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 2021-2009-  ليبيا– الجبل األخضر–تأثير الزحف العمراني على الغطاء النباتي في المنصورة وسطية

 : الملخص 
 مت اختيار مواقع . دراسة الغطاء النبايت على العديد من ادلتغريات اليت ختتلف باختالف ادلوقع و التضاريس و ادلناخ السائد تعتمد

 (الزحف العمراين )متقاربة يف ىذه الدراسة للتغلب على مثل ىذه االختالفات ، و تضمنت الدراسة استعماالت األراضي 
وتأثرياتو على أنواع وأشكال الغطاء النبايت والتنوع احليوي لبعض ادلواقع يف اجلبل األخضر هبدف احلصول على بعض ادلعطيات 

الدالة على ما يتعرض لو الغطاء النبايت من قطع وجتريف وزحف األبنية العمرانية دون األخذ يف االعتبار ادلشاكل البيئية ادلصاحبة 
لذلك ، مت اختيار ادلواقع يف اجلبل األخضر يف ادلنطقة ادلمتدة من ادلنصورة شرقا إىل سطية غرباً على خط واحد لضمان التماثل 

 مت حصر األنواع النباتية يف كل مواقع الدراسة . (لغرض البناء العمراين)بني العينات و باالعتماد على ادلناطق ادلتعرضة للجرف 
ائج ــــــرت النتــــــ، أظو (معامل التجانس – معامل التشابو – الًتكيب النبايت – الوفرة  )وحساب مؤشرات قياس التنوع احليوي 

 Pistacia. البطوم   و .Juniperus phoenicea Lايت من أشجار وشجريات وكانت أشجار العرعر ــــــــ نوع نب12عدد 
lentiscus Pass ىي األعلى انتشارا ، ودتتاز ىذه النباتات بوفرة نباتية عالية بينما كانت األنواع األخرى مثل أشجار اخلروب 

 .L. Ceratonia siliqua والسلوف Rhammus alaternus L.  اختلفت .  وبعض الشجريات اقل انتشارا
سا يف ثالث مواقع ـــــر جتانــــــ األكث .Juniperus phoenicea Lجار العرعر ــــــانس فكانت أشـــــوزيع والتجـــــالنباتات يف الت

 يف موقع Cistus incanus L.ش ـــــــيرة الرببــــــــــــد وشجــــــ يف موقع واحPistacia lentiscus Pass.طوم ـــجار البــــــــــــــوأش
مت حساب متوسط التغطية ومعدالت الفقد يف التغطية النباتية يف ادلساحة ادلفقودة وعدد األفراد النباتية ادلفقودة يف . واحد 

اذلكتار لكل األنواع النباتية حتت الدراسة يف ادلواقع اخلمسة ، وقد بينت النتائج فقداً كبرياً يف األنواع النباتية اليت تغطي مواقع 
 Pistacia و البطـــــوم  .Juniperus phoenicea Lالدراسة وكانت النسبة األعــــلى للًتاجع ألشــــجار العرعر 

lentiscus Pass. روبـــــ واخل L. Ceratonia siliquaات أقل ألشـــــجار السلوف ـــــــ وبدرجRhammus 
alaternus L. بلي ـــــــــًت اجلــــــــرات الزعــــــــــ وشجيSaureja thymbra L. و الزىـــــرية Phlomis floccose 

D.Don.ش ــــ و الرببCistus incanus L.  و النمـــيلةMarrubium volgare L.و الشــــربق  
Sarcopoterium spinksum L.. 

.  الغابات – التنوع احليوي– الزحف العمراين  – األخضراجلبل –  الغطاء النبايت :الكلمات المفتاحية 
Abstract : 

 This study was conducted to investigate the effect of urban areas on the composition and 

type of vegetation cover. Close sites were chosen in this study to overcome differences in 

location, climate and topography in Al Jabal Al-Akhdar region .Study sites were selected in 
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the region extending from Mansura in the east to Settia in the west, taking into account that 

the study sites are on the same latitude, and that there is no difference in topography and 

elevation between them to ensure consistency between sites .Biodiversity indicators 

(abundance - plant composition - similarity coefficient - homogeneity coefficient) were 

calculated in the study sites. Twelve plant species of trees and shrubs were found in all study 

sites, and Juniperus phoenicea L. and Pistacia lentiscus Pass. were the highest prevalent. The 

distribution and homogeneity of plants were different from one site to another, as the 

Juniperus phoenicea L. was the most homogeneous in three study sites, while Pistacia 

lentiscus Pass. and the Cistus incanus L. were homogeneous, each of them in one site 

separately. Average vegetation coverage, loss rates of vegetation cover, and number of plant 

individuals lost per hectare were calculated for all plant species under study in the five 

locations. The results have found a significant loss of plant species covering the study sites, 

and the highest percentage of decline was for Juniperus phoenicea L, Pistacia lentiscus pass. 

and Ceratonia siliqua L, while the Rhammus alaternus L., Saureja thymbra L., Phlomis 

floccose D.Don, Cistus incanus L., Marrubium volgare L. and Sarcopoterium spinksum L. 

showed a  decrease, but at a lower rate. 

  Keywords: vegetation cover - AL Jabal Al Akhdar - urban sprawl – biodiversity-Forests 
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 تكمن مشكلة الدراسة يف الًتاجع احلاصل يف الغطاء النبايت والتنوع احليوي لألنواع النباتية نتيجة لالستخدامات :مقدمة     
والتزايد السكاين الواضح الذي كان متمثال يف استغالل  أراضي الغابات و تقلص الرقعة  (الزحف العمراين)اخلاطئة لألراضي 

 .ادلغطاة باألنواع النباتية ،  ىذه الدراسة تسلط الضوء على مشكلة مهمة جداً حملاولة إنقاذ ما تبقى من أنواع شجرية و شجريية  
وتعترب ظاىرة التدىور يف الغطاء النبايت من الظواىر ادلنتشرة بشكل كبري األمر الذي ينذر مبشاكل بيئية تؤثر بشكل أو بأخر يف 

للتعرف على كمية الفقد النبايت احلاصل لألنواع النباتية وزلاولة إغلاد بعض هتدف ىذه الدراسة أن . ادلوارد الطبيعية ادلتجددة 
التقنيات و اآلليات اليت من خالذلا نستطيع إيقاف ىذا التدىور أو ادلساعلة ولو قليال بتقليل الفقد ويبدأ ذلك بزيادة التوعية 

 القوانني واحملافظة على التوازن يف الغطاء النبايت الذي وتطبيقالبيئية و ورسم سياسات تنموية تعتمد على مشاريع التنمية ادلستدامة 
 . يعترب عصب النظام البيئي
 لدراسة ( 4) جدول حيث مت اختيار مخسة مواقع- تقع منطقة الدراسة يف اجلبل األخضر من ليبيا :      مواد وطرق البحث 

التغري احلاصل يف الغطاء النبايت والعوامل اليت ساعلت يف ذلك واليت من أعلها النشاطات البشرية ادلتمثلة يف الزحف العمراين ودتتد 
حيث حددت ادلواقع باالعتماد على ادلخططات السكانية  (حىت منطقة سطية غربا– ادلنصورة شرقا  )منطقة الدراسة من 

مت حتديد . وتأثرياهتا على نسب الغطاء النبايت الشجري و الشجــريي و على خط واحد فيما بينها لضمان التماثل بني العينات 
، بعد ذلك مت تقسيم العينة إىل قطاعات (ربع ىكتار يف العينة لكل موقع  ) م 50*50مســـاحة العيـــنات يف كل موقع بواقـــع 

