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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

... ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم بَ ْعَد ِإْصََلِحَها َذلِ  اْْلَْرضِ َوََل تُ ْفِسُدوا ِفي ُكْم َخي ْ

  ُمْؤِمِنينَ 
((58))سورة اْلعراف: اآلية   

 

 َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض
   الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 

 ((14))سورة الروم : اآلية 
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اهلل رضاىما من رضاه، وطاعتهما من طاعتو، إلى من ربياني على  إلى من جعل

 حب الفضيلة وطلب العلم وتحصيلو.

 ))أبي وأمي((
إلى الشموع المضيئة في حياتي وأجنحتي التي أحلق بها إلى الذين عجز القلم 

 عن كتابة أسمائهم فأدخلهم قلبي بكل افتخار..

 ))إخوتي وأخواتي((
 نحو طلب العلم وتحصيلوإلى كل باحث يشق طريقو 

إليهم جميعاً أىدي ثمرة ىذا الجهد المتواضع راجياً من المولى عز وجل التوفيق 
 والقبول ..
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 علم اإلنسان ما لم يعلم والصَلة والسَلم على نبيو الكريم و الحمد هلل الذي علم بالقلم 

 الذي بعثو بالحق ىادياً ومعلماً للعالمين وبعد ،،

كل من قدم لي يد العون والمساعدة في والعرفان بالجميل إلى   بأسمى آيات الشكر والتقدير يشرفني أن أتوجو
 وأخص بالذكر  ،دراستي ىذه

وعلى سمو أخَلقو  ،لتفضلو باإلشراف على ىذه الرسالة ،الدكتور محمد علي العرفياَلستاذ أستاذي الفاضل 
 ان ىذا الموضوع مجرد فكرة ورحابة صدره وأفكاره النيرة وتشجيعو المتواصل منذ أن ك

 إلى أن أصبح في صورتو النهائية فجزاه اهلل عني خير الجزاء ..

توجيو واإلرشاد الكما أتقدم بعظيم امتناني وتقديري إلى أساتذتي اْلفاضل في قسم الجغرافيا الذين لم يبخلوا علي ب
لفنية بمشروع جنوب الجبل اْلخضر الزراعي ن اؤو وأشكر أيضاً المهندس بدر الفاخري مدير الش ،الدراسة مدةأثناء 

 كان لها اْلثر الكبير في إخراج ىذا العمل بهذه الصورة.  قيمة على ما قدمو لي من معلومات

 ،اْلستاذ عبدالعزيز خالد الصغير ئييسعدني في ىذا المقام أن أقدم شكري وامتناني لزمَلكما 

 ن واْلستاذ عادل رمضا ،واْلستاذ عبدالمنعم موسى علي

 أثناء الدراسة الميدانية ..في على مساعدتهم القيمة لي 

أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصباح المقصبي واإلخوة العاملين بمعشبة قورينا كذلك ويسرني  
 .وفصائلها جناس نباتات المنققةْلتعريف التصنيف و البقسم النبات كلية العلوم على ما قاموا بو من 

ي أن أتقدم بشكري وتقديري إلى الدكتور السنوسي عبدالقادر الزني بكلية الموارد القبيعية جامعة عمر وَل يوفتن
 بيانات ذات العَلقة بموضوع الدراسة.المعلومات و الالمختار لما قدمو لي من 

على  يصولير في حببالقاسم الورفلي الذي كان لو الفضل الك إلى اْلخكما أتوجو بخالص الشكر وعظيم اَلمتنان 
وكذلك أجد نفسي مديناً بالشكر لألستاذ حسن  ،بيانات مناخية عن المحقات المقرية الدائمة في منققة الدراسة

وكذلك تعدادات  ،صالح حسين على ما قدمو لي من معلومات وبيانات خاصة بتعدادات سكان منققة الدراسة
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ا قدمو لي من معلومات خاصة بأعداد الثروة الحيوانية لم، وسأظل ممتناً أيضاً للمهندس فتحي علي الكليلي ،زراعية
 بمنققة الدراسة..

العامة للمياه فرع المنققة الشرقية على  الهيأةخوة العاملين بمختبر إلى اإلكذلك تقدير  و كما أوجو خالص شكري 
 في الحصول على نتائج تحليل تربة منققة الدراسة.. معي وقفتهم الجادة

واْلستاذ علي مفتاح بقسم اإلحصاء   ،واْلستاذ راضي عبدالرحيم ،الدكتور جَلل أمعيقي ويجدر بي أن أنوه بفضل
ن أنسى فَل أنسى أصحاب إو ، علوم المرج على عونهم الكبير لي في رسم بعض اْلشكال البيانيةالكلية اآلداب و 

طاىر، وأحمد محمد،  ومحمد جاب اهلل، وطاىر عمر، وخالد صالح، فائز ،علي سليماناإلخوة الكرام وىم  فضل 
وعبدالمولى عبدالقادر، خالد فرج، ومحمد جبريل ومحمد عبدالحميد، ومصقفى فرج، ويونس علي، محمد سالم 

 ،مساعدة في الدراسة الميدانيةعلى تقديمهم ليد العون وال

أل اهلل أن من لم أذكر ونسو  ن ذكرتُ مفي إنجاز ىذا البحث م أسهمبالشكر والتقدير إلى كل من  قدموأخيراً أت
 يجعل ذلك في ميزان حسناتهم..

 واهلل املوفق  ،،

 الباحث ...
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 فهرس املىضىعبت

 ص المكضكع البند

 أ اآلية. 

 ب اإلىداء. 

 د -ج الشكر كالتقدير. 

 ك-ق فيرس المكضكعات. 

 ط -ز  فيرس الجداكؿ 

 ؿ –م  فيرس األشكاؿ.  

 س –ـ  .ةفيرس الصكر الفكتكغرافي 

 ؼ –ع  فيرس المالحؽ. 

 ؽ-ص  الممخص. 

 االطار النظرم كالمنيجي لمدراسة.

 6-2 تمييد. 

 7-6 مشكمة الدراسة. 1

 7 أىمية الدراسة. 2

 8 أىداؼ الدراسة. 3

 9-8 ة الدراسة.منطق 4

 20-11 الدراسات السابقة. 5
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 ص المكضكع البند

 20 فركض الدراسة. 6

 28-20 ة.منيجية الدراسة أك االجراءات المنيجي 7

 الفصؿ االكؿ

 103-29 الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة. (1)

 44-30 جيكلكجية المنطقة. 1-1

 59-45 جيكمرفكلكجية المنطقة. 1-2

 78-59 المناخ. 1-3

 89-79 المكارد المائية. 1-4

 98-89 التربة. 1-5

 102-99 األحياء البرية. 1-6

 الفصؿ الثاني

 171-104 الطبيعي بمنطقة الدراسة كمظاىر تدىكره. الغطاء النباتي (2)

 137-107 عي بمنطقة الدراسة طبيعة الغطاء الطبي 2-1

 168-138 مظاىر تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي بالمنقطة. 2-2

 الفصؿ الثالث

 243-172 عكامؿ تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الدراسة. (3)

3-1 
ىػػػػػا عمػػػػػغ تػػػػػدىكر الغطػػػػػاء النبػػػػػاتي الطبيعػػػػػي خصػػػػػائص االمطػػػػػار كا ر 

 194-172 بالمنطقة.
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 ص المكضكع البند

 242-165 العكامؿ البشرية كدكرىا في تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة. 3-2

 الفصؿ الرابع

(4) 
تػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي كأ ػػره عمػػغ بعػػض االنظمػػة البيئيػػة فػػي 

 278-244 منطقة الدراسة.

 251-249 نباتي كأ ره عمغ مدل قابمية التربة لمتعرية.تدىكر الغطاء ال 4-1

تػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي بالمنطقػػة كا ػػره عمػػغ انجػػراؼ كتعريػػة  4-2
 التربة.

252-271 

 278-271 تدىكر الغطاء النباتي كأ ره عمغ انقراض بعض الحيكانات البرية. 4-3

4-4 
نػػػػكاع النباتيػػػػة تػػػػدىكر الغطػػػػاء النبػػػػاتي كأ ػػػػره عمػػػػغ انقػػػػراض بعػػػػض اال

 285-279 كتناقص أعداد بعضيا االخر.

 307-289 النتائج كالتكصيات. 

 352-308 المالحؽ. 

 366-353 قائمة المصادر كالمراجع. 
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 فهرس اجلداول

 ص الجدكؿ البند

 60 المحطات المناخية كالمطرية في منطقة الدراسة كالمناطؽ المجاكرة. 1-1

 81 ركغرافية لبعض األكدية في منطقة الدراسة.الخصائص الييد 1-2

 84 ـ.2002الصياريج المنفذة في منطقة الدراسة حتغ عاـ  1-3

 86 ـ.2013السدكد المائية المقامة بالمنطقة حتغ عاـ  1-4

1-5 
نتاجيتيا فػي منطقػة الدراسػة حتػغ عػاـ  عدد اآلبار الجكفية كأعمقيا كا 

 88 ـ.2010

سػػػتعماؿ الحضػػػرم كالحقػػػكؿ المائيػػػة المقترحػػػة فػػػي اإلمػػػداد المػػػائي لال 1-6
 منطقة الدراسة.

89 

 92 بعض الخصائص الميكانيكية لمتربة لمنطقة الدراسة. 1-7

 94 بعض الخصائص الكيميائية لمترب بمنطقة الدراسة. 1-8

1-9 
األسػػماء المحميػػة كالعمميػػة كرتػػب كفصػػائؿ الحيكانػػات ال ديػػة بمنطقػػة 

 الدراسة.
100 

1-10 
سػػػػماء المحميػػػػة كالعمميػػػػة كرتػػػػب كفصػػػػائؿ بعػػػػض الطيػػػػكر بمنطقػػػػة األ

 101 الدراسة.

1-11 
األسماء العممية كالمحمية لبعض الزكاحؼ بمنطقة الدراسة كمسػميات 

 102 سكاف المنطقة ليذه الزكاحؼ.

 112 مجمكعة األشجار كالشجيرات الطكيمة بالمنطقة. 2-1



  

11 

 

 ص الجدكؿ البند

 113 نطقة.مجمكعة الشجيرات القصيرة المعمرة بالم 2-2

 115-114 مجمكعة المعمرات العشبية بمنطقة الدراسة. 2-3

 118-116 مجمكعة األعشاب الحكلية بمنطقة الدراسة. 2-4

2-5 
الفصػػػػائؿ كعػػػػدد األجنػػػػاس كاألنػػػػكاع لمنباتػػػػات الطبيعيػػػػة فػػػػي منطقػػػػة 

 123-122 الدراسة.

 130-127 األنكاع النباتية في الجزء الشمالي مف منطقة الدراسة. 2-6

 135-133 األنكاع النباتية في الجزء الجنكبي مف منطقة الدراسة. 2-7

 142-140 ك افة ككفرة كتكرار بعض األنكاع النباتية في المنطقة. 2-8

 156 تفضيؿ الحيكانات الرعكية لألنكاع النباتية. 2-9

 162-161 في منطقة الدراسة. ةاألنكاع النباتية المستساغ 2-10

 167-165 النباتية غير المستساغة في منطقة الدراسة. األنكاع 2-11

3-1 
العالقػػة بػػيف االبتعػػاد كاالرتفػػاع عػػف البحػػر كمعػػدالت سػػقكط االمطػػار 

 174 في منطقة الدراسة.

3-2 
متكسػػػػطات األمطػػػػار السػػػػنكية كعػػػػدد السػػػػنكات فػػػػكؽ كدكف المتكسػػػػط 

اس العاـ كنسبتيا المئكية في محطات منطقة الدراسػة خػالؿ فتػرة القيػ
 )بالممـ(.

179 

 180 اتجاىات التغير العاـ في كميات األمطار السنكية. 3-3

 188 المتكسط الشيرم لدرجات الحرارة كالمتكسط الشيرم لألمطار في محطة جردس. 3-4
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 ص الجدكؿ البند

3-5 
المتكسػػط الشػػيرم لػػدرجات الحػػرارة كالمتكسػػط الشػػيرم لألمطػػار فػػػي 

 189 محطة الخركبة.

3-6 
نباتية التػي اقترحيػا ديمػارتكف كتبناىػا شػرؼ عمػغ األقاليـ المناخية كال

 192 أساس القيمة الفعمية لألمطار.

3-7 
القيمة الفعمية لألمطار كاألقاليـ المناخية كالنباتية في محطات 
 193 منطقة الدراسة كفقان لمعادلة شرؼ كالحدكد المناخية لديمارتكف.

3-8 
-1973رة مػػػف )الزيػػػادة فػػػي عػػػدد سػػػكاف منطقػػػة الدراسػػػة خػػػالؿ الفتػػػ

 198 ـ(.2006

3-9 
تطكر عدد المساكف كالمباني كالمنشػتت بمنطقػة الدراسػة خػالؿ الفتػرة 

 200 ـ(.2006-1995ما بيف )

 202 طرؽ المكاصالت التي تحت اإلنجاز أك االنشاء بمنطقة الدراسة. 3-10

 202 طرؽ جديدة مستيدؼ تنفيذىا في منطقة الدراسة. 3-11

حتػػػػػغ سػػػػػنة  1980لممػػػػػزارع بالمنطقػػػػػة مػػػػػف سػػػػػنة ) التطػػػػػكر العػػػػػددم 3-12
 ـ( مع بياف مساحة ىذه المزارع باليكتار.1995

207 

 208 ـ(.2003عدد الحيازات القزمية في منطقة الدراسة خالؿ عاـ ) 3-13

3-14 
تزايػػػد أعػػػداد حيكانػػػات الرعػػػي فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة خػػػالؿ الفتػػػرة مػػػف 

 215 ـ(.1987-2008)

 229 ـ(.2006-1998نطقة الدراسة مف عاـ )أعماؿ القطع في م 3-15

 232 األشجار المقطكعة في المكاقع المدركسة في منطقة الدراسة. 3-16
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 ص الجدكؿ البند

4-1 
بعػػض خػػػكاص تربػػة منطقػػػة الدراسػػػة التػػي ليػػػا صػػمة بتحديػػػد قابميتيػػػا 

 251 لمتعرية.

4-2 
أنػػػػكاع األحيػػػػاء البريػػػػة التػػػػي كانػػػػت تعػػػػيش فػػػػي الجبػػػػؿ األخضػػػػر فػػػػي 

 273 عاشت فيو. الماضي كالزمف الذم

4-3 
الحيكانػػات ال ديػػة كالطيػػكر المنقرضػػة كالميػػددة بػػاإلنقراض فػػي الكقػػت 
الحػػالي مػػف المنطقػػة بسػػبب نشػػاطات اإلنسػػاف اتجػػاه الغطػػاء النبػػاتي 

 الطبيعي.
278 
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 فهرس االشكبل

 ص الشكؿ البند

 10 المكقع الفمكي كالجغرافي لمنطقة الدراسة. 1

 23 تي كعينات التربة بمنطقة الدراسة.مكقع دراسة الغطاء النبا 2

 31 التككينات الجيكلكجية بمنطقة الدراسة. 1-1

 32 العمكد الطبقي )االسترانجرافي( العاـ في منطقة الدراسة. 1-2

التاريخ الجيكلكجي لمنطقة الدراسػة مػف العصػر الطباشػيرم العمػكم حتػغ الػزمف  1-3
 ال الث.

44 

 47 دراسة.خريطة كنتكرية لمنطقة ال 1-4

 48 نمكذج األرتفاع الرقمي بمنطقة الدراسة باألمتار 1-5

 48 انحدارات سطح األرض بمنطقة الدراسة  1-6

 50 اتجاه انحدارات سطح األرض بالمنطقة 1-7

 55 الظكاىر الجيكمكرفكلكجية في منطقة الدراسة. 1-8

 61 المجاكرة.المحطات المناخية كالمطرية في منطقة الدراسة كالمناطؽ  1-9

 64 المتكسط الشيرم لكميات األمطار في محطة جردس )بالممـ(. 1-10

 65 المتكسط الشيرم لكميات األمطار في محطة تاكنس )بالممـ(. 1-11

 65 المتكسط الشيرم لكميات األمطار في محطة بكغساؿ )بالممـ(. 1-12
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 الممخص

كأ ره عمغ األنظمة  الغطاء النباتي الطبيعي تناكلت ىذه الدراسة بالبحث كالتحميؿ مشكمة تدىكر
 البيئية في المنطقة الكاقعة ما بيف جردس كتاكنس بالجبؿ األخضر.

حيث تبيف مف الدراسة أف الغطاء النباتي بالمنطقة ينتمي بنيكيان إلغ أربع مجمكعات نباتية  
لغ عدد مف الفصائؿ النباتية بنيكية مميزة، كما تبيف أف األنكاع النباتية بالمنطقة تنتمي نباتيان إ

المختمفة، يتفرع منيا أك ر مف جنس نباتي، فقد كصؿ عدد النباتات الطبيعية التي جمعت بالمنطقة 
 ( جنسان نباتيان.92( فصمية نباتية يتفرع منيا )39( نكعان نباتيان تنتمي إلغ )114إلغ حكالي )

المنطقة في تناقص ك افة ككفرة كتكرار كقد تم مت  أىـ مظاىر تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي ب
األشجار كالشجيرات الطكيمة كالمعمرة التي ليا أىمية بيئية كرعكية كاقتصادية، كارتفاع ك افة ككفرة 

كتكرار األنكاع النباتية التي تم ؿ مرحمة متدنية مف التعاقب النباتي التراجعي، إضافةن إلغ زيادة نسبة 
غة كعديمة األىمية عمغ حساب األنكاع النباتية المستساغة إذ بمغت األنكاع النباتية غير المستسا

%( مف األنكاع المستساغة،  كقد اتضح أف 31%( مقابؿ )69نسبة األنكاع غير المستساغة )
 لمعكامؿ الطبيعية المتم مة في خصائص سقكط األمطار تت يران مساندان في تدىكر النباتات الطبيعية. 

يي السبب الرئيسي كاألقكل في تناقص ك افة الغطاء النباتي بالمنطقة، أما العكامؿ البشرية ف
كتدىكر نكعيتو، كذلؾ مف خالؿ الزيادة السكانية كالتكسع العمراني كالتكسع الزراعي كالرعي كالجائر 

كالحرائؽ كقطع األشجار كشجيرات لألغراض المختمفة، باإلضافة إلغ التمكث بالنفايات الصمبة 
 راعية كالصناعية كالتمكث بمياه الصرؼ الصحي كالمحاجر كالكسارات.المنزلية كالز 

كقد ادت كؿ ىذه العكامؿ الغ إنعكاسات سمبية سببت في انجراؼ التربة كتعريتيا، كحدكث 
العكاصؼ الغيبارية، كانخفاض نسبة المادة العضكية بالتربة، كزيادة قابميتيا لمتعرية، كتناقص أعداد 

، كانقراض بعضيا اآلخر، باإلضافة إلغ انقراض بعض األنكاع النباتية بعض الحيكانات البرية
 الميمة في األجزاء الجنكبية مف المنطقة، كتناقص أعداد بعضيا اآلخر في األجزاء الشمالية منيا.

كقد أقترح  العديد مف السبؿ كالتكصيات العممية  مف شتنيا أف تسيـ  في حؿ ىذه المشكمة البيئية 
 لغ مرحمة حرجة تككف فييا المعالجة أمران غير يسير.قبؿ كصكليا إ
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 تمهٌد: 

 ،قضية العالقة بػيف اإلنسػاف كالبيئػة أصػبحت مػف القضػايا المعاصػرة كالممحػةأف 
ف كصػػمت ىػػذه العالقػػة إلػػغ درجػػة كبيػػرة مػػف التػػدىكر كالخمػػؿ كمػػا تمخػػض عػػف ىػػذا أبعػػد 

ي ذلػػػؾ الػػػدكؿ ، يسػػػتكم فػػػة خطيػػػرة باتػػػت تيػػػدد البشػػػرية جمعػػػاءالخمػػػؿ مػػػف مشػػػكالت بيئيػػػ
 .   (1)كانعكاسان لمكضع البيئي الخطر كالمتدىكر ، مة كالدكؿ النامية عمغ حد سكاءالمتقد

أصػػبحت الدراسػػات البيئيػػة كالفيػػـ المضػػطرد لمكسػػط البيئػػي الطبيعػػي كالحضػػارم 
، كقػد تزايػدت ات مػف القػرف الماضػييرت فػي السػبعينمف أبرز التطكرات العممية التػي ظيػ

كالتطبيقيػػػة لعمػػػـك البيئػػػة بسػػػبب تعػػػاظـ التػػػت ير السػػػمبي لألنشػػػطة البشػػػرية األىميػػػة العمميػػػة 
، كيتم ػػؿ دكر عمػػـك ئػػي ممػػا أدل إلػػغ اإلخػػالؿ بتكازنيػػاالمتعػػددة فػػي عناصػػر الكسػػط البي

كنظػػػران  ؛يػػػد عكامميػػػا طبيعيػػػة كانػػػت أـ بشػػػريةالبيئػػػة فػػػي تشػػػخيص المشػػػكالت البيئيػػػة كتحد
فقػد بػدأ العػالـ يشػيد فػي ، (2)يػث أسػبابيا كنتائجيػالتنكع المشكالت البيئية المعاصرة مف ح

العديػػد مػػف الخبػػراء كالبػػاح يف  ـالسػػنكات األخيػػرة العديػػد مػػف المػػؤتمرات كالنػػدكات التػػي تضػػ
عمػػغ رأسػػيا مػػؤتمر األمػػـ ككػػاف  فػػي شػػتغ شػػؤكف البيئػػة لصػػيانة البيئػػة كالمحافظػػة عمييػػا

مػـ المتحػدة عػف عيػة العامػة لأل، كمػؤتمر الجم(2:83حػكؿ التنميػة البشػرية عػاـ ) المتحدة
 ، مػؤتمر قمػة األرضلتنمية ال ػاني، كمؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة كا(2:88التصحر عاـ )

ات ناقشت ىذه المؤتمرات كغيرىا مف المػؤتمر  حيث، ( لمناقشة ىذا المكضكع3::2عاـ )
ؿ ء النبػػاتي بكضػػكح فػػي جػػدك بػػرز تالشػػي الغطػػاقػػد ، ك ع التػػدىكر البيئػػيك كالنػػدكات مكضػػ

ت بػػتف الغطػػاء النبػػاتي بصػػفة عامػػة يتعػػرض إلػػغ تنػػاقص كبيػػر فػػي ر ، حيػػث أشػػاأعماليػػا
مسػػاحتو كاسػػتنزاؼ سػػريع لمػػكارده ممػػا يفقػػد البشػػرية الك يػػر مػػف قيمتػػو االقتصػػادية كالبيئيػػة 

ك أ، كبالتػػالي فػػدف تػػدىكره كنػػات النظػاـ البيئػػي الطبيعػػي الحػػيىػػـ مكأالتػي منيػػا ككنػػو أحػػد 
ف دلػذلؾ فػكء التصػحر. الطبع إلغ اختالؿ فػي التػكازف البيئػي كنشػتعرضو لتناقص يؤدم ب

يمكػػػف االعتمػػػاد عميػػػو  لػػػذاالمحافظػػػة عميػػػو مػػػف أىػػػـ العكامػػػؿ فػػػي مقاكمػػػة تعريػػػة التربػػػة ، 
األراضػػػي المغطػػػاة  إلػػػغت الدراسػػػات ر بصػػػكرة رئيسػػػية فػػػي التقميػػػؿ مػػػف خطرىػػػا حيػػػث أشػػػا

                                                           
1
 . 24(، ص1::2)اإلسكندرٌة:دار المعارف ،البٌئة واإلنسان دراسة فً مشكالت اإلنسان مع البٌئة،زٌن الدٌن عبدالمقصود،  - 
2
 . 24(، ص3114)عمان:دار الشروف للنشر والتوزٌع ، المدخل إلى علم البٌئة،ٌى فرحان، سامح غرابٌة، ٌح - 
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مػف  ( مػرة أك ػر411ظ بالتربػة بحػكالي )بالنباتات الطبيعية الك يفػة ليػا القػدرة عمػغ االحتفػا
 .(1)لذلؾ فدف التعرية فييا محدكدة لمغاية ؛األراضي المكسمية أك الفصمية

 ي فػػي بيئػػات العػػالـ المختمفػػة يقػػكدإف الحػػديث عػػف تػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػ
، كىػػػي ظػػػاىرة امتػػػداد رقعػػػة األراضػػػي بيعػػػي إلػػػغ الحػػػديث عػػػف ظػػػاىرة التصػػػحربشػػػكؿ ط

، كعمغ حسػاب اب األراضي التي يحتاجيا اإلنسافر القاحمة لإلنتاج عمغ حسالقاحمة كغي
 .    (2)األراضي التي تحتاجيا األنكاع النباتية  كالحيكانية لمبقاء كاالستمرار

حػػدث بسػػرعة يكمػػا أف تػػدىكر الغابػػات تحػػت تػػت ير سػػكء اإلدارة كسػػكء االسػػتغالؿ 
، كيمػر كالرطبػة ،المنػاطؽ شػبو الرطبػة و فػيفي المناطؽ الجافة كشبو الجافة مما ىك عميػ

كالفالحػة  ،بمراحؿ تقيقرية عديدة تبعان لشدة كاستمرارية العكامؿ اليدامة م ؿ القطػع الجػائر
النبػػػاتي  ءكالرعػػػي الجػػػائر التػػػي نتائجيػػػا المباشػػػرة زكاؿ الغطػػػا ،كالحرائػػػؽ المتكػػػررة ،السػػػيئة

، ك ػر تػت يران فػي البيئػة المحميػةأك األصمي كظيكر نباتات  انكية جفافية محميػة أقػؿ إنتاجيػة 
كينػػتج عػػف ذلػػؾ انجػػراؼ فػػي التربػػة كضػػياع فػػي ميػػاه األمطػػار إذ تبػػاف الصػػخر األـ بعػػد 

 .  (3)زكاؿ التربة زكاالن تامان كاند ار الغطاء النباتي نيائيان 
بينمػا يسػبب  ،كما أف القطع السيئ يسبب حدكث فجكات كبيرة داخؿ الغطاء النبػاتي

الة األشجار كميا إلغ تغير في الشركط البيئية المحيطة األمػر الػذم يػؤدم القطع الكمي إز 
، أضػؼ إلػغ كيتسسػب عنػو كسػر لالتػزاف البيئػيمع الزمف إلػغ تغيػر فػي التركيػب النبػاتي 

ىرىػػا ذلػؾ مػػا يتبػع إزالػػة أك تغيػر طبيعػػة الغطػػاء النبػاتي مػػف تػت يرات مناخيػػة تكػكف فػػي ظا
بعػض  اففقػد أمتؤ ر بدكرىا عمغ التنػكع األحيػائي  ، كقدكلكنيا ذات مدل عالمي ،محمية

 حيكانات التػي تعجػز عػف البقػاء كاالسػتمرارالنباتات ك الالعناصر الطبيعية تتم ؿ في أنكاع 
عمػػغ صػػكر الكائنػػات الحيػػة كخاصػػة  ةن ، فتػػؤ ر مباشػػر فػػي الحيػػاة فػػي ظػػؿ التػػدىكر البيئػػي

 .  (4)الحيكانية فتختفي تمامان مف حيز التصحر

                                                           
1

 – 495(، ص ص 3114، )بنغازي: منشورات جامعة قارٌونسسهل بنغازي، دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌة،  محمد عبدهللا المة،  - 

496 . 
2
 .2:4( ن ص2:95ٌت: عالم المعرفة للنشر والتوزٌع، الطبعة الثانٌة، )الكو البٌئة ومشكالتها،رشٌد الحمد، محمد سعٌد صارٌنً،  - 
3

) الزاوٌة: دار الشموع والثقافة،  دراسة فً الجغرافٌة الطبٌعٌة لألراضً اللٌبٌة وظواهرها الكبرى،محمد سالم ضو، سعد جاسم محمد،  - 

 . 358 – 357( ص ص 3117
4
 . :23(، ص3113)كفر الشٌخ : مكتبة العلم واإلٌمان، تدهور األرض خطر العصر، ، محمد السعٌد أبو والً، عادل محمد أبو الخٌر - 
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دىكر الغطاء النبػاتي مػف أك ػر صػكر التػدخؿ البشػرم خطػكرة فػي الغػالؼ ت د  عكيي 
 ك الرعػػػي المسػػػتمر أك الحرائػػػؽ المتكػػػررة نتيجػػػةن أالحيػػػكم سػػػكاءن عػػػف طريػػػؽ القطػػػع الجػػػائر 

