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  حوض الساحل السوري:  حالة دراسة )GIS(إدارة املوارد املائية 
  
  

  ادي رمحـهـف
  جامعة تشرين-كلية اهلندسة املدنية – قسم اهلندسة البيئية

  
  امللخص

  
أداة هامـة يف ختطـيط و إدارة    Geographic Information Systems (GIS)ظم املعلومات اجلغرافية ن

املترتبـة    ، ودراسة اآلثاراستخدامها عليها من أخطار التلوث واالسترتاف ورفع كفاءة واحملافظةاملوارد املائية 
  .على النشاطات االجتماعية واالقتصادية املعتمدة على تلك املوارد 

إلدارة املوارد املائية يف سوريا باستخدام      لحة   تلك التقنية تطور كبري ترافق مع احلاجة املتزايدة وامل         لقد حققت 
 املـصادر املائيـة  وإدارات وسيلة لدعم القرار تسمح للباحثني وصانعي السياسة      ة فهي   األنظمة احلاسوبي هذه  

  . العمليف مناهج خمتلفة باستخدام
 اإلدارة تصور بعيد املدى للموارد املائية يف حوض الـساحل وتطبيـق             وضع:اهلدف من املشروع  

 , التلـوث   مراقبة ميكن باستخدام هذه األنظمة    اجلغرافية و املتكاملة للموارد املائية باستخدام أنظمة املعلومات       
 مصادر ميـاه     حتديد  املياه اجلوفية  إدارة,  اجلريان املطري   منذجة , األحواض الساكبة   إدارة , الفيضانات مراقبة
   .املختلفة كمية امللوثات الناجتة عن مصادر التلوث حتديدو الشرب

 أجل النمذجة   من يف نظام املعلومات اجلغرايف        وإدخاهلا املعلومات من املصادر املختلفة      علقد مت مج  
 تسهل عمليات التحليل وصياغة البدائل املقترحة للتنمية وتطـور القـدرات يف جمـال               اليتالشاملة للحوض   

  . ع القرار ووضع خطط التنمية  املياه والزراعة والبيئة وتساعد يف صن إدارةالبحث والتخطيط و
لقد قمت بإنشاء خريطة أساس للحوض باالعتماد على خرائط مؤسسة املساحة العامـة مبقيـاس               

 ومت حتويل هذا اخلرائط إىل الشكل الرقمي الشعاعي بعملية ترقيم على الـشاشة بعـد مـسح                  1/50000
مية متريسية، اسـتخدمت كخلفيـة يف       اخلرائط الورقية باملاسحة الضوئية واحلصول عليها بشكل ملفات رق        

حدود احلوض،التقـسيمات اإلداريـة للمحافظـات       :عملية الترقيم وحتتوي اخلريطة الرقمية الطبقات التالية        
مواقـع  , الطرقات،األار ، التجمعات السكنية ،مواقع السدود ، احلدود ، اسـتخدام األراضـي      ,واملناطق  

  .   يف احلوضةراقبة املختلفمواقع نقاط امل, حمطات األرصاد اجلوية 
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  :  يف حوض الساحل يف سوريا منهاGISيستعرض البحث  جمموعة تطبيقات متت  باستخدام  ال 

     DEM اسـتخدام الــ   وDEM  باسـتخدام سطح األرض الطبيعية يف حوض الساحل  منذجة -1
 .ةلتخطيط شبكة ااري املائية وحدود األحواض الساكبة الثانوي

  .حل اهلطول املطري حلوض الساخرائطوضع  -2
  .دراسة العالقة بني التغريات البيئية وانتشار مرض اللشمانيا يف حمافظة الالذقية -3

  
  املقدمة
  

بتخـصيص   الـدول  ولقد بدأت   بداية األلفية الثالثة    يف   أهم السلع املتداولة     منأصبحت املعلومة      
حصول علـى احتياجاـا مـن        لل  القصوى من التقنيات احلديثة     لالستفادة البشريةطاقات  وال املوارد املادية 

  . وسرعةاملعلومات الصحيحة بدقة
 يف الوقت املناسب ترتبط بشكل متني بتوافر املعلومـات          الصحيحةإمكانيات اختاذ القرارات    إن   

يري طريقة عمل    متتلك تكنولوجيا املعلومات عناصر قوة باستطاعتها تغ        و كماً ونوعاً وموثوقية تلك املعلومات    
دعم اختاذ القرارات وتأمني اخلدمات وتطوير   و وكيفية احلصول على املعلومات      اخلدماتاملؤسسات وحتسني     