 مًت 10 مًت لكل قطاع خطي وعلى مسافات متساوية بني القطاع واألخر مبسافة 50طولية باستـــــخدام الشريط ادلـــــــًتي بطول 
، بدأت الدراسة حبصر األنواع النباتية ادلوجودة يف كل ادلواقع سواء كانت [10]لنتحصل على مخس قطاعات طولية يف كل موقع 

نباتات شجرية أو شجريية ودتت دراسة النباتات الواقعة على القطاعات الطولية و حتديد النوع النبايت كداللة على التنوع احليوي 
ادلوجود كما مت حساب الطول والعرض لكل النباتات ادلالمسة للقطاع اخلطي باستخدام ادلسطرة ادلدرجة و حساب التغطية 

 كما مت إجراء .ومقارنة األنواع النباتية يف كل موقع  (التشابو والتجانس )والوفرة والًتكيب النبايت و حساب معامل شانون 
 لتحديد Google earth دتت االستــــعانة بتطبيق .ادلــــقارنات بني النباتات ادلتـــــشاهبة يف ادلواقع اخلمسة لكل نوع نبايت 

 (عينة الدراسة )ادلساحات الكلية لكل ادلواقع ومعرفة كمية الفقد احلاصل يف الغطاء النبايت و التنوع والتغطية يف ربع اذلكتار 
 .وحتويل الفقد يف التغطية والتنوع إىل ادلساحة الكلية لكل موقع
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خريطة توضح مواقع العينات ادلختارة لدراسة الغطاء النبايت لألنواع النباتية يف اجلبل األخضر   (1)الشكل 

: إحداثيات المواقع المختارة لدراسة الفقد في الغطاء النباتي وعالقته بالنشاطات العمرانية  (1)الجدول 
 إحداثيات المواقع تحت الدراسةالمواقع 

 21.919219E 32.857273وقع األول امل
 21.952202E 32.840077وقع الثاين امل
 21.895652E 32.871448وقع الثالث امل
 21.892308E 32.833475وقع الرابع امل
 21.907519E 32.846434وقع اخلامس امل

 

 باألنواع النباتية ادلختلفة فعلى الرغم من صغر تزخرتعترب منطقة اجلبل األخضر من ادلناطق اليت  :      الدراسات السابقة
من األنواع النباتّية ادلنتشرة يف ليبيا، كما قدر عدد نباتاهتا % 50مساحتها إال أهنا دتتاز بتنوع عايل ودتتلك ىذه ادلنطقة أكثر من 

 نوعا من 75ىناك حوايل  ، كما[5] نوع 2000 نوع من إمجايل األنواع النباتية الليبية اليت يقدر عددىا  حبوايل 1100حبوايل 
العرعر  أشجاربأن  [4]يعترب .من رلموع األنواع النباتية يف ليبيا  % 4النباتات ال تنمو إال يف ىذه ادلنطقة و تشكل حوايل 

 إضافة ، اجلبل األخضر مبناطق اخلضرة دائمة والشجريات األشجار أعداد إمجايل من%  80 ظلوىا شكل يفتو األعلى انتشارا
 يضم الغطاء كما .ادلنطقة يف السائدة األنواع أىم و السدر اليت تعترب من و اجلداري والبلوط والزيتون واخلروب و البطوم للشماري

 والزريقا وعشبة األرنب والزعًت الكليل أعلها من اليت والعطرية الطبية النباتات من ىامة أنواعاً  األخضر اجلبل مبنطقة الطبيعي النبايت
كشف التغريات ادلكانية و خالل تدىور الغطاء النبايت وتأثريه على األنظمة البيئية   ويعتربواحلالب و القميلة والشيح واحلرمل
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باستخدام تقنيات االستشعار عن  [1]  2017-1985 على حتليل الصـور الفضائية اليت مت التقاطهما لفًتة اليت تعتمدالزمانية 
بعد وحتديد حجـم التدىور الذي كان سببو العوامـل البشـرية ادلختلفة وادلتمثلة يف األساليب اخلاطئة للزراعة و احلراثـة و نظام التبوير 

والرعي اجلائر و الزحف العمراين فقد لوحظ تسـابق ىذه العوامل فـي رسم مالمح جديدة للغطاء النبايت دلا ذلا من سلاطر على 
التوسع العمراين  بأن [8]وقد الحظ  .ادلستويني احلايل وادلستقبلي ويؤثر بيئيا بشكل مباشر إذ يقـود إىل إفالس بيئي يف ذلك ادلورد

باخلدمة ادلقدمة لسكان ىذه ادلدن فكلما زاد حجم ادلدن تعددت الوظائف فإذا كانت ىذه األراضي تتمتع يتأثر يف أي مدينة 
بوظائف إقليمية ونفوذ أكرب، فإن ذلك سوف ينعكس على النمو العمراين  وتطور استعماالت األرض فيها حيث يغادر السكان 

 مركز ادلدينة باتت اتساعإىل الضواحي واألرياف اجملاورة من ادلدن بسبب ارتفاع القيم العقارية لألراضي احلضرية، وبسبب 
 واليت صلدىا [6]اليت عرضها وتعترب ظاىرة الزحف العمراين للمدن . الضوابط البيئية تساعد يف تطور ادلدينة وتوسعها يف ادلستقبل

تتجو ضلو أطراف ادلدينة على حساب األراضي الزراعية وأراضي الغابات، و أسباهبا وعوامل نشوءىا و خاصة العمرانية، فقد 
خلصت ىذه الدراسة إىل أن ىذه الظاىرة تطورت وانتشرت خاصة ضلو أطراف ادلدينة، شلا أحدث تغيريا جذريا على رلال ادلدينة 
و أفقدىا وظيفتها يف التوجيو و التنظيم ، وكل ذلك ػلدث يف ظل غياب سلططات النمو العمراين و سلططات شغل األرض اليت 

وأُعترب قياس مؤشرات ودالئل التنوع احليوي من الطرق اليت توضح . مل تقوم بدور أكرب ػلد من تطور ىذه الظاىرة والتحكم فيها
 )ساب أعداد النباتات يف اذلكتار الواحد لثالث مواقع  بح[4]قام حيث ،  ماةمدى تقدم أو تراجع الغطاء النبايت يف منطق

ألىم األشجار السائدة وادلمثلة كأعلى انتشار نبايت ألشجار اخلروب و العرعـــر و البطوم حيث  (سطية– الوسيطة – ادلنصورة 
 شجرة يف اذلكتار الواحد ويف 2640لبطوم  شجرة و ا160 شجرة واخلروب 360كان عدد أشجار العرعر يف موقع ادلنصورة  

 للخروب يف اذلكتار الواحد أيضا ويف موقع الوسيطة كان العدد 20 للبطوم و1010 للعرعر و 1904موقع سطية كان العدد 
لنشاطات البشرية على جودة وكثافة الغطاء النبايت يف ا وأثرت.  للعرعر يف اذلكتار الواحد 665 للبطوم و675 للخروب و 15

تناقص األشجار والشجريات واطلفاض إنتاجيتها وصاحب ذلك تعرية الًتبة وسيادة األنواع  [2] بيت دراسة فقدادلراعي الطبيعية 
 .النباتية الغازية
على  (قطع األشجار، والرعي، وإزالة قشور األشجار، وحرق الفحم)بأن ىناك تأثرياً سلبياً لألنشطة البشرية  [16]     أوضح 

قد بني  و.بسبب تأثري األنشطة البشرية السلبية على الغابة  (مغلق)أنواع األشجار يف مواقع الدراسة الثالثة مقارنة مبوقع التحكم 
انتشار الزحف العمراين دائما ما يتعلق بعوامل جذب لسكان ادلدن الكربى بالسكن يف مناطق الضواحي خارج حيز  بأن [7]

