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باإلضافة   ،وتنوع في الحیوانات البریة  ،نباتي كثیف تتمتع منطقة الجبل األخضر بغطاء   

وجیومورفولوجیة ممیزة ، غیر إنھا في اآلونة ، جیولوجیة   ومكونات ،إلي احتوائھا مواقع أثریة

تعرضت إلي تقلص ، واالستغالل المفرط  ،والنمو السكاني المتزاید ،األخیرة نتیجة للتطور التقني

والحیوانیة  والمنظومات البیئیة والنباتیة ،والمیاه ،التربة تدھورو ،مخیف لمساحات الغطاء النباتي

جھود  كانت جل   حیث  وقلة الوعي البیئي ،     ،والتوسع الزراعي  ،والصید ،نتیجة للرعي الجائر

المحمیات الطبیعیة مستحدثھ  وكانت ،وتثبیت الكثبان الرملیة ،مركزة نحو مقاومة التصحر الدولة

یتھا والدور البیئي الذي ستؤدیھ األمر الذي جعلھا ال تقع ضمن    ولم یعرف الكثیر عن  أھم 

   .أولویات برامج التنمیة وتطویر الموارد الطبیعیة في البالد

اء أول منتزه وطني   وبإدراك  ضرورة المحمیات الطبیعیة والمنتزھات الوطنیة جاءت فكرة إنش 

م تاله مجموعة أخري في ث 1977تزه وادي الكوف بمنطقة الجبل األخضر وھو منلیبیا في 

المنتزھات والمحمیات تم اختیارھا في مواقع مختلفة ومتباینة جغرافیًا ومناخیًا وطبوغرافیًا غیر   

 من منطقة الجبل األخضر بإقامة أي نوع       ظولم تح من لیبیا أنھا تقع جمیعًا في المنطقة الغربیة 

  .المحمیات باستثناء منتزه الكوف

 إلقامة بل األخضر للدراسة من أجل التخطیط ووضع مقترحومن ھنا اختیرت منطقھ الج

ومحاولة تطویر وإعادة  اھل ثالث مناطق محمیة إضافة  إلي منتزه الكوف من أجل توفیر الحمایة

وإدخال األنواع المھددة والمنقرضة ،حیث تم تقسیم المنطقة إلى ثالثة أجزاء     ھذه المناطقتأھیل 

وبعد الدراسة المیدانیة والتحلیل والتوزیع   ) رأس الھالل  - شحات -الباكور (تم اختیار مناطق   

الجغرافي للموارد الطبیعیة في المناطق الثالث توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصیات   

المناطق الثالث  تتعرض إلى تدھور كبیر في الغطاء النباتي وتناقصھ، وانقراض     ھذه ن أأھمھا 

لبریة والتي كانت توجد بكثرة في المنطقة سابقًا ومن ھذا المنطلق         العدید من أنواع الحیوانات ا

في منطقة الجبل األخضر  محمیات طبیعیةأوصت الدراسة بضرورة التخطیط السلیم إلقامة 

  .الالحقةووضع البرامج التنمویة  التي تكفل التنمیة المستدامة للجیل الحاضر واألجیال 
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تبع للمحافظة على النظام     إنشاء المحمیات الطبیعیة أحد اإلجراءات األساسیة التي ت   یعد   

أي مساحة من  " : تعرف المحمیة الطبیعیة على أنھاو ،ھ ألغراض مختلفةواستغالل البیئي لتنمیتھ

بما تتضمنُھ من كائنات حیة سواء كانت نباتات أو ) سواء الساحلیة أو الداخلیة ( األرض أو المیاه 

  .)1("لیة أو سیاحیة حیوانات أو أسماك أو ظواھر طبیعیة ذات قیمة ثقافیة أو علمیة أو جما

تلك المساحة من األراضي " المحمیة على أنھا  الیبیة البیئة في قانون حمای ویعرف

محمیة طبیعیة لھدف حمایتھا من الصید الجائر وحمایة     االعامة التي یتم تحدیدھا واعتبارھ 

" األصول الوراثیة البریة بھا من التدھور واالنقراض ومقاومة التصحر وإعادة التوازن البیئي     

   .بناًء على اقتراح من جھاز حمایة البیئة جنة الشعبیة العامة ن اللویصدر بتحدیدھا قرار م

على ضرورة المحافظة على التنوع الحیوي الطبیعي    لیبیاقانون حمایة البیئة في وینص 

تم اإلشارة    كما  المذكور  من القانون  60 – 56ففي المادتین  ، من االستغالل الجائر واالنقراض

الحیاة النباتیة والمحافظة على كافة الحیوانات والطیور       ضرورة تحسین التربة وزیادة   " إلى  

مناطق محمیة یحافظ     تخصیص وفي سبیل ذلك یجب  ،البریة من االنقراض والصید وقلة الغذاء

  . )2("ت والحیوانات والطیور واألسماك فیھا على كافة النباتا

أنما  لى العامة ، إن فكرة المحمیات الطبیعیة ال تعني بالضرورة أماكن مغلقة وممنوعة ع

لمناظر والمكونات الطبیعیة النادرة مع الحفاظ على التوازن بین          اإلنسان ل  ىھدفھا ھو منع أذ 

حیُث إن الزراعة واألنشطة السیاحیة والریاضیة   ،الممارسات التقلیدیة واإلبقاء على میزة الموقع

تتعارض مع الھدف المرجو من     طالما أنھا ال  ،مثًال تعتبر مكملة لفكرة إقامة المحمیات الطبیعیة

إنشائھا ، حیُث أن أحد الدوافع الرئیسة إلنشاء المحمیات یكمن في محاولة تغییر وتبدیل وتحویر    

وتغییر نظرتھ ورؤیتھ للجمال الطبیعي واإلحساس بھ  ، سلوك اإلنسان السلبي تجاه الطبیعة  

                                                
 . 376م، ص 1996، 2سید ارناؤوط، اإلنسان وتلوث البیئة ، الدار المصریة اللبنانیة ، طمحمد ال  ) 1( 
 .60.56، بشأن حمایة البیئة ، ص1982، )7(، قانون رقم مؤتمر الشعب العام   ) 2( 
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مثلي وعقالنیة  استغالھا بصورة والتعایش معُھ في تناغم ووفاق وأن تكون تصرفاتُھ نحو البیئة و

  . )1(على بقاء اإلنسان نفسھبما ال یحدث خلًال في التوازن البیئي الذي یؤثر سلبًا في النھایة 

ت یعد من األسباب الرئیسیة     والذي با  الھائل   وفي الوقت الحاضر ومع التزاید السكاني

یة واالستغالل المكثف لھا ،     التنوع الحیوي وتدھوره نتیجة الضغط على الموارد الطبیع لتناقص

قامة محمیات معزولة إلى حد ما عن المجتمع إلى      إلى حمایة البیئة وأھدافھا من إ النظرة تغیرت

التخطیط البیئي إلقامة     األنواع واألنظمة البیئیة بأتباع أسلوب    جدیدة أساسھا الحفاظ على  نظرة

م األرض وخطط التنمیة لتصبح   محمیات طبیعیة تسیر جنبًا إلى جنب مع تغیر أنماط استخدا          

یؤكد المھتمون بشؤون البیئة على أن تغییر وجمیعھا أكثر توافقًا مع الحفاظ على التنوع الحیوي ، 

أنماط استخدام األرض بإقامة وتخصیص مناطق للمحمیات الطبیعیة یضمن بقاء األنواع البریة      

  . )2(ىخرة األنظمة البیئیة من ناحیة أوالبحریة من ناحیة ، وسالم

المحافظة الواعیة واالستخدام األمثل      ومن ھنا یتضح بأن المفھوم الحدیث للحمایة ھو     

البیئي للموارد   للموارد الطبیعیة وھو أمر یستدعي بالضرورة وجود حاجة ماسة إلى التخطیط       

الطبیعیة والذي یحكمھُ  بالدرجة األولى االعتبارات البیئیة والمردودات البیئیة المتوقعة     

   . )3(روعات وخطط التنمیة المقترحة بعد عملیة المسح الدقیق لھذه المواردلمش

 واألساسیة األولیةتجمیع البیانات  إلىالمحمیات الطبیعیة یحتاج  إلنشاءإن التخطیط 

من العلماء لتبادل المعلومات المطلوبة لتحدید مراكز التنوع الحیوي فیھا، حیث تدعي مجموعات 

 األحیاء حمایتھا، تم ترسل فرق من علماء       جبی مجال وتحدید المواقع التيالتي لدیھم في ھذا ال

تقسیم سریع للتنوع     وتجري ، أنواعھا المواقع الغیر مدروسة من قبل لكي ترصد وتسجل         إلى

   .)4(الجدیدة  لألنواعالحیوي ، یتضمن عمل قوائم 

فسھا شبكة من  وتختلف المحمیات الطبیعیة من بلد ألخر حیثُ  أن كل دولة تتخیر لن       

المناطق المحمیة طبقاً  لمواردھا الطبیعیة وما یستلزم للمحافظة على تلك الموارد بصورة       

                                                
رؤیة في االنثروبولوجیا الطبیعیة، البیطاش سنتر للنشر : یسري دعبس ، المحمیات الطبیعیة في مصر  ) 1( 

 .342م، ص 1999وزیع، والت
عوض عبدالمعبود، المحمیات الطبیعیة في مصر، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، قسم الجغرافیا، كلیة   ) 2( 

 .4م ،ص1996اآلداب جامعـــة القاھـــــرة ، 
 .28یسرى دعبس ، مرجع سبق ذكره ، ص   ) 3( 

( 4    )  Olver,I. and Beattie.A. (1993) A possible Method for the Yapid assessment of 
biodiversity. Conservation Biology 7:562-568. 
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دف على أساس الھ   عیة دولیا ً  مستمرة تضمن دوام استغالل اإلنسان لھا وتصنف المحمیات الطبی

  :من الحمایة على النحو التالي

ت النصب التذكاري ، محمیات   محمیات الصیانة العلمیة ، الحدائق الدولیة ، محمیا    

رد ، مناطق الحمایة الالندسكیب البري والجوي ، محمیات الموا  التحفظ الطبیعي ، محمیات  

محمیات المحیط الحیوي، ، المحمیات المتعددة االستخدامات ، مناطق حمایة     االنثربولوجیة

  .) 1(راث العالميمواقع المی

 

من حیثُ  التنوع الحیوي في مواردھا        لیبیا ل األخضر من أھم مناطق   لجبمنطقة ا تعد

، وتعدد البیئات الطبیعیة بھا ما بین شواطئ وسھول ساحلیة  ) النباتیة والحیوانیة ( الطبیعیة 

 الطبیعیةرى جبلیة ، مما أتاح تنوعاً  واسعاً  في الغطاء النباتي والمصادر ـــومناطق ھضابیة وأخ

ي تتمتع بطاقة  كامنة كبیرة یمكن تنمیتھا بمجھودات  قلیلة بالمقارنة مع باقي مناطق األخرى والت

ومع كل ھذه المقومات      .، مما یؤھلھا لتكون من أنسب المواقع إلقامة المحمیات الطبیعیة      لیبیا

إقامة   السالفة الذكر والتي تتمتع بھا منطقة الدراسة فإنھا تفتقر إلى الحمایة واالھتمام المتمثل في   

ت للحفاظ على التنوع البیئي بھا، وتحاول ھذه الدراسة البیئیة التخطیطیة أن           مثل ھذه المحمیا 

  .تبرز المقومات الجغرافیة التي تؤھل المنطقة إلقامة المحمیات الطبیعیة بھا

 

عیة بالمنطقة ما ھي المقومات الجغرافیة التي تساعد على إقامة المحمیات الطبی     ـ1

  والمشكالت والمعوقات التي تحول دون ذلك ؟

ھل للخصائص االجتماعیة والثقافیة لسكان منطقة الدراسة دور في الحفاظ على التوازن     -2

  موقفھم من البیئة وكیفیة استخدامھم للموارد الطبیعیة ؟البیئي ، وما ھو 

عیة بإقامة المحمیات الطبیعیة بما      إلى أي مدى ُیمكن التخطیط الستغالل الموارد الطبی       - 3

  یؤدي إلى الحفاظ على التوازن البیئي ؟

 
                                                

 .13عوض عبدالمعبود ، مرجع سبق ذكره ، ص  ) 1( 
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طق المحمیات تأتي ھذه الدارسة بمثابة اللبنة األولى للدراسات العلمیة األكادیمیة لمنا    

ة من  في أھم منطق   وكأول موضوع یتناول بیئة المحمیات في إطار جغرافي      ،الطبیعیة في لیبیا

  .وھي منطقة الجبل األخضر  مناطق لیبیا

للحفاظ على   ،كما تعد المحمیات الطبیعیة مستودعا ومخزونا طبیعیا للحیوانات والنباتات

ذا ما تفتقر إلیھ منطقة الدراسة ، كما وتعد عملیة تنمویة          وھ ،تواجدھا من التدھور واالنقراض

تفاعل والتأثر بینھما وبایجابیة من أجل حیاة        شاملة ترتبط باإلنسان وعالقتھ بالبیئة وضرورة ال

  .بیئیة سلیمة

ضمان استمرار التنوع الحیوي   الطبیعیة ھي األساس في وتعتبر مناطق المحمیات  

الطبیعي ، وحفظ الجینات الوراثیة للحیاة البریة ، كما تساھم ھذه المحمیات في صیانة الموارد        

فاءة اإلنتاجیة للبیئة الطبیعیة وبالتالي استمرار     وتدعم التنمیة وذلك عن طریق ضمان صیانة الك

، كما توفر المحمیات فرص للبحث العلمي  االستفادة من المیاه والمنتجات النباتیة والحیوانیة 

للفصائل البریة في محیطھا الحیوي ، وتعطي أیضا الفرصة لصناع القرار السیاسي والجمھور      

   . ة واالستخدام األمثل لألراضي الھامشیةللمشاركة في صیانة البیئة والتنمیة الریفی

 

  :ي ـق األتـى تحقیـة إلـذه الدراســدف ھـتھ

لتكون من أنسب   ،إبراز المقومات والعوامل الجغرافیة التي تؤھل منطقة الجبل األخضر   - 1

ة والحیوانیة، المواقع إلقامة المحمیات، والكشف عن أنواع الكائنات الحیة النباتی 

  .والمكونات األثریة والجیولوجیة والعمل علي صیانتھا 

التي حالت دون إقامة محمیات طبیعیة بالمنطقة خالل       والمعوقات توضیح أھم األسباب   - 2

  .العقود الماضیة 

بیعیة بھا بالدعوة    السعي إلي المحافظة علي المواقع التي من الممكن إقامة المحمیات الط   -3

  .اللھا والمحافظة علیھا ، والتوصیة بتخطیط محمیات طبیعیة بالمنطقةیم استغتنظ إلى
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ول ـخطي ط   فلكیًا بین   )1(الخریطة   في كما ھو مبین     ل األخضر ـــة الجبــع منطقــتق

)26   ً3  َ23o    13َ  7ً   20 ـo  (  ودائرتي عرض  شرقا )32َ  4ً   30o    32ـo (  ًیطل و، شماال 

إلى غرب شحات عند   ًاشرق من رأس التین آویمتد طبیعی الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط ، على

ان جنوبا  ھضبة البطن   ومن البحر المتوسط شماال إلى      )كم  150(بطول یصل إلى   رأس عامر

  . )*(تقریبًا  2كم) 17040( وتبلغ المساحة اإلجمالیة لمنطقة الدراسة حوالي، )كم 250(بطول 

تم اختیار ثالثة مناطق فیھا وھي        أجزاء ولة الدراسة تم تقسیم المنطقة إلى ثالثة    ولسھ

   .ومنطقة رأس الھالل  ،شحات األثریة ، الباكور 

 

تبعھا الباحث لجمع بیانات الدراسة وتصنیفھا التي ا یقصد باإلجراءات المنھجیة الخطوات

   -:مع بیانات ھذه الدراسة من خالل اآلتيوتحلیلھا ، وقد تم ج

1  

وتشمل ھذه المرحلة جمع البیانات النظریة من المصادر والمراجع واإلحصاءات           

  -:والتقاریر والخرائط وغیرھا من البیانات ذات العالقة بموضوع الدراسة وھي كاآلتي

  

في ھذه المرحلة تم حصر المراجع والمصادر التي تخص موضوع ومنطقة الدراسة من  

كتب ورسائل علمیة ومقاالت علمیة منشورة في الدوریات والمجاالت والندوات والمؤتمرات           

  .وغیرھا من المصادر التي لھا صلة بموضوع الدراسة

  

حصاءات والتقاریر الصادرة عن جھات رسمیة والتي من      بعدد من اإل استعانت الباحثة

 ثالث البیانات المناخیة الصادرة عن مصلحة األرصاد الجویة طرابلس، وتم االعتماد على  أھمھا

                                                
 .حسبت المساحة بجھاز البالنمیتز   )  *( 
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وذلك باعتبارھا محطات رصد شامل تعطي صورة عن مناخ          ) درنة  -شحات  -بنینا(محطات 

  .المنطقة

أكساد في منتزه     التي  قام بھا مركز     النباتي الغطاء  دراسة   أما التقاریر فقد تمثلت في  

، وتقریر حول ) 2003(، كذلك تقریر مشروع جنوب الجبل األخضر   1984الكوف الوطني  

  .   المركز الفني لحمایة البیئة بلیبیاتقییم وحمایة المراعي 

كما تم االستفادة من التقاریر حول وقایة الغابات من أخطار الحرائق من مكتب الدفاع         

  .م2003صادر عن اللجنة العامة للزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة القبة، ) م2002(مدني ال

  

اعتمدت ھذه الدراسة على مجموعة من الخرائط التي تخص منطقة الدراسة والمناطق       

سوسة ورأس  المقترحة إلقامة لمحمیات ومنتزھات بالمنطقة ومنھا الخرائط الطبوغرافیة لكل من

، والصادرة من مصلحة المساحة التابعة للجیش        50 000: 1ذات مقیاس رسم   لباكورالھالل ا

م ، وقد استفادت الباحثة من ھذه الخرائط في تحدید مناطق الدراسة        1952األمریكي عام  

  .  والتعرف على تضاریسھا وظواھرھا الجیومورفولوجیة كالكھوف واألودیة

2  

نظرًا لما تحتاج إلیھ الدراسة من إجراءات لجمع المعلومات والبیانات التي لھا عالقة           

بموضوع المحمیات ، كذلك ألخذ القیاسات مباشرة من الحقل لتقییم الوضع الحالي للمنطقة ،            

وحصر أھم المقومات والمعوقات الطبیعیة والبشریة للمنطقة التي تساعد أو تحد من إقامة       

  .ت طبیعیة بالمنطقةمحمیا

  

مزارع اختیرت عن    ) 300(تم تصمیم استمارة استبیان، وزعت على عینة مكونة من     

  إلى  ) 2008-10-8( منوذلك خالل الفترة  ، طریق إتباع أسلوب العینة العشوائیة   

طقة  منطقة مرتفعات الباكور، من   (ثالث مناطق من الجبل األخضر وھي       في ) 10-3-2009(

استمارة في كل منطقة منھا وقد وقع االختیار على  100تم توزیع ) شحات ، ومنطقة رأس الھالل

   -:ھذه المناطق وفقًا لآللیة التالیة
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غرب الجبل األخضر     نطاق  اختیار وتم   أجزاء ثالثة  إلىقسمت منطقة الجبل األخضر    -

وقد تم ). الھالل رأس(شرق الجبل منطقة و) شحات(ومنطقة وسط الجبل ) الباكور(

اقتراح ھذه المناطق الثالثة لتكن مناطق محمیة وذلك على أساس منطقة مرتفعات      

الحضاریة بھا ،    اآلثار الباكور منتزه وطني ، ومنطقة شحات محمیة أثریة نظرًا لتوفر   

بیعیة  المقومات الط تنوع  وومنطقة رأس الھالل محمیة طبیعیة وذلك على أساس توفر      

  . وبذلك نكون قد اقترحنا محمیات مختلفة في أنواعھا . وكثافة غطاءھا النباتي 

  

والھیئات ومراكز    واألمانات  إلداراتل العدید من الزیارات     إجراء في ھذه المرحلة تم  

ل على البیانات ھذه الدوائر للحصو في لینوالمسئوومقابلة  ،البحوث والمعامل والجھات المختصة

ومن ھذه الھیئات الھیئة العامة للبیئة ، واللجنة الشعبیة العامة      ،والمعلومات والتقاریر والخرائط 

لالستصالح الزراعي ومركز البحوث الزراعیة ، وجھاز الشرطة الزراعیة وأمانة اللجنة        

  .الشعبیة العامة للزراعة والثروة الحیوانیة

  

القیاسات المیدانیة مثل تحدید المواقع الفلكیة والجغرافیة  إجراءوفي ھذه المرحلة تم 

میات طبیعیة ، كذلك تحدید مواقع بعض الكھوف      لمنطقة الدراسة والمناطق المختارة كمح  

واختیار مواقع دراسات الغطاء النباتي والتربة ، كما تم النقاط الصور الفوتوغرافیة            واألودیة

والتلوث وتدھور   مالحظة مظاھر تدھور البیئة      أمكن النباتي والمناظر الطبیعیة ، كما     للغطاء 

  .والحرق والرعي الجائر واإلزالةلقطع الغطاء النباتي كا

عنھا  الحیوانات البریة في المنطقة مع االستفسار    تم مالحظة ، حركة أخرىناحیة ومن 

عرض للصید والتناقص  تالتي ت نواعاألوأھم  أنواعھامن سكان المنطقة وتم التعرف على    

، قعھا اتحدید موو األخضر  بالجبل األثریة واالنقراض، وفي ھذه المرحلة تم حصر المناطق    

الطبیعیة والبشریة وأھم المشكالت التي       ھمقومات  كذلك تم زیارة منتزه الكوف الوطني وتحدید    

  .وتقلص مساحتھ استكمالھحالت دون 
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یتمثل العمل الحقلي بدراسة الغطاء النباتي ودراسة التربة في المنطقة وذلك على النحو     

  -:التالي

1 

مواقع ، وتم اختیارھا حسب تدرج التضاریس  9تم دراسة الغطاء النباتي الطبیعي في 

ذلك ابتداًء من السھل الساحلي ، و) البعد واالرتفاع عن مستوى سطح البحر ، وتنوع التربة (

، أي )  2م 2500( حتى المنحدر الجنوبي لمنطقة الدراسة ، حیث بلغت مساحة كل موقع حوالي 

ما یعادل ربع ھكتار تقریبًا ، وتم حصر األنواع النباتیة داخل كل مربع عن طرق دق أوتاد 

تم عد كل نوع نباتي وفي داخل المنطقة ) م  50×  50( لحصر المربع بالمساحة المطلوبة 

یتواجد وجمیع العینات لألنواع غیر المعروفة وجلبھا للمعبشة بكلیة العلوم للتعرف علیھا وعلى 

  - :، ومن خالل دراسة ھذه المواقع تم التعرف على مایليأسماءھا العلمیة وعائالتھا 

ا المحلیة التعرف على عدد األنواع النباتیة بمنطقة الدراسة، وحصرھا وتحدید أسمائھ   -1

والعلمیة والتعرف على األنواع النباتیة المستساغة وغیر المستساغة لتحدید درجة 

  .التدھور

التعرف على مدى وفرة وكثافة وتكرار األنواع النباتیة بالمنطقة،وبذلك معرفة األنواع    -2

  . واالنقراضالنباتیة المعرضة للتدھور 

2  

ومنطقة  الباكورفي كل من منطقتي مرتفعات ) سم10(عشر عینة على عمق  ثنتاأتم أخذ 

، فرع المنطقة المیاهرأس الھالل ، وتم تحلیل ھذه العینات بمختبر التحلیل الكیمیائي بالھیئة العامة 

، والتوصیل ) PH(بنغازي ، من حیث خصائصھا الكیمیائیة مثل ، الرقم الھیدروجین  –الشرقیة 

 تصاصدبة المادة العضویة ، ومعدل ا، ونس)T.D.S(الذائبة  واألمالح، )EC( الكھربائي

، والكربونات  م، والماغنیسوم ، والصودیوم والبوتاسیوم وكربونات الكالسیوالصودیوم 

، وذلك لمعرفة أثر العوامل الطبیعیة في خصائص ترب  والبیكریونات ، والكلوریدات والكبریات

  . زیع وتنوع الغطاء النباتي بھاالمنطقة ، وأثرھا في نمو وتو
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وفي ھذه المرحلة تم تصنیف وجدولھ البیانات التي أمكن الحصول علیھا وتمثیلھا       

  -:والكمیة ومنھا اإلحصائیة األسالیبالعدید من  أتباعكارتوغرافیًا بعدة طرق ، كما تم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  بيالمتوسط الحسا  ـ  1

    ج

اختبار االستقاللیة ویستخدم ھذا النوع من االختبارات عادة         ) x2 (استخدام مربع كاي    -2

  .أو أكثر عن بعضھا البعض) نمتغیری(استقاللیة ظاھرتین  لتحدید

  :داول االقترانـج   ـ 3

نات التي تكون    البیا التي من خاللھا یتم تنظیم عرض       الجداول وتعرف على أنھا تلك   

أو أكثر في   ) متغیر (، وذلك إلظھار   ببعضمتداخلة بشكل صفوف وأعمدة بحیث تقترن بعضھا 

  .الصف والعمود

  :ل االقترانــــمعام   -4 

أو الظاھرتین المتمثلتین في    نالمتغیریوھو یقوم بقیاس قوة العالقة بین مستویات     

   .الصفوف واألعمدة في جداول االقتران

  ). Correspondence Analysis( لیل التوافق أسلوب تح   -5

الحصول على تصنیف لكل الصفوف واألعمدة، أو الصفوف  والذي من خاللھ أمكن

واألعمدة معًا، حیث یمكننا تصنیف المتغیرات حسب ھدف الدراسة وتحلیل سلوك الظاھرة ،           

الصفوف واألعمدة حول  وفي تحلیل التوافق یعد التباین الكلي مقیاس لمدى انتشار أو توزیع نقاط

  .المركز

تم استخدم عدة مقاییس لدراسة مدى وفرة وكثافة وتكرار األنواع النباتیة بمنطقة الدراسة    -6

  -:یلي ما )1(ومن تلك المقاییس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الوفرة   -أ
    

                                                
  283ـ  282، ص 2002،  1كمال حسین شلتوت ، علم البیئة النباتیة ، المكتبة األكادیمیة ، ط  ) 1( 

  )س(مجموع القیم 
  

 )ن(عددھا 

  )ھكتار/ عدد ( عــدد األفــراد التابعـــة للنــوع النباتــي 
 عدد المربعات التي وجد فیھا النوع النباتي
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  )ھكتار / عدد ( عــدد األفــراد التابعـــة للنــوع النباتــي  
 العدد اإلجمالي للمربعات المدروسة

                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الكثافة   -أ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= التكرار   جـ ـ   

    

 

 

في موضوع االھتمام المحلي بالمحمیات الطبیعیة ُتعد دراسة المركز العربي لدارسات          ـ1

، أھم الدراسات التي اُ تفق على إجراءھا        )1984(  ق الجافة واألراضي القاحلةالمناط

وقد . األراضي والمركز العربي في العقد المبرم بین أمانة االستصالح الزراعي وتعمیر 

على   –التي امتدت لفترة خمس سنوات اعتباراً  من تاریخ التعاقد          –اشتملت الدارسة 

الدراسة على منطقة حوض وادي الكوف في الجبل األخضر        ركزتثالثة مراحل وقد 

ت لیكون محمیة نباتیة حیوانیة تتطور فیھا الغابات والمراعي والمساقط المائیة والبحیرا   

وتبرز فیھا اآلثار التاریخیة والمعالم السیاحیة وتقام فیھا المنشآت ویؤمھا الزوار          

أھم جوانب الدراسات العلمیة والتحریات الحقلیة في ألغراض الترفیھ والثقافة وقد تمثلت 

غطاء دارسة الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والسیاحیة واآلثار والُمناخ والتربة وال 

النباتي واألحیاء البریة والمائیة والبرمائیة والطیور والحشرات والزواحف باإلضافة إلى 

  . العامة واإلشراف على التنفیذ التصامیم الھندسیة للمنشات الحیویة والمرافق

، تناول فیھا دراسة ألھم األشجار   )1984(ام بھا لطفي بولس ق وفي دارسة أخرى   ـ 2

ي لیبیا والسیما شائعة االنتشار ، وقد ذكر فیھا األسماء المحلیة  والشجیرات البریة ف

  .والعلمیة لھا مع وصف موجز لكل منھا والبیئة التي تعیش فیھا وقیمتھا االقتصادیة 

الحیاة  " وان ـت عن ـة حمل ـار ، بدراس ـد الدراوي وصالح النج   ـمحم  :كما قام كالً  من     ـ 3

نت الدراسة الحیاة الطبیعیة في الجبال الشمالیة في لیبیا     تضم" النباتیة الطبیعیة في لیبیا 

  . حیاة النباتیة الطبیعیة السائدةمن حیث الموقع والُمناخ ونوع ال

   100× عــدد المربعات التي یتواجد فیھا النوع النباتي    
 العدد اإلجمالي للمربعات المدروسة
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سھل " ، جاءت بعنوان )  1999(  وفي دراسة أخرى أجراھا  محمد عبد اهللا المھ      ـ 4

دراستھ الجغرافیا إذ تناول الباحث في   ،  "دراسة في الجغرافیة الطبیعیة  : بنغازي 

الطبیعیة لسھل بنغازي فتطرق لموضوع الحیاة النباتیة والحیوانیة في المنطقة وذكر أن    

أھم األسباب التي أدت إلى تدھور الغطاء النباتي بالمنطقة وتوصل إلى أن أھم األسباب     

والرعي الجائر والقطع واإلزالة واالحتطاب ، ولعل أھم   ھو تذبذب سقوط األمطار  

 )البطوم ، والحالب  (بمنطقة الدراسة ھو نباتات التي تعرضت للتناقص والتدھور النبات

األرنب والقمیلة   وعشبھ وھناك نباتات أصبحت شبھ منقرضة كالزعتر والحنظل      

 ، أما سبب اندثار  ) النبق ( والشعیرة ، أما النباتات المنقرضة فتتمثل في العرین والسدر 

  .تدھور الغطاء النباتي والمغاالة في عملیة الصید إلى  الحیوانات والطیور البریة فرجحھ

بالقاسم    :تدھور المراعي الطبیعیة في الجبل األخضر فھناك دراسة قام بھا ل بالنسبة أما    ـ 5

، ناقش فیھا أسباب تدھور ھذه المراعي وقد أرجع السبب إلى العوامل     )2002( الجارد

ا أكد على أثر اإلنسان في ھذا المجال فھو في     الطبیعیة كالتضاریس والُمناخ والتربة كم

رأیھ العامل األخطر في زیادة حدة التدھور ، وذلك م خالل نشاطاتھ المتمثلة في التوسع   

الزراعي على حساب المراعي الطبیعیة إلى جانب الحمولة الرعویة وسوء إدارة          

ن خالل الدراسة   م المراعي كنظام الرعي السائد ونوع الحیوانات الرعویة ، كما تبین      

التي قام بھا الباحث أن العدید من النباتات ذات األھمیة البیئیة واالقتصادیة في المنطقة قد 

وفي نھایة بحثھ قدم الباحث مجموعة من التوصیات المھمة والتي لھا    . انقرضت نھائیاً  

یھا من   عالقة بإجراء البحوث الخاصة بتنمیة المراعي والنباتات الطبیعیة والمحافظة عل 

االنقراض من خالل التعاون بین الھیئات والجامعات من أجل المساھمة في الحد من حدة 

  .التدھور

،  )1997( وفي كتاب عن الجغرافیة الطبیعیة للجبل األخضر ، للباحث سالم الزوام      ـ 6

أوضح  فیھ المقومات الطبیعیة لمنطقة الدراسة والعوامل المؤثرة في ُمناخ المنطقة     

سیمھا  رد المائیة الُمتاحة ت تطرق إلى أنواع النباتات الطبیعیة في المنطقة وقام بتقوالموا

  .إلى غابات وشجیرات وأعشاب

) ولید القذافي  ( قام  ة عن أھمیة األحیاء البریة وقیمتھا البیئیة واالقتصادیة        ـي دراســف   ـ7

حیاء البریة دراسة اقتصادیة بیئیة للمحافظة علي األ(بدراسة تحت عنوان )  2007(

درس فیھا   ، )حالة مدروسة عن الغزالن اللیبیة في جنوب الجبل األخضر :وإنمائھا
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الغزال كأحد عناصر البیئة والموارد الطبیعیة المتجددة من حیث صفاتھ وممیزاتھ       

أعداده وانقراضھ في جنوب الجبل األخضر تناقص  وناقش أسباب ومتطلباتھ البیولوجیة،

ة بصفة عامة، وقد استنتجت الدراسة بأن الغزال اللیبي      ء اللیبیخصوصًا، وفي الصحرا

%  91ـ    61من موجود ولكن بأعداد قلیلة جدًا، وإن معدل تناقصھ بمنطقة الدراسة یصل 

خالل السنوات األخیرة من القرن العشرین، وإن العدو الطبیعي لھذا الحیوان  ھو        

یة الحیوانات الضاریة  وآكالت اللحوم إن   اإلنسان في المرتبة األولي ، وفي المرتبة الثان

والتي كما توصلت الدراسة إلي العدید من النتائج والمقترحات  والتوصیات  . وجدت

تساھم في حل ھذه المشكلة، حیث قدم الباحث مقترح إنشاء برنامج إنمائي متكامل لحمایة 

  ).محمیة طبیعیة(وإكثار وإعادة استیطان الغزال 

تحت   رلمرتفعات الباكو   حول الغطاء النباتي    بدراسة  ) ود عبد الخالق  یونس محم(قام    ـ 8

وكان  ) للنباتات البذریة لمرتفعات الباكور بالجبل األخضر دراسة الغطاء النباتي( عنوان

الھدف من الدراسة ھو تصنیف الغطاء النباتي في المنطقة، حیث تم تجمیع حوالي    

تصنیفھا وتعریفھا ووصفھا ومعرفة عدد   نوعًا نباتیًا خالل عام كامل، وتم    ) 192(

وتوزیعھا الجغرافي في العالم، كما تم  العوائل واألجناس واألنواع وفترات تزھیرھا

دراسة العوامل المحیطة بھذه النباتات من مناخ وتربة باإلضافة للعوامل البشریة ومدي    

  .تأثیرھا علي الغطاء النباتي

) زراعي ورعوي  ( نطقة تعرضت لنشاط بشري  ومن أھم نتائج ھذه الدراسة  ھي أن الم

لفترة طویلة مما أثر علي الغطاء النباتي وسبب في تدھوره ، وجاءت أھم توصیات       

المستمر للغطاء   الدراسة بأن أكد الباحث علي ضرورة الحث علي إیقاف االستنزاف          

  .النباتي وحمایتھ وذلك بأن تكون المنطقة محمیة أو حدیقة وطنیة

التنوع البیولوجي في منطقة الجبل األخضر ومدي تأثره بتدھور الغطاء عن  وفي دراسة   ـ 9

یة الرعوالنباتي وانعكاساتھ السلبیة علي البیئة وعلي العائد المادي لمربي الحیوانات 

تحت  بدراسة   )  1996(  )الساعدي وآخرون   (قام   وعلي الدخل القومي بصفة عامة    

خضر علي التنوع لطبیعي في منطقة الجبل األر تدھور الغطاء النباتي ایتأث( عنوان

التنوع البیولوجي بالمنطقة بصفة عامة ومدي عالقة التنوع   فیھا وادرسالبیولوجي، 

موجزًا للغطاء النباتي في الجبل       واالبریة والنباتیة بالمنطقة وقدم  باالستقرار في الحیاة 

لورقة إلي المساھمة  وأشارت ھذه ا ،األخضر وتنوعھ البیولوجي وبعض مظاھر تدھوره
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في الحد من التدھور المتسارع في الغطاء النباتي     بلیبیاالجادة من الجھات المعنیة  

  .بلیبیا األخرىفي منطقة الجبل األخضر والمناطق الجغرافیة الطبیعي 

في الندوة القومیة حول تطور المراعي       1996) الساعدي وآخرون  ( وفي ورقة ألقاھا  ـ 10

تأثیر العوامل (تحت عنوان ) رابلس ط( عربي والتي عقدت فيي الوطن الوحمایة البیئة ف

تناولت ھذه الورقة تأثیر العوامل البیئیة الھامة علي  ) البیئیة علي المراعي الطبیعیة

مع اإلشارة إلي دور ھذه    الغطاء النباتي الطبیعي في األراضي الرعویة بصفة عامة         

ثافتھا وتركیبھا النوعي وإنتاجیتھا بالمراعي   العوامل في توزیع األغطیة النباتیة وك  

وانعكاسات ذلك علي اإلنتاج الحیواني حیث یؤثر علي العائد االقتصادي     بلیبیاالطبیعیة 

كما تضمنت الورقة بعض المقترحات لتنمیة . وإسھامھ في األمن الغذائي من ھذا المورد 

ز بشكل أساسي علي وتطویر وصیانة المراعي الطبیعیة بالجماھیریة والتي ترك

وترشید استغاللھا وإجراء الدراسات   االستمرار في حصر وتقییم الموارد الرعویة    

                  .العوامل البیئیة علي المراعيالخاصة بتنمیة المراعي للحد من التأثیرات السلبیة لبعض 

بل تكاد    ھنا تجدر اإلشارة إلى أن الدراسات عن موضوع المحمیات الطبیعیة قلیلة ،           

  . تكون نادرة على المستوى المحلي 

 

من أھم الدراسات التي تناولت موضوع المحمیات الطبیعیة بشكل مفصل ، الدارسة التي    - 1

، حول المحمیات الطبیعیة في مصر حیث قام     1996عوض عبد المعبود   قام بھا 

 –ومحمیات األودیة الجافة     –محمیات جبلیة   ( بریة وتنقسم إلى  بتصنیفھا إلى محمیات

وأخرى محمیة بحیریة : ( وكذلك محمیات مائیة تضم ) ومحمیات السھول الساحلیة 

محمیات جزریة نھریة  ( وأخیرا المحمیات الجزریة والتي تضم ، )ساحلیة وثالثة بحریة 

التصنیف العالمي للمحمیات     وقد جاء ھذا التصنیف في ظل   ) ومحمیات جزریة بحریة 

من حیث   حديوتحت إطاره كما قام بدراسة طبیعة وخصائص كل محمیة على        

   .المتغیرات الُمناخیة والحیاة النباتیة وخصائص السطح 

سة  ، بدرا 1996د قام سمیر غبور عام وفي مجال االھتمام العالمي بالتنوع البیولوجي فق   ـ 2

حیائي بالوطن العربي ، ومن خالل دارستھ رأى أنُھ یمكن    التنوع البیولوجي والتباین اإل

الحفاظ على التنوع البیولوجي من خالل تدجین وتھجین النباتات والحیوانات واستخدام      
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الھندسة الوراثیة الستنباط أصناف جدیدة منھا تحمل صفات مرغوباً  فیھا لزیادة          

األغذیة ھذا وقد عرج الباحث      إنتاجیتھا أو إلنتاج مواد معینة خاصةً  في مجال الطب و

على دور المحمیات الطبیعیة في صون التنوع البیولوجي وذكر معاییر اختیار مواقع          

المحمیات الطبیعیة وفي نھایة دراستھ بین الباحث الجھود العربیة للحفاظ على التنوع          

  .على المستوین الوطني واإلقلیمي اإلحیائي

دات والسیاسات التي من شأنھا الحفاظ على التباین   أما في مجال االتفاقیات والمعاھ    ـ 3

حول ھذا    ، مقاالً 1996الخطیب من جامعة دمشق     البیولوجي في الوطن العربي كتب   

الموضوع إذ بین الباحث أھم ما یتمیز بھ الوطن العربي من تنوع بیولوجي ، كما ذكر       

لى ھذا التمیز والتنوع ،    أھم الشواھد الدالة على ذلك والجھود العربیة المبذولة للحفاظ ع

وضع الباحث جدوال زمنیا ألھم االتفاقات الدولیة للحفاظ على التنوع            كوفي سبیل ذل

  .ة ـــایــالبیولوجي ودور المشاركة العربیة في مجال الحم

طرحت موضوع االھتمام العربي اإلسالمي     م1996وفي مقالة أخرى نشرت عام       ـ 4

،  يالبیولوجأن التراث العربي ملئ بالمعارف عن التباین بالتباین البیولوجي أوضح فیھا 

وإذ كان ھذا التباین بالمفھوم الحدیث یغطي جوانب مختلفة ذات مستویات متباینة تتمثل     

نات والتباین على مستوى النوع والنظام البیئي فإن التراث     یفي التباین على مستوى الج

واضحاً  في عدة أمثلة سردھا الباحث    الجوانب ، وھذا ما نجده العربي تعرض لكل ھذه 

في مقالتھ من الشعر العربي والمصنفات التراثیة حیثُ  إنھا مفعمة بأسماء الكائنات   

  .وأنواعھا وبیئاتھا وكیف إنھم ربطوا بین النباتات والبیئات التي تنمو فیھا 

د محمد إبراھیم محم م وفي رؤیة أخرى لموضوع المحمیات الطبیعیة في مصر قا       ـ 5

" المحمیات الطبیعیة والتنوع البیولوجي في مصر  " ، بدراسة جاءت بعنوان 2000

وفیھا عرض الباحث أسس اختیار مواقع المحمیات الطبیعیة والعوامل المؤثرة على  

الحیوانات ودور المحمیات في صیانتھا وحمایتھا ، كما ذكر أھم األخطار التي تھدد  

ھم األھداف الرئیسیة لإلستراتیجیة الوطنیة لصون     ، ھذا وقد أوضح أ يالبیولوجالتنوع 

التنوع البیولوجي وتنمیة الموارد الطبیعیة ، وفي الختام قام بتصنیف المحمیات التي تم      

  .إعالنھا في مصر 

بدارسة المواقع المقترحة كمحمیات طبیعیة في الجمھوریة     2000كما قام باعنقود،     ـ 6

یة والمواقع ذات الخصائص الفریدة التي تستحق     الیمنیة ، حیث حدد المعالم الطبیع  
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محمیة  ( الحمایة في الیمن ، كما أوصى في الختام بضرورة أن یسبق إعالن منطقة ما      