 إن تكنولوجيا املعلومات تـسهل       كما الوسائل وإعطاء نتائج سريعة ومضمونة بكلفة اقل مع اختصار الوقت         
 اليت تتبعها املؤسـسات لتقيـيم وحـل      سن الطرق حت وأيضا    وتبادهلا  البيانات واملعلومات  الوصول إىل عملية  

  .املشكالت املتضاربة 
 لدى مديرية حوض الساحل يف سـوريا        GISمثل نظام الـ    ن توافر نظام متكامل للمعلومات      إ

 املعلومات من   مع فقد قمت جب    مطلباً أساسياً لتطبيق منهج وضع األهداف واخلطط اإلستراتيجية ولذلك         يعترب
 تسهل عمليات   اليت أجل النمذجة الشاملة للحوض      من يف نظام املعلومات اجلغرايف        إدخاهلاواملصادر املختلفة   

 املياه والزراعـة     إدارة التحليل وصياغة البدائل املقترحة للتنمية وتطور القدرات يف جمال البحث والتخطيط و           
 و  اخلطـط املـستقبلية  تقييم األوضاع احلالية ووضـع ووالبيئة وتساعد يف صنع القرار ووضع خطط التنمية        

 اليت مت وضعها كخريطة أساس  إلجراء جمموعة تطبيقـات باسـتخدام     GISاستخدمت قاعدة بيانات الـ 
 سطح األرض الطبيعيـة يف حـوض الـساحل     منذجة: حوض الساحل يف سوريا أذكر  منها  يفGISالـ 

د األحواض الساكبة الثانوية  لتخطيط شبكة ااري املائية وحدو DEM استخدام الـ وDEM  باستخدام
حل و دراسة العالقة بني التغريات البيئية وانتشار مرض الليشمانيا           اهلطول املطري حلوض السا    خرائط، وضع   

  .يف حمافظة الالذقية
تـسمح   بإمكانيات واسـعة وكـبرية    تتمتع  أنظمة املعلومات اجلغرافية   نبينت هذه التطبيقات بأ   

 ومعاجلتـها للوصـول     وبتبادهلـا من مث باستثمارها االستثمار األمثل      وومات   هائلة من املعل   اتبتخزين كمي 
  بالدراسات والبحوث إىل إجياد افضل احللول واختاذ احسن القرارات سواء من النواحي االقتصادية أو
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م اإلنسانية أو البيئية وال بد من تزويد هذه األنظمة باملعطيات املوثقة والدقيقة مـع حتـديثها املـستمر ليـت                   
    .استثمارها على الوجه األمثل

  الدراسةمنطقة 
  

، مساحته حوايل )1الشكل (يقع حوض الساحل السوري على الشاطئ الشرقي للبحر املتوسط 
شاطئ البحر وتشكل قمم  كم ويصل إىل قمم اجلبال الساحلية املوازية ل40- 30 كم مربع بعرض 5048

السلسلة اجلبلية فاصل مائي بني حوض الساحل وحوض العاصي ، حيده من الشمال لواء اسكندرون ومن 
 متر ، 1500-0اجلنوب لبنان، املنطقة جبلية ذات تضاريس متنوعة ، ارتفاعها عن سطح البحر يتراوح من 

مم يف 800 املطري السنوي يتراوح من موسم اهلطول املطري من شهر أيلول وحىت أيار ،معدل اهلطول
 ر رئيسي 21مم على املرتفعات اجلبلية، يوجد يف احلوض حوايل 1400السهول الساحلية ويصل إىل 

جتري باجتاه جنوب غرب ويعترب ر الكبري الشمايل الذي يصب يف جنوب مدينة الالذقية أكرب أار احلوض 
 600 حوايل التخزينية للسدود السعة، ) سد20( اري هذه األارولقد مت إنشاء  العديد من السدود على جم

 هكتار وهناك مشاريع قيد 56000 وهذه السدود خمصصة بشكل رئيسي للري وتروي مليون متر مكعب
 16500 مليون متر مكعب وهي خمصصة لري حوايل 305التنفيذ  لبناء  جمموعة سدود سعتها التخزينية 

 سكان احلوض  عدد)محص, محاه , طرطوس, الالذقية ( حمافظات 4يف هكتار ومساحة احلوض موزعة 
 .من مساحة احلوض% 25 الغابات  تغطي، كم140:  احلوض طولنسمة،  مليون 1.6 حوايل

  
  منطقة الدراسة) : 1(الشكل 
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  :حلوض الساحل  الرقمية يطة اخلرمراحل العمل لوضع
  :جناز العمل حتديد العناصر الالزمة إل- أ

