى  ع  منادر المعلومات 

من سكان محافظة الال قية لديهم نهر اء. نان  نسبة  %00من سكان محافظة طرطو  و %06فتن 
 الترتيب خالح  %6.00و  %0.02محافظتي الال قية وطرطو  من استهالك الطاقة العا  في سورية 

من االستهالك العا  في سورية.  %10.02مما يجعل نسبة استهالك الساحل من الطاقة  1022عا  
ويعكس هذا نسبة السكان المقيمين في المنطقة، وأيضًا نسبة االستهالك األكبر في محافظة طرطو  

هما أكبر المستهلكين للطاقة يمكن أن يعزى على النناعة، و شكل جزئي منفاة النفط ومعمل اإلسمن  و 
في اإلقليم. تشجع الحكومة استخدا  الطاقات المتجددة، و شكل جزئي، الطاقة الشمسية من خالح 

  األ حاث وتطوير مشروع في جامعة تشرين لهذا الغرض.
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 The impact of Climate Change on Industry and Energy اثر تغير المناخ على الصناعة والطاقة 1.2.1

قد تكون للنناعة نتائج  عيدة المدى على تغيرات المناخ، ليس  على المستوى المحلي فقط، 
ولكن ننتيجة للتأثيرات على النناعة في جميع أنحاء العالم. وهذه اآلثار من الممكن أن تكون مباشرة أو 

طاعات النناعة أير مباشرة. من المحتمل أن تتغير اآلثار المباشرة لتغير المناخ على حد ما بين ق
المختلفة. و شكل عا  فتن النناعات األكثر حساسية للطقس سوف تظهر تأثرًا أكبر في عالم أعلى 

  حرارة.
أما اآلثار أير المباشرة األكثر احتمااًل لتغير المناخ على قطاع النناعة فهي وضع سياسات 

انات فَعالة للطاقة، بينما تحر  عامة لتخفي  إصدارات أازات الدفيئة، التي يمكن أن تشجع فرصًا لتق
. التقانات التي تندر نميات نبيرة من هذه الغازات. وفي مقابل اآلثار الكبيرة الكامنة في قطاع النناعة
فقد توجد حاجة لزيادة فعالية العمليات النناعية ولتخفي  استهالك الطاقة و صدار أازات الدفيئة. 

  مكن أن تتأثر  استراتيجيات نهذه.صناعة اإلسمن  هي إحدى النناعات التي ي
و  ا أخذت آثار ارتفاع الحرارة  األساليب الحالية الستخدا  الطاقة  عين االعتبار، فيمكن توقع 
زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل المكيفات خالح النيف، مع انخفاض الطلب للتدفئة خالح الشتاء 

. وسوف يزداد  التأكيد استهالك الطاقة خالح العقدين و التوازن، سوف يكون هناك استهالك أكبر للكهر اء
أو الثالثة القادمين  سبب ازدياد أعداد السيارات الخاصة، وسيزيد  لك من االستهالك المحلي للطاقة 
واستهالكها للنناعة أيضًا. ومن المعلو  أن معظم مولدات الطاقة تعمل على زي  الفيوح حاليًا، الذي 

 ( أكثر من أنواع الوقود األخرى. 2COثاني أكسيد الفحم )يسبب إصدارًا من أاز 
وعليه تحتاج التدفئة في المناطق السكنية ومن ثم إصدار الغازات إلى تحكم أكبر، و لك لضبط 
الزيادة في درجة حرارة المدن في مناخ أكثر حرارة. الطلب على التبريد الداخلي يمكن أن يواجه بتحسين 

بتهوية داخلية أكبر. ال يمكن حتى اآلن تقدير آثار استخدا  الطاقة حتى عا   تقنيات البناء التي تسمك
مع ارتفاع الحرارة العالمي،  سبب النسبة العالية من عد  الثقة نظرًا لعمليات النمو وطبيعة منادر  2030

ة ننتيجة الطاقة في المستقبل. ما لم تتوفر منادر جديدة للطاقة تكون اقل تكلفة، ارتفاع تكاليف الطاق
  الرتفاع أسعار النفط، قد يحد من النمو المستمر في استخدا  الطاقة.
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 أنظمة الطاقة األساسية: 12الشكل 

   Tourism  السياحة  1.2

  Present and Future Situationالحالة الراهنة والمستقبلية  1.2.1
ير من عناصر الجذب إقليم الساحل السوري، نأجزاء أخرى من المتوسط، يحتوي على الكث

ليس  السياحة فعالية هامة حاليًا  السياحية مثل الشواطئ الرملية، والمناظر الطبيعية، والمواقع األثرية.
(، أما %23وتساهم بنسبة صغيرة جدًا في اقتناد إقليم الساحل. زوار إقليم الساحل أالبًا من السوريين )

وفي  قية أجزاء   الترتيب(. %6و  %2.3ر ية وأيرها) السواح األجانب فيأتون  التساوي من الدوح الع
المندر المجموعة اإلحنائية  ،16ا  13ا  10سورية يشكل العرب أكثر المجموعات الدائمة ) الجداوح 

يزور السائحون من أير العرب أالبًا المناطق األثرية، وينظمون برامج سياحية للتردد  (.1001السورية 
 الحدود النغيرة. الساحل السوري حاليًا هو الهدف للسائحين من إقليم الشرق على الشاطئ وما زاح  لك 
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األوسط لالستجما  خالح النيف، وللسباحة في البحر في طقس المتوسط المعتدح. يمتد فنل السياحة 
 من شهر حزيران إلى شهر أيلوح.