دراسات وافیة وأن یتم ذلك بالتعاون مع جھات االختصاص المحلیة واإلقلیمیة   ) طبیعیة 

لوجي والمركز العربي    والدولیة وخاصة الیونسكو واالتحاد العالمي لصون التنوع البیو  

  ).االكساد ( طق واألراضي القاحلة لدارسات المنا

بین المناطق المحمیة والتنمیة الریفیة في الدول العربیة          2001ذا وقد ربط إبراھیم،   ھ   ـ 7

وأوضح في دراستھ الوضع الراھن للمحمیات الطبیعیة في الدول العربیة ، فقد ذكر أن      

%  3.8ملیون ھكتار ، مشكلة نحو  44العربیة تبلغ نحو مساحة المناطق المحمیة بالدول 

ن المناطق الجغرافیة ـــیات بیــمن إجمالي مساحة الوطن العربي ، ویختلف توزیع المحم

من المساحات المحمیة والمنطقة     %  44.4في الوطن العربي فالجزیرة العربیة تمتلك     

ودول المغرب %  28.3تمثل ) مصر والسودان والصومال وجبوتي ( الوسطى ، 

من أجمالي  %  0.5أما الدول العربیة في شرق المتوسط فتشكل %  26.8العربي تمتلك 

المساحة المحمیة في الوطن العربي ، ووضح الباحث أھم المشاكل التي تتعرض لھا            

المناطق المحمیة العربیة وعالقتھا بالتنمیة الریفیة والمحلیة ، مع التأكید على ضرورة       

المحمیات وتحدیث المجتمعات من خالل التدریب وتشجیع البحوث العلمیة     تطویر إدارة

في مجال التنوع الحیوي بالدول العربیة ، كما أوصى وأكد الباحث في نھایة دراستھ على 

ضرورة التنسیق بین الدول العربیة من ناحیة ، والشبكات العالمیة من ناحیة أخرى بغیة  

  .ویل الالزم لھا توفیر المال والوقت واجتذاب التم

كما أصدرت دار البیطاش سنتر للنشر والتوزیع باإلسكندریة ، سلسلة من الكتب للمؤلف     ـ 8

 "والتوازن البیئي   المحمیات الطبیعیة   "  منھا عن التنمیة والبیئة ، 1999یسري دعبس 

حیثُ  قسم الباحث الكتاب إلى أربع فصول شمل الفصل األول على طبیعة المحمیات          

یفھا وأنواعھا وأھدافھا إقامتھا واألسس المتبعة في اختیار مواقعھا ، تم تناول     وتعر

  .الباحث في الفصل الثاني تصنیف المحمیات الطبیعیة المعلنة بمصر 

أما الفصل الثالث فقد تطرق فیھ إلى استراتیجیات حمایة البیئة من أجل تحقیق التوازن       

قام بإبراز دور الجھود الرسمیة وغیر   وأخیراًًلواقع المحلي والعالمي ، البیئي في ضوء ا

رابع من الكتاب    الرسمیة في حمایة البیئة والحیاة الفطریة ، وھذا ھو مضمون الفصل ال 

  .المقدم من المؤلف
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" عن موضوع  1999وفي كتاب آخر من نفس السلسلة ، تحدث فیھ یسري دعبس     ـ 9

الثة فصول تناول أولھا مقدمة عن       من خالل ث" المحمیات الطبیعیة في الوطن العربي 

ــ وضوع أنــ الطبیعیة والبیئة والتنمیة ، أما الفصل الثاني فقد اختص بم     المحمیات  واع ـ

قطر والبحرین  ( ربي وخصائصھا ومكوناتھا في كالً  من    ـوطن العــالمحمیات بال

والسعودیة والكویت واألمارات والیمن ومصر والسودان ولیبیا وتونس والجزائر          

  ) . اوموریتانی

أما الفصل الثالث من الكتاب فقد احتوى على استراتیجیات حمایة الحیاة الفطریة في             

الوطن العربي إذ تناول الفصل طرح بعض الخصائص والخطط اإلستراتجیة       

والطبوغرافیة والُمناخیة والجیولوجیة في كل دولة من الدول السالفة الذكر ، وكذلك  

  .لى البیئة مقومات ومعوقات الحفاظ ع

أما فیما یختص موضوع البیئة الطبیعیة وتفاعل اإلنسان معھا فقد صدر كتاب محمد               -10

، ضم اثني عشر فصًال ، ناقش الفصلین األول والثاني ، مفھوم    1996صبري محسوب 

البیئة بشكل واضح ومبسط والنظم االیكولوجیة في الفھم الجغرافي ، أما الفصل الثالث       

زل والبراكین كأخطار بیئیة ، وجاء الفصل الرابع والخامس والسادس         فقد تناول الزال

ة والجافة  فیضیة والجبلیة والساحلیة والبارد   والسابع والثامن لتدریس موضوع البیئات ال

 شر فھو بشكل أھمیة كبیرة لما لھ على التوالي ، أما الفصل األخیر وھو المفصل الثاني ع

ن ھذا الفصل نظرة تاریخیة لموضوع المحمیات تم من عالقة بموضوع الدراسة إذ تضم

العوامل البیئیة السلبیة التي تؤثر على الحیاة الطبیعیة والعوامل المرتبطة بالنشاط        

  .البشري ، وینتھي الفصل بدراسة سبل العنایة واالھتمام بالمحمیات بالسعودیة 

مارس فیھ البشر مختلف     عن البیئة باعتبارھا الحیز الذي ی    1996 أرناؤوطوفي كتاب    -11

شمل كتابھُ  على ستة فصول ، تعرض عن أھمیة البیئة والنظام البیئي نشاطاتھم ، تحدث 

ھا ، واحتوى الفصل الثاني على ملوثات الھواء والماء ، أما       تأولھا لمفھوم البیئة وملوثا

غیر  الفصل الثالث فتم من خاللھ طرح دور اإلنسان في إحداث التلوث ، أما التلوث ال         

دور اإلنسان في    المؤلف المادي فقد نوقش في الفصل الرابع ، وفي ختام الكتاب أوضح  

حمایة البیئة ووجد أنھ من أھم الطرق والوسائل التي من شأنھا حمایة البیئة وصیانة             

التنوع البیولوجي ھو إنشاء المحمیات الطبیعیة ، حیث عرف الباحث المحمیة وعدد  

واستخدامھ  )يالحیو(تشجیع صیانة التنوع البیولوجي  ءات التيأنواعھا وذكر أھم اإلجرا
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د أھم المحمیات التي صدر فیھا قرار من رئیس مجلس م عّدثعلى نحو قابل لالستمرار ، 

     .الوزراء بمصر 

  

  -:ثلت في اآلتيواجھت الدراسة عدد من الصعوبات حالت دون تحقیق ھدفھا كامًال تم

االفتقار إلى الدراسات في ھذا المجال على الصعید الوطني ومنطقة الدراسة على وجھ         -1

  .الخصوص باستثناء بعض المبادرات البحثیة التي حاولت دراسة المنطقة

لتي تخص موضوع المحمیات قلة المراجع والكتب والرسائل والبحوث المحلیة ا   ـ 2

  . الطبیعیة

ن بعض جھات االختصاص في أعطاء البیانات والمعلومات والتقاریر التي تفید عدم تعاو   -3

  .الدراسة

  .قلة البیانات المناخیة الحدیثة ونقص بعض العناصر في المحطات التي تم االعتماد علیھا   -4

   . غیاب المصداقیة لدى بعض المزارعین عند إجابة الستبیان   -5

  

المقدمة على اإلطار     اشتملت ن مقدمة وخمس فصول رئیسیة ، حیث      الدراسة م تتألف

،  واألھمیة واألھداف والتساؤالتتضمن مشكلة البحث    والذيالنظري والمنھجي للدراسة   

المنھجیة للدراسة والدراسات السابقة والصعوبات والمشكالت التي   واإلجراءاتومنطقة الدراسة 

تضمن أسس ومعاییر إقامة المحمیات     صل األول فقد   واجھت الدراسة وتبویب البحث، أما الف     

الطبیعیة بالجبل األخضر، أما الفصل الثاني فتطرق إلى المقومات والمعاییر التخطیطیة إلقامة       

الوطني، أما الفصل الثالث فتناول المقومات والمعاییر التخطیطیة إلقامة محمیة          الباكورمنتزه 

بالمقومات والمعاییر التخطیطیة إلقامة محمیة رأس       صفاخت شحات األثریة أما الفصل الرابع    

الھالل الطبیعیة في حین تناول الفصل الخامس معوقات إقامة المحمیات الطبیعیة بالجبل          

األخضر، وانتھت الدراسة بوضع خاتمة تضمنت النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا، وفي        

  . النھایة المصادر والمراجع والمالحق
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على ما تحتویھ من موارد طبیعیة إلى آالف         ،اإلنسان بالبیئة والمحافظة   ھتمامیرجع ا

أن القوانین  فقد سجلت الحضارات المصریة القدیمة والبابلیة اھتمامًا بحمایة البیئة ، كما    ،السنین

وذلك منذ جدت سیاسة المحافظة على التربة ، خصوصًا الزراعیة،  ي الصین أوــة فــالقدیم

م وكان من أعظم منجزات الحمایة في ذلك الوقت ھي المحافظة على تربة الحوض         .ق 2700

    .)1(األحمر بالصین

كما ظھرت حمایة البیئة الطبیعیة في القرون الماضیة لتعبر عن رغبة ما في الحفاظ على 

 یة الحیوانات ند مرسومًا لحما بالھ) أسوكا  (اإلمبراطور أصدر )2(م.،ق252البیئة،ففي عام  

وربما تكون ھذه واحدة من المحاوالت المبكرة  إلنشاء ما یطلق علیھ الیوم    ,واألسماك والغابات 

  .المحمیات الطبیعیة

وقد كانت الحمایة في ذلك الوقت تتمثل في تخصیص مناطق تكون بمثابة مأوى         

ي أوقات محددة   للحیوانات البریة، تحتجز كأرض محرمة یباح فیھا الصید ألفراد معینین، وف         

  .  وبمرور الوقت استمر انتقال ھذه العادات بین الحضارات حتى الوقت الحاضر 

ھتم العرب قدیمًا قبل ظھور اإلسالم بوضع العدید من المفاھیم والمبادئ البیئیة،وقد   أوقد 

تعمقت جذور الحمایة في التكوین االجتماعي واالقتصادي لدیھم، ففي شبھ الجزیرة العربیة عرف 

المراعي، بما یتناسب والبیئة المحلیة في الجزیرة    ستغاللكتنظیم قدیم لتحسین ا" الحمى"عرب ال

وربما كانت ھذه أقدم سیاسة رعویة في العالم والمحمیة بھذه الصورة كانت بمثابة  . العربیة

مناطق تختارھا القبائل للرعي بشروط  وأنظمة خاصة، وتختلف ھذه األنظمة من مكان ألخر         

  .اسب وظروف البیئیة المحلیة وذلك لتوفیر الكأل والمحافظة على المراعي واألشجارلتتن

                                                
محمد صابر سلیم ، البیئة الطبیعیة كمادة في مناھج التعلیم بالمدارس ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،       ) 1( 

 .4م، ص 1996كلیة التربیة ، جامعة عین شمس، القاھرة ، 
 .2وض عبدالمعبود، مرجع سبق ذكره ، صع  ) 2( 
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من أشھر االحمیة في تاریخ الجزیرة العربیة حمى وائل بن ربیعة والذي كان یلقب              

والتي كانت سببا في قیام حرب البسوس بین قبیلتي بكر وتغلب والتي استمرت لمدة        ) . بكلیب(

  .) 1( أربعین عاما

في  ) البقیع (السیرة النبویة ورد عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم انھ حمى ارض      وفي 

بالقرب  ) ربدة وضاریة  (والثابت عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ انھ حمى أراضى  ,المدینة

  .)2(أمره في تدبیر أراضى الحمىمن المدینة أیضًا، وعین مولى لھ على الحمى یحمل تنفیذ و

ما استعجم للبكري أن عمر بن عبد العزیز كان ال یؤتي لھ بأحد      ھذا وقد جاء في معجم 

  . ) 3(بھ ضربًا وجیعًا من الناس قطع عودا واحدا من الحمى إال ضر

في الوقت الحاضر ومع زیادة المشاكل البیئیة وسوء استخدام الموارد الطبیعیة والنمو           

فأصبح إقامة المحمیات الطبیعیة  .. السكاني المتسارع  تغیرت النظرة إلى الحمایة وأھدافھا   

ھات ضرورة حتمیة ضمن أسس قانونیة للحمایة، ویصدر بإنشائھا  قرارات ومراسم من ج   

  .دة وأغراض مختلفة رسمیة وعلیا، ولھا أھداف محد

قد برزت فكرة إنشاء المحمیة كوسیلة متطورة وعملیة لصیانة المحیط الحیوي   

)(Biosphere   طات  یانات فطریة على الیابسة وفي البحار والمح      بما یضمھ من نباتات وحیو

الذي  )   ( Man and Biosphereمن خالل برنامج اإلنسان والمحیط الحیوي  . )4( 1970عام 

وبرنامج  )  IUCN(الطبیعیة   للمحافظة على تبنتھ منظمة الیونسكو، بالتعاون مع االتحاد الدولي 

ؤتمر وقد اقر م   .(WWF) ـریةـالمي للحیاة الفطدوق العوالصــن) UNEP(األمــم المتحدة للبیئة 

بالسوید  توصیة بضرورة إنشاء شبكة عالمیة من      باستكھولم) 1972(األمم المتحدة للبیئة   

بما یضمن بقاء وصیانة نماذج منتجة تمثل مجموعة النظم العالمیة ) الحیویة ( المحمیات الطبیعیة 

  .لمي المختلفة لضمان بقاء وحفظ التنوع الحیوي العا

                                                
 -تاكنس (بالقاسم الجارد، تدھور المراعي الطبیعیة في جنوب الجبل األخضر في المنطقة الممتدة مابین     ) 1( 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة قاریونس،       ) الخروبة، درنة -مراده
 .8م ، ص2003بنغازي، 

بدالعزیز دراز ، حمایة المراعي في الجزیرة العربیة وأثرھا في تحسین المراعي وصیانة            عوض ع  ) 2( 
 .202م، ص 1972الخرطوم ، فبرایر، ) البیئة ، اإلنسان ، التنمیة(التربة، مؤتمر 

ات لجنة التألیف ، القاھرة،    عبدالعزیز البكري ، معجم واستعجم، شرح مصطفى السقاء ، من مطبوع       ) 3( 
 .5، ص1949

م، 2000، 3، اإلسكندریة ، منشورات منشأة المعارف،ط  ةزین الدین عبدالمقصود، قضایا بیئیة معاصر  ) 4( 
 .72ص
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 1972وقد بدا إنشاء المحمیات الطبیعیة ألول مرة في الوالیات المتحدة األمریكیة عام       

فیما یعرف باسم الحدیقة القومیة، والتي كانت في بادي األمر زیارتھا مقصورة على فئة معینة       

مع مرور الوقت انتشرت ھذه الحدائق في كل         .ومن الناس ثم بعد ذلك أصبحت مباحة للجمیع    

اإلقلیم االستوائي بعد أن ظھرت القیمة العلمیة والجمالیة للمحمیات الطبیعیة في الوقت            أرجاء

  .الحاضر

 ( Seattel )) سیاتل(ي ـــف 1962د المؤتمر الدولي األول للحدائق الطبیعیة عام ـد عقـوق

بمناسبة عیدھا المئوي وكان الغرض منھ إیجاد فھم عالمي فعال حول المحمیات الوطنیة     

وتشجیع إقامة المحمیات علي النسق العالمي ،وأقیم المؤتمر الثاني بعد حوالي عشر سنوات من 

 ، وقد تمت فیھ مناقشة دور السیاحة1972المؤتمر األول في مدینة یلستون بالوالیات المتحدة عام 

في المحمیات وبناء القرارات في مجال الصون ،والحاجة إلي الدعم المحلي لبرامج الصون 

 یات الطبیعیة فقد عقد في مدینة لمحمیات الطبیعیة ،أما المؤتمر الثالث للحدائق الدولیة والمحمبا

، ودار الحدیث عن دور المحمیات الطبیعیة في التنمیة 1982باندونیسیا  في أكتوبر  بالي

المستدامة والمنافع االقتصادیة لھا والحث علي تبادل المعلومات بین القائمین علي شؤون 

حمیات في دول العالم المختلفة ،وبناء شبكة اتصال دولیة في ھذا الشأن،  وھذا المؤتمر األخیر الم

ھو المؤتمر األول الذي یعقد بالمناطق االستوائیة واعتبر بمثابة دفعة للدول النامیة حتى تخصص 

 كاراكاسینة أما المؤتمر الرابع فقد أقیم في مد. )1( أجزاء من أرضیھا كمناطق للمحمیات الطبیعیة

توطید العالقات الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسة  والذي دعا إلى 1992بفنزویال عام 

للمجتمع الدولي،وتوحید سبل إدارة المحمیات الطبیعیة والحث علي الترابط اإلقلیمي بین 

جل إیجاد المحمیات في المناطق المجاورة ،ودفع عملیة االستثمار في المناطق المحمیة من أ

  .      عوائد مادیة إلدارتھا وإیجاد وعي  دولي عام ودائم للصون

وحدة " -:بریة كانت أم مائیة على إنھا Natural Reservesوتعرف المحمیات الطبیعیة    

ق أطار متناسق من خالل     ف وإلحیاء الفطریة نباتیة وحیوانیة     بیئیة محمیة تعمل على صیانة ا    

لمیدانیة والتعلیم والتدریب للمسئولین والسكان المحلیین لیتحملون        إجراء الدراسات والبحوث ا  

  .) 2("المسؤولیة تجاه بیئتھم الحیویة

المحمیات الطبیعیة ضرورة توفر المعاییر المعتمدة        لتأسیس  األساسیة ومن الخطوات    

حسب   لموقع الذي یجب أن تتوفر عنھ معلومات    اوالتي أساسھا  ،دولیًا الختیار المناطق المحمیة

                                                
 .6-5عوض عبدالمعبود، مرجع سبق ذكره ، ص   ) 1( 
 .73زین الدین عبدالمقصود، مرجع سبق ذكره ، ص   ) 2( 
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بناء  إعادةكذلك قابلیة ،والتي قد تھدد بناء المحمیة   ،اإلنسانبنشاطات  تتأثرالتي  تھحساسی

ا یجب توفیر معلومات كافیة ــ، كماإلنسانن عبث ـــالمجتمعات النباتیة والحیوانیة فیھ وحمایتھا م

س والمناخ  عن المجموعات النباتیة والحیوانیة وخرائط تبین الوضع الطبوغرافي ، والتضاری        

والموقع، ولتوزیع الغطاء النباتي علیھ ، وفي الحقیقة انھ ال یوجد إستراتجیة مثلي لوضع قاعدة      

  .)1(تخصیص أو تصنیف المناطق المحمیة

زوار المحمیات من  رأيخذ إدارة المحمیة وأ أعمالالسكان المحلیین في  شراكإ فكرة أن

لتصحیح مسار أي خطة  أساسي صون ھي جزءیتم فیھا من أعمال ومجھودات ال المختصین فیما

   .)2(تقدمة مال أوامیة نمحمیة سواء في البلدان ال ألي إدارة

یھدف ھذا الفصل إلي التعرف علي أنواع المحمیات الطبیعیة وتصنیفاتھا ، وأھم      و

 تھا وإنشائھا  ھم المقومات والعوامل التي تساعد علي إقام میات الطبیعیة في لیبیا ،ودراسة ألالمح

  . بمنطقة الجبل األخضر

 

كل دولة شبكة من   تختارخر، حیث یات الطبیعیة وتختلف من بلد إلى آتتعدد أنواع المحم

  ى تلك الموارد بصورة ــة وما یستلزم للمحافظة علـــا الطبیعیــــق المحمیة، طبقًا لمواردھــالمناط

ل اإلنسان لھا، وتكاد تكون أنواع المحمیات الطبیعیة المتعارف  مستمرة، تضمن دوام استغال

  :  علیھا دولیًا والمصنفة حسب الھدف الذي وضعت من أجلھ على النحو التالي

1  

تتمثل في المناطق التي تحتوي على موارد طبیعیة متجددة أو غیر متجددة، والتي لم            

استغاللھا أو ترشید استخدامھا بصورة اقتصادیة من اجل الحفاظ على مقومات تستغل بعد ویمكن 

الموارد الطبیعیة واستخدامھا االستخدام األمثل، والعمل على عدم تعرضھا الستخدام جائر      

 . )3(وحمایتھا من كافة أنواع التعدیات التي من شأنھا إھدار ھذه الثروات

                                                
( 1    )  Simberloff, D. Farr,J. CoxJ. and Mehlman. D. Movement corridors: (1986) 

conservation bargaing or poor investments conservation Biology 6:493-505. 
( 2    )  Kothari, A., N. Singh and S.Suri(editors). People and Protected Areas: (1996) 

Toward Participatory Conservation in India. Sage publications, New Deli. 
لثانیة، العدد الثاني ، السنة امجلة البیئة، "المحمیات الطبیعیة البحریة"عبدالمولى عبدالمجید حمزة ،  ) 3( 

 .15، ص2002عشر، 
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2  

ة والحفاظ على العملیات الطبیعیة في  یة من المحمیات إلى حمایة الطبیعتھدف ھذه النوع

بھا في الدراسات  ینتفعصورة غیر مضطربة للحصول على نماذج ممثلة للبیئة الطبیعیة یمكن أن 

  . )1(العلمیة واإلرشاد البیئي والتربیة باإلضافة إلي االحتفاظ بالمواد الوراثیة في حالة دینامیكیة

3  

یعد ھذا النوع متنفس وطني ألبناء المجتمع حیث تنظم إلیھ الزیارات الفردیة والرحالت    

المدرسیة والعمالیة، ومن أمثلتھا الحدائق النباتیة العامة، وحدائق الحیوان، والتي تحتل مساحات    

إلضفاء الشكل الجمالي والذي بدوره یؤدي إلى اتزان          كبیرة وتشرف علیھا ھیئات متخصصة 

البیئة والھدف من ھذا النوع من المحمیات ھو حمایة  الطبیعة والمناطق ذات المشاھد الطبیعیة       

وھذه الحدائق متسعة نسبیًا . وذلك ألھمیتھا العالمیة والعلمیة الثقافیة واالستخدام أالستجمامي 

  .)2( وعلى حالتھا الطبیعیة

وزھریة المنتزھات أیضًا من المحمیات الطبیعیة لما تحتویھ من األنواع نباتیة   وتعد 

وجود أنواع معینة تتمیز أو تنفرد بھا بعض المنتزھات دون األخرى  جمیلة وممیزة باإلضافة إلى

  .في العالم، كما أن ھذه المنتزھات تعد مصدر جذب للسیاح للترفیھ والترویح

4  

یتمثل ھذا النوع من المحمیات في المناطق التي تضم مناظر طبیعیة جذابة سواء كانت      

  .) 3(على الیابسة أو في المیاه وتشكل أھمیة وقیمة فنیة وجمالیة وثقافیة وعلمیة

5  

ارزة تحدد على مستوى ھي مناطق ذات معالم طبیعیة یعتقد أنھا ذات داللھ عالمیة ب 
والتقني في حمایــة تلك     عالمي وتساعد الھیئات الدولیة بتقدیم الدعم البحثي والعلمي والمادي        

  . )4(ن قیمة للحضارة اإلنسانیة ككلــة لما تمثلھ مـق الطبیعیة والتراثیالمناط

 
                                                

 .13عوض عبدالمعبود، مرجع سبق ذكره ، ص   ) 1( 
 .21یســري دعـــبس ، مرجع سبق ذكــره، ص   ) 2( 
 .21یســري دعـــبس ، مرجع سبق ذكــره، ص   ) 3( 
 .16عوض عبدالمعبود، مرجع سبق ذكـره، ص   ) 4( 
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6  

أھمیة قومیة، وھو عبارة عن منطقة ما سواء   یكون ھذا النوع من المحمیات ذو طبیعة و
بریة كانت أم بحریة أم جیولوجیة، تضم نوع نباتي أو حیواني أو تكوین جیولوجي، وتمثل قیمة    
علمیة أو ثقافیة لھا من التمیز والتفرد وعدم التكرار مما یجعل الدولة تعمل على الحفاظ على مثل 

االستخدام الجائر، ویتجسد ذلك في الشالالت الطبیعیة      داء أو التدمیر أو ــھذه المناطق من االعت
  .  )1(اتـــواحـــوالعیون المائیة والكھوف وال

7  

المحافظة على مختلف تجمعات الكائنات الحیة بما    وھي المحمیات التي تھدف إلى 
حیاة التقلیدیة لإلنسان، الخ ، وكذلك المحافظة على ال ...تتضمنھ من صخور وھضاب وتالل 

ــان والمحیــط   جدیر بالذكر أن ھذا النوع من المحمیات تم اإلعالن عنة من قبل برنامج اإلنس     و
  . )2(1971في عام ) الیونسكو( ة لتربیة والعلوم والثقافا ع لمنظمةالحـیوي التــاب

طبیعیة السابقة مع    انھ أحیانًا كثیرة ما تتداخل أنواع المحمیات ال  : یمكن القول ومما تقدم
ویین ــ ى المستــ ا تغطي مجتمعة احتیاجات الحمایة عل ـذه الحالة فإنھــــبعضھــًا البعــض، وفي ھ

وھي بذلك تصبح ذات قیمة في جمیع المناطق بحیث تكون متصلة بحمایة         ) الدولي والعالمي( 
و أن المسألة لیست مجرد ماذا وإن ما ینبغي التأكید علیھ ھ.. البیئة واالقتصاد والتنمیة االجتماعیة

نطلق على المحمیة من مسمیات، بقدر تحدید ما ھي الوسائل أو الطرق التي یمكن أن تدار بھا        
  .المحمیة لتحقیق أھداف الحمایة لكل جزء فیھا وبصورة سلیمة

 

ظة على الموارد الطبیعیة وحمایتھا      بذلت لیبیا جھودا واضحة لالھتمام بالبیئة والمحاف       

وذلك من اجل تحقیق  .. وصیانتھا وتطویرھا بما یكفل أستمراریتھا واستغاللھا االستغالل األمثل 

التنمیة المستدامة لألجیال الحاضرة الالحقة ، حیث بذلت عدة محاوالت جادة للحفاظ على ھذه         

والغــابات أن الـوضع في ھذا المجال الموارد، ویري بعض المختصین في مجالي التنوع الحیوي 

 دة عوامل طبیعیة مختلفة ومتنوعة نظرًا لموقعــفي اآلونة األخیرة متأثرًا بع  )3(یشھد تذبذبًا شدیدًا

النباتیة والحیوانیة التي أعتمد      المكونات  سلبًا على   تالمناخیة الذي أثر    واآلثارلیبیا الجغرافي 

  .یخ الطویلعلیھا اإلنسان في حیاتھ عبر التار
                                                

 .20یســري دعـــبس ، مرجع سبق ذكــره، ص   ) 1( 
 .20المـــــرجـــع السابــــــق ، ص  ) 2( 
صالح منیسي ، التنوع البیولوجي اإلحیائي، تقریر غیر منشور الھیئة العامة للبیئة، فرع البیضاء ،           ) 3( 

 .11،  ص 2008
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 منتزه  بإقامة  م1978وقد بدأت لیبیا بأول المحاوالت إلقامة المحمیات الطبیعیة منذ عام  

الكوف الوطني ، ثم تاله مجموعة أخرى من المنتزھات والمحمیات تتوزع في أماكن متباینة           

 الخریطةو) 1(ویوضح الجدول ) ھكتار 303900( ي مساحة تقدر بــا وطبوغرافیا فــرافیــجغ

  .مواقع تلك المحمیات والمنتزھات الطبیعیة) 2(

وبالرغم  ، ھكتارًا  ) 120.500(وقد  بلغ مجموع المساحة التي تم دراستھا فعلیًا حوالي    
من التخطیط الذي تم إلقامة ھذه المحمیات والمنتزھات من خالل الدراسات التي أجریت في             

كمل بعض منھا، كما أنھ لم یبدأ في بعضھا         المواقع المختلفة إال أن تنفیذھا تأخر كثیرًا ولم یست  
األخر، وقد یعزى ذلك إلى مشاكل ملكیة تلك الحیازات والتصرف فیھا فضال عن إزالة الغطاء       
النباتي وتغیر التخطیط البیئي لتلك األراضي، كما أن بعض المواقع أضحت تدار بأسلوب غیر       

  .مخطط یتعارض مع األھداف والخطط التي وضعت لھا

  -:إنشاؤھا  أقدمیھلي دراسة موجزة لتلك المحمیات والمنتزھات حسب فیما ی

1  

على وادي الكوف  هوھــو یعـــد مــن أول المنتزھات الوطنیة في البالد ، وقد تم إنشاء

ھكتار من األراضي الجبلیة والساحلیة وتمثل ھذه  100.000م، بمساحة قدرھا حوالي 1978عام 

من جملة مساحة الجبل األخضر، حیث تم التعاقد مع المركز العربي لدراسات % 30مساحة ال

األراضي الجافة وشبھ الجافة لدراسة المشروع وإكمالھ خالل خمس سنوات ، غیر أنھ لظروف 

المنطقة االجتماعیة وظروف أخرى لم یتمكن المركز من استكمال دراساتھ ، وتم تقلیص المساحة 

ال یزال في انتظار استكمال  تھھكتار فقط ، وحتى الجزء الذي تمت دراس 8000إلى حوالي 

  .) 1(تنفیذه حتى یومنا ھذا

  

) البیضاء - المرج(والثانیة ، ویخترق الطریق العام  األولىیقع المنتزه على المصطبة 
یة للمنتزه، وتضم المنطقة المقرر في الحدود الشمال األثریةمنطقة المنتزه ، كما تقع مدینة شحات 

تسیجھا جزءًا من أحواض أودیة الكوف والسودان وبیت صالح والودیان الموازیة لوادي 
  .توضح موقع الوادي) 3(والخریطة .  جرجارامھ

  

                                                
 . 15، صم2003العام، تقریر لجنة إعداد مشروع السیاسة الزراعیة ، مجلس التخطیط   ) 1( 
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  )1(دول ـــجـــ

  ار   ـــــــــــالمحمیات الطبیعیة والمنتزھات الوطنیة في لیبیا ومساحاتھا التي وقع علیھا االختی

  :    من أعداد الباحث استنادا علي بیانات من :المصدر

  .12ص ، 2008یضاء ،صالح منیسي، التنوع البیولوجي اإلحیائي ، تقریر غیر منشور، الھیئة العامة للبیئة ، فرع الب

  

 

تاریخ  اسم المنتزه أو المحمیة 
 اإلنشاء

المساحة 
 بالھكتار

  

طبیعة المنتزه أو 
 المحمیة

أو  الشعبیة
 المنطقة

 المرجشعبیة  منطقة جبلیة وساحلیة 100.000 1978 منتزه وادي الكوف الوطني 1

منطقة سبخیھ وبرك  160.000 1984 محمیة الھیشة الطبیعیة 2
 مصراتھشعبیة  میاه عذبھ

 شعبیة المرقب منطقة غابیھ وساحلیة 8000 1992 منتزه القربوللى 3

  منطقة جبلیة 4000 1992 منتزه ابوغیالن 4

منطقة مفتوحة متدرجة  12000 1992 محمیة بئر عیاد 5
 ناحیة الشمال

شعبیة الجبل 
 الغربي

 شعبیة الزاویة غابة أشجار السروال 400 1992 منتزه صرمان 6

 شعبیة المرقب منطقة غابات جبلیة 4000 1993 منتزه النقازة 

 شعبیة صبرا تھ منطقة غابیة 500 1995 منتزه صبرا تھ الوطني 8

 شعبیة المرقب منطقة غابات طبیعیة 1800 1998 محمیة مسالتھ 9

 شعبیة نالوت منطقة جبلیة 200 1998 محمیة نالوت 10

النقاط  شعبیة منطقة سبخة ساحلیة 1000 1998 محمیة زلطن 11
 الخمس

منتزه طرابلس لألحیاء  12
 شعبیة طرابلس منطقة مراعي مسیجة 12000 1998 البریة

   303900  المـــجمــــــوع 
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شماًال وخطي طول ) 32.49(و ) 32.37(یقع منتزه وادي الكوف بین خطي عرض 

فوق مستوى ) م850(شرقًا، ویصل ارتفاع أعلى قمة في المنطقة حوالي ) 21.35(و) 21.20(

لمتوسط وتصل أمطارھا المنطقة بمناخ البحر ا وتتمعسطح البحر في منطقة سیدي الحمرى 

فصل الشتاء، وتصل درجات الحرارة  ملم وتسقط معظمھا خالل 550سنویًا معدًال ال یزید عن 

  .  )1(م33الصغرى في أشھر الشتاء أحیانًا إلى الصفر، والعظمى في أشھر الصیف إلى 

  

1  

ني بوجود العدید من التكوینات الطبیعیة كالكھوف والتجویفات تتمیز منطقة الكوف الوط

بحیرات األرضیة ، باإلضافة إلى العدید من األودیة والجبال والمنحدرات والسھول وكذلك 

یضم حوض وادي الكوف سطحًا شدید الوعورة فتتفاوت بھ طبیعیة وسبخات وساحل بحري 

  .  )2(منطقة سیدي الحمريم عند 880االرتفاعات حتى یصل أعلى ارتفاع إلى 

تضم المنطقة الساحلیة مجموعة من األودیة وتقع على جانبي وادي جرجارمة، فاألودیة 
الواقعة شرق وادي جرجارمة تأخذ مسارًا شبھ مستقیم حتى مصبھا في البحر ، بینما األودیة 

قد یزید  وانحدارھا شدید 2كم25الواقعة غربھ ذات أحواض صغیرة تقل في معظم األحیان عن 
  -:، وتضم منطقة الدراسة عدة أودیة وھى على النحو التالي  )3(كم/م40عن 

  

  

 
                                                

القاحلة ، مشروع دراسات منتزه الكوف الوطني،     واألراضيالعربي لدراسات المناطق الجافة  المركز  ) 1( 
 .23، ص1984احیة ، دمشق ، یالدراسات الس

 , بنغازيمنشورات جامعة قاریونس ,  الطبیعیةدراسة في الجغرافیا : األخضرالجبل ,سالم الزوام   ) 2( 
 .32ص ,م1995

غیر  رماجستی رسالة, ) دراسة جغرافیة(الكوف  واديفي حوض  ةالنباتات الطبی,فدوى العقورى  ) 3( 
 .95ص, 2008,جامعة قاریونس , قسم جغرافیا , اآلدابمنشورة كلیة 



 
 

 

32

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

33

 ـنقرة سعید  ـبوترابھ  ـالحلق  ـالسودان  ـجرجارمھ  ـبیت صالح  ـالمالء  ـ الحلي يداو(
حیرات ضحلة ب ثكما تضم المنطقة ثال ).العشاق ـبوراسیة  ـبوزنقوق  ـالمشعوب  ـعین الزرقة 

  : منھا  علي الشریط الساحلي تعرف بالسبخات

1  

م تقریبا تعتمد میاھا علي األمطار وبعض 2 لىإوھي سبخة قلیلة العمق یصل عمقھا 
عرض للغمر الموسمي بمیاه البحر تینابیع المیاه قلیلة الملوحة توجد بالجانب الجنوبي منھا وھي ت

وھي خالیة من النباتات لكنھا , باألمالحخالل الصیف تاركة منطقة مغطاة  جیًاتدریتم تجف 
  . )1(ثلاألمحاطة ببعض شجیرات 

2  

للبحیرة وأحیانًا  الجنوبيوالینابیع الواقعة بمحاذاة الشاطئ  األمطارمعظم میاھا من 
ومن حیت الملوحة فھي أقل ,ف وینخفض منسوبھا خالل الصی, یحدث تدفق مائي من البحر

  .ملوحة من سبخة عین الزرقاء 

3 

ھا ھتعرض للجفاف في فصل الصیف ، مصدر میا, وتغمرھا المیاه في فصل الشتاء 

  . )2(ات كلسیة وكلسیة دولومیتة، وتتمیز بأنھا حاملة للمیاه بوالسیول تنظم المنطقة تر األمطار

  .واألھمیةعلى المنطقة بیئیة جیولوجیة وجغرافیة في غابة الجمال كل ھذا أضفى 

2  

وجد في منطقة المنتزه غطاء نباتي كثیف ینتشر في مساحات واسعة علي شكل غابات ی
   -: كاآلتي

 Juniperus phoeniceat 

ر ـتظھرى ـمواضع أخفي ة في بعض المواضع وــة غابات كثیفـوھي توجد على ھیئ

  والبلوط,  Olea europaea وتضم نباتات مرافقھ كالزیتون البري إحراجعلي ھیئة 

 Quercus coccifere ,والخروب Cera tonia siliqua.  