ادلدينة وكذلك وجود العامل االقتصادي والرحبي ادلتمثل يف ارتفاع أسعار األراضي الزراعية و الغابية احمليطة بادلدن، شلا يشجع 
أصحاهبا على بيعها ألغراض السكن أو الصناعة أو التجارة ، ونتيجة لذلك نالحظ مشاكل يف  الكهرباء وادلاء و الوقود و ادلوارد 

كما مت قياس التدىور يف .  ويكون انتشار اغلب ادلشاكل وسط الغابات واحلقول الزراعية . األخرى نتيجة للضغط ادلتزايد عليها 
 وذلك بتوظيف استخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظم ادلعلومات اجلغرافية [3]من قبل الغطاء النبايت يف بلدية قصر بن غشري 
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وأشارت نتائج الدراسة إىل أن بلدية قصر بن غشري تتعرض إىل   م، 2009 إىل 1989لدراسة وضــــعية الغطاء النبايت يف الفًتة 
نتيجة االستغالل ادلتزايد % 22 م بنسبة 2009 إىل 1989كل يف الغطاء النبايت يف الفًتة ادلمتدة من سنة آتدىور وت

للمساحات اخلضراء والنمو السكاين وتعامل السكان العشوائي مع مساحات الغطاء النبايت بشكل غري سلطط أثر على إنتاجية 
 .الًتبة وتعريتها وبالتايل جفافها وما يًتتب عنو من آثار سلبية تسهم يف نشاط التصحر مبنطقة الدراسة

 تأثري األنشطة البشرية على إنتاج وتنوع األشجار والبقايا النباتية والتغريات اذليكلية يف الغابات و [15]       وبينت نتائج دراسة 
 كان أعلى من 2010بأن البقايا النباتية يف عام . احلجم وادلساحة القاعدية و تقييم شانون وينر والتساوي والنسبة ادلئوية والًتدد

 و ادلساحة القاعدية واحلجم يف عام 2015 أعلى من عام 2010  وكان العدد اإلمجايل لألشجار واألنواع يف عام 2015عام 
 و اطلفض مؤشر شانون وينر، وبالتايل، فإن ادلوارد البيولوجية ادلتاحة يف موقع الدراسة تتطلب إدارة 2015 أعلى من عام 2010

عن تأثري األنشطة البشرية على تنوع  [12]جيدة للمنطقة من أجل احلفظ والتوازن البيئي واستدامة ادلورد ادلكون، ويف دراسة 
أنواع األشجار وتكوينها داخل األنظمة البيئية للغابات يف تنـــــــزانيا حيث أكدت ىذه النتائج تدىور جودة و حجم األشجار 
ادلفيدة وأثرت بدورىا على تنوع األنواع يف النظام اإليكولوجي للغابات، كما أثرت سلًبا على سبل العيش يف اجملتمعات احمللية 

 .اجملاورة 
زيادة اليت أدت إىل  النمو احلضري السريع والتنمية من خالل بأن تطور ادلناطق احلضرية يسري بوترية سريعة [9]بني       وقد 

نسبة السكان يف ادلناطق احلضرية و يرجع ىذا ادلعدل السريع للزيادة بشكل أساسي إىل توفر فرص عمل أفضل ونوعية حياة 
أفضل وقد صاحب ىذه الزيادة يف الزحف العمراين فقدان األراضي الزراعية ادلنتجة ، وادلساحات اخلضراء ادلفتوحة ، وفقدان 

. ادلسطحات ادلائية 
      إن التغريات ادلكانية و الزمانية الستخدامات األراضي والغطاء النبايت ذلا تأثريات يف احلفاظ على الغابات األطلسية يف 

زيادة يف  [14]دراسة تائج نمناطق العاصمة ساو باولو و اليت تعد ثاين أكثر ادلناطق كثافة سكانية يف الربازيل ، وقد كشفت 
/ ٪ من الغابات يف ادلراحل ادلتوسطة 50٪ يف العقود اخلمسة ادلاضية مرتبطة بشكل مباشر بإزالة 37النمو احلضري بنسبة 

لذلك تشري االجتاىات ادلستقبلية إىل أنو بدون تغيريات يف إدارة ادلنطقة قد حتدث إزالة ، ٪ يف ادلراحل ادلبكرة40ادلتقدمة و 
٪ من الغابات، ويعترب النمو احلضري عامل رئيسي للتغري البيئي العادلي ولو 10الغابات بسرعة وبشكل مستمر حىت يتبقى 

أي النمو احلضري ادلنتشر )تأثريات مهمة على التنوع البيولوجي، ومن خالل حتليل تأثريات ادلكونات ادلختلفة لالمتداد احلضري 
 فقد ،على ثراء األنواع جملموعة متنوعة من اجملموعات التصنيفية اليت تغطى بالطحالب واألشجار [11]من قبل  (والواسع النطاق

سيما على نطاق ادلناظر الطبيعية مع تكاثر النباتات غري األصلية والنباتات  أظهرت النباتات أقوى تأثراً لالمتداد احلضري ال
بأن ىناك تغري ملحوظ يف الغطاء  [13]كما أظهر .القاسية كما كان للمنطقة احلضرية أكرب مساعلة يف مثل ىذه التأثريات 

النبايت يف اجلبل األخضر من ليبيا واطلفاض مساعلة ادلراعي والغابات يف التغطية النباتية وميكن أن يعزى ذلك لألنشطة البشرية 
.  والتوسع العمراين
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     ويعد النمو العمراين أكثر األنشطة البشرية تأثريًا يف مجيع أضلاء العامل حيث أدى الزحف العمراين إىل أظلاط تنمية حضرية غري 
 بأن توسع ادلدينة  و اليت بينت[17]من قبل مستدامة وتبني ىذه الدراسة يف تنزانيا ، اليت مت فيها تطبيق طريقة الغابة العشوائية 

اثر بشكل سليب على خدمات النظام البيئي بسبب ادلراعي والغابات البكر اليت توفر خدمات النظم  (استعماالت األرض ادلبنية)
البيئية األساسية مثل الكربون حيث مت استبدال وعزل التنوع البيولوجي النبايت بغطاء أرضي مكون من أبنية عمرانية ما أدى إىل 

. تراجع الغطاء النبايت  بشكل كبري يف الغابات األفريقية

 نتائج احلصر النبايت بأن األنواع ادلتواجدة يف ادلواقع اليت حتت الدراسة تتكون من نباتات أوضحت:     النتائج والمناقشة 
شجرية و شجريية وكانت األشجار اخلشبية ىي األكثر تواجدا، حيث كانت أشجار وشجريات العرعر و البطوم والسلوف 

والزىرية و الرببش ىي األكثر انتشارا وسجلت يف كل ادلواقع بينما كانت النباتات األخرى ادلصاحبة ذلا اقل تواجد وانتشارا فقد 
 الدراسة بان النباتات السائدة يف تلك ادلنطقة ىي نباتات البطوم والعرعر والسلوف بينتتواجدت يف مواقع دون األخرى، وقد 

 إمجايل من%  80 ظلوىا تشكل يف و العرعر األعلى انتشارا أشجار  اعترب بأنالذي [4]والزىرية و الرببش وىذا يتفق مع دراسة 
 .ادلنطقة ىذه يف السائدة األنواع أىم واخلروب اليت اعتربت و البطوم للشماري إضافة والشجريات، األشجار أعداد

األشجار والشجيرات المكونة للغطاء النباتي المنتــــــشرة في منطقة الدراســـــة   (2)الجدول 
شكل احلياة العائلة  االسم العلمياسم النبات 
شجرة  Juniperus phoenicea L. Cupressaceae* العرعر الفينيقي 