 .(1)لعبث اإلنساف بالنار
يتخػػذ التػػدىكر حيػػث ، المراحػػؿ المبكػػرة مػػف عمميػػة التصػػحركيحػػدث التػػدىكر فػػي 
تػدىكر فػي فيػك ال ػاني ، أمػا فػي نقػص ك افػة الغطػاء النبػاتي شكميف رئيسػييف األكؿ يتم ػؿ

، كيبػػدك أف مفيػػـك تػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي بشػػكؿ عػػاـ لػػـ يتبمػػكر (2)نكعيػػة الغطػػاء النبػػاتي
حتػػػغ اآلف لػػػدل الجيػػػات الميتمػػػة بيػػػذا المكضػػػكع كعمػػػغ رأسػػػيا منظمػػػة األغذيػػػة كالزارعػػػة 

(FAO) ي تحػدث داخػؿ الغابػة كتػؤ ر سػمبان عمػغ التغيػرات التػ :عمػغ أنػو وي فعر  نيا تي إ، حيث
اجيػة أك الخدميػة التركيب أك الكظيفة لمكقع معيف كتؤدم بالتالي إلغ انخفػاض قدرتػو اإلنت

 .أك اال نيف معان 
( فقػػػد عرفػػػت التػػػدىكر ITTOأمػػػا المنظمػػػة الدكليػػػة لمغابػػػات االسػػػتكائية باليابػػػاف )

فير المنػػػػافع التػػػػي تشػػػػمؿ االنخفػػػػاض طكيػػػػؿ المػػػػدل فػػػػي قػػػػدرة الغابػػػػة عمػػػػغ تػػػػك  :عمػػػغ أنػػػػو
، كقد كضع أيضان برنامج األمـ المتحػدة كالخدمات ،كالمنتجات ،لتنكع الحيكمكا ،االخشاب
بفعػػػؿ األنشػػػطة  غابػػػة  انكيػػػة فقػػػدت :( تعريفػػػان لمغابػػػة المتػػػدىكرة عمػػػغ أنيػػػاUNEPلمبيئػػػة )

لغابػػػة ا أك اإلنتاجيػػػة التػػػي عػػػادة مػػػا تظيػػػر ،البشػػػرية التركيػػػب كالكظيفػػػة كالتكػػػكيف النػػػكعي
، فػػػػدف الغابػػػة المتػػػػدىكرة تكػػػػكف أقػػػؿ إنتاجيػػػػة كتػػػػكفير ، كعميػػػػوونفسػػػالمكقػػػػع الطبيعيػػػة عنػػػػد 

 .(3)خدمات أقؿ في المكقع المعيف كما تكفر تنكعان حيكيان محدكدان ال
يطمػػػؽ عمػػػغ الغطػػػاء النبػػػاتي  ان عامػػػ ان مصػػػطمحبكصػػػفو كيسػػػتخدـ مصػػػطمح الغابػػػة 

، كمػػػا درجػػػة ك افتػػػو كخصائصػػػوميمػػػا كانػػػت  ،ضالغػػػابي فػػػي أم مكػػػاف عمػػػغ سػػػطح األر 
   .(4)يم ؿ إقميمان حيكيان مميزان عف باقي األقاليـ الحيكية األخرل

إف ظػاىرة تػػدىكر الغطػػاء النبػاتي الطبيعػػي ال تتركػػز فػػي إقمػيـ أك دكلػػة معينػػة بػػؿ 
فػػػي العػػػالـ مػػػف أسػػػكاء  ،، كتعػػػد أراضػػػي المنػػػاطؽ الجافػػػة(5)تعػػػاني منيػػػا الك يػػػر مػػػف الػػػدكؿ

                                                           
1
 .351(، ص3123دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، : ، )عمانالمدخل إلى علم البٌئة علً سالم الشواورة،  - 
2
 . :33( ص 3111، )اإلسكندرٌة : منشاة المعارف، قضاٌا البٌئة المعاصرةزٌن الدٌن عبدالمقصود،  - 
3

دراسة وتقٌٌم الغطاء النباتً الطبٌعً بمنطقة الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة، جامعة عمر المختار، مشروع جنوب الجبل األخضر الزراعً،  - 

 . 99، ص 3116غٌر منشور (،  –التقرٌر النهائً، ) تقرٌر الجبل األخضر . 
4
 . 241 – 98(، ص ص :2:8كندرٌة : منشاة المعارف، ، )اإلسأسس الجغرافٌا الحٌوٌة زٌن الدٌن عبد المقصود،  - 
5
 جامعة عمر المختار، مشروع جنوب الجبل األخضر، التقرٌر النهائً، المرجع السابق، ص. - 
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، (1)%( مف أراضي العػالـ51، حيث تغطي أك ر مف )تعرضان لمتدىكر لمناطؽ في العالـا
كتقػػع ليبيػػا ضػػمف المنػػاطؽ الجافػػة حيػػث تقػػؿ فييػػا معػػدالت ىطػػكؿ األمطػػار أك تنعػػدـ فػػي 

 .  (2)أجزاء كبيرة منيا
 ،كتعتبر غابات كمراعػي الجبػؿ األخضػر بم ابػة الغطػاء النبػاتي الػذركم فػي ليبيػا

، كلكػػف االسػػتنزاؼ المسػػتمر لتنػػكع الحيػػكم كالكتمػػة الحيػػةحيػػة اي أنظمػػة رئيسػػية مػػف ناىػػك 
نتاجيتػو بصػكرة كبيػرة ممػا أدل فػي بعػض المنػاطؽ إ لػغ تزايػد ليذا المكرد قمؿ مف تنكعو كا 

، كمػف المؤسػؼ حقػان أف الغابػات فػي بدايػة األمػر كػاف ينظػر خطر الزحؼ الصحراكم بيا
لػػذا فػػدف التنميػػة  ؛تػػكفير الغػػذاءلعمػػراف كالمكاصػػالت ك ليػػا مجػػرد عقبػػة أمػػاـ االسػػتيطاف كا

ف االسػػػتعماؿ العشػػػكائي لممػػػكارد كجػػػكد تكافػػػؽ بػػػيف اإلنسػػػاف كالبيئػػػة المسػػػتدامة تتطمػػػب ، كا 
بػػػالنظر إلػػػغ التغيػػػرات الكبيػػػرة فػػػي  . ػػػاران سػػػمبية عمػػػغ البيئػػػة كالتنميػػػة فػػػي آف كاحػػػدآيتػػػرؾ 

ر جػػديان فػػي ، فدنػػو مػػف الضػػركرم التفكيػػإقمػػيـ الجبػػؿ األخضػػري ء النبػػاتي فػػمسػػاحة الغطػػا
ىػػذه الدراسػػة بالبحػػث كالتحميػػؿ لدراسػػة  قامػػتلػػذا  ؛كضػػع الضػػكابط لمحػػد مػػف ىػػذا التػػدىكر

تػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي كأ ػػره عمػػغ األنظمػػة البيئيػػة فػػي المنطقػػة الكاقعػػة مػػا بػػيف 
ضػكء عمػغ ىػذه المشػكمة جردس كتاكنس بالجبؿ األخضػر، لتكػكف إحػدل كسػائؿ تسػميط ال

 .  قبؿ تفاقميا
، حيػػث تشػػمؿ المقدمػػة العامػػة فصػػكؿ ةبمقدمػػة عامػػة كأربعػػجػػاءت ىػػذه الدراسػػة ك 

منطقػػػػػة الدراسػػػػػة كالدراسػػػػػات السػػػػػابقة، تحديػػػػػد مشػػػػػكمة البحػػػػػث كأىميتػػػػػو كأىدافػػػػػو كتحديػػػػػد 
 ػـ عػرض  ،طػار النظػرم لمبحػثككميا تم ػؿ اإل اكمنياجيتيباإلضافة إلغ فركض الدراسة 

 .  الفصكؿ
مػػػػػػػػػػػػػف  يعيػػػػػػػػػػػػػة لمنطقػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػةيتنػػػػػػػػػػػػػاكؿ الفصػػػػػػػػػػػػػؿ األكؿ الخصػػػػػػػػػػػػػائص الطب

د كالمػػػػػػػػػػػػػػػػكار  ،كالمنػػػػػػػػػػػػػػػػاخ كالتربػػػػػػػػػػػػػػػػة ،رفكلجيتيػػػػػػػػػػػػػػػػامك يحيػػػػػػػػػػػػػػػػث جيكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػا المنطقػػػػػػػػػػػػػػػػة كج
تي يتنػػػػػػػػػػػػػاكؿ الغطػػػػػػػػػػػػػاء النبػػػػػػػػػػػػػاف، أمػػػػػػػػػػػػػا الفصػػػػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػػػػاني المائيػػػػػػػػػػػػػة كاألحيػػػػػػػػػػػػػاء البريػػػػػػػػػػػػػة
 .بمنطقة الدراسة كمظاىر تدىكره

                                                           
1
 . 21محمد السعٌد أبو والً، عادل أبو الخٌر، المرجع السابق، ص - 
2
 .:34محمد سالم ضو، سعد جاسم محمد، المرجع السابق، ص - 
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األسباب كالعكامؿ المؤدية إلغ تدىكر الغطاء النباتي فيدرس أما الفصؿ ال الث 
 الطبيعية كالبشرية.طبيعي بالمنطقة ال

مغ مكشؼ عف أ ر تدىكر الغطاء النباتي علالفصؿ الرابع كاألخير  خصصفي حيف 
، باإلضافة إلغ الخاتمة التي تتضمف النتائج كالتكصيات بعض األنظمة البيئية بالمنطقة

ىذه  مة فيكقائمة المراجع كالمصادر المستخد ،كالمالحؽ ،التي تكصمت إلييا الدراسة
 .الدراسة

 مشكمة الدراسة: -1
خضر عة ما بيف جردس كتاكنس بالجبؿ األجزاء عديدة مف المنطقة الكاقأتعاني 

مف تالشي كبير في مساحة الغطاء النباتي الطبيعي كتدىكر نكعيتو كعدـ قدرتو عمغ 
 بيفكمف  ،المنطقة عدة دالئؿ كبشكؿ كاضح تشير لذلؾفي التجدد الطبيعي، فقد ظيرت 

ىمية م ؿ نبات كعديمة األ غةسامستالنكاع النباتية غير دالئؿ االنتشار الكاسع لألىذه ال
ضافة باإل ،نمك فيياكبصؿ فرعكف كالعنصؿ غازية كغريبة في غير بيئتيا التي ت ةالنميم

ىمية الكبيرة في إلغ تناقص ك افة ككفرة كتكرار األنكاع النباتية المستساغة كذات األ
نكاع ، السيما األمحدكدة كضيقة ماكفأرىا في اسكتقزميا كانحالمحافظة عمغ البيئة 

فضالن  ،كنبات الزيتكف البرم كالخركب كالشمارم كالسخاب ريةالشجرية كالشجي النباتية
 عف انقراضيا نيائيان مف بعض المكاقع.

فكؿ ىذه التغيرات التي حد ت في طبيعة نمك النباتات الطبيعية كما تجمغ عقب 
آ ار بيئية خطيرة عمغ باقي مككنات النظاـ البيئي الطبيعي األخرل، ىذا التغير مف 

كانت الحاجة ضركرية كحتمية ، لذا فيي تصكر مظاىر التدىكر البيئي الشامؿ بالمنطقة
لرئيسية التي كانت كراء لتسميط الضكء عمغ ىذه المشكمة البيئية لمكقكؼ عمغ األسباب ا

غة مشكمة ىذه الدراسة عمغ النحك التالغ الغ كتتسيسا ن عمغ ما سبؽ يمكف صياحدك يا 
أم مدل كصؿ تدىكر النباتات الطبيعية بالمنطقة الكاقعة ما بيف جردس كتاكنس كما 

 ىي نتائجيا المترتبة عمغ األنظمة البئية ؟
 أهمٌة الدراسة:   -2

حدل أىـ المشكالت البيئية الخطيرة مف تناكليا ألتكمف أىمية ىذه الدراسة في 
كىي مشكمة تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي كأ ره عمغ األنظمة البيئية  ،افيمنظكر جغر 
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قميـ الجبؿ األخضر إقميـ ىك مف أغنغ أقاليـ ليبيا بنباتاتو الطبيعية كىك إفي جزء مف 
، كبالتالي فدف المنطقة تزخر بغطاء نباتي طبيعي منو الذم تعد منطقة الدراسة جزءان 

يتو ، باإلضافة إلغ أىملما يكفره مف غذاء لمحيكانات ؛نيةحيكايمان لم ركة الميشكؿ مصدران 
ف التدىكر كاالستنزاؼ ، األمر الذم يجعؿ المحافظة عميو مالبيئية كاالقتصادية كالطبية

 .ضركرة ممحة
عامالن مساعدان  ، في ككف أف ىذه الدراسة قد تككف كما ترجع أىميتيا أيضان 

 ادة بيانات رئيسية لمزيد مف الدراسات مف ىذقاعفي كضع كمتخذم القرار  ،لمباح يف
 .النكع بالمنطقة

 
  داف الدراسة:أه -3

 :  دؼ ىذه الدراسة إلغ تحقيؽ ما يميتي
كالعكامػػػػؿ  ،الجغرافػػػػي كتكزيعػػػو ،كتصػػػػنيفاتو ،غطػػػاء النبػػػػاتي بالمنطقػػػةمعرفػػػة طبيعػػػػة ال  (2

 .  المؤ رة في ذلؾ التكزيع

نػكاع النباتيػة فػي رض ليػا بعػض األدراسة كتحميؿ مظاىر كمؤشرات التدىكر التي تتعػ  (3
 . منطقة الدراسة

تحديػػػد األسػػػباب كالعكامػػػؿ التػػػي أدت إلػػػغ تػػػدىكر الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي بالمنطقػػػة   (4
 .دكف استمرارىا ةكالبشرية لمحيمكل ،الطبيعية منيا

النبػػاتي الطبيعػػي  تكضػػيح بعػػض النتػػائج كاآل ػػار البيئيػػة المترتبػػة عمػػغ تػػدىكر الغطػػاء  (5
 .دراسةبمنطقة ال

ف تسػػػػاىـ فػػػػي الحفػػػػاظ عمػػػػغ الغطػػػػاء النبػػػػاتي أطػػػػرح سػػػػبؿ كتكصػػػػيات عمميػػػػة يمكػػػػف   (6
   .كمنطقة الجبؿ األخضر بصفة عامة ،الطبيعي في منطقة الدراسة بصفة خاصة

  منطقة الدراسة: -4

 39 :64)  ك( 143 :28 :51//) ف دائرتػػي عػػرض ػػػػة مػػا بيػػػػػدراسػػػػػقة الػتقػػع منطػػ
كخطػػ (143: كتبمػػا مسػػاحتيا  (132: 19/: 61//)ك  (131 :68 :17)ي طػػكؿشػػماال ن شػػرقا ن

 .( 3كـ  3475846988الكمية )
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أمػػػػػا أمتػػػػػدادىا مػػػػػف الشػػػػػماؿ الػػػػػي الجنػػػػػكب فكػػػػػاف )   ىكتػػػػػار ( 34758مػػػػػا يعػػػػػادؿ )  أم
كػػػـ (  295437كػػػـ (فػػػي حػػػيف كصػػػؿ أمتػػػدادىا مػػػف الشػػػرؽ الػػػي الغػػػرب الػػػغ ) 325858

مػف تػاكنس شػرقا ن الػغ زاكيػة القصػكر غربػا ن  كػـ ( كىػي تمتػد 8252:9كسجؿ محيطيا ) 
 (   2كمف كادم الرم اية جنكبا ن الغ الطريؽ الرئيسي بتاكنس شماأل ن الشكؿ ) 

 ةكتضػػػـ المنطقػػػة بعػػػض المراكػػػز الحضػػػرية كىػػػي بمػػػدة جػػػردس العبيػػػد كبمػػػدة البنيػػػ
، باإلضػػػافة إلػػػغ بعػػػض التجمعػػػات السػػػكانية ط سػػػاس كبمػػػدة تػػػاكنس كزاكيػػػة القصػػػكركغػػػك 
 . قرنات كالمشؿيرة كىي المطيميس كالمالصغ

 
 -أسباب أختيار مكضكع كمنطقة الدراسة :

 .  الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقةكضكح مؤشرات تدىكر   (2

الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي رشػػػيدة عمػػػغ الزيػػػادة حػػػدة نشػػػاطات العامػػػؿ البشػػػرم الغيػػػر   (3
ىػػذه الفتػػرة عمػػغ كجػػو  عػػي فػػي، كفػػي مقدمػػة ىػػذه النشػػاطات عمميػػة التكسػػع الزرابالمنطقػػة

، كىي الفترة التي غابت فييا الييئات المتخصصػة بحمايػة الغطػاء النبػاتي فػي الخصكص
 .راسة بصفة خاصة كليبيا بصفة عامةالجبؿ األخضر كمنطقة الد

حػد قاطنييػا ممػا يسػيؿ عميػو أراضي المنطقػة باعتبػاره أالمعرفة الجيدة لمباحث لمعظـ   (4
سػػياـ لكضػػع فة الػػغ رغبػػة الباحػػث الجػػادة فػػي اإلضػػاباإل ،نيػػةعمميػػة اجػػراء الدراسػػة الميدا

  حمكؿ لمشكمة تدىكر الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة.
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 ( 1شكؿ ) 
 مكقع كحدكد منطقة الدراسة

 
 

  61111:  2أعدت الخريطة بتصرؼ مف خريطة طبكغرافية بمقياس  -المصدر :     
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 س الصادرتيف عف خرائظ الميندسيف بسالح الجكل األمريكيلكحة جردس العبيد كلكحة تاكن       

 

  :الدراسات السابقة -5

نالػػػػػت الدراسػػػػػات المتعمقػػػػػة بتػػػػػدىكر الغطػػػػػاء النبػػػػػاتي الطبيعػػػػػي جانبػػػػػان كبيػػػػػران مػػػػػف 
اآلكنػػة األخيػػرة مػػػف  االىتمامػػات البػػاح يف كالمتخصصػػيف فػػي عػػدة مجػػاالت كخاصػػةن فػػي

ؾ الفعمػػػي لمػػػدل خطػػػكرة ىػػػذه ف اإلدرا، كقػػػد انب قػػػت تمػػػؾ االىتمامػػػات عػػػالقػػػرف الماضػػػي
 .المشكمة

كفيمػػػا يمػػػي  ه االىتمامػػػاتذكقػػػد حظيػػػت منطقػػػة الجبػػػؿ االخضػػػر بنصػػػيبيا مػػػف ىػػػ
عػػرض ألىػػـ الدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مشػػكمة تػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي فػػي 

فػي مػف مظػاىر التػدىكر البيئػي  ظػاىرةن باعتبارىػا منطقة الجبؿ األخضػر أك تطرقػت إلييػا 
 اإلقميـ كالتي منيا ما يمي: 

، حيػث (1)(2:95) (كسػادأ) ت المنػاطؽ الجافػة كالقاحمػةدراسة المركػز العربػي لدراسػا -2
طاء النباتي فػي منتػزه قاـ المركز بتحديد عدة نقاط كمكاقع بيئية تـ فييا حصر كدراسة الغ

، باإلضػافة إلػغ اتيػةبعات لدراسة الك افػة النب، كقد استخدـ المركز طريقة المر كادم الككؼ
 .التغطية كالتردد في مجاؿ المراعياستخداـ حمقة )باركر( لدراسة 

 ةكتبػػػيف مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة أف التركيػػػب الشػػػجرم لغابػػػات المنتػػػزه يتػػػتلؼ مػػػف  ال ػػػ
 ة، باإلضػػػافة إلػػػغ  ال ػػػكالصػػػنكبر الحمبػػػي ،كالسػػػركر ،لفينيقػػػيأنػػػكاع رئيسػػػية ىػػػي العرعػػػر ا

 ،كالزيتػكف البػرم ،رافقػة ليػذه األنػكاع كىػي البمػكط القرمػزمأنكاع  انكيػة تكجػد فػي الغالػب م
 ،كالشػػبرؽ ،كالسػػخاب ،الشػػمارمك  ،كالعديػػد مػػف النباتػػات الشػػجيرية منيػػا البطػػـك ،كالخػػركب
، كقػػد بينػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة أف السػػبب الرئيسػػي فػػي انخفػػاض معػػدؿ التكػػا ر كالسػػمكؼ

الحيكانات التي ترعغ فػي  ايد في أعدادالطبيعي لألشجار المككنة لغابات المنطقة ىك التز 
 .افة إلغ تت يرات اإلنساف األخرل، باإلضالمنطقة

 

                                                           
1

دراسة الغطاء اللجنة الشعبٌة العامة لالستصالح الزراعً وتعمٌر األراضً ، مشروع دراسات منتزه وادي الكوف الوطنً، أمانة  - 

المركز العربً لدراسات المناطق الجافة والقاحلة، اكساد، دمشق،  النباتً، الجزء األول، الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة واتجاهات تنمٌتها،

2:95 . 
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 .(1)(Sweco( )2:97دراسة الشركة السكيدية سكيكك ) -3
حيث قامت ىذه الشركة بدراسة المراعػي الطبيعيػة جنػكب الجبػؿ األخضػر كتبػيف 

كالشػػػجيرات المعمػػػرة ف مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة أف المنطقػػػة تسػػػكد فييػػػا مجمكعػػػة مػػػف النباتػػػات 
، أمػػػا فػػػي الجنػػػكب فػػػي شػػػماؿ المنطقػػػة يكيغمػػػب تكاجػػػد األشػػػجار كخاصػػػة العرعػػػر الفينيقػػػ

، باإلضػػػػافة إلػػػػغ تكاجػػػػد مجمكعػػػػة مػػػػف الشػػػػجيرات الغربػػػػي فيغمػػػػب تكاجػػػػد شػػػػجيرات الشػػػػيح
كمػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه األنػػػػكاع الرمػػػػث كالسػػػػدر  ،كالشػػػػجيرات الكبيػػػػرة تنمػػػػك فػػػػي أراضػػػػي الكديػػػػاف

تػػائج ىػػذه الدراسػػة أف المنطقػػة تعػػاني مػػف مشػػكمة الرعػػي الجػػائر مػػف بينػػت نقػػد ك  ،كالقطػػؼ
شػػػتنو أف يػػػؤدم مػػػع الػػػزمف إلػػػغ تعاقػػػب نبػػػاتي تراجعػػػي ينػػػتج عػػػف ىػػػذه التعاقػػػب انقػػػراض 
أجناس نباتية مستسػاغة ذات أىميػة كبيػرة فػي المحافظػة عمػغ البيئػة المحميػة كتػزداد عمػغ 

 .يمة األىميةاتية غير مستساغة كعدحسابيا غالبية األجناس النب
، عبػػػػػػػاس بيػػػػػػػكمي دراسػػػػػػة السنكسػػػػػػػي عبػػػػػػػدالقادر الزنػػػػػػػي، عمػػػػػػػر رمضػػػػػػػاف السػػػػػػػاعدم -4
يمػػة عمػػغ الغطػػاء النبػػاتي م، تناكلػػت الدراسػػة مكضػػكع تػػت ير العكامػػؿ البيئيػػة ال(2)(7::2)

، مع اإلشػارة إلػغ دكر ىػذه العكامػؿ فػي تكزيػع عي في األراضي الرعكية بصفة عامةالطبي
نتاجيتيػػػا بػػػالمراعي الطبيعيػػػة فػػػي المنػػػاطؽ األغطيػػػة النباتيػػػة كك ا فتيػػػا كتركيبيػػػا النػػػكعي كا 
عكاسػػػات ذلػػػؾ عمػػػغ اإلنتػػػاج ، كان(ث )الشػػػرقية  كالكسػػػطغ كالغربيػػػةالجغرافيػػػة الميبيػػػة الػػػ ال

سػػيامو ا  ، حيػث يػؤ ر عمػػغ العائػد االقتصػادم مػف ىػػذا المػكرد الطبيعػي المتجػدد ك الحيػكاني
 مف الغذائي.في األ

سػػػػة أف تػػػػت ير العكامػػػػؿ البيئيػػػػة التػػػػي تتم ػػػػؿ فػػػػي المنػػػػاخ كقػػػػد أكضػػػػحت ىػػػػذه الدرا
باإلضافة إلػغ تػت يرات اإلنسػاف بالمنطقػة الشػمالية الشػرقية التػي أدت  ،كالتضاريس كالتربة

،  Marquis for motionتكػػكيف المػػاكي  اإلػػغ إنتػػاج تكػػكينيف نبػػاتييف بالمنطقػػة كىمػػ
تنمػك فػي المنػاطؽ  ،لمػاكيف غابػات اأ، كبينػت  Steppe for motionكتككيف السيكب 

، بينمػا يتركػز ي تسػتقبؿ كميػات كبيػرة مػف األمطػارالتي يسكد فييا المناخ شػبو الرطػب التػ
إلػػغ  ة، كمػػا أشػػارت الدراسػػنػػاطؽ ذات كميػػات األمطػػار المنخفضػػةتكػػكيف السػػيكب فػػي الم

                                                           
1- Sweco , land survey , mapping and  pasture survey , for , 550,000 hectares of  south  jabal el Kadar area  
final  report  development ( Stockholm , April , 1986 )    

2
قدم فً الندوة القومٌة حول السنوسً عبدالقادر الزنً، وآخرون، "تأثٌر العوامل البٌئٌة على المراعً الطبٌعٌة "، )بحث غٌر منشور(، م - 

 م .7::25/6/2-22تطوٌر المراعً وحماٌة البٌئة فً الوطن العربً، طرابلس، بتارٌخ 
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 ،مػكطكالب ،كالشػمارم ،يأىـ األنكاع النباتيػة التػي تميػز تكػكيف المػاكي كىػي العرعػر الفينيقػ
نبػات يكب ىػي سػ، كأىػـ األنػكاع التػي تميػز تكػكيف الكالسػمكؼ ،كالزيتػكف البػرم ،كالسػخاب
، كما بينت أيضان أف كجكد المجتمع النبػاتي الػذم يسػكده كبصؿ فرعكف ،ناف كالم ،الشبرؽ

الشػرؽ إنمػا يعكػس التػدىكر الشػديد النػاتج عػػف تػدمير اإلنسػاف لمغطػاء النبػاتي عػف طريػػؽ 
ياع جػػػزء كبيػػػر مػػػف الحيػػػاة لعكامػػػؿ البشػػػرية األخػػػرل التػػػي أدت إلػػػغ ضػػػالرعػػػي الجػػػائر كا

، ممػػا أدل إلػػغ انعػػداـ التحديػػد الطبيعػػي كخصكصػػان طبقتػػي األشػػجار كالشػػجيرات، النباتيػػة
، كقػػد تضػػمنت الكرقػػة بعػػض المقترحػػػات أنػػكاع شػػككية أك ػػر تحمػػػالن لمجفػػاؼ ليػػا كظيػػكر

 .يبيافي لصيانتيا ك  ىاكتطكير المراعي الطبيعية لتنمية 
 .   (1)(7::2دراسة عمي عبد عمي عكدة ) – 5

تناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مكضػػػكع تالشػػػي الغطػػػاء النبػػػاتي فػػػي الجبػػػؿ األخضػػػر فػػػي 
، كركػػزت ىػػذه الدراسػػة منطقػػة الممتػػدة مػػا بػػيف مسػػو كالقبػػة، دراسػػة فػػي الجغرافيػػا الحيكيػػةال

، حيػػث تػػـ إيضػػاح يطبيعيػػة المختمفػػة كالغطػػاء النبػػاتعمػػغ أبػػراز العالقػػة بػػيف المقكمػػات ال
الؼ الصخرم )الطبكغرافيا كالتربة( كالغالؼ الجكم )المنػاخ( مػف الترابط القائـ ما بيف الغ

غ التبػػػايف ، كانعكاسػػػات ىػػػذا التػػػرابط عمػػػؼ الحيػػػكم )النبػػػات( مػػػف جيػػػة  انيػػة، كالغػػػالجيػػة
 .  النباتي الكمي كالنكعي