 المواقع السياحية،تجذب منطقة الال قية السائحين ألن فيها عدة شواطئ صخرية جيدة، وعدد من 
 ما في  لك رأ  شمرا، قلعة صالح الدين، وعدد نبير من الفنادق، وفعاليات االستجما . خالح عا  

 3006في منطقة طرطو   طاقة نلية من  30فندقًا ونزاًل في إقليم الساحل،  06نان هنالك  1000
خلية في منطقة الال قية. وعلى سريرًا نان  في فنادق صنف  نمنشأة دولية دا 0000سريرًا. وأكثر من 

الرأم من أن السياحة مازال  قاصرة نفعالية اقتنادية، فتنه من المحتمل أن تنبك أكثر أهمية في 
المستقبل، والتي يمكن أن تستقطب استثمارًا را حًا.وقد وضع  وزارة السياحة برنامج عمل لستة مشاريع 

سريرًا.  23000قادمة، وتتضمن طاقة إجمالية أكثر من السنة ال 20كبيرة في إقليم الساحل لتنفذ خالح 
، اً سرير  2300 ا اإلضافة على الفعاليات التي هي قيد االستثمار حاليًا، فندق القرداحة من النوع المتميز ب

سرير، المخيم الدولي في  انيا ، مرنز تجاري  300 امشروع فنادق مشتى الحلو من النوع الممتاز ب
 12000 اومشروع لمخيم متطور ب سرير، 200 االسياحي، جنوب طرطو ، ب ومطاعم، مجمع عمري 

الخدمات والمواصالت مالئمة، مع شبكة طرق جيدة وسكة حديد، ولكن توجد  ع  المشاكل التي  سرير.
تؤثر على السياحة مثل فترات انقطاع الكهر اء والنقص في توفر المياه، إضافة إلى مشكلة البعوض قرب 

ط. مشكلة تلوث الهواء والبحر قرب طرطو ، وقد وضع  وزارة السياحة خطة لتنظيف شواطئ المتوس
 . 1002الشاطئ، من المقدر أن تبدأ خالح صيف 

 . أصل ومقند الزوار إلى سورية :10 الجدوح

 المقصد
 )المكان(

 " الوحدة ألف " ينحئعدد السا
 السوريون   مجموعهما 1992األجانب ـ   1991العرب ـ 

 130.320 26.622 16.203 10.023 يةالالذق
 33.002 2.303 3.000 0.306 طرطوس

 203.001 33.023 20.000 13.010 إقليم الساحل
 1.203.000 300.202 20.003 221.200 سورية
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 (.الوحدة ألف ليلة ،1001المحافظة عا  )الشهر/ السوريون  ون حئعدد الليالي التي أمضاها السا: 13 الجدوح

 إقليم الساحل طرطوس الالذقية رالشه
 2.210 3.660 10.026 كانون الثاني
 2.103 3.332 10.022 شباط
 1.000 0.061 11.300 آ ار
 2.000 3.012 13.103 نيسان
 2.230 0.231 11.002 أيار
 0.131 6.230 20.003 حزيران
 3.103 1.000 23.320 تموز
 0.363 32.213 32.230 آب
 3.000 0.622 00.610 أيلوح

 3.023 0.220 13.600 تشرين األوح
 3.030 0.133 12.601 تشرين الثاني
 2.013 3.213 0.000 كانون األوح
 20.220 21.912 121.921 المجموع

 . ا الوحدة ألف ليلة 1001العرب واألجانب  ون حئعدد الليالي التي أمضاها السا: 16الجدوح 

 
 الشهر

 جانبون األحئالسا العرب ون حئالسا
 طرطوس الالذقية  طرطوس الالذقية 

 0.203 0.330 1.223 1.302 كانون الثاني
 0.100 0.230 0.360 1.626 شباط
 0.322 0.630 0.203 1.120 آ ار
 0.233 1.020 1.060 1.030 نيسان
 0.222 1.000 0.603 2.130 أيار
 0.302 1.333 1.313 2.236 حزيران
 0.001 1.101 1.320 3.200 تموز
 0.000 2.600 2.331 6.232 آب
 0.310 1.260 0.602 0.302 أيلوح

 0.023 2.030 1.102 2.213 تشرين األوح
 0.266 0.222 1.203 1.030 تشرين الثاني
 0.306 3.206 0.226 1.120 كانون األوح
 2.291 12.021 11.112 11.221 المجموع
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 طح البحر على السياحة وارتفاع مستوى س تأثير تغيرات المناخ  1.2.1
Rise on Tourism The Impact of Climate Changes and Sea Level 
يمكن وضع مالحظة عامة واحدة فقط حوح النتائج المحتملة لتغيرات المناخ، إ  أن ارتفاع درجة 

الحالة  الحرارة وارتفاع مستوى سطك البحر قد تسبب آثارًا مميزة خالح القرن الواحد والعشرين. و لك أن
المستقبلية للسياحة في  لك الوق  ال يمكن التنبؤ بها، ويتوقف  لك على عدد من العوامل أير المناخ. 