من أجل وضع اخلريطة الرقمية حلوض الساحل قمت بتعيني قواعد البيانات الالزمة ملنطقة الدراسـة ،مـسح        
  . املستخدمة و املكونات املادية الالزمة GISمصادر البيانات املتوفرة ،حتديد برجميات الـ 

  : حتديد البيانات الالزمة للدراسة -1
   الدراسةةحدود منطق •
  . اإلدارية يف احملافظات التقسيمات •
  .مواقع التجمعات السكنية  •
  .قاعدة بيانات طبوغرافية  •
  ) اار, حبريات طبيعية ، سدود سطحية ، مستنقعات ، جداول (املياه السطحية  •
  ) زراعية ،صناعية ،سياحية ،جتارية ،خدمية ،سكانية ( استخدامات األراضي  •
 دائمة  ةية ،غابات سياحية ، مناطق رعي ،مناطق زراع       حمميات بيئية ،غابات حراج   (الغطاء النبايت    •

  ) .،مناطق زراعة حماصيل 
  ) .اهلطوالت املطرية ،درجات احلرارة ،الرطوبة ،الرياح ،اهلطوالت الثلجية (املناخ  •
  ) .شبكات نقل مياه الصرف ،شبكات الطرق و املواصالت (الشبكات اخلدمية  •
  .)أليفة ،شاردة ،برية (الثروة احليوانية  •
آبار مراقبة املياه اجلوفية، نقاط رصد تلوث الشاطئ ، نقاط رصـد امليـاه              (مواقع أخذ العينات     •

  ) السطحية
  :مصادر التلوث احملتملة  •

املصانع ،مصبات الصرف الصحي ،غرف تفتيش شبكات الصرف ،أماكن جتميـع           (النقطية   .1
  )املخلفات الصلبة ،مناطق ختزين السماد العضوي 

مللوثات الزراعية ، امللوثات الصناعية ،امللوثات الناجتة عن النشاط يف الغابات           ا: (غري النقطية    .2
  ). لتجميع املخلفات الصلبة ة، األماكن الواسع

  :البيانات اإلحصائية  .3
  )اخل..التزايد السكاين ،مستوى الدخل ،مستوى التعليم ، املهن,عدد السكان (السكانية 
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  : مسح مصادر البيانات -2

o  مؤسسة املساحة العامة.  
o اهليئة العامة لالستشعار عن بعد.  
o  مديرية اخلدمات الفنية بالالذقية.  
o مديرية اخلدمات الفنية يف طرطوس  
o  مديرية حوض الساحل.  
o  مديرية الزراعة بالالذقية. 
o مديرية الزراعة يف طرطوس  
o ة بالالذقية البيئمديرية 
o يف طرطوس البيئةمديرية  
o الالذقيةبلدية . 
o  طرطوسبلدية   

  : الربجميات املستخدمة -3
 Accessبرنامج  .1
  Adobe Photoshopج    برنام .2
    وأدوات الدعم ArcViewبرنامج  .3

              3DAnalyst ArcView Spatial Analyst, ArcView  
  : املكونات املادية الالزمة -4

ــال ــاد ال ــة : زم إلجنــاز العمــل هــوالعت                                  .حاســب شخــصي مبواصــفات متطــورة مــع طابع
  .A0ماسحة ضوئية 

  : إنشاء قواعد البيانات-ب
  :إنشاء قاعدة البيانات الرسومية-1

  1/50000مت احلصول على اخلرائط الطبوغرافية ملنطقة الدراسة من مؤسسة املساحة العامة مبقيـاس              
أوردو ، كسب ، احلفة ، الالذقية ، القرداحة ، جبلة ، القدموس ، بانياس، مـصياف،                  : خريطة   15(

  )    قلعة احلصن، صافيتا،  طرطوس، تلكلخ، حلبا،  محيدية
/ 1وخرائط احلدود االدارية يف احملافظات من  مديرية اخلدمات الفنية بالالذقيـة وطرطـوس مبقيـاس     

 جل رسم حبريات السدود وإلجراء عملية التـرقيم و مت سـحب             والصور الفضائية من ا     100000
خطـوط الطـول    (اخلرائط والصور باملاسحة الضوئية ومن مث توجيهها باعتماد اإلحداثيات اجلغرافية           