يػػػا النبػػػػات كمػػػا أكضػػػحت الدراسػػػة الضػػػغكط البشػػػرية كالطبيعيػػػة التػػػي يتعػػػرض ل
، كأكضػػػحت يػػػر مػػػف األنػػػكاع النباتيػػػة بالمنطقػػػةدت إلػػػغ تػػػدىكر كاسػػػتنزاؼ الك أالطبيعػػػي ك 

، كانتيػت بكضػع ة كتالشػي الغطػاء النبػاتي الطبيعػييضان النتائج السمبية الناجمة عػف إزالػأ
افظػػػػة عمػػػػغ الغطػػػػاء النبػػػػاتي عػػػػدد مػػػػف التكصػػػػيات التػػػػي يمكػػػػف االسػػػػتفادة منيػػػػا فػػػػي المح

 .  الطبيعي
   (2)(8::2اسة مراد ميالد محمد )در  – 6

اىتمػػػت ىػػػذه الدراسػػػة بتػػػت ير إزالػػػة الغابػػػات الطبيعيػػػة كاسػػػتخداـ أراضػػػييا لمزراعػػػة 
قتػػػػي شػػػػحات كالحمامػػػػة بالجبػػػػػؿ كتػػػػت ير ذلػػػػؾ عمػػػػغ فقػػػػد التربػػػػة بعػػػػػض خصائصػػػػيا بمنط

                                                           
1

علً عبد علً عودة، " تالشً الغطاء النباتً الطبٌعً فً الجبل األخضر فً المنطقة الممتدة ما بٌن مسه والقبة، دراسة فً الجغرافٌا  - 

 م .7::2غٌر منشورة(، قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي ،  -الحٌوٌة "، )رسالة ماجستٌر 
2

مراد مٌالد محمد، " تأثٌر إزالة غطاء الغابات لالستخدام الزراعً على فقد التربة وبعض خصائصها بمنطقتً شحات والحمامة بالجبل  - 

 م. 8::2، كلٌة الزراعة، جامعة عمر المختار، البٌضاء،  غٌر منشورة ( ، قسم التربة والمٌاه –األخضر "،) رسالة ماجستٌر 
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طائيا النباتي الطبيعي تعاني مػف غ، كقد تبيف مف الدراسة أف األرض التي أزيؿ األخضر
 .ير في تربتيا تفكؽ تمؾ التي ما زالت تحتفظ بغطائيا النباتيفقد كب

   .(1)(8::2، محمد عباس بيكمي )دراسة السنكسي الزني، عمر رمضاف الساعدم – 7
جبػػػؿ تناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة تػػػت ير تػػػدىكر الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي فػػػي منطقػػػة ال

ي كالبشػرية التػي تػؤ ر فػ، كتطرقػت إلػغ العكامػؿ الطبيعيػة األخضر عمػغ التنػكع البيكلػكجي
أدت  التػػي ، كتكصػػمت إلػػغ أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف العكامػػؿتػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي بالمنطقػػة

كتراجػع التنػكع البيكلػكجي منيػا مػا ىػك نتػاج العكامػؿ  ،إلغ تػدىكر الغطػاء النبػاتي الطبيعػي
بريػاح ي تككف مصػحكبة كمكجات الحرارة المرتفعة الت ،الطبيعية م ؿ المناخ كقمة األمطار

، كمنيػا عكامػؿ نابعػة مػف األنشػطة المختمفػة لإلنسػاف التػي مػف أىميػا الرعػي جنكبية جافة
الجػػػائر كالرعػػػي المبكػػػر فػػػي أراضػػػي المراعػػػي كبعػػػض أراضػػػي الغابػػػات كقطػػػع األشػػػجار 

، كتحكيػػؿ بعػػض لمراعػػي مػػف أجػػؿ حطػػب الكقػػكد كغيرىػػاكالشػػجيرات فػػي أراض الغابػػات كا
 .دة، كالحرائؽ المتعددة كغير المتعمةزراعي اضو مراعي إلغ أر مناطؽ الغابات كال

 .  (2)(3114دراسة بالقاسـ محمد أبكبكر الجارد ) – 8
تناكلت ىذه الدراسة مشكمة تدىكر المراعػي الطبيعيػة فػي جنػكب الجبػؿ األخضػر 

ة، ذركة، جنػػػػػكب خػػػػػط مطػػػػػر ، الخركبػػػػػ، مػػػػػراكةي المنطقػػػػػة المحصػػػػػكرة مػػػػػا بػػػػػيف تػػػػػاكنسفػػػػػ
كأكضػػػحت أف  ،لدراسػػػة أسػػػباب تػػػدىكر المراعػػػي الطبيعػػػي، كقػػػد ناقشػػػت ىػػػذه اممػػػـ(361)

األ ػر الكبيػر  -المتم مة في مكقع المنطقػة كتضاريسػيا كمناخيػا كتربيػا-لمعكامؿ الطبيعية 
ف أ ػػر العكامػػؿ الطبيعيػػة السػػابقة ، كعمػػغ الػػرغـ مػػتػػدىكر المراعػػي الطبيعيػػة بالمنطقػػةفػػي 
كذلػؾ مػف خػالؿ  ،ة حػدة التػدىكرتف اإلنساف كػاف كالزاؿ يشػكؿ العامػؿ األخطػر فػي زيػادف

كضػػحت الدراسػة أيضػان عػػدة أ، كمػا الزراعػػي عمػغ حسػاب أراضػػي المراعػي عمميػة التكسػع
لك افػػة النباتيػػة فػػي مؤشػػرات تػػدؿ عمػػغ تػػدىكر المراعػػي المتم مػػة فػػي انخفػػاض التغطيػػة كا

، كانتيػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مستسػػػاغةالغيػػػر كارتفػػػاع نسػػػبة األنػػػكاع النباتيػػػة  ،كحػػػدة المسػػػاحة

                                                           
1

مجلة كلٌة اآلداب السنوسً عبدالقادر الزنً، وآخرون، " تأثٌر تدهور الغطاء النباتً فً منطقة الجبل األخضر على التنوع البٌولوجً"،  -

 م .9::2، العدد الثانً ، السنة الثانٌة ، لٌبٌا والعلوم المرج ،
2

د أبوبكر الجارد، " تدهور المراعً الطبٌعٌة  فً جنوب الجبل األخضر فً المنطقة المحصورة ما بٌن تاكنس، مراوة، بالقاسم محم -

 م.3114غٌر منشورة(، قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي،  –الخروبة، ذروة "، )رسالة ماجستٌر 
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حمايػػػة المراعػػػي الطبيعيػػػة بكضػػػع عػػػدد مػػػف التكصػػػيات يمكػػػف االسػػػتفادة منيػػػا فػػػي مجػػػاؿ 
 .كتنميتيا

 (1)(3115دراسة باسط أمبارؾ سعيد أحكيدش ) -9

تناكلت ىذه الدراسة خزاف البذكر في منطقػة جنػكب الجبػؿ األخضػر فػي المنطقػة 
أىػػـ المناشػػط  ، كتطرقػػت إلػػغكالحمامػػة، بػػيف تػػاكنس، كالخركبػػة، كأسػػمنطو المحصػػكرة مػػا

، كبينػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة أف منطقػػة قندكلػػة التػػي ليػػا تػػت ير عمػػغ خػػزاف البػػذكر البشػػرية
، (3بػػذرة /ـ 2161كقصػػر المجػػاىير احتػػكت عمػػغ أكبػػر رصػػيد لمبػػذكر الػػذم بمػػا حػػكالي )

بػػذرة  3377بينمػػا احتػػكت منطقػػة مػػراكة كذركة عمػػغ أقػػؿ رصػػيد لمبػػذكر الػػذم بمػػا حػػكالي )
 .  (3/ـ

ت نتائج ىذه الدراسػة أيضػان أف التزايػد المسػتمر فػي أعػداد الحيكانػات كػاف كما بين
ع النباتيػة المستسػاغة لو أعظـ األ ر في انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية كتراجع األنكا

 .بالمنطقة
 .  (2)(3116دراسة جامعة عمر المختار كمشركع جنكب الجبؿ األخضر الزراعي ) – :

، اتي الطبيعي بمنطقة الجبؿ األخضريـ الغطاء النبتقياىتمت ىذه الدراسة ب
ب تدىكر الغطاء النباتي ، كتطرقت إلغ أسباجميع مناطؽ الجبؿ األخضر حيث شممت

، كبعد إجراء عينة لمكشؼ عف ىذه األسباب بينت نتائج العينة أف أك ر مف بالمنطقة
جار الغابات نصؼ العينة السبب الرئيسي في تدىكرىا ىك االعتداء الجائر عمغ أش

زالتيا لغرض استعماؿ أراضييا كتراضو  ، زراعية أك صناعة الفحـ النباتي كقطعيا كا 
 .تطبيؽ القكانيف لحماية الغابات ـدباإلضافة إلغ أسباب أخرل كىي الحرائؽ كع

 . (3)(3116دراسة رمزم الجارح محمد العمكاني ) -21
تكزيع النبات الطبيعي في اىتمت ىذه الدراسة بتحديد تت ير المناخ عمغ ك افة ك 

المكاني في عنصرم الحرارة اعتمادان عمغ التنكع ، المنطقة الكسطغ مف الجبؿ األخضر
                                                           

1
ر، رصٌد البذور فً منطقة جنوب الجبل األخضر فً المنطقة المحصورة ما بٌن باسط أمبارك سعٌد أحوٌدش، " دراسة خزان البذو -

غٌر منشورة(، قسم علوم وهندسة البٌئة، أكادٌمٌة الدراسات العلٌا، بنغازي،  –تاكنس، الخروبة، أسلنطه، الحمامة "، )رسالة ماجستٌر 

 م. 3115
2

دراسة وتقٌٌم الغطاء النباتً الطبٌعً بمنطقة الجبل األخضر "،  جامعة عمر المختار، مشروع جنوب الجبل األخضر الزراعً، " -

 . 3116التقرٌر النهائً، )تقرٌر غٌر منشور( ، البٌضاء، 
3

رمزي  الجارح محمد العلوانً، " تأثٌر المناخ على توزٌع وكثافة الغطاء النباتً فً المنطقة الوسطى من الجبل األخضر"، )رسالة  - 

 . 3116(، قسم الجغرافٌا ، كلٌة اآلداب ، جامعة قارٌونس، بنغازي، غٌر منشورة  –ماجستٌر 
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تت يران كاضحان  -خاصة عنصر المطر -اسة أف لممناخ، كقد بينت نتائج ىذه الدر كالمطر
فة عمغ ك افة كتكزيع النبات الطبيعي كيظير ذلؾ جميان مف خالؿ التفاكت في تكزيع كك ا

حظ أف ،لك ا بيف منطقة شحات كمنطقة المخيميالنبات الطبيعي في منطقة الدراسة م
  انية بانخفاض، بينما تميزت الاتية بسبب ارتفاع معدالت األمطاراألكلغ أك ر ك افة نب

ك افة كتكزيع النبات الطبيعي نعكس ذلؾ عمغ انخفاض ا، كبالتالي معدالت األمطار
فالحرارة تؤ ر في معدالت  ،نو مؤ ر غير مباشرإحيث  يرىا  انكيان ، أما الحرارة فيككف تتبيا

، بينما يسبب ارتفاع معدالت الحرارة في بدكرىا في ك افة الحياة النباتيةاألمطار التي تؤ ر 
زيادة معدالت التبخر في األراضي الساحمية مما يؤدم إلغ خفض القيمة الفعمية لألمطار التي 

 .ىـ في خمؽ اختالفات نباتيةمؿ األبدكرىا تم ؿ العا
كما بينت نتائج ىذه الدراسة أف تت ير التضاريس يظير مف خالؿ مدل مكاجية 

ف ىناؾ تفاكتان في أ، حيث تبيف ع كمدل القرب عف مستكل سطح البحرالرياح الممطرة كارتفا
كلكف ىذا ال يعني أف السبب المباشر ىك اختالؼ  ،تكزيع النباتات في منطقة الدراسة

ك افة لتضاريس بقدر ما ىك تت يرىا عمغ اختالؼ معدالت األمطار التي بدكرىا تؤ ر في ا
تضح مف الدراسة أف النبات الطبيعي ال يتت ر ك يران في نمكه كتكزيعو بنكع ا، كما الحياة النباتية

 .بقدر تت ره بمعدالت سقكط األمطاركعمقيا التربة 
  .(1)(3118دراسة حمدم عمر العمركني ) -22

أىتمت ىذه الدراسة بمشكمة التصحر جنكب الجبؿ األخضر في المنطقة المحصكرة 
، كمف تاكنس شماالن إلغ الخركبة جنكبان، كمف باتجاه الشرؽ ةسمنطإس غربان إلغ ما بيف تاكن

النظاـ البيئي السائد في ، كقد شممت ىذه الدراسة طبيعة شماالن إلغ المخيمي جنكبان  ةسمنطإ
ؿ األخضر األ ر األكبر في ت أف لكقكع المنطقة خمؼ السفح الجنكبي لمجب، كأكضحالمنطقة
غ ، حيث أدل ذلؾ إلغ تذبذب في كميات األمطار كارتفاع درجات الحرارة كأ ر بذلؾ عممناخيا
، كبينت ىذه الدراسة أىـ مؤشرات كمظاىر التصحر كالتدىكر البيئي في المنطقة التربة

 .راض العديد مف النباتات كتدىكرىايد بانقكانخفاض الغطاء النباتي كالتيد

 

 

                                                           
1

غٌر  –حمدي عمر العمرونً، " دراسة اقتصادٌة بٌئٌة للتصحر والتدهور البٌئً فً منطقة جنوب الجبل األخضر "، )رسالة ماجستٌر  -

 م. 3118منشورة(، قسم علوم وهندسة البٌئة، أكادٌمٌة الدراسات العلٌا، بنغازي، 
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 . (1)(:311دراسة ناصر عمي مفتاح العمركني ) -23
تناكلت ىذه الدراسة مكضكع تدىكر النباتات الطبيعية في المنطقة الممتدة ما 

، كقد ركزت ىذه الدراسة عمغ كخط الساحؿ شماالن بالجبؿ األخضربيف خكالف جنكبان 
، كتبيف الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقةالتي أدت إلغ تدىكر  إبراز العكامؿ كاألسباب

، فقد الطبيعي في تدىكر الغطاء النباتي ان مساند ان مف الدراسة أف لمعكامؿ الطبيعية تت ير 
كتدني  ،ذب كميات األمطاركجد أف لمكقع المنطقة تت يران عمغ خصائص المناخ كتذب

كمدل القرب  ،كتت ر التضاريس كاالرتفاع ،كارتفاع كانخفاض درجات الحرارة، معدالتيا
، كاختالؼ كقيعاف األكدية كمكاجية الرياح الممطرة ،كالبعد مف مستكل سطح البحر

، كبالتالي عمغ ك افة خصائص التربةدرجات انحدار السطح قد انعكس ذلؾ عمغ 
 .الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقةكتكزيع كنمك كتدىكر 

ي السبب الرئيسي في تناقص كتدىكر الغطاء النباتي أما العكامؿ البشرية في
العمراني كالرعي الجائر د السكاف كالتكسع الزراعي ك كذلؾ مف خالؿ زيادة عد؛ الطبيعي

، كانتيت ىذه الدراسة بكضع عدد مف التكصيات ألشجار كالشجيراتكالحرائؽ كقطع ا
 .ذه المشكمةالتي قد تحد مف تفاقـ ى

 . (2)(3121د الصغير )دراسة عبدالعزيز خال -24
أىتمت ىذه الدراسة بالبحث في أسباب ظاىرة التعرية األخدكدية كالنتائج 

 .كب الجبؿ األخضرالمترتبة عمغ انتشارىا عمغ طكؿ مجرل كادم الخركبة جن
المتم مة في تبة عمغ انتشار التعرية بالمنطقة كقد بينت ىذه الدراسة أىـ النتائج المتر 

، التربة كتدمير الغطاء النباتي افقد، كفالمستغمة كصعكبة استغالليا راضيتقميص مساحة األ
كأرجعت أسباب ىذه الظاىرة إلغ عكامؿ بشرية رئيسية كأخرل طبيعية مساندة تم مت في 

كحرائؽ اإلىماؿ  ،كالحرؽ المتعمد ،كالقطع ،كعمميات اإلزالة ،العكامؿ البشرية في الرعي الجائر
، بينما تم مت العكامؿ الطبيعية الغطاء النباتي كتدىكر نكعيتوحة التي أدت إلغ تقميص مسا

ر المجرل كقابمية التربة التي تزيد مف حدة التعرية في خصائص سقكط األمطار كدرجة انحدا

                                                           
1

جنوباً وخط الساحل شماالً بالجبل تدهور النباتات الطبٌعٌة فً المنطقة الممتدة ما بٌن خوالن ناصر علً مفتاح سلٌمان العمرونً، " -

 م .:311غٌر منشورة(، قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي،  –األخضر"، )رسالة ماجستٌر 
2

انتشار التعرٌة األخدودٌة ونتائجها على طول مجرى وادي الخروبة فً جنوب الجبل األخضر فً  عبدالعزٌز خالد الصغٌر، " أسباب -

 م. 3121غٌر منشورة(، قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي،  –الجغرافٌا الحٌوٌة"، )رسالة ماجستٌر
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، كقد انتيت ىذه الدراسة بكضع عدد مف التكصيات مف شتنيا أف تسيـ في حؿ ىذه لمتعرية
 .كمة البيئيةالمش
 . (1)(3122ـ مكسغ عمي أمبارؾ )دراسة عبدالمنع  -25

ة ما بيف تناكلت ىذه الدراسة مشكمة تدىكر النباتات الطبيعية في المنطقة الممتد
( 214، كقد بينت نتائج ىذه الدراسة أف المنطقة احتكت عمغ حكالي )البياضة كزاكية العرقكب

ة عدة مؤشرات تدؿ ، كما بينت الدراس( نكعان نباتيان 235مة مف مجمكع )( عائ56أجناس تم ؿ )
عمغ تدىكر الغطاء النباتي الشجرم في المنطقة تم مت في انخفاض ك افة ككفرة األشجار 

، بينما ارتفعت ك افة ككفرة بيئية كرعكية كاقتصاديةكشجيرات الطكيمة المعمرة التي ليا أىمية 
قد تكصمت الدراسة ، ك نية في التعاقب النباتي التراجعياألنكاع النباتية األخرل تم ؿ مرحمة متد

كذلؾ بتغير كميات  ،ـ مف أسباب تدىكر النباتات الطبيعية بالمنطقةيإلغ أف األمطار سبب م
كانت كما زالت ىي السبب الرئيسي ف، أما العكامؿ البشرية كالفصمية كالسنكيةاألمطار الشيرية 

ة إلغ العديد مف ، كانتيت الدراسكتدىكر نكعيتو في منطقة الدراسة في تناقص الغطاء النباتي
 .يـ في إيجاد الحمكؿ ليذه المشكمةالتكصيات التي قد تس

أف كع الدراسة يتضح مف خالؿ االطالع عمغ البحكث كالدراسات السابقة حكؿ مكض
مشكمة تدىكر الغطاء الطبيعي في الجزء الجنكبي الغربي مف الجبؿ األخضر الذم تقع ضمنو 

 .تحيط بجميع جكانب المشكمة منطقة الدراسة لـ تحظ بدراسة تفصيمية
كما لكحظ أيضان مف خالؿ االطالع عمغ الدراسات التي تناكلت مشكمة تدىكر 
النباتات الطبيعية في منطقة الجبؿ األخضر أف معظميا ركز عمغ أبراز األسباب كالعكامؿ 

ف كانت ىذه الدراسات تات الطبيعية في المناطؽ المدركسةالتي أدت إلغ تدىكر النبات تفؽ ، كا 
دىكر النباتات مع المشكمة قيد البحث في ككنيا تبحث في األسباب كالعكامؿ التي أدت إلغ ت

، إال أنيا تختمؼ عف ىذه الدراسات مف المنظكر الجغرافي في أف ىذه الطبيعية بالمنطقة
مغ بعض األنظمة البيئية الدراسة تربط بيف تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي كأ ر ىذا التدىكر ع

الطبيعية في  ، كىك الجانب الذم لـ تتناكلو جميع الدراسات المتعمقة بتدىكر النباتاتلمنطقةبا
، كعميو فدف ىذه الدراسة تتميز عف تمؾ الدراسات سكاءن في منطقة قميـ الجبؿ األخضرإ

 .سة أك طبيعة المشكمة التي تدرسياالدرا

 
                                                           

1
 –قة الممتدة ما بٌن البٌاضة وزاوٌة العرقوب "، )رسالة ماجستٌر عبدالمنعم موسى علً امبارك،" تدهور النباتات الطبٌعٌة فً المنط -

 م. 3122غٌر منشورة(، قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي، 
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 الفروض:  -6

 ي: يمكف صياغة فركض ىذه الدراسة عمغ النحك التال
تعد خصائص سقكط األمطار مف أىـ العكامؿ الطبيعية المساندة في تدىكر الغطاء   (2

 .الدراسةالنباتي الطبيعي بمنطقة 

مقننة كخاصة عمميات التكسع الزراعي كالرعي الجائر الاالستعماالت البشرية غير  دتع  (3
دىكر النباتات غ تدت إلأ يكقطع األشجار كالشجيرات كالحرائؽ في مقدمة العكامؿ البشرية الت

 . الطبيعية بالمنطقة

عمغ باقي  عي بمنطقة الدراسة عدة آ ار سمبيةترتب عمغ تدىكر الغطاء النباتي الطبي  (4
 .األنظمة البيئية األخرل

  :منيجية الدراسة أك اإلجراءات المنيجية -7
منيجية الدراسة ىي الطريقة التي بتبعيا الباحث في دراسة ظاىرة أك مجمكعة مف 

، كبغية يد أك تنفي ما تبناه مف فرضياتىر معتمدان عمييا في الكصكؿ إلغ نتائج قد تؤ الظكا
بيانات كالمعمكمات كفقان لما ، فقد تنكعت طرؽ جمع كعرض كتحميؿ الدراسةلتحقيؽ أىداؼ ال

 : يمي
 : الدراسة المكتبية: أكالن 

كالمراجع اعتمدت الدراسة المكتبية عمغ جمع البيانات كالمعمكمات مف المصادر 
المنطقة كذات  كاإلحصائيات كالتقارير المتنكعة كالخرائط كغيرىا مف البيانات المتكفرة عف

 عالقة بالمكضكع .
 ثانيان: الدراسة الميدانية:

تحتـ طبيعة ىذا النكع مف الدراسات عمغ جمع قسـ كبير مف المعمكمات الالزمة 
معرفة طبيعة المنطقة كما بيا مف لدارسة مف الحقؿ تبعان لما تحتاج إليو الدراسة مف 

، كمحاكلة معرفة األسباب الدراسة كما طرأ عمييا مف تغيراتمظاىر تخص مكضكع 
، كقد راجع كالمصادر المتعمقة بالمكضكعالكامنة كراء تمؾ التغيرات التي ال تتكفر في الم

معمكمات عف أفادت الدراسة الميدانية في أجراء الك ير مف القياسات كمعرفة الك ير مف ال
، كقد استخدـ الباحث بعض األدكات في لبحث كالتقاط الصكر الفكتكغرافيةمكضكع ا

 الدراسة الميدانية ىي:   
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لفات (5)عدد-5        ـ(211شريط مترم بطؿ ) -GPS    4جياز  –3 مجرفة  -2
 كأقالـ لتدكيف المالحظات الميدانية  كراسة -7  ( 5)ددأكتاد ت بيت ع-6ـ( 211حبؿ بطكؿ)

 آلة تصكير  -8

 : راسة الميدانية عمغ النحك التاليكقد تمت الد
 دراسة الغطاء النباتي: – 1

بغية لتسييؿ عممية دراسة كحصر األنكاع النباتية بالمنطقة تـ تقسيـ المنطقة ابتداءن 
ىـ الجزء الشمالي كالجزء مف أقصغ شماليا حتغ أقصغ جنكبيا إلغ قسميف رئيسييف ك 

في الجزء  ( منيا7عشر مكقعان ) يسة كحصر األنكاع النباتية في أ ن، كتـ دراالجنكبي
، كتـ اختيار ىذه المكاقع مف عمغ خريطة كنتكرية ( األخرل في الجزء الجنكبي7الشمالي، ك )

كما يرتبط  ،في اختبارىا االختالفات في التضاريس ان يعالكحة جردس العبيد كلكحة تاكنس مر 
اقع كافة أقساـ طار كالحرارة كتنكع الترب حتغ تغطي ىذه المك بيا مف تبايف في معدالت األم

(، كما ىك 3ـ215111( ىكتار إلغ ما يعادؿ )2، كتبما مساحة كؿ مكقع )السطح في المنطقة
 .(3مكضح في الشكؿ )

ىا كالتعرؼ دكقد أفادت دراسة ىذه المكاقع في حصر األنكاع النباتية بالمنطقة كعد
مكف مف خالليا معرفة أ ر العكامؿ أ، كما ممية كفصائميا كأجناسياحمية كالععمغ أسمائيا الم

الغطاء النباتي في التربية عمغ ك افة كتكزيع  ياكنكعية كخصائص ،البيئية كالمناخ كالتضاريس
، كمؤشرات ، كما أمكف مف خالليا أيضان التعرؼ عمغ مظاىر النباتات الطبيعيةمنطقة الدراسة

مستساغة لتحديد شدة التدىكر كالتعرؼ اللنباتية المستساغة كغير كمعرفة األنكاع ا تدىكرىا،
 عمغ األنكاع النباتية الميددة باالنقراض. 