شجرة   Pistacia lentiscus Pass. Analardiaceea* البطوم 
شجرة  Rhammus alaternus L. Rhamnaceae* السلوف 
شجرة  Calicotome villosa (Poir.)Link. Fabaceae القندول
شجرية  Globularia alypum Linn. Globulariaceaeالزريقا 

شجرة  Phillyrea media L. Oleaceaeالسخاب 
شجرية  Arbutus pavarii Pamp. Ericaceaeالشماري 
شجرية  Saureja thymbra L. Lamiaceaeزعًت اجلبل 
شجرية  Marrubium volgare L. Lamiaceaeالنميلة 
شجرية  Phlomis floccose D.Don. Lamiaceae* الزىرية

شجرية  Sarcopoterium spinksum L. Rosaceaeالشربق 
شجرة  Ceratonia siliqua L. Caesalpiniaceaeاخلروب 

شجرية  Cistus incanus L. Cistaceae* الرببش
 النباتات التي سجلت في كل المواقع  * 
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: متوسط الوفرة والتركيب النباتي لألنواع الشجرية و الشجيرية ومعامل التشابه والتجانس في الموقع األول
     بينت النتائج بأن توزيع األشجار والشجريات يف ادلوقع األول كان مبعثر وغري متجانس بانتشار بعض األنواع النباتية 

 بينما كانت شجرية النميلة 0.79واطلفاض االنتشار ألنواع أخرى، وكانت أشجار البطوم االكثرا جتانس يف التوزيع مبعامل جتانس 
 .(3)  اجلدول 0.06األقل انتشارا وجتانساً على عكس أشجار البطوم مبعامل جتانس 

 
و تأثرياتو على الغطاء النبايت لألنواع النباتية  يف ادلوقع االول مظاىر األنشطة العمرانية  (2)الشكل 

 على التوايل بينما 18.86 ، 32.47     وقد بينت الدراسة أيضاً تفوق أشجار العرعر و البطوم يف الوفرة النباتية مبتوسط وفرة 
 تواليا ويتماشى ىذا مع دراسة 3.5 ، 5.4اقتصر الًتكيب األعلى لألنواع النباتية على أشجار العرعر و الشماري مبتوسطات 

 أىم األشجار السائدة يف ىذه ادلنطقة كانت أشجار العرعر و البطوم كأعلى انتشار نبايت يف موقع ادلنصورة  اليت ذكرت بأن[4]
.  شجرة يف اذلكتار2640لبطوم  شجرة يف اذلكتار و ا360حيث كان عدد أشجار العرعر 

: متوسطات الوفرة والتركيب النباتي ومعامل التجانس لألشجار والشجيرات في الموقع األول (3)الجدول 

 
 

 

 معامل التجانس معامل التشابومتوسط الوفرة  متوسط الًتكيب النبايتالنوع 

 0.16 5.24 6.28 0.6الرببش شجرية 
 0.79 24.09 18.86 2.9البطوم شجرة 
 0.65 19.88 16.26 0.7الزىرية شجرية 
 0.51 15.64 13.67 2.2السلوف شجرية 
 0.21 6.45 7.37 3.5الشماري شجرة 

 0.06 1.74 3.33 1.2النميلة شجرية 
 0.46 14.33 12.84 3.1السخاب شجرة 

 1.60 49.16 32.47 5.4العرعر شجرة 
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 :متوسط الوفرة والتركيب النباتي لألنواع الشجرية و الشجيرية ومعامل التشابه والتجانس في الموقع الثاني

بأن انتشار معظم األشجار والشجريات يف ادلوقع الثاين كان غري متجانس عدا أشجار  (4)     أوضحت ىذه الدراسة اجلدول 
 ورمبا يرجع ذلك لسيادة االنتشار ذلاذين النوعني 0.58 ، 0.85العرعر و البطوم اليت كانت شلثلة كأعلى نسب جتانس مبعامل 

انتشارا يف ثالث مواقع مدروسة لتبني النباتات أكثر ك أشجار العرعر و البطوم  تواجد[4]فقد بينت دراسة ، يف منطقة الدراسة 
. سيادة ىذه األنواع يف مناطق اجلبل األخضر 

 
 و تأثرياتو على الغطاء النبايت لألنواع النباتية  يف ادلوقع الثاينمظاىر األنشطة العمرانية  (3)الشكل 

      

 ، كما بينت النتائج سيادة أشجار العرعر و البطوم 0.04وقد لوحظ تراجع شجرية الشربق وكانت أقل تواجدا مبعامل جتانس    
 على التوايل ، وقد كانت شجرية الشربق األقل كذلك يف الوفرة 18.67 ، 24.48يف ادلوقع الثاين يف الوفرة النباتية مبتوسطات 

 بينما تراجعت شجرية الزعًت يف 4.1 ، أما أشجار اخلروب فقد تفوقت يف الًتكيب النبايت مبتوسط 3.84النباتية مبتوسط 
الذي أعترب بأن اآلثار السلبية لألنشطة البشرية  [2]مع  و يتفق ىذا 0.8الًتكيب النبايت وكانت األقل يف ىذا ادلوقع  مبتوسط 

 يف صورة تناقص األشجار والشجريات واطلفاض إنتاجيتها وسيادةوكان أثرت على جودة وكثافة الغطاء النبايت يف ادلراعي الطبيعية 
 .األنواع النباتية الغازية والغري مرغوبة

: متوسطات الوفرة والتركيب النباتي ومعامل التجانس لألشجار والشجيرات في الموقع الثاني  (4)الجدول 
 معامل التجانس معامل التشابومتوسط الوفرة  متوسط الًتكيب النبايتالنوع 

 0.27 11.33 10.80 0.9الرببش شجرية 
 0.58 23.91 18.67 2.9لبطوم شجرة ا
 0.09 3.80 4.06 4.1اخلروب شجرة 

 0.32 13.49 12.16 0.8الزعًت شجرية 
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 0.16 6.38 7.23 1.0الزىرية شجرية 
 0.36 14.33 12.89 1.9السلوف شجرة 

 0.04 1.77 3.84 1.0الشربق شجرية 
 0.17 7.11 7.88 3.2السخاب شجرة 

 0.85 34.27 24.48 3.9العرعر شجرة 

 
: متوسط الوفرة والتركيب النباتي لألنواع الشجرية و الشجيرية ومعامل التشابه والتجانس في الموقع الثالث 

      بينت النتائج سيادة نبات الرببش بعكس ادلوقعني األول والثاين حيث أظهرت شجرية الرببش انتشارا متجانسا مبعامل  
 بينما تباينت األنواع األخرى يف االنتشار والسيادة وكانت أشجار اخلروب ىي األكثر عشوائية يف التوزيع .(5) اجلدول 0.80
 ورمبا يعزى ذلك لًتاجع أعدادىا أو الطلفاض انتشارىا يف ادلوقع الذي مت اختياره، كما حافظت شجرية الرببش 0.01مبعامل 

 على التوايل، بينما كانت أشجار اخلروب 19.99 ، 27.22ومعها أشجار العرعر وكانت األعلى يف الوفرة النباتية مبتوسطات 
بأن األنشطة البشرية أثرت على إنتاج وتنوع األشجار والبقايا النباتية  [15]وقد الحظ  ، 2.07األقل وفرة نباتية مبتوسط 

والتغريات اذليكلية يف الغابات و احلجم وادلساحة القاعدية و تقييم شانون وينر والتساوي والنسبة ادلئوية والًتدد، حيث كان ىناك 
.   2015 و 2010اطلفاض واضح يف مؤشرات الغطاء النبايت للغابات يف ادلقارنة اليت مت إجرائها بني عامي 