                                                
, شروع دراسات منتزه الكوف الوطني      م, القاحلة  واألرضالدراسات المناطق الجافة  العربيالمركز   ) 1( 

 .19ص ,1984,دمشق, الدراسات المائیة 
 .20القاحلة ، المرجع السابق ، ص  واألراضيالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة   ) 2( 
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 Cupressus sempervilrens  

طبیعیة وبعضھا مستزرع ، وھي على  دائمة الخضرة أغلبھا غابات جاراألشوھي من 

 األفقيمخروطي الشكل ، ویعد السرو  ، والعمودي ، والسرو الھرمي أواألفقيأنواع منھا السرو 

  .)1( نظرًا لتأقلمھ مع الظروف المحلیة األنواعمن أجود 

 Pinus holepensls 

التي تقطع المنحدرات الشمالیة  األودیة وھي تنمو في المناطق الساحلیة وعلى جوانب

  .) 2(ق المرتفعات والجبال المواجھة للبحرووفق المنحدرات الشمالیة وف

وسیدي الحمري ، وقرب  ةسلنطوینتشر ھذا النوع في مساحات محدودة من غابات ا

  .البلنج

تات إلى نبا باإلضافةوفي المنطقة الساحلیة تنتشر النباتات العشبیة ونباتات شجریة 

تفاع تصبح المنطقة ذات بیئة رونباتات المناطق الجافة ، ومع تدرج اال ثلاألمثل نبات  ةمتقزم

  - :م ضشجیریة حیث ت

 البطوم  ـ Juniperus phoeniceaوالعرعر  ـ Calicotome villosaالشبرق 

Ricinus lentiscus والزیتون البري ـ Olea europaea – الشماري Atbutu pavaril - 

  .) 3(ة والقصیرةیالنجیل واألعشابإلى الحشائش  افةباإلض

اإلنتاج واألنواع السامة ، كذلك دراسة موسمیة  المستساغةتم حصر األنواع الرعویة 

وحساب القیمة الفعلیة لألنواع النباتیة ، كذلك حصر األنواع الرعویة التي سوف تستزرع العلفي،

أغراض منھا تغطیة األحتیاجات الغذائیة لألحیاء  من قبل القائمین على إنشاء المنتزه وذلك لعدة

  .  ) 4(المائیة المنشآتالبریة وأعمار المساقط المائیة وصیانة 

 

                                                
القاحلة ، مشروع دراسات منتزه الكوف الوطني،  واألراضيالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة   ) 1( 

 . 105، ص 1984،  الجزء الثالث الغابات ،
في المنطقة الممتدة من مسھ إلى القبة ،         األخضر علي عبد عودة ، تالشى الغطاء النباتي في الجبل         ) 2( 

 .192، ص2005، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس،  اآلدابرسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة 
 القاحلة ، مشروع دراسات منتزه الكوف الوطني ، راضيواألالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة   ) 3( 

 .34- 33، ص  1984دراسة الغطاء النباتي ، الجزء األول، 
 . 8، ص نفسھالمرجع السابق   ) 4( 
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3  

 ( Mammds ) 

التي تم العمل على تنمیتھا وتكاثرھا وتغذیتھا  الثدیاتتتمیز المنطقة بوجود العدید من 

 )27(در عدد أنواعھا بحوالي ـد قــاء الحظائر لھا وتھیئة المنطقة إلطالقھا في الطبیعة ، وقــوإنش

...  والثعالبعدیدة من الخفافیش والقوارض والقطط البریة  الضبع وأنواعنوعًا في المنتزه ومنھا 

وتوجد ) نالودا(دیات المقترح إدخالھا إلى المنتزه مثل الغزال والغنم البري ثوھناك عدد من ال

والبلشون ، واللقلق  واألرجوانيطیور الحجل البري، ومالك الحزین الرمادي  أنواعالعدید من 

والنسر البونیلي ، والعقاب والصقر والزقزاق والزمار  ـوالبط الغطاس والنسر الذھبي  األسود

  . )1(والنورس ، والبومة والھدھد والخطاف والزرزور وغیرھا

 ( Reptiles ) 

نوعًا من الزواحف والبرمائیات في منطقة المنتزه كما درست  19تم جمع أكثر من 

العادات واالحتیاجات الغذائیة الخاصة بھا ، كذلك حددت متطلبات التربة والرعایة الالزمة 

، ضفدع  األخضرضفدع الطین (للزواحف والبرمائیات ومن األنواع الموجودة في المنتزه 

السلحفاة البریة ، الحرباء، ابوبریص ، السحالي ، الثعبان الرملي، ثعبان البحر , نقعات المست

  ).، الكوبرا المصریة، وغیرھا المتوسط

 ( Insects ) 

والصراصیر والجراد  ـالخنافس  ـتوجد بالمنتزھات العدید من الحشرات مثل نحل العسل 

  .نوعًا 130یفوت عددھا  خرىاأل األنواعوالعدید من  ـ

 ( Fishes ) 

والحیوانات  األسماكیعیش في الشواطئ المطلة على أرض المنتزه العدید من أنواع 

المیاس ، الشبلة، والقاروس أبو , أسماك حلوفة البحر، والرایا , السلحفاة البحریة (البحریة مثل 

، والمرجاني ، األسودض، وحجاج الحلة، والعقرب نقطة ، الحمرایة، وزمرینا ، والعضا

  ....).)1(والبوري ، وحنش مونجر ، وأورطا والعدید من األنواع األخرى
                                                

 القاحلة ، مشروع دراسات منتزه الكوف الوطني ، واألراضيالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة   ) 1( 
 .25ص ،1984الثدیات، الجزء األول، 
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4  

بالمنتزه یوجد بالمنطقة بعض اآلثار الحضاریة  يإلى كل ھذا التنوع الحیو باإلضافة

،  لیبیا إلى استقطاب الزوار من داخل وخارج أيمًا ، مما اكسب المنطقة طابعًا سیاحیًا ھا الھامة

  ).1(صورة 

2  

تقع ھذه المحمیة في الشمال الغربي من لیبیا جنوب شرقي مدینة مصراتھ بشعبیة      

مصراتھ وھي تضم منطقة تقع مابین مدینة الھیشة الجدیدة ومدینة تاورغاء ویحدھا من الشرق       

كم على طول ساحل      30سط ، والطریق الساحلي من الغرب وتمتد لمسافة تزید عن البحر المتو

ھكتار  160000كم، وتبلغ مساحتھا الكلیة حوالي 300خلیج سرت شرقي مدینة طرابلس بحوالي 

  . )1(م1992عام  )*(م، واكتسبت الھویة القانونیة1984وتأسست عام 

ویجري حالیًا تطویرھا لتمكین الطیور    وتتخلل ھذه المحمیة مجموعة من العیون المائیة 

المھاجرة من استعمالھا كنقطة عبور أثناء مواسم الھجرة،و یقدر العدد الكلي لألنواع المكونة            

 ونباتات حولیة ومعمرة تقسم إلى نوع نبــاتي مــن أشجار وشجیرات 300للغطاء النباتي بحوالي 

الشیح  ـوتفاح سنجي  -العوسج -والرتمـ در األثل الس ـالجداري  ـالطلح ( ... فصیــلة، منـــھا  37

الغزال اللیبي والقنفذ الجزائري    وتوجد بالمحمیة بعض الحیوانات البریة مثل -الحالبـالغردق   ـ

 -والجرذ األسود   -والعضل الشائع   ـوأبن أوي    -واألرنب البري وفار المنزل والضبع المخطط  

  ...)والثعلب األحمر

نوع   20الودان والنعام، ھذا وقد تم رصد حوالي     حیوان میة حدیثًا إلـى المح كمـا أدخل

من الطیور المھاجرة والمقیمة وتتضمن السیاسة المستقبلیة بشان ھذه المحمیة حمایة الغطاء  

النباتي وإدخال الحیوانات البریة التي تتناسب معھ والتي انقرضت من المنطقة وتنمیة وتطویر       

طبة وجعلھا مركزًا لرصد حركة الطیور المھاجرة وإقامة مركز         منطقة العیون واألراضي الر

ومن  . وإمكانیة االستفادة منھا اقتصادیًا  ، بحوث ألجراء الدراسات على األصول الوراثیة البریة

األھداف المرجوة من ھذه المحمیة ھو تطویر وإنعاش الحیوانات البریة إضافة إلي تطویر الغطاء 

  ..لطیور الداجنة واألغنام والماعز وكذلك تربیة نحل العسلالنباتي الرعوي وتربیة ا

                                                
 اكتسبت الھویة القانونیة أي صدر قرار إداري بإقامتھا  )  *( 
رویة في االنثروبولوجیا الطبیعیة ، البیطاش      . یسري دعبس، المحمیات الطبیعیة في الوطن العربي        ) 1( 

 .343م ، ص1999سنتر للنشر والتوزیع ، 
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كم ویتم أجراء المسح األولى      35ویر الجزء الغربي من المحمیة بطول      س ھذا وقد تم ت

ة بالمحمیة، كما بدأ أجراء الدراسات الخاصة بالنباتات  وفرلثدییات والطیور والزواحف المتل

قترح تربیتھا داخل نطاق   للحیوانات البریة والمستأنسة الم ائدة بالمحمیة لمعرفة مدى مالءمتھسال

  . ) 1(المحمیة

3  

 غربي بشعبیة الجبل الكم  150تقع المحمیة بسھل الجفارة جنوبي غربي طرابلس بحوالي 
  .م1992ھكتارًا، سیجت بالكامل وتم إعالنھا بصفة رسمیة  12000وتبلغ مساحتھا حوالي 

، السنة/ ملم 150 -100ود فیھــا مناخ شبھ جاف حیث یتراوح معدل األمطار مابین ویسـ
نوعًا من أشجار وشجیرات     300ویقدر العدد الكلــي لألنـــواع المكونة للغطاء النبــاتي بحوالي 

 ـندول قوالجداري والرتم وال حواھم النباتات التي تسود المنطقة ھي الطل.. تات حولیة ومعمرةونبا
  ...الشیح والرتم -السدر

، والضبع المخطط ،والقنفذ الجزائريأبن أوى، والثعلب،( تي توجد بھا الحیوانات ال وأھم
  )....ري، والعضل الغربيیصواألرنب البري، والشیھم، والقندي، والعضل الق

  :نوعًا من الطیور المھاجرة والمقیمة مــثــــل  20أما الطیور البریة فقد رصد حوالي 

  )....الحداة، العقاب ، الحجل ، القمري ، القطاب، الحبارى ، الھدھد، البوم، الغراب( 

ھذا وتشیر التقاریر إلي أن المنطقة كانت توجد بھا حیوانات وطیور بریة أخرى لكنھا       
القط  -النعام -الفھد -الغزال -المغربیة تبدل الظروف البیئیة، وھي األرویة لانقرضت نتیجة 

  ..).البري

 من المنتظر بعد تأمین الحمایة التامة بھذه المحمیة وإعادة إدخال الحیوانات البریة،           و
  .وإعادة تنمیتھا وازدھارھاوإكثارھا 

4  

أكتسب الھویة   و م1988وتأسس عام  كم، 60الي بلس بحویقع المنتزه جنوبي مدینة طرا
، ویضم السفوح الشمالیة من جبل غریان وجزء من سھل الجفارة وتبلغ            1992القانونیة عام  

ھو عبارة عن منطقة مشجرة حدیثًا بأشجار  و. ھكتارًا جمیعھا مسیج 4000مساحتھ حوالي 

                                                
 .344المرجــــع السابـــــق ، ص   ) 1( 
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والجداري وغیرھا من النباتات     الصنوبر الحلبي، كما وتنمو فیھ طبیعیًا أشجار الطلح والسدر       
  .المعمرة، كالزعتر والحلفاء ومن األنواع السائدة أیضًا الشیح والقندول و الزعتر

وتعیش في ارض المنتزه عدة أنواع من الحیوانات البریة منھا القوارض مثل الجربوع،   

الخفافیش خفاش   والشیھم  ومن آكلة الحشرات القنفذ الجزائري، والزبانة السوقاء ومن  والقندي ،

وسیتم . الثعلب وابن أوى والضبع األرنب البري، ومن آكالت اللحوم  كوھل، ومن األرانب  

  .)1(مستقبًال التركیز على حمایة الغطاء النباتي  نظرًا ألھمیة المنتزه في السیاحة البیئیة والترفیھ

5  

محاذاة ساحل البحر وتبلغ مساحتھ      كم، ب  60یقع المنتزه شرق مدینة طرابلس بحوالي     
ھكتارًا والمنطقة عبارة عن كثبان رملیة تم تثبیتھا بالوسائل المیكانیكیة وتشجیرھا   8000حوالي 

   .م1992، لكنھ لم یكتسب الھویة القانونیة حتى عام م1982وقد تم تأسیس ھذا المنتزه عام 

ة من التحرك إلى الداخل وكذلك      ویشكل ھذا المنتزه حاجزًا وقائیًا یمنع الرمال المتحرك
  .  لحمایة المزارع والقرى والمدن واألھداف الحیویة األخرى من خطر زحف الرمال علیھا

نوعًا من   150ید عن  ما یزونوعًا من الالفقاریات،    59ویتضمن المنتزه حوالي   
، أما أنواع من الثدییات البریة  7نوعًا من البرمائیات والزواحف وحوالي  و  16الحشرات و

  . )2(نوعًا من اإلحیاء المائیة 70جل نوعًا ومن اإلحیاء البحریة س 90الطیور فقد بلغ عددھا 

 ـأشجار السدر والرتم مثل والمنتزه عبارة عن غابة كثیفة األشجار تنمو فیھ طبیعیًا 
، ية المستقبلیة لھذا المنتزه في تركیز الحمایة على الغطاء النباتوتتركز السیاس.. والقندول

تضر بالبیئة  التي اللمشاریع االستثماریة واإلنتاجیة وإمكانیة االستفادة منھا في أنشاء بعض ا
  .كتربیة النحل والطیور

6  

كم، وتبلغ مساحتھ     60یقع ھذا المنتزه بغابة صرمان الجنوبیة غرب طرابلس بحوالي     
كتسب الھویة القانونیة عام     ھكتارًا،وا 400حوالي  ھكتارًا المستغل منھ  1100اإلجمالیة حوالي 

والطلح والسنط الحقیقي،    األیوكلببتسویتمیز المنتزه بوجود أشجار الكازورینا    .م1992
  .)3(والسدر، والرتم، إضافة إلي الشجیرات البریة األخرى واألعشاب الموسمیة والنباتات الحولیة
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7  

 1993اكتسب الھویة القانونیة عام     و 1979شرقي مدینة طرابلس وتأسس     زهیقع المنت

ھكتارًا   4000الي ویمتد في المساحة المحصورة بین الطریق الساحلي والبحر وتبلغ مساحتھ حو 

باتي الطبیعي   ولقد تم تشجیر المنتزه بأشجار الصنوبر الحلبي، ویتكون الغطاء الن   . قابلة للتوسیع

 كما یعیش. العرعر والقندول وكذلك الحلفاء والزعتر واإلكلیل وغیرھاو من بعض أشجار السرو

 ب، والقنفذ اإلثیوبي،ــ، والجربوع، والقندي والثعلالشیھمبالمنتزه العدید من الحیوانات البریة مثل 

أما الحیوانات التي انقرضت فكانت القط البري، والضبع وابن أوى، والغزال األبیض ھذا      

  .)1(لحفاة وأنواع الحرباء والضب والسحالي والثعابین واألفاعيباإلضافة إلي الس

8  

غرب منتزه   كم شمال  15مدینة طرابلس و يكم غرب75یقع بغابة تلیل التي تبعد حوالي 

  . ھكتارًا 500مساحتھ اإلجمالیة حوالي  وتبلغ ،م1995وتأسس عام .صرمان

9  

كم 20ھكتارًا وتقع على بعد  1800وتبلغ مساحتھا  1998تم أنشاء ھذه المحمیة عام وقد 

كم شرق مدینة طرابلس وتتمیز ھذه المحمیة        90شمال غرب مسالتھ بشعبیة المرقب، وحوالي 

بمرتفعاتھا الجبلیة العالیة وودیانھا العمیقة وغطاءھا النباتي الكثیف ، حیث تنمو بھا نباتات بریة   

عطریة مثل الزعتر والكلیل والشیح وكذلك السدر والعوسج والرتم والحالب والجداري والفیجل   

  . ) 2(والحرمل

10  

مدینة طرابلس و تبلغ    يكم جنوب غرب265تقع ھذه المحمیة بشعبیة نالوت ، وعلى بعد 

  .1998قانونیة عام كتسبت الھویة الو ا..ھكتارًا200مساحتھا اإلجمالیة حوالي 
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11  

، في مدینة م1998ھكتارًا تم إنشاءھا عام  1000تبلغ المساحة اإلجمالیة للمحمیة حوالي 
كم جنوبًا وھي عبارة عن غابة   30زلطن بشعبیة النقاط الخمس ، وتبعد عن شاطئ البحر حوالي 

  .)1(ود الثالثة األخیرةالتي تم غرسھا خالل العق یااألیوكیلبتس واألكاشأشجار زرعت اصطناعیة 

12  

تبلغ وفي شعبیة طرابلس ،وھو عبارة عن مرعي مسیج  1998تم أنشاء ھذا المنتزه عام 

  .)2(ھكتارًا12000مساحتھ اإلجمالیة  حوالي 

یعیة ومنتزھات وطنیة لم تلق أي أن تلك المناطق المعلنة محمیات طب وتجدر اإلشارة إلى   
، عنایة أو تطویر منذ إعالنھا، بل منھا ما تم االعتداء على مكوناتھا مثل منتزه الكوف الوطني       

متكررة تمثلت في تقلیص مساحتھ بشكل غیر قانوني، ومخالف      اعتداء الذي تعرض لمحاوالت 
  .ما تم التخطیط لھ للمقاییس والمعاییر العلمیة المحددة لمساحة وحدود المنتزه حسب

ومن أھم األسباب التي أدت إلى عدم تطویر تلك المحمیات والمنتزھات ھي األوضاع        
ھا ،ھذا وقد كانت المحمیات     لاإلداریة والقانونیة واالجتماعیة بالبلدیات والشعبیات التابعة     

انة الزراعة ومن ثم  الطبیعیة تتبع في السابق اللجنة الدائمة لألحیاء البریة والمنتزھات التابعة ألم

وقد أدي صدور قرار اللجنة الشعبیة العامة بتبعیة المنتزھات الوطنیة       )3( انیةأمانة الثروة الحیو

والمحمیات الطبیعیة للشعبیات التي تقع في نطاقھا إلى التأثیر سلبًا في تنمیة تلك المحمیات    
طاع الزراعة   ة للقطاعات وخاصة ق  والمنتزھات، بعد إلغاء أمانات اللجنة الشعبیة العامة النوعی  

  .والثروة الحیوانیة 

                                                
 . نفــس المرجع السابـــــــــق   ) 1( 
الغزالن   حالة مدروسة عن: ولید القذافي ، دراسة اقتصادیة بیئیة للمحافظة على األحیاء البریة وإنمائھا   ) 2( 

، 2007أكادیمیة الدراسات ، بنغازي اللیبیة في جنوب الجبل األخضر ، رسالة ماجستیر منشورة ، 
 .27ص

 .14صالح منسي، مرجع سابق ،ص  ) 3( 
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لتمیزھا بمعطیات بیئیة فریدة أدت إلى  لیبیامن بین أھم مناطق  األخضرتعد منطقة الجبل 

السنین ، وتزخر ھذه المنطقة بمقومات  أالفمنذ  نبجإلى  جنبًا والحیاة البریة اإلنسانتعایش 

  .واناتھا البریة والمائیةیغطاءھا النباتي وح طبیعیة عدیدة سواء في تضاریسھا أو

البحر المتوسط تمازجًا بین الجبل والبحر  ئشاطبمحاذاة  األخضرموقع الجبل  وقد أنتج

ة فیھا مابین مناطق شاطئیة وسھول في تناغم طبیعي جعل المنطقة تمتاز بتنوع البیئات الطبیعی

خط  انتھاءإلى السفوح الجنوبیة والتي تبدأ بعد  باإلضافةومناطق جبلیة مرتفعة وودیان عمیقة ، 

جعل ھذه المنطقة مؤھلة  التقسیم ، إضافة إلى غنى المنطقة بآثارھا الحضاریة القدیمة ، وھذا ما

 هنمیة مواردھا الطبیعیة من ناحیة والحفاظ على ھذلتكون موقعًا ھامًا إلقامة المحمیات الطبیعیة وت

  -:یلي الحضاریة من ناحیة أخرى، ومن أھم ھذه المقومات ما اآلثار

1  

  

ر ویظھ  ،شرقاً  ابین خلیج سرت غربًا وخلیج البمبا  النطاق الجبلي في المنطقة مینحصر    

مكونة جروفًا    ، على شكل ھضبة مرتفعة تنحدر جوانبھا الشمالیة انحدارًا شدیدًا نحو الساحل         

یفصلھا عن البحر الشریط الساحلي وتنحدر جوانبھا الجنوبیة انحدارًا تدریجیًا        ،شدیدة االنحدار

  .)1(حتى یأخذ سطح األرض في االستواء من النطاق الجنوبي

الشمالي على شكل مدرجات طویلة امتدادھا العام من         یظھر الجبل األخضر في جانبھ 

الغرب إلي الشرق ویمكن تمییز ثالث مصاطب أو درجات حیث تبدأ األولى عند انتھاء نطاق         

  .)2( )م300 ـ 250( السھل الساحلي ویتراوح ارتفاع ھذه الحافة ما بین 

الذي یصل    )حوض المرج   (  ھي الحافة التي تقع فیھا معظم األحواض والتي أھمھا    و

یعتبر  )3( )م276( ل نقطة انخفاض فیھ إلي  ــقوتصل أ كم 12كم وعرضھ 32 طولــــھ إلى

                                                
فتحي الھرام ، التضاریس والجیومورفولوجیا، الجماھیریة دراسة في الجغرافیا، تحریر الھادي بولقمة        ) 1( 

 . 111 -106م ، ص 1995العربیة للنشر والتوزیع واإلعالن ، سرت ،  ، الدار1وسعد القزیري، ط
عة بنغازي ، الجزء    جامللیبیة ، منشورات   جودة حسین جودة، أبحاث في جیومورفولوجیة األراضي ا    ) 2( 

 .121، ص 1973الثاني، 
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 المرج حوضًا رسوبیًا مغلقًا یأخذ شكل وادي سطحي یمتد إلي الجنوب الغربي ، وتعد          حوض 

الثاني مدینة المرج من أھم المدن التي تقع على الحافة األولى كما تعتبر مرحلة انتقال إلي المرتفع 

مل ھذه الدرجة أیضا على بعض الھضاب من أھمھا ھضبة          تیشغلھ الجبل األخضر وتش  الذي 

ء إذ غ أقصى ارتفاع لھا في مدینة البیضا      ي یبل والت الثانیة تم تبدأ الحافة. واالبیار وبنینةالرجمة 

كما أنھا غیر محددة      وھي أكثر تضرسا من المصطبة األولى       ) 1( )م600( یصل إلى حوالي    

فیھا من أحواض كارستیة فضًال عن  ، وھذه الدرجة متمیزة السطح لكثرة مابشكل تدریجي

  .كم عن البحر34ابتعادھا بحوالي 

ا الدرجة الثالثة فھي تمثل أقصى ارتفاع في الجبل األخضر وھي المنطقة التي تسمى   ـأم

منطقة تقسیم   م، وھي  880 صى معدل لالرتفاع بھذه الدرجة إلىحیث یصل أق) سیدي الحمري( 

  .المیاه بالجبل األخضر 

،  وتعد البیئة الجبلیة للمنطقة قلیلة التضرس ، مناسبة جدًا إلقامة المحمیات الطبیعیة 

الستغالل المحمیات من الناحیة السیاحیة ،      ) التلغراف  ( توفر فرصًا إلقامة    كما  .)2(صورة 

   .وتعطي تنوع في التضاریس یخلق تمازج في المنظر الطبیعي 

   

 ن األودیة الجافة ترجع نشأتھا إلى     تتمیز المنطقة بوجود شبكة تصریف مائیة كبیرة م    

ویمكن تقسیم    )4(الشكل رقم   العصر المطیر وتتمیز ھذه األودیة بطول مجاریھا واتساع قیعانھا

  -:اریھا إلىھذه األودیة بناءًا على اتجاه مج

وھي أودیة عمیقة تكثر فیھا النباتات دائمة  : صب في البحر أودیة تنحدر شماًال وت   ـ1

الخضرة والحیوانات البریة كما وتنتشر فیھا العدید من الكھوف التي تعد مالجئ ومخابي 

 وادي درنة، بومسافر ، المھبول، مرقص، قرطابلس، الخلیج ،  ( لحیوانات المنطقة منھا 

  .) 3( صورة  )الخ... .....ناقة بوضحاكالوبزھیرة، ارمیده، االثرون ، اإلنجیل، الطیر، 

 -الدواي وادي ( روافد وادي المعلق وتشمل   وھي :أودیة تتجھ شرقًا وتصب في البحر    ـ2

وینبع وادي المعلق من جنوب القیقب ویتجھ شرقًا حتى ینتھي .....) الھیشة -متاب -الكنش

لتصریف الخارجي وھو    مصبھ في خلیج البمبا خارج المنطقة أي انھ من األودیة ذات ا  

  . ثاني اكبر األودیة بالمنطقة وأطولھا

                                                
 .30مرجع سابق ، ص  -سالم الزوام  ) 1( 
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  )2(الصورة 

  بمنطقة رأس الھالل  ات الجبلیةـالمرتفع

  

   .  2008-10-10،الدراسة المیدانیة بتاریخ : : المصدر 
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وادي الرملة، القرنة ، ثعبان، خریف،     ( مثل  : أودیة تنحدر جنوبًا وتصب في البلــط      ـ  3

وتنتھي مصبات ھذه األودیة داخل مساحة الحوض       ) الجمیعیة  -التوازیل بالعطر،

) 1(التجمیعي للمیاه بالمنطقــــة في أحواض البلوط أي أنھا أودیة ذات تصریف داخلي         

تبین أھم األودیة في المنطقة ، وتعد األودیة بمثابة األنھار ،  ) 4-3(والصور ) 4(وشكل 

لكائنات الحیة ، وھذا ما یجعلھا من أھم المقومات        توفر میاه الشرب للحیوانات وباقي ا

  .التي یقاس بھا معاییر إقامة المحمیات 

  

أما بالنسبة للسھول في منطقة الجبل األخضر فیالحظ علیھا عمومًا انحدارھا التدریجي     

البحر بجروف قائمة أو نتیجة ألشراف میاه وضیقھا الشدید وعدم استمراریتھا حیث تختفي تمامًا، 

ویستمر الحال على ذلك حتى رأس عامر تقریبًا، ومن ھنا یبدأ السھل الساحلي     شدیدة االنحدار ،

في الظھور مرة آخري ، ولكن بشكل شریط ضیق یستمر حتى درنة ، والیلبث ھذا الشریط أن       

اتساع الشریط    یختفي مرة أخرى تحت ماء البحر إلى الشرق من درنة ، وعند رأس التین یزداد  

  .)2(الساحلي مرة أخرى خصوصًا عند خلیج البمبة ثم یضیق ثانیة إلى الشرق من ھذا الخلیج

ویغطي سطحھا نباتات دائمة الخضرة والعدید من الرواسب المروحیة والسبخات، كما      

وادي  -وادي االثرون (تقطعھا العدید من األودیة والتي تنحدر شماًال وتصب في البحر وأھمھا       

  ). الخ.......وادي یبن یارة -وادي الكوف -وادي المھبول -رقص ـ وادي قرطابلسم

  

ویمتد الشاطئ البحري بالجبل األخضر على شكل خط مستقیم من العقوریة غربًا حتى      

كم تقریبًا ویتخلل ھذا الشاطئ ظاھرة الرؤوس         350خلیج البمبا شرقًا بطول یصل إلى حوالي 

...) رأس عامر ـ رأس التین     -رأس الھالل (متدة داخل البحر وھي منتشرة بكثرة ومن أھمھا  الم

  ) .5( الالصور ) 3(یتجاوز عشرات األمتار وھي غیر متعمقة كثیرًا ة امتدادھا ال

  

                                                
دراسة في جغرافیة المظاھر واألسباب، رسالة       : محمود سعد عبدالسالم، التصحر في الجبل األخضر    ) 1( 

 .82، ص 2005داب ، ماجستیر غیر منشورة، جامعة قاریونس قسم الجغرافیا ، كلیة اآل
 .103، ص1969 2عبدالعزیز طریح شرف، جغرافیة لیبیا، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، اإلسكندریة ، ط  ) 2( 
 .28م،ص1998، 2محمد المبروك المھدوي ، جغرافیا لیبیا البشریة ، منشورات جامعة قاریونس ، ط  ) 3( 
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  )3(ورة ــــص

  بالقرب من منطقة االثرون ـصمـرقوادي 

  

  .  2008-10-12الدراسة المیدانیة بتاریخ : رالمصد
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  )4(ورة ـص

  في منطقة الخبطة بالقرب من درنة الخلیج وادي

  

  .  2008-10-12اسة المیدانیة بتاریخ الدر: رالمصد              
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  )5(صورة 

  أحد شواطئ الجبل األخضر في منطقة رأس الھـالل 

  

  .  2008-10-12الدراسة المیدانیة بتاریخ : المصدر
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ل األخضر بخلوه من التیارات القویة واألسماك الخطرة ، كما ویتمیز ویتمیز شاطئ الجب
بدفء میاھھ السطحیة ، وكثرة األماكن األثریة المحاذیة لشواطئھ مثل شاطئ االثرون ورأس          

  .) 1( الھالل وسوسة والحنیة

  

نوعة ناتجة عن   تزخر منطقة الجبل األخضر بظواھر جیومورفولوجیة كثیرة ومت     
عملیات التجویة والتعریة المختلفة وھي تعد من السمات الطبوغرافیة الممیزة للمنطقة ، حیث          
تنتشر التكوینات الجیریة ذات السمك الكبیر والتراكیب الجیولوجیة المختلفة التي تعد من أھم            

  -:یلي عوامل نشوء وتطور ظاھرات الكارست واھم ھذه الظواھر ما

1  

وھي عبارة عن ممرات طبیعیة تمتد تحت سطح األرض في جوف الصخور الجیریة        
عظیمة السمك مقتفیة في امتدادھا اثر فتحات الشقوق والصدوع والمفاصل الصخریة التي تساعد 
على تسھیل فعل التجویة الكیمائیة وتحلل الصخور بفعل اإلذابة على طول المناطق الضعیفة            

لك نتجھ لتسرب میاه األمطار التي تحتوى على ثاني أكسید الكربون المكتسب من       جیولوجیًا وذ
الھواء الجوي أو من التربة وتغلغلھا داخل الشقــوق والصدوع والمفاصــل مما یــــؤدي إلـى           

  . ) 2(تأكل الصخور وتكون الكھوف

وأعماقھا  ویوجد في منطقة الجبل األخضر كم ھائل من الكھوف المتباینة في أشكالھا         

ویتكون مـن ست صاالت ، اثنین رئیستین ) كھف شقیة( واتجاھاتھا ومـــن أھمھا وأشھرھا 

وأربع غـــــرف صغیرة، وھو یعد كھفًا جیریًا وطبقیًا داخلي المنشأ وصغیر الحجم إذ یبلغ طولــھ 

عمدة الجیریة   مترًا وتشیع في الكھف الھوابط األنبوبیة والستاریة ، أما الصواعد واأل  40حوالي 

فھي محددة التواجد حیث تتمیز الصواعد بالشكل المخروطي  بقاعدة عریضة وقمة رفیعة مما        

یدل على تناقص في كمیات المیاه الراشحة إلي الكھف ، وتتمیز الصواعد القبابیة الشكل بصغر     

واعد بینما تتمیز ص   ) سنتیمترات   10(وقطرھا  ) سنتیمترًا   30(حجمھا حیث ال یتعدي طولھا   

بأنھا اكبر حجمًا من النوع القبابى فقد یصل طولھا إلي متر  ) صواعد النخلة (النوع الثالث 

  . ) 3( سنتمترًا 50ونصف ، وقطرھا عند القاعدة إلي حوالي 
                                                

أمراجع الھیلع، أثر خطط التنمیة المكانیة على استغالل الموارد الزراعیة والرعویة والسیاحیة بمنطقة        ) 1( 
التخطیط ، رسالة ماجستیر غیر   دراسة في التنمیة و: 2000-1954ن لیبیا في الفترة م -الجبل األخضر

 .218، ص2002یة اآلداب، قسم الجغرافیا ، منشورة ، جامعة قاریونس ، كل
 .512-511م، ص 1996، 50حسن سید ابوالعینین ، أصول الجیومورفولوجیا، دار النھضة العربیة ،   ) 2( 
درنة بالجبل األخضر،  خلیفة الشحومي، مورفولوجیة الكارست في المنطقة الممتدة من سوسة إلى   ) 3( 

 .259، ص2003رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة فاریونس ، كلیة اآلداب ، قسم الجغرافیا ، 
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إلي الغرب  ) كم 7.5(والذي یقع حوالي ) كھف الصخرة ( ومن الكھوف المشھورة أیضا

المشھور بالقرب من واجھة الحافة األولى على         من مدینة سوسة على الجانب الغربي لوادي      

م فوق مستوى سطح البحر ، ویتكون الكھف من ثالث صاالت تفصل بینھما       80ارتفاع حوالي 

ممرات ضیقة تنظم جمیعھا في خط یأخذ اتجاه شرق غرب وصالة صغیرة تقع في نھایة الكھف    

المخروطیة واأللواح من  طا بوھو كھف متوسط الحجم جیري وطبقي وداخلي المنشأ وتتدلى الھو

سقفھ على ھیأة مجموعات متالصقة مشكلة كتل من الرواسب أو قد تصطف في خطوط على           

امتداد الشقوق والفواصل، كما تنتشر فیھ أیضا الصواعد القبابیة الصغیرة الحجم التي قد ال یزید    

      .لتكون أعمدة جیریة طوقد تلتقي مع الھوا ب) سنتمترا 50(ارتفاعھا عن 

شمال غرب مدینة االبرق یسمى  كھف     ) كم 4.5(ویوجد أیضا كھف آخر یقع على بعد 

ویظھر ھذا الكھف عند سطح األرض كتجویف صغیر یمثل القاعة الوحیدة للكھف ) ھوى مفري(

وأربع قنوات صغیرة    ) جنوب شرق  -شمال غرب( تتصل بھا قناتان رئیسیتان تمتدان في اتجاه 

ولذلك فھو یقع في خانة الكھوف       ) م 68(الجنوبیة ویبلغ طول الكھف      ھةتغذي الكھف من الج

  .متوسطة الحجم وھو كھف جیري طبقي وداخلي المنشأ 

على الجانب الغربي لوادي درنة وھو       ) كھف الضبعة  ( ومن الكھوف المعروفة أیضا  
باشرة  كھف جیري یقع ضمن مجموعة الكھوف الصغیرة ، وتقود فتحة الكھف الدائریة الضیقة م

) م45(غرب وتمتد لمسافة     ـإلي الصالة الوحیدة المكونة لھذا الكھف والتي تأخذ اتجاه شرق           
حتى عھد قریب فقد     خدام الكھف من قبل سكان المنطقة للسكن     ونتجھ الست.. داخل تكوین درنة

 الحمراء التي تغطى أرضیة أزیلت الرواسب الجیریة مثل الصواعد والھوا بط ولكن بقیت التربة 
  .) 1(الكھف

یقع شرقي ) كھف ھوى افطیح( ومن الكھوف الممیزة واألكثر شھرة في المنطقة ھو
كیلومترات تقریبًا عن ساحل البحر، وھو عبارة عن تجویف طبیعي لحفرة 7مدینة سوسة بمسافة 

بشكل بیضاوي طوالني ، وان أرضیة الموقع ) م60.96(انھیاریھ یرتفع عن سطح البحر بحوالي 
 شبھ مستویة تنحدر انحدارًا تدریجیًا نحو الداخل الشيء الذي یظھر واضحًا عند جداره بشكل عام

الداخلي ، وتنمو فیھا أشجار طبیعیة بأحجام مختلفة قلیلة العدد مقارنة باألشجار المحیطة بھا ، مع 
 انتشار مجموعة كبیرة من الحجارة یبدو أنھا سقطت من سقفھ، أما السقف فیبدو على ھیأة قبة

 ع الكھوفـــر وأوســ،ھذا ویعد كھف ھوي فطیح أكب طرة ملیئة من الداخل بالعدید من الھوا بـكبی

                                                
 .265الشحومي ، مرجع سابق ، ص   ) 1( 
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یتجاوز  ، یطل الكھف على سھل ضیق ال)1(في جمیع حوض البحر المتوسط ةقبل تاریخیال

 م یمتاز بغطائھ النباتي الطبیعي من أشجار الصنوبر والعرعار دائمة الخضرة800اتساعھ 
رات واألعشاب ، وكثرة الصخور المنتشرة في أماكن متفرقة منھ خاصة عند وبعض الشجی

ر حجمھ رؤیتھ من بعید وكبشاطئ البحر الذي یصنف ضمن الشواطئ الصخریة ، وان سھولھ 
 واتساع فتحتھ، كلھــا مقومات جعلت ھوى افطیح یعد ظاھرة طبیعیة بارزة تحتاج إلـــى االھتمام

من خوالن بالقرب ) كھف الشیخ( ن الكھوف الجیریة الشھیرة أیضا ، وم )2(الحمایةمن ومزیـد 
وترجع ھذه التسمیة ) م2(وارتفاعھ حوالي ) م3.5( وعرضھ حوالي ) م6(نحو  ویبلغ طولھ
كما یوجد . شرق ھذا الكھف) م200(التي تقع على بعد حوالي ) شیخ الحمر(مقبرة  استنادا إلى

) م3(وعرضھ حوالي ) م5(یبلغ طولھ حوالي )  كھف القلعة( خوالن كھف آخر یطلق قرب 
 تقع شرق منطقة خوالن وسمى بھذا االسم نسبة إلي قلعة رومانیة قدیمة) م2(وارتفاعھ نحو 

یبلغ متوسط ) ھوى النیسي(ویوجد في الحافة الثانیة عند منطقة عرقوب البیض كھف أخر یسمى 
یخلوا تمامًا من التربة ویكسوا قاعھ یتخذ شكل شبھ دائري ) متر 13وعمقھ حوالي (م 3.7قطره 

  .)6(صورة  ) 3(الصخور

وتبدو أھمیة الكھوف في كونھا إضافة إلى شكلھا الجمالي تمثل مالجئ ومخابئ   

  . للحیوانات البریة والطیور ، وھذا أكسبھا أھمیة عند التفكیر في إنشاء محمیات طبیعیة 

2  

فذ التي تخرج منھا المیاه التي تنفذ إلي جوف األرض خالل      وھي عبارة عن المنا 

البالوعات المائیة والتصدعات، وتعد العیون الكارستیة من أكثر العیون إنتاجا للمیاه مقارنة   

  .) 4(بالعیون المائیة في الصخور األخرى

شالل درنة وشالالت  (وتنتشر في منطقة الجبل األخضر العدید من الشالالت ومنھا      

العیون الكارستیة المختلفة العمق واإلنتاجیة وتتركز اغلبھا في   ) 7(صورة ) الخ.... الھاللرأس 

  ـــ:المنطقة الوسطى منھ، واھم تلك العیون

وه، عین صور،عین مارة، عین بلخنة، عین ستعین الدبوسیة ، عین البالد، عین بومن(

  .)الخ...........و، عین مسھ ، عیون الحلیب، عین أبولیطریشطر
                                                

سعد ابوحجر، مواقع أثار ما قبل التاریخ في الجبل األخضر، دراسة أثریة ، رسالة ماجستیر غیر        ) 1( 
 .150، ص2001داب ، قسم أثار ،، كلیة اآلمنشورة ، جامعة قاریونس 

 .43، ص1989،  1، مصلحة اآلثار شحات ، طداود الحالق، اوشاز األسالف   ) 2( 
 .79محمود عبدالسالم سعد ، مرجع سابق ص   ) 3( 
 .171 -170خلیفة الشحومي ، مرجع سابق ، ص   ) 4( 
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  )6(ـورة ــــصـ

  ب األبیضي الحافة الثانیة عند منطقة عرقوف ـسيھوى النی

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  . 2008-10-25اسة المیدانیة بتاریخ الدر: المصدر  
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  )7(صـــــورة 

  شـالالت لجبل األخضر بالقرب من درنـة أحد

  

  .2008-10-15الدراسة المیدانیة بتاریخ : المصدر
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حسب نوع الخزان المنتج،      ینوالباحث صنیف ھذه العیون من قبل الدارسین ھذا وقد تم ت

فمنھا العیون االیوسینة والعیون االلیجوینیة والعیون المایوسینة وعیون العصر الرابع،     

واستنتجت ھذه الدراسات إن العیون المایونیة وعیون العصر الرابع تعتبر ذات إنتاجیة ال تذكر      

ومعظمھا تنتج المیاه في فصل الشتاء أي فصل األمطار وبعضھا          ) نیةالثا/ لتر( وھي اقل من 

   .) 1(تھ األخر تضعف إنتاجییجف في فصل الصیف و

2  

 البیانات المناخیةیبدو ذلك واضحًا من خالل لیبیا وبأفضل مناخ في  األخضریتمتع الجبل 

  .ة شتاء وسقوط األمطار خاللھویتصف مناخ المنطقة باالعتدال صیفًا، والبرود

وتعد العناصر المناخیة من أھم المقومات التي تؤخذ بعین االعتبار عند إدارة واستغالل 

موارد البیئة ، ألنھا تعتبر عامًال مشجعًا الستغالل أي مورد ، كما وتعد في الوقت نفسھ موردًا 

عادة طبیعة المناخ السائد في المنطقة  وعند التفكیر في إنشاء المحمیات الطبیعیة یراعى. ) 2(بیئیًا

 فما النباتات والحیوانات المراد حمایتھا إال محصلة لطبیعة المناخ، وفیما یلي دراسة لھذه

  -:العناصر المناخیة السائدة

  

المتوسطات الشھریة والسنویة لعدد ساعات سطوع ) 5( والشكل) 7( الملحقین یب

ي شحات ودرنة ، ومنھ یتضح أن المتوسط السنوي لعدد ساعات سطوع الشمس في محطت

  .في محطة درنة) ساعة 7.8(وحوالي ) ساعة 8.1(الشمس قد بلغ في محطة شحات حوالي 

واضحًا مابین فصلي الصیف نًا یین المتوسط الشھري لعدد ساعات سطوع الشمس تباویب

على مدار السرطان  تعامد الشمسھار ولطول الن حیث یزداد في فصل الصیف نتیجة ، والشتاء

وتكون الغیوم  لقصر النھار وتعامد الشمس بعیدًا عن نصف الكرة الشماليویتناقص شتاءًا نظرًا 

وقد وصل المتوسط الشھري لعدد ساعات سطوع الشمس  اإلشعاعالتي تعمل على التقلیل من شدة 

إما محطة درنة بلغ ) ساعة 11.6(تى بلغ في محطة شحات ح یولیوالل شھر ـــخ اهــأقصإلى 

  ).ساعة 10.7(

                                                
 .101سالم الزوام ، مرجع سابق ، ص  ) 1( 
، 1ا ، دار الفكر العربي ، طوب البیئة الطبیعیة خصائصھا وتفاعل اإلنسان معھصبري محسمحمد   ) 2( 
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  )5( الشكل  

  )2002 -1962(معدالت سطوع الشمس في محطتي شحات ودرنة خالل الفترة 
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، في محطة )ساعة 4.8(، حیث بلغ أدناهأما في فصل الشتاء فقد انخفض المتوسط إلى 

  .ل نفس الشھرفي محطة درنة خال) ساعة 4.6(إلى  وھبط،  ینایرشحات خالل شھر 

  

بعدة ظروف  تتأثر، ومن فصل آلخر، كما إنھا  ألخرىتختلف درجة الحرارة من منطقة 

  .) 1(الشمس، یضاف إلى ذلك البعد والقرب من البحر بأشعةأھمھا الموقع ومدي تأثره 

نویة في لسطات الشھریة واسوالذي یوضح المتو) 8( الملحقمن خالل دراسة وتحلیل 

صل یوي لدرجة الحرارة في محطة بنینا المتوسط السن أن، نجد )6( المحطات المذكورة والشكل

، بینما یتناقص في محطتي شحات )oم20(، كذلك في محطة درنة یظل مرتفعًا إلى )oم20.2(إلى 

  ...على التوالي ) oم17.20(و ) oم16.5(والمرج إلى 

في فصل الشتاء خالل شھري  أدناهرارة إلى ـــلحات اـــا المتوسط الشھري لدرجــإم

درجات في شھر  أدنى، المرج سجلت )oم12.7(بلغ المتوسط في محطة بنینا ف) ینایر وفبرایر(

ومحطة درنة بلغت نھایة درجة ) oم9.4(إما محطة شحات فقد سجلت ) oم9.7(فبلغت  فبرایر

خالل أشھر  أقصاھات الحرارة إلى في حین تصل درجا). م14.1(درجاتھا فبلغت  أدنىالحرارة 

في كل المحطات  درجاتھ أعلىإلى  أغسطسالصیف فقد وصل المتوسط الشھري خالل شھر 

) م23.2(في محطة المرج ، وسجل حوالي ) م23.8(في محطة بنینا، و) م26.7(المدروسة فبلغ 

  ).م26.2(في محطة شحات ، إما محطة درنة فقد بلغ المتوسط حوالي 

إلى عامل االرتفاع عن ) شحات والمرج(اض درجات الحرارة في محطتي ویرجع انخف

، في حین یرجع االرتفاع في درجات الحرارة في محطتي درنة وبنینا لالقتراب من  البحرسطح 

  .البحر

  

ة الرطوبة ھي نسبة بحار الماء العالق في الھواء وھي من العناصر المھمة جدًا عند دراس

طبیعة المناخ ألي منطقة ، إذ نجدھا تختلف من فصل إلى آخر، حیث تزید في فصل الشتاء وتقل 

في فصل الصیف ھذا من حیث الفصول، كما وإنھا تختلف أیضًا من منطقة إلى أخرى داخل 

  .)2(اإلقلیم الواحد، وھذا مرده إلى اختالف درجات الحرارة من جھة واالرتفاع من جھة أخرى

                                                
 .65،ص 1998،  3شورات جامعة قاریونس،ط المبروك المھدوي، جغرافیا لیبیا البشریة ، منمحمد   ) 1( 
 .60سالم الزوام، مرجع سبق ذكره ، ص   ) 2( 
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  )   6(شكل 

  الحرارة في بعض المحطات المناخیة بالجیل األخضر درجاتمعدالت 

  ) 2002  ـ 1960(خالل الفترة  
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، وعادیًا إذا كانت نسبة %)50(كانت نسبة الرطوبة أقل من  عتبر الھواء جافًا إذایو

  .) 1(%)70وتعد الرطوبة عالیة إذا زادت نسبتھا عن %) 70 -60(الرطوبة من 

معدالت الرطوبة نالحظ أن  انیوضح انذلوالوالشكل ) 9( الملحقالل دراسة ومن خ

دل السنوي للرطوبة في لمعاصل ی وسطة إذنسبة الرطوبة في منطقة الدراسة بصفة عامة مت

، %)68.4(في المرج ، أما محطة شحات فقد وصل فیھا إلى %) 58.5(و %) 65( محطة بنینا

وھذا راجع إلى البعد واالرتفاع عن مستوى  ي محطة درنةف%) 71.5(ویزداد ھذا المتوسط إلى 

في شحات خالل فصل الشتاء  األمطارسطح البحر، كذلك االنخفاض في درجات الحرارة وكثافة 

في محطة بنینا ) ینایر(خالل شھر أقصاهأما المتوسط الشھري للرطوبة النسبیة فقد وصل إلى 

في حین انخفض المتوسط إلى %) 72.8(لي ، في حین بلغ في محطة المرج حوا%)76(حوالي 

في %) 52.3(في بنینا، و %) 65(لتبغ ) أغسطس(رـالل شھــل الصیف خــفي فص اهــأدن

  %).76.8( یولیو، أما محطة درنة فبلغ المتوسط الشھري خالل شھر %) 69.6(و، المرج

  