 دراسة التربة: – 2
مف التربة السطحية بمنطقة الدراسة مف  عينةن  ةعشر  تي ناشمؿ العمؿ الحقمي جمع 

حممت ىذه العينات لمعرفة  ،  ـختيارىا في دراسة الغطاء النباتيكؿ مكقع مف المكاقع التي تـ ا
خصائص التربية الكيمائية كالميكانيكية كأ ر ىذه الخصائص عمغ تكزيع كك افة الغطاء النباتي 

 .بالمنطقة
 :القياسات كالمشاىدات الميدانية -3

جراء العديد مف القياسات الميدانية لبعض الظكاىر إتضمف العمؿ الحقمي 
 ياكارتفاع ياكعرضيرية سات طكؿ الكيكؼ الجالجيكمرفكلكجية بالمنطقة شممت ىذه القيا
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، باإلضافة إلغ قياس مكاقع دراسة الغطاء النباتي الطبيعي ىاقطر كعمؽ حفر  اإلذابة كقياس
، كما عف مستكل سطح البحر ليذه المكاقعكعينات التربة كتحديد المكقع الفمكي كاالرتفاع 
ياس بعض مظاىر انجراؼ التربة كق كعرضيا تضمف العمؿ الحقمي قياس طكؿ السدكد المائية

 .كعرضيا كذلؾ  ؿ قياس طكؿ أخاديد التعريةم
عمغ الباحث شتمؿ العمؿ الحقمي عمغ العديد مف المشاىدات الميدانية كتعرؼ اكما 

كما أمكف التعرؼ عمغ الك ير مف الظاىرات الجيكمرفكلكجية كاألكدية كالكيكؼ كحفر اإلذابة 
 النباتي الطبيعي بمنطقة الدراسة .مف مظاىر تدىكر الغطاء الك ير 
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 ( 2شكؿ ) 
 بمنطقة الدراسة مكاقع دراسة الغطاء النباتي كعينات التربة

 
 

 

  2114الدراسة الميدانية ربيع  -المصدر :
 المسافة بيف المكاقع التخضع لمقياس رسـ الخريطة             
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 :ت الشخصيةات الميدانية كالمقابالالزيار  -4

جراء العديد مف الزيارات الميدانية لمييئات إاشتممت الدراسة الميدانية عمغ 
، بيدؼ الحصكؿ عمغ عات التي ليا عالقة بمكضكع البحثكالمؤسسات كالمعامؿ كالمشرك 
 . ال تشمميا الجكانب السابقة البيانات كاإلحصائيات التي

ليف كالمدراء في اإلدارات ؤك المسكما تـ إجراء العديد مف المقابالت الشخصية مع 
كالييئات كالمشركعات كالمؤسسات كبعض سكاف المنطقة لمتعرؼ عمغ األسماء المحمية 

، ككذلؾ معرفة البرية كما طرأ عمييا مف تغيرات لمنباتات الطبيعية كالتعرؼ عمغ حالة الحياة
جراء إاإلضافة إلغ ، بالجيكمرفكلكجية كاألكدية كالكيكؼاألسماء المحمية لبعض الظاىرات 

العديد مف المقابالت الشخصية مع بعض الرعاة لمتعرؼ عمغ درجة استساغة األنكاع النباتية 
 ، كبيذه الزيارات كالمقابالت تـ جمع الك ير مفمك في المنطقة لمحيكانات الرعكيةتن تيال

 . المعمكمات الالزمة ليذه الدراسة
 : كجرافييب الكمية كالتمثيؿ الكارتثالثان: األسال

تـ استخداميا في ىذه الدراسة مف قكانيف  تيتنكعت كتعددت األساليب الكمية ال
اسة المكتبية كالدراسة كمعادالت إحصائية بيدؼ تحميؿ البيانات المتحصؿ عمييا مف الدر 

 ، كمف القكانيف كالمعادالت التي تـ اتباعيا ما يمي:الميدانية
 :ر المناخ كفقان لممعادلة التاليةناصاستخرجت المتكسطات الحسابية لمختمؼ ع  (2

 

 : مطار، استخدمت المعادلة اآلتيةالتعرؼ عمغ نسبة التركز الفصمي لأل  (3
  

  ×211 

 : كرة األتيةاستخدـ أسمكب المدل الحرارم في دراسة عنصر الحرارة كفقان لمص  (4

 أصغر قيمة   -المدل = أكبر قيمة  
القيمة الفعمية  سائد كنكعية الحياة النباتية بالمنطقة تـ استخراجلمتعرؼ عمغ نكع المناخ ال  (5

 :كىي كاآلتي المناخية لديمارتكفلممطر كفقان لمعادلة شرؼ كالحدكد 
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 عمغ أساس أف: 
 ؽ = القيمة الفعمية لألمطار  

 ـ  = المعدؿ السنكم لألمطار )ممـ(
) ـْ  ح = المعدؿ السنكم لمحرارة )

ت يم ؿ أدنغ قيمة لدرجة الحرارة يمكف أف يستفيد منيا النبات    عند ( = معدؿ  اب:كالرقـ )
  .سقكط األمطار

تـ حساب درجة انحدار السطح في بعض أجزاء المنطقة مف خريطة كنتكرية بمقياس 
 : باستخداـ المعادلة اآلتية 61.000:1

 

     71×  )ـ (درجة االنحدار =                    
 

 
، كالمسافة األفقية خرآبيف خط كنتكر ك  العمكدم  رأسي ىك الفرؽف الفاصؿ الإحيث 

( ىك مقدار الزاكية التي يصنعيا 71، كالرقـ )عمغ الخريطة المسافة بيف نفس الخطيف ىي
 .رتفاع بيف نقطتيف عمغ الخريطةفارؽ اال

لدراسة التذبذب أك التفاكت كاتجاىات التغير في كميات األمطار تـ استخداـ طريقة   (6
 :، كىي كاآلتيسالسؿ الزمنيةلا

 طريقة المتكسط النصفي أك نصفي السمسة:  –أ 
تـ استخداـ ىذه الطريقة لتحديد خط االتجاه العاـ لألمطار كذلؾ عف طريؽ تقسيـ 

ذا كاف عدد السنكات فرديان تست نغ السنة الكسطغ انات األمطار إلغ قسميف متساكييفبي ، كا 
,  ـ نحسب المتكسط الحسابي لكؿ مجمكعة يففي المجمكعتالسنكات متساكيان  لكي يككف عدد

حتغ نحصؿ عمغ قيمة نقطتيف عمغ خط السمسة كنصؿ النقطتيف بخط مستقيـ  ةعمغ حد
تجو نحك الزيادة أك كمعرفة ما إذا كاف ىذا الخط ي العاـ لألمطارلنحصؿ عمغ خط االتجاه 

 . نحك النقصاف
 طريقة المتكسطات المتحركة ال ال ية: -ب

يات األمطار عف خط تـ استخداـ ىذه الطريقة لمتعرؼ عمغ اتجاىات التغير في كم
، كمعرفة الفترات الرطبة كالفترات الجافة التي مرت بيا المنطقة كنتحصؿ عمغ  اتجاىيا العاـ

المتكسطات المتحركة ال ال ية بتخذ القيـ لكؿ  الث سنكات متتالية كتجمع  ـ تقسـ عمغ عددىا 
 تج أماـ السنكات الكسطغ كيعبر عنو بالمعادلة اآلتية: ـ ي بت النا



  

48 

 

 

 
 

بيدؼ التعرؼ عمغ مظاىر كمؤشرات تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي لبعض األنكاع   (7
 النباتية بالمنطقة تـ استخداـ المقاييس اآلتية:

 

 
 

 

 211×           ج

ة كعالقة ىذه الزيادنطقة الدراسة مك السنكم لمسكاف بملغرض التعرؼ عمغ معدؿ الن  (8
 :كم لمسكاف كفقان لممعادلة اآلتية، تـ استخراج معدؿ النمك السنبتدىكر الغطاء النباتي الطبيعي

 معدؿ النمك السنكم    

    
 

         ×=211  

 حيث :
 = التعداد السابؽ  3ؾ
 = التعداد الالحؽ  2ؾ

 ف = الفرؽ بيف التعداديف 
 ( 155454قيمتو )ىػ= معامؿ  ابت ك 

، فقد تـ تم يؿ الك ير مف البيانات المتحصؿ عمييا كرتك جرافيا باستخداـ إلغ جانب ذلؾ
النسبية لتكضيح الظكاىر الخرائط كاألشكاؿ البيانية م ؿ األعمدة كالمنحنيات كالدكائر 

 .المدركسة

 
 

 

 عدد / هكتار

 عدد / هكتار
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 الصعوبات التً واجهت الدراسة:  -8

ىدافيا كاممة كىي أحالت دكف تحقيؽ  تكاجيت ىذه الدراسة الصعكبات كالمشكال
 كاالتي:

 

ب مف غمتحصائيات الزراعية، فإحصائيات دقيقة بالمنطقة خاصة اإلعدـ كجكد   (1
لعدـ تعاكف المكاطنيف  ،حصائيات اعتمدكا عمغ التقديرقامكا أك أشرفكا عمغ ىذه اإل

لييا منطقة إدارية التي تنتمي غير المستمر في تبعية الكحدات اإلمعيـ مف جية كالت
 خرل.أالدراسة مف جية 

مكانيات كبيرة سكاء إلغ إمكانيات لدل الباحث حيث يحتاج المكضكع فر اإلعدـ تك   (2
مككنات  ر ىذا التدىكر عمغ باقي تبك أنباتي بالمنطقة لفيما يتعمؽ بتدىكر الغطاء ا

تدىكر  ير تشارة البسيطة لتجبر الباحث عمغ اإلأمر الذم خرل، األالنظاـ البيئي األ
   الغطاء النباتي الطبيعي عمغ بعض مككنات النظاـ البيئي االخرل.

 ضائية لمنطقة الدراسة عمغ مراحؿ زمنية متعاقبة ف ف عدـ الحصكؿ عمغ مرئيةإ  (3
كلكف ذلؾ لـ  منطقةلحالت دكف الحساب الدقيؽ لمساحة الغطاء النباتي المتراجع با

عمغ المشاىدات لمنطقة اعتمادان لنباتي الحالي بايمنع مف كصؼ حالة الغطاء ا
 الميدانية كتدعيـ ذلؾ بالصكر الفكاترغرافية كتك يقيا بيذه الدراسة.

اصر المناخ في منطقة الدراسة عدـ كجكد محطة مناخية شاممة تقـك برصد جميع عن  (4
ضافة إلغ عدـ انتظاـ البيانات المتعمقة بعنصر المطر في المحطات المطرية باإل

ع مف كصؼ مناخ المنطقة اعتمادان عمغ محطات تتكفر فييا بيانات كلكف ذلؾ لـ يمن
كىي محطة الخركبة كمحطة جردس، بالرغـ مف أف البيانات المتكفرة  ،تاريخية قديمة

في ىذه المحطات ربما تككف غير كافية إلعطاء صكرة دقيقة عف مناخ المنطقة 
لمالمح العامة لمناخ كلكف بناءن عمغ ما تكفر فييا مف بيانات مناخية تـ كصؼ ا

 المنطقة.
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 الفصؿ األكؿ

 الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة (1
 

 جيكلكجية المنطقة   - 1 – 1
 المناخ   - 2 – 1
 جيكمرفكلكجية المنطقة   - 3 – 1
 المكارد المائية   - 4 – 1
 التربة   - 5 – 1
 الحياة البرية   - 6 – 1
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  جيكلكجية المنطقة:  - 1 -1
كؿ مف قاـ باألبحاث الجيكلكجية في الجبؿ أل (Gregory) يعتبر جريجكم

بقات لمعظـ كحدات التركيب (، حيث كضع تسمية عمـ الط1911األخضر عاـ )
، كما قاـ اإليطاليكف بدراسة الجبؿ األخضر إباف االحتالؿ اإليطالي عاـ الصخرم

جراء  ( ككاف ىدفيـ ىك تقييـ المكارد1911) ، كمف أىـ مف أبحاث جيكلكجيةالطبيعية كا 
  (floridida)(، كفمكريديا1939 – 1935عاـ )  (desio)كتب عف المنطقة ديزك

(، كسمفسترم 1923) ( marelli)(، كمارنيمي1938–1934، كمارشتي )(1935)
(silvestri)  (1928– 1929)كستيفانيني ،(stfainni) (1923– 1935) كما قاـ ،

مراجعة معظـ الدراسات الجيكلكجية السابقة عف الجبؿ ( ب1968عاـ ) ( desio)ديزك
 .   (1)األخضر

، كتبعتو (1939ريطة جيكلكجية لمبالد عاـ )ديزك أكؿ مف كضع خ دكيع
مصمحة المساحة الجيكلكجية بكاشنطف التابعة لكزارة الداخمية األمريكية بخريطة بمقياس 

، إال ث جيكلكجية مختمفةت عنكاف: أبحا( تح1977 – 1964مميكف( بطبعتيف )  2:1)
 .  (2)أف المعرفة الجيكلكجية لمبالد ما زالت تحتاج إلغ دراسات كأبحاث عميقة 

( مف بيف الباح يف في 1974( كركليخ )1974( ككمف )1970كيعتبر كؿ مف كمتر )
 . (3)التاريخ الجيكلكجي لمجبؿ األخضر

 :التككينات الجيكلكجية  1 - 1 -1
، يكلكجي إلغ دكرات إرسابية متعددةالؿ تاريخيا الجتعرضت منطقة الدراسة خ

فتقدـ الصخكر التي تظير تعكد إلغ العصر الكريتاسي األعمغ كانتياء بدرسايات الزمف 
 . (2-1، )(1-1) الفالشك  –الرابع 

 
 

                                                           
1

غٌر  –علً عٌدة علً عودة " تالشً الغطاء النباتً فً الجبل األخضر فً المنطقة الممتدة ما بٌن مسه والقبة "، )رسالة ماجستٌر  - 

 . 99، ص7::2نشورة(، قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي، م
2
 . 26(، ص1::2)بنغازي، منشورات جامعة قارٌونس،  جغرافٌة لٌبٌا البشرٌة، محمد مبروك المهدوي،  - 
3
 . 99علً عٌدة علً عودة، المرجع السابق ، ص - 

 
 

 



  

21 

 

 ( 1 – 1شكؿ ) 
 التككينات الجيكلكجيا بمنطقة الدراسة

 

 
 

-industrial research centra geological map of libuy1:250,000 sheet:albaydaN34-15cheet:bengzyN34 -المصدر :
16(tripoil1974) 
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 (2-1شكؿ )
 العمكد الطبقي )االسترانجرافي( العاـ في منطقة الدراسة

 0-10 األكديةركاسب 

 
 الزمف الرابع
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ة حسب ترتيبيا الزمني مف األقدـ لتككينات الجيكلكجياكفيما يمي عرض ألىـ 

إلغ األحدث كما ىك مقترح كمنشكر بالخرائط الجيكلكجية الصادرة عف مركز البحكث 
ف بعض التعديالت قد أتجدر اإلشارة إلغ حيث ، (1977-1964مف عاـ ) الصناعية

في ، كذلؾ بناءن عمغ ما كرد ض التككينات كأعمارىا الجيكلكجيةدخمت عمغ كصؼ بعأ
، ىذا إلغ جانب بعض المعمكمات المستقاه شكرات الحدي ة عمغ منطقة الدراسةنبعض الم

مف الخبرة المتراكمة لدل طمبة كأساتذة قسـ عمـك األرض بجامعة قاريكنس عبر السنكات 
، كقد تـ االسترشاد كذلؾ ببعض المقترحات ما دعت الحاجة إلغ ذلؾمالماضية  ك

حكاض الرسكبية كالخاص بجيكلكجية شرؽ ليبيا الحدي ة كالمنشكرة بالمؤتمر ال الث لأل
ـ كدكف اإلخالؿ بما ىك متعارؼ عميو عف جيكلكجية 2004الذم عقد بمدينة بنغازم 

 .(1)المنطقة بصفة عامة
قدـ إلغ األحدث عمغ ترتب التككينات الصخرية لمنطقة الدراسة مف األحيث س

 : النحك التالي
 نكماني(: يتككيف قصر العبيد )س ( أ)

، الجبؿ األخضر المكشكفة عمغ السطحـ صخكر العصر الطباشيرم بىك أقد
كأكؿ مف أطمؽ عمغ جزء مف ىذا التككيف اسـ الحجر الجيرم لجردس العبيد ىك 

(Marchetti. 1984) كأطمؽ ىذا االسـ نسبة إلغ بمدة جردس العبيد التي تقع بالقرب ،
ي منطقة الدراسة بالقرب ، كيظير ىذا التككيف فف خط تقسيـ المياه بالجبؿ األخضرم

، (2)، يمتد مف شماليا حتغ جنكب غربيادس كيشكؿ قكسان يحيط بيا تقريبان مف بمدة جر 
، كيصؿ %( مف المساحة الكمية لممنطقة4.2أم ما نسبتو ) (2كـ 10) يغطي مساحة

ية حيث ال يظير إال كىك يعتبر أقدـ كحدة صخر ، (3)ـ(30سمؾ طبقاتو إلغ أك ر مف )

                                                           
1
 . 9، ص3124تقرٌر )غٌر منشور(، المرج،  لمرج المحلً،جٌولوجٌة نطاق امشروع جنوب الجبل األخضر،  - 
2
 . 61جامعة عمر المختار، مشروع جنوب الجبل األخضر الزراعً، المرجع السابق، ص - 
 -  م 2:85، )طرابلس(، 25-46حسبت المساحة التً ٌغطٌها التكوٌن من خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌة، لوحة بنغازي، ش ذ 
3
 . 62شروع جنوب الجبل األخضر الزراعً، المرجع السابق، صجامعة عمر المختار، م - 
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، كيتتلؼ ىذا التككيف مف المارؿ  ـ يتدرج صعكدان إلغ الحجر الجيرم مكمجزؤىا الع
 .Abaniyah formation(1)كالحجر الجيرم الدكلكميتي الذم ينتيي إلغ تككيف البنية 

 كككنيامي(: –كتكركني  –تككيف البنية )سينكماني   ( ب)
 32: ْ ى18لجغرافي بخط عرض عرؼ ىذا التككيف بقرية البنية ذات المكقع ا

، كأكؿ مف سمغ ىذا التككيف شرقان القريبة مف جردس العبيد 20: ْ ى54، كخط طكؿ شماالن 
، كيقع تككيف البنية أعمغ (Kelein smiede andvan Berg , 1968)كؿ مف 

 ، كيتميز بصخكر مف الحجر الجيرم بنيمتدرجة ةر العبيد بتكافقية طبقيتككيف قص
لطبقية ناعـ إلغ متكسط حجـ الحبيبات ، متكسط اككريمي المكف إلغ األبيض المتسخ

، كيحتكم ىذا التككيف عمغ طبقات مف الحجر مكر بو بعض أحجار الدكلكميتبؽ التدقي
 .(2)الجيرم المارلي المتردد مع الحجر الجيرم األبيض المكف ناعـ الحبيبات

 إلغ ما نسبتو (2كـ 27) ة التي يغطييا ىذا التككيف كتقدر المساح
، كىذا ـ(300كتصؿ سمؾ طبقاتو أك ر مف ) ،الي مساحة المنطقة%( مف إجم11.4)

ؿ دكرات التككيف ال تظير فيو طبقات المارؿ إال فيما ندر كتنتيي بيذا التككيف أك 
تكل سطح البحر نطكل تككيف البنية كبرز فكؽ مسا، كقد الترسيب في الجبؿ األخضر

( Almajhir formationجاىير )، أما التككيف التالي فيك تككيف المكتتكؿ بدرجة كبيرة
 . (3)كىك يعمك الكحدة الصخرية السابقة بال تكافؽ

 
 ماستر يختي(: –)ج( تككيف المجاىير )كامباني 

ت زكايا كبينيا فجكة زمنية يكجد ىذا التككيف أعمغ تككيف البنية بال تكافقية ذا
بخط عرض  عمغ سطح األرض في قصر المجاىير ان ىذا التككيف مكشكف دى جً ، كي كبيرة

    شرقان  ى36ْ:21، كخط طكؿ شماالن  ى15ْ:32

                                                           
1
 . 47، صالمرج السابق سهل بنغازي دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌة،محمد عبدهللا المة،  - 
2
 . 45جامعة عمر المختار، مشروع الجبل األخضر الزراعً، المرجع السابق، ص - 
 - ٌ26-45، ولوحة البٌضاء ش ذ 25-45بٌا الجٌولوجٌة، لوحة بنغازي، ش ذ حسبت المساحة التً ٌغطٌها التكوٌن من خرٌطة ل 

 . 2:85)طرابلس(، 
3
 . 4، الكتٌب التفسٌري، ص26-45لوحة بنغازي، ش ذ  361511152مركز البحوث الصناعٌة: خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌة  - 
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متران تقريبان، كعرؼ ىذا التككيف عف  70ة  بسمؾ كلى دي نْ ( جنكب قرية قى 2كـ 10) 
( كلكف كاف يعتقد بتنو عضك طفمة غكط ساس أحد أعضاء Rohlich1974طريؽ )

سبة ما ن أم (2كـ 50، كيشكؿ مساحة تقدير بحكالي )(1)تككيف جردس العبيد
ة خضراء إلغ ، كىك عبارة عف طفمة بالستيكي%( مف إجمالي مساحة المنطقة21.1)

، خشنة الحبيبات ذات طبقات رقيقة متداخمة مع طبقات مف الحجر الجيرم رمادية المكف
طبقات ال، كما يكجد بيا بعض مارلي كريمي المكف ناعـ الحبيباتإلغ الحجر الجيرم ال

الحبيبات أبيض إلغ كريمي المكف غني باألحافير  اعمةي مف الحجر الجيرم الطباشيرم ن
الشاطئية، كتتم ؿ البيئة الترسبية عمكمان ليذا التككيف في مياه بحار شاطئية يكجد ىذا 

كـ( غرب منطقة 10عد )التككيف عمغ سطح األرض في منطقة كادم الدخاف التي تب
المنطقة شرقان،  ى58ْ:20، كخط طكؿ شماالن  ى18ْ:32جردس العبيد، عمغ خط عرض 

قعة ما بيف غكط ساس الم الية التي يكجد بيا أكبر سمؾ ىذا التككيف في المنطقة الكا
، كيظير ىذا التككيف في مساحات كاسعة عمغ المنحدر الجنكبي لمجبؿ ككادم الدخاف

 Wadidukhnكيعمك ىذا التككيف تككيف كادم الدخاف بشكؿ كامؿ التكافؽ ،(2)األخضر
formation(3). 

  )د( تككيف كادم الدخاف )ماستريخي(:
ث ، كيم ؿ أحدككيف المجاىير بشكؿ كامؿ التكافؽيعمك تككيف كادم الدخاف ت
، كيتتلؼ ىذا التككيف في معظمو مف الدكلكميت كحدة صخرية مف العصر الطباشيرم

   .(4)كالحجر الجيرم الدكلكميتي كذلؾ بكميات يتراكح سمكيا ما بيف أربعيف إلغ مائة متر
( Rohlich1974ماكف تـ اكتشافيا بكاسطة )أكيكجد ىذا التككيف في  ال ة 

، كخط طكؿ شماالن  ى32ْ:32رم عمغ دائرة عرض جردس العبيد كجردس الجرا ةكىي عمك 
، ككضعو الطبقي متران  40 ، حيث يبما سمكيا شرقان خارج منطقة الدراسة ى21: 47ْ
متران في  150 –متران  40كح سمكو بيف ، كيترامغ تككيف المجاىير بتكفقو متدرجةأع

                                                           
1
 . 52ائً ، المرجع السابق ، صجامعة عمر المختار ، مشروع جنوب الجبل األخضر الزراعً ، التقرٌر النه - 
 - ٌا الجٌولوجٌة ، المرجع السابقحسبت المساحة التً ٌغطٌها التكوٌن من خرٌطة لٌب. 
2

، المرجع السابق ، ، الكتٌب التفسٌري15-34، لوحة بنغازي، ش ذ 250.000:1: خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌة مركز البحوث الصناعٌة - 
 .3ص

3
 .3م ، ص1974، ، الكتٌب التفسٌري14-34، ش ذ ، لوحة البٌضاء250.000:1، لٌبٌا الجٌولوجٌة ٌطة: خرصناعٌةمركز البحوث ال -
4
 . 3، صلوحة بنغازي، المرجع السابق  250.000:1مركز البحوث الصناعٌة : خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌة   - 
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كىك  ،متران  610، كيبما سمكو مف عينات الحفر في منطقة جردس العبيد ماكفبعض األ
عبارة عف حجر جيرم دكلكميتي رمادم إلغ بني المكف دقيؽ التبمكر ناعـ الحبيبات 

فير ابيا بعض الشكائب كأح ،ةفكتككف طبقاتو ىذا التككيف غالبان مغطاه بصخكر مجك 
 ، يغطي مساحة (1)تحت المجيرية ةاألحافير النيمرليتي ىذا التككيف نادرة كبيا بعض

، كيقع أعمغ ىذا التككيف تككيف درنة كلكف بال تكافؽ %(26.6) تومانسب  (2كـ 63)
Darnah formation (2) . 

 )ىػ( تككيف درنة )أيكسني(:
بالحكاؼ الداخمية بمنطقة  يبدأ ىذا التككيف في منطقة الدراسة بالظيكر التدريجي

اسي العمكم يتر ، حيث ينفصؿ عف تككيف كادم الدخاف التابع لعصر الكعبيدجردس ال
، بينما ال يظير السطح العمكم لتككيف درنة بنفس المنطقة سالؼ بسطح تعرية ال تكافقي

 .  (3)الذكر
العصر  نكمكلنيتي كينتمي إلغالحجر الجيرم اليتتلؼ ىذا التككيف مف 

، كىك التككيف األساسي لعصر األيكسيني األعمغ المكتيتيف كسيني األكسط كاألعمغاألي
إلغ بريالكنياؿ، كيتككف مف صخكر الجيرم الرمادم إلغ المكف الباىت ذك حبيبات ناعمة 

، كما يكجد بيا طبقات جيرية كتمية ة كغنية باألحافير كحيدة الطبقيةإلغ متكسطة متماسك
 . (4)حافيرخشنة الحبيبات ك يرة األ

)يكركلي عاـ  فألدرنة إال  كاف ىذا التككيف يعرؼ باسـ تككيف الحجر الجيرم
 . (5)( أكؿ مف أطمؽ عميو تككيف درنة1970، )كفكدارزم (1960

متران في درنة كيناقص سمكو كمما اتجينا غربان كما  140كيبما سمؾ ىذا التككيف حكالي 
دس العبيد جنكبان إلغ أف يختفي تمامان عند في فرزكغة خارج منطقة الدراسة كمنطقة جر 

الحافة الجنكبية لمجبؿ األخضر، كيحتكم ىذا التككيف عمغ حجر جيرم صمب كريمي 
 غملدرجة أنو يس (Gizhensis)إلغ رمادم المكف غني بتحافير النيمكليت خصكصان 

                                                           
1
 . 53 – 52، ص ص سابقالنهائً، المرجع ال ، التقرٌرجامعة عمر المختار، مشروع جنوب الجبل األخضر - 
 .حسبت من خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌة؟، المرجع السابق 
2
 .4، صلوحة بنغازي، المرجع السابق، 250.000:1: خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌة مركز البحوث الصناعٌة - 
3
 .9، صتقرٌر غٌر منشور، المرجع السابق جٌولوجٌة نطاق المرج المحلً ،، مشروع جنوب الجبل األخضر - 
4

، ، )تقرٌر غٌر منشور(دراسة المصادر لمائٌة لمنطقة جنوب الجبل األخضر" ، "خضر والغطاء النباتًمشروع جنوب الجبل األ - 
 . 10م ، ص2003

5
 . 96، صً عٌدة علً عودة، المرجع السابقعل- 
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، كىك ناعـ إلغ الخشف الحبيبات بو بعض التراكيب الجيرم النيمكليتيبالحجر 
غني بالظاىرة التكيفية  بعضان  لجيكلكجية م ؿ أنظمة الفكاصؿ المتعامدة عمغ بعضياا

، حيث يعرؼ بتنو المستكدع المائي الجكفي الرئيسي بالجبؿ األخضر الكارستية
، كتعتبر البيئة الترسيبية ليذا التككيف مياه صان في شماؿ كمنتصؼ الجبؿ األخضرخصك 

 .(1) بحار ضحمة
بكضكح في كادم بكذباف في لدراسة بشكؿ متفرؽ يظير كينتشر في منطقة ا

%( الذم ينتيي إلغ تككيف 28.30)أم ما نسبتو (2كـ67) ، كيغطي مساحةالحكطات
 .Albayda formationالبيضاء 

 )ك( تككيف البيضاء )األكليجكسيني السفمي(:
، يكجد عمغ سطح األرض في تككيف حدي ان كيتبع األكليجكسينيعرؼ ىذا ال

، كقد عرؼ ىذا شرقان  ى43ْ:21شماالن، كخط طكؿ  ى46ْ:32البيضاء خط عرض  ةمنطق
سييف مف (، كيحتكم عمغ عضكيف صخرييف أساRohlich 1974التككيف عف طريؽ )

 ، ىما:األقدـ إلغ األحدث عمران 
  .عضك المارؿ شحات - أ
 .(2)عضك الحجر الجيرم الطحمبي - ب

األخضر بيف لي لمجبؿ كال يظير عضك المارؿ شحات األعمغ المنحدر الشما
، كفي غير ذلؾ مف المناطؽ نجد أف تككيف البيضاء يتككف في ةقرية البياضة كلممكد

، كيتتلؼ ىذا التككيف مف (3) معظمو مف الحجر الجيرم الذم يحتكم عمغ حفريات ك يرة
، كيحتكم أحيانان عمغ نسبة عالية مف طحمبي لكنو أصفر يميؿ إلغ البياضحجر جيرم 

 . (4)لمارؿالطفمة كا

                                                           
1
 . 58 – 57، ص ص التقرٌر النهائً، المرجع السابق، مختار، مشروع جنوب الجبل األخضرجامعة عمر ال - 
 - المرجع السابق  تكوٌن من خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌةحسبت المساحة التً ٌغطٌها ال ،. 