  سنة مستغاًل للسياحة أكثر من هذه األيا . 20 – 10ومما هو ثاب  أن الساحل السوري سيكون خالح 
في شرق المتوسط، لن ارتفاع درجة الحرارة لن يكون له تأثير سلبي على السياحة في سورية و 

عامل الجذب الرئيسي للسائحين هو درجة الحرارة المعتدلة في ساحل المتوسط  المقارنة مع األقاليم 
ومع  لك فتن التخطيط لتطوير السياحة مستقباًل يجب أن يأخذ  عين  المحيطة، وهو أمر سوف يستمر.
ومن لعذ ة، وظروف التلوث والنحة. خاصة أهمية توفر المياه ااالعتبار سيناريوهات تغير المناخ، 

سم، سيكون له تأثيرات هامة على الشواطئ  20- 13جانب آخر فتن ارتفاع مستوى سطك البحر ب 
والفعاليات السياحية في المناطق القريبة جدًا من خط الشاطئ. قد تبقى الشواطئ مستقرة  حسب 

ل التدهور قد تكون هامة مع هذا سم، ولكن مشاك 20سيناريوهات ارتفاع مستوى سطك البحر وحتى 
  االرتفاع. ومن المحتمل أن تنبك مشكلة فقدان الشواطئ خطيرة.

   Transportation and Services   النقل والخدمات 1.9

  The Present Situation الحالة الراهنة 1.9.1
 :  Roads and Railwaysالطرق وسكك الحديد

نسان في إقليم الساحل، تر ط طرق السيارات الممتدة تعتبر شبكة الطرق من أهم ما صنعه اإل
على طوح الساحل المدن الرئيسية فيه مع المناطق الداخلية في سورية "حمص" وفي امتدادها الشمالي 

 انيا  ا  حلب مع وصلة إلى الحدود الترنية" لم تكتمل  عد. و شكل أساسي تر ط الطرق بين "الال قية ا
نسب، لال قية ا الحفة ا النلنفة، الال قية ا القرداحة، الال قية ا خان الجوز ا حماه، الال قية ا حلب، ا

إضافة على وجود طرق أخرى تر ط الساحل مع المناطق الداخلية، مما يوفر ر طًا هامًا بين المدن 
ا  الساحلية والمناطق الريفية. تتضمن شبكة سكة الحديد في إقليم الساحل وصلتين إلى الداخل "الال قية

وخط ساحلي واحد "الال قية ا طرطو ". تساير سكة الحديد في الساحل طريق  حلب، طرطو  ا حمص"،
السيارات، وتساهم الجسور في تخفيف إعاقة الحرنة على شبكة الطرق بين الشاطئ والمناطق الريفية 

  القريبة.
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   Harborsالموانئ 
ئ أرواد وجبلة و انيا  فليس لها أهمية تجارية الال قية وطرطو ، أما موان المرفآن الرئيسيان هما

كم عن مرفأ طرطو . وهو خا  2.3ألنها موانئ لنيد السمك وللخدمات. يقع منب النفط على  عد 
لتندير النفط السوري، بينما منب  انيا  هو المنب الرئيسي لتندير واستيراد مشتقات النفط البيضاء 

 طن في الوق  نفسه.  120.000 ع ناقالت  ات حمولة والسوداء. والذي يمكن أن يتعامل مع أر 
مليون طن سنويًا، ويوجد مشروع قيد التنفيذ لزيادة طاقته، مرفأ  6طاقة مرفأ الال قية هي 

طرطو  جديد وأبنيته حديثة ويقع على الحافة الشمالية للواجهة المائية للمدينة مع أماكن لزيادة خدماته، 
ح، وهو مشروع ينفذ حاليًا. يتضمن المرفأ محطة لتعبئة الفوسفات مع ومساحة للتخزين  اتجاه الشما

. وتوجد خطة لنقل محطة تعبئة طن 100.000 امليون طن، وصوامع للحبوب ل 2.0 اصوامع معدنية ل
الفوسفات إلى المنطقة الشمالية لبانيا  على الساحل. ال يشغل منب  انيا  للنفط مساحة نبيرة من 

سيحفز  ع خزانات النفط القريب من المنفاة. ومن الطبيعي أن وجود منفاة النفط األرض  استثناء موق
  تطور النناعات الثانوية  ات العالقة ويعزز نمو المناطق النناعية.

توجد  ع  الطرق البحرية التي تر ط بين الال قية ومرافئ المتوسط األخرى، في اليونان وقبر . 
رة ارواد، فتنقل البضائع الساحلية أير النظامية أو الرناب وخاصة وتعمل قوارب النقل بين طرطو  وجزي

 عد تطور السياحة. ومن المتوقع افتتاح خطوط نقل قنيرة تتبع الخط الموجود بين جبلة و انيا ، وقد 
  يشجع  لك إقامة مرافئ جديدة "رأ  البسيط، و الحميدية".