   ومت استخدام هذه اخلرائط كأساس) 2الشكل (وربطها مع شبكة اإلحداثيات العاملية ) والعرض 
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  :لترقيم على الشاشة وقمنا بوضع الطبقات التالية إلجراء عملية ا
 ) 3الشكل.(مضلع -منطقة الدراسة  •
 )4الشكل .(حدود األحواض الساكبة •
 )5الشكل . ( خطية-األار •
 .مضلع-حدود احملافظات •
 .  مضلع-حدود املناطق •
 . مضلع-حدود النواحي •
  )6الشكل . ( نقطية– حمطات األرصاد اجلوية  •
 )7الشكل (لع  مض–حبريات السدود  •
  )8الشكل. ( نقطية–مواقع القرى  •
 .  مضلع –مراكز النواحي  •
  )9الشكل . (مضلع–مراكز املناطق  •
  .خطية-شبكات الطرق الرئيسية •
  .  خطية-شبكات الطرق الثانوية •
 . املناطق املستفيدة من مشاريع الري •
 . نقطية–مصبات الصرف الصحي يف جبلة و الالذقية  •
  )10الشكل . (نقطية–نقاط رصد تلوث الشاطئ  •
  )11الشكل . (نقاط رصد املياه السطحية •
  )12الشكل . (اخلريطة اجليولوجية •

  .ومت بذلك جتهيز قاعدة البيانات الترسيمية املكانية 
   :Attributes ) اجلدولية(إنشاء قاعدة البيانات الوصفية -2

  :مت وضع جداول مسات الطبقات املختلفة وهي  حتتوي احلقول التالية
   ).km2 ، االسم بالعريب ، االسم باإلنكليزي ، املساحة ID: (جدول طبقة منطقة الدراسة  •
  ).km2 ، االسم بالعريب ، االسم باإلنكليزي ، املساحة ID: (جدول املناطق •
  ).km2 ، االسم بالعريب ، االسم باإلنكليزي ، املساحة ID:(جدول النواحي •
  ).م بالعريب ، االسم باإلنكليزي ، عدد السكان  ، االسID: (جدول جدول مراكز املناطق •
  ). ، االسم بالعريب ، االسم باإلنكليزي ، عدد السكان ID(جدول مراكز النواحي  •
 عن سطح البحر، االسم بالعريب      ع ،خط الطول، خط العرض،االرتفا    ID:(جدول مواقع القرى     •

   ، – 1997 السكان، عدد1996-، عددالسكان1995–، االسم باإلنكليزي ، عدد السكان 
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 –، عـدد الـسكان      2000-، عدد السكان  1999- ، عدد السكان   1998- عدد السكان  •
  ) ، توفر شبكات صرف صحي2001

 ، الطول   m ، االسم بالعريب ، درجة الطريق،عرض الطريق         ID(جدول شبكات الطرق الرئيسية    •
km .(  

  ).km ،الطول ID: (جدول شبكات الطرق الثانوية •
   ).km ، االسم بالعريب ، االسم باإلنكليزي ، الطول ID: (جدول األار  •
 m3 1000  ، االسم بالعريب ، االسم باإلنكليزي ،سـعة التخـزين  ID(جدول حبريات السدود  •

  ).km2 ، االرتفاع اجلغرايف لسطح البحرية ، املساحة m،ارتفاع جسم السد
  ).km2 ،  املساحة ID(جدول املناطق املستفيدة من مشاريع الري •
 )  ، اخلط الطول، خط العرض ID(جدول مصبات الصرف الصحي يف جبلة و الالذقية  •
 ، االسـم بـالعريب ،      ع ، خط الطول، خط العرض،االرتفا     ID( جدول حمطات األرصاد اجلوية      •

 نيسان، آيار، حزيران، متوز، آب، أيلول، تشرين        االسم اإلنكليزي، كانون الثاين ، شباط، آذار،      
 )، تشرين الثاين، املعدل السنوي للهطول املطري، املعدل السنوي لدرجة احلرارةلاألو

 ،خط الطول، خط العرض ، االسم بـالعريب ، االسـم            (IDجدول نقاط رصد تلوث الشاطئ       •
 فيها تعداد الـعصيات الكوليفورميـة      اإلنكليزي، النسبة املئوية للعينات املأخوذة من املوقع واليت       

 ) f.c/100ml ، 0-100 f.c/100ml 1000-100، مابني f.c/100ml 1000اكرب من 
 عن سـطح البحـر،   ع ،خط الطول، خط العرض،االرتفاID (جدول نقاط رصد املياه السطحية •

  )االسم بالعريب ، االسم اإلنكليزي
ـ       نالحظ أن  هناك بعض النقص يف البيانات املكاني          عانيـت  دة والوصفية اليت متكنت من احلصول  عليها ولق

  :منها  الكثري للحصول على هذه البيانات وتنظيمها لعدة أسباب
  .عدم استخدام األمتتة احلاسوبية يف مؤسساتنا و مديرياتنا  -1
  .عدم وجود قاعدة بيانات رقمية يف سوريا -2
 .الروتني اإلداري الذي يعيق عملية احلصول على البيانات  -3