- 
2

  58، صالتقرٌر النهائً، المرجع السابق، مشروع جنوب الجبل األخضر الزراعً، وجامعة عمر المختار 
3
 .5، ص، الكتٌب التفسٌري، المرجع السابقلوحة البٌضاء ،250.000:1رٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌة ، خز البحوث الصناعٌةمرك - 
4

منشورات مركز البحوث واالستشارات، جامعة قارٌونس، الطبعة : )بنغازي ،الساحل اللٌبً، الهادي مصطفى بولقمة، وسعد القزٌري - 
 .م ( 1997، األولى
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كيظير ىذا التككيف بكضكح في منطقة الدراسة جنكب تاكنس كشماؿ غربيا 
 (2كـ 10) طي ىذا التككيف مساحة ، كيغتاكنس كعمغ الطريؽ المؤدم مف الفايدية إلغ

 ( مف إجمالي مساحة المنطقة4.22) أم ما يعادؿ%   . 
در الشمالي حكيكجد الحجر الجيرم الطحمبي في المنطقة الكاقعة عمغ المن

، متران  20ذجيان حيث يصؿ سمكو إلغ ، كيعتبر كجكده ىنا نمك الغربي لمجبؿ األخضر
داللة  دكما أف كجكده يع ،أعمغ تككيف درنة بتكافقية كاضحة كيكجد عضك المارؿ شحات

، حيث يشكؿ طبقاتو الصماء التي دع المائي الجكفي لتككيف البيضاءعمغ كجكد المستك 
، (1)ه لقاع كأساس الخزاف الجكفي لعضك الحجر الجيرم الطحمبي أعالهال تنفذ منيا الميا

 .  كينتيي ىذا التككيف الجيكلكجي إلغ تككيف األبرؽ
  العمكم(: –) ز( تككيف األبرؽ )أكلجكسيني أكسط 

( نسبة لكجكده عمغ سطح Rohlieh 1974سمي ىذا التككيف عف طريؽ ) 
 ى37ْ:32شرقان كدائرة عرض  ى00ْ:22كؿ األرض في منطقة األبرؽ الكاقعة عمغ خط ط

ة الجيكلكجية في ، كيغطي ىذه التككيف معظـ مناطؽ لكحة البيضاء كدرنشماالن 
عمغ بعد  متران  36، كيبما سمؾ ىذا التككيف عمغ سطح األرض حكالي المصطبة ال ال ة

، كيككف كضعو الطباقي أعمغ تككيف البيضاء بحدكد شماؿ منطقة األبرؽ (كـ 4)
، حيث يم ؿ أعمغ كحدة أكليجكسينية كيتتلؼ مف حجر جيرم كحجر (2)ية متدرجةطباق

، كيكحي التكزيع المساحي كالتشكؿ الطبقي لتككيف األبرؽ بتنو قد كمارؿجيرم دكلكميت 
  (3)تككف في ظركؼ جغرافية قديمة عمغ درجة مف التعقيد

ياه بالجبؿ ينتشر ىذا التككيف في منطقة الدراسة حكؿ منطقة خط تقسيـ الم
، كينحصر كجكده ما بيف خطي طكؿ باإلضافة إلغ كجكده في المقرنات األخضر
، كيغطي مساحة تقدر شماالن  ى32ْ:32، ى09ْ:32، كدائرتي عرض شرقان  ى18ْ:21، ى04ْ:21
%( مف إجمالي مساحة المنطقة، كىذا التككيف 2.11(* أم ما نسبتو )2كـ5بحكالي )

 .(4).ف الحبيبات ش، خنايت أصفر إلغ أبيض المكفكالكاريعبارة عف حجر جيرم ال
                                                           

 - المرجع السابق تكوٌن من خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌةحسبت المساحة التً ٌغطٌها ال ،.  
1
 .58، صالجبل األخضر وجامعة عمر المختار، التقرٌر النهائً، المرجع السابقمشروع جنوب  - 
2
  .3، صة عمر المختار ، التقرٌر النهائً، المرجع السابقمشروع جنوب الجبل األخضر وجامع - 
3
 .6، صالسابقع تفسٌري، المرجلوحة البٌضاء، الكتٌب ال ،صناعٌة، خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌة، لوحة بنغازيمركز البحوث ال - 
4
 . 59، صمشروع جنوب الجبل األخضر الزراعً، المرجع السابقجامعة عمر المختار ،  - 
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 ) ز( ركاسب الزمف الرابع : 
كيتراكح بشكؿ كاسع بركاسب الزمف الرابع  ةأراضي منطقة الدراسة مغطاإف  

، كتغطي ركاسب األكدية القديمة مساحة تقدر بحكالي ـ(20 –ـ15سمكيا ما بيف )
الركاسب مف طيف كرمؿ كمادة ، كتتتلؼ ىذه %(1.99أم ما نسبتو ) *(2كـ 4.73)

 ر أجزاء منطقة عضكية كحصغ مع طبقات مف الحصغ الكمسي خصكصان في أك
 .مجارم أكدية جنكب منطقة الدراسة ، كما تنتشر ىذه الركاسب فيالدراسة انخفاضان 

 :التاريخ الجيكلكجي 1-2 -1
 ، كيدؿ الشكؿشكؿ مغاير لبقية األراضي الميبيةتطكرت منطقة الجبؿ األخضر ب

حافات كمصاطب عمغ أنيا  تةمكرفكلكجي لمسفكح الشمالية كظيكرىا عمغ ىيك الجي
تعرضت ألحداث تكتكنية كعكامؿ خارجية أعطت لمجبؿ األخضر تطكران جمكرفكلكجيا 

 . ان مميز 
كيمكف تحديد عامميف أ را في تطكر الجبؿ األخضر شماؿ شرؽ ليبيا بصفة 

بحر تي س في الشماؿ الذم كاف مصدر  عامة كمنطقة الدراسة بصفة خاصة ىما: كجكد
طغياف كانحسار بحرم مستمر، كالصفيحة البرقاكية كىي الكتمة القديمة الكاقعة عمغ 
األطراؼ الشمالية لمصفيحة األفريقية التي تنتج عف تحركيا مع الصفيحة األكركبية 

ذه يمة م ؿ الحركة األلبية كتككف في شماؿ ىملمعديد مف األحداث الجيكلكجية ال
أ ناء العصر في الصفيحة حكض ترسيب الجبؿ األخضر الذم تحددت معالمو بكضكح 

الجكارسي، إف الحدكد بيف الصفيحة البرقاكية كحكض ترسيب الجبؿ األخضر تتحدد 
عبر منطقة البمط بيف منطقة الحدي ة غير  ةبنطاؽ مف االنكسارات يمتد مف خميج البمب

 .  (1)في الجنكبمستقرة في الشماؿ كالكتمة القديمة 
كنظران لمكقع المنطقة ما بيف شاطئ بحر تي س في الشماؿ كالصفيحة البرقاكية 
في الجنكب فقد تكالت عمييا حركات تكتكنية عنيفة كدكرات إرسابية مف بداية العصر 
الطباشيرم حتغ نياية الزمف ال الث نتج عنيا الشكؿ الحالي لمنطقة الدراسة، كيمكف 

 ت في النقاط التالية:تمخيص ىذه الدكرا
                                                                                                                                                                                                    

 .ٌبٌا الجٌولوجٌة ، المرجع السابقحسبت المساحة من خرٌطة ل -*
1

، )رسالة ى من الجبل األخضر"لمنطقة الوسطتأثٌر المناخ على توزٌع كثافة الغطاء النباتً فً ارمزي الجارح محمد العلوانً، " - 
 .20 – 19، ص ص م2005ازي، ، بنغغٌر منشورة(، قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس –ماجستٌر 
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تعرض حكض بحر تي س إلغ أحداث تكتكنية مؤ رة خالؿ العصر الطباشيرم  – 1
كنتج  ،األعمغ )الكريتاسي( مما أدل إلغ تصادـ الصفيحة األكركبية بالصفيحة األفريقية

عف ىذا التصادـ تضاغط رسكبيات ذلؾ العصر في مركز الجبؿ األخضر كبركزىا فكؽ 
، كتعاقبت خالؿ س يتخذ رأس تحدبو اتجاه شماؿ شرؽشكؿ قك  سطح بحر تي س عمغ

ىذه الفترة عدت دكرات ترسبيو عمغ المنطقة نتج عنيا تككينات قصر العبيد كالبنية 
دل تكقؼ الترسيب جزئيان نتيجة أ، كقد أ(-3-1الشكؿ ) م الدخاف، كالمجاىير ككاد

، تككيني البنية كالمجاىيرما بيف  لألحداث المذككرة أعاله إلغ ظيكر سطح عدـ تكافؽ
الكريتاسي العمكم حد ت التعرية الالحقة سطح عدـ تكافؽ ما بيف صخكر العصر أكما 

 .(1)كالعصر ال ال ي
تقدـ بحر تي س كغمر المنطقة خالؿ بداية كأكاسط العصر األيكسيني كترسب في  – 2

 . (2)ب(-3-1ؿ )الشك ، قة الدراسةىذه الدكرة تككيف درنة كتككيف أبكلكنيا خارج منط
كاخر العصر األيكسيتي إلغ حركة رفع أتعرضت منطقة الجبؿ األخضر خالؿ  – 3

،  ـ ة أجزاء الجبؿ األخضر في كقت قصرتكتكنية عممت عمغ تراجع البحر عف كاف
جكسيف كاستمر تقدـ البحر مرة أخرل مف جية الشماؿ كغطغ المنطقة في بداية األكلي

الشكؿ  ، حمة تككيف البيضاء كتككيف األبرؽفي ىذه المر ، كترسب حتغ بداية الميكسيف
 . (3)ج(-1-3)
االرتفاع النيائي لمجبؿ األخضر حدث بعد عصر الميكسيف األكسط حيث تقدـ  – 4

كغطت المياه  ،البحر مف جية الجنكب الغربي مف خميج سرت القديـ خالؿ ىذا العصر
كسطغ مجبؿ األخضر كبقية األجزاء الالبحرية في ىذا الكقت الحدكد الغربية كالجنكبية ل

مما أدل إلغ  ،، كتكررت عممية الطغياف البحرم كتراجعوكالشرقية غير مغمكرة مكشكفة
ات أخرل خارج منطقة تككينحدكث دكرات ترسيبية رسب خالليا تككيف الفايدية ك 

 . د(-3-1الشكؿ ) الدراسة، 

                                                           
1
 .36، صزٌز خالد الصغٌر، المرجع السابقعبدالع - 
2

م أسلوب التحلٌل المورفومتري "،  ا،  " التطور الجٌومورفولوجً لبعض أودٌة الجبل األخضر باستخدفتحً الهرام، ومجدي الترابً - 
 . 43، صالمرجع السابق

3
–ة جغرافٌة فً المظاهر واألسباب "، )رسالة ماجستٌر ، " التصحر فً جنوب الجبل األخضر : دراسمحمود سعد إبراهٌم عبدالسالم - 

 . 43، صم1996اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي، ، كلٌة غبر منشورة(، قسم الجغرافٌا
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كم كمقسمان كمست كيظير سطح صخكر األكليجكسيف كالميكسيف مرتفعان طكيالن 
يتان مع ىذا ارتفاع التككيني كشكؿ ىذا االرتفاع لو عالقة قفإلغ قباب كمنخفضات مت

 .(1)بالشكؿ الجيكمكرفكلكجي الحالي لمجبؿ األخضر
 :البنية الجيكلكجية  1-1-3

حؿ مف الحركات التكتكنية بدأت في العصر الكريتاسي مرا ةتت رت المنطقة بعد
، كنتج عنيا عدد مف الخطكط الصدعية كاخر الزمف ال الثأكاستمرت حتغ  العمكم

، بجنكب غر  غرب ،شماؿ شرؽ ،التي يغمب عمييا اتجاه شرؽ كالنظـ المفصمية
 .(2)باإلضافة إلغ بعض االتجاىات ال انكية األخرل

 الطيات )االلتكاءات(:  - أ
ال تكجد تراكيب طيات في المنطقة إال في صخكر العصر الطباشيرم األعمغ 

لذم تعرضت لو منطقة الجبؿ قرب مف جردس العبيد نتيجة الضغط الطاكم ابال
يني قصر العبيد ، كتم ؿ ذلؾ في المرحمة البنائية السفمغ التي يم ميا تكك األخضر
فقد  ،، تت رت ىذه المرحمة بطكؿ التككيف الحمبي الكاقع ضمف العصر السينكنيكالبنية

كب ف شرؽ شماؿ شرؽ إلغ غرب جنأدل الضغط الطاكم إلغ إحداث حدبة مركبة م
ىذه الحدبة في شكؿ نتكء أك جزيرة تتميز  ت، كبرز غرب كتتتلؼ مف عدة طيات عريضة

سبيان )نحك بضع مئات مف المحكرم حتغ عمؽ ممحكظ نىا بينما تتكؿ جزء ،باالستطالة
، كال يمكف التمييز بيف المرحمتيف السفمغ كالكسطغ في األمتار( خالؿ العصر السينكني

 . (3)ناحية رأس اليالؿ التي كانت كاقعة خارج منطقة الطي ضمف العصر السينكني
 الصدكع )االنكسارات(: - ب

تكجد في المنطقة األرض مف أك ر أراضي الجبؿ األخضر تصدعان خاصة تمؾ 
شرؽ  ،شماؿ غربالتي يغطييا صخكر العصر الطباشيرم كاالتجاه الغالب عمييا غرب 

( 23، كيبما عددىا )عض االتجاىات الفرعية األخرللغ ب، باإلضافة إجنكب شرؽ
 .صدعان 

                                                           
1
 . 44 – 43، ص ص راهٌم عبدالسالم ، المرجع السابقد سعد إبمحمو - 
2

، دام أسلوب التحلٌل المورفومتري "، " التطور الجٌومورفولوجً لبعض أودٌة الجبل األخضر باستخفتحً الهرام، ومجدي الترابً - 
 .43، صم1990الرابع، السنة الثالثة،  ، العددلٌبٌا ، مجلة قارٌونس العلمٌة

3
 . 8، صلٌبٌا الجٌولوجٌة، لوحة البٌضاء، الكتٌب التفسٌري، المرجع السابق: خرٌطة حوث الصناعٌةمركز الب - 
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يا ىمأكـ( كمف 20-2، حيث تتراكح ما بيف )كتتفاكت أطكاليا تفاكتان كبيران 
 ،ذباف مف الشرؽ إلغ الغرببك ،  ـ مجرل كادم ؽالصدع الذم يخترؽ كادم البرك 
إلضافة إلغ ، باادم الحكطات كمجرل كادم المقرناتكيستمر شرقان حتغ يخترؽ مجرل ك 

ك ر انتشاران في جنكب المنطقة كبصفة عامة تتخذ معظـ ىذه أعدة صدكع تككف 
 .(1)الصدكع االتجاه االنحدار العاـ لمسطح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1

/ )رسالة  ، "أسباب انتشار التعرٌة األخدودٌة على طول مجرى وادي الخروبة جنوب الجبل األخضر "عبدالعزٌز خالد الصغٌر - 
 . 36 – 35، ص ص م2010عة قارٌونس، بنغازي، جام ،لٌة اآلداب، كغٌر منشورة(، قسم الجغرافٌا -ماجستٌر
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 (3– 1شكؿ )
 التاريخ الجيكلكجي لمنطقة الدراسة مف العصر الطباشيرم العمكم حتى الزمف الثالث 

 
  .46ص ،المصدر السابؽ ،اليراـ كمجدم الترابي بتصرؼ فتحي: نقمت المصدر
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 الجيكمكرفكلكجيا:  2 – 1
 :الشكؿ العاـ لسطح األرض بالمنطقة  1- 1-2

  -أرتفاعات سطح األرض : - أ
في األنخفاض مف بمدة جردس العبيد يتخذ  سطح المنطقة شكال ن متمكجا ن

عمغ منسكب جنكب غرب المنطقة الغ بمدة تاكنس شماؿ شرؽ المنطقة حيث يصؿ أ
ـ ( فكؽ مستكل سطح البحر  660)       لممنطقة مف ناحية الجنكب الغربي الغ 

بالقرب مف بمدة جردس العبيد كيتناقص ىذا المنسكب تدريجيا ن باألتجاه نحك الشماؿ 
ـ ( فكؽ مستكل سطح البحر بالقرب مف  440كالشماؿ الشرقي حتغ يصؿ الغ ) 

 ( 5- 1) (   4- 1بمدة تاكنس الشكالف ) 
 أنحدارات سطح األرض  - ب

ينحدر سطح منطقة الدراسة بصفة عامة انحدارا ن تدريجيا ن مف الجنكب   
الغربي الغ الشماؿ الشرقي بتنحدار سممي كيبما متكسط درجة األنحدار في المنطقة 

( إال أف ىذا المعدؿ يختمؼ مف مكاف الخر ففي المنطقة الممتدة ما  0 24بشكؿ عاـ ) 
لعبيد جنكب غرب المنطقة حتغ كادم المنجؿ جنكب شرؽ المنطقة بمغت بيف جردس ا

 ( أما في المنطقة الكاقعة ما بيف بئر القكاديـ حتغ أـ الدىاع 0 19درجة األنحدار ) 
( كليذا تـ تقسيـ المنطقة الغ قسميف  6-1( ، الشكؿ )  0 6بمغت درجة اإلنحدار ) 

 الجنكب تضاريسيف أمتدادىما العاـ مف الشماؿ الغ 
 شماؿ المنطقة  -1

ىذا المكقع التضاريسي مف تاكنس شرقا ن حتغ سيدم محمد المبخكت غربا ن يمتد     
كـ ( كيتميز ىذا المكقع بتمكجات خفيفة ذات قيمة مسطحة كىك في  13لمسافة تبما ) 

أغمب األحياف عبارة عف تالؿ منخفضة ذات منحدرات خفيفة تبما درجة اإلنحدار فيو ما 
( كيمتد ىذا الجزء مف شماؿ المنطقة حتغ كسطيا كتتراكح   0 14 – 0 بيف )

 ـ ( فكؽ مستكل سطح البحر 468 – 277األرتفاعات في بعض المكاقع ما بيف ) 
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 : جنكب المنطقة -2
يمتد ىذا المكقع التضاريسي مف خط تقسيـ المياه بالقرب مف بمدة جردس العبيد   

في أقصغ جنكب المنطقة كيعد ىذا المكقع حتغ كادم الرم اية ككادم الشرفة 
التضاريسي أك ر تمكجا ن كتعقيدا ن مف شماؿ المنطقة كيغمب عمغ سطح المنطقة في ىذا 
المكقع تمكجات شديدة نسبيا ن ذات قمـ كاضحة تتخمميا أكدية عميقة بمنحدرات كعرة 

ـ  494 – 493تبرز فكقيا صخكر جيرية كتتراكح األرتفاعات في ىذا المكقع ما بيف ) 
ـ ( فكؽ مستكل سطح  660( فكؽ مستكل سطح البحر حيث يصؿ األرتفاع فيو ) 

ىذا المنسكب كمما أتجينا أك ر ناحية الجنكب البحر في منطقة تقسيـ المياه  ـ يتناقص 
  ( 030  – 6كتبما درجة اإلنحدار في ىذا المكقع التضاريسي ما بيف ) 

 أتجاه إنحدارات سطح األرض –ج 
انحدارات سطح األرض بالمنطقة أتجاىات مختمفة كمتنكعة تبعا ن ألتجاىات  تتخذ

األكدية فييا كالكف في الغالب فتف أك رىا يتجو نحك الجنكب كالجنكب الغربي كذلؾ راجع 
بطبيعة الحاؿ الغ أف أغمب األكدية سكء ن في شماؿ المنطقة أك جنكبيا يتجو نحك الجنكب 

تف الكادم قد ينعطؼ نحك الشرؽ أك الغرب تبعا ن لدرجة كالكف قبؿ أف يتجو لمجنكب ف
ك ىذا اإلنحدار  ـ اإلنحدار كبالتالي نجد أف إنحدارات سطح األرض بالمنطقة تككف متجو نح

  ،تنحدر جنكبا ن 
 (7-1الشكؿ)  
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 (4-1شكؿ )
 خريطة كنتكرية لمنطقة الدراسة 

 
لكحة جردس العبيد كلكحة تاكنس الصادرتيف عف مصمحة الخرائط  50000:  1كرية لممنطقة بمقياس اعدت الخريطة بتصرؼ مف خريطة كنت -المصدر : 

 ـ . 1964بسالح الميندسيف لمجيش األمريكي 
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 (  5-1شكؿ ) 

 

 نمكذج األرتفاع الرقمي بمنطقة الدراسة باألمتار 
 

 
 المصدر السابؽ نفسو . -المصدر :
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 ( 6-1شكؿ ) 

 رض بمنطقة الدراسة انحدارات سطح األ 

 
 المصدر السابؽ نفسو . -المصدر :
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 (  7 – 1شكؿ )  

 اتجاه انحدارات سطح األرض بالمنطقة

 
 المصدر السابؽ نفسو . -المصدر :
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 الظكاىر الجيكمكرفكلكجية: 1-2-2
تتميز منطقة الدراسة بكجكد العديد مف الظاىرات الجيكمكرفكلكجية 

، ناتج عف عمميات التجكية كالتعريةنيا ما ىك التي تظير عمغ السطح كم
، كما في تحرؾ المكاد عمغ المنحدرات ىك ناتج عف عمميات  كمنيا ما
 ، كتتم ؿ ىذه الظكاىر في اآلتي:(8-1) الشكؿ 

 : األكدية الجافة - أ
تتميز المنطقة بكجكد شبكة تصريؼ مائية كبيرة مف األكدية الجافة 

 . **ريؼ الخارجيكذات التص1*ذات التصريؼ الداخمي
كترجع نشتة ىذه األكدية إلغ العصر المطير كتنبع ىذه األكدية مف خط 

قة الدراسة فيي تقع عمغ ىذا تقسيـ المياه الذم يم ؿ جزءن رئيسيان مف منط
، كتنحدر ىذه األكدية إلغ الشماؿ كالجنكب فبعضيا يصب في الخط
ل قاعدة مستك  يصب في ىا، كأك ر تكل القاعدة العاـ كىك سطح البحرمس

 . محمي يعرؼ محميان بالبمط
 كيمكف تقسيـ أكدية منطقة الدراسة بناءن عمغ مجارييا إلغ: 

أكدية تنبع مف خط تقسيـ المياه كتنحدر جنكبان كتصب في مستكل  - 1
كادم  كمف أىميا ركافد كادم الخركبة كىي: ،قاعدة محمي )البمط(

، ككادم بكذباف تنحدر صكب كادم الخركبة  ، ككادم المنجؿ التيالحصاـر
، كركافد كادم ـ إلغ بمطة الممز شرؽ بمدة مسكس  ،مزرب كعدكافا ـ إلغ 

ؼ بممكيمف، خر يعر آالذم ينحدر إلغ رافد  ةالمشؿ كىي: كادم بككريميس
، كمف كادم مسيعيد،  ـ إلغ المشؿ،  ـ إلغ كادم القديدةا ـ إلغ كادم 

ية الكبيرة في جنكب الجبؿ القديدة إلغ كادم سمالكس أحد أىـ األكد
بمطة المحرز في الجنكب ككذلؾ كادم امف كادم سمالكس إلغ ك ، األخضر

                                                           
* التصرٌف الداخلً لألودٌة هو انتهاء مصباتها فً مستوى قاعدة محلً كما فً أغلب أودٌة جنوب الجبل األخضر 

 التً تنتهً جنوب المرتفعات فً أحواض داخلٌة تعرف محلٌاً بالبلط  .
وى القاعدة العام هو البحر كما فً أغلب أدوٌة شمال الجبل ** التصرٌف الخارجً لألودٌة هو انتهاء مصباتها فً مست

 األخضر 
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 ـ يمتقي مع كادم  ،،  ـ إلغ أـ الغزالفكادم الحكيجةيتجو إلغ  الذمالعبد 
 .مطة الممز شرؽ بمدة مسكساببة في الخرك 

، مستكل القاعدة العاـ )سطح البحر(أكدية تتجو شماالن كتصب في  - 2
، كىما رافد كادم الدخاف كادم لبيض مجيرةاكمف أىـ ىذه األكدية كادم بك 

مجيرة إلغ كادم اخارج منطقة الدراسة حيث تجرم المياه مف كادم بك 
 ـ إلغ العكينات  ـ إلغ كادم الدخاف  ـ إلغ سمينة  ـ يصؿ البحر  ،لبيض

 . (1)عف طريؽ برسس
كادم  افد مف ركافدخر ر ، حيث يعتبر ىك اآلكذلؾ كادم بكعنقكد
 ـ إلغ  ،، حيث تتجو منو المياه إلغ العكيناتالدخاف خارج منطقة الدراسة

 . الدخاف ليصؿ البحر عف طريؽ برسس كادم
رش حظ عمغ ىذه األكدية طكؿ مجارييا كاتساع قيعانيا التي تفتك ل

 .   كؿسقبغطاء النباتي كالحصغ الم
 الكيكؼ الجيرية:  - ب

 ، ة مف عمميات اإلذابة بفعؿ المياهتجىي مف أىـ الظاىرات النا
 التي تتميز بيا منطقة الدراسة. مف أىـ المظاىر الجيكمكرفكلكجيةك 

كتعرؼ الكيكؼ بتنيا ممرات طبيعية عظيمة االتساع تمتد تحت 
، كقد تمتد ىذه جكؼ الصخكر الجيرية عظيمة السمؾ يسطح األرض ف

فتحات عظمغ  الكيكؼ في جكؼ الصخكر الجيرية عمغ شكؿ فجكات أك
، كتختمؼ ىذه الكيكؼ فيما بينيا مف حيث امتداد أفقي أك رأسيذات 

عماؽ قريبة مف أكف عمغ فبعضيا يتك ،أعماقيا بالنسبة لسطح األرض
خر عمغ أعماؽ بعيدة جدان مف سطح ، بينما يتككف بعضيا اآلسطح األرض

 . (2)األرض
  

                                                           
1

، مدٌر الشؤون الفنٌة ورئٌس مشروع شخصٌة مع المهندس/ بدر الفاخري : مقابلة 2013الدراسة المٌدانٌة خرٌف  - 
 .م 25/11/2013، بتارٌخ نوب الجبل األخضر الزراعًج
2

بٌروت، دار ) ،ة األشكال التضارٌسٌة لسطح األرضلوجٌا دراسأصول الجٌومورفو، حسن السٌد أبو العٌنٌن - 
 . 512 – 511، ص ص (م1966، لطبعة الخامسة، االنهضة العربٌة
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، كتتميز دةك حجرات عديأكؼ مف حجرة كاحدة كقد تتككف ىذه الكي
، كما تساعد الشقكؽ كالفتحات كالصدكع اسقفيأتساعيا كعمك ابعظـ 

كالمفاضؿ كالفكالؽ كالحدكد الفاصمة بيف الطبقات عمغ تسييؿ فعؿ التجكية 
، حيث ؿ ىذه المناطؽ الضعيفة جيكلكجيان كتحمؿ لمعادف الصخر عمغ طك 

مف الجك أك مف سكاءن كاف مكتسبان  هايكجد غاز  اني أكسيد الكربكف في الم
التربة كىك يساعد عمغ تحميؿ الطبقات الجيرية كتتكميا كبالتالي تككف 

 . (1)الكيكؼ
أنيا تزخر بعدد كبير لممنطقة كقد تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية 

ـ( كعرضو 6) الذم يبما طكلو  ةحنيبامف الكيكؼ كمف أىميا كيؼ أـ 
، ككيؼ بكبمحمد بكادم (1-1) الصكرة  ، *ـ(2ـ( كارتفاعو حكالي )4)

،  الصكرة رقـ ـ(2ـ( كارتفاعو )3.5ـ( كعرضو )4)بكذباف البالا طكلو 
مالؾ األرض التي يكجد بيا  (، كترجع ىذه التسمية استنادان إلغ اسـ1-2)

، حيث كاف يستخدـ ىذا الكيؼ في تخزيف المحصكؿ الذم يجنيو الكيؼ
جد عدة كيكؼ في ، كما تك سـ الحصاد إلغ مكسـ الحرث القادـمف مك 

، ةؼ سيرة العتق، ككيك ف أىميا مجمكعة كيكؼ سيرة بكذبافالمنطقة كم
ألنو كاف  ؛، كسمي بيذا االسـ، ككيؼ الدكاف بالزرازيرةككيؼ بئر الييش

نساف البدكم في الفترات يستخدـ لبيع المكاد الغذائية التي يحتاجيا اإل
 .السابقة

، ككانت ككذلؾ )الكاؼ(ؼ ىذه الكيكؼ محميان بػ )الحقاؼ(، كتعر 
 .مكاد الغذائيةف اليخز تتستخدـ عبر السنيف الماضية لمسكف ك 

 
 
 
 

 
                                                           

1
 . 512، صالمرجع السابق ،أصول الجٌومورفولوجٌاحسن السٌد أبو العٌنٌن،  - 

 .م 2013، صٌف وخرٌف أثناء الدراسة المٌدانٌة فً * حسب
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 (1-1صكرة )
 كيؼ اـ اجنيبو

 
 ـ2014المصدر : الدراسة الميدانية ربيع 

 (2-1صكرة )
 بسيرة بكذبافكيؼ 

 
 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (8-1شكؿ )
 الظكاىر الجيكمكرفكلكجيو بالمنطقة

 

 
 

 المصدر السابؽ 50000: 1نقمت بتصرؼ مف خريطة طبكغرافية لممنطقة بمقياس  -المصدر :
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 أك الحفر الغائرة:  ةالحفر الكارستي -ج
ك منيا أم منطقة ، حيث تكاد ال تخمكىي ظاىرة كاسعة االنتشار

، كتختمؼ ىذه الحفر فيما بينيا مف حيث المساحة جيرية في العالـ
( ةؽ عمييا تعبيرات جيكمرفكلكجية أخرل م ؿ الدكلينا ك)اليك ، كيطم(1)كالعمؽ

كىك تعبير شائع االستخداـ في الدراسات الجيكمكرفكلكجية في جميع 
، الجيرية بفعؿ اإلذابة كاالنييار المنخفضات التي تتطكر فكؽ الصخكر
 كىناؾ نكعاف مف الحفر الكارستية ىي:

 : حفر اإلذابة – 1
بة المياه لمتككينات الجيرية السطحية كىي التي تنشت بفعؿ إذا

بصكرة تدريجية حيث تتطكر كتنمك ببطء في ىبكطو ألسفؿ طبقة لمتربة 
 . (2)دكف حدكث خمؿ طبيعي لمصخكر الكاقعة أسفمو

 لحفر بالمياه، كتمتمئ ىذه اىذه الحفر محميان باسـ )القمتو( كتعرؼ
م في السنكات ، ككاف يستخدميا اإلنساف البدك أ ناء سقكط األمطار في

ئنسة ا، كما تشرب منيا الحيكانات البرية كالحيكانات المستمشربلية الماض
ػ كىي كاسعة االنتشار في منطقة تفظ بمياىيا طالما لـ يحدث تبخركتح

، كتبيف مف القطر كالعمؽ مف حيثختمؼ فيما بينيا ت الدراسة كتتخذ أشكاالن 
مف ىذه الظاىرة  أف المنطقة تزخر بعدد كبير الدراسة الميدانية

الجيكمكرفكلكجية التي مف أىميا مجمكعة حفر اإلذابة بشعبة حسيف كأكبرىا 
 . ـ(1ـ( كعمقيا )2.5) قطرىا  البالا ةالتي تدعغ قطاج

ما فطية يبالمحا ةكما تكجد حفرة إذابة في سيرة بكذباف تدعغ قمت
 ةقتعباإلضافة إلغ حفرة ال ،(3-1) الصكرة  ، ـ(1ـ( كعمقيا )2) قطرىا 

  الصكرة ، كىي أكبر حجمان مف السابقة ،دراسةالكاقعة غرب منطقة ال
 (1-4). 