في مظاھر الحیاة النباتیة  تعتبر األمطار أھم عنصر من عناصر المناخ المؤثرة

لنباتي والتواجد والحیوانیة ویتضح أثر تباین كمیات األمطار من مكان آلخر في كثافة الغطاء ا

  .وخصائصھ وأنواعھالحیواني 

الذي یسقط على شكل وابل  اإلعصاريإن األمطار في منطقة الجبل األخضر من النوع 

حتى شھر  أكتوبر( شھر تسقط من  إذوعیتھا یاتھا أو نكم فيفي فترات زمنیة متفاوتة سواء 

للجبل  الشماليفوق حوض البحر المتوسط وبعد السفح  اإلعصاریةبسبب العواصف  )مایو

  .  ) 2(األخضر والسیما المنطقة الوسطى منھ أكثر المناطق مطرًا

 نھ معظمأنالحظ  )  10( والملحق )  8( الشكل ة ــانات المطریة البیــالل دراســن خـوم

 األخضرمنطقة الجبل  في األمطارفصل الشتاء وان المعدل العام لسقوط  فيتسقط  األمطار

  ).السنة/ ملم  65.85(

  

  
                                                

 .98، ص1990، 1نشر والتوزیع واإلعالن ،طدار الجماھیریة للمحمد النطاح، األرصاد الجویة ، ال  ) 1( 
غیر  ماجستیرالمناخ، رسالة  ألصنافدراسة تحلیلیة :  األخضرنوح ، مناخ الجبل   إدریسسعید   ) 2( 

 .199-194ص  ،م1998، قسم الجغرافیا، اآلدابمنشورة ، جامعة قاریونس ، كلیة 
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  ) 7( لـــشك

  معدالت الرطوبة النسبیة في بعض المحطات المناخیة بالجبل األخضر 

  )2002- 1960( خالل الفترة 
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محطة  أما في) السنة /ملم 272.7(قوط األمطار ففي محطة بنینا بلغ المعدل السنوي لس

درنة  طتيمحكل من  في صالتناق فيواخذ المعدل ) السنة /ملم 392. 4( إلىالمرج فقد زاد 

محطة  في )السنة/  ممل 17. 0(  وحواليدرنة  في) السنة /ملم 22. 7( حواليوشحات بلغ 

  .شحات

 تراتمبالملی األمطارة لكمیات یوضح المتوسطات الشھری والذي) 5(خالل الجدول  منو

كل المحطات من حیث  فيیتخذ مسارا موحدا  األمطارنظام  أننالحظ . المحطات المدروسة  في

 يفف أبریلوحتى نھایة شھر  سبتمبر توزیعھا على شھور السنة حیث یبدأ التساقط ابتدأ من شھر

كل من  أمطارلك الفارق بین ع ، ویتضح ذیالتزاید السر في األمطاربدایة التساقط تأخذ كمیات 

خالل  لألمطارقیمة  أعلى، وتسجل  دیسمبرو أكتوبرشھري  وأمطار وأكتوبر سبتمبرشھري 

  . آخريتختلف من محطة إلى  قیم ، غیر أن ھذه ال ینایر وفبرایرشھري 

وھذا یرجع إلى عدة عوامل منھا االرتفاع ومدى القرب والبعد عن مستوى سطح البحر 

  .رات بالنسبة التجاه الریاح الممطرةواتجاه المنحد

 وحتى بدایة مایووعلى العكس من ذلك فإن األمطار تتناقص تدریجیًا في نھایة شھر 

في كافة  أغسطسو یولیوصفر خالل شھري قیمة لألمطار وھي  أدنىشھر ناصر، وتسجل 

 ةـــ، ومحط على التوالي) ملم 1.0 -0.4(المحطات باستثناء محطة شحات التي سجل فیھا حوالي 

  .)ملم 0.3(بنینا بلغت خالل شھر ھانیبال 

تعد دراسة المناخ على جانب عظیم من األھمیة خاصة عند دراسة النباتات والحیوانات 

صورة منعكسة إال الطبیعیة التي تنمو في منطقة من المناطق ، فما النباتات والحیوانات المختلفة 

المناخ المختلفة التي یعم أثرھا في معظم أجزاء لعدة عوامل طبیعیة یبدو من أھمھا عناصر 

المنطقة ، بل وعلى ضوئھا یمكن تقسیمھا إلى أقالیم نباتیة رئیسیة یحمل كل منھا خصائص نباتیة 

  . )1(ممیزة ویعیش علیھا حیوانات معینة

، أخرىبعوامل الحیوانیة أیضًا  واالختالفاتومن الطبیعي أن ترتبط ھذه التباینات النباتیة 

مظاھر السطح ونوع التربة ، فالمناخ من العوامل الرئیسیة التي تتحكم في خلق مالمح البیئة ك

النباتیة وتحدید درجة كثافتھا ، وكذلك المجتمعات الحیوانیة وظروف معیشتھا، فاختالف درجات 

انت الحرارة ، وكمیة األمطار من مكان آلخر وتباین فصلیتھا أدت إلى التباین النباتي حتى وإن ك

                                                
 .46 -45على عودة ، مرجع سبق ذكره ، ص   ) 1( 
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طبیعیة، فالنباتات والحیوانات التي تعیش في السھل الساحلي والذي یتمثل  االختالفاتبعض تلك 

فیھ مناخ البحر المتوسط تختلف عن تلك التي تنمو فوق الھضاب والتي تمثل مناخ المرتفعات 

فیھا مناخ وبیة للھضبة العلیا والتي یتمثل جننباتات التي تنمو فوق السفوح الالساحلیة ، وكذلك ال

  .االستبس

تحظى بأھمیة خاصة بالنسبة لبقیة أجزاء  األخضروفي ھذا المجال فإن منطقة الجبل 

، وھي أغزر  ةالتضاریسیوبشكل بارز، وتتنوع مظاھرھا  البالد ، فھي تشرف على البحر

  .المناطق مطرًا ، وأكتفھا وأغناھا نباتات طبیعیًا ، مما اكسبھا أھمیة حیویة بالغة 

  

  

  

  

  



  )8(  الشكل
  )2002 – 1960( الفترة خالل األخضر بالجبل المناخیة المحطات بعض في األمطار لكمیات الشھریة المتوسطات

 ونیو     یولیو    أغسطس   سبتمبر   أكتوبر   نوفمبر    دیسمبری     مایو      أبریل    مارس   فبرایر        ینایر
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3  

 

النبات الذي لم یكن لإلنسان دور في نموه أو زراعتھ ، وھو الذي  یقصد بالغطاء النباتي

كس الصورة العامة للمناخ في أي منطقة ، كما إن قلة األمطار وعدم انتظامھا یجعل ھناك یع

   . )1( ...تباینا في مظھر الحیاة النباتي 

في منطقة الدراسة من أھم الموارد الطبیعیة المتجددة ویعتمد علیھ ویعتبر الغطاء النباتي 

في حمایة البیئة  األساسيإلى دوره  في غذاءه وشؤون حیاتھ ، إضافة اإلنسانالحیوان وكذلك 

  ورھا ، إال أن ھذا الغطاء النباتيــالبیئیة وتط األنظمةرار ـــوالتنوع البیولوجي والذي یعكس استق

یتعرض لالستنزاف والتدھور نتیجة لعدة عوامل بشریة كالقطع والرعي الجائر والحرق والتوسع 

 واختالفكمیات األمطار وتدنى معدالتھا  بذبتذكالزراعي وغیرھا والعدید من العوامل الطبیعیة 

إلى تدھور واستنزاف ھذا الغطاء النباتي من ناحیة  تؤدي  ھذه العوامل، كل درجات الحرارة 

  .وكثافتھ من ناحیة أخرى وتوزیعھنموه  واختالف

  

ظمة بیئیة رئیسیة من ناحیة التنوع الحیوي تعتبر الغابات والمراعي في الجبل األخضر أن

 Steppsوالسھوب  Maquisي كمن النباتات المختلفة مابین تكوین الما أنواعًافھي تشمل 

الوحید المتبقي على طول المتوسط ، من  يالتكوین الغابوتعد غابات الجبل األخضر ) أستبس(

  . )2(غربًا أطلسلبنان شرقًا وحتى جبال 

معدل  ارتفاعللمنطقة ھو  النباتيالغطاء  فيساعدت على ھذا التنوع  التيومن العوامل 

ھ درجات الحرارة طوال السنة ،كما إن تنسبیا ،مقارنة بالمناطق المجاورة ومالئم األمطارسقوط 

أنواع النباتات ،من  فيتنوع ممیز  إلىأدت  النباتيالغطاء  فيیرھا ثعة التضاریس والتربة وتأطبی

   .عشابأشجار وشجیرات وأ
                                                

 .107سالم الزوام ، مرجع سابق ، ص   ) 1( 
عمر الساعدي وآخرون، تأثیر العوامل البیئیة على المراعي الطبیعیة ، الندوة القومیة حول تطویر           ) 2( 

 .2، ص  1996وطن العربي، طرابلس ، الماء المراعي وحمایة البیئة في ال
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1 Maquis formation 

ب بالحافة األولى والثانیة من المنحدر ـیسود ھذا التكوین  حیث یوجد المناخ شبة الرط

ل ـالكلی ىـالماكم أنواع ـل األخضر وحتى بدایة الحافة الثالثة ، وتضـي للجبـالشمال

Rosmarinus officinalis  والبطوم ،Pistca Lentiscusالشماري ، وArbutus pavarii ،

 والزیتون البري, Phlomis floccosaوالزھیرة   Juniperus phoeniceaوالعرعر الفنیقي 

Olea euopoea  والزریقة ،Globularia alypun ل ــرى أقـواع أخـى أنـة إلـ، باإلضاف

  وطـ، والبل  Pinus halepepensisي ـكثافة وأقل انتشارًا مثل الصنوبر الحلب

 Quercus coccifera ، وال تبدو مجتمعات الماكى منتظمة في تركیباتھا بل تبدو األنواع

عشوائیة التوزیع وھى عبارة عن نطاق مفتوح من النباتات المختلطة  وتغلب فیھا األنواع 

الشجریة والحراجیة ثم األشجار بنسبة قلیلة باإلضافة إلى النباتات المتسلقة والسطحیة من 

  ).8(، صورة  )1(ئشاألعشاب والحشا

2 Steppes  Formation 

جنوبا  وقل الغطاء الشجرى وذلك باالتجاه األمطارأما بیئة السھوب فتزداد كلما قلت 

 هینحصر وجود والذي، lotus Ziziphus ة ،ومن أھم أنواع السھوب السدرفوق السفوح الجنوبی

 ، والحلفا ، Thmelaea hitusta المثنانالشیح جنوبا ،كذلك  اتجھناكلما  األودیةبقیعان 

تنمو عقب  التيالحولیة  األعشابإلى العدید من  باإلضافةوغیرھا من النباتات ،ا والصفصف

أواخر فصل  فينحو الجنوب  الرعيبسببھا تتحرك قطعان حیوانات  والتي، األمطارسقوط 

  ).9(صورة  الخریف وأوائل فصل الشتاء

  

                                                
العظمى ، جامعة عمر المختار، البیضاء ، مشروع جنوب الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة   ) 1( 

الجبل األخضر الزراعي ، دراسة ، وتقییم الغطاء النباتي الطبیعي بمنطقة الجبل األخضر، التقریر   
 .  89م ، ص2003الدوري الثاني 
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  )8(ورة ـــــص

  بالجبل األخضر بالقرب من رأس الھالل تكوین الماكي

 

 

 

 

 

 

 

  .  2008-10-12بتاریخ الدارسة المیدانیة  :المصدر
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  )9(ورة ــــص

  بالجبل األخضر بالقرب من خوالن تكوین السھوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  2008- 10-10تاریخ الدارسة المیدانیة : المصدر
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مجموعات نباتیة متنوعة، منھا األشجار على  یشتمل الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة

والشجیرات الطویلة والشجیرات القصیرة والمجموعات العشبیة المعمرة وأخرى حولیة ، حیث 

من أجمالي %) 55(نباتي أي ما نسبتھ   )1(نوع ) 1100(تحوى منطقة الجبل األخضر حوالي 

  .نواع المنتشرة في لیبیا إي أكثر من نصف األنواع النباتیةاأل

 كما ھي بنیویة ویمكن تقسیم الغطاء النباتي الطبیعي بمنطقة الدراسة إلى أربع مجموعات

  ). 5،  4،  3،  2 ( ولاموضحة بالجد

 

تدل المربعات المدروسة بالمنطقة ، و فيالنباتات  أنواعة على عدد كل نوع من تدل الوفر

ثر النباتات الموجودة كالكثافة على مدى كثافة كل نوع نباتي ، أما التكرار فھو یھدف إلى معرفة أ

  .في المنطقة تكرارًا

في ویعطي ھذا التصنیف صورة واضحة على مدى وفرة وكثافة وتكرار األنواع النباتیة 

لتوفیر  األخضرعلى أھمیة أقامة المحمیات بالجبل  التأكیدذلك في  تأثیرمنطقة الدراسة ، ومدى 

الحمایة لھذا الغطاء النباتي والذي یعد أساسًا ھامًا عند التفكیر في إقامة المحمیات فضًال عن 

ومجاًال للعدید نظام بیئي مستقل ، فھي تعطي المكان مالمح طبیعیة ذات قیمة أجمالیة  اكأھمیتھا 

الترویجیة والسیاحیة ، ویمثل الغطاء النباتي في الجبل األخضر غطاءات غابیة  األنشطةمن 

أھمیة الغطاء النباتي في كونھ یزھو  ، وإلى جانب اإلقلیمتتباین في كثافتھا من مكان ألخر داخل 

اتات بیعیًا للنببغطاء نباتي أخضر فان لھا أھمیة اقتصادیة حیث إنھا تشكل مصدرًا ط األرض

  .والماشیة األغناملتربیة  الطبیة ، كما ویعد مرعي ھام

  

                                                
، مشروع جنوب الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى ، جامعة عمر المختار، البیضاء   ) 1( 

الجبل األخضر الزراعي ، دراسة وتقییم الغطاء النباتي الطبیعي بمنطقة الجبل األخضر، التقریر النھائي          
 .  89م، ص2005
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  )2(  دولـــج

  الجبل األخضر وأماكن تواجدھا بعض مناطق فـــي الشجیرات الطویلة ـار واألشج ةــمجموع
  

  ارـــــــــــأشج

  اـــــــــن وجودھـــــكامأ  االسم العلمي  االسم المحلي

  .نمو في المناطق المرتفعة من لملودة إلى  البیضاءی Cupressus Sempervirens  السرو

ینتشر في أماكن متفرقة من الجبل األخضر خاصة ما   Juniperus phoeniceal  العرعار 
  .بین جردس األحرار ومراوة

الصنوبر 
  الحلبي

Pinus  Halepensis  یوجد في شمال شرق الجبل األخضر خاصة إلى الشرق
  . الھالل وفي البیضاء من سوسة حتى رأس

الزیتون 
  البري

Olea europaca    ھذا النبات ینمو بكثرة في كل مناطق الجبل األخضر في
  .الحافات والودیان

یكثر وجوده في المناطق القریبة من الساحل وفي بعض  Cera tonia siliqua  الخروب
  .األودیة بالمنطقة

الواقعة بین العقوریة ومقدمات الدرجة  یوجد في المنطقة Pitacia  lentiscusl  البطوم
  .األولى

  .ینتشر في أجزاء متفرقة من الجبل األخضر Ricinus communis  الخروع

  تركز بصفة خاصة حول وادي الكوف ومنطقة لملودةی Atbutu pavarii  الشماري

یكثر في المناطق الجیریة والودیان العمیقة في شمال  Ouercus coccifere  البلوط
  بل األخضرالج

ینمو في األماكن المنخفضة وحواف األودیة والسفوح   Ziziphus  lotus  )النبق(السدر
  .الجنوبیة للمنطقة

  الشبرق
  )القندول(

Calicotome villosa    ینتشر بكثرة في سفوح المرتفعات في حواف الودیان
  .الجافة

متفرقة حول  یوجد في جنوب وشرق المنطقة في صورة Rhus Ttipartita  الجداري
  .سفوح األودیة
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  )3(جـــدول  
  فـــي بعض مناطق الجبل األخضر وأماكن تواجدھاالقصیرة  الشجیراتمجموعــة 

 

  الشجیــرات القصیرة

  أماكـــــن وجودھـــــــــا  االسم العلمي  االسم المحلي

ر واإلقلیم شبھ في المنطقة االنتقالیة بین اإلقلیم الممط  Thmelaea hirsuta  اننثالم
  الصحراوي في المنطقة الممتدة من درنة إلى طبرق

  ینمو بكثرة في مناطق عدیدة من الجبل األخضر  Rosmarinus  officinalis  الكلیل

ینمو بریًا على سفوح الجبل األخضر وفي مرتفعات  Thymus capitatus  الزعتر
  .  الرجمة وحواف األودیة

تشر بكثرة في اغلب مناطق الجبل األخضر واالیكاد تن  Phlomis floccosa  الزھیرة
  .یخلو مكان منھا

ینمو طبیعیًا في العدید من مناطق الجبل األخضر خاصة   Nerium  oleander  الدفلة
  .األودیة

 Asphodelus  العنصل
Microcarpus 

  یوجد بكثرة في كافة أرجاء الجبل األخضر

  اكن متفرقة من الجبل األخضریعیش بكثرة في أم Salvia fruticase  التفاح

  ینمو على سفوح الودیان بالجبل األخضر Euplorbia dendroiclea  الحلبلب

  توجد في أماكن مختلفة من منطقة الدراسة Prasium majus  عنیب الذیب

  . 2009الحقلیة ، العمل المیداني، الربیع ، الدراسة : المصدر
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  ) 4(دول ــــج

  الجبل األخضر  بعض مناطق مرة فيالمعاألعشاب  مجموعة

  االسم العلمي  االسم المحلي

 Chance Liae maire  ابوقرعون

 Spartium juncum  )العلیق( الرتیمة

  Cynara cyrenaica  الخرشوف

 Urtica dioica  الحریق

 Didesmus  aegyptius  امطالشل

 Artemisia herba-alba  الشیح

  .Pituranthos sp  القزاح

   Chamomilla rautita  القمیلة

   Malva  aegyptica  الخبیز

 Bromus  Madritensis  النجیلة

    )بري الشوفان(خافور

  Thapsia  garganica  الدریاس

  .2009، العمل المیداني، الربیع ، الحقلیة الدراسة : المصدر               
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  )5(دول ـــج

  األخضر في بعض مناطق الجبل اب الحولیةـة األعشـمجموع
  االسم العلمي  االسم المحلي
    Adonis  microcarpa  عین النعجة

   Anagallis  arvensis  عین القطوسة
 Melica  minuta  النجیلة

 Avena  Sterilis  النحافور
 Anacyclus  Clavatus  صرة الكبش

 Anthemis  Secundiramea  )اكراع الدجاجة(اقحوان
 Malva  aegyptica  الخبیز

 Coronilla  Scorpioides  قرینةال
 Plantago  lanceolata  الدقیس

 Anthllis  tetrapliylla  شكوة الراعى 
  Avena   sterilis  خافور

 Barlia  robertinea  اوركیدة 
  Biscutella didmma  حارة حفلش
 Bromus  madritensis  سبل الفار

   Carduus  argentatus  شوك بو رویس
 Calendola  arvensis  )روسالم(عین الشمس

 Catananche  lutea  ذباح الخیل
 Chamomilla  racutita  )بابونج(قمیلة 

 Cuscuta  Planiflora  )حامول(حریرة الزعتر 
   Cynoglossum  Cheirifolium  عود الشمس

   Echium Plantagineum  مصیص
 Echium  angustifolium  mill  )تعلبة(عرق شمس

 Erodium  neuradifolium  حنة الغولة
 Erodium  neuradifolium  رقمة

   Geranium  dissectum  عشبة المرواد
 Taraxacum  officinalis  سوذالن
 Hordeum  murinum  ssp. glaucum  زیوان
  Centaurea cyrenaica  مریر
  Linum nodiflorum  رجعة

 Linum  bienne  miller  قمحة جمیلة 
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  )5(یتبع الجدول 
 

  Mercurialis  annua  مریقة
 Medicago  Minima  )قرط(نفل 

 Matthiola  fruticulosa  شقارة 
  Notoasis  syriaca  ارقطة

 Ornithogalum  tenuifolium  حرشودة
   Pallenis  spinosa  وجة نسیبة

  Rapistrum  rngosum  )فحیلة(فجل برى 
  Rhaga  diolus  stellatus    نجم الذیب  

 Sinapis  alba  )خردل(ة حار
  Silene  cyrenaice  ظفر النعجة

   Stipa  capeasis  بھمة
   Trifolium  campestre  تریفلیوم

  .2009ة الحقلیة ، العمل المیداني الدراس: المصدر 
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أمكن ) )  31،  30،  29،  28،  27،  26،  25،  24،  23(حق الومن خالل الم

  -:كاآلتينطقة الدراسة كما ھو مبین تصنیف النباتات الطبیعیة بم

  

  

  )1(       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الوفرة 

  

  -:یمكن تصنیف الغطاء النباتي إلى) 10(ومن خالل الجدول رقم 

  

نوع ، حیث نجد أن أكثر نباتات ھذه ) 300(تھا عن نباتات التي تزید وفروھي ال

 حیث بلغت وفرتھ حوالي  Cistus parviflorus )األحمر البربش( والمجموعة وفرة ھ

في المرتبة الثانیة حیث بلغت وفرتھ  Sarcopoterium spinosum رقشبویلیة ال )2521(

في المرتبة  Artemesia herba- alba بیض، ومن ثم یأتي نبات الشیح األ)1001(حوالي 

، Hammada scoparia ، ومن تم یأتي نبات الرمث)462.5(الثالثة حیث بلغت وفرتة حوالي 

وتشیر ھذه الوفرة إلى حالة التدھور في الغطاء النباتي بمنطقة ) . 357.6(والذي بلغت وفرتھ 

  .  الجبل األخضر

  

ي ــل فـوھي تتمث نوع )300-100(ا مابین ـــراوح وفرتھي تتـــات التــوھي النبات

والقرضاب  Dhlomis flccosa ، والزھیرة pituranthos Toruosusزاح ـــالق

Polygonum equisetiforme  وتفاوت وفرة ھذه األنواع تبعًا لعدة عوامل منھا تنوع الترب ،

  .رب ومن الشمال إلى الجنوبمن الشرق إلى الغ األمطاروانحدار التضاریس واختالف كمیات 

  

، وتشمل ھذه المجموعة العدید من  نوع )100(قل وفرتھا عن توھي النباتات التي 

، الخروب  Calicotome Villosaالقندول , Arbutus pavariiاألشجار مثل الشماري 

Ceratonia silliquci والعرعر الفنیقي ،Juniperus phoenicea   والزیتون البري ،olea 

                                                
  .  187، ص  2، ط1997شورات المكتبة األكادیمیة ،فؤاد قاسم السحار، تقسیم النبات ، من  ) 1( 

   ) ھكتار/ عدد ( عدد األفراد التابعة للنوع النباتي    

  لتي وجد فیھا النوع النباتيعدد المربعات ا
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europoea  والبطوم Pistacia Lentiscus  5-1(، حیث تراوحت وفرة ھذه األنواع ما بین-

ریة المختلفة على حساب الغطاء النباتي رة ھذه األنواع إلى النشاطات البویرجع انخفاض وف) 72

  .مما أدى إلى تناقص إعداد كبیر منھا

2  

  ج
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =كثافة ال

  

  - :وتقسم األنواع النباتیة من حیث الكثافة إلى 

  

في المرتبة األولى نبات  ویأتي،  نوع )100(وھي النباتات التي تزید كثافتھا عن  

، حیث یمثل أعلى نباتات ھذه المجموعة كثافة،فقد بلغت  Cistus parvflorusالبربش األحمر 

وبلغت كثافة حوالي  Sarcopterium Cpinosum، ویأتي بعده الشبرق ) 560.2(حواليكثافة 

) 119.2(حوالي  بلغت كثافتھ Hammada scoparia، ومن ثم یأتي نبات الرمث  ) 445(

وتدل ) 102.7(إلى  حیث وصلت كثافتھ Artemesia herba-albeنبات الشیح األبیض  وأخیرًا

  .  ھذه الكثافات إلى حالة تدھور الغطاء النباتي بالمنطقة

  

حیث تتمثل في نوع نبات واحد  نوع )100-50(وھي النباتات التي تتراوح كثافتھا مابین 

والذي بلغت   phlomis flccosaرة في كل المربعات المدروسة بالمنطقة وھو نبات الزھی

متوسطة بسبب  فرة ھذا النبات متوسطة فإن كثافتھتقریبًا ونظرًا ألن و) 91.1(الي ـــح كثافتھ

العوامل الطبیعیة مثل تنوع الترب وانحدار التضاریس وتفاوت كمیات األمطار، أما العدید من 

  .یة السابقة الذكرباقي األنواع فھي ذات كثافة منخفضة جدًا لألسباب الطبیع

  

، )50(نوعًا نباتیًا، وھي األنواع التي تقل كثافتھا عن ) 26(وتضم ھذه المجموعة حوالي 

  .وھي ذاتھا األنواع النباتیة منخفضة الوفرة) 35.8 -0.2(تراوحت كثافتھ ھذه األنواع مابین 

  ھكتار/ عدد األفراد التابعة للنوع النباتي    عدد 
  

 العدد اإلجمالي للمربعات المدروسة
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3  

  :ر من خالل المعادلة التالیةتصنیف النباتات حسب التكرا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  التكرار 
  

       

  -:تصنف النباتات حسب تكرارھا إلى اآلتي) 6(ول رقم ومن خالل الجد

  

لجدول السابق نالحظ إنھ ال یوجد أنواع نباتیة ذات معدل من خالل الدراسة والتحلیل ل

%) 100 -60(تكـــرار عالي حیث أن النباتات ذات التكرار العالي یتراوح معدل تكرارھا من 

  .نباتي یصل إلى ھذا المعدل نوعوال یوجد في كل المربعات المدروسة 

  

وتشمل ھذه المجموعة على %) 60 -30(معدل تكرارھا من وھي النباتات التي یتراوح 

والبطوم  Juniperus phoenicea )العرعر القینقي(نوعًا نباتیًا ، حیث یتشارك كل من ) 11(

Pistacia lentiscus   والسلوفRhamnis Lycioides والزعتر ،Thymus capitatus   ،

،  Calicotome villosaالقندول ، كما تشارك كل من %)55.5(في ذات التكرار الذي بلغ 

، في تكرار واحد بلغ Sarcopterium spinosum، الشبرق    phlomis flccosaوالزھیر

  %).44.4(حوالي 

فھي %) 33.3(أما األنواع النباتیة التي تساوت في نفس التكرار الذي وصل إلى حوالي 

، والجعفراز  Rhus tipartita، والجداري  Phillyrea angustifoliaتتمثل نبات السخاب 

  .Hammada scoparia ، والرمت Asparagus aphyllus) زقوم(

  

  

  100× عدد المربعات التي یتواجد فیھا النوع النباتي 

 العدد اإلجمالي للمربعات المدروسة
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  )6(جــــدول 
  ة من حیث الوفرة والكثافة والتكراراستصنیف الغطاء النباتي الطبیعي بمنطقة الدر 

  
  

 االسم المحلي

  
  

 االسم العلمي

   المواقع المدروسة أو المربعات المدروسة
العدد الكلي 

 للنوع

   
  

وفرة 
 النوع

  
  

كثافة 
 النوع

  
  

تكرار 
 النوع

 المنحدر الجنوبي المنحدر الشمالي السھل الساحلي
  

 العقوریة
راس 
 عامر

راس 
 ھالل

سیدي 
 سلیم

  
 شحات

عرقوب 
االبیض 

 لملودة

  
 الخروبة

  
 اشنیشن

  
 خوالن

 Arbutus pavaril   × × × × 152 12 × × × 164 2 18.2 22.2 شماري
 Calicotome villosa   × 4 23 × 202 61 × × × 290 72.5 32.2 44.4 قندول
 Ceratonia Silliaua   × 6 × × × 3 × × × 9 4.5 1 22.2 خروب

 Juniperus phoenicea   × 43 42 6 × 61 × 82 × 234 46.8 26 55.5 عرعر فنیقي
 Olea europoea × × × 1 × 10 × × × 11 5.5 1.2 22.2 زیتون بري

 Periploca angusifolia   × 12 10 × × × × × × 22 11 2.4 22.2 احالب
 Phillyrea angusifolia   × × 7 × 28 1 × × × 36 13 4.3 33.3 سخاب
 Pistacia lehtiscu    × 90 92 67 59 55 × × × 323 64.6 35.8 55.5 بطوم
 Rhamnis lLcioides   × 15 × 23 3 15 × 4 × 60 12 6.6 55.5 سلوف
 Canuolvulus limilusa   × 2 × × × × × × × 2 2 0.2 11.1 علق
 Rhustripartita 28 4 × × × × 1 × × 33 11 3.6 33.3 جداري

 Artemesia herba  × × × × × × 95 × 830 925 462.5 102.7 22.2 شیخ أبیض
 Aspararaqus aph Lllus × 6 × 1 5 × × × × 12 4 103 33.3 )رقوم(جعفراز

 Cistus salvifoliusL × × × × × 1 × × × 1 1 0.1 11.1 یربش أبیض
 Cistus parviflorus × × × × 5000 42 × × × 5042 2521 560.2 22.2 بربش أحمر
 Tlammada scop)  × × × × × × 935 11 127 1073 357.6 119.2 33.3 رمث

  :المالحق بیانات خالل من المیدانیة الدراسة من الجدول اعد: المصدر
  )31ـ  23من (
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 Micromeria زعتر حمار

nervosa(pomd)behtham 
× × × × 14 × × × × 14 14 1.5 11.1 

 Phlomis tloccosa   × 172 133 × 90 425 × × × 820 205 91.1 44.4 زھیرة
 Thymus copitatus   6 × × 5 23 4 × 7 × 42 9 5 55.5 زعتر
 Sarcopterium cpinos) × × 172 36 3125 672 × × × 4005 1001 44.5 44.4 شبرق
 Pituran  thos × ×   × × 215 × × 215 215 23.8 11.1 قزاح
 11.1 0.6 1 6 × × 6 × × × × × ×  عجرم
 Ballota pseudo أنمیلة

dictamnus 
7 × × × × ×   

 
× × 7 1 0.7 11.1 

 Gbbuaria  aly pum linn × × × × × × 2 × × 2 2 0.2 11.1 زریقة
 Polygohum eguiseti اباقرض

forme 
× × × × × × 113 × × 113 113 12.5 11.1 

  :المالحق بیانات خالل من المیدانیة الدراسة من الجدول اعد: المصدر
  )31ـ  23من  (
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 نوعًا نباتیًا ، وھي النباتات التي یتراوح معدل) 14(وتضم ھذه المجموعة حوالي 

  .ویدل انخفاض تكرار ھذه األنواع على تدھور الغطاء النباتي بالمنطقة%) 30-9(تكرارھا من 

ومن خالل التصنیف السابق نالحظ تناقصًا واضحًا في الغطاء النباتي وتدنى كبیر في 

للعدید من العوامل الطبیعیة والبشریة والمتمثلة في  ھألنواع النباتیة الھامة وذلك نتجكثافة وفرة ا

، وتنوع التربة االرتفاع والبعد والقرب من البحراألمطار من مكان آلخر حسب  همیاتفاوت 

الخ ، والتوسع الزراعي والعمراني والرعي الجائر والحرق والقطع .... لتضاریساوتدرج 

مؤشر خطیر على انتشار األنواع ھو إلى تناقص الغطاء النباتي بالمنطقة و أدىمما  واإلزالة

. التدھورالدالة على  

  

النباتات التي ال توجد في أي مكان في العالم إال )  Endemic( یقصد بالنباتات المتوطنة 

في منطقة محددة ، والجبل األخضر یحتوي على الكثیر من النباتات المتوطنة فقط في ھذه 

من النباتات المتوطنة في لیبیا توجد في منطقة الجبل %  50ا ، حیث أن المنطقة ، تحدیدًا في لیبی

األخضر ، وھي نباتات ذات قیمة اقتصادیة عالیة ، مما یستوجب حمایتھا وترشید استخدامھا ألن 

  . والنباتات المتوطنة الحمایة في مجملھا تتضمن النباتات النادرة ، والمھددة باالنقراض

المتوطنة في الجبل األخضر أنھا ذات قیمة طبیة وغذائیة ،  وتكمن أھمیة النباتات  

ومصدر ھام لألعالف ، ومرعى طبیعي للنحل ، وكذلك العدید من النباتات العطریة والنباتات 

  . )1(التي تدخل في الصناعة 

  )  7( كما بالجدول  ، 2009صنف ھذه النباتات المقصبي وقد   

                                                
( 1   )  S. M. El. Darier., F. M. El – Mogaspi , World Journal of Agriculture Sciences, 

5 ( 3 ) : 357 , 2009 .  
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  للنباتات المتوطنة في الجبل األخضریوضح القیمة االقتصادیة  ) 7 (جدول 

  األنواع النباتیــة  األھمیة االقتصادیة

  ـ االستخدامات الطبیة  1
 )Medicinal uses (  

Arbutus pavarii, Ephedera altissima, Cyclamen 
rohlfsianum, Teucrium zononii, Cynara 
cyrenaica, Plantago ceranaica, 
Allium longanum, Fagonia Arabica, Capparis 
spinosa, Cupressus sempervirens, Convolvulus 
maireanus, Orobanche cyrenaica. 

 ,Fodder  (  Medicago cyrenaica, Onopordum cyrenaicum( ـ علف  2
Plantago ceranaica, Erodium keithii, Convolvulus 
maireanus,Ranunculus cyclocarpus, 
Anthemis cyrenaica, Anthemis taubertii, Bellis 
sylvestris, Libyella cyrenaica, Linaria laxiflora, 
Linaria tarhunensis. 

 Food  (  Arbutus pavarii (fruits), Cynara cyrenaica( ـ التغذیـة  3
(heads), Arum cyrenaicum (corms). 

  ـ إنتاج العسل  4
 )Honey production  (  

Arbutus pavarii, Cynara cyrenaica, Medicago 
cyrenaica, Ballota andreuzziana, Nepeta 
cyrenaica. 

ـ نباتات عطریة  5
)Omaments (  

Cyclamen rohlfsianum, Arum cyrenaicum, Orchis 
cyrenaica, Crocus boulosii, Romulea cyrenaica, 
Capparis spinosa. 

  ـ البناء  6
 )Construction  (  

Cupressus sempervirens, Arbutus pavarii, 
Ephedera altissima. 

 ,Industry  (  Arbutus pavarii (tanning), Crocus boulosii (dyes)( ـ الصناعة  7
Cupressus sempervirens (oils). 

   :المصدر 

- S.M. EL – Darier, F. M. EL-Mogaspi, World Journal of Agricultural Sciences, 
5 ( 3 ) 357 , 2009 .   
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2  

إن الكثیر من حیوانات المنطقة قلت أعدادھا عما كانت علیھ في الماضي فقد كانت تزخر 

بأنواع عدیدة من الحیوانات ویظھر ذلك من خالل الشواھد األثریة التي توضح بقایا الغابات 

  -:نوعًا مختلفًا من الحیوانات البریة والتي من أھمھا) 13(ي والحیوانات وقد وجدت بقایا لحوال

السودان، الغنم البري، الماعز البري ، البقر الوحشي، الجاموس البري، الحمار البري،  (

   .) 1( )ع ، وحید القرن، الظبي ، الغزال، األرنب البري، الخنزیر البري ، النسر، النعامــالضب

ة تضم أعدادًا ال بأس بھا من الحیوانات البریة مابین آكالت تزال المنطق ومع ھذا كلھ ال

 تاألعشاب، وآكالت اللحوم، والطیور المتنوعة فضًال عن الحشرات والزواحف والبرمائیا

وغیرھا تحتاج إلي أعمال تطویریة إلعادة التوازن بینھا وبین الغطاء النباتي وكذلك بین مختلف 

  . الحیوانات البریة من جھة أخرى

إضافة إلي اإلجراءات  تیتوقف ذلك على عملیات إدخال أنواع محددة من الثدییاو

 بینی) 8(والتغذیة ومنع الصید وغیرھا والجداول خاصة المراقبة والحمایة  ةالتشریعیة والتنظیمی

  .الجبل األخضرأھم الحیوانات التي یتمثل بھا التنوع الحیوي الحیواني في 

یعیش في منطقة الدراسة عدة أنواع )  8( ول ة في الجدإلى األنواع الوارد باإلضافة

أخرى من الطیور البریة تنتمي إلي رتب وفصائل متنوعة من أھمھا الحجل، والحباري، 

، والكروان والبوم، والعقاب، والغراب، وبوحوام، وبورقیص، )النیسي( والقطاء، والحمام البري 

لمتوحشة، والعضیضة، والشحیم، والزرزور، والسمین، إضافة إلي طیور صغیرة مثل القنبرة ا

وبوخلیعة والھدھد، واطویر الصلب، وبوركیزة ، وبوخمیره ، وأم بریمة ، وقد شوھدت بعض 

الطیور المھاجرة من قبل السكان تتردد على المنطقة في أوقات مختلفة مثل السلیوه التي تأتي في 

 مایووبوصفره والیمام في نھایة شھر  رنوفمبو أكتوبر، والخلیش الذي یأتي في شھر مایو شھر 

  ) .2( وبدایة شھر یولیو وغیرھا من الطیور المھاجرة

  

                                                
لوطني ،  المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ، مشروع دراسات منتزه الكوف ا  ) 1( 

 .20، ص  1984الحیوانات البریة ، 
ي الجغرافیة الظاھرة واألسباب ، دراسة ف: محمود سعد عبدالسالم ، التصحر في جنوب الجبل األخضر  ) 2( 

 .112، ص  2005رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة قاریونس ، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا ، 
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  )8( دولـــالج

  .أھم الحیوانات والطیور البریة في منطقة الجبل األخضر وأماكن وجودھا

  أماكن وجودھا  الرتبة  االسم العلمي  نوع الحیوان

صید (الشیھم
  )اللیل

Hystrix cristata  یوجد في بعض مناطق الجبل األخضر خاصة   القوارض
  )المرج -درنة(

یفضل العیش في األراضي ذات التربة الخصبة  القوارض Spalacidae  )ابوعمایة(الخلد 
في المناطق الساحلیة الشرقیة كما في الجبل 

  . األخضر

یقتصر وجودة على منطقة الجبل األخضر في  القوارض  Microtidae  فأر الحقل
  .شحات ـتوكرة  -المرج ـئدیة كل من الفا

وعین الغزالة  ـاصطدیت عینات منھ في طبرق  القوارض  )(Gerbillus henleyi  العضل الصغیر
  .ومنطقة العقیلة

العضل 
  القیصري

(Gerbillus Kaiser) یعیش في المناطق السھلیھ الساحلیة الشرقیة القوارض.  

  وجوده في درنة والمرج وبنغازيلوحظ  القوارض  Rattus rattus Linn  األسودالجرذ 

 Rattus norvegicus  الجرذ البني
Berkenhout             

  یوجد في معضم المدن وخاصة الساحلیة  القوارض

یعیش تحت الصخور وفي األشجار في معظم  الزواحف Lugubris Lepidodactylus  ابوبریص
  مناطق الجبل األخضر

السحلیة 
  )زلومومیة(

Coleonyx Variegatus  تعیش في الكثیر من مناطق الجبل األخضر الزواحف.  