 
  و تأثرياتو على الغطاء النبايت لألنواع النباتية يف ادلوقع الثالثمظاىر األنشطة العمرانية  (4)الشكل 

     

  يليها أشجار اخلروب 4.0وعادت سيادة أشجار العرعر يف الًتكيب النبايت كنباتات دائمة التواجد يف كل ادلواقع مبتوسط     
، بينما كانت شجريات الزعًت والزىرية و النميلة األقل تركيبا يف الغطاء النبايت مبتوسط تركيب واحد لألنواع الثالثة  3.8مبتوسط 
0.9. 
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: متوسطات الوفرة والتركيب النباتي ومعامل التجانس لألشجار والشجيرات في الموقع الثالث  (5)الجدول 

 معامل التجانسمعامل التشابو متوسط الوفرة  متوسط الًتكيب النبايتالنوع 
 0.80 39.14 27.22 1.1الرببش شجرية 
 0.39 18.57 15.37 3.0البطوم شجرة 
 0.01 0.66 2.07 3.8اخلروب شجرة 

 0.47 23.12 18.23 0.9الزعًت شجرية 
 0.02 1.02 2.46 0.9الزىرية شجرية 
 0.25 12.27 11.25 1.6السلوف شجرة 

 0.54 26.33 19.99 4.0العرعر شجرة 
 0.09 4.02 5.28 0.9النميلة شجرية 

 

 

: متوسط الوفرة والتركيب النباتي لألنواع الشجرية و الشجيرية ومعامل التشابه والتجانس في الموقع الرابع 
      تبني ىذه الدراسة بأن أشجار العرعر و البطوم كانت ىي األنواع السائدة و األكثر تواجدا يف ادلواقع اليت حتت الدراسة 

و أثبتت انتشارا اكرب وجتانسا أفضل من األنواع األخرى وكانت سيادة أشجار العرعر واضحة يف كل ادلواقع مبعامل  (6)اجلدول 
 ، بينما تشابو اخلروب مع ادلوقع الثالث كأكثر النباتات تراجعا يف االنتشار 0.51 يليها أشجار البطوم مبعامل 0.84جتانس 

 .  0.03والتوزيع مبعامل جتانس 

 
  و تأثرياتو على الغطاء النبايت لألنواع النباتية يف ادلوقع الرابعمظاىر األنشطة العمرانية  (5)الشكل 

 26.64واستمر تفوق  أشجار العرعر و البطوم يف الوفرة النباتية والًتكيب كأعلى متوسطات لكال النوعني مبتوسطات           
بينما تراجعت شجرية الزىرية وكانت ىي  األقل يف الوفرة ،   للًتكيب النبايت على التوايل 2.8 ، 3.8 للوفرة و 18.71، 
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، وقد الحظ  ويشري ىذا إىل السيادة النباتية اليت كانت لبعض األنواع الشجرية  توالياً 0.8 ، 6.0والًتكيب النبايت مبتوسطات 
 فقدان األراضي الزراعية ادلنتجة ، وادلساحات إىل  وأدت ىذه الزيادة تطور ادلناطق احلضرية كان يسري بوترية سريعة بأن[9]

 .اخلضراء ادلفتوحة ، وفقدان ادلسطحات ادلائية

:  متوسطات الوفرة والتركيب النباتي ومعامل التجانس لألشجار والشجيرات في الموقع الرابع (6)الجدول 

معامل التجانس معامل التشابو متوسط الوفرة  متوسط الًتكيب النبايتالنوع 
 0.33 15.10 13.30 1.0 الرببششجرية 
 0.51 23.95 18.71 2.8 البطومشجرة 
 0.03 1.48 2.96 2.5 اخلروبشجرة 

 0.10 4.74 6.00 0.8 الزىريةشجرية 
 0.20 9.08 9.20 2.0 السلوفشجرة 

 0.38 17.28 14.71 1.1 الشربقشجرية 
 0.21 9.80 9.78 0.6 الزعًتشجرية 
 0.84 38.09 26.64 3.8 العرعرشجرة 

 

 

:  متوسط الوفرة والتركيب النباتي لألنواع الشجرية و الشجيرية ومعامل التشابه والتجانس في الموقع الخامس
بأن أشجار البطوم والعرعر حافظت على سيادهتا وانتشارىا ادلتجانس بعكس  (7)    كادلواقع السابقة بينت النتائج اجلدول 

 بينما جاءت 0.94األنواع األخرى اليت كان انتشار معظمها عشوائيا وكانت أشجار العرعر أفضل النباتات جتانسا مبعامل 
 أشجار العرعر و البطوم بأن [4] مازالت النتائج تبني سيادة بعض األنواع النباتية فقد بني ، 0.49أشجار البطوم ثانيا مبعامل 
بينما مل تذكر الدراسة شجرية الشربق كنبات موجود يف ىذا ادلوقع ورمبا يعزى ظهوره كداللة على كانت ىي األنواع السائدة 

 . الًتاجع احلاصل يف الغطاء النبايت

 
  و تأثرياتو على الغطاء النبايت لألنواع النباتية يف ادلوقع اخلامسمظاىر األنشطة العمرانية  (6)الشكل 
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حيث تراجعت أشجار اخلروب يف موقع سطية ليتشابو مع ادلوقعني الثالث والرابع كأكثر النباتات الغري متجانسة مبعامل     
 على التوايل وشاركت 17.09 ، 27.81 ، بينما يف معظم ادلواقع تفوقت أشجار العرعر و البطوم يف الوفرة مبتوسطات 0.05

 للخروب بينما كانت شجرية 2.8 للعرعر ، 3.2أشجار اخلروب أشجار العرعر كأعلى نسب يف الًتكيب النبايت مبتوسطات 
 وتشاركت شجريات الشربق و الزعًت أقل متوسط يف الًتكيب النبايت مبتوسط 7.42الزىرية ىي األقل يف الوفرة النباتية مبتوسط 

 بأن األنشطة البشرية أثرت بشكل سليب [16] وتعترب ىذه النسب قليلة إذ ما قورنت مبساحات زلمية فقد أوضح 0.6واحد 
على أنواع األشجار يف مواقع الدراسة الثالثة مقارنة مبوقع  (قطع األشجار ، والرعي ، وإزالة قشور األشجار ، وحرق الفحم)

 .(موقع مغلق)التحكم 

 :متوسطات الوفرة والتركيب النباتي ومعامل التجانس لألشجار والشجيرات في الموقع الخامس  (7)الجدول 
معامل التجانس معامل التشابو متوسط الوفرة متوسط الًتكيب النبايت النوع 

 0.27 11.66 10.98 0.8 الرببششجرية 
 0.49 21.08 17.09 2.5 البطومشجرة 
 0.16 6.78 7.42 0.8 الزىريةشجرية 
 0.42 18.06 15.20 1.2 السلوفشجرة 
 0.05 2.23 3.73 2.8 اخلروبشجرة 

 0.34 14.70 12.97 0.6 الزعًتشجرية 
 0.16 7.39 7.98 0.6 الشربقشجرية 
 0.94 40.23 27.81 3.2 العرعرشجرة 

 

 

: متوسط الوفرة ومعامل التشابه والتجانس لألشجار والشجيرات المتشابه في المواقع الخمسة
 مت إجراء ادلقارنات بني األشجار والشجريات ادلتشاهبة يف ادلواقع اخلمسة لكل من أشجار العرعر و البطوم والسلوف والزىرية      

 مبتوسط وفرة نباتية الثاينبأن انتشار أشجار العرعر كان األعلى يف ادلوقع  (8)و الرببش وقد لوحظ من خالل نتائج اجلدول 
 ، وقد تفوقت 0.94 مبعامل جتانس اخلامس بينما كان انتشار النبات األكثر جتانسا ألشجار العرعر يف ادلوقع 32.47بلغت 