 

                                                           
1
  .501، صالمرجع السابق أصول الجٌومورفولوجٌا ،نٌن ، حسن السٌد أبو العٌ - 
2
  .81المرج السابق ، ص ، ازي دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌةسهل بنغمحمد عبدهللا المه ،  - 
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 (3-1الصكرة )
 ( المحافظية ةحفرة اذابة )قمت

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو

 

 (4-1الصكرة )
 ة(العتقة)قمتحفرة اذابة 

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو
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 حفر االنييار: – 2
ال أف عمميات إجة انييار سقؼ اليكة أك الحفرة كىي التي تتككف نتي

االنييار ال تحدث إال بعد ما تتـ عمميات اإلذابة كتعطي فرصة لعمميات 
كتككف  ان بعضيا بعض، كقد تتصؿ ىذه الحفر بطيااالنييار كي تقـك بنشا

، كما قد ينتج عف االنييار تككيف أحكاض طكلية تتميز بجكانب بالكعات مركبة
 . (1)ارشديدة االنحد

ع كمف أشيرىا حفرة كتنتشر ىذه الحفر في منطقة الدراسة بشكؿ كاس
ب غرب منطقة مشرغف( بالقرب مف قرية البنية جنك ا، كحفرة )ىكا )ىكا الديممي(

 .الدراسة
 حركة المكاد عمى المنحدرات  -د
مف بيف الظاىرات الجيكمكرفكلكجية التي لكحت بالمنطقة ظاىرة   

كحركة مفتتات الصخر كالتربة مف أعمغ المرتفعات  تساقط الكتؿ الصخرية
الغ أسفؿ تبعا ن لمجاذبية األرضية كخاصة ن عمغ السفكح كاألراضي شديدة 
اإلنحدار كقميمة الغطاء النباتي حيث تعمؿ الغطاءات النباتية عمغ تماسؾ 
أجزاء التربة كالصخر عمغ السفكح شديدة اإلنحدار كمف  ـ فتف كجكد غطاء 

 (2)د مف أىـ المقكمات التي تقؼ في طريؽ حركة ىذه المكاد نباتي يع
كتخضع حركة مفتتات الصخر كالتربة عمغ المنحدرات لتنكع كبير 
العمميات فبعض ىذه العمميات يحدث ببطء شديد كالكف بصكرة مستمرة ، 

لكتؿ ىائمة مف المكاد متبكعة بينما البعض األخر يحدث في حركات فجائية 
يمة كتحدث ىذه الظاىرة عندما تتشبع الصخكر المفككة بفترات خمكد طك 

بالماء بعد سقكط األمطار حيث تفقد قكة تماسكيا الداخمية فتخذع لقكة 
الجذب نحك أسفؿ المنحدر ، كقد تحدث ىذه الظاىرة أيضا ن نتيجة لتبادؿ 
ظاىرتي التمدد كاإلنكماش لمككنات السفكح الناتجة عف عمميات الرطكبة 

تصر ىذه الحركة في المنطقة عمغ الصخكر كتكجد ىذه كالجفاؼ كتق

                                                           
1
 . 82، صالمرجع السابق ، ازي دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌةسهل بنغ، ةمحمد عبدهللا الم - 
  317جٌومورفولوجٌا ، المرجع السابق ، ص حسن السٌد أبو العٌنٌن ، أصول ال -2
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الظاىرة في أماكف متفرقة مف المنطقة م ؿ سفكح كادم البركؽ باإلضافة 
 الغ كجكدىا عمغ سفكح كادم الرم اية 

 المناخ: 3 -1
قميـ مف أقاليـ العالـ ىي إإف الحياة النباتية التي تنمك طبيعيان في أم  

ممتيا باألحكاؿ المناخية مؿ التي تتعمؽ في جنتيجة لتفاعؿ عدد مف العػكا
، حيث يعد عامؿ المناخ (1)، فيي تػؤ ر تت يران مباشران عمغ ىذه الحياةالسائدة

كعناصره المختمفة كأىميا كمية التساقط كدرجة الحرارة العامؿ الحاسـ في تحديد 
( يطمؽ Polunin)بكلكنف  فإ، بؿ (2)أنماط الغطاء النباتي في األقاليـ المناخية
، كعمغ تكزيع النباتات كتتحكـ في حياتياعمغ المناخ سيد العكامؿ التي تؤ ر في 

مؤ راتو ف المناخ ال يعمؿ كحده منفصالن عف العكامؿ األخرل كلكنو يفرض أ
 ان مباشر  ان كر ، إال أف الدكر الذم يقـك بو يككف دائمان دبالتضافر مع تمؾ العكامؿ
قـك بدكر غير مباشر في تت يره عمغ التربة كعمغ ، كما يفي تت يره عمغ النباتات

ت مف منطقة إلغ أخرل تبعان ا، حيث يتدرج النب(3)العكامؿ البيكلكجية األخرل
يعيا كدرجات الحرارة كما إلغ الختالؼ العكامؿ المناخية كمعدالت األمطار كتكز 

، حيث يختمؼ النبت في منطقة الجبؿ األخضر كتتدرج ك افتو باالتجاه ذلؾ
التي تعد مؤ ران لنطاؽ األستبس  تظير أنكاعه  إذا ن ، لتغيرات المناخ نكبان تبعان ج

 .مف منطقة الدراسة مف نباتات الجزء الجنكبي ان تم ؿ بدكرىا جزء
قميـ انتقالي بيف مناخ البحر المتكسط في إكتقع منطقة الدراسة في 

راء ير الصح، كبالتالي فيي تستقبؿ تت شماؿ كالمناخ الصحراكم في الجنكبال
، كما تتت ر بالمنخفضات الجكية المتحركة فكؽ بيكائيا الجاؼ مف جية الجنكب

 .   لبحر المتكسط مف الغرب إلغ الشرؽا
لتعرؼ عمغ الظركؼ المناخية في المنطقة تـ االعتماد عمغ مف اجؿ اك 

، حيث اختيرت ي أقرب محطات األرصاد الجكية لياالبيانات المناخية المتكفرة ف
جردس كىي محطة مؤقتة قامت بدنشائيا المؤسسة الفرنسية )آرالب(  محطة

                                                           
1
، دار ، )اإلسكندرٌةلى مناخ أفرٌقٌا والعالم العربًالجغرافٌا المناخٌة والنباتٌة مع تطبٌق ع، عبدالعزٌز طرٌح شرف - 

 . 491، ص(م2003، المعرفة الجامعٌة، الطبعة الحادٌة عشر
2

المرجع ، لألراضً اللٌبٌة وظواهرها الكبرىالطبٌعٌة  دراسة فً الجغرافٌة محمد سالم ضوء، سعد جاسم محمد، - 
 . 89، صالسابق

3
 . 250-249، ص ص م(1970نهضة العربٌة، دار ال)بٌروت، ،سس الجغرافٌا المناخٌة والنباتٌةأ، علً علً البنا - 
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أ ناء دراستيا لإلمكانيات في بالتعاقد مع مشركع جنكب الجبؿ األخضر الزراعي 
، ككذلؾ تـ االعتماد عمغ ة كتكفر فييا بيانات حرارة مؤقتةالمائية في المنطق

كتـ االعتماد  ،جردس كمحطة مطرية دائمة في تاكنسمحطة مطرية دائمة في 
تكفر فييا جميع العناصر عمغ محطة الخركبة كىي محطة مناخية شاممة مؤقتة 

، كما تـ االعتماد عمغ محطة بكغساؿ كىي محطة مطرية مؤقتة قػػامت المناخية
 .(9-1(، كالشكؿ )1-1بدنشائيا المؤسسة المذككرة أعاله، كما في الجدكؿ )

 

 (1-1)جدول 

 ة فً منطقة الدراسة والمناطق المجاورةالمحطات المناخٌة والمطرٌ

اسم 

 المحطة

 الموقع الفلكً
البعد عن 

 البحر )كم(

ارتفاع عن 

سطح 

 البحر )م(

 نوع المحطة

عدد 

سنوات 

 الرصد
 دائرة عرض شمال   خط طول شرقا  

 764 54 431: 29: 41ًًَ  321: :6: 16ًًَ  جردس
حرارة مؤقتة 

 امطار دائمة
49 

 51 أمطار دائمة 531 51 431: 23: َ:6ًً  321: 35: 24ًًَ  تاكنس

 6 أمطار مؤقتة 596 61 431: 31: 38ًًَ  321: 24: 38ًًَ  بوغسال

 391 81 431: 19: 11ًًَ  321: 24: 11ًًَ  الخروبة
مناخٌة شاملة 

 مؤقتة
6 

 المصدر / أعد الجدول بناء  على : 

  .ـ2013رابمس، ، طإدارة المناخ كاألرصاد الزراعية بيانات مصمحة األرصاد الجكية، (1
  .ـ2013ـ، مشركع جنكب الجبؿ األخضر الزراعي، المرج ف 1983 – 1979بيانات المؤسسة الفرنسية آرالب،  (2
  .50.000:1حسب البعد عف البحر مف خريطة طبكغرافية لمجبؿ األخضر، بمقياس  (3
  .ان كاحد ان ارة في محطة جردس تغطي عامر بيانات الح (4
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 (9-1شكل )
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 األمطار: 1-3-1
 كبما فيياف أمطار شماؿ ليبيا في جممتيا مف النكع اإلعصارم إ

، حيث تتتي مع المنخفضات كالمناطؽ المجاكرة أمطار منطقة الدراسة
، المتكسط أك تغزكه مف ناحية الغربالجكية التي تتككف عمغ حكض البحر 

كتنشت المنخفضات عادة نتيجة اللتقاء نكعيف مختمفيف مف اليكاء أحداىما 
رم أك قارم يتتي ، كال اني قطبي بحالكبرلالصحراء  هي م قارم مصدر مدار 

ابؿ ر ، كيسقط ىذا النكع مف األمطار غالبان عمغ شكؿ مف ناحية الشماؿ
 . (1)يتتي في فترات منقطعة

أساسي في كما أف لمرتفعات الجبؿ األخضر )المدرجات( دكر 
فنجد  ،ارة كالندرة، حيث تتنكع المنطقة ما بيف الغز األمطار كميةاالختالؼ 

، باإلضافة إلغ اإلشراؼ مباشرةن عمغ غزر جياتو مطران أك رىا ارتفاعان أف أ
الساحؿ حيث يؤدم ذلؾ إلغ تكا ؼ الرياح ببخار الماء كىذا ما يفسر لنا 
االختالفات في معدالت سقكط األمطار في المناطؽ الساحمية كالمناطؽ 

 .  (2)المرتفعة
مفة أىـ ما يميز اعو كخصائصو المختكتعتبر كمية التساقط كأنك 

قميـ كيفصميا عف يث تقع منطقة الدراسة ضمف ىذا األ، حاألقاليـ الجافة
المناخية  صانيؼتتضح ذلؾ في مختمؼ التعاريؼ كالا، كما األقاليـ األخرل
 .لألقاليـ الجافة
ة باعتبارىا العامؿ ميماألمطار مف العناصر المناخية ال كتعد

، حيث أف لكمية التساقط كعدـ الحياة النباتيةكتحديد نكع  الرئيسي في تكزيع
 مظير الحياة النباتية ألم أقميـ، كىذا ما يفسر  انتظاميا كتباينيا أ ر في

أف الجبؿ األخضر أغنغ أقاليـ ليبيا بغطائو النباتي بسبب ك رة أمطاره إذ 
 . (3)ما قكرف بغيره مف أقاليـ ليبيا

                                                           
1

، م(1996، ثالثة، الطبعة الدرٌة، مركز اإلسكندرٌة  للكتاب)اإلسكن،لٌبٌاجغرافٌة ، طرٌح شرفاعبدالعزٌز  -
  .126ص

2
قارٌونس، الطبة  ، منشورات جامعة)بنغازي ،خضر دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌةالجبل األ ، سالم محمد الزوام -

 .67م(، ص1995الثانٌة،
3

  .143ق، صبالمرجع السا ،جغرافٌة لٌبٌاطرٌح شرف ـ اعبدالعزٌز  -
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ة الدراسة في نصؼ السنة الشتكم يبدأ تساقط األمطار في منطق
إال أنيا تتبايف تباينان كبيران في تكزيعيا عمغ أشير السنة مف سنة إلغ أخرل 
فقد تسقط األمطار عمغ المنطقة بشكؿ إعصارم تضاريسي في كقت كاحد 

فيي  ،أ ناء ىطكليا عمغ األجزاء األك ر ارتفاعان في منطقة الدراسةفي 
ف كمية األمطار الساقطة كما في جردس تستحكذ عمغ النصيب األكبر م

ممـ( كيتناقص ىذا المعدؿ  333.3حيث يصؿ المتكسط السنكم لألمطار )
،  ـ يتناقص في ممـ(219ؿ الشرقي ليصؿ في تاكنس )باالتجاه نحك الشما

، كما يتناقص ىذا المعدؿ باالتجاه ممـ(152.2محطة بكغساؿ ليصؿ إلغ )
 ممـ( .92.9جنكبان ليصؿ في الخركبة إلغ )

كيعزل ذلؾ إلغ عامؿ االرتفاع فتحصؿ جردس عمغ أعمغ متكسط 
بيف  ان ألمطار في جميع المحطات المدركسة كيظير الفرؽ كاضحل سنكم

بة لألمطار جردس كالخركبة كذلؾ بسبب المنخفضات الجكية المسب
، كبالتالي يقؿ تت يرىا باالتجاه جنكبان كخاصة أف مصدرىا البحر المتكسط

، كما أف عامؿ االرتفاع منطقة ظؿ مطر بالنسبة لجردستقع في الخركبة 
 مؤ راف في كمية كغزارة األمطار.كالبعد كالقرب عف البحر عامالف 
 :التكزيع الشيرم كالفصمي لألمطار

 (:13-1(،)12-1(،)11-1(،)10-1)( كاألشكاؿ1يتضح مف خالؿ الممحؽ )
 فصؿ الشتاء:  – 1

ءن مف ابتدا ،شيكر فصؿ الشتاء تتركز معظـ األمطار السنكية في
 –69.2شير ديسمبر حتغ شير فبراير، حيث ييطؿ ما يزيد عف )

، كتقؿ كالخركبة %( مف مجمكع األمطار السنكية في تاكنس كجردس69.5
شير يناير  د، كيع%( في بكغساؿ65.2حيث تصؿ إلغ ) ىذه النسبة قميالن 

حطة تاكنس حكالي أك ر شيكر السنة مطران في ىذا الفصؿ حيث بما في م
، في ممـ(39.5متكسط الشيرم لو حكالي )ممـ( كفي بكغساؿ بما ال65.6)

 .ممـ(29.7بما في الخركبة حكالي ) حيف
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براير أغزر شيكر ىذا الفصؿ أما في محطة جردس فيعتبر شير ف
شير  د، كيعممـ(92.9متكسط الشيرم لو حكالي )، حيث بما المطران 

، ففي محطة تاكنس مطران في ىذا الفصؿ غ شيكر السنةديسمبر  اني أعم
، أما في محطة جردس فيعتبر ممـ(48.8)ت كمية األمطار الشيرية غقد بم

ا متكسطو الشيرم  ، حيث بم اني أعمغ شيكر ىذا الفصؿ مطران  شير يناير
شير فبراير  اني أعمغ شيكر  د، أما في باقي المحطات فيعممـ(88.1)

سطو الشيرم في محطة بكغساؿ حكالي ىذا الفصؿ مطران ف فقد بما متك 
 .ممـ( في محطة الخركبة22.7مـ( ك )م36.2)

كيعزل سقكط األمطار في ىذا الفصؿ بسبب طبيعة المنخفضات 
 ـ تتناقص تدريجيان  ةالجكية في ىذا الفصؿ تككف أك ر عددان كأقكل فاعمي

تالشغ كيقترف بيذا تناقص األمطار كانخفاض سقكطيا ككميتيا حتغ ي
 . يا في نياية ىذا الفصؿسقكط

 (10-1الشكؿ )
 ـ(مالمتكسط الشيرم لكميات االمطار في محطة جردس )بالم

 
 (1المصدر: بيانات الممحؽ )
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 (11-1) الشكؿ 
 ـ(مالمتكسط الشيرم لكميات االمطار في محطة تاكنس )بالم

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.

 

 (12-1الشكؿ )
 ـ(ممطار في محطة بكغساؿ )بالمكميات األالمتكسط الشيرم ل

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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 (13-1الشكؿ )
 ـ(مالمتكسط الشيرم لكميات االمطار في محطة الخركبة )بالم

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.

 
 فصؿ الربيع:  – 2

مع فصؿ  ةن األمطار مقارن تسقط في فصؿ الربيع كميات قميمة مف
%( كيعتبر 14نسبتيا في جميع المحطات فال تزيد عف ) ، فتقؿالشتاء

لو في  كميةرس مف أك ر شيكر ىذا الفصؿ مطران، فقد بما أعمغ شير ما
ممـ(،  ـ محطة 19.9،  ـ في محطة تاكنس )ممـ(24.9محطة جردس )

ممـ( في محطة 4.7لو ) كميةممـ(، بينما كاف أدنغ 12.5بكغساؿ )
 . الخركبة

طار في ىذا الفصؿ إلغ ضعؼ فاعمية كيعزل قمة سقكط األم
المنخفضات الجكية التي تنشت عمغ شماؿ الصحراء الكبرل كىي أقؿ أ ر 

 مف المنخفضات الجكية الشتكية تتصؼ بقصر فتراتيا الزمنية.
 فصؿ الصيؼ:  – 3

، حيث تكاد ؿ فصؿ الصيؼ أية أمطار ذات قيمةال تسقط خال
كبالرغـ مف ذلؾ فقد تسقط  ،يكر فصؿ الصيؼ مف األمطار تمامان تخمك ش

 ةالشيري كميةجردس كتاكنس إذ ال يتجاكز الاألمطار نادرة عمغ محطتي 
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( في ممـ0.6، ك )ممـ( في محطة جردس2.5مطران عف ) ألك ر الشيكر
 . محطة بكغساؿ خالؿ شير أغسطس

أما في محطة تاكنس فال يتجاكز المتكسط الشيرم ألك ر الشيكر 
لذا يعتبر ىذا  ؛ممـ( خالؿ شير يكنيك0.6ف )لفصؿ عمطران خالؿ ىذا ا

الفصؿ فصؿ جفاؼ نظران النعداـ المنخفضات الجكية ككقكع جزء مف 
م ينتقؿ منطقة البحر المتكسط في نطاؽ مف الضغط المرتفع األكزكرم الذ

كسط ، حيث يمتد جزء منو فكؽ البحر المتفي فصؿ الصيؼ نحك الشماؿ
 .إلغ شماؿ مف السكاحؿ الميبية

 فصؿ الخريؼ:  – 4
سة كما حكليا مع بداية يبدأ مكسـ سقكط األمطار في منطقة الدرا

جكية التي تؤدم إلغ سقكط ، حيث يعكد ظيكر المنخفضات الىذا الفصؿ
، كيتزحزح نطاؽ الضغط المرتفع األكزكرم الممتد عمغ منطقة األمطار

كيتتي ، يؼ جنكبان باتجاه الصحراء الكبرلالبحر المتكسط خالؿ فصؿ الص
في المرتبة ال انية مف حيث كمية األمطار الساقطة سنكيان  خريؼفصؿ ال

 .(1)بعد فصؿ الشتاء
في %( 20.0-%17.0تتراكح نسبة األمطار الخريفية ما بيف )

، كتسقط ىذه األمطار مع بداية شير كؿ المحطات المشمكلة بالدراسة
، حيث مبراد حتغ تصؿ ذركتيا في شير نكفسبتمبر  ـ تتخذ في االزدي

في محطة جردس خالؿ ىذا الشير حكالي   ةالشيريكمية األمطار  تبمغ
، أما في محطة بكغساؿ فقد ممـ( في محطة تاكنس26.8ممـ( ك )46.5)

في محطة الخركبة حكالي  ممـ( في حيف لـ يتعد  22.8بما حكالي )
 .       ممـ(16.7)
 :الحرارة 1-3-2

( أف 15-1( ك )14-1)  ( كالشكميف2) يالحظ مف خالؿ الممحؽ 
، ة ليا اختالفان كبيران درجة الحرارة تختمؼ في منطقة الدراسة كالمناطؽ المجاكر 

                                                           
1
  64، صع السابق، المرجبراهٌم عبدالسالمإمحمود سعد  - 
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عف سطح كيعزل ذلؾ إلغ ظركؼ المكقع الجغرافي لكؿ منطقة كعامؿ االرتفاع 
، حيث نجد أف المتكسط السنكم لدرجات الحرارة البحر كالتت يرات البحرية

(20.7عظمغ في محطة جردس يبما )ال ، كيزداد ىذا المعدؿ بالتكغؿ نحك ـْ
(34.7الجنكب ليصؿ في الخركبة إلغ ) بينما يصؿ المتكسط السنكم لدرجات ، ـْ

( كينخفض بالتكغؿ في جنكب 11.2الحرارة الدنيا في محطة جردس إلغ ) ـْ
(7.4المنطقة حيث يبما ) ، كيعزل ذلؾ ألف جردس أك ر في محطة الخركبة ـْ
، كلذلؾ تقؿ فييا سطح البحر كأقرب منيا إلغ البحر ة عفارتفاعان مف الخركب

، كما أف درجة سابقان  يركما أش ،مؤ رات البحريةدرجة الحرارة نتيجة لتت يرىا ب
الحرارة تقؿ تبعان لالرتفاع، أما فيما يخص المتكسط السنكم العاـ لدرجة الحرارة 

 . الخركبةـْ ( في 21.11ف كصؿ إلغ )( في حي0ـ15.9فقد بما في جردس )
 ( 14-1الشكؿ )

 (0المتكسط الشيرم كالمتكسط السنكم كالمدل لدرجات الحرارة في محطة جردس )ـ

 
 (2) محؽ المصدر: البيانات الم
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 (15-1الشكؿ )
 (0المتكسط الشيرم كالمتكسط السنكم كالمدل لدرجات الحرارة في محطة الخركبة )ـ 

 
 نفسو. المصدر السابؽ

 

 :   م كالفصمي لمحرارةالتكزيع الشير 
 :فصؿ الشتاء  - أ

 تصؿ أذا  يعد شير يناير مف أبرد شيكر السنة حيث درجة الحرارة
ـ( في محطة  ْ 5.5) تبماف أدناىا في ىذا الشير درجة الحرارة الدنيا الي 

، كينخفض ىذا المعدؿ ليقترب مف الصفر المئكم في الخركبة التي جردس
(0.4يصؿ فييا إلغ ) ، غ عامؿ البعد كاالقتراب مف البحرإل كىذا راجع ،ـْ

ردس التي تبعد حيث يساعد البحر عمغ تدفئة المناطؽ القريبة منو م ؿ ج
تسيطر  كـ( حيث70، بعكس الخركبة التي تبعد عنو )كـ(43عنو بمسافة )

أما المتكسط السنكم لدرجة الحرارة العظمغ في ، عمييا المؤ رات الصحراكية
( خالؿ شير فبراير في جردس يبدأ في 13.8)فصؿ الشتاء فال يزيد عف  ـْ

(23.8)تجاه جنكبان ليصؿ في الخركبة إلغاالرتفاع التدريجي باال حظ ك ل ،ـْ
عامة في المنطقة خالؿ فصؿ مما سبؽ أف درجة الحرارة منخفضة بصفة 

، حيث يم ؿ المدل الحرارم بيف درجات الحرارة العظمغ كالصغرل الشتاء
( في جردس8.3شير يناير حكالي )خالؿ  ( في الخركبة23.4، ك )ـْ  .ـْ
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 فصؿ الربيع:  - ب
في فصؿ الربيع تقؿ فعالية المنخفضات الجكية كال يظير أ رىا إال 

( الشديد في ىبكب الرياح المحمية )القبميفي فترات قصيرة مما يسبب 
الي ترتفع ، كبالت(1)الجفاؼ المحممة بالغبار كاألتربة ذات المنشت الصحراكم

كيرجع  ؛، كيعد شير مارس أبرد شيكر ىذا الفصؿرارة تدريجيان درجة الح
لشتاء المتميز ذلؾ إلغ ككنو أكؿ شيكر فصؿ الربيع الذم يعقب فصؿ ا

مف اإلشعاع الشمسي خالؿ  ان كبير  ان ، كمف  ـ فدف جزءبشدة بركدة اليابس
 .(2)ىذا الشير يستيمؾ ليعكض سطح األرض ما فقده مف حرارة شتاءن 

( في جردس6.0ا خالؿ شير مارس )حرارة الدنيتبما درجة ال  ،ـْ
( في الخركبة4.3) ىك شير مايك  ةن ، أما أك ر شيكر ىذا الفصؿ حرار ـْ

( كفي 26.3س )حيث بما متكسط الشيرم لدرجة الحرارة العظمغ في جرد ـْ
(40.2الخركبة )  .   ـْ

ة كنستخمص مما سبؽ أف ىناؾ فارؽ كبير بيف درجات الحرار 
( في م20.3، حيث بما )ا خالؿ ىذا الفصؿالعظمغ كالدني حطة جردس، ـْ

( في الخركبة مما يشير إلغ أف المدل الحرارم35.9)ك اليكمي كالفصمي  ـْ
 .كبير في المنطقة

 فصؿ الصيؼ: –ج 
ك ر شيكر ىذا أيعد يبدأ فصؿ الصيؼ مف شير يكليك الذم 

إلغ ارة العظمغ ، حيث يصؿ المتكسط الشيرم لدرجة الحر ةن الفصؿ حرار 
( في جردس29.9) نكبان لتبما ، كترتفع درجة الحرارة العظمغ باالتجاه جـْ
( في الخركبة44.7)  لتصؿ رجة الحرارة خالؿ شير أغسطس ، كتعتدؿ دـْ

(26.6) غلالحرارة العظمغ في جردس درجة ا تظؿ مرتفعة في  بينما ،ـْ
(43.7الخركبة ) يؼ ، كىنا يظير أ ر االرتفاع عف البحر كاضح في تمطـْ

، فمحطة جردس أعمغ مف عف المؤ رات البحريةدرجة الحرارة كالبعد كالقرب 
                                                           

1
 . 228المرجع السابق، صسهل بنغازي دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌة،  محمد المة ،  - 
2
 . 74عبدالعزٌز خالد الصغٌر، المرجع السابق، ص - 
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 ، أما سطح البحر ـ( فكؽ مستكل653) غاألكل الخركبة حيث يصؿ ارتفاع 
ف جردس أ، كما ـ( فكؽ مستكل سطح البحر280تفاع )ال انية فال يتعدل ار 

مؤ رات فدف جردس تتت ر مباشرة بال لذاك  ؛أقرب إلغ البحر مف الخركبة
 البحرية .