  Airportsالمطارات  
 اً مسافر  300.000لشمالي من سهوح جبلة، ويمكن أن ينقل حوالي يقع مطار الال قية في الجزء ا

  سنويًا.

  The Consequences of Climate Changes  نتائج تغيرات المناخ  1.9.1

قد تتأثر ظروف ونوعية هطوح المطر، ومواصفات التر ة، وقد يؤثر  لك على شق الطرق، 
  .(2.0الفقرة )حتية  آثار أير مباشرة واسعة المدى وخاصة في مناطق الهضاب. وقد تتأثر إقامة البنى الت

   Population and Settlementالسكان ومناطق السكن " المستوطنات "    1.12

  The Present Situation الحالة الراهنة   1.12.1

يقسم إقليم الساحل إلى محافظتين هما الال قية وطرطو ، ويتكون السكان من سكان هاتين 
وسكان األرياف أيضًا، ولكن معظم السكان يقيمون قرب الساحل في المدن الرئيسية، الال قية المدينتين 

. وخارج 2شخنًا / نم 332ا  110(، وتتراوح نثافة السكان بين 10وجبلة و انيا  وطرطو  الجدوح )
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( 20كل )مدينة الال قية توجد أعلى نثافة سكانية في نل من مناطق جبلة، صافيتا، ودريكي . يبين الش
. يبين الجدوح 1022و  1060التغيرات السكانية بين عامي  (12بين الجدوح )يكثافة السكان في اإلقليم. 

وهو أكبر من النمو السكاني في سورية  ،1000و  1000معدح نمو سكان الساحل بين عامي ( 10)
ألخرى، نما هو موضك في  شكل عا . تعتبر القيمة العالية لنمو نمو جية  النسبة لجميع مناطق سورية ا

وعلى مستوى النواحي لم يظهر أي تناقص في معدح نمو السكان خالح الفترة  (.20و  0الجدولين )
هو الهجرة الداخلية. تتنف  سبب النمو السكاني المنخف  في  ع  النواحين إ، 1021و  1060

قتنادي، وفقر في االتناالت، األراضي المرتفعة بندرة الموارد الطبيعية، و مستٍو منخف  من النمو اال
مما يشجع الهجرة من هذه المناطق إلى إقليم الساحل، الذي يشكل أكثر مناطق سورية من حيث نثافة 

 ، مع نثافة  2000مليون  حلوح عا   2السكان. ومن المتوقع أن ينل عدد سكان إقليم الساحل إلى 
  .2شخنًا / نم 000تنل إلى 

اطق المتاحة للسكن أير نافية الستيعاب السكان في المستقبل. وهذا وتجدر االشارة إلى أن المن
 قد يسبب مشكلة حقيقية للتخطيط طويل األجل في المنطقة الساحلية. 

(. ويوجد نمو 19هي مراكز الفعاليات األكثر أهمية. الشكل )إن مدن الال قية وجبلة والقرداحة 
المحافظة. أما في محافظة طرطو  فيوجد فيها توازن أير متوازن بين األجزاء الشمالية والجنو ية في 

أكبر في مناطق السكن. و ما أن طرطو  مرنز للفعاليات االقتنادية، توجد فيها تطورات نثيرة ففيها 
مدينة وقرية موزعة تقريبًا  التساوي في المنطقة. تتميز منطقة الحميدية  أنها إحدى مناطق النمو  323

 ز أكثر توازن النمو االقتنادي والفيزيائي في محافظة طرطو . الريفي الكامن، الذي يعز 

 

 . الوحدة شخص 1001عدد سكان إقليم الساحل  :10الجدوح 
 المجموع الريف المدنية المنطقة
 032.000 030.000 322.000 محافظة الالذقية

 623.000 026.000 130.000 طرطوس محافظة
 1.321.000 016.000 063.000 إقليم الساحل

 12.320.000 6.100.000 6.333.000 سورية
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  .تغيرات الكثافة السكانية: 12الجدوح 

 لألعوام  1الكثافة شخص/كم المنطقة

 1922 1921 1922 1922 1المساحة كم االسم
  332 232 130 001 الالذقية

  223 101 120 060 جبلة
  110 100 03 330 الحفة

  102 03 21 000 القرداحة
 122 121 129 111 1.122 محافظة الالذقية

  201 100 120 301 طرطوس
  101 133 00 320 بانياس
  232 123 103 122 دريكيش
  260 120 136 306 صافيتا

  100 031 26 201 الشيخ بدر
 192 110 122 112 1292 محافظة طرطوس

  .تطور عدد السكان الوحدة شخص: 10الجدوح 

 سورية حلإقليم السا السنة
1922 600.000 6.230.000 
1921 000.000 0.006.000 
1992 1.203.000 12.116.000 

 