 وكان أكثر جتانسا يف نفس ادلوقع مبعامل 18.86 مبتوسط وفرة نباتية االولأشجار البطوم من حيث االنتشار والوفرة يف ادلوقع 
 بينما كانت 15.20 مبتوسط بلغ اخلامسالنباتية للموقع        ، وقد كانت أشجار السلوف األعلى يف الوفرة 0.79جتانس 

 بأن النمو احلضري ىو أحد أسباب التغريات تبني، وقد  0.51 مبعامل االولىذه األشجار موزعة بطريقة أكثر جتانسا يف ادلوقع 
٪ يف العقود اخلمسة ادلاضية مرتبطة بشكل مباشر 37ادلكانية و الزمانية للغطاء النبايت حيث كانت الزيادة يف النمو احلضري 
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٪ يف ادلراحل ادلبكرة وإذا مل ػلدث أي تغيري يف إدارة ادلناطق 40ادلتقدمة و / ٪ من الغابات يف ادلراحل ادلتوسطة 50بإزالة 
 وحافظت شجرية الرببش على سيادهتا وتوزيعها ، [14] وادلساحات ادلغطاة باألنواع النباتيةسُيحدث ذلك إزالة وتراجع الغابات 

 ، وقد لوحظ من 0.80 للوفرة ومبعامل جتانس 27.22 كأعلى النباتات يف الوفرة والتوزيع مبتوسط الثالثادلتجانس يف ادلوقع 
 وبتوزيع أكثر جتانسا 16.26 كأعلى متوسط للوفرة النباتية مبتوسط واحدخالل ىذه البيانات تفوق شجرية الزىرية يف ادلوقع 

 الشوكية منها مبثابة تغري ملحوظ ػلدث للغطاء النبايت ة ، وقد يعترب ظهور الشجريات النامية بني األشجار وخاص0.65مبعامل 
. [13] يف اجلبل األخضر من ليبيا وقد يعزى ذلك لألنشطة البشرية والتوسع العمراين

: متوسط الوفرة ومعامل التشابه والتجانس لألشجار والشجيرات المتشابه في المواقع الخمسة  (8)الجدول 
 .Juniperus phoenicea L العرعــــــــــــر شجرة النوع النبايت 

 معامل التجانسمعامل التشابو  متوسط الوفرة ادلواقع
1 24.48 34.27 0.85 
2 32.47 49.16 1.60 
3 19.99 26.33 0.54 
4 26.64 38.09 0.84 
5 27.81 40.23 0.94 

 .Pistacia lentiscus Pass  البطـــــــــــــــــومشجرة النوع النبايت 
 معامل التجانسمعامل التشابو  متوسط الوفرة ادلواقع
1 18.86 24.09 0.79 
2 18.67 23.91 0.58 
3 15.37 18.57 0.39 
4 18.71 23.95 0.51 
5 17.09 21.08 0.49 

 Rhammus alaternus L السلــــــــــــــــــوف شجرة النوع النبايت 
 معامل التجانسمعامل التشابو  متوسط الوفرة ادلواقع
1 13.67 15.64 0.51 
2 12.89 14.33 0.36 
3 11.25 12.27 0.25 
4 9.20 9.08 0.20 
5 15.20 18.06 0.42 
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 Cistus incanus Lالرببـــــــــــــــــــش شجرية النوع النبايت 
 معامل التجانسمعامل التشابو  متوسط الوفرة ادلواقع
1 6.28 5.24 0.16 
2 10.80 11.33 0.27 
3 27.22 39.14 0.80 
4 13.30 15.10 0.33 
5 10.98 11.66 0.27 

 Phlomis floccose D.Donالزىيــــــــــــــــــرة شجرية النوع النبايت 
معامل التجانس معامل التشابو  متوسط الوفرة ادلواقع
1 16.26 19.88 0.65 
2 7.23 6.38 0.16 
3 2.46 1.02 0.02 
4 6.00 4.74 0.10 
5 7.42 6.78 0.16 

 

 

 

: متوسط التغطية وكمية الفقد النباتي في األنواع النباتية في الموقع األول 
      مت حساب التغطية النباتية لألنواع ادلكونة للموقع األول وكذلك حساب كمية الفقد يف الغطاء النبايت الناجتة عن نشاطات 

بأن أشجار العرعر ىي السائدة بأعلى متوسط  (9)اإلنسان ادلختلفة واليت يف مقدمتها الزحف العمراين وقد بينت النتائج اجلدول 
 153 وبعدد 647.7وبأكرب كمية فقد للغطاء النبايت مبتوسط تغطية  (ربع ىكتار) يف ادلساحة ادلدروسة 6.5للتغطية الذي بلغ 

  واقل كمية فقد يف 0.7شجرة يف اذلكتار ، كما كانت شجرية الرببش أقل النباتات تغطية يف ادلساحة ادلدروسة مبتوسط تغطية 
تراجع كبري يف الذي بني   [3] شجرة يف اذلكتار الواحد ويتماشى ىذا مع 18 وبعدد 65.0الغطاء النبايت مبتوسط تغطية 

نتيجة االستغالل % 22 م بنسبة 2009 إىل 1989أشجار الغابات اليت تعرضت لتدىور وتأكل يف الفًتة ادلمتدة من سنة 
ادلتزايد للمساحات اخلضراء والنمو السكاين وتعامل السكان العشوائي مع مساحات الغطاء النبايت وىذا قد ينذر مبشكالت بيئية 
عديدة يف ادلستقبل القريب منها االصلرافات الصخرية و السيول والفيضانات والتغريات ادلناخية ما يًتتب عنو آثار سلبية تسهم يف 

 .نشاط التصحر
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متوسط التغطية وكمية الفقد النباتي في المساحة تحت الدراسة والمساحة المفقودة لألنواع النباتية في  (9)الجدول 
: الموقع االول 

 
العدد يف الربع النوع النبايت 

ىكتار 
العدد ادلتوقع يف 

اذلكتار 
الفاقد يف األفراد 
النباتية يف اذلكتار 

متوسط التغطية يف 
الربع ىكتار 

متوسط التغطية يف 
ادلساحة ادلفقودة مبساحة 

 (ىـ25.01)
 65.0 0.7 18 24 6 الرببششجرية 
 344.6 3.4 87 116 29 البطومشجرة 
 85.6 0.9 75 100 25 الزىريةشجرية 
 253.9 2.5 63 84 21 السلوفشجرة 
 415.7 4.2 27 36 9 الشماريشجرة 

 120.0 1.2 3 4 1 النميلةشجرية 
 388.5 3.9 36 48 12 السخابشجرة 

 647.7 6.5 153 204 51 العرعرشجرة 
 

: متوسط التغطية وكمية الفقد النباتي في األنواع النباتية في الموقع الثاني  
       من خالل حساب التغطية النباتية لكل األنواع ادلوجودة يف ادلوقع الثاين وحساب كمية الفقد احلاصل يف الغطاء النبايت 

بأن أشجار اخلروب  (10)بسبب النشاط البشري والذي اقتصر بدرجة كبرية على األبنية العمرانية فقد بينت النتائج اجلدول 
 بينما جاءت شجرية الزعًت كأقل نبات 5.6 يليها أشجار العرعر مبتوسط تغطية 7.5تفوقت كأعلى متوسط للتغطية الذي بلغ 

 ، بينما كانت كمية الفقد يف الغطاء النبايت عالية كما ىو احلال يف ادلوقع األول وكان أعلى فقد 1.1يف التغطية النباتية مبتوسط 
 أشجار يف اذلكتار الواحد يليها أشجار العرعر مبتوسط تغطية 9 وبعدد 530يف التغطية النباتية ألشجار اخلروب مبتوسط 