 فصؿ الخريؼ:  -د
يعتبر فصؿ الخريؼ فصالن انتقاليان حيث تبدأ درجات الحرارة 

يختمؼ ك يران عف  تنخفض فيو تدريجيان ابتداءن مف شير سبتمبر الذم ال
ذا ، حيث تنخفض فيو أعمغ درجات الحرارة خالؿ ىؼأشير فصؿ الصي
( في جردس24.6الفصؿ فتبما ) ( في 40.5، ك )ـْ الخركبة حتغ شير ـْ

نكفمبر الذم تسجؿ خالؿ أدنغ درجات الحرارة في ىذا الفصؿ فتبما في 
( ك )16.0جردس ) ( في الخركبة.28.2ـْ  ـْ

 المدل الحرارم الشيرم كالسنكم: 
فيما يخص المدل الحرارم الشيرم كالسنكم لدرجات الحرارة 

ؿ في فصؿ أعمغ قيـ لو تص تكضح المنحنيات الخاصة بالمدل الحرارم أف  
( في محطة جردس13.5حيث تبما ) ،في شير يكنيكالصيؼ خاصة  ، ـْ

( في الخركبة33.2جنكبان ليصؿ )كيتخذ في االرتفاع باالتجاه  ، كيظير ـْ
ديسمبر حيث بما في  أدل المدل الحرارم في فصؿ الشتاء خالؿ شير

(5.2جردس ) (19.5) ،ـْ ل ، بينما يبما المتكسط السنكم لممدفي الخركبة ـْ
( ك9.4س )الحرارم في جرد ( في الخركبة27.3)ـْ ، كيرجع سبب ارتفاع ـْ

المدل الحرارم في الخركبة بسبب سيطرة المؤ رات القارية كضعؼ 
لقرب كالبعد كبالتالي تتسع الفجكة بيف المحطتيف بسبب ا ،المؤ رات البحرية

 . مف المؤ رات البحرية
 

 اإلشعاع الشمسي: 1-3-3
ي عمغ أنو مجمكعة مف اإلشعاعات األ يرية يعرؼ اإلشعاع الشمس

مصدرىا الشمس كىك المصدر الرئيسي لمطاقة في الغالؼ الجكم كيسيـ 
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، كطاقة اإلشعاع الشمسي ىي سبب مف جممة الطاقة %(99.97بنحك )
 ،(1)جميع ظكاىر الجك مف سحب كرياح كأمطار كعكاصؼ كبرؽ كرعد

األرض كيتتلؼ  ف الشمس ىي المصدر الرئيسي لحرارة سطحإحيث 
تطكاؿ ىذه المكجات ف ،اإلشعاع الشمسي مف أشعة تختمؼ مكجاتيا كأطكاليا
عظـ األشعة األقصر إلغ يمتصيا الغالؼ الغازم مباشرة في حيف يصؿ م

%( فقط مف اإلشعاع الشمسي التي تصؿ 66، كقد قدر أف )سطح األرض
لخارجي إلغ الفضاء ا تداألرض كغالفيا الجكم عمغ حيف ير  فعالن إلغ

 . ( 2)) األلبيدك ( %( تقريبان 34)
كبما أف الشمس ىي المصدر الرئيسي لحرارة الغالؼ الجكم لذلؾ 

تية مف باطف مصادر الحرارية األخر م ؿ تمؾ اآلغفاؿ أ ر كؿ مف الإيمكف 
تية مف الفضاء الحارة(، كالحػرارة اآل األرض )مع انب اؽ البراكيف كالنا فكرات

، (3)اؽ بقايا الشيب كنيازؾ عند أعالي الغالؼ الجكمتجو الحتر نالخارجي 
األرض بعكامؿ متعددة ىي  غكيرتبط التكزيع الجغرافي لإلشعاع الشمسي عم

النيار كبالتالي فترة ، حيث يحدد طكؿ كقصر قع بالنسبة لدائرة العرضالمك 
، كما يحد زاكية ميؿ األشعة التي تؤ ر في قكة اإلشعاع سطكع الشمس
، ككذلؾ الغالؼ الجكم مف حيث نسبة كجكد السحب األرضالكاصؿ عمغ 

كنكعيا كارتفاعيا كنسبة بخار الماء كالغبار مما يؤ ر عمغ تغير نسبة 
 .سطكع كمقدار األشعة المنعكسةال

باإلضافة لطبيعة السطح المستقبؿ لإلشعاع حيث تختمؼ كمية 
اة ، فاألرض المغطسي باختالؼ األسطح المستقبمة ليااإلشعاع الشم

ت كاألراضي بغابات أك حشائش أك تمؾ التي تنتشر فييا المستنقعا

                                                           
1

وآسٌا ومناخ ونبات الجغرافٌا المناخٌة والنباتٌة مع تطبٌق على مناخ القارات أوروبا بأفرٌقٌا ، جدوة حسٌن جودة - 
  .71، ص(م1995، ندرٌة، دار المعرفة الجامعٌة، الطبعة السادٌة)اإلسك ،العالم العربً

2
  .36 – 35، ص ص السابق المرجع ،أسس الجغرافٌا المناخٌة، علً علً البنا - 
3

)اإلسكندرٌة، مؤسسة الثقافة الجامعٌة، الطبعة السادٌة،  ،أصول الجغرافٌا المناخٌة، حسن السٌد أبو العٌنٌن - 
  .79، صم(1988
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، ككذلؾ شكؿ طبكغرافية األرض كأنكاع الترب المزركعة أك المحرك ة
 .(1)كاختالؼ ألكانيا كميا تعكس األشعة بدرجات متفاكتة

 التكزيع الشيرم كالفصمي لإلشعاع الشمسي: 
ال في محطة ال تتكفر لدينا بيانات عف اإلشعاع الشمسي إ

كبالتالي أخذت ، تتكفر فييا محطات مناخية شاممةألف المنطقة ال ؛الخركبة
 .الخركبةا الفترة الزمنية المتكفرة في محطة

( أف أدنغ قيمة 16-1، كالشكؿ )(3يتضح مف خالؿ الممحؽ )
لإلشعاع الشمسي تتحقؽ خالؿ شير ديسمبر حيث بما المتكسط الشيرم 

،  ـ تتخذ ىذه القيمة في ( في محطة الخركبة/دقيقة2م سـر كالك  205.9)
االرتفاع حتغ تصؿ ذركتيا في شير يكنيك حيث بما المتكسط الشيرم 

، كفيما /دقيقة( في محطة الخركبة2كالكرم سـ 558.6لإلشعاع الشمسي )
يخص المتكسطات الفصمية فدف أدنغ متكسط فصمي يتحقؽ في فصؿ 

ة( كتصؿ أعمغ قيمة /دقيق2كالكرم سـ 234.0الشتاء حيث يصؿ )
كالكرم  526.0لممتكسط الفصمي في فصؿ الصيؼ حيث تبما )

 /دقيقة(.2سـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

، قسم غٌر منشورة( –ستٌر، )رسالة ماجر دراسة تحلٌلٌة ألصناف المناخ"مناخ الجبل األخضد إدرٌس نوح، "سع - 
 .52 – 51، ص ص م1998، جامعة قارٌونس، بنغازي، ، كلٌة اآلدابجغرافٌاال
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 (16-1الشكؿ )
 المتكسط الشيرم كالسنكم لالشعاع الشمسي في محطة الخركبة 

 
 (3المصدر: بيانات الممحؽ )

 

بالنسبة لفصؿ الربيع فقد كصمت قيمة المتكسط الفصمي لإلشعاع 
، كتتحقؽ في فصؿ /دقيقة( في الخركبة2كػػػالكرم سـ 436.0الشمسي )

الخريؼ  اني أدنغ قيمة لإلشعاع الشمسي بعد فصؿ الشتاء حيث كصمت 
، كترجع االختالفات في المتكسطات الشيرية /دقيقة(2كالكرم سـ 334.2)

 كالفصمية في محطة الخركبة بسبب المكقع الفعمي حيث تقع الخركبة عمغ
، كما أف لقمة السحب كبخار الماء نسبيان شماالن( ن00:ى08ْ:32ائرة عرض )د

، كبالتالي باؿ كمية أك ر مف األشعة الشمسيةفي الجنكب أدل إلغ استق
 .شعاع شمسي مرتفع طكاؿ أشير السنةفيي تتمتع بمعدؿ إ

 الرطكبة النسبية: 1-3-4
يقصد بيا النسبة المئكية لكمية بخار الماء المكجكد فعالن في اليكاء 

درجة حرارة كضغط معيف إلغ الكمية التي يمػكف أف يحمػميا في نفس  في
، كيعبر عنيا بالنسبة (1)درجة الحرارة كالضغط لكي يصؿ إلغ حالة التشبع

، كتعتمد الرطكبة النسبية بالتبريد %(100ة، كتتراكح مف الصفر إلغ )المئكي
اء ببخار مف درجة تسبع اليك أك تناقص درجة حرارة اليكاء ألف ذلؾ يقمؿ 

                                                           
1

، دار ندرٌة)اإلسك ،جغرافٌا العامة الطبٌعة والبشرٌةقواعد ال، وعٌانة، فتحً عبدالعزٌز أبوراضًفتحً محمد ب - 
  .141، ص(م2002المعرفة الجامعٌة ، 
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، ككذلؾ فدف إضافة بخار الماء لميكاء بػ )التبخر( يزيد مف الرطكبة الماء
 . (1)النسبية

الرطكبة النسبية إال في محطة الخركبة  عفال تتكفر لدينا بيانات 
، كيتضح مف خالؿ الخركبة  بالتالي أخذت الفترة الزمنية المتػكفرة في

نسبية قد بما نكم لمرطكبة ال( أف المتكسط الس17-1( كالشكؿ )4الممحؽ )
كط ، كترتفع ىذه القيمة في فصؿ الشتاء بسبب سق%( في الخركبة64.3)

ر ، حيث بما متكسط الرطكبة النسبية ألشياألمطار كانخفاض درجة الحرارة
في شيكر الصيؼ لتصؿ  ، كتنخفض%( في الخركبة75.8فصؿ الشتاء )

الخركبة  بية في محطة، كقد كاف أعمغ متكسط لمرطكبة النس%(55.2إلغ )
ـ التساقط كارتفاع درجات ، كيعزل ذلؾ النعدا%(77.0خالؿ شير يناير )

، كتتخذ الرطكبة النسبية في االنخفاض تدريجيان خالؿ شيكر فصؿ الحرارة
، خرآفي درجات الحرارة مف شير إلغ الربيع بسبب االرتفاع التدريجي 

، كفيما ( في الخركبة%60.6كيككف المتكسط الفصمي ليا في ىذا الفصؿ )
لنسبية حكالي يخص فصؿ الخريؼ فقد بما المتكسط الفصمي لمرطكبة ا

، كيرجع ارتفاع الرطكبة النسبية ابتداءن مف فصؿ %( في الخركبة65.5)
 . سقكط األمطار ات الحرارة كبدايةالخريؼ إلغ انخفاض درج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .146، ص(م2011، مسٌرة للنشر والتوزٌع، الطبعة الثاثلة)عمان: دار ال ،الجغرافٌا المناخٌة، علً أحمد غانم - 
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 (17-1شكؿ )
 ية في محطة الخركبةالمتكسط الشيرم كالسنكم لمرطكبة النسب 

 
 (4المصدر: بيانات الممحؽ )

 

كمما سبؽ يتضح لنا أف قيمة الرطكبة النسبية في الخركبة مرتفعة 
 في أغمب شيكر السنة إال أنو يست نغ مف ذلؾ شير أبريؿ فقد بما المتكسط

 .%(60.0الشيرم لمرطكبة النسبية )
 الرياح:  5 -3 -1

المرتفع  ف نطاقات الضغطتعرؼ الرياح عمغ أنيا حركة اليكاء بي
كتتكقؼ حركة ىذا  ،المنخفض عمغ سطح األرضالغ نطاقات الضغط 

 . (1)اليكاء أساسان عمغ انحدار الضغط الجكم
تتحرؾ الرياح استجابة لقكتي انحدار الضغط كككريك لكس باتجاه 

, كيتغير اتجاه الرياح بصكرة مفاجئة قميـ الضغط المنخفض قاطعة بزاكيةإ
الجية اليكائية استجابة لتغير مكقع كؿ مف قكة انحدار الضغط  بعد عبكرىا

ت عف الرياح إال في محطة ال تتكفر لدينا بيانا -(2)كقكة ككريك لكس
 .الخركبة  ، كبالتالي أخذت الفترة الزمنية في محطةالخركبة

 
 

                                                           
1
  301، صم(1983)اإلسكندرٌة، دار المعرفة الجامعٌة،  ،أسس الجغرافٌا الطبٌعٌة، فتحً عبدالعزٌز أبو راضً - 
2

(، الهادي مصطفى بولقمه، سعد ، فً كتاب الجماهٌرٌة دراسة فً الجغرافٌا، )تحرٌرحمد عٌاد أمقٌلً، )المناخ(م - 
  162، صم(1995ر والتوزٌع، الطبعة األولى، ، دار الجماهٌرٌة للنشالقزٌري/ ) سرت
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 اتجاه الرياح:   -أ
( أف االتجاىات 18-1، كالشكؿ )(5) ممحؽضح مف خالؿ اليت

، حيث تم ؿ ركبة ىي الرياح الشمالية الغربيةة لمرياح في محطة الخالسائد
ييا الرياح ، تممكع الرياح التي تيب عمغ المنطقة%( مف مج29نسبة )

%( 17، بينما تم ؿ الرياح الغربية ما نسبتو )%(21الشمالية بنسبة )
، في حيف تم ؿ %(11ة تبما )يلجية الجنكبية الغربكالرياح التي تيب مف ا

%( كالرياح 6%( كالرياح الشرقية تبما نسبتيا )7رياح الشمالية الشرقية )ال
%( مف المجمكع 1%( كال تم ؿ نسبة السككف سكل )4الجنكبية كالشرقية )

 . كمي لمرياح التي تيب عمغ الخركبةال
 سرعة الرياح: -ب

 ( كجكد تبايف في:2-2، كالشكؿ )(7يتبيف مف خالؿ الممحؽ )
عة ، حيث بما المتكسط السنكم لسر ف شيكر السنةسرعات الرياح ما بي
لسرعة  مر ي، كما كصؿ أعمغ متكسط شكـ/ساعة(:الرياح في الخركبة )

، كأدنغ قيمة كصؿ كـ/ساعة( خالؿ شير يكليك2457بة )الرياح في الخرك 
كـ/ساعة( في الخركبة خالؿ :75إلييا المتكسط الشيرم لسرعة الرياح )

رعة الرياح في الخركبة في أقصغ جنكب سشير فبراير كيرجع سبب زيادة 
، كانعداـ ان المنطقة بسبب االستكاء التدريجي في سطح األرض باالتجاه جنكب

 .، كانخفاض الك افة النباتيةلعكائؽ التي تخفؼ مف سرعة الرياحا
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 (18-1شكؿ )
 اتجاىات كنسب ىبكب الرياح في محطة الخركبة

 

  

 
 (5) ممحؽ الالمصدر: بيانات               

 
 

 (19-1شكؿ )
 متكسط الشيرم كالسنكم لسرعة الرياح في محطة الخركبة 

 
 (6الممحؽ )المصدر: بيانات 
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 المكارد المائية: 1-4
، فيي في المكارد المائيةليبيا مف الدكؿ ذات المحدكدية الكبيرة  دتع

لتي يمكف أف ال تتمتع بكجكد أية مجارم مائية سطحية دائمة الجرياف ا
، كلكف ما يكجد بيا عبارة عف كدياف جافة تمتمي مييا أنيار طبيعيةنس

، حيث تكية في القسـ الشمالي مف البالدأ ناء سقكط األمطار الشفي بالمياه 
الرئيسي ، كما أنيا المصدر نباتاتتساعد األمطار المتذبذبة عمغ نمك ال

لجاؼ في أك ر ، كنظران لسيادة المناخ الجاؼ كشبو التغذية الخزانات الجكفية
المياه فدف االعتماد الرئيسي في البالد عمغ  ،% مف مساحة البالد90مف 

 . (1)الجكفية 
 كتنقسـ المكارد المائية في منطقة الدراسة إلغ: 

 

 المياه السطحية: 1-4-1
تتم ؿ في المياه الجارية عمغ سطح األرض بعد سقكط األمطار 

الفرعية داخؿ كاألكدية ة التي ينشت عنيا الجرياف السطحي في األكدي
لسطحية المتجددة كتنحدر بكاسطة خط ااألحكاض المائية التي تم ؿ المياه 

دل كقكع المنطقة ضمف مناخ جاؼ كشبو جاؼ فدف أ، كقد (2)تقسيـ المياه
،  مف االحتياجات المائية لمسكافالمياه السطحية ال تشكؿ إال جزاءن ضئيالن 

مغ المياه الجكفية بالدرجة نتشرة فييا عحيث تعتمد التجمعات السكانية الم
 ، باإلضافة إلغ كسائؿ حفظ المياه المنسابة مف الكدياف المكسمية.غلاألك 

كتقدر المساحة التي تتعرض لألمطار في منطقة الجبؿ األخضر 
 1.67) عشرة آالؼ كيمك متر مربع كمتكسط التساقط عمغ المنطقة يقدر 

مميار متر مكعب( عمغ السفح  0.77، منيا )يان مميار متر مكعب( سنك 
 .(3)مميار متر مكعب( 0.9الشمالي كالباقي عمغ السفح الجنكبي كيبما )

                                                           
1

النهر العظٌم(، فً كتاب التصحر  اه الجوفٌة ـ مشروعالتجربة اللٌبٌة فً تنمٌة واستغالل المٌ: )ةمحمد عبدهللا الم - 
، (م1995، قاهرة، معهد البحوث والدراسات، دار المستقبل العربً، ) المحمد عاطف كشك ، )تحرٌر(وهجرة السكان

 . 332ص
2

بٌر ، " أثر الخصائص المطرٌة فً توزٌع الغطاء النباتً لألراضً الجبلٌة فً منطقة عنمٌحمد بن أأخدٌجة بنت  - 
كلٌة اآلداب، جامعة الملك سعود، مكة  ،قسم الجغرافٌا ،غٌر منشورة( – دكتوراه، )رسالة ٌة السعودٌة "بالمملكة العرب

 . 56، صم2002المكرمة، 
3
  .40 – 39، المرجع السابق ، ص ص رمزي الجارح محمد العلوانً - 
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كتقدر مساحة منطقة تجميع األمطار بمنطقة الجبؿ األخضر 
، كيبما متكسط سقكط األمطار عمغ ىذه (2كـ 9000كسيؿ بنغازم بػ )

يستفاد منيا  ، كىذه الكمية ال(1)(3ـ3.5المساحة طكؿ السنة حكالي )
ك أ ،خر يضيع بالتبخراآل ياعضبيضيع بالتسرب ك  يابعضف ،بصكرة كاممة

، كتقدر نسبة المياه المتسربة لغ البحر كمياه جارية في األكديةبالتدفؽ إ
خالؿ الشقكؽ كاالنكسارات اعتمادان عمغ الخكاص الييدركلكجية كالجيكلكجية 

 .(2)السطحية%( مف مياه األمطار 20لمجبؿ األخضر بحكالي )
 الذم سبقت اإلشارة لو فيما سبؽ (8-1كيتضح مف خالؿ الشكؿ )

أ ناء مكسـ  في أف منطقة الدراسة تتككف مف شبكة أدكية جافة تجرم مياؤىا
تنبع ىذه األكدية مف خط تقسيـ ك  ،سقكط األمطار نحك منطقة الدراسة

ؼ مياؤىا ميؿ منيا تنصر المياه كتنتيي مصباتيا في البمط باست ناء عدد ق
كافد ر  :جنكبان  طبمكمف أىـ األكدية التي تنصرؼ مياؤىا نحك ال إلغ البحر

كالحصاـر التي تتجو إلغ  ،، ككادم المنجؿكادم الخركبة، كادم بكذباف
 ـ الخركبة  ـ إلغ كادم عدكاف كمزرب  ـ إلغ  ، ـ إلغ الشكمر ،ةيالرم ا

، ةبككريمس كادم كىيافد كادم المشؿ ، كرك سبمطة الممز شرؽ مسك ا
،  ـ خر يعرؼ بالقديدةآتتجو إلغ رافد مبيذؿ التي اككادم لمكيمف ككادم 

كادم سمالكس أحد األكدية الكبيرة جنكب الجبؿ األخضر خارج منطقة 
 . بمطة المحرز في الجنكباالكس إلغ الدراسة مف كادم سم

كأكدية أخرل تنبع مف خط تقسيـ المياه كتنتيي مصباتيا في البحر 
يث ، حكادم الدخاف خارج منطقة الدراسة ادم بكعنقكد أحد ركافدك  كىي

غ إلغ العكينات كمنيا إلغ كادم الدخاف  ـ إل تتجو المياه مف كادم بكعنقكد
 . سمينة لتصؿ البحر عف طريؽ برسس
خر يدعغ كادم آيصب في رافد  ككذلؾ كادم بكأمجيرة الذم

ف، ـ إلغ كادم الدخا،  ـ إلغ العكينات لغ كادم بكعنقكد، ،  ـ إلبيض
                                                           

1
  .160، صالسابق عالمرج ،ازي دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌةسهل بنغ، ةمحمد الم - 
2
 .40العلوانً ، المرجع السابق ، ص رمزي الجارح محمد - 
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ليصؿ البحر عف طريؽ  ة،  ـ إلغ سمينكاال نيف خارج منطقة الدراسة
 .برسس

( الخصائص الييدركغرافية األىـ 2-1كيتضح مف خالؿ الجدكؿ )
لألكدية بالمنطقة كمنيا يتضح أف كادم المشؿ ىك أكبر األكدية في 

يبما  ، حيثساحة التجميعية كطكؿ مجرل الكادمالمنطقة مف حيث الم
(،  ـ كادم الحصاـر حيث يبما 2كـ36كـ( كمساحتو التجميعية )20طكلو )
،  ـ تتتي األكدية األخرل كادم (2كـ29كـ( كمساحتو التجميعية )12طكلو )

 العبد ككادم المنجؿ ككادم بكعنقكد. 
 ( 2-1الجدكؿ )

 الخصائص الييدركغرافية لبعض األكدية في منطقة الدراسة

 اسـ الكادم
لحكض مساحة ا

التجميعية لممياه 
 (2)كـ

طكؿ مجرل 
 الكادم بػ )كـ(

 انحدار الكادم
) % ( 

 مصب الكادم

 البمط % 0.4 كـ 20 2كـ 36 المشؿ
 البمط % 0.3 كـ 12 2كـ 29 الحصاـر
 البمط % 2.9 كـ 11 2كـ 20 العبد
 البمط % 0.7 كـ 7 2كـ 24 المنجؿ

 البحر % 1.3 كـ 4 2كـ 15 كادم بكعنقكد
 در / أعد الجدول بناء  على : المص

 . 50:000:1حسبت أطكؿ األكدية المكجكدة ضمف منطقة الدراسة مف خالؿ خريطة بمقياس  (1
، مشركع جنكب الجبؿ األخضر الزراعيأمانة المجنة الشعبية لمزراعة كالثركة الحيكانية كالبحرية بشعبية المرج ،  (2

 .ـ 2013بيانات غير منشكرة ، خريؼ ، 
 

 المياه السطحية:كسائؿ حفظ 
 خزانات الصخكر:  ( أ

كىي عبارة عف حفر منحكتة بطريقة تقميدية داخؿ الصخكر 
، كيختار ليذه العمكم عمغ سطح التربة ؤىاظير جز الجيرية الكبيرة التي ي

، كتكجد عمغ أطرافيا معيف ما بيف سفكح كمجارم األكديةالخزانات مكقع 
كما يكجد  ،لجرياف السطحيحكائط حجرية تمتد عمغ السفكح لتجميع مياه ا
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المياه قبؿ دخكليا  في بعضيا قنكات تحيط بيا لترسيب المكاد المنحرفة مع
ـ سقكط األمطار كحدكث جرياف أ ناء مكس في الخزاف كتمتمئ بالمياه

، كيبدأ استغالؿ مياىيا عادة في نياية فصؿ الربيع كبداية فصؿ سطحي
معظـ مياىيا  ، كتستخدـكبداية فصؿ الشتاء ؼأكاخر الخري الصيؼ حتغ

، كما يستخدميا السكاف المقيميف في المنطقة لمشرب في سقاية الحيكانات
 .(1) كاألغراض المنزلية

يكجد مف ىذه الخزانات نكعاف في منطقة الدراسة يتم ؿ النكع 
ي أك ر ، كى(5-1ؿ في الخزانات الركمانية القديمة، كما في الصكرة )األك 

راسة أك ر ، كقد تجاكز عددىا داخؿ منطقة الدضرانتشاران في الجبؿ األخ
عمغ الرغـ مف اعتماد السكاف المحمييف عمي م ؿ ىذه  (مف ) ال كف خزانان 

ف يترؾ بدكف االستفادة م اتف الك ير منيفالخزانات في سقاية الحيكانات 
، فقد تككف األرض المكجكد بيا البئر مياىيا بسبب ضكابط ممكية األرض

خر مما يجعؿ الشخص المالؾ لألرض آئر ممؾ لشخص ممؾ لشخص كالب
، كيك ر انتشارىا في المنطقة في كادم مياه البئريتحكـ في بيع كشراء 

 بكذباف كالمطيميس كالحصاـر كالمشؿ. 
 (5-1صكرة )

 بئر ركماني قديـ جنكب منطقة الدراسة

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.