 (. %)المعدح السنوي لنمو السكان : 20الجدوح 

 
 المنطقة

 الفترة الزمنية
1922 - 1922 1922 - 1921 1922 - 1921 1921 - 1922 

 3.2 3.3 3.3 3.3 محافظة الالذقية
 3.0 3.0 3.6 3.3 طرطوس محافظة

 3.3 3.0 3.0 3.3 إقليم الساحل
 3.0 3.3 3.3 3.3  سورية
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 (. الوحدة مواطن)توزع السكان في إقليم الساحل السوري  :10الشكل 

     The Consequences of Climate Changes  نتائج تغيرات المناخ 1.12.1

ًا مباشرًا على السكان في إقليم ارتفاع درجة الحرارة، تأثير  تغيرات المناخ، وخاصةبب سلن ت
الساحل، ألنهم سيتعرضون الرتفاع درجة الحرارة تدريجيًا وسيتكيفون معها. قد يؤدي تغير المناخ العالمي 
إلى مدى أكبر لتأثير األمراض ونسب الوفيات، نتيجة الرتفاع درجة الحرارة وزيادة األشعة فوق البنفسجية 

(UV- B.) من خالح التأثير على األنظمة وجود بيئة أير صحية لحياة البشر  ومن الممكن أن يؤدي إلى
و لى زيادة المخاطر التي يتعرض لها  البيئية الطبيعية، وقد يسبب تزايد البعوض والحشرات خالح النيف،

ومن الممكن أن  اإلنسان  سبب الطفيليات والملوثات الكيميائية، وقد يسبب تغيرًا في نوعية المياه ونميتها.
  حتى عا  ˚1.2 اتأثر الفعاليات االجتماعية واالقتنادية  شك أير مباشر. إن ارتفاعًا في درجة الحرارة بت

 ، واالرتفاع المناحب لذلك في الرطو ة النسبية، قد يسبب زيادة هامة في الطلب على تكييف  2030
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مؤندة في أسعار النفط مستقباًل الهواء، وعلى الكهر اء ومن ثم على استهالك الوقود. فت ا أخذت الزيادة ال
  االعتبار، فمن الضروري البحث عن منادر أخرى للطاقة. 

ومن المحتمل أن يؤدي االرتفاع في درجات الحرارة والزيادة في عدد السكان إلى زيادة أكبر في 
كلة، والتي استنزاف الموارد المائية. وهكذا ستزداد الحاجة إلقامة سدود محلية أكثر للتخفيف من هذه المش

ستؤدي إلى استنزاف أكبر لموارد المياه الجوفية أيضًا. وعلى  لك البد من تطوير موارد جديدة للطاقة 
والمياه. إن الزيادة المتوقعة للسكان في إقليم الساحل تستلز  زياد الطاقة اإلنتاجية. وهذا ما يؤند الحاجة 

  ذه المشاكل.الملحة لوضع سيناريوهات للتخطيط المتكامل لمواجهة ه

 Synthesis of Findings تجميع النتائج  1

  The Present Situationالحالة الراهنة  1.1

العوامل الرئيسية التي تميز المناخ في إقليم الساحل السوري هي التفاعل بين المنخفضات 
ير البحر المتوسط الغر ية، ورياح الخماسين الجنو ية الغر ية والرياح الشرقية والشمالية الشرقية، وتأث

والجباح الساحلية. الطقس معتدح الحرارة نسبيًا،  ارد في الجباح خالح الشتاء مع قلة تساقط الثلوج، 
يرتبط هطوح والحرارة أعلى في السهوح الساحلية. حار في النيف مع رطو ة نسبية عالية ونذلك التبخر. 

أكثر أزارة، مع جريان سطحي ها   نبكليالمطر أالبًا  المنخفضات المتوسطية. ويتجه هطوح المطر 
وانخفاض للتخزين في المياه الجوفية. مع تعرض عدد من المناطق لتدهور التر ة و عضها إلى درجة 

 كبيرة.
خط الساحل مستقر جيولوجيًا، بدون هبوط فيه، ولكن الشواطئ، و استثناءات هامة، ضيقة نسبيًا 

ة، النناعة والزراعة والغا ات هي القاعدة االقتنادية إلقليم مع انحداٍر خفيٍف. الكثافة السكانية عالي
الساحل، ولها أيضًا أهمية وطنية. السياحة واالستفادة من الساحل لالستجما  ال تعتبر حتى اآلن فعالية 

سنة الماضية إلى اقتنادية هامة. أدى النمو االقتنادي الها  والتغيرات االجتماعية خالح عشرين ال
كم عرضًا، مع تنامي استخدا  10ا ناطق السكن واالستقرار في المنطقة الساحلية  ات الالتوسع في م

الساحل للسياحة وتمضية أوقات الفراغ خالح النيف. وهذا االتجاه من المتوقع له أن يستمر. تؤثر 
أحواح  المشاكل البيئية  ات المنشأ الطبيعي على المجتمع واالقتناد،  ما في  لك تدهور التر ة وتأثير

والنقيع الر يعي، والَبَرُد، والرياح الجافة  الطقس والمناخ أير المناسبة، مثل الخراب الناتج عن الجفاف،
جميع  اإلنتاج الزراعي. ىوالظواهر الجوية األخرى التي تؤثر عل القوية، وتقلبات الهطوح خالح السنة،