 حىت عام   1995البيانات اإلحصائية لعدد السكان يف قرى ومناطق منطقة الدراسة منذ عام             مت احلصول على  
  . من مكتب اإلحصاء املركزي 2001

 .البيانات حول القرى املخدمة بشبكات صرف صحي يف احملافظة من مديرية اخلدمات الفنية بالالذقية
  . الساحل ضية األرصاد اجلوية وحوالبيانات حول حمطات األرصاد اجلوية من مدير

   البيانات حول السدود و نقاط الرصد السطحية واجلوفية واملناطق املروية  من مديرية حوض الساحل
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  أوردو          كسب

 
 الحفة      الالذقیة

 
 

 القرداحة      جبلة
 
 

                مصیاف   القدموس    بانیاس
 

     قلعة الحصن   صافیتا    طرطوس        
 
 

                 تلكلخ       حلبا        حمیدیة
 
 
 

توجیھ الخرائط) :2(الشكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
حدود منطقة الدراسة) :3(الشكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبقة حدود األحواض الساكبة) : 4(الشكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
طبقة األنھار) : 5(الشكل   
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طبقة محطات األرصاد الجویة) :6(الشكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبقة بحیرات السدود) :7(الشكل   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبقة القرى) : 8(الشكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبقة مراكز المناطق) : 9(الشكل   
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  طبقات نقاط رصد تلوث الشاطىء) :10(الشكل 

 
 

   طبقات نقاط الرصد للمیاه السطحیة) :11(الشكل 
 

 
الخریطة الجیولوجیة) : 12(الشكل   

 
جزء من خریطة حوض الساحل تظھر فیھ ) : 13(الشكل 

 مجموعة من الطبقات
 

#
$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$
$

$

$$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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  :DEMختطيط شبكة األار وحدود األحواض الساكبة باستخدام 

  
 املسح اجليولوجي يف الواليات     ةمت احلصول على منوذج ارتفاعي عددي لكامل سوريا من مؤسس         

هذا النوع من النماذج االرتفاعية العددية يـستخدم        )  14( ثانية،الشكل 30 قياس اخللية    (USGS)املتحدة  
نمذجة املناخية ،الدراسات اهليدرولوجية للمناطق الكبرية  ، التطبيقات العسكرية ويف ختطيط وإدارة املـوارد   لل

  . املستخدم معطى باإلحداثيات اجلغرافية DEM،الـ 
 للحصول على GridClip Extensionلقد مت قص هذا النموذج االرتفاعي العددي باستخدام     

  ) .15(الشكل .دراسة منوذج ارتفاعي عددي ملنطقة ال
  

 لكامـل  DEMمنوذج ارتفاعي عددي    ): 14(الشكل  
  سوريا

 DEMمنوذج ارتفاعي عددي    ) 15(الشكل  
 .ملنطقة الدراسة

  
  DEMمباأن شكل األرض حيدد حيدد حركة املياه على السطح فمن املمكن استخدام بيانات الـ 

تنتاج شبكة األار واستخالص خـصائص      من أجل وضع حدود األحواض الساكبة يف حوض الساحل واس         
  .هيدرولوجية أخرى ضمن احلوض الساكب 

تتم عملية وضع حدود األحواض الـساكبة وختطـيط شـبكة األـار باسـتخدام االمتـداد                 
Hydrologic Modeling ومن أجل ذلك جيب أوالً إلغاء األماكن املقعرة من احلوض باستخدام أمر  (Fill 

Sinks)  اري املائية تنشأ حبيث جتد طريق مرور لتـصل إىل   ، من الضروريإجراء هذه العملية ألن شبكة ا
 فإا حتاول التصريف إىل مكان      Grid ألنه إذا مل تستطع اخلاليا التصريف إىل خارج الـ           DEMطرف الـ   

     .أخر وهذا يؤدي إىل حلقة من العمليات الالائية
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ألن حتديـد  ) 16( للحصول على شبكة اجتاه اجلريان الشكل Flow Directionمث نستخدم أمر 

اجتاه اجلريان هام جداً يف النمذجة اهليدرولوجية ولكي حتدد ااري املائية الطبيعية من الضروري حتديد اجتـاه           
 كل خليـة  اجلريان من أجل كل خلية يف الطبيعة ويتم باستخدام هذا األمر حيدد اجتاه االحندار األشد من أجل        