 شجرة يف اذلكتار الواحد يف حني تراجعت شجرية  الزعًت وكانت األقل يف الفقد النبايت مبتوسط تغطية 150 وبعدد 523.7
 تـدىور الغطاء النبايت وتأثريه على األنظمة اليت حتدثت عن [1]دراسة  ىذا مع ، ويتفق شجرية يف اذلكتار 78 وبعدد 106.6

البيئية الذي كان سببو العوامـل البشـرية ادلختلفة وقد لوحظ تسـابق النشاطات البشرية فـي رسم مالمح جديدة للغطاء النبايت دلا ذلا 
. من سلاطر على ادلستويني احلايل وادلستقبلي ، و يقود ذلك بشكل مباشر إىل استنزاف البيئة يف مواردىا ادلتاحة
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كمية الفقد النباتي ومتوسط التغطية في المساحة تحت الدراسة والمساحة المفقودة لألنواع النباتية في  (10)الجدول 
: الموقع الثاني 

 
العدد يف الربع النوع النبايت 

ىكتار 
العدد ادلتوقع يف 

اذلكتار 
الفاقد يف األفراد 
النباتية يف اذلكتار 

متوسط التغطية يف 
الربع ىكتار 

متوسط التغطية يف 
ادلساحة ادلفقودة مبساحة 

 (ىـ23.39)
 120.8 1.3 69 92 23 الرببششجرية 
 385.5 4.1 117 156 39 البطومشجرة 
 530.2 5.7 9 12 3 اخلروبشجرة 

 106.6 1.1 78 104 26 الزعًتشجرية 
 124.1 1.3 45 60 15 الزىريةشجرية 
 263.8 2.8 48 64 16 السلوفشجرة 

 120.1 1.3 18 24 6 الشربقشجرية 
 411.2 4.4 60 80 20 السخابشجرة 

 523.7 5.6 150 200 50 العرعرشجرة 
 

 

: متوسط التغطية وكمية الفقد النباتي في األنواع النباتية في الموقع الثالث  
      مت إجراء ىذه القياسات على ادلواقع اليت حتت الدراسة لقياس التغطية النباتية وتقدير الفقد ، فقد بينت النتائج اجلدول 

 األنواع السائدة يف ادلنطقة ادلتمثلة يف أشجار العرعر و ةزيادة كميات الفقد يف الغطاء النبايت يف ادلوقع الثالث و خاص (11)
 – 192.0 – 266.6 )طية بلغ ــــط فقد يف التغــــواع الثالثة مبتوســـــد عالية ذلذه األنـــــيات الفقــــــت كمــــالبطوم واخلروب فقد كان

ويعترب ىذا داللة على .( شجرة يف اذلكتار لكل نوع على التوايل12 – 111 – 144 توالياً لألنواع الثالثة بعدد  239.4
لتحل زللها  (األشجار اخلشبية)الوضع ادلتأزم الذي يتعرض لو الغطاء النبايت والذي ينذر بفقدان ما تبقى من أنواع نباتية 

الذي أعترب بأن  [11 ]معويتفق ىذا ، شجريات متقزمة و نباتات غري مرغوبة وىذه بداية التصحر وبداية الالعودة للماضي 
النمو العمراين كان عاماًل مهما للتغريات يف تكوين األنواع والتجانس احليوي وثراء األنواع النباتية ، فقد أظهرت النباتات أقوى 
تأثر للنمو احلضري ، ال سيما على نطاق ادلناظر الطبيعية مع تكاثر النباتات غري األصلية والنباتات القاسية كما كان للمنطقة 

. احلضرية أكرب مساعلة يف مثل ىذه التأثريات



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2021/  وليو   / خمسونالعدد الثاني وال

 
 

19 

 ااعة  بنااز     
 المتج–  لية اللت ية  

ISSN 2518-5845 
 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

كمية الفقد النباتي ومتوسط التغطية في المساحة تحت الدراسة والمساحة المفقودة لألنواع النباتية في  (11)الجدول 
: الموقع الثالث 

 
العدد يف الربع النوع النبايت 

ىكتار 
العدد ادلتوقع يف 

اذلكتار 
الفاقد يف األفراد 
النباتية يف اذلكتار 

متوسط التغطية يف 
الربع ىكتار 

متوسط التغطية يف 
ادلساحة ادلفقودة مبساحة 

 (ىـ14.96)
 72.1 1.2 201 268 67 الرببششجرية 
 192.0 3.2 111 148 37 البطومشجرة 
 239.4 4.0 12 16 4 اخلروبشجرة 

 56.2 0.9 135 180 45 الزعًتشجرية 
 62.8 1.1 18 24 6 الزىريةشجرية 
 98.9 1.7 84 112 28 السلوفشجرة 

 266.6 4.5 144 192 48 شجرة العرعر
 60.4 1.0 30 40 10 النميلةشجرية 

 

: متوسط التغطية وكمية الفقد النباتي في األنواع النباتية في الموقع الرابع 
على الرغم من أن ادلساحة كانت اصغر من ادلواقع السابقة إال أن كمية الفقد كانت عالية  (12)  بينت النتائج اجلدول    

 67.3)وكانت مشاهبو للفقد يف األنواع النباتية للموقع الثالث وادلتمثلة يف أشجار العرعر و البطوم واخلروب بفقد يف التغطية بلغ 
وكانت ىذه األنواع  ( شجرة يف اذلكتار لكل نوع نبايت على التوايل9 – 132 – 183 تواليا و بعدد 45.5 – 49.5– 

 3.7 للبطوم و4.0 للعرعر و4.5الثالثة شلثلة للتغطية النباتية يف موقع الدراسة بأعلى متوسطات حيث وصل متوسط التغطية 
 69 للفقد النبايت بعدد 11.5–  للتغطية 0.9للخروب وتراجعت شجرية الزعًت لتكون األقل يف التغطية والفقد النبايت مبعدل 

 الذي يرى بأن تطور ادلناطق العمرانية يسري بوترية سريعة و يرجع ىذا ادلعدل [9] مع ويتماشى ىذا شجرية يف اذلكتار الواحد
السريع للزيادة إىل توفر فرص عمل أفضل ونوعية حياة أفضل وقد صاحب ىذه الزيادة يف الزحف العمراين فقدان األراضي الزراعية 

ىذه القياسات النباتية اذلدف منها الوصول لبعض ادلعطيات ادلنتجة ، وادلساحات اخلضراء ادلفتوحة ، وفقدان ادلسطحات ادلائية ، 
اليت تبني حالة التعايف يف الغطاء النبايت وزيادة التنوع احليوي لألنواع النباتية ، ولكن القياسات أثبتت حجم الفقد والًتاجع 

مبخاطر فقدان الغطاء النبايت، لذلك يلزم ػلذر  أخرى األمر الذي ألنواعواالضلسار لبعض األنواع النباتية واطلفاض النسب 
. االستمرار مبثل ىذه القياسات دلعاجلة و تقليل الفقد احلاصل يف األنواع النباتية 
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كمية الفقد النباتي ومتوسط التغطية في المساحة تحت الدراسة والمساحة المفقودة لألنواع النباتية في  (12)الجدول 
 :الموقع الرابع 

 
العدد يف الربع النوع النبايت 

 ىكتار
العدد ادلتوقع يف 

اذلكتار 
الفاقد يف األفراد 
 النباتية يف اذلكتار

متوسط التغطية يف 
الربع ىكتار 

متوسط التغطية يف 
ادلساحة ادلفقودة مبساحة 

 (ىـ3.1)
 17.8 1.4 93 124 31 الرببششجرية 
 49.5 4.0 132 176 44 البطومشجرة 
 45.5 3.7 9 12 3 اخلروبشجرة 