 شرية، مثل، تراجع التر ة نتيجة  رأو أيهذه المشاكل مستمرة ونذلك أيرها سواء أكان  ألسباب  شرية 
لالستعماح المكثف لها، إزالة الغا ات في الجباح، تلوث المياه  سبب األنظمة أير المالئمة لتنريف مياه 
النرف النحي، )نقص منبات مياه النرف النحي إلى البحر(، النفايات الناتجة عن معاصر 

هواء والماء، إزالة الغا ات  سبب قطع األشجار، الرعي الزيتون، والنناعات المحلية األخرى، تلوث ال
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والتمدن الكثيف نتيجة الجائر، استبداح النباتات الطبيعية  امتداد المناطق السكنية والتوسع في الزراعة 
للنمو السكاني وتطور السياحة الساحلية. وهذا ما سبب تزاحمًا نبيرًا في المنطقة إضافة إلى الضجيج 

  مناخ األصغري في معظم المناطق.وتبدح أحواح ال
تبين وجود انقطاعات هامة في البيانات الخاصة  جوانب أساسية في أنظمة اإلقليم. من  لك  وقد

األنظمة البيئية الطبيعية، وخوا  تشكل الشواطئ وحرناتها. الخطط االقتنادية و فيزيائية المحيط، 
  ن مستقباًل.واالجتماعية الحالية أير مالئمة لتغير المناخ الممك

  Major Expected Changes and their Impactsالتغيرات الرئيسية المتوقعة وآثارها   1.1

إن إمكانية تقديم تنبؤ إقليمي دقيق ألحواح المناخ لعقود أو لسنوات وحتى لسهر قادمة مازال  
-IPCC 1990)  اخن"، ونذلك وجهة نظر اللجنة الدولية لتغيرات الم1002"ونلي ورابير  محدودة جدًا.

أكدت أن المعلومات الحالية أير مالئمة، وان الدراسات قليلة. وهكذا فتننا ال نستطيع التنبؤ  (1992
 مستقبل الطلب على المياه، ألن التنبؤات تعتمد على تقدير األحواح االجتماعية واالقتنادية المستقبلية 

أو متغيرة مع المناخ المستقبلي. وتعتمد أيضًا  التي يمكن أن تكون مشابهة لما هي عليه في هذه األيا 
 المناخ واستجا ة المائيات.  حعلى زيادة الفهم للعالقة المتبادلة بين تبد

و  1يعتمد جزء من السيناريوهات المعتمدة لدرجة الحرارة والهطوح على دراسات عالمية )الجداوح 
خالح القرن الحادي والعشرين مازال  ة ( ونالحط أن سيناريوهات حالة المناخ في شماح أرب سوري10

أامضة. ومن المفيد أن نأخذ  عين االعتبار فرضيات متعددة للمدى الكبير المحتمل لكل من درجة 
  الحرارة، والهطوح، والتبخر.

 :المناخ أنه توحي سيناريوهات تغير – 1

في   ˚ 1.6إلى  01.  في األراضي المنخفضة، و ب ˚1.2إلى  0.2 معدحقد ترتفع درجة الحرارة   -
 حسب السيناريوهات األكثر تشاؤمًا.   ˚6 – 2الجباح  حسب التقديرات األفضل، و لى حد 

وسيكون االرتفاع في النيف والخريف أكبر منه في الشتاء والر يع، و شكل عا  قد يكون 
  ًا.و النغرى المطلقة( أكبر مما هو عليه حاليالمدى بين القيم المتطرفة )العظمى المطلقة 

( وخاصة في األراضي الساحلية %10 – 3.6قد يزداد الهطوح الشتوي والر يعي تقريبًا ب ) -
أصاًل.  المنخفضة.بينما قد يقل هطوح المطر في الخريف، ويتالشى مطر النيف النادر

 ويجب أن نأخذ  االعتبار أن مستوى الثقة بتقديرات الهطوح مازاح قلياًل. 
( في إقليم الساحل خالح القرن الحادي والعشرين، ولكن من %3 – 0لن تزداد الرطو ة نثيرًا ) -

( حتى %13 – 2المتوقع أن تكون أكبر في الجباح. وقد يزداد التبخر وتبخر النتك حوالي )
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. وقد تكون الزيادة الكبيرة في النيف 2100( حتى عا  %20 – 13، وحوالي )2030عا  
  والخريف.

  ة وتكرارات الحوادث المتطرفة سوف تزداد.من المعتقد أن التغيرات الداخلي -
قد يبقى النمو ج العا  للحرنة العامة للجو دون تغيير  االعتماد على الوضع الحالي للرياح  -

  السائدة. ولكن الرياح الجنو ية الغر ية قد تنبك أكثر أهمية.

قد يكون نما هو  ، فتن الهطوح2030على أسا  الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة وحتى عا   – 2
ويمكن إجماح  لك  .سم 20عليه في هذه األيا  أو أقل قلياًل. ولن يرتفع مستوى سطك البحر أكثر من 

طط التنمية خسنة القادمة تأثر العوامل أير المناخية مثل )الزيادة السكانية،  00 – 30 أنه خالح اح
ر  ما قد يتجاوز اآلثار المباشرة ألي تغير في (، على البيئة الطبيعية و على المجتمع و احتماح نبيالحالية

المناخ. وعلى الرأم من  لك، فتن تغيرات المناخ يمكن أن تساهم في زيادة حساسية الساحل لألحواح 
 التي سوف تؤثر على التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية. البيئية المتغيرة.