 خاليا ويقوم املعاجل بتحديد أي اخلاليا أكثر اخنفاضاً بالنسبة للخلية املركزية ويقرر اجتاه           8،كل خلية جتاورها    
لكل خلية حتدد اجتاه اجلريان وكـودات اجتـاه         ) كود(  فيها قيم حمددة      Gridاجلريان وينتج عن ذلك طبقة      

  ) .16(الشكل : اجلريان هي التالية
(1 = East, 2 = Southeast, 4 = South, 8 = Southwest, 16 = West, 

32 = Northwest, 64 = North, 128 = Northeast).  
 للخاليا الناجتة ويبني املخطط اإلحصائي عدد اخلاليا مـن   Histogramميكن أيضا إجياد املخطط اإلحصائي 

يف حوض الساحل الـسوري هـو       ونالحظ بأن اجتاه اجلريان السائد      ) 16(أجل كل اجتاه للجريان الشكل      
  .االجتاه الغريب

 وحنصل على شبكة جتمع اجلريان ورقـم  كـل   Flow Accumulationمث حندد جتمع اجلريان    
 اليت تصرف مياهها إىل هـذه   DEM حيدد عدد خاليا الـFlow Accumulation خلية من خاليا الشبكة

( ملعرضة خلطر الفيضان خالل العواصـف املطريـة         ، وهنا يتحدد لدينا األمكنة األماكن ا      )18(اخللية الشكل 
 متثل كمية املياه الواصلة إىل  Grid، وبذلك حنصل على طبقة )اخلاليا اليت يتراكم فيها أكرب كمية من اجلريان 

كل أجزاء احلوض الساكب ونالحظ بأن اخلاليا ذات اجلريان األعظمي تتوضع يف أسفل ااجمرى املائي الشكل              
)19.(  

 ذلك ميكن بسهولة حتديد األماكن من احلوض املعرضة خلطر الفيضان يف أوقات العواصف املطرية               ومن خالل 
  . اليت تتراكم فيها أكرب كمية من املياه  Grid وهي خاليا الـ

 لشبكة جماري األار يف احلوض ، مبقارنـة   Vector ميكن استنتاج طبقة Flow Accumulationمن طبقة 
ي األار مع طبقة األار اليت متت رقمنتها من خرائط املساحة العامة جند التقـارب علـى                الطبقة الناجتة ار  

  ).20( املستخدم الشكل DEMالرغم من الدقة الصغرية جداً للـ
   األحواض الساكبةجومن مث مت استنتاج حدود األحواض الساكبة الفرعية حبوض السابق بعد حتديد نقاط خمار

     3Danalystكل ثالثي أبعاد وإنشاء منوذج لسطح األرض باستخدام امتداد وميكن عرض البيانات بش
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 Flow Directionشبكة  ):16(الشكل

  كودات اجتاه اجلريان) : 17(الشكل 

 Flow Accumulation) : 18(الشكل 
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  اخلاليا ذات التجمع األعظمي للجريان):19(الشكل
  

ـ      ): 20(الشكل  مع طبقة األار اليت متت رقمنتـها        DEMمقارنة طبقة جماري األار الناجتة عن ال
 من خرائط املساحة العامة
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  طري حلوض الساحلخرائط اهلطول امل

  
 35يف حوض الساحل وعددها     /  نقطية Vectorطبقة  /باستخدام طبقة حمطات األرصاد اجلوية      

ميكن إنشاء خرائط اهلطول  املطري الشهرية والسنوية حلوض الساحل بشكل طبقـات        ) . 21(حمطة الشكل   
Grid   السنوية على كل حوض ومن خالهلا ميكن حساب كميات اهلطول املطري الشهرية و       ) . 22( الشكل

ساكب فرعي  كما ميكن حساب اجلريان املطري على كل حوض ساكب فرعي عند توفر البيانـات عـن                   
  الغطاء النبايت ، نوعية التربة ، اجليولوجيا واستخدامات األراضي 

   طرق توسيط خمتلفة متاحة إلنشاء سطوح شبكية هي4مميكن استخدا
   (Inverse Distance Weighted , Spline , Kriging , Polynomial trend)  
  

 طبقة حمطات األرصاد اجلوية): 21(الشكل
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   متثل خريطة اهلطول  املطري السنوي  يف حوض الساحلgridطبقة ): 22(الشكل

  
  دراسة العالقة بني التغريات البيئية وانتشار مرض اللشمانيا يف حمافظة الالذقية

اين املتسارع و التطور الكبري للنشاطات الزراعية و الـصناعية والتجاريـة يف حمافظـة       النمو السك 
الالذقية يف جو خيلو من التخطيط الصحيح للمدن و استخدامات األراضي باإلضافة إىل ضـعف احلمايـة و                  