  یعیش في األماكن الرطبة الجافة الزواحف  Artactasip Microlepita  الحنش

    الزواحف  Tetudo Graeco Terrestis  السلحفاة البریة

    الزواحف CheLonia mydas  السلحفاة البحریة

    الزواحف Chamaeleon  اءالحرب

    الضفادع Clamitans  الضفدع األخضر

ضفدع 
  المستنقعات

Rana redibunda الضفادع    
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  أماكــــن وجودھــــــا  الرتبة  االسم العلمي  نوع الحیوان
آكالت اللحوم  Canis aureus  أويابن 

الفصیلة (
  )الكلبیة

  

یوجد في مناطق السھول الساحلیة من الجبل   //      //   VuLpes  الثعلب
  ما قبل الصحراء األخضر، وفي مناطق

الطربان اللیبي 
  )الشرشفة (

Poecilictis libyca  أكالت لحوم
  الفصیلة العربیة

ینتشر في جمیع أنحاء البالد وخاصة 
  المناطق الساحلیة بالجبل األخضر

أكالت لحوم  Genetta Genetta  الرتم األوربي
  فصیلة الریاح

  یوجد في درنة والكوف وبنغازي

الجبل أرنب 
  األخضر

Lepus C.Barceus سجل وجود في المرج وتوكره والمناطق   األرنب
  المحیطة بدرنة وبنغازي

سجل وجوده في مناطق السھول الساحلیة   القنافذ Hemichinus Auritus  القنفذ األذانى
  الشرقیة من الجبل األخضر

یتواجد ھذا القنفذ في مناطق السھول   // Ernaceus Auritus  القنفذ الجزائرى
لیة الشرقیة من الجبل األخضر وھو الساح

  مرتبط بالمناطق السكنیة
تكثر في منطقة الجبل األخضر وخاصتًا   الذبابة  Crocidura Russula  الذبانة

  منطقة الكوف
  یعیش في كافة أنحاء الجبل األخضر  الطیور Nycticorax nycticora  اللیل الغراب
ر یھاجلمقاطع الصخریة یبني أعشاشھ في ا  // Gtps tulvus  األسمرالنسر 

  إلى الصحراء ستناءًا
تنتشر الصقور في كافة أرجاء الجبل   // Falco biarmtcus  الحرالصقر

  األخضر
  

  الشائع الھدھد
Upupa epops opos   

//  
في فصلي الربیع یتكاثر في مناطق الغابات 

ریف فیھا جر إلى والصیف أما في الخ
  جنوب الصحراء حیث یقض الشتاء

  شائع في التالل الصخریة   // Alauda arvensis  الحقل قنبیرة
على الجزر الصخریة المقابلة  یبني أعشاشھ  // Larusr  النورس

  لساحل الجبل األخضر
ینتشر في السھول الساحلیة ومناطق الغابات   // Columbca liviatargia  الحمام الجبلي

وفي الكھوف واألشجار في أغلب مناطق 
  الجبل األخضر

  
  -:من عمل الباحث استنادًا إلى -:صدرالم
  .1985،  1، ط واألعالمعیاد موسى العوامي، الثدیات اللیبیة ، المنشأة العامة للنشر والتوزیع  - 1
  .1996،  3للكتاب، ط اإلسكندریةعبدالعزیز طریح شرف، جغرافیا لیبیا، مركز  - 2
  .1981مي، الدار العربیة للكتاب، طرابلس ، أوجستو توسكي ، الطیور اللیبیة ، ترجمة عیاد موسى العوا - 3
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  )10(صــــورة 

 Lepus cparceus األرنب البري
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  )  11( صورة 

 Alectoris barbaraالجبلي   الحجل
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  )  12( صورة 

 Columba liviatagia  الجبلحمام 
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  )  13( صورة 

 Hrstrix cristata  )الشیھم (  صید اللیل
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5  

یعد إقلیم الجبل األخضر ثروة طبیعیة وبشریة علي حد سواء فإضافة إلي غني اإلقلیم         

بالمقومات الطبیعیة التي تستدعي الحمایة ،فھو أیضا ثري بالموارد البشریة المتنوعة والتي  

یات األثریة،والثقافیة،   ، كالمحم تشجع وتساعد علي إقامة محمیات طبیعیة علي مختلف أنواعھا   

  :ومحمیات األثر القومي، والمحمیات التاریخیة، ومن ھذه المقومات مایلي

إن أھم المدن والمواقع األثریة في الجبل األخضر ھي ما خلفھ اإلغریق والرومان من        

  :آثار منتشرة في كل أرجاء اإلقلیم ومنھا

  

م عن طریق بعض المغامرین اإلغریق ،      .ق 631ي حدود عام   أسست ھذه المدینة ف     

وتعتبر من أكبر . وشھدت أوج ازدھارھا من نشاط زراعي وتجاري في القرن الرابع قبل المیالد 

المدن األثریة الواقعة في الجبل األخضر وبھا آثار تعود لعھود مختلفة تجعلھا من أشھر معالم          

  .)15-14(، صورة اني الرفیعالحضارة المتمیزة بروعة الفن اإلنس

وغیره من المعابد     الحمامات الیونانیة ، ومعبد زیوس الفخم ، ومعبد ابولو،       : ومن أھم آثارھا 

  .وقلعة االكرابولیس ومجلس الشورى ، ، )السوق الیونانیة( واألغوار 

یر ثم جاء العھد الروماني الذي ادخل بعض التحویرات علي المباني الیونانیة ، وشید الكث

الحمامات الرومانیة ،المسرح ، رواق : تزال آثارھا قائمة ومنھا   التي ال ةمن المباني الجدید

ھرقل ،والكثیر من المعابد والنصب التذكاریة والسور الخارجي الذي بني في القرن األول     

  . ) 1(والثاني للمیالد ، كما یوجد بقورینا العدید من الكنائس التي تعود للعھد البیزنطي

بالقرب من المدینة توجد المقابر المنحوتة في الصخر والتي بني أغلبھا علي الطراز        و

الیوناني تصمیما وھندسة،كما یوجد بالمدینة القدیمة متحف یضم العدید من المكتشفات واآلثار         

التي تعود لحقب زمنیة مختلفة مرت علي ھذه المدینة ، وھذا ما یمكن استغاللھ إلنشاء المحمیات  

   .ثري األقومي والطابع لاذات 

 

                                                
عبداهللا البرغوثي، التاریخ اللیبي القدیم من أقدم العصور حتى الفتح اإلسالمي ، دار صادر بیروت كلیة     ) 1( 

 .508 – 507م، ص 1911التربیة، الجامعة اللیبیة ، 
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  )14(ورة ـــــص

  األثریة اتـشح في مدینة  األخضرالقدیمة بالجبل  اآلثاربعض 

  

  .  2008-11-3، بتاریخ الدراسة المیدانیة: المصدر
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  )15(ورة ـــــص

  شحـات القديمـةالمعابد واآلثار القديمة بالجبل األخضر في مدينة 

  

  .2008-11-3انیة الدراسة المید: المصدر
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حیث كانت    مدینة شحات  كم إلي الشمال من    20تقع ھذه المدینة علي الساحل علي بعد 

میناء خاصة بھا وذلك منذ إنشاء قورینا في منتصف القرن السابع قبل المیالد ، ومنھا كان یصدر 

ولونیا  أحدي المدن الخمس في العھد البطلمي       نبات السلفیوم المھم اقتصادیا آنذاك ،واعتبرت أب

  .وأحدي المدن العشر في العھد الروماني قبل أن تصبح عاصمة لبرقھ في القرن السادس المیالدي

وبالرغم من قلة أعمال التنقیب التي أجریت في ھذه المدینة إال أنھ تم التعرف علي آثار     

بعض الفسیفساء التي  بھا مس المیالدي ،یوجدكنیسة مسیحیة كبیرة یرجع تاریخھا إلي القرن الخا

وللغرب منھا یوجد سور خارجي تم بناؤه في العصر      ، تتعبر عن موضوعات تتعلق بالحیوانا

الھیلیني وأعید ترمیمھ في العصر الروماني ، كما وتوجد في ھذه المدینة الحمامات التي تجاور     

ویوجد جزء من آثار أبولونیا تحت  میالدي، الحكم في القرن السادس المقر  يآثار القصر البیزنط

للھبوط المستمر للطبقات األرضیة عن مستوي        ویعلل خبراء اآلثار ذلك إنھ نتیجة   میاه البحر،

  .) 1(سطح البحر مما أدي ألي غمرھا بالمیاه

  

خضر في سھل بنغازي،    إلى الغرب من الجبل األ تقع علي الساحل ألي الشمال من برقة

شارع (ولقد دلت الحفریات علي أن شوارع ھذه المدینة كانت مستقیمة ومتعامدة ،ومن أھم آثارھا 

العصر الروماني كما     إلىوالذي یمتد من الغرب ألي الشرق ویرجع تاریخھ )  النصب التذكاریة

ھ طابعھ الخاص إذ كانت    ،ویبدو أن ھذا الشارع كان ل   هتظھر فیھ أبنیة من القرن الرابع وما بعد

  .توجد ممرات مسقوفة ونوافیر وتماثیل تكریمیھ ونقوش 

وھي من أصل روماني ولھا سقوف معقودة بشكل ) البرك الرومانیة  (ومن اآلثار أیضا 

ویرجع تاریخ ھذا القصر ألي القرن األول قبل        ) القصر الھلینسي  (غیر عادي ،ویوجد أیضا    

رجع إلي القرنین األول والثاني للمیالد ،ویقدر من حجمھ وما فیھ    المیالد وتظھر علیھ تعدیالت ت

من زینة معقدة أنھ كان منزال ألحد كبار الشخصیات وفي طرفھ الجنوبي عدد من قاعات      

   . )2(االستقبال المبلطة بالفسیفساء والتي تفضي ألي فناء في وسطھ بركھ ماء للزینة

والمسرح الروماني وكنیسة    )  لقلعة الرومانیة  ا(الممیزة لھذه المدینة أیضا   اآلثارومن 

مطلع القرن الخامس المیالدي والجسر المقام فوق وادي زویتھ    إلىمسیحیة یرجع تاریخھا  

                                                
 .532عبداهللا البرغوثي، مرجع السابق ،   ) 1( 
 .539نفس المرجع السابق ، ص   ) 2( 
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والذي یدل آثاره علي أنھ كان  حلبة لسباق الخیول والعربات ،وألي ) أو میدان السباق (  والسرك

ر من القبور والمحاجر،وضریح كبیر یرجع    عدد كبی يالغرب من المدینة شمالي الطریق الرئیس

للقرن الثاني قبل المیالد ،وباإلضافة إلي كل ھذه اآلثار یوجد متحف فیھ تماثیل ومنقوشات وقطع 

  .من تماثیل مصریة األسلوب جئ بھا من القصر الھلینسي 

  

ومن   ل األخضر بسھل بنغازي   إلى الغرب من الجب    تقع مدینة توكرة علي ساحل البحر

أھم آثارھا ھي دائرة السور الكاملة والذي ھدم في معظم نواحیھ وإن كانت أجزاء منھ التزال          

قائمة بارتفاع معقول حیث یمكن للزائر رؤیة أبراج ذات زوایا أربع وبوابتان واحدة شرقیة  

المیالدي وتظھر    لسادسا واألخرى غربیة، وھذا السور من بناء اإلمبراطور جستنیان في القرن

فیھ حجارة علي بعضھا نقوش تدل علي أنھا أخذت من بنایات أقدم من السور،ولیس داخل السور 

ما یمكن مشاھدتھ ولكن الزائر یستطیع أن یتتبع آثار الشوارع واألبنیة بما في ذلك كنیستان  

كما وتوجد أیضا   , كیةمسیحیتان كانت أحداھما في الركن الشمالي الشرقي بالقرب من القلعة التر

مجموعة من المنازل ویوجد قربھا حوض ماء طویل ویظھر بین البساتین إلي الشمال من البرج   

وجد عدد من القبور والمحاجر الواقعة في  یكما  الحدیث القائم علي تلھ بھا البوابة الجنوبیة،  

جوار المسجد الصغیر  الجھتین الشرقیة والغربیة من المدینة ،وعلي الطریق من توكرة لبنغازي ب

  .) 1(القائم جنوبي الطریق توجد بقایا قلعة ترجع إلي أواخر العصر الروماني

ویمكن توظیف ھذه اآلثار والمدن القدیمة إلقامة محمیات أثریة ذات طابع قومي یستفاد     

منھا من ناحیتین ، الحفاظ علي اآلثار وترمیمھا من ناحیة، واستغاللھا إلغراض سیاحیة من            

  .ة أخري ،كإقامة المھرجانات التراثیة وجلب الوفود السیاحیة وغیرھا من النشاطات ناحی

باإلضافة إلي اآلثار اإلغریقیة والرومانیة نجد الكثیر من اآلثار اإلسالمیة كالمساجد  

والقالع والمدن مثل مدینة المخیلي، وبوھندي، وقصر العزیات ، واألضرحة مثل ضریح رویفع  

في البیضاء ،ومقبرة شھداء الصحابة في درنة ،ومقبرة منطقة طرغونیة ،كما  بن ثابت األنصاري

ومعظمھا قالع عسكریة كما في القیقب وترت ، أما التاریخ المعاصر   نتنتشر آثار العثمانیی

فیتمثل بالعدید من المتاحف والنصب التذكاریة التي أقیمت تمجیدًا للمجاھدین والمعارك التي      

  .تبین أھم المدن األثریة في الجبل األخضر) 9(والخریطة  خاضوھا ضد الغزاة ،

  
                                                

 .540-539عبداهللا البرغوثي، مرجع السابق ، ص   ) 1( 
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عند التخطیط إلقامة المحمیات الطبیعیة والمنتزھات الوطنیة ، تعتمد عدة مقاییس 

لموقع المناسب ، والمناخ الختیار مواقع إنشائھا ، تخضع لمعاییر محددة یتمثل أھمھا في ا

ترح ، مع وجود والحیواني الممیزة في المكان المقحیوي النباتي ، مع ضرورة التنوع الالمعتدل

ممیزة ، كما وتكون المنطقة مؤھلة إلقامة المحمیات إذا  وجیومورفولوجیھ تشكیالت جیولوجیة

كانت تحتوي على بعض المواقع األثریة ، مع إمكانیة استغالل كل ذلك من ناحیة السیاحیة البیئیة 

  .) 1(للمواقع

لفصل إلى دراسة ومعرفة أھم المقومات التي تتمیز بھا منطقة الباكور ویھدف ھذا ا

إلقامة منتزه وطني بھا ، وذلك من خالل إعداد ووضع معاییر بیئیة تخطیطیة تكفل بإقامتھا 

ونظرًا لتوفر العدید من المقومات في منطقة . كن استغاللھا في السیاحة البیئیةونجاحھا حتى یم

ن قبل الدراسة كإحدى المناطق التي یمكن استغاللھا وإقامة منتزه وطني الباكور، فقد اقترحت م

  -:بھا، أھم تلك المقومات مایلي

 

1  

)   20oَ ـ  40ً ـ  00(إلى )   32oَ ـ  38ً ـ  00( طول ي ــن خطــیـتقع منطقة الباكور ب

توضح موقع  )10(والخریطة )  32oَ ـ  38ً ـ  00(و )  32oَ ـ  38 ً ـ 00(وبین دائرتـي عــرض 

  .المنطقة

2  

تقع منطقة الباكور على الحافة األولى للجبل األخضر، حیث یمكن تقسیم المنطقة إلى 

 وھي المنطقة السھلیة، والمنطقة الثانیة) منطقة أسفل الجبل(ب االرتفاع ــق حســـثالث مناط

  ).أعلى الجبل (وتشمل جمیع سفوح منطقة الدراسة، والمنطقة الثالثة ) سفح الجبل(

                                                
 .23عبس ، مرجع سبق ذكره ، ص یسري د  ) 1( 



 96

  



 97

م 295إلى  250ومنطقة الباكور عبارة عن سلسلة مترابطة ذات ارتفاع متقارب مابین 

في  التي تصب فوق مستوى سطح البحر، تتخلل ھذه السلسلة الجبلیة العدید من األودیة الصغیرة

بمرتفعات الباكور منطقة  تنتھي بعد ذلك في البحر ، وتحیطفل الجبل ، ومنطقة السھلیة أسال

  .زراعیة من جمیع االتجاھات

3  

، وشمال منطقة جردس  العقوریةتقع منطقة الباكور غرب فرزوغة ، وشرق منطقة 

  .وب البحر المتوسط، وجناألحرار

 

  - :كاآلتي مكن تقسیم تضاریس المنطقة إلى ثالثة أقسام ی

  

تمثل ھذه المنطقة بدایة الحافة األولى من الجبل األخضر مباشرة ، وھي عبارة عن 

نھا بغطاء من الحصى منطقة شدیدة االنحدار تأخذ شكل الجرف، تتمیز بعمقھا وافتراش قیعا

ر الرواسب تشالمصقول والمستدیر في معظمھا وفي بعض األحیان تنصخري والحطام ال

  .فوق قیعان األودیة خصوصًا في موسم األمطار ىالصلصالیة المختلطة بالرمل والحص

 فترةفي  تقطع ھذه المنطقة مجموعة من األودیة تصب في البحر، وھي أودیة جافة إال

  .سقوط األمطار

  

منطقة شدیدة االنحدار ذات تربة صخریة ، وتقل التربة على السفوح بشكل عام وھي 

  .وتكثر الصخور ، ھي عبارة عن منطقة سفوح

  

 م295طة ویصل ارتفاعھا إلى حوالي وھي تمثل قمة مرتفعات الباكور، وھي أعلى نق

  ).العصیدة علوة(منطقة المعروفة محلیًا باسم وھي ال
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تتمتع منطقة الباكور بمناخ معتدل تقریبًا  باستثناء الریاح الشمالیة الباردة أثناء شھري       

الحرارة ـ الرطوبة ـ        (یة ، وسوف تتناول الدراسة العناصر المناخیة الرئیس      )ینایر دیسمبر ـ    (

   .)2000ـ  1971(فترة من وسیتم االعتماد علي البیانات المناخیة لمحطة بنینا في ال) األمطار

  

من خالل دراسة درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوفرة من محطة بنینا خالل          

الفترة المذكورة أعاله تبین أن درجة الحرارة تصل أقصاھا في فصل الصیف خالل شھر      

، )ْم 31.7(تبلغ حوالي  والذي یعد أكثر شھور السنة ارتفاعا في درجة الحرارة حیث ) أغسطس(

كذلك من   ) ْم 20.2(حوالي  ) یونیو (أما درجة الحرارة الصغرى فقد بلغت أدناھا خالل شھر         

المالحظ أن فصل الشتاء ھو أكثر فصول السنة بردًا،حیث تتدني درجات الحرارة ویصل المعدل  

لمعدالت الصغرى یوضح ا)  11( ، والشكل )11( والملحق ،) ْم 13.3(العام لدرجة الحرارة إلي 

  .والعظمي  لدرجات الحرارة في محطة بنینا

ویتضح من ذلك كلھ إن المنطقة تتمتع باعتدال درجة الحرارة، حیث یقل معدلھا العام عن 

  . ْم ، وھو ما یتیح لھا خاصیة طبیعة ومناخیة ھامة في أقامة المحمیات الطبیعیة21

  

منطقة إذ   ھي من العناصر المھمة جدًا عند دراسة طبیعة المناخ ألي إن الرطوبة النسبیة

ل الصیف ،كما   حیث تزید في فصل الشتاء وتقل في فص         ، نجدھا تختلف من فصل إلى آخر    

 ن جھة إلىاختالف درجات الحرارة م وتختلف من منطقة إلى أخرى داخل اإلقلیم وذلك مرده إلى

للرطوبة في  نجد إن المعدل السنوي )  12( والشكل ، ) 12( الملحق، ومن خالل   )1(أخرى

 ینایر وفي شھر   %). 76( ،أبریل ،  حیث تصل أقصاھا في شھر    %)66.2(محطة بنینا قد بلغ 

وذلك راجع إلى االرتفاع عن مستوى سطح البحر،   %) 74( ودیسمبر%) 75(وصلت إلى 

السنة، وتقل نسبة   واالنخفاض في درجات الحرارة ، وكثافة األمطار في ھذه الشھور من     

، ویدل ذلك على أن    %) 53(إلى  ) مایو ویونیو  ( الرطوبة حتى تصل إلى أدناھا خالل شھري  

الرطوبة في المنطقة لیست مرتفعة بدرجة كبیرة بل عادیة وھو ما یتیح فرصة إلقامة المحمیات    

  .الطبیعیة

                                                
 .60سالم الزوام ، مرجع سابق، ص   ) 1( 
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) 11( الشكل  
1971–2000 
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  )12(الشكل 

 )2000 – 1971( معدالت الرطوبة النسبیة في محطة بنینا خالل الفترة 
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نالحظ )  13( والشكل ) 13( بالملحقمن خالل تحلیل البیانات المطریة الموضحة    

معدل لسقوط األمطار في شھر       ى، وأعل ) ملم270( عدل السنوي لسقوط األمطار یصل إلى الم

، بینما یقل المعدل خالل أشھر الصیف ، ویبدأ سقوط   )ملم 66.4(  حیث یصل إلى دیسمبر

أن  یبدأ بالتزاید إلى   و) ملم  14.3(حیث یبلغ المعدل الشھري      شھر أكتوبر  األمطار الفعلي في  

 األمطار بالتناقص إلى تبدأ معدالت ، ومن ثم  ینایر ، وفي دیسمبریصل إلي قمة المطر في شھر 

  .  حتى تختفي بعد ذلك ویبدأ فصل الصیف الجاف مایوشھر 

وتعتبر األمطار من أھم العناصر المناخیة تأثیرًا على نمو النباتات وحیاة الحیوانات       

البریة وبالتالي في أقامة المحمیات الطبیعیة ولذا فإن دراستھا وتحدید فصول المطر والجفاف          

  .ي موضوع المحمیات الطبیعیةعلى أھمیة بالغة ف
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  ) 13( الشكل 

  )2000 – 1971( معدالت األمطار في محطة بنینا خالل الفترة 

  

  



 103

 

یقصد بالتربة الطبقة السطحیة الرقیقة المفتتة من قشرة األرض والتي تعلو سطحھا والتي 

ن أنماط التربة من إقلیم آلخر وذلك ألنھا نتاج وتتبای .ا النبات جذوره ویستمد منھا غذاءیمد فیھ

عاملین رئیسیین ھما التفتت الصخري وأثر العوامل المناخیة السیما األمطار والحرارة 

  .) 1(والرطوبة ونسبة األكسجین في الجو

  -:وفیما یلي دراسة لخصائص ، التربة في منطقة

1  

یبین بعض الخصائص المیكانیكیة لتربة منطقة مرتفعات والذي ) 9(من خالل الجدول 

الباكور، نالحظ اختالف صفات التربة وقوامھا من منطقة ألخرى وذلك تبعًا الختالف مواقع 

اختیارھا حسب التضاریس ، فالتربة في المنطقة السھلیة أسفل المرتفع تربة طمیھ طینیة یبلغ 

، أما تربة %)37.28(اھا من الطمي فقد بلغ إما محتو%) 36.72(محتواھا من الطین حوالي 

أما %) 25.28 - %38.28(السفح فھي تربة طینیة إلى طمیھ وقد تراوحت نسبة الطین فیھا من 

،أما محتواھا من الرمل فقد تراوحت %) 41.72 -35.62(محتواھا من الطمي فقد وصل إلى 

  %) .33 -%26(نسبة مابین 

أما %) 33.28 -31.28(غ محتواھا الطین مابین ما التربة في أعلى المرتفع فقد بلأ

أما الرمل فقد بلغت نسبة مابین %) 41.27(ت نسبتھ حوالي ـــي بلغــــن الطمــمحتواھا م

ة وھي التربة الحمراء والتي میط وبشكل عام فان تربة منطقة الدراسة طینیة %).25-27%(

  .یتمیز بھا إقلیم الجبل األخضر بصفة عامة

2  

) 10( خرى ویبدو ذلك من خالل الجدولتختلف صفات التربة الكیمیائیة من منطقة أل

) PH(ور، حیث بلغ الرقم الھیدروجین والذي یوضح الخصائص الكیمیائیة لتربة مرتفعات الباك

وھي بذلك تمیل إلى أن تكون متعادلة ، أما ) 7.67 -7.94(مابین ) 5- 4-3-2-1(في العینات 

  ).8.02(فھي قلویة فقد بلغ الرقم الھیدروجین بھا ) 3(ینة رقم الع

                                                
 .23یسري دعبس ، مرجع سبق ذكره ، ص   ) 1( 
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ا واضح مابین أعلى المرتفع فیبدو االختالف فیھ) EC(الكھربائي  أما ملوحة اإلیصال

) سم/ ملیموز 0.2531(أسفل المرتفع، إلى ) سم/ ملمیوز 0.04.06(حیث تراوحت مابین  وأسفلھ

  .في أعلى المرتفع

حیث تراوحت مابین ) 2(ة العضویة في التربة ابتدأ من العینة كما ترتفع نسبة الماد

  .مناطقي وارتفاع كمیات األمطار بھذه الوھذا راجع إلى كثافة الغطاء النبات%) 9.35 – 4.03(

الواقعة أسفل المرتفع حیث بلغت ) 1(وتنخفض نسبة المادة العضویة في العینة 

المیاه السطحیة من األودیة مما أدي إلى فقدان الطبقة انسیاب  وذلك راجع إلى%) 1.74(

  .كثر فیھا المادة العضویةتالسطحیة التي 

 

الذي  Maquisیتمیز أغلب الغطاء النباتي لمرتفعات الباكور بأنھ من النوع الماكي   

ویعتبر النوع الماكي من األنواع الممیزة إلقلیم البحر      یتخللھ العدید من األنواع العشبیة الحولیة،

والزیتون  Juniperus  phoenicaالمتوسط ویقسم عادة إلي أنواع طویلة معمرة مثل العرعار 

Olea europea   والشماريArbutus pavarii    والبلوطQuercus coccifera      وأنواع

  . Cistus parviflorusوالبربش    Phlomis floccoseمعمرة مثل الزھیرة 

وال توجد بالمنطقة نباتات ضخمة إال بعض األنواع المستزرعة مثل الكافور   

Eucalyptus gomphocephala    والصنوبرPinus halepensis.  
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  ) 9(جـــــدول 

  نتائج التحلیل المیكانیكي لبعض عینات التربة بمنطقة مرتفعات الباكور

  

 رقم العینة

  

 فيالموقع الجغرا
   النسبة المئویة لمفصوالت التربة

 القوام
 %رمل  %طمي  %طین 

 طمیھ طینیة 26.00 37.28 36.72 أسفل المرتفع 1

 طینیة 22 33.72 44.28 أسفل المرتفع 2

 طمیھ طینیة 26 35.72 38.28 السفــــــــــح 3

 طینیة 33 41.72 25.28 السفـــــــــــح 4

 طمیھ طینیة 27 41.72 31.28 أعلى المرتفع 5

 طمیھ طینیة 25 41.72 33.28 أعلى المرتفع 6

  
  -:اعد الجدول أستاذا لبیانات من  -:المصادر

  .الھیئة العامة للمیاه والتربة ، فرع المنطقة الشرقیة ، المختبر الكیمیائي لتحلیل المیاه والتربة - 1
  ).م2009(الدراسة المیدانیة  - 2
  .سم 10أخذت العینات على عمق * 
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  ) 10(جـــــــدول 

  نتائج التحلیل الكیمیائي لبعض عینات التربة بمنطقة مرتفعات الباكور

رقم 

 العینة

الموقع 

 الجغرافي

الــرقــــم 

  الھیدروجیني

) HP( 

ملوحة التوصل 

 ECالكھربائي 

 م25سم / مللیمووز

الكربون 

 %العضوي

النسبة المئویة 

للمادة 

 %العضویة

 1.74 1.01 0.641 7.76 رتفعأسفل الم 1

 5.03 2.92 0.04.06 7.94 أسفل المرتفع 2

 8.13 5.11 0.1086 8.02 السفــــــــــح 3

 9.35 5.44 0.2440 7.87 السفـــــــــح 4

 3.99 2.23 0.2531 7.67 أعلى المرتفع 5

 4.03 3.92 0.1243 7.76 أعلى المرتفع 6
  
  : من أعداد الباحث استنادا علي : صدرالمنفس المصدر السابق  : المصدر  

  .طرابلس –) م2009-2008(مناخیة " المركز الوطني لألرصاد الجویة ، إدارة المناخ النشرات 
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إلي إنھ كانت توجد في المنطقة )  11 (قلیة ومن مالحظة الجدول تشیر الدراسة الح

یر من  الحیوانات والطیور البریة لكنھا لم تشاھد في السنوات القلیلة الماضیة وھي غزال          الكث

أما الحیوانات التي سجل وجودھا    . الدروكاس والعضل القیصري والجرذ البني والرتم األوربي 

فھي الذئب والثعلب والضبع والقنفذ وفأر الحقل وأبن آوي والضربان اللیبي والیربوع والزبانة       

والسلحفاة واألفاعي والسحالي والضفادع والحرباء    ) صید اللیل(ألرنب البري والخلد والشیھم وا

  .وابوكشاش و زولومیا

أما الطیور البریة فھناك أنواع تناقص عددھا بشكل ملحوظ منھا ملكة األسوار والسمامة  

زین والسمان  الشاحبة والصرد الشامي ، أما الطیور التي سجل وجودھا فھي الغراب ومالك الح    

والحجل والصقر والنورس وحباري الصحراء وكروان الجبل و القنبرة والھدھد وحمام الجبل         

فھي تبین تحلیل    ) 15)(14(أما األشكال   . یبین ھذه األنواع) 12(والبومة والنسر والجدول رقم 

        .  التوافق بین عدد مرات المشاھدة وسنوات المشاھدة لھذه األنواع في منطقة الباكور

ویدل ذلك أن المنطقة تحظى تاریخیًا بوجود العدید من الحیوانات والطیور البریة مما 

یستدعى اإلسراع في حمایتھا ومحاولة إنقاذ المتبقي منھا من الصید واالنقراض وذلك من خالل 

  .التشجیع والحث على أقامة المحمیات الطبیعیة في منطقة الدراسة

 

جاءت فكرة إنشاء المنتزه نتیجة لما تتمیز بھ المنطقة من تنوع في معطیاتھا ومواردھا      

نباتي ومراعي وأحیاء بریة كذلك فأن       غطاء  الطبیعیة من مرتفعات وأودیة وسھول وشواطئ    

  .ارزًا في المنطقة المنطقة تتمتع بمناخ متوسطي معتدل نوعًا ما ، مما یؤھلھا لتكن معلمًا سیاحیًا ب

ومن المقترح وضع برنامج لتحسین الغطاء النباتي وتنمیتھ وتطویره والتشجیر والتجدید  

وإعادة إدخال األنواع المتأقلمة وتوفیر الحمایة لھا ، كذلك یمكن استزراع األنواع المتناقصة            

ي تقضي علي وتقنین الرعي في المنطقة ووضع اللوائح والقوانین للحد من ھذه الظاھرة الت

ومن المقترح أیضا البدء في تسییج المنطقة ومنعھا من العامة          . النباتات وتؤدي إلي تدھورھا 

ومنع أي نشاط اقتصادي أو ترفیھي فیھا كالزراعة والرعي والصید واالحتطاب والتنزه، وتحجز 

ا یستدعي  كلیًا وذلك لفترة من الزمن حتى تسترجع حیویتھا ومواردھا وتوازنھا البیئي ، وھذ           

  . یلة األمد لتحقیق األھداف المرجوةوضع خطط طو
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  ) 11( الجـــدول 

  تصنیف أنواع الحیوانات البریة حسب عدد مرات المشاھدة في منطقة الباكور

 حیوانات شائعة الوجود حیوانات نادرة الوجود حیوانات لم تشاھد

 شاھدةسنة الم نوع الحیوان سنة المشاھدة نوع الحیوان نوع الحیوان

 الذئب غزال الدروكاس
1970 ،
2006-
2009 

، 1990،1998 األرنب البري
2006-2008 

، 2000،2003 الخلد أبوعمایة 2008 الثعلب المصري العضل القیصري
2006-2008 

 الضبع المخطط الجرذ البني
1980 ،
2005-
2008 

الشیھم صید 
 اللیل

1975،1981 ،
2006-2008 

 2009-2007 فأر البیت 1970 الفھد الحبشي الرتم األوربي

 القنفذ االذاني 
1991 ،
2007-
2008 

، 1990،2000 السلحفاة
2007-2008 

، 1991 أفاعي 1986 الیربوع الشائع 
2007-2008 

 2008-2006 ضفادع - العضل الصغیر 

، 1980 الحرباء 1990 الجرذ األسود 
2007-2008 

 فأر الحقل 
1990 ،
2006-
2008 

، 2000 الثعلب
2006-2008 

، 1990 أبوبریص 2006،2008 أبن آوي 
2007-2008 

، 1990 السحلیة - الضربان اللیبي 
2007-2008 

، 2000 بوكشاش - القنفذ الجزائري 
2007-2008 

، 2001 زولومیا 2009 الزبانة 
2007-2008 

  من أعداد الباحث استنادا للدراسة المیدانیة: المصدر 
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  )  14(الشكل 

  ت البریة حسب سنوات المشاھدة وعدد مرات المشاھدة في منطقة الباكورتوزیع الحیوانا

  

توزیع أنواع الحیوانات في منطقة الباكور بحسب سنوات المشاھدة

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

السنة

ت
انا

یو
لح

ع ا
نوا

ة أ
ھد

شا
 م

یع
وز

ت

الذئب

  الشيهم صيد الليل
  الفهد الحبشي

الحرباء الذئب  االرنب البري  االرنب البري
  الثعلب المصري

  القنفذ االذاني  الضبع المخطط  الضبع المخطط
  اليربوع الشائع  القنفذ االذاني

  فأر الحقل  الجرذ األسود

  أبن آوي  فأر الحقل
الزبانة

  االرنب البري

  الخلد أبوعماية

  الخلد أبوعماية

  الشيهم صيد الليل

  الشيهم صيد الليل
  فأر البيت

السلحفاة

السلحفاة

السلحفاة

أفاعي

أفاعي
ضفادع

الحرباء

الحرباء

الثعلب

الثعلب

أبوبريص

أبوبريص

السحلية

ائعة
نات ش

حیوا

ادرة
ات ن

حیوان
السحلية

بوكشاش

بوكشاش

زولوميا

زولوميا
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  )12(الجـــدول 

 تصنیف الطیور البریة حسب سنوات المشاھدة في منطقة الباكـور

 طیور شائعة الوجود طیور نادرة الوجود طیور لم تشاھد

 سنة المشاھدة نوع الطیر شاھدةسنة الم نوع الطیر نوع الطیر

 2008-2006 القنبرة 2008-2007 غراب اللیل الدوزري

، 1990،1999 الھدھد 2006 مالك الحزین ملكة األسوار
2006-2008 

حباري  السمامة الشاحبة
، 2000،2001 الحمام الجبلي 2008 الصحراء

2007-2009 
 1999 بومة صماء 2008 السمان صرد شامي

 2008-2007، 2001 حجل 1980،2008 حجل برقة 
   2008 صقر الجراد 
   2000،2002 صقر الحر 
   - النورس 
   - كروان جبلي 
   - لقلق أبیض 
   - الحداة السوداء 

القطاء  
   2007 المرقطة

النسر  
   - المصري

السنونو  
   2007 الشائع

   - بلبل أحمر 
   - عصفور ظالم 
   - صرد البادیة 
   2006،2008 العقاب الذھبي 
   2008 عقاب بولیني 

  من عمل الباحث استنادا علي الدراسة المیدانیة : المصدر
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  ) 15(الشكل 

  توزیع أنواع الطیور حسب سنوات المشاھدة وعدد مرات المشاھدة في منطقة الباكور

توزیع أنواع الطیور في منطقة الباكور بحسب سنوات المشاھدة

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

السنة

ور
طی

 ال
اع

نو
ة أ

ھد
شا

ع م
زی

تو

ائعة
یور ش

ط ادرة
ور ن

طی

القنبرة

الهدهد

الهدهد

الحمام الجبلي

الحمام الجبلي

بومة صماء
حجل

غراب الليل
  مالك الحزين

  حباري الصحراء
السمان

حجل برقة
صقر الجراد

صقر الحر

القطاء المرقطة
السنونو الشائع

العقاب الذهبي

عقاب بوليني
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بین الحیوانات البریة والغطاء     أما بالنسبة للتنوع الحیواني فمن المقترح إعادة التوازن    

النباتي ووضع القوانین والتشریعات التي تحد من عملیات الصید ، ومحاولة إدخال األنواع    

المنقرضة  والمھددة باالنقراض وأقلمتھا وإطالقھا في المنتزه، ومن المناسب جدًا عمل ممرات      

بعض اإلنشاءات    ویتطلب األمر أیضا وضع   . خاصة وأبراج مراقبة ومخابئ للحیوانات     

والمرافق التكمیلیة في المنطقة مثل الفنادق والمطاعم والمقاھي والشالیھات وتوفیر وسائل النقل    

  .والمواصالت ، وإقامة بعض الحدائق المزودة بالمقاعد والتجھیزات الالزمة

قد یتطلب األمر العدید من السنوات قبل أن یقتنع السكان المحلیین  بفوائد المناطق      

میة ، مع ذلك یجب عدم إھمال دورھم ، وإشراكھم ضمن عمل المنتزه، ویبدو مفیدًا جدًا            المح

  .وضع خطة الستثمار القوي العاملة البشریة لخبرتھم وعلمھم بطبیعة المنطقة وظروفھا 

ومع ھذا كلھ فأن ھناك أوجھًا أخري لضمان نجاح الحمایة في المنتزه أھمھا العمل  

نتزه وتطبیق القوانین المنظمة لعملھا مع الحرص علي إقامة عالقة ودیة الیومي لمراقبة حدود الم

ومتینة مع السكان المحلیین ، كذلك تكثیف العمل علي نشر التوعیة بین السكان ، كتوزیع       

  .إقناعھم بأھمیة المشروع لزیادةالمطویات والملصقات واألشرطة المرئیة 

  :ة نقاط أھمھا وبھذا نكون قد استفدنا من ھذا المشروع في عد

                . الحفـاظ علــى التوازن البیئي  ــ 

  . اء النباتيـــر الغطــــة وتطویـــــتنمی  ــ 

                . ةــحمایة وتنمیة األحیاء البری  ــ 

  . استغالل المنتزه من الناحیة السیاحیة  ــ 

  .توفیر فرص عمل للكثیر من السكان المحلیین  ــ 
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یھدف ھذا الفصل إلى دراسة ومعرفة أھم المقومات الطبیعیة والبشریة التي تتمیز بھا 

منطقة شحات، من موقع ممیز ومناخ معتدل وآثار حضاریة عظیمة حیث تعد مدینة شحات من 

الممیز والذي  النباتيبالجبل األخضر، كما تشتھر المنطقة بغاباتھا وغطاءھا  األثریةالمدن  أغنى

  .ھتوتنمی لحمایتھبدأ في االنحسار التدریجي مما یستدعى التحرك السریع 

  .لمقومات بعض ھذه ا إیضاحما یلي یف

  

1  

) 32ْ-49َ -25ً(شرقًا ودائرة عرض ) 21ْ -51َ -25ً(تقع منطقة شحات على خط طول 

  . توضح موقع المنطقة) 16(شماًال والخریطة 

2  

لمدینة موزعة على منحدرین وتقع منطقة شحات على الھضبة العلیا من الجبل األخضر، 

 رع منفتیوتقع المنطقة على طریق  ) 1(جبلیین متجھین نحو الشمال الغربي، ویفصل بینھما وادي

م فوق 600الطریق الساحلي ویمتد إلى سوسة لغایة درنة بمحاذاة الساحل على ارتفاع حوالي 

بشكل عمیق تقریبًا ، بینھا تمتد الھضبة جنوب المدینة في  عوتشق األودیة المرتف. ى البحرمستو

  . شكل أرض تنحدر تدریجیًا

3 

الشرق  ناحیتيمن  أما، ) بلغدیر(ھو وادي یحد المدینة من الغرب وادي عمیق و

والجنوب فتوجد مناطق سھلیة سطحھا غیر مستوى تمتد حتى مرتفعات القیقب سیدى الحمرى 

تشرف على الدرجة األولى من  فأنھاناحیة الشمال  منوھي أعلى أجزاء الجبل األخضر، أما 

  .درجات الھضبة من أعلى الحافة تحدد ھذه الدرجة

                                                
 .239عبدالعزیز طریح شرف، مرجع سبق ذكره ،   ) 1( 
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وارتفاع نسبي في معدل سقوط األمطار نتیجًة       تقریبًا معتدلتتمیز منطقة شحات بمناخ 

م تقریبا، وھذا ما سوف نالحظھ من تحلیل 600ا عن مستوي سطح البحر بحوالي الرتفاعھ

ارة ـ   الحر  ( ةالعناصر المناخیة لمحطة شحات ، سنتناول بالدراسة العناصر المناخیة الرئیسی         

 البیانات المناخیة لمحطة شحات خالل الفترة من م االعتماد علىـوسیت) ـ األمطار ـوبةالرط

  ).2000ـ  1971(

 

آخر، كما إنھا تتأثر بعدة     تختلف درجات الحرارة من منطقة إلى أخري ،ومن فصل إلى

   . )1(ذلك البعد والقرب من البحر إلىومدي تأثره بأشعة الشمس یضاف  ظروف أھمھا الموقع

حات تبین أن درجة   خالل دراسة درجات الحرارة العظمي والصغرى لمحطة ش        

حیث تبلغ درجة    ) أغسطس و یولیو (ل الصیف في شھري    أقصاھا في فص    الحرارة تصل إلى 

في ھذا  علي التوالي،  أما درجة الحرارة الصغرى    ) ْم 28.0(و ) ْم 28.1(الحرارة حوالي  

، أما في فصل الشتاء والذي ) ْم 16.8( حیث وصلت إلي یونیوفقد بلغت أدنھا خالل شھر  لفصلا

المعدل العام لدرجات     یعد من أكثر فصول السنة بردًا وانخفاضًا في درجات الحرارة ، فیصل      

  )ْم 10(حوالي  الحرارة إلى

 لعظمى ح المعدالت الصغرى وا  یوض ) 17( والشكل ) 14( والملحق. في محطة شحات

  .لدرجات الحرارة في محطة شحات

 

الرطوبة ھي نسبة بخار الماء العالق في الھواء وھي تزداد بانخفاض درجات الحرارة       

نالحظ إن نسبة الرطوبة في منطقة )  18( والشكل ) 15( الملحقوتقل مع ارتفاعھا ، ومن خالل 

، وبھذا یمكن وصف المنطقة بأنھا     %) 71.4(والي سطة بصفة عامة حیث بلغت حالدراسة متو

أقصاه في فصل الشتاء     للرطوبة  ویصل المعدل الفصلي   بة متوسطة ومعتدلة ،  ذات رطو

)76.3. (%  

                                                
 .239المبروك المھدوي، مرجع سبق ذكره ،   ) 1( 
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  ) 17( الشكل 

  )2000 -1971(درجة الحرارة في محطة شحات خالل الفترة 
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  )18(الشكل

 )2000ـ1971(الفترة  معدالت الرطوبة النسبیة في محطة شحات خالل
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إن األمطار في منطقة الجبل األخضر من النوع اإلعصاري الذي یسقط علي شكل وابل   

)  مایوحتى شھر  أكتوبر(في فترات زمنیة متفاوتة سواء في كمیتھا أو نوعیتھا إذ تسقط من شھر 

لسفح الشمالي للجبل األخضر     بسب العواصف اإلعصاریة فوق حوض البحر المتوسط، ویعد ا   

  .ة الوسطي منھ أكثر المناطق مطرًاوالسیما المنطق

نالحظ أن معظم )  19( و الشكل )  16( الملحقومن خالل دراسة البیانات المطریة من 

ة الجبل األخضر یصل األمطار تسقط في فصل الشتاء وأن المعدل العام لسقوط األمطار في منطق

 صلیو) ملم  542.7(شحات بلغ المعدل السنوي لألمطار حوالي      وفي محطة ، )ملم  37(إلي  

  .)1()%76.3(في فصل الشتاء  المعدل الفصلي  أقصاه

 

تحتوي منطقة شحات على غطاء نباتي كثیف في النباتات الطبیعیة ، كما وتحوي حوالي 

ت ـي كانـھ إن مساحتھا في الماضمن النباتات الطبیعیة في ساحل البالد، ومما الشك فی% 50

م النباتات ـومن أھ .أكبر بكثیر مما ھي علیھ اآلن وھذا ما یستدعي إقامة محمیة بھذه المنطقة 

ون ـــات الزیتـ، وغابphoenicea Juniperusر الفنیقي ـت العرعباالطبیعیة بالمنطقة غا

، والخروب pinus halepensis Millوغابات الصنوبر الحلبي، olea europoeaري ـالب

Ceratonia Siligua اري ــــــ، والشمArbutus pavarii pumpوطـــ، والبل  

 guercus Coccifera , والبطومPistacia Lentiscus  ،كما یوجد بالمنطقة نبات السدر ،

  .والجداري والرز,  Sarcopoteriumوالشبرق 

، واالكلیل  Thymelaea hirsutaأما الشجیرات المنتشرة في المنطقة فتمثل في المثنان 

Rosmarinus officinalis  والدفلة ،Narium oleander , الروبیا ، والعنصل

Asphodelus microcarpus  , والزھیرةphlomis flccosa  والحلبلب ، وعینب الذیب ،

Prasiun maJus  كما وتوجد الكثیر من األعشاب منھا ابوقرعون ، والرتیمة والخرشوف ،

الشلظام والشیح والقزاح والقمیلة والخبیز والشوفان ، كما ویوجد بنات الدریاس والحریق و

Thapsia garganica ,والذي یعتقد إنھ یشبھ كثیرًا نبات السلیفوم المنقرض.  