والتغيرات  رالحرارة وارتفاع مستوى سطك البح إن األنظمة التي ستكون أكثر حساسية الرتفاع درجة – 3
 :الكامنة للهطوح "و غ  النظر عن مقيا  الزمن " هي

  الموارد المائية،  سبب زيادة نميات الهطوح خالح الشتاء والر يع، و ازدياد حاالت الهطوح
 الغزير، والجريان السطحي خالح الشتاء مع ثلج أقل، وتبخر أكبر خالح صيف أكثر طوالً 

فافًا، والذي سيؤثر على دورة المياه، ومن ثم على الزراعة، واإلسكان والنناعة ومياه وج
  النناعة المكثفة.

  نوعية المياه ننتيجة لتملك المياه الجوفية وارتفاع درجة الحرارة والتبخر، وتسرب الماء المالك قرب
 الساحل  سبب الضخ الجائر وارتفاع مستو سطك البحر.

 ب تغيرات التر ة، وتناقص الغطاء النباتي، وقلة الذ اح، وتكرار أكثر للهطوح تدهور التر ة  سب
 الغزير.

 تناقص في الغطاء النباتي الطبيعي،  سبب تغير األنواع والتشكيالت وأيضًا حرائق الغا ات .
محتملة في األنظمة البيئية الطبيعية، التي ال يمكن توصيفها في أية  أ  بها  وتبدالت ال
 تى اآلن.تفنيالت ح

 ) في شكل الشواطئ المفتوحة، وخاصة في الخلجان  تبدح في تشكل الساحل ) مورفولوجية
النغيرة المتجهة إلى المنحدرات، والوجه البحري المرتفع " منشآت المرفأ، األسوار البحرية، 
البنية ". وحتى أواسط القرن الحادي والعشرين فتن آثار ارتفاع مستوى سطك البحر على 

يمكن أن تكون واضحة، وفي سورية فتن معظم  طق السكنية الساحلية والبنى التحتية المنا
 التأثيرات ستكون فوق المستوى الحالي لسطك البحر. 
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 .استهالك الطاقة لألأراض المدنية والنناعية من المحتمل أن يزداد 

 والرطو ة  ربخصحة اإلنسان ورفاهيته وخاصة في التجمعات المدنية قد تنحدر،  سبب تزايد الت
 ، والزيادة في انتشار األو ئة واألمراض.النسبية

قد يكون أكثر فائدًة للنباتات  2COومن جهة أخرى فتن جوًا أكثر أنًى  غاز ثاني أكسيد الفحم  - 0
  .ولنيد السمك على الرأم من أن التقدير الكمي آلثار التغيرات يعتبر صعباً 

نبؤ  سلسلة من التأثيرات فتنه من النعو ة  مكان تقدير نمياتها على الرأم من أنه يمكن الت والخالصة،
لتغير المناخ على الساحل السوري، وتوقيتها. على أية حاح، يمكن االفتراض أن: معظم النتائج الممكنة 

خالح الننف األوح من القرن الحادي والعشرين، قد تكون معتدلة، وتتم مواجهتها  اإلدارة المناسبة إلقليم 
  حل، المدعمة بتقانات متطورة.السا

 for Action   Recommendationsتوصيات تنفيذية  2

  Preventive Policies and Measuresالسياسات الوقائية والمعايير 2.1

على الرأم من األخذ  عين االعتبار المستوى الحالي العالي من عد  الثقة حوح سيناريوهات تغُير 
سطك البحر، والتي قد تأخذ عقودًا من الزمن قبل التوصل إلى تنبؤات  درجة الحرارة والهطوح ومستوى 

أفضل عن ميل تغير المناخ، نظرًا الستمرار النقص الها  في البيانات، وفي دراسات اآلثار الخاصة. فتننا 
نتساءح إن نان من الممكن والعملي، أن تتم التوصية  التحضير لفعاليات لمواجهة التغيرات التي قد 

هامة  حدود جيلين زمنيًا. لقد تبنى فريق العمل وجهة النظر هذه، وأكد على ضرورة وجود فعاليات  تنبك
: استدامة امالئمة خالح السنوات القليلة القادمة التي تساهم في تهيئة المجتمع لمواجهة التغيرات النهائية ل

ن المخاطر المتعلقة  آثار تغير الحفاظ على مراقبة النشاطات البشرية واستخدا  الموارد،  حيث تقلل م
وارتفاع مستوى سطك البحر، الذي سيؤدي  التأكيد إلى تفاقم نتائج ضعف اإلدارة الحالية والمشاكل  المناخ

إن أفضل خيار  البيئية التي يواجهها اإلنسان، و لك بوجود إدارة متكاملة ومستدامة للمنطقة الساحلية.
ي إيجاد أسس للحماية من الكوارث الطبيعية، وللتكيف وتشجيع إداري تخطيطي للعقود القادمة يكون ف