فاع مستويات تلوث   اإلدارة للموارد الطبيعية أدى إىل تدهور متسارع للبيئة من تلوث ملوارد املياه والتربة وارت             
اهلواء كما أن مياه الصرف املعاشية و الصناعية اليت تصرف بعشوائية دون أي معاجلة و عدم وجود مطـامر                   
نفايات صلبة مالئمة بيئيا أدى إىل تلوث املياه السطحية واجلوفية يف مناطق عدة وتلوث مياه البحر يف أمـاكن     

   .تفريغ مياه الصرف أدى إيل تغريات بيئية كبرية
  . هذا التدهور السريع لألنظمة البيئية أدى إيل انتشار الكثري من األمراض يف احملافظة و منها مرض الليشمانيا

لقد تزايد انتشار املرض بشكل كبري يف السنوات العشرة األخرية إىل جد مسح بتسميته وباء وقد وصل عـدد                   
مركـز مكافحـة   :املـصدر .(  إصـابة 7786 إىل 2000إصابات مرض الليشمانيا يف حمافظة الالذقية عام     

 مـن   مع العلم أن عدد اإلصابات املذكور الميثل عدد اإلصابات احلقيقي ألن عدد كبري            ). الليشمانيا بالالذقية 
  .املصابني ال يراجعون مركز املكافحة

لـول  من أجل السيطرة على املرض و الوصول إىل أسباب انتشاره وفهم ديناميكية انتقال املرض وإجيـاد احل                
  املناسبة للحد منه و وضع خطط الوقاية منه حنتاج إىل دراسة التوزع املكاين والزماين للمرض وربط ذلك مع 
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 اكمل وجه ومتكـن   وسيلة هامة إلجناز هذه املهمة على GISالعوامل البيئية املختلفة و الكثرية و يعترب الـ 

  .من اإلجابة على مجيع التساؤالت واختاذ القرارات املناسبة 
  من أجل استبيان حركة انتشار مـرض   GISالـ مت استخدام اخلريطة اليت مت إنشائها باستخدام

ام الـ  استخد: الليشمانيا يف حمافظة الالذقية بالعالقة مع عوامل اخلطر البيئية احملتملة و وكان اهلدف من العمل              
 GIS  من أجل تكامل البيانات املكانية و الوصفية املرتبطة بانتشار املرض، إظهار التوزع املكاين لإلصابات 

 مث اختاذ اإلجراءات و القرارات املناسبة للحد        نو تبدالته مع الزمن وارتباط عوامل اخلطر البيئية مع املرض وم          
 .من انتشار املرض

 اليت مت وضعها كخريطة أساس ومن أجل إجـراء الدراسـة    GISاستخدمت قاعدة بيانات الـ 
 وقـد مت احلـصول    GIS كان البد من مجع املعلومات الوبائية عن الليشمانيا وإدخاهلا يف قاعدة بيانات الـ

على هذه البيانات من مركز مكافحة اللشمانيا بالالذقية وهي تبني  عدد إصـابات الليـشمانيا يف احملافظـة                
للـسنوات التاليـة    )  جتمع سـكين   249(صابات يف التجمعات السكنية يف حمافظة الالذقية      وتوزع هذه اإل  

):1995،1996 ،1997،1998، 1999، 2000 ،2001 (   
  مث مت ربط هذه البيانـات مـع       Accessمن مث إدخال البيانات باستخدام برنامج قواعد البيانات         

ئية مع البيانات األخرى  و حساب نـسبة اإلصـابة    من أجل تكامل البيانات الوبا GISقاعدة بيانات الـ 
توزع نسبة األصابة مبرض  ) 23(باملرض يف مجيع سنوات فترة الدراسة لكل التجمعات السكنية ويبني الشكل            

القرية ااورة ملكب النفايات الصلبة     ( الليشمانيا يف حمافظة الالذقية يتبني لنا من اإلظهار أن نطاق قرية البصة             
وهـذا يؤكـد   1995  أي أن نسبة اإلصابة يف البصة هي األعلى عام   1995هو األكرب عام    ) لالذقيةملدينة ا 

  .التأثري الكبري ملكبات النفايات على انتشار املرض 
  وأدوات الدعم دراسة التغريات الزمانيـة   ArcViewومت حتليل هذه البيانات باستخدام برنامج 

دراسة تأثري االرتفـاع  ) 25(تشار املرض مع اهلطول املطري الشكل   وعالقة ان ). 24(النتشار املرض الشكل    
). 27( من مواقع السدود على نسبة اإلصابة الـشكل       بتأثري القر ). 26( باملرض الشكل    ةعلى نسبة اإلصاب  