 14.3 1.2 42 56 14 الزىريةشجرية 
 34.8 2.8 63 84 21 السلوفشجرة 

 18.3 1.5 108 144 36 الشربقشجرية 
 11.5 0.9 69 92 23 الزعًتشجرية 
 67.3 5.4 183 244 61 العرعرشجرة 

 

: متوسط التغطية وكمية الفقد النباتي في األنواع النباتية في الموقع الخامس 
     الزالت النتائج تبني لنا حجم الًتاجع احلاصل يف الغطاء النبايت وعالقتو بالزحف العمراين اخلاطئ والغري مدروس والذي مل 

نتطرق لنتائج قطع األشجار وجرف الًتبة وادلشاكل ادلصاحبة ذلا وإظلا مت دراسة فقط نشاطات اإلنسان ادلتمثلة يف التوسع العمراين 
بان األنواع السائدة واألكثر تواجدا ىي نفس األنواع يف ادلواقع السابقة واليت تضمنت أشجار  (13)، فقد بينت النتائج اجلدول 

العرعر و البطوم واخلروب مع تواجد اقل لشجريات الشربق و الزعًت والزىرية و الرببش و السلوف ، وبينت الدراسة بأن أشجار 
 شجرة 180 على التوايل بعدد 140.3 – 174.0العرعر و اخلروب ىي األعلى يف كمية الفقد يف التغطية النباتية مبتوسطات 

 الذي أعترب ظاىرة الزحف العمراين للمدن تتجو ضلو أطراف [6] شجرة للخروب يف اذلكتار الواحد ويتفق ىذا مع 24للعرعر و
ادلدينة على حساب األراضي الزراعية وأراضي الغابات وىذه الظاىرة تطورت وانتشرت خاصة ضلو أطراف ادلدينة ، شلا أحدث 

تغيريا جذريا يف رلال ادلدن و أفقدىا وظيفتها يف التوجيو و التنظيم ، وكل ذلك ػلدث يف ظل غياب سلططات النمو العمراين و 
سلططات شغل األرض اليت ذلا دور أكرب يف احلد من تطور ىذه الظاىرة والتحكم فيها ، بينما  كانت شجرية الزعًت األقل يف 

 شجرية يف اذلكتار الواحد ، أما يف التغطية النباتية فقد كانت 57 بعدد 31.8كمية الًتاجع مبتوسط فقد يف التغطية النباتية بلغ 
 على التوايل ، بينما 4.0 – 4.1 يليها أشجار اخلروب و البطوم مبتوسط تغطية 5.1أشجار العرعر ىي األعلى مبتوسط 

 العمراين توسعال ويعترب 0.9تشاهبت شجرية الزعًت مع ادلوقع الرابع يف الًتاجع وكانت األقل يف متوسط التغطية لنباتية الذي بلغ 
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 يف ادلقام األول بالتوسع السكاين الذي اثر بشكل  سليب على اكون مدفوعيدائما ما الذي  (استعماالت األرض ادلبنية)دلدن ل
خدمات النظام البيئي وكان ذلك يف صورة استبدال وعزل التنوع البيولوجي النبايت بغطاء أرضي مكون من أبنية عمرانية ما أدى 

 .[17]بشكل كبري يف غابات األشجار إىل تراجع الغطاء النبايت

كمية الفقد النباتي ومتوسط التغطية في المساحة تحت الدراسة والمساحة المفقودة لألنواع النباتية في  (13)الجدول 
 :الموقع الخامس 

 
العدد يف الربع النوع النبايت 

ىكتار 
العدد ادلتوقع يف 

اذلكتار 
الفاقد يف األفراد 
 النباتية يف اذلكتار

متوسط التغطية يف 
الربع ىكتار 

متوسط التغطية يف 
ادلساحة ادلفقودة مبساحة 

 (ىـ8.33)
 40.4 1.2 72 96 24 الرببششجرية 
 135.7 4.0 111 148 37 البطومشجرة 
 40.8 1.2 48 64 16 الزىريةشجرة 
 60.6 1.8 99 132 33 السلوفشجرة 
 140.3 4.1 24 32 8 اخلروبشجرة 

 31.8 0.9 57 76 19 الزعًتشجرية 
 41.4 1.2 33 44 11 شربقشجرية ال

 174.0 5.1 180 240 60 العرعرشجرة 
 

بينت ىذه الدراسة بأن الزحف العمراين أثر بشكال سليب يف حجم التدىور والًتاجع احلاصل للغطاء النبايت  : االستنتاجات
ألشجار الغابات والشجريات يف اجلبل األخضر حيث قلت ادلساحات ادلغطاة باألنواع النباتية وحلت زللها األبنية العمرانية ، وقد 
لوحظ يف ىذه الدراسة اجتاىا واحد يكمن باستمرار الزحف العمراين على حساب أراضي الغابات دون أي دور للجهات الرقابية 

والزراعية يف الدولة وعدم تطبيق القوانني الرادعة شلا سنالحظ نتائجو قريبا يف صور تلوث وتغريات جوية وفقدان مياه األمطار 
. وزيادة الرقعة ادلتصحرة إذا ما استمر بنا احلال يف نفس االجتاه دون أي تغيري

توصي ىذه الدراسة باختاذ التدابري العاجلة حلماية الغطاء النبايت بإغلاد اآلليات اليت تتماشى مع الوضع احلايل للدولة : التوصيات 
عاجلة برفع مستوى الوعي البيئي بني افراد اجملتمع بإقامة الندوات وادلؤدترات التعريفية للتعريف بأعلية الغابات امل، وتبدأ عملية 

رادعة واالستعانة بالتخطيط العمراين احلضري القوانني ال وتطبيقمحاية ادلواقع من خالل ودورىا البيئي تتبعها خطوات عملية 
ة ومعاقبة ادلخالفني ، وتشجري الشتول النباتية واستزراع األنواع النباتية احمللية ادلوجودة يف يوتفعيل اجلهات الرقابية والشرطة الزراع
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ادلنطقة كما يتم تطبيق مبدأ التنمية ادلستدام يف أي مشاريع استثمارية أو عمرانية وفق خطة شاملة ىدفها حتقيق التنمية ادلستدامة 
والبيئة النظيفة من خالل رسم سياسات وخطط تساعد يف الوصول إىل استعماالت األراضي بشكل صحيح دون إحداث أي 

 .خلل على التوازن البيئي بني موارده ادلتاحة
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 : المالحق

   صور فضائية دلواقع الدراسة لفًتات زمنية سلتلفة دلعرفة التغريات الناجتة عن نشاطات اإلنسان العمرانية وتأثريىا على الغطاء 
  (2021 – 2015 – 2009)النبايت خالل سنوات 

 

 

 :صورة فضائية لألنشطة العمرانية وتأثريىا على الغطاء النبايت يف ادلوقع االول من الدراسة  (7)الشكل 

 

 
 :صورة فضائية لألنشطة العمرانية وتأثريىا على الغطاء النبايت يف ادلوقع الثاين من الدراسة  (8)الشكل 
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 :صورة فضائية لألنشطة العمرانية وتأثريىا على الغطاء النبايت يف ادلوقع الثالث من الدراسة  (9)الشكل 

 

 

 :صورة فضائية لألنشطة العمرانية وتأثريىا على الغطاء النبايت يف ادلوقع الرابع من الدراسة  (10)الشكل 
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 :صورة فضائية لألنشطة العمرانية وتأثريىا على الغطاء النبايت يف ادلوقع اخلامس من الدراسة (11)الشكل 

 