                                                
 .102-99سعید نوح، مرجع سبق ذكره ،   ) 1( 
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  )19(الشكل 

  )2000ـ 1971(معدالت األمطار في محطة شحات الفترة
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الثعلب والقنفذ   وجود الذئب و  ) 13(لمیدانیة ومالحظة الجدول    سة اتبین من خالل الدرا

والسلحفاة وفأر البیت واألفاعي والضفادع واألرنب البري      ) صید اللیل(ذاني والخلد والشیھم األ

بانة ، كما ومن النادر جدًا مشاھدة الز والحرباء وابوبریص و بوكشاش و زولومیا والسحلیة  

ألوربي والضربان اللیبي وابن آوي والجرذ البني والجرذ األسود   والقنفذ الجزائري والرتم ا

والعضل القیصري والعضل الصغیر والیربوع الشائع والفھد الحبشي والضبع المخطط والثعلب    

  .المصري، ھذا ولم یسجل وجود غزال الدروكاس في نطاق ھذه المنطقة 

أما الطیور البریة فقد أمكن مشاھدة غراب اللیل ومالك الحزین و القنبرة والھدھد والحمام 

الجبلي والصقر الحر والبومة والنورس وكروان الجبل والحجل و السنونو  والبلبل األحمر بكثرة 

في ھذه المنطقة ، أما حباري الصحراء والسمان وحجل برقة وصقر الجراد واللقلق األبیض و       

وزري وملكة األسوار والحداة السوداء والقطاء المرقطة والنسر المصري وصرد البادیة   الد

تشاھد في المنطقة ، أما الطیور التي لم یسجل وجودھا فھي            والسمامة الشاحبة فھي نادرًا ما   

وھذا ما یستدعي توفیر الحمایة لھذه األنواع         الصرد الشامي والعقاب البولیني والعقاب الذھبي  

، )14(الجدول ، وكل ذلك موضح في    ن خالل أقامة المحمیات الطبیعیة بالمنطقة    وذلك م 

تبین تحلیل التوافق بین عدد مرات مشاھدة الحیوانات والطیور البریة   ) 21)(20(واألشكال 

  .   ھایوالسنوات التي شوھدت ف
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  )  13( ــــدول جال

  منطقة شحات تصنیف أنواع الحیوانات البریة من حسب سنوات المشاھدة في 

  حيوانات شائعة الوجود  حيوانات نادرة الوجود  حيوانات لم تشاهد

  سنة المشاهدة  نوع الحيوان  سنة المشاهدة  نوع الحيوان  نوع الحيوان

  2009، 2000،2007  الذئب  -   المصري الثعلب  الدروكاس غزال

  2006، 1990،2004  االذاني القنفذ  2007-2006  المخطط الضبع  

  2008، 2002-1998  البري األرنب  -   يالحبش الفهد  

  2008، 1994،1999  أبوعماية الخلد  -   الشائع اليربوع  

 صيد الشيهم  2009  الصغير العضل  
  الليل

1998-1999 ،
2002 ،2007 -2008  

  2009-2007  البيت فأر  2009  القيصري العضل  

  2009-2005  السلحفاة  2009  األسود الجرذ  

  2009- 2008، 2004  أفاعي  2009  البني الجرذ  

  2009- 2008، 2000  ضفادع  2008  آوي أبن  

  2002،2009  الحقل فأر  2009  الليبي الضربان  

  2006،2008  الحرباء  2009  األوربي الرتم  

- 2004، 1997  الثعلب  2009  الجزائري القنفذ  
2005 ،2008 -2009  

  2009-2007  أبوبريص  2008  الزبانة  

  2008-2007  السحلية      

  2008  بوكشاش      

  2008  زولوميا      

  من عمل الباحث استنادا للدراسة المیدانیة: المصدر
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  )20(الشكل 

  توزیع الحیوانات البریة حسب سنوات المشاھدة وعدد مرات المشاھدة في منطقة شحات 

  

توزیع أنواع الحیوانات في منطقة شحات بحسب سنوات المشاھدة

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

السنة

ت
انا

یو
لح

ع ا
نوا

ة أ
ھد

شا
 م

یع
وز

ت

  الشيهم صيد الليل

  االرنب البري
الذئب

  القنفذ االذاني  الضبع المخطط
  القنفذ االذاني

  الجرذ األسود
  فأر الحقل

  أبن آوي
الزبانة

  االرنب البري
  الخلد أبوعماية

  الخلد أبوعماية
  الشيهم صيد الليل

  الشيهم صيد الليل
  فأر البيت
السلحفاة

أفاعي

أفاعي
ضفادع

الحرباء

الثعلب

الثعلب

أبوبريص
ائعة

نات ش
حیوا

ادرة
ات ن

حیوان

السحلية

بوكشاش

بوكشاش
زولوميا

  العضل الصغير

  العضل القيصري

  الجرذ البني

  الضربان الليبي
  الرتم االوربي

  القنفذ الجزائري
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  ) 14(الجـــــدول 

  في منطقة شحاتتصنیف أنواع الطیور حسب عدد مرات المشاھدة  

  طیور شائعة الوجود  طیور نادرة الوجود  طیور لم تشاھد

  سنة المشاھدة  نوع الطیر  سنة المشاھدة  نوع الطیر  نوع الطیر

  غراب اللیل  -  حباري الصحراء  العقاب الذھبي
1999،2002 ،2005 ،

2008  

  2000،2005  مالك الحزین  2005،2008  السمان  عقاب بولیني

  2008  القنبرة  2007  حجل برقة  صرد شامي

  2008، 2006-2005  الھدھد  1999  صقر الجراد  

  2009-2008  الحمام الجبلي  -  لقلق أبیض  

  1998،2008  صقر الحر  -  الدوزري  

  2008، 2000،2002  بومة صماء  -  ملكة األسوار  

  -  النورس  -  الحداة السوداء  

  -  كروان جبلي  -  القطاء المرقطة  

  2007، 2000-1999  حجل  -  النسر المصري  

  2002  السنونو الشائع  -  صرد البادیة  

  -  بلبل أحمر  -  السمامة الشاحبة  

  -  عصفور ظالم      

  من عمل الباحث استنادا الدراسة البیانیة: المصدر 
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  )21( ل ـــالشك

  توزیع أنواع الطیور حسب سنوات المشاھدة وعدد مرات المشاھدة في منطقة شحات  

  

توزیع أنواع الطیور في منطقة شحات بحسب سنوات المشاھدة

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

السنة

ور
طی

 ال
اع

نو
ة أ

ھد
شا

 م
یع

وز
ت

ائعة
یور ش

ط

ادرة
ور ن

طی

الهدهدالقنبرة
الحمام الجبلي

بومة صماء
حجل

غراب الليل
  مالك الحزين

السمان
حجل برقة

صقر الجراد

صقر الحر

السنونو الشائع
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تقع المدینة األثریة إلى الشمال من مدینة شحات الحالیة ، وھي تعد من أغنى المدن 

األثریة في الجبل األخضر ، وأصبحت من أحد أجمل عشر مدن في العالم العربي حیث تحتل 

  .م حتى القرن الثالث المیالدي .ق 631أسست في لیبیا عام المرتبة الثالثة، وأقدم مدینة إغریقیة 

وخالل تلك الفترة أصبحت أھم مدینة في الشمال األفریقي في ذلك العصر فقد كانت ذات 

صدر إلى أغلب نبات السلفیوم الذي كان من السلع النادرة التي تمكانھ اقتصادیة بارزة بإنتاجھا 

الممیزة للمدینة الحمامات الیونانیة ، ومعبد ابولو ، ومعبد  ومن أھم المعالمأجزاء العالم لقدیم، 

  .ومجلس الشوري ، وقلعة االكرابولیس -زیوس الفخم ، واالغوار

د الروماني ادخل بعض التحویرات على المباني الیونانیة وشید الكثیر من عھوفي الم

كثیر من المعابد المباني الجدیدة ، ومنھا الحمامات الرومانیة والمسرح ورواق ھرقل وال

والنصب، والسور الخارجي الذي بني في القرنین األول والثاني المیالدي ، كما یوجد العدید من 

  .تبین بعض اآلثار في مدینة شحات )  17-16( ، والصور . الكنائس التي تعود للعھد البیزنطي

وسة ، وتوجد في جنوب المدینة األثریة مباشرة غابة مكونة من أشجار األرز المغر

  . وتعتبر ھذه المدینة أھم المراكز األثریة والسیاحیة في لیبیا 
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  )16(ورة ــــص

  األخضرالمدینة القدیمة شحات بالجبل  معالممن 

  

  .  2008- 11- 3بتاریخ  الدراسة المیدانیة:  المصدر
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  )17(ورة ــــص

  القدیمة شحات بقایا معبد روماني قدیم في مدینة

 

  م2008-11-3الدراسة المیدانیة، بتاریخ : المصدر 
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 یر الواعیین للموارد الطبیعیة على     من الواضح جدًا إنھ نتیجة لالستعمال واالستغالل غ

اختالف أنواعھا أدي إلي تدھور وتدني الغطاء النباتي بمنطقة شحات ، ھذا باإلضافة إلي تناقص 

قراض أنواع الحیوانات والطیور البریة ، كذلك فأن المنطقة تزخر بالمواقع األثریة والتي   بل وان

تتعرض لالستغالل الخاطئ أیضا ، ویمكن اعتبار إنشاء محمیة شحات األثریة أحد اإلجراءات      

  .المھمة والتي من شأنھا توفیر الحمایة الالزمة للمنطقة

التي أنشئت في منطقة الجبل األخضر وھي        وتعد مدینة شحات األثریة من أقدم المدن  

كافة المنطقة ، كذلك المعابد مثل معبد        من أبرزھا القبور الموزعة على   تضم آثار قدیمة جدًا و

ابولو ، والحمامات الیونانیة والرومانیة وغیرھا من اآلثار الھامة والتي تعد أرث حضاري یجب  

  . الحفاظ  علیھا وحمایتھا

كبر اإلقلیم ، لتكن أكبر وأول محمیة  میة علي مساحة كبیرة ، علىقامة محومن المقترح إ

خبرات متخصصة لترمیم وتطویر ھذه       جب وضع الخطط الفنیة اعتمادًا علىأثریة في لیبیا، وی

دعم مادي كبیر واالستعانة بخبرات       ا ، ومثل ھذه اإلجراءات تحتاج إلى     اآلثار وإبراز معالمھ

  .دولیة متمكنة في ھذا المجال 

وكذلك من المقترح تنمیة الغطاء النباتي وتطویره والحفاظ علیھ لذلك ینصح بمنع الرعي 

نھائیًا في المنطقة  فترة من الزمن حتى تسترد حیویتھا من جدید ، ومن المقترح أیضا بشأن              

الحیوانات البریة إعادة إدخال األنواع المفقودة والحفاظ علیھا بتشدید المراقبة علیھا ووضع   

.راءات التنظیمیة من خالل تنظیم تغذیتھا  ومنع صیدھا وحمایتھااإلج 
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بھا منطقة رأس الھالل ، من  یھدف ھذا الفصل إلى تحدید المقومات الطبیعیة التي تتمیز

لتكون موقعًا متمیزًا إلقامة محمیة طبیعیة موقع ممتاز ومناخ ومعتدل وتنوع حیوي مما یؤھلھا 

  .بھا

إلى تحدید أھدافھا مسبقًا بشكل واضح  وأخیرًا إن تصمیم وإدارة إي محمیة یحتاج أوًال

حتى تعكس بكل صدق في تصمیمھا وإدارتھا ، وحیث إن الھدف األساسي من ھذه الدراسة ھو 

على ھذه  وءھذا الفصل لتسلیط الض الحفاظ على التنوع الحیوي ومحاولة إنمائھ وتطویره جاء

  -:المقومات والتي من أھمھا

 

1  

شرقًا ، ویبین دائرتي عرض ) 30ْ -22ْ -2ََََ2(تقع منطقة رأس الھالل مابین خطي طول 

  .شماًال) 30-33ْْ- 32(

2 

 يل الشرقي في الجبل األخضر حیث تبلغ مساحتھا حوالتقع المنطقة في الجزء الشما

المھبول غربًا ووادي مرقص شرقًا  مابین وادي )ھكتار 36680(یعادل  إي ما )*()2كم 366.8(

وشاطئ البحر المتوسط شماًال والحافة الثانیة للجبل األخضر جنوبًا حتى اقترانھا بمنطقة لملودة ، 

مدینتي درنة وسوسة حیث تقع المنطقة إلى الشرق من على الطریق الساحلي الذي یربط بین 

والخریطة . كم 42بحوالي  كم إلى الغرب من مدینة درنة25تقدر بحوالي  سافةمدینة سوسة بم

  .تبین موقع المنطقة) 22(

 

                                                
 .حسبت المساحة بجھاز البالنمتیر   ) *( 
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س الھالل من الشمال إلى الجنوب على ھیئة شریط طولي، على شكل تمتد منطقة رأ

شدیدًا نحو ھضبة مموجة السطح، تتدرج في االرتفاع بین الشمال والجنوب حیث تنحدر انحدارًا 

) م720(نحو الجنوب والشرق، ویصل أعلى ارتفاع للمنطقة إلى حوالي  ھینًاالشمال ، وانحدارًا 

  .فوق مستوى سطح البحر

بین الشمال والجنوب تباین ملحوظ مناخ  ة ماالتضاریسیج عن ھذه االختالفات وقد نت

المنطقة ، وخصائص التربة المیكانیكیة والكیمیائیة ، مما انعكس على كثافة وتوزیع وتنوع 

  -:یلي الغطاء النباتي الطبیعي بالمنطقة ومن أھم المظاھر الجیومورفولوجیة ما

1  

، موازیًا لساحل البحر، یختلف أتساعھ من مكان آلخرعن شریط ضیق یمتد وھو عبارة 

) كم2(حیث یختفي في بعض المناطق ویتسع في مناطق أخرى ، ویبلغ أقصى اتساع لھ حوالي 

  .تقریبًا ، عند رأس الھالل تحدیدًا

كھوف وھي نوعان الكھوف لویوجد في المنطقة العدید من المظاھر الجیومورفولوجیة كا

، ویعرف ) دلونیة(یز الساحل بوجود كھف انھیاري مجیریة المعلقة والكھوف االنھیاریة ، ویتال

الب جنوب ، وھي توجد عند منطقة رؤوس األص) ھوى المثقوب(تسمى ) الھوى(محلیًا باسم 

) م19(الطریق الرئیسي مباشرة الذي یمتد بین سوسة ورأس الھالل ، یصل عمقھا إلى حوالي 

ویغطي قاعھا بعض قطع الصخور المتساقطة فوق مستوى سطح البحر،) م23(لي حواوارتفاعھا 

  . والتربة التي تنمو علیھا بعض األشجار والشجیرات واألعشاب

ومن المظاھر الممیزة للمنطقة ظاھرة الرؤوس البحریة والتي من أبرزھا رأس الھالل 

ا الرأس نحو الجنوب مكونًا نصف وھو یعد أبعد امتداد للمنطقة شماًال داخل البحر، ویتراجع ھذ

. میناء رأس الھالل قوس مفتوح ناحیة الشمال الشرقي یعرف بخلیج رأس الھالل الذي یقع عنده 

  ).18(صورة 
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  )18(صــــورة 

  خلیج رأس الھــــــالل

  

  .  2008-10-10الدراسة المیدانیة ، بتاریخ  :المصدر
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لسھل الساحلي المصاطب والجروف البحریة من الظواھر الجیومورفولوجیة أیضًا با

فوق مستوى سطح البحر عند عین البرادة شرق ) م15(التي یصل أقصى ارتفاع لھا إلى حوالي 

الت البحریة مثل المسلة البحریة عند مصب ظاھرة المس منطقة رأس الھالل ، كما توجد أیضًا

س والفجوات البحریة ، حیث وادي مسعود، ھذا باإلضافة إلى بعض المظاھر األخرى كاألقوا

ي تكوینات ــط الشاطئ والمتمثلة فــــداد خــــى امتـــات الصخریة المنتشرة علــدت التكوینــساع

ذوات الشقوق العدیدة والطبقات الرفیعة والمتوسطة ) درنة –سوسة  - ابولوینا –ون االثر(

ه المنطقة من الناحیة السیاحیة الكربونیة في إبراز ھذه المظاھر، ویمكن استغالل ھذ ومكوناتھا

  ). 19(كإقامة المنتجعات والمصائف القرى السیاحیة صورة 

وادي  -وادي المشایخ –س وادي قرطابل ویخترق السھل الساحلي بعض األودیة مثل

  .وادي الجرفة وغیرھا من األودیة –وادي الوطیة  –مسعود 

2  

ین السھل الساحلي شماًال وخط تقسیم المیاه جنوبًا ، حیث یمتد المنحدر الشمالي ماب

فوق مستوى سطح البحر ، ویقطع ھذا المنحدر عن األودیة ) م720-50(یتراوح ارتفاعھ مابین 

  .   ذات التصریف الشجري ، تتصف بأنھا قصیرة ذات جوانب شدیدة االنحدار

المنحدر وادي مسعود، ووادي  ومن أھم األودیة التي تقطع الحافتین األولى والثانیة من

، ووادي أم الحاسة ، وادي الجرنة وروافده ، وادي بومناس ، ومن أطول ) قرطابلس(القلعة 

األودیة وأكبرھا مساحة وادي المھبول، كما ویقطع الحافة الثالثة العدید من األودیة أھمھا وادي 

  .الحمر وروافده ووادي الكنش وروافده وأودي بوعكر

) دلونیات(ر الجیومورفولوجیة بالمنحدر الشمالي ظاھرة الكھوف األنھاریة ومن الظواھ

  ).النیسي(وھوى ) أرحیم(ومن أھمھا ھوى 

، ) أمقابل(أما الكھوف الجیریة المعلقة بالمنحدر، فیوجد كھف واحد یطلق علیھ كھف 

  .وھو یقع على السفوح الشمالیة المواجھة للبحر في وادي ردلة
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  )19(صــــورة 

  استغالل المنطقة سیاحیًا بإقامة مصیف رأس الھـالل 

  

  .  2008-10-10اسة المیدانیة بتاریخ الدر: المصدر
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3  

تنحدر ھذه المنطقة تدریجیًا نحو الجنوب والشرق على ھیئة تالل شبھ متوازیة تقطعھا 

ناقص درجة تحدر نحو الجنوب والشرق ، وتشبكة أودیة تنبع من خط تقسیم خط المیاه شماًال وتن

  .انحداره باالتجاه من الجنوب إلى الشرق

یغطي سطح ھذا المنحدر أشجار العرعار الفنیقي ، والتي تبدأ من جنوب القیقب وتناقص 

باالتجاه نحو الجنوب والشرق حتى تختفي بعد عدة كیلو مترات جنوب وشرق خوالن ویطلق 

  .، وذلك النتشار أشجار العرعار) الفرش(م على ھذه المنطقة محلیًا أس

وقلة انحدار جوانبھا منھا  قیعانھاوینحدر من ھذه المنطقة عدد من األودیة تتمیز باتساع 

  ).وادي رشوایة -وادي الشحمي -وادي بوزاھیة -وادي الدواتر -وادي بوفطیمة -وادي الرملة(

  .ع عند منطقة خوالنیوجد بالمنحدر الجنوبي كھف یسمى كھف القلعة ، وھو یق

 

اق نظرًا لموقع منطقة رأس الھالل المتوسط مابین شحات المرتفعة عن البحر وھي نط     

د مستوي البحر وھي نطاق ساحلي وعدم وجود محطة أرصا      جبلي ، ومدینة درنة الواقعة على

والتي سبق ) ات ـ درنة   شح(البیانات المناخیة من محطتي  في المنطقة فقد تم االعتماد على

  .دراستھا وتحلیلھا سابقًا

 

تلعب الحرارة دور كبیر في حیاة الكائنات الحیة ، ودوام التنوع البیولوجي وذلك من           

  .خالل تنظیم العملیات الفسیولوجیة والبیولوجیة لھا

ت الشھریة والسنویة والذي یوضح المعدال )23(والشكل  )17( الملحقوبالنظر إلي 

أدناھا خالل    نالحظ أن درجة الحرارة تنخفض إلى  في محطتي شحات ودرنة،لدرجات الحرارة 

، ) م9.5( وھو أبرد شھور السنة حیث المعدل الشھري لدرجة في شحات إلي حوالي) ینایر(شھر 

بحر ودور  تأثیر ال  وھذا االرتفاع الطفیف راجع إلى) م14.2(حوالي  ویصل في محطة درنة إلى

  .ذا في فصل الشتاءـــالتضاریس وھ
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ویعتبر شھر ) یولیو وأغسطس(أقصاھا خالل شھري   في حین ترتفع الحرارة إلى  

أحر شھور السنة ، حیث یصل المعدل الشھري لدرجة الحرارة في شحات حوالي          ) أغسطس(

  ) .   م26.3(

  

ذي یوضح المعدالت الشھریة والسنویة للرطوبة النسبیة في     وال) 18(ملحق من خالل ال

نالحظ أن المنطقة تعتبر متوسطة  ) م2000-1971(محطتي شحات ودرنة خالل الفترة من   

في  ) ینایر (الرطوبة مقارنة مع باقي أجزاء البالد ، فلقد وصلت نسبتھا إلي أقصاھا في شھر            

، كما  %)55(فبلغت  ) الصیف(ي شھر وانخفضت إلي أدني مستوي لھا ف%) 77(شحات فبلغت 

، كما انخفضت إلي    %) 76(في محطة درنة    ) ناصر (بلغت الرطوبة النسبیة أقصاھا في شھر  

، ویالحظ أن الرطوبة النسبیة بلغت     %) 71(فبلغت حوالي   ) فبرایر (أدني مستوي لھا في شھر 

ھا في فصل    حدھا األعلى في درنة خالل أشھر الصیف ، في حین انخفضت إلي أقل معدل ل          

  . الشتاء ، وھذا التغییر بنسب قلیلة یعود إلي تأثیر البحر

 

تعتبر األمطار من أھم عناصر المناخ المؤثرة في مظاھر الحیاة النباتیة والحیوانیة یتضح 

  .  كمیة  األمطار من مكان إلى آخر في كثافة الغطاء النباتي ونوعھ وخصائصھباین ثر تأ

والذي یوضح المعدالت الشھریة والسنویة لألمطار وفي   ) 19( الملحقبالنظر إلى و

  .محطتي شحات ودرنة نالحظ أن معظم األمطار تسقط خالل شھور الشتاء في المحطتین

نالحظ أن محطة شحات تتلقى اكبر كمیة أمطار مقارنة بمحطة درنة ، فقد بلغ متوسط 

، أما محطة درنة فقد وصل فیھا المتوسط العام ) ملم 542.6(السنوي العام من األمطار حوالي 

، ویرجع ارتفاع كمیة األمطار في محطة شحات إلى عامل ) ملم 382.6(لألمطار إلى حوالي 

للریاح الغربیة العكسیة االرتفاع وعامل القرب من مستوى سطح البحر، ومواجھة سفوحھا 

نة نظرًا ألن الریاح الممطرة تھب من ویرجع انخفاض كمیات األمطار في محطة درالممطرة ، 

  . الغرب والشمال الغربي وتكون عمودیة على السواحل المواجھة لھا
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  ) 23(الشكل 

  )2000 – 1971(معدالت درجة الحرارة في محطتي شحات ودرنة الفترة 
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  )24(الشكل 

  ) 2000 – 1971(معدالت الرطوبة النسبیة في محطتي شحات ودرنة الفترة 
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  )25(الشكل 

  )2000 – 1971(محطتي شحات ودرنة  معدالت األمطار في
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ومن   ، ویقصد بھ النباتات التي تنمو طبیعیًا ولم یكن لإلنسان دخل في زراعتھ أو نموه     

ل ـق الجبـد في منطقة رأس الھالل ـ وھي منتشرة في أغلب مناط      ـات التي توجـم النباتـأھ

، القندول  Ceratonia Siligua الخروبو Arbutus pavariiالشماري األخضر ـ      

Calicotome villosa ي ـر الفنیقــوالعرعphoenicea Juniperusة ــــــــــ، الدفلNarium 

oleander Linn ,   الصنوبر الحلبيpinus halepensis ، ــ والبل  guercusوط ــــــ

Coccifera  ,ــ والزھی -Artemesia herb األبیــــــــض خ ـ، الشی   phlomis flccosaرة ـ

albaري ـون الت، الزیOlea europoea ، اس ــــــالدریThapsia garganica،  واالكلیل

Rosmarinus officinalis  والزعتر ،Thmus Capitatus   وغیرھا من النباتات المختلفة ،

  . النباتي األساسي بالمنطقةمابین أشجار وشجیرات وأعشاب تمثل الغطاء 

 

منھا األرنب   ) 15(یة كما ھو مبین بالجدول      تتضمن المنطقة العدید من الحیوانات البر

والخلد والسلحفاة واألفاعي والثعلب  والسحالي وفأر البیت و      ) صید اللیل (البري والشیھم  

رة في المنطقة فھي الثعلب المصري والقنفذ االذاني        بوكشاش والزولومیا ، أما الحیوانات الناد  

  .والضبع والیربوع الشائع والجرذ البني وفأر الحقل وأبن آوي والضربان اللیبي والزبانة 

وھناك حیوانات لم تشاھد من فترة طویلة في المنطقة منھا غزال الدروكاس والفھد  

  . والقنفذ الجزائريالحبشي والعضل القیصري والجرذ األسود والرتم األوربي 

فھي غراب اللیل  )16(كما ھو موضح في الجدول أما الطیور البریة الشائعة في المنطقة 

والقنبرة والحمام الجبلي والصقر الحر والحجل مع مشاھدة مالك الحزین والھدھد وحباري     

لقطاء  الصحراء والسمان والبومة والنورس وكروان الجبل واللقلق األبیض والحداة السوداء وا      

والعصفور وصرد البادیة بشكل المرقطة والنسر المصري و السنونو الشائع والبلبل األحمر  

، أما الطیور التي لم تشاھد فھي الصرد الشامي والسمامة الشاحبة والعقاب البولیني والعقاب  نادر

 تبین تحلیل التوافق لمشاھدة  )  27،  26( واألشكال . الذھبي وملكة األسوار والدورزي 

  .الحیوانات والطیور البریة في منطقة رأس الھالل

والحیوانات بھذه الصورة تحتاج إلى االھتمام والحمایة من خالل التفكیر في أقامة      

  .المحمیات الطبیعیة في المنطقة



 146

  ) 15(الجــــدول 

  تصنیف أنواع الحیوانات البریة حسب سنوات المشاھدة في منطقة رأس الھالل

 حیوانات شائعة الوجود یوانات نادرة الوجودح حیوانات لم تشاھد

 سنة المشاھدة نوع الحیوان سنة المشاھدة نوع الحیوان نوع الحیوان

 - األرنب البري - الذئب غزال الدروكاس

 - الخلد أبوعمایة - الثعلب المصري الفھد الحبشي

 - الضبع المخطط العضل الصغیر
الشیھم صید 

 اللیل
- 

 - فأر البیت - القنفذ االذاني العضل القیصري

 - السلحفاة - الیربوع الشائع الجرذ األسود

 - أفاعي - الجرذ البني الرتم األوربي

 - ضفادع - فأر الحقل القنفذ الجزائري

 - الحرباء - أبن آوي 

 - الثعلب - الضربان اللیبي 

 - أبوبریص - الزبانة 

 - السحلیة   

 - بوكشاش   

 - زولومیا   

  من عمل الباحث استنادا للدراسة المیدانیة: المصدر 
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  )26(الشكل  

  توزیع أنواع الحیوانات البریة حسب عدد مرات المشاھدة  في منطقة رأس الھالل  

توزیع أنواع الحیوانات في منطقة رأس الھالل بحسب عدد مرات المشاھدة

ت
انا

حیو
 ال

اع
أنو

دة 
اھ

مش
ع 

زی
تو

  الشيهم صيد الليل

الحرباء

  االرنب البري

الذئب
  الضبع المخطط
  القنفذ االذاني
  فأر الحقل

  أبن آوي

الزبانة

  الخلد أبوعماية

  فأر البيت

السلحفاة

أفاعي

ضفادع

الثعلب

أبوبريص

ائعة
نات ش

حیوا

ادرة
ات ن

حیوان

السحلية

بوكشاش

زولوميا

  الثعلب المصري
  اليربوع الشائع

  الجرذ البني

  الضربان الليبي
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  ) 16(الجـــدول 

 تصنیف أنواع الطیور حسب سنوات المشاھدة في منطقة رأس الھــالل

 طیور شائعة الوجود وجودطیور نادرة ال طیور لم تشاھد

 سنة المشاھدة نوع الطیر سنة المشاھدة نوع الطیر نوع الطیر

 - غراب اللیل - مالك الحزین الدوزري

 - القنبرة - الھدھد ملكة األسوار

 - الحمام الجبلي - حباري الصحراء العقاب الذھبي

 2006 صقر الحر - السمان عقاب بولیني

 - حجل - ةحجل برق السمامة الشاحبة

   - صقر الجراد صرد شامي

   - بومة صماء 

   - النورس 

   - كروان جبلي 

   - لقلق أبیض 

   - الحداة السوداء 

   - القطاء المرقطة 

   - النسر المصري 

   - السنونو الشائع 

   - بلبل أحمر 

   - عصفور ظالم 

   - صرد البادیة 

  ستنادا للبیانات الدراسة المیدانیةمن أعداد الباحث ا: المصدر
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  )27(الشكل 

  تصنیف أنواع الطیور حسب عدد مرات المشاھدة  في منطقة رأس الھالل  

توزیع أنواع الطیور في منطقة رأس الھالل بحسب عدد مرات المشاھدة

ور
طی

 ال
اع

نو
ة أ

ھد
شا

 م
یع

وز
ت

ائعة
یور ش

ط

ادرة
ور ن

طی

الهدهد الحمام الجبلي

بومة صماء
حجل

  مالك الحزينغراب الليل

السمان
حجل برقة صقر الجراد

صقر الحر

السنونو الشائع

القنبرة

حباري الصحراء

كروان جبليالنورس
لقلق أبيض

الحداة السوداء
القطاء المرقطة
النسر المصري

بلبل أحمر

عصفور ظالم

صرد البادية
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یعتبر الغطاء النباتي من أھم عوامل تكوین التربة ، إذ یمد التربة بالمخلفات النباتیة 

لمسؤول الرئیسي عن المحتوى العضوي بالتربة ،كما إنھ وا) وجذور میتة –أوراق متساقطة (

یلعب دورًا أساسیًا في بعض عملیات التجویة الطبیعیة والكیمیائیة ، وقد یكون لھ دور غیر مباشر 

  .) 1(من خالل تعدیلھ لمناخ التربة وتأثیره على خواصھا الموجودة 

تضاریس، والغطاء النباتي ، فالتربة تتأثر بعدد من العوامل الطبیعیة ، كالمناخ ، وال

  .والتي ھي في األساس تحدد بدرجة كبیرة تنوع وتوزیع الغطاء النباتي وكثافتھ

ومن خالل دراسة التربة بالمنطقة نجد إن خصائصھا المیكانیكیة والكیمیائیة تختلف من 

ارفیھما یلي مكان آلخر، تبعًا لالختالفات المساھمة في تكوینھا والتي تباین من منطقة إلى أخرى، 

  -:سنقوم بدراسة الخصائص الكیمیائیة والمیكانیكیة للتربة بمنطقة الدراسة 

1  

یعتبر قوام التربة من العوامل الھامة التي تتحكم في طبیعة الغطاء النباتي، ونمو 

ره على الحالة وذلك عن طریق تأثیره في رطوبة وتھویة التربة من ناحیة ، وتأثی النباتات،

الخصوبیة الذاتیة للتربة من جانب آخر، كما وأن لقوام التربة تأثیرًا مباشرًا أو غیر مباشر على 

قدرة اختراق جذور النباتات للتربة ، ھذا أضاقًا إلى قوام التربة یعد من الخواص الھمة التي تؤثر 

  . )2(في مدى مقاومة التربة لالنجراف والتعریة

والذي یوضح نتائج التحلیل المیكانیكي للتربة في منطقة ) 17(الجدول ومن خالل تحلیل 

الدراسة ، نالحظ إن قوام التربة بالمنطقة یختلف من مكان آلخر وذلك حسب نوع التربة وعدم 

تجانس مادة األصل لوجود أكثر من تكوین جیولوجي بالمنطقة ، وكذلك الختالف الظروف 

أغلب أنواع التربة المدروسة بالمنطقة تتشابھ في قوامھا، فھي المناخیة بالمنطقة ، حیث نجد إن 

تتسم بالقوام الطمي الطیني، وھذا راجع إلى تشابھ مادة األصل المكونة لھا مع اختالف مواقعھا 

  . واالرتفاع عن مستوى سطح البحر أو ظروف المناخ، حیث یرتفع محتواھا من الطین والطمي

  

                                                
إمكانیتھا الزراعیة ،منشورات    -خواصھا -تصنیفھا –تكوینھا  : خالد رمضان بن محمود، التربة اللیبیة       ) 1( 

 .104م، ص 1996،  1قومیة للبحث العلمي ، طرابلس طالھیئة ال
م، 1996إبراھیم نحال وآخرون ، الحراج والمشائل الحراجیة ، منشـورات جامعة حلب ، سوریا ،      ) 2( 

 .307ص
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  )17(الجــــدول 

  ل المیكانیكي لتربة رأس الھاللنتائج التحلی

رقم 

 العینة

الموقع 

 الجغرافي

  

 نوع التربة
  

 االرتفاع

النسبة المئویة لمفصوالت 

 التربة
  

 القوائم
 %رملي %طمي %طیني

السھل  1
 الساحلي

تربة سلكانیة حدیده 
طمیھ  26.72 35.28 38.00 18.5 حمراء

 طینیة

الحافة  2
 األولى

تربة سلكانیة حدیده 
طمیھ  24 31.34 44.16 84 راءحم

 طینیة

الحافة  3
 الثانیة

تربة سلكانیة حدیده 
طمیھ  22 50.69 27.28 514 صفراء

 طینیة

الحافة  4
 الثالثة

تربة جیریة ضحلة 
 طینیة 22 27.84 50.16 785 حمراء

الحافة  5
 الثالثة

تربة جیریة ضحلة 
رملیة  18 25.28 56.12 696 داكنة

 طینیة

المنحدر  6
طمیھ  28 41.48 30.16 613.5 تربة جیریة ضحلة نوبيالج

 طینیة
  

  :  الجدول بناءًا على المصادر التالیة أعد: المصدر
  ).2009(الدراسة المیدانیة ربیع  -1
  .الھیئة العامة للمیاه فرع المنطقة الشرقیة ، المختبر الكیمیائي لتحلیل المیاه والتربة -2
  حدد االنتفاع عن طریق جھاز  -* 
  .سم 9أخذت العینات على عمق  -*
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%) 38.00(ففي التربة السلكانیة الحدیدیة الحمراء یصل محتواھا الطیني حوالي 

  %).35.28(والطمي حوالي 

، %)27.28(أما التربة السلكانیة الحدیدیة الصفراء فقد بلغ محتواھا الطیني إلى حوالي

ة الضحلة قوامھا طمي طیني ، بلغ ، كذلك فإن التربة الحجری%) 50.69(ومن الطمي حوالي 

  %).41.48(ونسبة الطمي حوالي %) 30.16(فیھا الطین حوالي 

كما نجد أن التربة الجیریة الضحلة الداكنة تتم بالقوام الرملي الطیني فوصل محتواھا من 

  %).56.72(أما محتواھا من الطین فقد یبلغ حوالي %) 18(الرمل 

ھي التربة الجیریة  الضحلة الحمراء والتي بلغ المحتوى أما التربة ذات القوام الطیني ف

  ).        50.16(الطیني فیھا حوالي 

2  

 PH 

متعادلة، ) 4- 3-1(والذي یوضح الخصائص الكیمیائیة ) 18(من خالل تحلیل الجدول 

فھي ) 6-2(، أما العینات )7.93 -7.07(تراوحت مابین وذلك الن قیم الرقم الھیدروجین فیھا 

على التوالي وھذا راجع إلى ) 9.01(، و)8.06(قلویة حیث بلغ الرقم الھیدروجیني فیھا حوالي 

  .ارتفاع النسبة المئویة لكربونات الكالسیوم

  

في العینات ) EC(لكھربائي إن قیم التوصیل ا) 18(تدل النتائج الموضحة بالجدول رقم 

، كما إن قیم األمالح )م25(عند درجة ) سم/ مللموز 0.357(منخفضة حیث لم تتجاوز ) 1-4(

تتخذ نفس مسار قیم التوصل الكھربائي من حیث ارتفاعھا وانخفاضھا، حیث لم ) T.D.S(الذائبة 

اتي العینات ویرجع في نب) لتر/ ملیجرام  363(ولم یزید على ) لتر/ ملیجرام/ 146(تتجاوز 

انخفاض قیم درجة التوصل الكھربائي واألمالح الذائبة إلى عملیات غسیل التربة نتیجة االرتفاع 

  . كمیات األمطار
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  نتائج التحلیل الكیمیائي لتربة رأس الھالل) 18(جدول 


  


 

(pH) 





EC


25 



 

(T.D.S) 




 

 



 





 

 

  

        

تربة سلكاتیة   1
  0.53  1.10  2.50  الشيء  0.11  2.00  0.15  1.90  1.66  43.90  1.95  231  0.357  7.80  حدیدیة حمراء

تربة سلكاتیة   2
  0.33  0.8  1.6  ـ  0.15  0.8  0.8  1.1  2  0.85  2.75  147  0.272  8.06  حدیدیة حمراء

3  
تربة سلكاتیة 

حدیدیة 
  صفراء

  1.5  2  2.6  ـ  0.64  1.9  0.9  3  2.75  1.63  5.52  363  0.587  7.93

تربة جیریة   4
  0.43  0.65  1.5  ـ  0.05  1.6  0.7  1.2  2.5  1.09  4.70  149  0.225  7.67  ضحلة حمراء

تربة جیریة   5
  1.18  1.3  2  ـ  0.17  1.7  0.8  3.2  2.5  1.3  3.42  226  0.451  7.07  ضحلة داكنة

تربة حجریة   6
  0.47  0.8  3.4  ـ  0.14  2.6  0.85  1.1  4.25  2.6  2.01  252  0.412  9.01  ضحلة

  .نفس المصدر السابق : المصدر 
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حیث ) 5(وحتى العینة ) 3(ترتفع نسبة المادة العضویة في التربة ابتداء من العینة     

ویعود ارتفاع المادة %) 5.52- 3-42(تراوحت نسبة المادة العضویة في ھذه العینات مابین 

ذه العینات إلى كثافة الغطاء النباتي الطبیعي بھذه المناطق ، والذي یعد المصدر العضویة في ھ

  .األساسي إلمداد التربة بالمواد العضویة وإلى ارتفاع كمیات األمطار

حیث بلغت نسبة المادة ) 6- 2-1(في حین تنخفض نسبة المادة العضویة في العینات 

لي ویرجع ھذا االنخفاض لنشاط عملیات على التوا%) 2.01 -2.75 -1.95(العضویة فیھا 

التعریة المائیة الناتجة عن انسیاب المیاه السطحیة في األودیة وسفوح المنحدرات مما أدى إلى 

  .فقدان الطبقة السطحیة التي تتركز فیھا المواد العضویة

  

على ) 2.6-43-90(لغ حیث ب) 6-1(یرتفع معدل امتصاص الصودیوم في العینات 

التوالي ، وذلك نتیجة االنخفاض كمیة األمطار وتذبذبھا في ناحیة وارتفاع قیم الرقم الھیدروجین 

من ناحیة أخرى، حیث أن معدل امتصاص الصودیوم یتأثر بكمیة األمطار الساقطة وارتفاع قیم 

  .الرقم الھیدروجین

ولم ) 1.63(یوم فھو لم یتجاوز أما باقي العینات فینخفض فیھا معدل امتصاص الصود

وذلك نتیجة التناقص كمیات ) 5-4-3-2(في العینات ) 0.85(في العینات ) 0.85(یزید عن 

  .األمطار

  

یرتبـــط ارتفـــاع النسبــة المئویــــة لكربونـــات الكالسیوم بارتفاع قیم الرقم الھیدروجین 

اض كمیــات األمطار، وقد تراوحت نسبة كربونات الكالسیوم لترب المنطقة مابین وانخفــ

  .  كما موضح بالجدول%) 10 -1.66(
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یعد موقع منطقة رأس الھالل الممیز بال شك من أھم المعاییر التي یجب أن تأخذ بعین       

مة محمیة طبیعیة  في ھذه المنطقة ،حیث إنھا تتمتع بشاطئ ممیز عن  االعتبار عند التخطیط إلقا

كذلك من . كافة شواطئ البالد حیث یجمع بین نوعین من الشواطئ الرملیة والشواطئ الصخریة 

  .أبرز ما یمیز موقع المنطقة قرب الطبیعة الغابیة من البحر مما یزید من جمالیة المكان

محاط  بالجبال والتي كثیرًا ما تكون قریبة من الساحل بل   كما وتتمیز المنطقة بموقعھا ال

ونجدھا في بعض المناطق مالصقة للبحر ،وتخترق ھذه الجبال مجموعة من األودیة والتي تسیل 

منطقة والذي تصب میاھھ    من عیونھا المیاه طول العام كما ھو الحال في وادي المھبول غرب ال

میاھھ من عین الحلیب في وادي قرطابلس كما    وه ،ووادي القالعة الذي تصبمن عین ست

وتحتوي المنطقة علي شالل صغیر یقع في االتجاه الجنوبي یستمد میاھھ من عین الحلیب ویزداد 

تدفق الشالل خالل موسم الشتاء نظرًا لغزارة األمطار ،وتوجد بالمنطقة العدید من الكھوف   

بوجود مجموعة من اآلثار القدیمة والتي       الكارستیة مثل كھف الشفشافھ،  كما وتحظي المنطقة  