 االستعدادات لمواجهة الظواهر المستقبلية و لك بوضع تنور إلدارة متكاملة للمنطقة الساحلية:
توجد حاجة لجمع بيانات هامة أكثر  غية إظهار وفهم التبدالت الفيزيائية، والبيئية واالجتماعية،  :أوالً 

الوق  نفسه في إقامة إدارة أكثر استدامة للمنطقة الساحلية ولتحسين أساليب تقدير في  والتي سوف تساهم
 آثار تغير المناخ. إن البيانات والدراسات األكثر صلًة بهذا الموضوع والقليلة حاليًا هي:

 في  البيانات الفيزيائية البحرية " المحيطية " والتي قد تكون لها عالقة  األنظمة الطبيعية البحرية
الجانب األوح، والقوى المحرنة للساحل في الجانب اآلخر، والعوامل األساسية التي يجب أن 
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تحلل هي اتجاه األمواج وارتفاعها، ومدى ) سعة ( المد والجزر، والتوزع العمودي للتملك وتغير 
 درجة الحرارة.

 ة، وطبيعة الرماح اتساعه، وسماكة الشواطئ، وتدهور التر , البيانات المتعلقة ببنية الساحل 
زيادتها، تأثر الشواطئ  عالقتها  فعالية األمواج ومنادره وموازناتها. وهبوط األرض مقابل 

 الفنلية وجيشان العواصف. 

 .بيانات األنظمة الطبيعية البحرية وعملياتها 

 

 البيانات  ات العالقة  التخطيط المتكامل إلقليم الساحل  حيث: :ثانياً 
 من أجل حماية الشاطئ،  :ت حوح تدفق مياه النرف النحي إلى البحريجب أن تجرى حسا ا

ولتحديد أي من مكوناته سيكون أكثر  و دارته  ما يتناسب مع تأثير ارتفاع مستوى سطك البحر،
حساسية، وأي الحلوح يمكن أن يكون قاباًل للتطبيق، ) ما هو المكان المميز إزاء األفق الواسع 

ومتطلبات مواجهتها وتكلفتها  تقديرات نهذه تقييم لآلثار السلبيةمن يجب أن تتضللتطبيقات (. 
 من أجل التوصيات المختلفة.

  إقامة محطات لقيا  الملوثات في إقليم الساحل، وخاصة في المناطق المحيطة في المناطق
ومحطات توليد الطاقة والموانئ. ويجب أن تكون هناك محطات  حرية لقيا   النناعية،
في التخطيط  ي البيئة البحرية. ويجب أن تؤخذ هذه الفعاليات  عين االعتبارالملوثات ف

التحوح  قدر ما هو ممكن إلى منادر الطاقات المتجددة  المستقبلي إلقليم الساحل، متضمناً 
 مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

 لنناعة، المناطق وضع تقديرات متقدمة لآلثار البيئية من أجل أية فعاليات مقترحة متضمنة: ا
 السكنية، السياحة، و/أو التوسع في الزراعة، وأنظمة المياه، يجب أن تؤخذ جميعها  الحسبان.

  Adaptive Policies and Measuresتهيئة السياسات والمعايير  2.1

فيما يخص المناخ، فتن الفعاليات طويلة المدى يجب أن تراعي التكييف مع التغيرات، و  ا أصبك 
  وثوقًا ومحتومًا، فتنه يحتاج إلى أن يؤخذ ضمن المجاالت التالية:م  لك 
  .معلومات المناخ، يجب أن يتم االنتباه إلى التغيرات الكامنة في شدة وتكرار الحوادث المتطرفة

وفيما يتعلق  العالقات أير الخطية بين التغيرات في المعدح والتغيرات في الحوادث المتطرفة، 
ن تخنص لها أ حاث أكثر للتحقق من نيفية حدوثها في عالم أعلى وتوجد حاجة ملحة أل

  حرارة.
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 سيكون من المفيد وضع نظا  معلومات للزراعة والنباتات، يتضمن  ,)المدارة( األنظمة المدنية
التفنيالت المعروفة حوح نيفية تأثر نل محنوح  ضغوط المناخ، والحالة األفضل الكامنة 

 تقبلية. للمحاصيل في األحواح المس

  الموارد المائية، يجب تطوير زيادة المعرفة  العالقات بين تبدح المناخ واستجا ة المائيات، بهدف
  وضع إجراءات محسنة لعمليات إدارة المياه وأنظمة توزيعها.

  منادر الطاقات المتجددة، يجب أن تعطى أفضلية أكبر للطاقات المتجددة في برامج الطاقة
  ويل األ حاث والمشاريع المستمرة لتأكيد سرعة نموها وتجهيزها.وطنية، نما يجب تمال

  التعاون الدولي،  ما أن المشاكل والتغيرات الخطرة عامة عالمية، فتنه من المفيد التعاون مع الدوح
واألقاليم األخرى في رصد  لك، وفي البحوث العلمية، والمعايير  ما في  لك الموارد الطبيعية 

 أماكن التداخل البيئي. خارج الحدود وفي 
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