  ).28(تأثري وجود شبكة صرف صحي يف القرية على نسبة اإلصابة الشكل 
كما . وتوفر شبكات الصرف الصحي     تبني االرتباط اهلام بني مرض الليشمانيا ومكبات رمي النفايات الصلبة           

مت يف الدراسة ربط حدوث املرض مع البعد عن حبريات السدود واالرتفاع اجلغرايف واهلطول املطري وقـد مت                
إن هذه املتغريات تؤثر على كثافة احلـشرة الناقلـة واحليـوان     .ربط هذه املتغريات مع املرض بشكل منفصل  

ملرض الحظنا بان انتشار املرض أعلى يف املناطق ذات معـدل اهلطـول             املضيف اخلازن وبالتايل على انتشار ا     
 مـن تطـور يف املـشاريع    ه إنشاء السدود وما رافقنمم  كذلك الحظنا أ1250-1000املطري السنوي   

  .الزراعية قد ساهم يف ازدياد نسبة اإلصابة باملرض وأن االرتفاع اجلغرايف ليس له أي تأثري يذكر على املرض 
  

http://www.pdffactory.com


  رمحـهفـادي 
18    
  

  1995                                  عام          2000عام

   توزع نسب اإلصابة بداء الليشمانيا يف قرى احملافظة) : 23(الشكل 
  
  

 مـن عـام      تغري عدد حاالت اإلصابة املسجلة يف مركز مكافحة الليشمانيا بالالذقية         ) : 24(الشكل  
1995-2001  
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  مم1250-1000وقوع معظم القرى املوبؤة يف مناطق اهلطول املطري ) : 25(الشكل 

التجمعات السكنية الـيت    (العالقة بني نسبة اإلصابة واالرتفاع عن سطح البحر       ) : 26(الشكل  
  )باللون األمحر% 3نسبة اإلصابة فبها أكرب من 
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  القريبة من حبريات السدودالقرى ) : 27(الشكل 

  مقارنة نسبة اإلصابة باملرض بني القرى املخدمة بشبكة الصرف الصحي وغري املخدمة) : 28( الشكل 
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  اخلالصة
      

 : حوض الساحل ميكن يف  GIS التطبيقب
  . قواعد بيانات رقمية للحوضإنشاء.1
  . اهليدرولوجية للحوض النمذجة.2
  . التوازن املائي العامحساب.3
  . تراكيز التلوث من أجل استخدامات األراضي املختلفةحتديد.4
  . محوالت التلوث يف كل حوض ساكب ثانويحساب.5
 احلوض ومقارنتها مع قـيم      منحساب تراكيز التلوث يف مواقع خمتلفة       : ت التلوث  ومقارنة محوال  ختمني.6

  .العينات املقاسة يف نفس املوقع
 بالتـأثري التنبـؤ  (  احلوض   إلدارة يف محوالت التلوث الناجتة عن تطبيق خطط صحيحة          االخنفاض حساب.7

  ).العام خلطط اإلدارة املختلفة
  

  النتائج
 
  وهـي خريطـة      GISد خريطة رفمية حلوض الساحل السوري  يف بيئة الـ           مت يف هذا البحث إعدا     .1

موضوعة بدقة عالية ونوصي باستخدامها كخريطة أساس من اجل مجيع الدراسات التخطيطية والبيئية             
واملائية واالجتماعية واالقتصادية و أساس ألعمال مجيع املؤسسات احلكوميـة اخلدميـة و التعليميـة               

 . تمادها من قبل اجلهات الرمسيةوالبحثية إذا مت اع
نؤكد على احلاجة املاسة إىل تصميم وتنفيذ تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية املتكاملة واملنسقة علـى                .2

مستوى القطر لدمج املعلومات املختلفة الستخدامها يف وضع خطط التنمية واملساعدة علـى اختـاذ               
  .القرار

انات و وضع خرائط رقمية دقيقة الستخدامات األراضـي نظـراً           ضرورة استكمال بنـاء قواعد البي     .3
  .  ألمهيتها البالغة يف الدراسات املتعلقة خبطط التنمية والبيئة

يوضح البحث أمهية استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف تطوير أساليب العمل يف وضع السياسات أو                .4
   . ةالربامج الصحيحة الستغالل و تنمية املوارد املائي

ـ  .5   بيئة مثالية من أجل التخطيط البيئي السليم والتنسيق اجليد ويسهم بـشكل كـبري يف                 GISيؤمن ال
ختفيض حدوث اإلمراض الناجتة عن التلوث البيئي وختفيض العـبء الـصحي واالقتـصادي هلـذه                

  .األمراض
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