ترجع إلي مختلف العصور منھا كنیسة رأس الھالل ، ومقبرة عین ناھض وصرح مرقص    

  .اإلنجیـــــلي 

واستنادًا علي كل ھذه المقومات فأنھ من المقترح إقامة محمیة طبیعیة في رأس الھالل        

لمتجددة ومحاولة حمایتھا من االستغالل تھدف إلي الحفاظ علي الموارد الطبیعیة المتجددة وغیر ا

  .المفرط 

قترح من أجل تنمیة الغطاء النباتي العمل أوال علي تسییج المنطقة بالكامل لمدة محددة  وی

ومن ثم حصر كل األنواع النباتیة المتوفرة وتصنیفھا ومعرفة األنواع النادرة والمھددة  

  .األنواعباالنقراض ومحاولة إدخال واستزراع المشاتل لھذه 

أما الحیوانات البریة فمن المقترح حصر الفصائل واألنواع الموجودة بالمنطقة ومحاولة   

حجزھا  وتزویدھا بالماء والغذاء خصوصًا في فترات تكاثرھا ،ومنع الصید في المنطقة حتى         

  .تستعید حیویتھا وتتزاید أعدادھا

الھامة والتي یجب استغاللھا     وبما أن المنطقة تحتوي علي عدد كبیر من المواقع األثریة

لصالح المحمیة ومحاولة ترمیمھا ووضع البرامج للحفاظ علیھا من األعمال التخریبیة والتنقیب     

  .عن بعض الحفریات األخرى المدفونة
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تكتمل شبكة المحمیات الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة ) 28(وباإلطالع على الخریطة رقم 

وختامًا یمكننا   ترحة من قبل الدراسة تشمل الحمایة جل البالد ،      في لیبیا فبإضافة المحمیات المق

القول بأن منطقة الجبل األخضر تمتلك من المقومات الطبیعیة والبشریة الكثیر مما یضمن لنا          

بمجھودات قلیلة إقامة الكثیر من المناطق المحمیة والمنتزھات والحدائق الوطنیة التي نستطیع من 

ت الدولیة ، فقط إذا توفر التخطیط السلیم والدعم المادي وتحدید األھداف      خاللھا منافسة المحمیا

  .المنشودة من إنشاء ھذه المحمیات
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علي الرغم من كل المقومات الطبیعیة والعوامل البشریة، التي تتمتع بھا منطقة الجبل        

الھتمام والمتمثل في إقامة مناطق محمیة الغرض منھا         األخضر، إال إنھا تفتقد إلي الحمایة وا   

التطویر   وإعادة التأھیل والمنع من االستنزاف واالستخدام المفرط وغیر المرشد للموارد       

ھددة باالنقراض بالمنطقة ، ولكن نتیجة     الطبیعیة ومحاولة إدخال األنواع المنقرضة وتحسین الم

ذلك عدم وجود قرار  تحقیق أھداف الحمایة،وك لعدم وجود تشریعات بیئة وسیاسات تسعى ل  

سیاسي یحل مشكلة ملكیة األراضي وإغداق األموال على المواطنین للتخلي عن أراضیھم من         

  . أجل تخصیصھا للحمایة ، أّخَر كثیرًا قرار إقامة المحمیات في المنطقة 

اتي وحیوانات ومن العوامل التي تسببت في تدھور بیئة ھذه المنطقة وما بھا من غطاء نب

وطیور بریة ، مما یستدعي ضرورة التعجیل بإقامة المحمیات الطبیعیة لحمایة ھذه المناطق ما      

  : یلي 

 

یعد الرعي الجائر أكثر العوامل تأثیرًا في أحداث مشكلة تدھور الغطاء النباتي ،حیث          

واني یؤدي إلي سرعة التدھور وتناقص القدرة       یتعرض النبات لدرجة كبیرة من الضغط الحی     

 حسب نتائج االستبیان الذي أجرى   في منطقة الدراسة . ) 1(ة علي التعویض والتجدیدالحیویة للبیئ

 الملحق تربي قطعان من األغنام والماعز واألبقار والقلیل من اإلبل ،ومن       على منطقة الدراسة 

علي باقي القطعان  في منطقة المناطق الثالث         نالحظ تفوق أعداد األغنام) 29(والشكل  )20(

رأس بنسبة بلغت ) 9450(، حیث بلغ عددھا في الباكور ) الباكور ـ شحات ـ رأس الھالل      (

رأس بنسبة بلغت   ) 6533(، تلیھا منطقة  شحات التي بلغ عدد األغنام فیھا      %) 81.2( حوالي

  %) .74.6(، بنسبة )4863(ألغنام ؤوس ا، ثم منطقة رأس الھالل التي بلغت فیھا ر%)  70.7(

                                                
 .90ذكره، ص  دالمقصود، مرجع سبقبزین الدین ع  ) 1( 
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أما الماعز فھي تلي األغنام من حیث أعدادھا فقد بلغ عددھا في منطقة الباكور حوالي        

) 1827(، أما منطقة شحات فقد بلغ أعداد رؤوس الماعز فیھا حوالي    %) 11.4(بنسبة ) 325(

رأس بنسبة بلغت ) 680( ا األبقار فقد بلغت في منطقة الباكور ـ، أم%) 19.8(ة ــرأس بنسب

أما منطقة رأس الھالل فقد   %).  9.5(رأس بنسبة ) 834(، وفي منطقة شحات عددھا %) 5.8(

أما اإلبل فنسبتھا ضئیلة جدًا في %).  3.1(رأس بنسبة بلغت ) 205(بلغ عدد األبقار فیھا حوالي 

  .   المناطق الثالثة

خصوصًا في منطقة  ومن المالحظ أن منطقة الدراسة تتعرض لنشاط رعوي كثیف 

، وھذا راجع إلي أن رعي    ) شحات(ثم منطقة  ) الباكور(، ثم تلیھا منطقة   ) رأس الھالل(

الحیوانات یعد من أھم األنشطة التي تنتشر بین أھالي منطقة الجبل األخضر خاصًا الضأن   

ة وشدیدة  والماعز واألبقار، لذلك نجد أن معظم المنطقة متأثرة جدًا بالرعي حتى المناطق الوعر  

االنحدار وكثیفة الغطاء النباتي، فمعظم السكان یتوجھون إلي االستثمار في تربیة األغنام كنشاط   

اقتصادي بدیل للنشاطات االقتصادیة األخرى التي كانت تواجھھا العراقیل واإلجراءات    

  ).20(صورة  ،  )1(والضوابط التي تحد منھا

جزًا من المجموع الخضري للنباتات مما   والرعي العشوائي وغیر المرشد بال شك یزیل

یسبب في اندثار النباتات المستحسنة وتعویضھا بنباتات أقل قیمة غذائیة وأقل حمایة للتربة، لكن   

الرعي المعتدل المنظم ال یؤدي إلي انخفاض التغطیة النباتیة بل ینشط نمو وتكاثر النباتات    

  . ) 2(نتاجیة المرعيالمرغوبة وذات القیمة الغذائیة، مما یزید من إ

إن الرعي الجائر یؤدي إلي تدمیر الغابات الطبیعیة غیر المحمیة ، ویعتبر أحد أھم   

أسباب تناقص الغطاء النباتي، كما وأن الحیوان الرعوي یقوم بانتخاب مجموعة من النباتات ذات 

ت الحدیثة  لألشجار   القیمة الرعویة الجیدة ، ویبدأ بالتغذي علي بادرات األنواع السائدة والنموا    

والشجیرات ، ومع استمرار ھذا االنتخاب لفترة طویلة وبكثافة عالیة یؤدي إلى ظھور أنواع قلیلة 

ومن األنواع التي تسود بعد      . القیمة االقتصادیة نتیجة لعدم  قدرة األنواع الشجریة علي التجدید 

، Sarcopoterium  Spinosumتدھور المراعي الطبیعیة بعض النباتات الشوكیة مثل الشبرق 

 ، وبعض األنواع   Phlomis floccose، والزھیرة  Asphodelus  Microcrpusو العنصل 
  .)Thapsia  garganica)1السامة مثل الدریاس 

                                                
ة في لیبیا  السنوسي الزني، برامج اإلصالح والتطویر التشریعي لحمایة المراعي والغابات المستدام        ) 1( 

 . 19،صم2002العربیة للتنمیة الزراعیة ، الالذقیة ، سوریا،  والوطن العربي ، المنظمة
منطقة الجبل األخضر، بحث     عامر مجید آغا، سعید نوح، بعض مؤشرات تدھور الغطاء النباتي في        ) 2( 

 .غیر منشور، الملتقى الجغرافي السادس، درنة
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  ) 29( الشكل 

  توزیع حیوانات الرعي في منطقة الدراسة 
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  )20(ورة ــــص

  الھاللبالجبل األخضر بالقرب من رأس  الرعي الجائر

  

  .  2008-10-10راسة المیدانیة تاریخ الد: المصدر
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وتزداد المشكلة عندما یصاحب زیادة الحمولة الرعویة عدم اإللمام بأبسط قواعد الرعي    

الصحیحة لدي كثیر من الناس ، والتي تتمثل في حفظ التوازن بین حالة الحیوان الجیدة وعدم          

تیار مكان الرعي  دور مھم جدًا في تخفیض الضغط علي    تدني حالة الغطاء النباتي، كما وإن اخ

یوضح األماكن التي یختارھا الرعاة لرعي قطعانھم ،ونالحظ من  ) 21( لملحقاوالمرعي ، 

یقومون  مزارع یمارسون الرعي 300والمكونة من  أن أغلب عینة الدراسة ) 30( خالل الشكل 

، أما الذین یقومون برعي حیواناتھم %) 32( ة بلغت ـــبرعي حیواناتھم بالمرعي وذلك بنسب 

كما ویؤثر الرعي علي النباتات بطریقة غیر مباشرة %).   22( باألرض الزراعیة فبلغت نسبتھم

بواسطة وطئ الحیوانات علي الغطاء النباتي ، خصوصًا العشبي والنباتات القصیرة ،وذلك من      

  .خالل رحلة القطعان الیومیة والموسمیة

میات الطبیعیة في لیبیا من مشاكل عدیدة مع السكان المحلیین تتمثل في   ني المحھذا وتعا

  . ن ملكیة األراضي الخاصة بالمحمیات اادعاء بعض السك

 

یعد الغطاء النباتي الطبیعي من أشجار وشجیرات وأعشاب من أھم مقومات أقامة      

لم فھي فضًال عن دورھا في حفظ التوازن الحیوي وصیانة التربة        المحمیات في كل أرجاء العا

ومقاومة التعریة والتصحر، فھي تمثل الكساء الخضري الطبیعي الذي یكسب المكان شكًال     

وفي منطقة الدراسة    .وھي أیضا تعد بمثابة مأوي ومالجئ  للحیوانات والطیور البریة       ،جمالیًا

القطع واإلتالف والحرق العشوائي ألنواع محددة   تتعرض األشجار والشجیرات إلي عملیات 

بھدف استغالل أخشابھا في الطھي والتدفئة وإنتاج الفحم لغرض التجارة فیھ وذلك علي الرغم من 

یبین أھم األشجار المعرضة للقطع لغرض ) 31(والشكل . ة في ھذا المجال انتشار الوسائل الحدیث

  .التحطیب في منطقة الدراسة 
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  ) 30(الشكل 

  ةــــة الدراســـي منطقـــارة فـــي المختـــن الرعـــأماك 
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  )31( الشكل 

  األنواع النباتیة المنتخبة  لالحتطاب في منطقة الدراسة 
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نالحظ أن سكان منطقة الدراسة یقومون بالتحطیب بكمیات        )  22( الملحق ومن خالل 

كیلو  )  50ـ   10(ة تصل كمیة احتطابھم  الیومیة من      من حجم العین   %)  26(كبیرة، فنجد أن  

كیلو جرام   ) 10( ھم أقل من  من حجم العینة تصل كمیة احتطاب     %)  70(جرام یومیًا، وحوالي 

وتعزي ھذه الكمیات الكبیرة إلي أن سكان المنطقة القاطنین بالقرب الغابات یعتمدون علي    یومیًا،

ما نتیجة لتدني المستوي المعیشي، أو ربما لبعد        حطب الوقود والفحم كمصدر أساسي للطاقة إ   

المناطق الریفیة عن مراكز المدن یجعل عملیة نقل الوقود مكلفة، كما وأن بعض السكان یعتمدون 

ومن مخاطر ھذه الظاھرة أنھا تؤدي إلي         معلي صناعة الفحم الخشبي كمصدر دخل رئیسي لھ

علیھا ، ھذا فضًال عن خطورتھا التي تكمن انقراض األنواع المفضلة في التحطیب بسبب الضغط 

  .في أمكانیة نشوب الحرائق أثناء عملیة التفحیم

 

تعتبر الحرائق من أشد األخطار التي تھدد الغابات، وتزداد خطورتھا في المناطق الجافة 

ره وطول فترة وشبة الرطبة، حیث تتوافر عدة عوامل تساعد علي نشوب الحریق وسرعة انتشا

  . ) 1(استمراره ، وصعوبة مكافحتھ، وخاصة في المواسم الجافة

وتؤثر الحرائق علي الغطاء النباتي وتؤدي في بعض األحیان إلي حرقھ كلیًا وإزالتھ 

 )2(نھائیًا، وفي بعض األحیان یحرق جزءًا منھ ویترك الباقي حسب كثافة وانتشار الغطاء النباتي

، بل وربما أن بعض  النیرانمدي استجابتھا ومقوماتھا لتأثیر  تیة فيوتختلف األنواع النبا

التجمعات النباتیة تحافظ علي بقائھا وسط األنواع النباتیة األخرى بفعل الحریق مثل الصنوبر، 

بذور حیث تساعد الحرائق غیر الشدیدة علي إكثاره فھي تعمل علي تفتح المخاریط وانتشار ال

أن الغطاء النباتي یعد ذو أھمیة حیویة كواقي للتربة ضد التعریة، فھو وبما وزیادة البادرات 

یحمي التربة من سقوط المطر، ویخفض خشونة سطح التربة ویقلل من سرعة السیح السطحي، 

ویربط التربة میكانیكیا، ویقلل من تغیرات مناخ الموقع في الطبقات األعلى للتربة، ویحسن 

فمن تأثیرات الحریق السلبیة ھي حرمان التربة ة للتربة ة والبیولوجیالخواص الفیزیائیة والكیمیائی

  .فة كحرارة الشمس والریاح وغیرھامن ھذا الغطاء النباتي وتعریضھا للعوامل البیئیة المختل

                                                
 .283علي عبد عودة ، مرجع سبق ذكره ، ص  ) 1( 
لبحث ،  رمضان أحمد التكریتي، رمزي محمد ،إدارة المراعي الطبیعیة ،وزارة التعلیم العالي وا          ) 2( 

 .95، ص1982الجمھوریة العراقیة ،
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تسبب الحرائق سرعة تحول المادة الدبالیة في التربة من جراء االرتفاع الشدید في درجة 

جراء إزالة الغطاء النباتي الذي یعرض التربة إلي تأثیر أشعة  الحرارة أثناء االحتراق ومن

وعند نشوب الحرائق في الغابات تدرك  التربةالشمس المباشرة التي تزید من شدة تبخر الماء من 

كافة الحیوانات الخطر المحدق بھا ، فیسعي معظمھا إلي ترك مواطنھا بحثًا عن أماكن أخرى 

ال تستطیع نقل صغارھا معھا وھناك الحیوانات التي تحاصرھا  ةییآمنة ، فمعظم الحیوانات الثد

وتبقي الحیوانات بطیئة الحركة عرضھ للھالك من قبل الحرائق والتي تتمثل في . النیران وتھلك 

  . تبین الحرائق وأثرھا على الغطاء النباتي )  21( ، والصورة ) 1(الزواحف

یئیة أخرى متمثلة في كونھا تقضي علي سبق فأن الحرائق لھا أضرار ب إضافة إلي ما

 نشوب عدد یًا، وقد تعرضت منطقة الدراسة إلىالمناظر الغابیة الجمیلة والتي تعد موردًا سیاح
یعود  ي السنوات األخیرة ویتضح أن معظمھاـي مواقع مختلفة ،خاصة فـــــن الحرائق فـر مــكبی

ئق الغابات التي تغطي الھضاب ألسباب بشریة بقصد أو بغیر قصد، وأصابت تلك الحرا

  .بھا في فصل الصیف والحافات الجبلیة الشمالیة وبعض األودیة التي تقطعھا ، وقد حدثت أغل

أسوأ الحرائق التي حدثت في منطقة غابات م،1988وتعتبر الحریق الذي حدث عام 

ار وشجیرات الجبل األخضر منذ فترة بعیدة ،فقد قدرت المساحة التي أتلفتھا الحرائق من أشج

ـ  6ـ  28(ففي یوم  ) 2(ھكتار) 52585(الغابات والمراعي خالل صیف ذلك العام بحوالي 

 نشب حریق في الغابة الواقعة في المرتفعات واألودیة المطلة علي البحر بین منطقتي) م1988

 )3( )تارھك 30.000(ـ الحمامة وسوسھ، وقدرت المساحة التي أتلفھا الحریق من أشجار الغابات ب

منطقة غابات لملكھ  بالمنطقة التي تمتد من طلمیثة إلىكذلك الحریق الذي نشب بنفس التاریخ 

، وبدأ الحریق من وادي الصومعة شرق )كم22(ـ حیث تقدر المسافة بین ھاتین المنطقتین ب

 الذي یلتقي معھ وادي الكاف عند الساحل ، وھذا الوادي ھو الذي انطلقت منھ) كم 4(ـ طلمیثة ب

 ىالنار حتى وصلت منطقة غابات لملكھ حیث استمر الحریق أسبوع ، كما اتجھ الحریق إل

تقریبًا ، في ریح شمالیة غربیة قویة ، وتقدر ) كم 5(الجنوب نحو منطقة سیدي إسماعیل بعرض 

یبین بعض ) 19(والجدول .2كم 100المساحة التي احترقت من جراء ھذا الحریق بأكثر من 

  .عرضت لھا المنطقةالحرائق التي ت
                                                

 .102س المرجع السابق، ص رمضان التكریتي، نف  ) 1( 
، 1993فرج الحبوني، تقریر عن حرائق رأس الھالل ، مكتب الدفاع المدني واإلنقاذ، الجبل األخضر،     ) 2( 

 .25ص
عائشة عبداهللا علي، تأثیر الحرائق على الغطاء النباتي في منطقة الجبل األخضر، بحث مقدم الستكمال     ) 3( 

یوس ، كلیة الزراعة ، قسم الموارد الطبیعیة ، جامعة عمر  متطلبات الحصول على درجة البكالور 
 .45، ص 1995المختار، 
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  )  21( ورة صــــ

  الحرائـــق وأثرھا على الغطاء النباتي بمنطقة الجبل األخضر
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كما اشتعلت النیران في عشرة مواقع في الغابات الطبیعیة بمنطقة الوسیطة والحافات  

ت ون ، وكونالجبلیة الشمالیة ، التي تمتد مابین جنوب شرق سوسھ حتى رأس الھالل واألثر

وأتلفت النیران أشجار الزیتون البري والبلوط والخروب والشماري )ھكتار725(حریقًا بلغت نحو

ة ، وكان ذلك والسخاب والعرعار والقندول والبطوم والسرو والبربش والكثیر من النباتات العشبی

اقع وأستمر لمدة ثالثة أیام ، باإلضافة إلي حرائق آخري محدودة في مو م1990الحریق في عام 

  .) 1(مختلفة شملت رأس التراب ومسھ والوسیطة

في الغابات الطبیعیة بمنطقة رأس الھالل ، وكان واسع  1993كما نشب حریق في عام 

المنطقة ي تعرضت لھا ـن أكبر الحرائق التـ، وم) ھكتار 2100(و ــاالنتشار أتلف مساحة تبلغ نح

الھالل حیث منطقة الشالل ة رأس في المنطقة الجبلیة المطلة علي قری 2002حریق عام 

وآخر الحرائق التي تعرضت لھا المنطقة تلك التي نشبت في منطقة مؤتمر الجھاد . الشھیرة

  . )2كم 175(، حیث انتشر الحریق علي مساحة 2003

،  أن ھذه الحرائق سالفة الذكر وغیرھا لھا تأثیر كبیر وخطیر علي الغطاء النباتي

ة في المنطقة ، مما یستدعي اإلسراع في المحافظة علي ھذه الموارد والحیوانات والطیور البری

 ءالطبیعیة ومكافحة الحرائق ، من أجل حفظ ما تبقي من غابات المنطقة وتوفیر وسائل إلطفا

الحرائق تتالءم مع طبیعة المنطقة الوعرة، مثل اإلطفاء الطائر وغیره ، كما ویجب الحفاظ علي 

قة عن طریق التخطیط  البیئي السلیم من أجل إقامة المحمیات فیھا ، الثروة الطبیعیة في المنط

  . والذي من شأنھ اإلسھام في تالفي األخطار المحدقة بالتنوع البیولوجي في المنطقة

 

طق العالم ، ویعتبر یعد ازدیاد السكان ھو السبب الرئیسي في التوسع الزراعي في كل منا

إخالء األراضي الغابیة من أشد وأخطر العوامل التي تھدد الحیاة النباتیة والحیوانیة البریة، ولقد 

وطرقًا عدیدة في إزالة الغطاء النباتي واستبدالھ بالزراعة ،منھا  أسالیبًااتبع اإلنسان منذ القدم 

الع جذور النباتات ، ویلجأ اإلنسان عادة القطع والحرق والحرث العمیق للتربة مما یؤدي إلي اقت

إلخالء األرض من الغابات والحشائش لتوفیر المحاصیل الغذائیة النقدیة ، والتي ترفع من 

  .)  2(مستوي معیشة المزارع وتزید من دخلھ

                                                
 .285علي عبد عودة ، مرجع سبق ذكره ، ص   ) 1( 
 .77، ص1998، 3سامح غرایبة، یحي الفرحان ، المدخل إلى العلوم البیئة ،دار الشرق، األردن، ط  ) 2( 
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  ) 19(  الجـــــدول 

  الحرائق التي وقعت في بعض المناطق بالجبل األخضر مابین عامي 

 )1986- 2004(  

  المساحة بالھكتار  عدد الحرائق  المنطقة  لسنةا

  5400  17  الوسیطة  1986

  200  6  الحنیة  1987

  10000  1  طلمیثة  1988

  700  16  مسھ  1989

  600  13  زاویة العرقوب  1990

  300  12  قصر لیبیا  1991

  100  15  البیضاء  1992

  2100  1  رأس الھالل  1993

  250  6  أقفنطة  1994

  100  5  قندولھ  1995

  2000أكثر من   1  مرقص واالثرون  1996

  100  4  سیدي عبدالواحد  1997

  900  14  اسلنطة  1998

  1600  14  الوسیطة  1999

  300  12  زاویة العرقوب  2000

  200  9  وردامة  2001

  250  4  قصر المقدم  2002

  600  1  كیراد مسعود  2003

  ).الجبل األخضر(عیة ، قسم الغابات وحدة الدفاع المدني ، مراكز الشرطة الزرا: المصدر             
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، عندھا تم وضع ثالث خطط للتنمیة 1970وفي لیبیا بدأت التنمیة الزراعیة عام 

والتحول االقتصادي والزراعي، واستھدفت استغالل كافة الموارد الطبیعیة لتنمیة االقتصاد اللیبي 

یرًا، ونظر لما تحظ بھ منطقة وتأمین موارد اقتصادیة دائمة ، ونال قطاع الزراعة اھتماما كب

الجبل األخضر من موارد طبیعیة وبشریة وما تمیزت بھ المنطقة من أراضي خصبة وتجمعات 

الھیئة  إنشاء، فتم  ھذا المخططسكانیة كبیرة ، فقد كانت أھم المناطق التي استھدفت من قبل 

استصالح وتعمیر التنفیذیة لمنطقة الجبل األخضر والتي وضعت برامج متكاملة لتنمیة و

مجموعھا  األراضي،وتنفیذ مشــاریــع زراعیـــة علــى مساحـــات شاسعـة من األراضي یبلغ

 كان معظمھا مغطى بالشجیرات واألحراش الطبیعیة دائمة الخضرة.) 1(ھكتار) 315200(حوالي 

إلى إزالة وقد اقتصرت عملیات االستصالح بالدرجة األولى على إزالة الغطاء النباتي ، إضافة 

  .الصخور وإجراءات الحرث العمیق

وتمتد األراضي التي خضعت لتنفیذ المشاریع الزراعیة والتنمیة البشریة التابعة للھیئة 

التنفیذیة لمنطقة الجبل األخضر لتشمل مواقع عدة اعتمدت طبیعة استثمار كل منھا على مقومات 

المیاه والتربة المناسبة والخصبة ، وقد ومعاییر محددة لعل من أھمھا الظروف المناخیة ووفرة 

مشروع جنوب  –مشروع سھل بنغازي  –قسمت ھذه المشاریع إلى مشروع الجبل األخضر 

 –الفتائح ، ومشروع وادي القطارة ، ومرتفعات الرجمة  -مشروع وادي درنة  -الجبل األخضر

  .ومشروع وادي الباب –ومشروع غوط السلطان 

لیات استصالح زراعي شملت مناطق الغابات وتم استبدالھا ولقد تعرضت المنطقة  لعم

بمحاصیل بعلیة أو أشجار مثمرة ولم تكلل بالنجاح وبقیت آثار عملیات االستصالح شاھدة على 

ھذه المناطق بخلوھا من الغطاء النباتي األصلي وبشیوع أنواع متدنیة قلیلة الجدوى البیئیة، ونتج 

ر الحصى فیھا بنسبة عالیة جدًا بعد إزالة الغطاء النباتي عنھا تبویر األراضي بسبب انتشا

  .الطبیعي 

وسواء أثبتت تلك المشاریع نجاحھا أم أقرینا بفشلھا ، تعد من الناحیة البیئیة أھم عائق 

أمام وضع االستراتیجیات والتشریعات ذات العالقة بحمایة البیئیة ومنھا إنشاء المحمیات الطبیعة 

  .وحمایة الغابات واألراضي الزراعیة وقایة النبات والمنتزھات الوطنیة

                                                
منطقة الجبل األخضر، مواسم     التنفیذیة ل شتراكیة العظمى ، الھیئة الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة اال  ) 1( 

 .38، ص  1978ي، لكل الفصول، مجلس استصالح وتعمیر األراض



 
 

 

172

،إال أن تدني  ةورغم كل المحاوالت لتالفي اإلضرار بالبیئیة وتحقیق التنمیة الزراعی

االھتمام بالقضایا البیئیة وضعف آلیات تنفیذ التشریعات المعتمدة قد الحق الضرر بالموارد 

، والمیاه ، وإذا استمر ھذا الحال فلن تتمكن التنمیة الطبیعیة  والتربة الزراعیة ، والغطاء النباتي

الزراعیة من تحقیق أھدافھا ویستمر زحف الصحراء على بقیة المساحات الخضراء وتنقرض 

  .مزید من أنواع الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة ، ویستمر التدھور البیئي وبالتالي األمن الغذائي

لمستدامة التي تأخذ في االعتبار العوامل البیئیة في وفي ضوء العمل بمفھوم التنمیة ا
وضع وتنفیذ برامج ومشروعات التنمیة الزراعیة ، وحتى تتمكن الجھات المختصة من وضع 
األمور في نصابھا الصحیح وإعادة التوازن البیئي وتلبیة احتیاجات السكان من المنتجات الغذائیة 

 ومن خالل الدراسة یتضح.  )1(السیاسات الزراعیة فإنھ ومن الضروري وضع أو إعادة النظر في
لنا أن عملیات إزالة الغابات لم تقتصر على المشاریع الزراعیة فقط بل إن المزارعین استمروا 
في توسیع مزارعھم بالحرق واجتثاث الغابات المتاخمة لمزارعھم ، كما وقاموا في الغالب بتغیر 

عیة ورعویة أو إبقائھا على حالھا  وعدم استغاللھا استخدام األرض من غابات إلى أراضي زرا
نظرًا لنقص التمویل أو لعدم الوعي باستخدام األسالیب الحدیثة لتطویر األراضي واستصالحھا 

) 21(والذي یوضح حال األرض عند استالمھا والجدول ) 20(ة الجدول ــویمكن مقارن ،وتنمیتھا
ظ مدى التغیر الذي طرًا على استخدام األراضي والذي یوضح االستخدام الحالي لألرض فنالح

ولین، والرسم البیاني في والذي یوضح وجود عالقة معنویة بین الجد )22(لیظھر لنا الجدول 
یوضح تحلیل التوافق بین حال األرض عند استالمھا واستخدامھا الحالي في منطقة ) 33(الشكل 
  .الدراسة

  

                                                
د الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى ، مجلس التخطیط العام، تقریر لجنة إعدا        ) 1( 

 .67، ص  2003مشروع السیاسة الزراعیة ، 
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  ) 20( الجـــدول 

  استالمھا في منطقة الدراسة حسب إجابة المزارعینحالة األرض وقت 

  

 المنطقة

األرض عند استالمك لھا ةما ھو حال  

 غیر ذلك أرض بور أرض زراعیة مرعى غابة

  العدد
النسبة 

% 
 العدد

النسبة 

% 
 العدد

النسبة 

% 
 العدد

النسبة 

% 
 العدد

النسبة 

% 

 0 0 5 14 12 35 2 5 15 46 الباكور

 1 3 3 10 10 29 2 7 17 51 شحات

 0 0 3 8 7 21 1 3 23 68 رأس الھالل

  ).2009االستبیان شھر التمور سنة (الدراسة الحقلیة : المصدر
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  ) 21(الجـــدول 

  تغیر استخدام األرض بعد فترة من استالمھا  في منطقة الدراسة

 المنطقة

 االستخدام الحالي لألرض

 غیر مستغلة زراعي رعوي رعوي زراعي

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  لعددا

 4 12 17 51 2 5 11 32 الباكور

 3 9 20 60 3 9 7 22 شحات

 9 28 16 48 1 4 7 20 رأس الھالل

 16 49 53 159 6 18 25 74 الكلي

  ).2009االستبیان شھر التمور سنة ( الدراسة الحقلیة: المصدر
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  )  22( الجدول 

  لعالقة بین حال األرض عند استالمھا واالستخدام الحالي لھاا 

    االستخدام الحالي لألرض    

    غیر مستغلة  زراعي رعوي  رعوي  زراعي    

ما ھو حال    

األرض عند 

  استالمك لھا 

   36 83 13 33  غابة

   1 8 1 5  مرعى

أرض 

  زراعیة
26 3 51 5   

أرض 

  بور
8 1 17 6   

   1 0 0 2  غیر ذلك

 24.38= مة إحصائي مربع كاي قی  
P-value <0.05 

 0.28= معامل االقتران   

  .الحالي لها و االستخداماستالمها  عند األرض حال وجود عالقة معنوية بين يالحظ
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  )33(الشكل 

  تحلیل التوافق بین حال األرض عند استالمھا واالستخدام الحالي لھا

العالقة بین حال األرض عند استالمھا واستخدامھا الحالي من خالل تحلیل التوافق

غابة
مرعى
أرض زراعیة

أرض بور

زراعي

رعوي
زراعي رعوي          

غیر مستغلة

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

( أرض بور- أرض زراعیة -  مرعى - غابة  حال األرض عند استالمھا (
( غیر مستغلة- زراعي رعوي - رعوي - زراعي  االستخدام الحالي لألرض (

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

عالقة قویة
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تتعرض الحیوانات والطیور البریة في منطقة الدراسة إلي التدھور واالنقراض بسبب        

اإلفراط والمغاالة في عملیات الصید من ناحیة وتدھور الغطاء النباتي من ناحیة أخرى،وترتبط     

 ة من منـاخلطبیعیة للبیئوامل اــالحیوانات والطیور البریة في تنوعھا وتوزیعھا ارتباطًا وثیقًا بالع

   .)1( اتات طبیعیةـــنبو ربة ـوت

وقد كانت منطقة الدراسة كغیرھا من مناطق البالد تزخر بأنواع متعددة من الحیوانات       

والطیور البریة، لكنھا تعرضت للتناقص واالنقراض، وذلك مع تقدم اإلنسان الحضاري ازدادت   

أخترع  وسائًال وطرقًا متطورة لصید أعداد أكبر من      حاجاتھ الستعمال الحیوانات ومنتجاتھا ، ف

 ، كما أدي تطور وسائل النقل والمواصالت  إلي مطاردة الصیادین للحیوانات) 2(الحیوانات البریة

توضح أعداد ونسب الحیوانات   ) 24(، )23(ولین والجد .مناطق بعیدة نحو الجنوب إلىولجوئھا 

، وھي الحیوانات التي    )اكور ـ شحات ـ رأس الھالل        الب (والطیور البریة في منطقة الدراسة      

  .  تتعرض إلي مغاالة في عملیات صیدھا

صید اللیل بنسبة   ( ومن مالحظة الجدول یتبین أن أكثر الحیوانات تعرضًا للصید ھو        

أما الطیور فتتمثل األنواع  األكثر تعرضًا  % ).  20، األفاعي % 38، األرنب البري 53%

یبین أعداد ونسب  )  35(  24%)  30، الحمام الجبلي % 52الحجل بنسبة ( لعملیات الصید فھي

  .الدراسة ةالطیور البریة المعرضة للصید في منطق

والصید باإلضافة إلي كونھ یعد مھنة أساسیة لعدد من السكان وخصوصًا صید األسماك، 

التنزه واالستجمام ، ولھذا  فأن عددًا كبیرًا من السكان یمارسھ كھوایة لقضاء أوقات الفراغ وأثناء

یجب تنظیم عملیة الصید، وذلك من خالل إیجاد توازن بین عملیات الصید والتكاثر والزیادة 

الطبیعیة للحیوانات البریة، كما ویجب منع صید بعض األنواع التي علي حافة االنقراض،كما 

عن مدي الخطر الذي  یعبر) 32(والشكل رقم  ) 3(ویجب تحدید األدوات المستخدمة في الصید 

یواجھ حیوانات المنطقة ، والذي یعد مؤشرا خطیرا علي تناقص أنواع معینة من الحیوانات 

والطیور البریة في المنطقة ، ویدخلھا ضمن األنواع المھددة باالنقراض مما یستدعي اإلسراع 

  .في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفیر حمایتھا من التناقص واالنقراض 
                                                

دراسة في الجغرافیا الطبیعیة ، منشورات جامعة قاریونس ،    محمد عبداهللا المة ، سھل بنغازي ،     ) 1( 
 .  250، ص 1999

، ص  1990الصید محمد العاقل ، وآخرون ، تلوث البیئة الطبیعیة ، منشورات الجامعة المفتوحة،     ) 2( 
 .  203ـ  202

 .  204الصید محمد العاقل ، مرجع سابق ، ص   ) 3( 
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  )23(دول ــــالج

  عداد ونسب الحیوانات التي تتعرض للصید في منطقة الدراسةأ

  المنطقة
  نوع الحیوان

نسبة الصید في 
  %الباكور 

نسبة الصید في 
  %شحات 

نسبة الصید في 
  %رأس الھالل 

نسبة الصید 
  ةالكلی

  3  0  2  1  غزال الدروكاس
  3  1  1  1  الــــذئب

  2  0  0  2  الثعلب المصري
  2  0  1  1  الضبع المخطط
  5  0  0  5  الفھد الحبشي
  3  1  0  2  القنفذ االذاني

  2  0  0  2  الیربوع الشائع
  38  9  12  17  االرنب البري
  7  2  2  3  الخلد ابوعمایة

  53  18  20  15  الشیھم صید اللیل
  12  3  5  4  فأر البیت
  0  0  0  0  الضربان

  1  0  0  1  الرتم االروبي
  0  0  0  0  القنفذ الجزائري

  2  0  1  1  الزبانة
  7  0  3  4  السلحفاة
  20  3  11  6  افـــاعي
  9  0  6  3  ضفادع

  0  0  0  0  العضل الصغیر
  0  0  0  0  العضل القصري
  0  0  0  0  الجرذ االسود
  0  0  0  0  الجرذ البني
  4  0  0  4  فأر الحقل
  3  0  0  3  الحرباء
  0  0  0  0  ابن اوي
  3  0  1  2  الثعلب
  3  0  0  3  ابوبریص
  3  0  0  3  السحلیة
  1  0  0  1  بوكشاش
  3  0  0  3  زولومیا

    19.6  34.4  46.0  %ة مجموع النسبة الكلی

  . )2009اص بالمزارعین ، شھر التمور استبیان خ(الدراسة المیدانیة : المصدر  
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  )24(دول  ـــــالج

  عداد ونسب الطیور البریة  المعرضة للصید في منطقة الدراسةأ 

  المنطقة            
  نوع الحیوان

ي نسبة الصید ف
  %الباكور 

نسبة الصید في 
  %شحات 

نسبة الصید في 
  %رأس الھالل 

نسبة الصید 
  %ة الكلی

  0  0  0  0  غراب اللیل
  1  0  0  1  مالك الحزین

  5  0  1  4  الفنبرة
  4  0  3  1  الھدھد

  30  4  11  15  الحمام الجبلي
  4  0  4  0  حباري الصحراء

  8  2  2  4  السمان
  13  1  2  10  حجل برقة

  1  0  0  1  صقر الجراد
  6  1  3  2  صقر الحر
  2  0  0  2  بومة صماء

  4  1  0  3  عصفور  ظالم
  0  0  0  0  صرد البادیة

  0  0  0  0  العقاب الذھبي
  1  0  1  0  النورس

  2  0  2  0  كروان جبلي
  52  16  19  17  حجل

  1  0  0  1  لقلق أبیض
  0  0  0  0  الدوزري

  1  0  1  0  ملكة األسوار
  0  0  0  0  الحداة السوداء
  1  0  1  0  القطاء المرقطة
  0  0  0  0  النسر المصري
  0  0  0  0  السنونو الشائع

  0  0  0  0  بلبل أحمر
  0  0  0  0  عقاب بولیني

  0  0  0  0  السمامة الشاحبة
  0  0  0  0  صرد شامي

    18.4  36.8  44.9  %مجموع النسبة الكلیة 

  .  )2009استبیان خاص بالمزارعین ، شھر التمور (الدراسة المیدانیة : المصدر 
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  ) 32( ل ــــلشكا

  صید الحیوانات والطیور البریة في منطقة الدراسة
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ھذا وقد كانت منطقة الجبل األخضر في الماضي تزخر بأنواع متعددة من الحیوانات 

األرضیة كبیرة الحجم ، ویتضح لنا ذلك من الكتب التاریخیة وما  توالطیور البریة خاصة الثدییا

مالیین السنین، ومن أھم الحیوانات التي اكتشفت بقایاھا تم اكتشافھ من مستحثات ترجع ل

المتحجرة في منطقة الدراسة ، التماسیح والسالحف وأفراس النھر واألفیال واألسود والفھود 

ت تحتوي غطاء نباتي ــي أن المنطقة كانــعل ذه البقایا دلیال واضحًاــوالخرتیت ، ویعتبر وجود ھ

زارة بحیث إنھا تكفي ھذه األعداد الھائلة من الحیوانات حیث كثیف من غابات وأحراش كانت بغ

  .)1(إنھـــا تحتاج إلـــى كمیات مـــــن األعشاب والمواد النباتیة كغذاء یومي

ومن األسباب التي أدت إلي تناقص وانقراض الحیوانات البریة أوال وبال شك تناقص 

البریة في أي مكان في العالم ، فھو مصدر  الغطاء النباتي والذي یعد من أھم عوامل بقاء الحیاة

 غذائھا ومكان إیواءھا والملجئ الرئیسي لھا ، كذلك تزاید عدد السكان واعتمادھم علي الحیوانات

في العدید من األغراض في حیاتھم ، وتقلص كمیات المیاه الصالحة لشرب الحیوانات البریة 

لحیوانات الرعویة،كذلك تزاید اإلفراط في صید نتیجة لتزاید استھالك المیاه من قبل اإلنسان وا

  .) 2(ھذه الحیوانات

 

یعتبر االھتمام بالقضایا البیئیة وإقامة المحمیات الطبیعیة في لیبیا من النشاطات 

المستحدثة نسبیًا  بالمقارنة مع االھتمام العالمي بھذا الموضوع، لذلك فأنھ ال یعرف الكثیر عن 

میة ھذه المحمیات والدور البیئي الذي تؤدیھ، األمر الذي جعلھا ال تقع ضمن أولویات برامج أھ

إال بأواخر العقد السابع من القرن الماضي ، حیث كانت  في لیبیاالتنمیة وتطویر الموارد الطبیعیة 

 فآللجل الجھود مركزة نحو مقاومة التصحر قبل ھذا التاریخ والتي تمثلت في تشجیر وتثبیت ا

ة من األراضي البور الھكتارات من األراضـــي الرملیة وتحضیر وتشجیر مساحات شاسع

  . )3(والجبلیة

ویعتبر السكان المحلیین عنصر مھم جدًا في تصمیم وإدارة المحمیة وإن مشاركتھم في 

ولعل من أھم . تحدید أھداف وبرامج المحمیة لھ مردود إیجابي على نجاح فكرة المحمیات 
                                                

 .15-14عیاد موسى العوامي، مرجع سبق ذكره ، ص   ) 1( 
أمانة اللجنة الشعبیة العامة لالستصالح الزراعي وتعمیر األراضي، مشروع دراسات منتزه الكوف             ) 2( 

فة واألرض القاحلة ، أكساد،    الوطني، الحیوانات البریة دمشق ، المركز العربي لدراسة المناطق الجا    
 .22، ص1984

 .60-57التخطیط العام، تقریر لجنة إعداد مشروع السیاسة الزراعیة، مرجع سبق ذكره،ص  مجلس  ) 3( 
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باب التي أدت إلى تأخر إقامة المحمیات ھو عادات وسلوك السكان المحلیین وتصرفاتھم تجاه األس

البیئة ونظرتھم للمحمیات ، فقلة التوعیة والقصور اإلعالمي في نشر الوعي لدى المواطنین من 

شأنھ إفشال خطط الحمایة والجھود المبذولة إلقامة المحمیات،فأغلب السكان ال یدركون أھمیة 

وإذا استمر ھذا الجھل بالبیئة فھو ینبئ بتدھور خطیر في ). 25(محمیات الطبیعیة  جدول ال

  .فیھا یعیشونموارد البیئة ألن السكان ھم المحرك األساسي والمؤثر المباشر على البیئة التي 

 

جماھیریة أنھا ال تتبع األسس من أھم المشاكل التي تواجھ المحمیات الطبیعیة في ال

العلمیة وال توجد لھا خطط واستراتیجیات إداریة ، وذلك لغیاب الخبرة ولغیاب الكوادر المؤھلة 

وعدم وجود تبعیة حازمة وثابتة متخصصة لدیھا أھداف وخطط طویلة األجل ، فسیاسة الدولة 

قًا للجان الشعبیة بخصوص المحمیات یجب أن تكون محددة األھداف ، ولعل تبعیتھا ساب

بالشعبیات یجعلھا أكثر تدھورًا وتعرضًا للسلبیات التي تساھم في إخفاق تحقیق أھدافھا وبرامج 

  .حمایتھا وتطویرھا

وكانت المحمیات الطبیعیة تتبع اللجنة الدائمة لألحیاء البریة والمنتزھات التابعة ألمانة 

نة الشعبیة العامة بشأن تنظیم المحمیات حسب قرار اللج( الزراعة ومن تم الثروة الحیوانیة 

  ).الطبیعیة 

بعد إلغاء األمانات صدر قرار اللجنة الشعبیة العامة بتبعیة المحمیات الطبیعیة 

ات إلى مصلحة والمنتزھات الوطنیة للشعبیات الواقعة في نطاقھا وحالیًا أصبحت تبعیة المحمی

 عبیة العامة ھي  الجھة المسئولة عن إصداروقانونیا تعتبر اللجنة الش.)1((التنمیة الزراعیة

  .اإلعالن عن المحمیات والمنتزھاتبشأن القرارات 

إن التباین في تبعیة ھذه المحمیات أوجد تباین في األولویات من حیث االھتمام لذلك 

وإن  كماأھملت عدة مواقع من ھذه المحمیات والمنتزھات وبدأ خطر التصرف فیھا یحیط بھا ، 

قوانین وتشریعات خاصة بالمحمیات الطبیعیة والمنتزھات واعتمادھا فقط على عدم وجود 

  .على عدم احترام مكوناتھا البیئیةقرارات ظرفیة شجع 

  

                                                
أمانة اللجنة الشعبیة العامة المرافق ، الھیئة العامة للبیئة ، فرع البیضاء، مجموعة البیانات والمعلومات      ) 1( 

 .2008غیر منشورة، 
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  ) 25( جــــدول 

  یوضح مــدى وعــي السكان بأھمیة المحمیات في منطقة الدراسة

  

  المنطقة

  ھل تدرك أھمیة المحمیات 

 ال نعم

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 27 81 6 19 الباكور

 29 86 5 14 شحات

 26 77 8 23 رأس الھالل

 81 244 19 56 الكلي

  ).2009االستبیان شھر التمور سنة (الدراسة الحقلیة : المصدر   
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وختامًا یمكن القول بأن إقامة المحمیات الطبیعیة في لیبیا تعترضھ الكثیر من العوائق 

تأخر انجازھا حتى ھذا التاریخ ،والتي من أھمھا قلة أو غیاب الكوادر الفنیة  والتي سببت في

المدربة والمؤھلة إلدارة المحمیات ، وانعدام التخطیط في مجال تأسیس وإدارة المحمیات كما 

ویرجع عدم تطور وازدھار المقامة منھا إلي عادات وسلوك المواطنین ونظرتھم للمحمیات ، 

بشأن إقامة المحمیات والتي ینقصھا تحدید األھداف المنشودة والنتائج المترتبة  كذلك سیاسة الدولة

علي إنشاء المحمیات،ومن األسباب أیضا دخول بعض النشاطات البشریة مثل الزراعة والرعي 

والصید واالحتطاب ، وإن التركیز مستقبال علي إنشاء المحمیات الطبیعیة والمنتزھات الوطنیة ، 

لحة تملیھا الظروف المناخیة والجغرافیة واألنشطة البشریة ، وعلیھ یصبح من أصبح ضرورة م

المفید جدًا إدراج موضوع المحمیات ضمن أولویات صیانة الموارد الطبیعیة ولكي یتم ذلك بشكل 

فعال فأنھ یحتم توفیر عناصر متخصصة في مجال تصمیم المحمیات وسن القوانین والتشریعات 

.      ن نجاح الحمایة الفعالة المناسبة والتي تضم 

  

  

  



 
 

 

185

 

توصلت ھذه الدراسة من خالل تحلیل البیانات التي تم جمعھا عن موضوع الدراسة إلي   

  -:یمكن إجمالھا في اآلتي .عدد من النتائج والتوصیات

 

  -:ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة

والجبل   ةم حال المحمیات المقامة في لیبیا عا     ح من خالل مراجعة ودراسة واقع     اتض   ـ  1

إنھا تعاني العدید من المشاكل وھي تتمثل في عدم فرض الحمایة     األخضر خاصة

الصارمة علي مكوناتھا وتعرضھا للعدید من التجاوزات والتعدیات وخاصة علي الغطاء 

تمت علي البعض منھا أو التأخیر في التنفیذ        النباتي ، كذلك عدم تنفیذ الدراسات التي     

شجع العدید من المواطنین علي التعامل مع ھذه المواقع وكأنھا مناطق غیر محمیة   

التباین في تبعیة ھذه المحمیات أوجد تباین في      ھذاواستغاللھا إلغراض متعددة ،  

المنتزھات  األولویات من حیث االھتمام ، لذلك أھملت عدة مواقع من ھذه المحمیات و       

وبدأ خطر التصرف فیھا یحیط بھا ، ومن المشاكل التي تعاني منھا ھذه المحمیات ھي       

القصور الواضح في الكفاءات الفنیة المتخصصة سواء في التخطیط أو التنفیذ أو اإلدارة   

مما عطل معظم المشاریع التنمویة بھا ، كذلك عدم وجود قوانین وتشریعات خاصة 

واعتمادھا فقط علي قرارات ظرفیة شجع علي عدم احترام مكوناتھا  بالمحمیات الطبیعیة

  .البیئیة

امة المحمیات الطبیعیة في لیبیا حیث كان   انبثقت من منطقة الدراسة أولي المحاوالت إلق  ـ  2

ھكتار بھدف  100000علي مساحة تقدر ب   م1977منتزه الكوف الوطني عام  

ة واألحیاء البریة والبرمائیة والطیور   المحافظة علي الغابات والمراعي الطبیعی   

والزواحف غیر انھ لظروف المنطقة االجتماعیة وظروف أخري معینة لم تكتمل        

ھكتار فقط من مجمل المساحة ، وحتى ما تم دراستھ تم  8000الدراسات أال علي مساحة 

  .االعتداء علیھ والزال في انتظار استكمال التنفیذ إلي یومنا ھذا

نطقة الجبل األخضر علي أھم المقاییس والمعاییر الدولیة التي تؤھل المنطقة         تشتمل م  ـ  3

إلقامة المحمیات بھا ، ومن أھم تلك المعاییر كبر مساحة اإلقلیم والموقع المناسب       



 
 

 

186

والمناخ المعتدل والتنوع الحیوي النباتي والحیواني واحتوائھا علي العدید من المواقع          

ثیر من الشالالت والعیون    فولوجیة والجیولوجیة والك األثریة والتكوینات الجیومور  

  .المائیة

من خالل الدراسة المیدانیة تم مالحظة إن الغطاء النباتي تأثر سلبًا وتقلصت مساحتھ مما    ـ 4

ینذر باختفاء األنواع النادرة وانقراضھا وتناقص الكثیر من األنواع الموجودة حالیًا وذلك 

یة المتمثلة في الرعي والتوسع الزراعي والحرائق     نتیجة لتأثیر المناشط البشر  

  .واالحتطاب ، مما أخر في إقامة المحمیات في المنطقة حتى ھذا التاریخ 

تتعرض الحیوانات والطیور البریة إلى التناقص واالنقراض نتیجة اإلفراط في عملیات       ـ 5

الغطاء النباتي من    الصید وعدم سن القوانین الرادعة لھذا النشاط ، من ناحیة وتناقص     

  .ناحیة أخرى

ومن أھم الحیوانات التي لم یتم تسجیل وجودھا ومشاھدتھا في المنطقة من تاریخ بعید        

جدًا غزال الدروكاس والعضل القیصري والرتم األوربي والفھد الحبشي إما  الطیور          

صرد التي لم یتم مشاھدتھا من تاریخ بعید فھي العقاب الذھبي والعقاب البولیني وال  

  .الشامي وملكة األسوار والیمامة الشاحبة

من أكثر النشاطات أضرارا بالتنوع الحیوي الحیواني والتي تتعرض لھا المنطقة بإفراط     ـ 6

) صید اللیل   ( ھي الصید ومن أكثر الحیوانات تعرضًا للصید في المنطقة ھي الشیھم        

النقراض فھي الحمام الجبلي واألرنب البري األفاعي ، أما الطیور البریة المھددة  با   

والحجل ، وھذا یستدعي اإلسراع في اتخاذ التدابیر الالزمة للمحافظة  على ھذه األنواع   

  .من األخطار المحدقة بھا

من خالل الدراسة تبین أن التخطیط البیئي إلقامة محمیات من شأنھا أن یكفل نجاح      -7

ألخضر تتمثل في منطقة الباكور      أھداف الحمایة فتم اقتراح ثالث مناطق في الجبل ا       

إلقامة منتزه الباكور الوطني ، ومنطقة شحات األثریة إلقامة محمیة أثریة ورأس الھالل 

  .                  محمیة طبیعیة
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  ـ :  یلي من أھم التوصیات التي توصلت إلیھا الدراسة ما

من أجل التخطیط إلدارة المحمیات الطبیعیة   أعداد البرامج  والدراسات الالزمة      ـ1

والمنتزھات الوطنیة ووضع االستراتیجیات والخطط ، وإعادة النظر في المحمیات      

  .المقامة وتفعیل دورھا وتطویرھا

فرض الحمایة الصارمة علي المواقع المعلنة كمحمیات ومنتزھات ، وسن القوانین        ـ 2

  .مان الحمایة الفعالة للمحمیاتوالتشریعات المناسبة والتي من شأنھا ض

السماح للزوار بدخول المحمیات لعدة أغراض محددة وبطریقة منظمة ،كالزیارة             ـ 3

ألغراض البحث العلمي أو جمع األخشاب المیتة من قبل السكان المحلیین أو جمع العسل 

  .   أو الثمار أو أي منتجات دون األضرار بالطبیعة 

ة المتخصصة في مجال التخطیط والتنفیذ واإلدارة ،حیث إن  تدریب الكوادر الفنی   ـ 4

التخطیط والتنفیذ الجید واإلدارة الكفؤ كفیلة بإقامة شبكة جیدة من المحمیات تعود بفوائد    

  .مباشرة وغیر مباشرة علي البیئة والمحیط الحیوي

إدراج موضوع المحمیات الطبیعیة ضمن مخططات التنمیة وتخصیص مبالغ مالیة        -5

  .للصرف منھا علي تنفیذ المشروعات والبرامج الخاصة بھا

حجز مساحات واسعة من الغابات وإنشاء المشاتل إلنتاج األصناف النادرة والمنقرضة         -6

  .تشجیر حمالت وإعادة إدخالھا للمحمیات علي شكل

عي  الحد من المناشط والمؤثرات البشریة التي أدت إلي تدھور الغطاء النباتي مثل الر          -7

  .والصید والتوسع الزراعي والتحطیب والتلوث والحرائق

إجراء الدراسات المسحیة لحصر الحیوانات والطیور البریة وبشكل دوري وعلي فترات    -8

متباعدة ،وعمل أماكن مفتوحة داخل المحمیات إلطعام الحیوانات البریة وعمل ممرات     

حمیة ،ووضع القوانین التي     خاصة وأبراج مراقبة ومخابئ للحیوانات داخل أرض الم    

  .تحد من عملیات الصید
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یعیة والمنتزھات   إیجاد جھة ثابتة وحازمة ومتخصصة لإلشراف علي المحمیات الطب          - 9

  .الوطنیة

تشجیع الدراسات والبحوث العلمیة من الجامعات والجھات ذات االختصاص بشأن          -10

  .ة باالنقراضالحفاظ علي التنوع البیولوجي وخصوصًا األنواع المھدد

التبادل الثقافي والعلمي واالستفادة من الخبرات الدولیة والعربیة في مجال إنشاء وإدارة        -11

  .المحمیات،وتنظیم الندوات والمؤتمرات المختصة بموضوع الحفاظ علي الحیاة البریة 

المیا  لضمان نجاح المحمیة البد من تخصیص میزانیات من أجل دعم التوعیة البیئیة إع     -12

كتوزیع المطویات والملصقات واألشرطة المرئیة مجانًا علي السكان المحلیین لمزید     

  .أقناعھم بأھمیة المناطق المحمیة لقطاعات المجتمع المختلفة

أشراك السكان المحلیین في إدارة المحمیة وعدم استبعادھم ،إذ عدم اقتناع الصیادین      -13

دي البحار والغابات بأھداف المحمیات قد یفشل    والغواصین والمزارعین والرعاة ومرتا

  .الجھود التي تبذل إلقامة المحمیة

الحفاظ علي اآلثار الحضاریة القدیمة والمنتشرة في المنطقة وترمیمھا والتنقیب عنھا             -14

  .وإقامة محمیات أثریة للحفاظ علي ھذا اإلرث الحضاري العظیم

حمیات بحریة ھدفھا الرئیسي ھو حمایة األحیاء        االھتمام بالشواطئ البحریة وإقامة م      -15

  .البحریة واالھتمام بجمالیة المكان وحمایتھ من التلوث

الجیومورفولوجیة الممیزة في المنطقة والمتمثلة في   المظاھرإقامة محمیات للحفاظ علي    -16

  .الشالالت والعیون الكارستیة والكھوف 
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2 

 

بعد االطالع على القانون : بشان تنظیم المحمیات الطبیعیة  قرار اللجنة الشعبیة العامة

م بشان حمایة المراعي والغابات 28لسنة  5م بشان الصید وعلى القانون رقم 68لسنة  28رقم 

م في شأن 83سنة  1م في شأن حمایة البیئة وعلى القانون رقم 82لسنة  7وعلى القانون رقم 

م بشان تشكیل اللجنة الفنیة 90سنة  11الشعبیة العامة رقم التفتیش الزراعي ، وعلى قرار اللجنة 

م بشأن تنظیم أمانة 89لسنة  432لإلحیاء البریة ، وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم 

  .  االستصالح الزراعي وبناء على ما عرضھ أمین اللجنة الشعبیة العامة لالستصالح الزراعي

  .والمنتزهتعریف المحمیة الطبیعیة  : )1(مادة 

  .محمیات ومنزھات طبیعیة وطنیة: ) 2(مادة 

یجوز بناء على اقتراح أمین اللجنة العامة لالستصالح الزراعي إقامة محمیات طبیعیة : ) 3(مادة 

  .ومنتزھات أخرى ویصدر بشأنھا قرار من أمین اللجنة الشعبیة العامة

على المحمیات والمنتزھات المحددة تتولى اللجنة الفنیة لألحیاء البریة اإلشراف  : )4(مادة 

بالمادة الثانیة من ھذا القرار وأي محمیات أو منتزھات یتم إسنادھا إلیھا وتنظیم 

  .استثمارھا

تحدید المحمیات الطبیعیة في حمایة األصول الوراثیة النباتیة والحیوانیة من التدھور : ) 5(مادة 

وإعادة النشاط البیئي وتشجیع التوازن واإلنفراض وحمایة الصید وإعادة توطینھ وتكاثره 

  .البیئي بھا

یحظر ممارسة أي نشاط یتعارض وأھدافھا التي من شأنھا تبدیل أو تغییر أو التأثیر  :  )6(مادة 

إقامة  زعلى مكوناتھا البیئیة وأھدافھا وتعتبر ھذه المحمیات ذات طبیعة خاصة وال یجو

  .االستثماریة األخرى  رھا من المناشط أي منشآت أو مرافق سیاحیة ترفیھیة بھا وغی

  :تحدد أھداف المنتزھات في اآلتي:  ) 7(مادة 

تنمیة وتطویر المنظومات البیئیة النباتیة والحیوانیة البریة والمحافظة علیھا من التدھور    ـ1

واالنقراض مع المحافظة على التركیبات الجیولوجیة والطبیعیة الممیزة وأي تراث أو 

  .جد بھاآثار قد تو
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إقامة بعض األنشطة السیاحیة والترفیھیة واالجتماعیة التي ال تلحق أي أضرار بھده    ـ 2

  .المحمیات

  .تحقیق عائد مادي یسھم في زیادة وتنویع الدخل  ـ 3

  :یجوز إقامة المشاریع االجتماعیة واإلنتاجیة الموضحة فیھا بعد بالمنتزھات وھــــي : )8(مادة 

ة تشمل مصحات عالجیة ومالعب ریاضیة معینة واستراحات عامة مشاریع اجتماعی   -1

  . ومحمیات ومنتجعات وشبكة مواصالت سیاحیة داخلیة

  .مشاریع استثماریة إنتاجیة تشمل تربیة النحل والطیور والحیوانات البریة والبحریة   -2

وطبیعة  مشاریع أخرى تقترحھا اللجنة الشعبیة العامة لالستصالح الزراعي التتعارض   -3

  . ھذه المنتزھات 

یجوز ألي من األفراد والتشاركیات والشركات المساھمة وغیرھا استثمار المنتزھات : ) 9(مادة 

في المجاالت المنصوص علیھا في المادة السابقة من ھذا القرار باألسلوب المناسب 

لمجتمع كاإلیجار أو المشاركة أو غیرھا من الطرق التي تضمن ملكیة ھذه المنتزھات ل

  .  وذلك وفقًا للشروط واألسس المعدة من اللجنة الشعبیة العامة لالستصالح الزراعي

یكون استثمار المنتزھات لفترة محدودة تحدد طبقًا لطبیعة وأغراض وأھداف : ) 10(مادة 

المشروع االستثماري والظروف الطبیعیة لكل منتزه على حدة وتحدد محاضر االتفاق 

المجاالت االستثماریة المناسبة وبشروط اإلدارة واالستثمار على أن وعقود االستثمار و

یتولى أمین اللجنة الشعبیة العامة لالستصالح الزراعي التوقیع على العقود المتصلة بتلك 

  .النشاطات

تلزم كافة الجھات االستثمار بالتقید باألسس والضوابط الفنیة التي تقرھا اللجنة : ) 11(مادة 

  .مة لالستصالح الزراعيالشعبیة العا

، العوامي(:نشره بالجریدة الرسمیة المصدریعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره و: ) 12(مادة 

  ).م1997
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3  

، بشأن إنشاء اللجنة الفنیة الدائمة     م1990سنة  ) 11(لشعبیة العامة رقم   قرار اللجنة ا  

  .ة المناطق المحمیةلألحیاء البریة والتي بموجب ھذا تتحمل مسئولیة أدار

، بشأن إنشاء المركز الفني لحمایة      م1984سنة  ) 912(لجنة الشعبیة رقم  صدر قرار ال

البیئة الجھة الوطنیة المسئولة عن برامج ونشاطات ومراقبة الوضع البیئي بالجماھیریة العظمى ، 

  .م1999لسنة ) 263(لبیئة بقرار رقم والذي حلت محلھ الھیئة العامة ل

، بشأن إنشاء منتزه النقازة،      م1993سنة  ) 991(شعبیة العامة رقم اللجنة ال صدر قرار

بإنشاء منتزه صبراتھ الوطني، ثم أعلنت مناطق بمسالتھ        م1995لسنة ) 311(وتاله قرار رقم 

  .م1998وت وزلطن محمیات طبیعیة سنة ونال

بیة العامة رقم   الشع، بقرار اللجنة م1982لسنة ) 7(فیذیة للقانون رقم وصدر الالئحة التن

، وورد فیھا تفاصیل عن المحمیات والمنتزھات وطریقة التنسیق بین الھیأة   م1999لسنة ) 386(

وحمایة النباتات ) 107، 108، 100مادة (وتشریعات الصید ) 109مادة (العامة للثروة الحیوانیة 

  ).   111، 112مادة (البریة والتربة 

 6، ومنع صید الغزال لمدة    1965اد صرامة عام زانون الصید، وصدر ق 1955ة ـــسن

بیع بنادق الصید وذخیرتھا بشكل مؤقت   وقف تم  1975، وفي عام 1970تداء من عام سنوات اب

  ).Essghaie: 1980(في محاولة إلیقاف إبادة األنواع المھددة باالنقراض 
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  )4(الملحق 

  )2000 -1971(ن سنة معدالت لبعض العناصر الجویة في محطة بنینا مـــ 

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  أبریل  مارس  فبرایر  ینایر  بنینا   

معدالت 

الحرارة 

  م العظمي

  

16.4  

  

17.3  

  

19.9  

  

24.5  

  

28.5  

  

31.7  

  

31.2  

  

31.7  

  

30.9  

  

27.7  

  

22.3  

  

18.1  

معدالت 

الحرارة 

 الصغرى

  م

8.9  9  10.3  13.6  17.0  20.2  21.1  21.7  20.5  17.8  13.6  10.5  

الرطوبة 

النسبیة 

%  

75  72  66  76  53  35  64  66  63  64  69  74  

كمیات 

 األمطار

  ملم

62.3  44.4  27.9  8.5  2.5  0.0  0.0  0.4  

  

2.8  

  

14.3  40.5  66.4  
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  )5(الملحق 

  ) 2000 -1971(معدالت لبعض العناصر الجویة في محطة درنة مـــن سنة  

  

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  أبریل  مارس  فبرایر  ینایر  درنة 

معدالت 

الحرارة 

  العظمي م

  

17.2  

  

17.5  

  

19.0  

  

21.5  

  

24.1  

  

27.0  

  

28.2  

  

28.9  

  

28.5  

  

26.4  

  

  

22.4  

  

18.8  

معدالت 

الحرارة 

الصغرى 

  م

  

11.2  

  

11.2  

  

  

12.1  

  

14.1  

  

17.0  

  

  

20.5  

  

22.9  

  

23.7  

  

22.4  

  

19.6  

  

15.7  

  

12.7  

الرطوبة 

  %النسبیة

73  71  69  69  72  73  76  76  73  70  69  70  

كمیات 

 األمطار

  ملم

  

59.2  

  

40.1  

  

24.2  

  

9.1  

  

4.6  

  

  

1.6  

  

0.0  

  

0.0  

  

3.7  

  

  

27.9  

  

30.8  

  

61.0  
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  )6(الملحق 

  )2000 -1971(معدالت لبعض العناصر الجویة في محطة شحات مـــن سنة  

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  ایوم  أبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شحات

معدالت 

الحرارة 

العظمي 

  م

12.5  13.0  15.4  24.2  24.2  27.6  28.1  28.0  26.5  22.9  18.1  14.0  

معدالت 

الحرارة 

 الصغرى

  م

6.5  6.3  7.4  13.5  13.5  16.8  18.3  18.8  17.4  15.1  10.9  7.9  

الرطوبة 

النسبیة 

%  

77  75  71  66  66  55  65  70  69  70  73  77  

كمیات 

 األمطار

  ملم

111.4  86.6  69.2  28.2  7.1  0.5  0.4  1.2  8.6  46.1  67.7  115.8  

 

 

 

 

 



 
 

 

202

  

  

  

  

  )7(الملحق 

المتوسطات الشھریة لعدد ساعات سطوع الشمس في محطتي شحات ودرنة خالل الفترة 

  ).م2002 -1962(مــــــن 

  

  شھور ال 

  المحطات

  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

المتوسط 

  السنوي

محطة 

  شحات
4.8  5.9  6.5  8.1  9.8  11.1  11.6  11  8.8  7.2  6  5  8.5  

محطة 

  درنة
4.6  6  6.8  8  9.4  10.7  10.3  10.6  8.9  7.5  6.1  5  7.8  

  . المركز الوطني لألرصاد الجویة: المصدر
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  )8(لحق الم

  المتوسطات الشھریة والسنویة لدراجات الحرارة 

  )2002 -1960(في بعض المحطات المناخیة بالجبل األخضر خالل الفترة مـــــن 

  

  شھورال

  المحطات

  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

المتوسط 

  السنوي

  20.2  14.4  18.2  22.7  25.5  26.7  26.1  26.0  22.6  19.0  15.0  13.3  12.7  بنینا

  17.2  12.5  15.7  19.35  23  23.8  23.5  22.95  19.3  15.2  11.85  9.7  9.9  المرج

  16.5  11.1  14.7  18.6  21.6  23.2  22.9  22.1  18.7  14.6  11.2  9.8  9.4  شحات

  20  15.7  19  22.8  25.3  26.2  25.4  23.7  20.5  17.8  15.4  14.4  14.1  درنة

  

  . المركز الوطني طرابلس : المصدر
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  ) 9( الملحق 

المتوسطات الشھریة والسنویة للرطوبة النسبیة في بعض المحطات بمنطقة الجبل األخضر 

  ).2002 -1960(خالل الفترة من 

  

  شھورال

  المحطات

  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  غسطسأ

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

المتوسط 

  السنوي

  65  73  68  63  63  65  64  53  53  57  66  72  76  بنینا

  58.5  68.6  63.6  29.5  53.5  52.3  51  45  51.9  52.7  61.1  68.4  74.4  المرج

  68.4  76  72.9  70.6  69.5  69.6  65.8  55  56.2  62.2  71  74.6  78.2  شحات

  71.5  68.6  67.3  69.6  63.6  76.2  76.8  72.6  71.5  69.3  69.6  70.1  72.8  درنة

    .المركز الوطني ، طرابلس: المصدر
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  )10(الملحق 

المتوسطات الشھریة والسنویة لكمیات األمطار بالملیمترات في بعض المحطات في منطقة 

  ).2002 -1960(الجبل األخضر خالل الفترة من 
  

  شھورال

  المحطات

  ینایر

 1  

  یرفبرا

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

المتوسط 

  السنوي

  272.7  66.9  34.5  20.0  3.0  0.3  0.0  0.3  3.2  7.8  27.1  42.6  67.0    بنینا

  394.4  102.3  55.6  25.6  2.7  0  0  2.02  2.4  13.3  54.3  59.2  77  المرج

  564.5  119.4  66.3  54.3  10  1.0  0.4  1.5  10.5  25.9  67.6  86.7  120.9  شحات

  265.9  55  27.1  36.5  4.6  0  0  4.3  4.3  10.3  21.5  39.4  62.9  درنة

  المركز الوطني لألرصاد الجویة ، طرابلس: المصدر
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  ) 11(الملحق 

یوضح المعدالت الشھریة والسنویة لدرجات الحرارة في محطة بنینا خالل الفترة مـــن 

)1971- 2000(  

  

  شھورال

  المعدالت

  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

 المعدل

  السنوي

معدالت 
الحرارة 

 العظمي

  
16.4 

  
17.3 

  
19.9 

  
24.5 

  
28.5 

  
31.7 

  
31.2 

  
31.7 

  
30.9 

  
27.7  

 

  
22.3 

  
18.1 

  
25.0 

معدالت 
رارة الح

 الصغرى

  
8.9 

  
9  
 

  
10.3 

  
13.6 

  
17 

  
20.2 

  
21.7 

  
21.7 

  
20.5 

  
17.8 

  
13.6 

  
10.5 

  
15.4 

المعدل  
العام 

 للحرارة

  
12.7 

  
13.2 

  
15.1 

  
19.1 

  
22.8  

 

  
26.0 

  
26.5 

  
26.7 

  
25.7  

 

  
22.8 

  
18.0 

  
14.3 

  
20.2 

  
  وطني لألرصاد الجویة طرابلسالبیانات المناخیة من المركز ال: من أعداد الباحث استنادا علي: المصدر
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  )12( الملحق 

  المعدالت الشھریة والسنویة للرطوبة النسبیة في محطة بنینا خالل الفترة مـــــن  

)1971 – 2000(  

  
  

  ھورشال
  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

 عدلالم

  السنوي

معدالت 
  الرطوبة
 %النسبیة

  
75 

  
72 

  
66  
 

  
76 

  
53 

  
53 

  
64 

  
66 

  
65 

  
64 

  
69 

  
74 

  
66.4 

  
  : من أعداد الباحث استنادا علي : المصدر

  .طرابلس –) 2009-2008(المركز الوطني لألرصاد الجویة ، إدارة المناخ النشرات  المناخیة 
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  )13(الملحق 

  )2000ـ1971(یة لألمطار في محطة بنینا خالل الفترة مـن المعدالت الشھریة والسنو

 

  ھورشال
  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

 المجموع

  السنوي

مجموع 
كمیة 
المطر 
 بالملیمتر

62.3 44.4 
  

27.9  
 

8.5 2.5 0 0 0.4 2.8 14.3 40.5 66.4 270 

 
  :من أعداد الباحث استنادا علي : المصدر

  .  .طرابلس) 2009-2008(المركز الوطني لألرصاد الجویة ،أدارة المناخ ، النشرات المناخیة 
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  ) 14( الملحق 

  المعدالت الشھریة والسنویة لدرجة الحرارة في محطة شحات خالل الفترة من  

)1971 – 2000(  

  
  

  ھورشال
  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

 المجموع

  السنوي

معدالت 
الحرارة 
  العظمي

  
12.5  

  
13  

  
15.4  

  
19.7  

  
24.2  

  
27.6  

  
28.1  

  
28  

  
26.5  

  
22.9  

  
18.1  

  
14  

  
20.8  

معدالت 
الحرارة 
  الصغرى

  
6.5  

  
6.3  

  
7.4  

  
10.1  

  
13.5  

  
16.8  

  
18.3  

  
18.8  

  
17.4  

  
15.1  

  
10.9  

  
7.9  

  
12.4  

  معدالت
درجة 
  الحرارة

  
9.5  

  
9.7  

  
11.4  

  
14.9  

  
18.9  

  
22.2  

  
23.2  

  
23.4  

  
22.0  

  
19.0  

  
14.5  

  
11.0  

  
16.6  

  
  : من أعداد الباحث استنادا علي:المصدر

  .طرابلس ) 2009-2008(المركز الوطني لألرصاد الجویة إدارة المناخ ،النشرات المناخیة ، 
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  ) 15(الملحق 

المعدالت الشھریة والسنویة للرطوبة النسبیة في محطة شحات خالل الفترة مــن  

  )2000ـ1971(

  
  

  ھورشال
  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

 المجموع

  السنوي

معدالت 
الرطوبة 

  %لنسبیةا

  
77  

  
75  

  
71  

  
62  

   
66  
  

  
55  

  
65  

  
70  

  
96  

  
70  

  
73  

  
77  
  

  
71.4  

  
  : من أعداد الباحث استنادا علي :المصدر

  البیانات المناخیة من المركز الوطني لألرصاد الجویة طرابلس
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  )16(الملحق 

المعدالت الشھریة والسنویة لمعدالت األمطار في محطة شحات خالل الفترة مـن  

  )2000ـ1971(

  
  

  ھورشال
  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

 المجموع

  السنوي

معدالت 
  542.7  115.8  67.6  46.1  8.6  1.2  0.4  0.5  7.1  28.2  69.2  86.6  111.4  األمطار

  
  : من أعداد الباحث استنادا علي:المصدر

  بیانات المناخیة من المركز الوطني لألرصاد الجویة طرابلسال
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  )17(الملحق 

المعدالت الشھریة والسنویة لدرجات الحرارة  في محطتي شحات ودرنة خالل 

  )2000ـ1971(الفترة

  

  شھور ال

  المحطات

  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

 المعدل

  السنوي

 16.6 11.0 14.5 19.0 22.0 23.4 23.2 22.2 18.9 14.9 11.4 9.7 9.5 شحات
 20.0 15.8 19.1 23.0 25.5 26.3 25.6 23.8 19.2 17.8 15.6 14.4 14.2 درنة

  
  : من أعداد الباحث استنادا علي: المصدر

  د الجویة طرابلسالبیانات المناخیة من المركز الوطني لألرصا
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  )18(الملحق 

  المعدالت الشھریة والسنویة للرطوبة  في محطتي شحات ودرنة خالل 

  ) 2000-1971(الفترة

 

  شھور ال

  المحطات

  ینایر

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

 المعدل

  السنوي

 71.4 77 73 70 96 70 65 55 66 62 71 75 77 شحات
 71.8 70 69 70 73 76 76 73 72 69 69 71 73 درنة

 
  البیانات المناخیة من المركز الوطني لألرصاد الجویة طرابلس
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  )19(الملحق 

  )2000ـ1971(المعدالت الشھریة والسنویة لألمطار في محطتي شحات ودرنة خالل الفترة

 

  شھور ال

  المحطات

  نایری

 1  

  فبرایر

2  

  مارس

3  

  أبریل

4  

  مایو

5  

  یونیو

6  

  یولیو

7  

  أغسطس

8  

  سبتمبر

9  

  أكتوبر

10  

  نوفمبر

11  

  دیسمبر

12  

 المعدل

  السنوي

 542.7 115.8 67.6 46.1 8.6 1.2 0.4 0.5 7.1 28.2 69.2 86.6 111.4 شحـــــــــات
 21.8 61 30.8 27.9 3.7 0 0 1 4.6 9.1 24.2 40.1 59.2 درنـــــــــــة

 
  البیانات المناخیة من المركز الوطني لألرصاد الجویة طرابلس: من أعداد الباحث استنادا علي:المصدر
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  )20(الملحق 

  التوزیع العددي والنسبي لحیوانات الرعي في منطقة الدراسة 

 المنطقة
 أخرى اإلبل األبقار الماعز األغنام

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد %نسبة ال العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 0.8 97 0.8 88 5.8 680 11.4 1325 81.2 9450 الباكور

 0.2 15 0.3 32 9.0 834 19.8 1827 70.7 6533 شحات

 0.0 0 1.2 80 3.1 205 21.0 1372 74.6 4863 رأس الھالل

 0.4 112 0.7 200 6.3 1719 16.5 4524 76.1 20846 المجموع

  .  ) 2008سنة  أكتوبراالستبیان (دراسة الحلقیة ال: المصدر 
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  )21(الملحق 

  أماكن الرعي في منطقة الدراسة حسب إجابة المزارعین  

  

 المنطقة

 

ي ـرعـال انــمك     

 ال یوجد الطرقات مرعى أرض زراعیة

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 8 25 5 14 10 31 10 30 الباكور

 8 25 5 14 11 34 9 27 شحات

 17 52 3 8 10 30 3 10 رأس الھالل

 34 102 12 36 32 95 22 67 الكلي

     .2008سنة  أكتوبرشھر  –الدراسة الحقلیة االستبیان : المصدر
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  )22( الملحق

  كمیات االحتطاب الیومیة بالكیلوجرام في منطقة الدراسة  

  

 المنطقة

االحتطاب الیومیة بالكیلوجرام كمیة    

10أقل من  50إلى  10من   50أكثر من    

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 2 7 11 34 20 59 الباكور

 1 4 11 32 21 64 شحات

 0 1 4 11 29 88 رأس الھالل

 4 12 26 77 70 211 الكلي

  )2008سنة   أكتوبر 10شھر  –االستبیان (الدراسة الحقلیة :  المصدر      
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  )23(الملحق 

  موقـــــع العقوریــــــــــــــة

  االسم العلمي  االسم المحلي
النباتیة  األنواع عدد

  بالموقع

  28    جداري

  Thymus capitatu)  6  زعتر

  Ballota pseudo dictamnus  7  أنمیلة

  .  2009 مارسر الدراسة المیدانیة المصد         

  

  )24(الملحق 

  موقـــــع رأس عامــــر

النباتیة  األنواع عدد  االسم العلمي  االسم المحلي
  بالموقع

  Calicotome villosa   4  قندول
  Ceratonia siliqua   6  خروب

  Juniperus phoenicea  43  عرعر فنیقي
  Periploca angusifolia  12  جالب
  lentiscus Pistacia  90  بطوط
  Rhamnus lycioides   15  سلوف
  Canuolvulus humilusa  2  علیق

  4    جداري
  Asparagus aphyllus  6  )زقوم(جعزاز 
  Phlomis floccose   172  زھیرة

  .  نفس المصدر السابق: المصدر             

  



 
 

 

219

  

  )25(الملحق 

  موقـــــع رأس الھـــالل

عدد األنواع النباتیة   االسم العلمي  االسم المحلي
  بالموقع

  Calicotome Villosa      23  قندول

  Juniperus Phoenicea  42  عرعر فنیقي

  Periploca angusifolia  10  حالب

  Phillyrea angustifolia   7  سخاب

  Lentiscus pistacia  52  بطوم

  Phlomis floccose   133  زھیرة

  sarcopotterium spinosum  172  شبرق

  .  نفس المصدر السابق: المصدر

 

  )26(الملحق 

  ـــــع سیـــدي سلیــــمموق

عدد األنواع النباتیة   االسم العلمي  االسم المحلي
  بالموقع

  Juniperus  phoenicea  6  عرعر فنیقي
  Olea europoea  1  زیتون بري

  Lentiscus pistacia  67  بطوط
  Rhamnus lycioides   23  سلوف

  Asparagus aphyllus   1  )زقوم(جعفراز 
  Thymus capitatus   5  زعتر
  sarcopotterium spinosum   36  شبرق

  . نفس المصدر السابق: المصدر



 
 

 

220

  )27(الملحق 

  موقــــــــع شحـــــــــــات

  االسم العلمي  االسم المحلي
عدد األنواع النباتیة 

  بالموقع

  Arbutus pavarii   152  شماري

  Calicotome villosa   202  قندول

  Phillyrea angustifolia   28  شخاب

  lentiscus  Pistacia  59  بطوط

  Rhamnus lycioides   3  سلوف

  Asparagus aphyllus   5  )زفوم(جعفراز 

  Cistus parviflorus   5000  بربش أحمر

  Micromeria nervosa   14  زعتر حمار

  Phlomis floccose   90  زھیرة

  Thymus capitatus  23  زعتر

  sarcopotterium spinosum  3125  شبرق

  نفس المصدر السابق: درالمص
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  )28(الملحق 

  موقـــــع عرقـــــوب األبیـــــض

  االسم العلمي  االسم المحلي
عدد األنواع النباتیة 

  بالموقع

  Arbutus pavarii  12  شماري

  Calicotome villosa  61  قندول

  Ceratonia siliqua   3  خروب

  Juniperus Phoenicea 61  عرعرفنیقي

  Olea europoea 10  زیتون بري

  Phillyrea angustifolia  1  سخاب

  Pistacia lentiscus 55  بطوم

  Rhamnus lycioides  15  سلوف

  Cistus salvifolius 1  بربش أبیض

  Cistus parviflorus 42  بربش أحمر

  Phlomis floccose  425  زھیرة

  Thymus capitatus  4  زعتر

  Sarcopotterium spinosum  672  شبرق

  نفس المصدر السابق: المصدر
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  )29(الملحق 

  موقـــــع الخروبــــــــــة

  االسم العلمي  االسم المحلي
عدد األنواع النباتیة 

  بالموقع

  1    جداري 

  Artemesia  herba   95  شیح أبیض

  Hammada scoparia   935  رمث

  216    قزاح

  6    عجرم

  Globuaria alypum   2  زریقة

  Polyqonum equisetiforme  113  قرضاب

  .  نفس المصدر السابق: المصدر

  

  )30(الملحق 

  موقـــــع شنیشـــــــــن

  االسم العلمي  االسم المحلي
عدد األنواع النباتیة 

  بالموقع

  Juniperus Phoenicea  82  عرعر فنیقي

  Rhamnus Lycioides   4  سلوف

  Hammada scoparia   11  رمث

  Thymus Capitatus  7  زعتر

  .  نفس المصدر السابق: المصدر
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  )31(الملحق 

  موقـــــــــع خــــــــــوالن

عدد األنواع النباتیة   االسم العلمي  االسم المحلي

  بالموقع

  Artemesia  herba   830  شیح أبیض

  Hammada scoparia   27  رمث

  نفس المصدر السابق: المصدر
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. سوریا -منشورات جامعة حلب –ل، إبراھیم وآخرون ، الحراج والمشاتل الحراجیة نحا   -12
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  .1990، الجامعة المفتوحة
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ات الجامعة  جودة ،حسنین جودة ،أبحاث في جیومورفولوجیا األراضي اللیبیة منشور           -16
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  . 1996، جامعة عین الشمس، القاھرة غیر منشورة ، كلیة التربة 
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محسوب، محمد صبري ، البیئة الطبیعیة خصائص وتفاعل اإلنسان معھا ، دار الفكر            -24

  .1996العربي، 
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باتي في الجبل األخضر في المنطقة الممتدة من    عودة،علي عبد عودة ، تالشى غطاء الن  -1
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Abstract 
 
The area of the Al Jabal Alakhdar enjoys an intensive vegetative cover 
and variability of wild animals, in addition to its content of archeological 
sites, geological formations and distinguished geomorphology; but, lately, 
due to the technical development, continuous population growth and 
excessive exploitation, it exposed to horrible shrinking of the areas of the 
vegetative cover, deterioration of soil, water and environmental, plant and 
animal system, as a result of over grazing, hunting, agricultural expansion 
and lack of environmental awareness, where most of the efforts focused 
towards resisting the desertification and fixing dunes.  The nature 
reserves were newly invented and not much was known about their 
importance and the environmental role that they would perform.  This 
matter made them lie out of the priority developing programs and 
development of the natural resources in the state. 
By conceiving the necessity of the nature reserves and national parks, an 
idea of establishing the first national park arose at the Green Mountain 
area in Libya.  It is the park of Wadi Al-Kouf, 1977, followed by other 
group of parks and nature reserves. They were chosen at various 
geographic, climate and topographic areas.  But, all of them situated in 
the western area, and the region of the Green Mountain did not gain any 
type of nature reserve, save Wadi Al-Kouf. 
Based upon the above mentioned, the Al Jabal Alakhdar area was chosen 
for the purpose of planning setting up a proposal for establishing three 
protected areas, in addition to Wadi Al-Kouf Park, for the purpose of 
providing protection and attempting to develop and rehabilitate the area 
by saving the instinct species, where the area was divided into three parts.  
Bakour, Shahat and Ras Al-Hilal areas were chosen.  After the field 
study, analysis and geographic distribution of the natural resources in the 
three areas, the study reached a number of results and recommendations, 
the most important one , that the three areas expose to sever deterioration 
in the vegetation cover and reduction and several species of  animals that 
were abundant at the previous area. Consequently, the study 
recommended on the necessity of the correct planning for establishing 
nature reserves at the Green Mountain area and set up the developing 
programs that provide development to the current and next generations       

  