                                                           
1
  .81، المرجع السابق ، صعبدالعزٌز خالد الصغٌر - 
 -  م 2013، صٌف وخرٌف / من خالل الدراسة المٌدانٌةحسبت. 
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حفرت بنفس  زانات التيأما النكع ال اني مف الخزانات فيي الخ
، مالؾ األرض كيكجد منيا عدد كبير الخزانات الركمانية  مف قبؿطريقة 

فقد شرع مالؾ األرض في حفر ىذه الخزانات ألسباب تتعمؽ ببيع كشراء 
أ ناء شرائيـ لمزركع يرغبكف في األراضي  في الزركع فتصحاب المكاشي

أك ر مف الخزانات الركمانية  فعالة دالتي تتكفر بيا المياه كىذه الكسيمة تع
كحمايتيا كتنظيـ  بسبب كضكح ممكيتيا كقياـ مالكيا بالصيانة الدكرية ليا

 .استغالؿ مياىيا
 : الصياريج ( ب

يا ئنشاإ كقد شرع في ةعدد مف الصياريج بمنطقة الدراس ئتنشأ
ـ حتغ عاـ 1976فييا مف عاـ ، كبدأ  الشركع المشركع األكسط الزراعي

 . (3-1الجدكؿ )، كما في ـ2002
تـ إنشاء ىذه الصياريج عمغ امتداد بطكف األكدية بالقرب مف كما 

أ ناء فصؿ الشتاء كذلؾ في  ات السكانية لتجميع مياه األمطارالتجمع
، كتتراكح كفير مياه الشرب لمسكاف المقيميفلغرض سقاية الحيكانات كت

(، كبما 3ـ6000( إلغ )3ـ200السعة التخزينية ليذه الصياريج ما بيف )
، كبالرغـ مف أف مجمكع السعة التخزينية ليذه ( صياريج6عددىا )

 ان بسيط ان تف مياىيا ال تشكؿ إال جزءف  ،(3ـ9.400الصياريج كبيرة بمغت )
، كيرجع السبب إلغ تعرض مياه مكارد المائية المتاحة لالستغالؿمف ال

ف أ، كما كرإلغ التسرب كالتبخر في كقت مب الصياريج غير كاممة التنفيذ
غرؽ أ ناء شربيا مف الحيكانات ال تستطيع أف تشرب منيا مباشرةن فك يران ما ت

، كما أف ممكيتيا العامة تجعؿ السكاف ال ييتمكف بيا كال ىذه الصياريج
 .عميا غير صالحة لالستعماؿ البشرمبتنظيفيا مما يج
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 ( 3-1الجدكؿ )
 ـ 2002 الصياريج المنفذة في منطقة الدراسة حتى عاـ

 مدل درجة التنفيذ سنة الحفر 3ـالسعة التخزينية المكقع
 كامؿ التنفيذ 1978 1000 خزاف الحصاـر
 ةبدكف اعماؿ خرسانحفر  1985 1000 خزاف الحفيرة
 كامؿ التنفيذ 1993 1000 خزاف بكعنقكد
 كامؿ التنفيذ 1976 6000 ةخزاف العتق

 شبو كامؿ التنفيذ 2002 200 خزاف بكزيدكف
 شبو كامؿ التنفيذ 2002 200 خزاف أـ لريزه 

 : المصدر / أعد الجدكؿ بناءن عمى
، مدير مكقع المرج لمغطاء النباتي –خطكراممصباح سميماف الميندس / الدراسة الميدانية: مقابمة شخصية مع (1

 .ـ 20/11/2013بتاريخ 
، خريؼ المنطقة سعتيا كتاريخ إنشاؤىافي المشركع األكسط الزراعي بيانات غير منشكرة عف الصياريج النفذة  (2
 .ـ2013/ 
رض التي يكجد بيا خزاف / سميماف جاب اهلل صالح أحد مالؾ األ الدراسة الميدانية: مقابمة شخصية مع الحاج (3

 . العتقو
 .ـ2013/ الدراسة الميدانية: صيؼ كخريؼ (4

 

 السدكد المائية: –ج 
، كيكضح ةكدية بعض السدكد المائيمجارم األعمغ امتداد  ئتأنش
نشاء ىذا السد عاـ إ، كقد تـ المقاـ عمغ كادم المنجؿ السد( 4-1الجدكؿ )

، ياف السطحي كحجز كميات مف المياهـ( كذلؾ بيدؼ تخفيؼ الجر 1973)
كما ييدؼ أيضان لمحد مف انجراؼ التربة كترسيب العكائؽ العالقة بالمياه 

ىذا السد باستخداـ ، كقد أنشاء ادة قدر اإلمكاف مف مياه األمطاركاالستف
سالؿ مستطيمة الشكؿ جاىزة التركيب تسمغ )قابيكنات( مصنكعة مف 

ـ( 0.5كارتفاعيا ) ـ(1شباؾ أسالؾ معدنية شديدة التحمؿ يبما عرضيا )
،  ـ تمأل كضع في المكاف المخصص لبناء السد، تـ(1.5كطكليا )

ة مف بالحجارة كيربط الغطاء بسمؾ معدني كتكضع فكقيا الطبقة ال اني
، كتبما السعة (6-1بالكامؿ، الصكرة )كىكذا حتغ يتـ بناء السد  ،السالؿ

، كيصؿ ( مف مياه األمطار3ـ150.000) ما يصؿ الغالتخزينية ليذا السد 
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ـ( كعرضو عند 2ة )ـ( كعرضو عند القم3ـ( كارتفاعو )300طكلو إلغ )
 .ـ(12.80القاع )

 (6-1صكرة )
 سد المقاـ عمى كادم المنجؿ

 
 صدر: المصدر السابؽ نفسو.الم
 

ـ( أف جزء كبير 2013كقد لكحظ أ ناء الدراسة الميدانية خريؼ )
 أيضا ن  ، كما لكحظ(7-1)، الصكرة ىذا السد منيار بسبب قكة المياه مف

د فمكيان عمغ ، كيقع ىذا السند قمتو بسبب ارتفاع المياه فكقوتت ره بتضرار ع
 . 320:020:850، كدائرة عرض 210:050:830خط طكؿ 

 (7-1صكرة )
 كادم المنجؿ نييار جزء كبير مف جسـ سد ا

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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 ( 4-1الجدكؿ )
 ـ 2013السدكد المائية المقامة بالمنطقة حتى عاـ 

 موفع السد
نسبة 
 اإلنشاء

نوع 
 السد

طول 
 السد )م(

ارتفاع 
السد عن 
سطح 
األرض 
 )م(

عرض 
السد عند 
 القمة )م(

عرض 
سد عند ال

 القاع )م(

السعة 
التخزٌنٌة 

 (3للسد )م

الهدف من إنشاء 
 السد 

وادي 
 المنجل

 2615111 2359 3 4 411 قابونً 2:84
الحد من انجراف 
التربة وسقاٌة 
 الحٌوانات 

 المصدر / أعد الجدكؿ بناءن عمى : 
 ، المرجع السابؽ ـ2013سة الميدانية: صيؼ كخريؼ / الدرا (1

 

 ية: المياه الجكف 1-4-2
ض الطبقات تعرؼ المياه الجكفية بتنيا المياه المحفكظة في بع

كجية خصائص تسمح ، كليذه التككينات الجيكلالصخرية تحت سطح األرض
، كمصدر ىذه المياه األمطار التي ىطمت عمغ منطقة ما في بحفظ ىذه المياه

بعض  ، كقد تتتي ليذه المياهف الزمف في ظؿ التاريخ الجيكلكجيفترة معينة م
 التغذية فيي متجددة إذا تسربت مياه األمطار إلغ الخزانات الجكفية المائية سنكيان 

، كقد ال تتجدد ىذه المياه الجكفية إذا كانت كما ىك الحاؿ في الشماؿ الميبي
محفكظة في تكاكيف جيكلكجية صخرية عميقة تككنت نتيجة لتسرب مياه 

ر جيكلكجية قديمة كأصبحت ي عصك األمطار المتساقطة عمغ ىذه المنطقة ف
، كما ىك الحاؿ في تقع ضمف نطاؽ صحراكم جاؼ تندر فيو األمطار  فاآل

 . (1)الجنكب الميبي
كتعد ىذه المياه المصدر الرئيسي الذم يعكؿ عميو السكاف في منطقة 

، بالرغـ مف ة كسد االحتياجات الحضرية األخرلالدراسة عمغ الشرب كالزراع
تغذية المياه الجكفية نيا المصدر الكحيد لفدانتظاـ سقكطيا األمطار كعدـ  تذبذب

 .في المنطقة
استغالؿ ىذه المياه بتسمكب  كتعاني منطقة الدراسة مف سكء كبير في

، باإلضافة إلغ عجز كبير في االمداد المائي فالسكاف ال يتحصمكف عمغ أم ؿ
                                                           

1
ندرٌة، )اإلسك ، دراسة إقلٌمة تطبٌقٌة ،ومظاهره الجغرافٌة ومدى مقاومتهالتصحر وعوامله  ، محمد إبراهٌم حسن - 

 . 53، ص (م1999، مركز اإلسكندرٌة للكتاب
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سيف كاأليكسيف ، كتم ؿ تككينات الميك اليكمية المفترضة ليـ مف المياه حصتيـ
، حيث يتككف الخزاف ت الجكفية في منطقة الجبؿ األخضرالكربكناتية أىـ الخزانا

الميكسيني مف حجر جيرم كدلكميتي يعمكه حجر جيرم ككالكرنيت ذك منسكب 
، أما الخزاف األيكسيني فيتككف جـ/لتر( 2.5– 1.3مائي يتراكح ممكحتو ما بيف )

كشبو سكب مائي حر في منطقة الجبؿ مف حجر جيرم طباشيرم كمارؿ لو من
 1.2–0.6ة حيث تتراكح ممكحتو ما بيف )، كنكعية مياىو جيدحبيس في الباقي

، جرامات/لتر( 10.5تتراكح ما بيف )جنكبان إذ باألتجاه ، كتزيد ممكحتو جـ/لتر(
كعمكمان تمتاز ىذه الخزانات بتغير كاضح في البنية التركيبية كالمي كلكجية في 

 .(1)تجاىاتجميع اال
ذلؾ  يعزلك  ؛ة إلغ أخرلحظ تذبذب منسكب المياه الجكفية مف منطقك ل
 :إلغ ما يمي

 . لكميات المغذية بعد مكسـ األمطارتت ر الخزاف الجكفي با (1
 تي تسقط عمغ المنطقة .مدل غزارة األمطار ال (2
 .كمية الضخ كانحدار المياه (3
 .(2)نكعية الصخكر (4

 ة الدراسة: ستغالؿ المياه الجكفية بمنطقإطرؽ 
 : حفر اآلبار الجكفية

كتتم ؿ في حفر اآلبار التي يقـك بيا السكاف أك الجيات العامة 
مداد التجمعات السكانية لمياه الجكفية كاستخراج المياه اللمكصكؿ إلغ منسكب ا

ستغالؿ المياه ، كىي أىـ كسيمة الرب كالزراعة كاألغراض األخرلبمياه الش
نتاجيتيا حسب القرب مف من، كيختمالجكفية بالمنطقة سكب ؼ عمؽ ىذه اآلبار كا 

، كيتراكح عمؽ اآلبار في منطقة الدراسة ما بيف المياه الجكفية مف سطح األرض
ياه كالصرؼ الصحػػي ـ( تقريبان بناءان عمغ ما كرد مف شركة الم550إلغ  400)

 ( .5-1الجدكؿ ) ، بالمنطقة
 

                                                           
1

لهادي ، )تحرٌر( اب الجماهٌرٌة دراسة فً الجغرافٌا، )الموارد المائٌة( فً كتامحمد علً فضل، الهادي بولقمه -
   224، صم(1995لتوزٌع واإلعالن، الطبعة األولى، ، دار الجماهٌرٌة للنشر وابولقمه وسعد لقزٌري،)سرت

2
المنطقة الوسطى من الجبل ،" تأثٌر المناخ على توزٌع وكثافة الغطاء النباتً فً جارح محمد العلوانًرمزي ال - 

  40، صاألخضر"، المرجع السابق
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 ( 5-1الجدكؿ )
نتا  ـ 2010جياتيا في منطقة الدراسة حتى عاـ عدد اآلبار كأعماقيا كا 

 الموقع المنطقة م
 العمق
 )متر(

 م م س
 )متر(

 م م ك 
 )متر(

اإلنتاجٌة 
 ل/ث

األمالح 
 جزء/ملٌون

الرتفاع 
 )متر(

سنة 
 الحفر م

الشركة 
 المنفذة

حالة 
 البئر

 متوقف كوندرٌل 1983 450 325 5 45051 45059 476 أم الجوابً جردس 1

 متوقف كوندرٌل 1986 545 661 355 382535 32956 443 صارمالح جردس 2

 متوقف كوندرٌل 1977 443 1044 157 92580 199585 307 القرٌة جردس 3

 ٌعمل كوندرٌل 1985 470 663 5 466596 237526 510 تغاغه*** البنٌة 4

 ٌعمل ش محلٌة 2010 550 903 10 256550 253550 550 تغاغه البنٌة 5

 عملٌ ش محلٌة 2010 547 892 7 296500 260500 520 غاغهت البنٌة 6

 ٌعمل ش محلٌة 2006 570 645 6 267540 267540 400 فروة البنٌة 7

8 
غوط 
 ساس

 280500 361500 493 المطٌمٌس
غٌر 

 اقتصادي
 متوقف ش محلٌة 2003 420 3133

9 
غوط 
 ساس

 متوقف كوندرٌل 1984 400 3121 9 280500 361500 490 ساس

 ٌعمل كوندرٌل 1984 460 435 5 452510 452510 498 بوعرق تاكنس 10

 ٌعمل كوندرٌل 1984 480 972 656 482500 265523 510 المشل تاكنس 11

 ٌعمل كوندرٌل 1979 364 719 7 361500 361500 380 الشومر تاكنس 12

 متوقف كوندرٌل 1979 378 719 10 361500 361500 450 الشومر تاكنس 13

 متوقف كوندرٌل 1979 365 719 10 361500 361500 450 الشومر اكنست 14

 متوقف كوندرٌل 1979 366 719 10 361500 361500 450 الشومر تاكنس 15

 متوقف كوندرٌل 1979 377 719 10 361500 361500 450 الشومر تاكنس 16

 متوقف كوندرٌل 1979 380 719 10 361500 361500 450 الشومر تاكنس 17

18 
زاوٌة 
 القصور

سٌدي 
 األخضر

 متوقف كوندرٌل 1985 470 663 5 466596 458550 500

19 
زاوٌة 
 القصور

 متوقف ش محلٌة 1995 443 1044 جاف 92580 50585 505 القرٌة

20 
سٌدي 
 سلٌم

 متوقف ش محلٌة 2003 420 719 جاف 490500 460500 350 سٌدي سلٌم

 : د الجدكؿ بناءن عمىالمصدر / أع
ؼ الصحي، مركز خدمات جنكب المرج، بيانات غير : الشركة العامة لممياه كالصر 2013، صيؼ راسة الميدانيةالد (1

  2013، صيؼ ، المرجمنشكرة
لجكفية كنكعية المياه بالمنطقة ، " إحصائيات حكؿ عدد اآلبار افرع المنطقة الشرقية مكتب المرج الييئة العامة لممياه (2

  .ـ2013، ج"، بيانات غير منشكرة، المر 
 

أف المنطقة تعاني أزمة مياه  كبالنظر إلغ الجدكؿ السابؽ لكحظ
، ه عمغ التجمعات السكانية كالزراعية ياتكزيع ىذه الم حقيقية بسبب سكء

كما أف أغمب اآلبار المتكقفة عف العمؿ ىي متكقفة نتيجة لإلىماؿ الشديد 
، كأعماؿ ية لياعدـ القياـ بالصيانة الدكر الذم تتعرض لو كفي مقدمتيا 

، كعدـ التتكد مف إنتاجية ىذه يائبعد عشر سنكات مف إنشا تجرل  لتنظيؼا

                                                           
  . م م س : تعنً مستوى الماء الساكن عند حفر البئر قبل تركٌب المضخة لسحب المٌاه منه 
  ضخة لسحب المٌاه حتى فً أثناء تجرٌب البئر .م م ك : تعنً مستوى الماء المتحرك بعد تركٌب الم 
     حقل تغاغه : هو الذي ٌزود التجمعات السكانٌة فً جردس والبنٌة وساس من المٌاه حتى الفترة التً أقٌمت فٌها

  3124الدراسة المٌدانٌة /
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ب ، ككذلؾ تتعرض بعض اآلبار إلغ االنييار بسباآلبار بيف فترة كأخرل
ردـ البئر كيصبح في حكـ  عنو كقكع المضخات الغاطسة مما ينتج

التالي شرعت ، كبر أـ الجكابي بمنطقة جردس العبيد، كما في بئالمعدـك
، كالشركة العامة لممياه كالصرؼ عامة لممياه فرع المنطقة الشرقيةالييئة ال

، كقدمت بعض الحكؿ ىذا العجز بمنطقة الدراسة تغطية الصحي المرج في
كؿ  المقترحة التي تتم ؿ في حفر آبار جديدة تتناسب مع عدد السكاف في

 ( .  7-2، الجدكؿ )بمده مف بمدات منطقة الدراسة
 

  (6-1)الجدول 
 اإلمداد المائً لالستعمال الحضري والحقول المائٌة المقترحة فً منطقة الدراسة 

 المنطقة
عدد 
 السكان

حصة الفرد 
الٌومٌة من 

 المٌاه

اإلمداد 
المائً 
 الٌومً

 العجز 
 المائً

الفائض 
 المائً

 الحلول المقترحة 

جردس البنٌة 
 ساس

27111 

 نسمة
 4م 2666 / ل361

 4م 4557

(76 )% 
111 

 حإتمام مقترح فروة فٌت
 غرب البنٌة 

 تاكنس
215111 

 نسمة
 4م 2839 / ل361

  4م 34:8

 (51)% 
111 

ربط وإتمام محطة ضخ 
 فً حقل الغرٌب

 زاوٌة القصور
6111 

 نسمة
 111 %( 211) 1111 / ل361

البحث عن أقرب مصدر 
والمرشح حقل الملز فً 

 الشلٌونً

 
 على :  المصدر / أعد الجدول بناءً 

ياه كالصرؼ الصحي فرحات امساعد بكتراب رئيس لجنة متابعة الم مقابمة شخصية مع األخ دراسة الميدانية : ال (1
 ـ.20/7/2013جردس العبيد، بتاريخبالمجمس البمدم 

 
 التربة: 5 -1

عديدة  مف المعركؼ أف مفيكـ نظاـ التربة لو مدلكالت كتعاريؼ
ية عرؼ الجيكلكجيكف التربة بتنيا ، ففي البداتطكرت مع تطكر عمـ التربة

كالناتجة مف عمميات تجكية الطبقة السطحية المفككة مف القشرة األرضية 
العمماء في تعريؼ التربة  أتغذية النباتات بدك ، كعندما ظير عمـ الصخكر

ينتشر بيا جذكر بتنيا بيئة لنمك عدد كبير مف الكائنات النباتية الدقيقة ك 
باعتباره ، Pedologyبداية ظيكر عمـ البيد كلكجي  ، كمعالنباتات الراقية
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ـ( في أكاخر القرف الماضي 1990دكككشيؼ كاف ) أحد فركع عمـ التربة،
 . (1)أكؿ مف أكضح أف التربة عبارة عف جسـ طبيعي مستقؿ

كما تعرؼ التربة عمغ أنيا عبارة عف مزيج مف المكاد المعدنية 
متفاكتة مف سطح األرض كتنتج  كالكيماكية كالعضكية التي تغطي مساحات

عف تفتت الصخكر كتحمؿ معادنيا بفعؿ المناخ كاألحياء النباتية كالحيكانية 
، أك حقيقية النكاة الحية بدائية النكاة كالبكتيريا بتنكاعيا التي تشمؿ الكائنات

أيضان إلغ جانب  كالطالئعيات كالفطريات كالنباتات كالحيكانات التي تشكؿ
، مما يجعؿ مف التربة تبدك كتجمع حيكم أك ر مف أنيا بةاليكاء كالرطك 

 . (2)مجرد فتات صخرم
كتمخيصان لما سبؽ يمكف القكؿ بتف التربة ىي عبارة عف نظاـ 

ت ير طبيعي مفتكح ديناميكي أم يتغير كيتطكر مع الزمف كينتج بفعؿ كت
، أىميا عامؿ المناخ الذم يتتلؼ مف مجمكعة مف عكامؿ تككيف التربة

، كلذا فتككيف التربة متت ر ارة كالرياحر الحدرجة صر منيا األمطار ك عناال
بيذه العناصر التي ال تؤ ر فييا دفعة كاحدة فقد تتت ر بتحدىما عمغ نحك 

كقد يحدث العكس في المكاف  ،اف ما كتضعؼ باقي العناصركبير في مك
، لذا فدف اختالفات التربة في المناطؽ الجغرافية ناتج عف خراآل

مادة األصؿ  االختالفات المناخية فالمناخ يؤ ر بشكؿ مباشر عمغ تجكية
، فيك يتحكـ في الظركؼ الحيكية لمتربة بتحديد نكع أك بصكرة غير مباشرة

 في تككيف التربة. ان ميم المناخ عامالن  د، لذا يع(3)النبت
تربة كذلؾ مف خالؿ درجة كتؤ ر الطبكغرافيا في تككيف ال

 ،اد عمميات التعرية كاالنجراؼ بالسفكح الشديدة االنحدار، حيث تزداالنحدار
، فالعالقة بيف سمؾ التربة كدرجة ىينة اإلنحدار بينما تقؿ في السفكح

                                                           
1

م(، 2008، عمر المختار منشورات جامعة)البٌضاء  ،مقدمة فً الموارد الطبٌعٌة، عمر رمضان الساعد وآخرون - 
  .165ص

2
لتوزٌع ، دار المسٌرة للنشر وا)عمان،قالٌم الجافة منظور جغرافً بٌئًجغرافٌة األ ،حسن رمضان سالمة - 

 . 40، ص(م2010، والطباعة، الطبعة األولى
3

جامعة  ن منشورات، )الموصل ترجمة لٌث خلٌل إسماعٌل ،صٌانة التربة، هٌملون كونكا، ووانسون بٌدتداند - 
  28، صم(1984الموصل، 
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كدية كالسيكؿ ، لذلؾ تتركز الترب العميقة في األعالقة عكسية االنحدار
، بينما تكجد الترب الضحمة في االنحدار كالمنخفضات الكارستية ىينة

باإلضافة إلغ تت ير المادة ، (1)شديدة االنحدار لػػػذا يقؿ سمؾ التربةاألماكف 
الحية النباتية كالحيكانية كطبيعة المادة األصؿ تمعب جميعان دكران ميمان في 

، أضؼ إلغ ذلؾ عامؿ الزمف الذم قد د معدؿ تفاعالت تككيف التربةتحدي
 .(2)يككف كافيان ليسمح بحدكث تغير في مادة األصؿ

الصخكر الجيرية المككف الرئيسي لصخكر الجبؿ األخضر كتعد 
خر بسبب تبايف الظركؼ آإال أف ذلؾ لـ يمنع تنكع الترب مف مكاف إلغ 

 .بيعة سطح األرضالمناخية كط
 :   في منطقة الدراسة خصائص التربة

 الخصائص الميكانيكية: – 1
أشارت نتائج الخصائص الميكانيكية لعينات التربة السطحية 

( أف قكاـ التربة السطحية في 7-1طقة الدراسة المكضحة بالجدكؿ )لمن
أغمب العينات المدركسة مف الجزء الشمالي لممنطقة تميزت بقكاميا 

، الطمي كالطيني بقكاميامكقع الخريشفة فقد تميزت  فيما عدا تربة ،الطيني
، كالطيف إلغ %(31.17محتكل التربة مف الطمي ) حيث كصؿ

منطقة فتميزت خذت مف الجزء الجنكبي لمألعينات التي %(، أما ا28.31)
عف  ، حيث لـ يزد محتكل التربة مف الطيفبقكاميا الطمي طيني

، بينما كصؿ محتكل التربة مف الطمي إلغ حكالي %(39.44)
(46.56.)% 
 
 
 

                                                           
1

)طرابلس ، منشورات جامعة الفاتح،  ،دراسة التربة فً الحقل، خالد رمضان بن محمود، عدنان رشٌد الجندٌل - 
 .66، صم(1984

2
، ، ترجمة فوزي محمد الدومً، )البٌضاء، منشورات جامعة عمر المختارعلم التربة أساسٌات وتطبٌقات، هوستبلر - 

  .11، ص(م2000ى ، الطبعة األول
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 ( 7-1الجدكؿ )
 بعض الخصائص الميكانيكية لمتربة بمنطقة الدراسة 

رقم 
 العٌنة

 مكان العٌنة

نسب المئوٌة لمفصولت التربة   ال
 % 

نوع قوام 
 التربة 

 رمل% طمً % طٌن %

 طٌنً 36.19 23.81 40.00 تاكنس 1

 طٌنً 33.1 18.33 43.01 سٌدي الخضري 2

 طٌنً 22.00 25.81 44.16 سٌرة بو العظم 3

 ًٌنط 28.15 20.26 33.78 أم لرٌزة 4

 طٌنً –طمً  15.93 31.17 28.31 الخرٌشفة 5

6 
سٌرة 

 عمرالفرجانً
 طٌنً 26.25 37.12 40.76

7 
سٌدي محمد 

 الغرٌب
 طٌنً –طمً  19.1 45.56 35.44

 طٌنً –طمً  16.00 39.28 28.72 سٌرة بوذبان 8

 طٌنً –طمً  18.00 42.56 39.44 بئر القرى 9

 طٌنً –طمً  20.00 43.52 37.28 الحصارم 10

 ًطٌن –طمً  24.00 46.56 29.44 الشرفة 11

 طٌنً –طمً  21.1 44.26 36.16 أم صفاء 12
  :المصدر / أعد الجدول بناًء على

التربة، ، المختبر الكٌمٌائً للتحلٌل المٌاه وعامة للمٌاه فرع المنطقة الشرقٌة، بنغازي: الهٌئة الالدراسة المٌدانٌة (2
 .م3124، خرٌف

 
 

 الخصائص الكيميائية:  – 1
 (:PHالرقـ الييدركجيني ) ( أ

نطقة الدراسة المكضحة ف نتائج التحميؿ الكيميائي لترب متبيف م
، فالرقـ الييدركجيني تميؿ الغ التعادؿأف تربة المنطقة  (8-1)بالجدكؿ 

، بينما (7.93، 7.13لتي تراكحت ما بيف )يتقارب في أغمب العينات ا
عظـ كأـ لريزة ليرة بك اارتفع في كؿ مف مكقع تاكنس كسيدم الخضرم كس

 .كىي كميا قاعدية  (8.20، 8.24/8.17/8.15إلغ )
 : ECممكحة التربة )التكصيؿ الكيربائي(  ( ب

، أغػمب العينػات بالمنطقة منخفضة إف كمية الممكحة بالتربة في
ممميميكز/سـ(  0.587( أنيا لـ تتجاكز )8-1حيث يتضح مف الجدكؿ )

( باست ناء تربة مكقع أـ صفاء فقد بمغت قيمة 25عند درجة حرارة ) ـْ
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، كبالتالي فدف ترب ممميميكز/سـ( 5.380إلغ حكالي ) لتكصيؿ الكيربائيا
 . راسة تصنؼ ضمف الترب غير المالحةمنطقة الد

طردية مع ( فيي ترتبط T.D.S)الكمية أما كمية األمالح الذائبة 
في التربة زاد ، فكمما زادت كمية األمالح الذائبة درجة التكصيؿ الكيربائي

صغ قيمة ليا في مكقع أـ الصفاء حيث بمغت أق، التكصيؿ الكيربائي
 .جزء مف المميكف( 295)

 ج( نسبة المادة العضكية:
تميزت التربة السطحية في الجزء الشمالي مف المنطقة باحتكائيا 

% إلغ 4.95، فيي تتراكح ما بيف )لمرتفع نسبيان مف المادة العضكيةا
في ىذا الجزء مف  %( بسبب ارتفاع ك افة الغطاء النباتي الطبيعي5.56

، بينما مداد التربة بالمكاد العضكيةي الالمنطقة الذم يعد المصدر األساس
تنخفض نسبة المادة العضكية في الجزء الجنكبي مف المنطقة بسبب 

جنكبان ف حيث تراكحت باإلتجاة ك افة الغطاء النباتي الطبيعي انخفاض 
% إلغ  0.75بيف ) نسبة المادة العضكية في ىذا الجزء مف المنطقة ما

2.8)%. 
 د( معدؿ امتصاص الصكديكـ: 

لدراسة ما تتراكح قيمة معدؿ امتصاص الصكديـك لتربة منطقة ا
 (.3.28إلغ  0.10بيف )

 ىػ( نسبة كربكنات الكالسيكـ:
تراكحت النسبة المئكية لكربكنات الكالسيـك لترب منطقة الدراسة ما 

عمر الفرجاني فقد ارة %( فيما عدا مكقع سي12.26% إلغ 0.5بيف )
 %(.30.0كصمت النسبة المئكية لكربكنات الكالسيـك في ىذا المكقع إلغ )
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 (8-1)جدول 

 
 :المصدر: اعد الجدكؿ بناءن عمغ

ؽ نفسوبالمصدر السا



:6 

 

 :الجغرافي لمترب في منطقة الدراسةالتكزيع   
 الترب السميكاتية الحمراء: ( أ

التيراركسا، كالتربة الحمراء، نعرؼ ىذه التربة بعدة تسميات منيا 
كتربة الفيراسيالتؾ، كىي تربة حمراء، كيتميز ىذا النكع مف التربة بتككنو مف 

إال أف  ،مادة أصؿ متباينة م ؿ ركاسب االنقاض السطحية كركاسب األكدية
كىي ، (1)محتكاىا مف أكاسيد الحديد، كنسيجيا طيني المكمي يرتفعجميعيا 

حجارة في معظـ األحياف مع ظيكر الصخر تربة تختمط بالحصغ كال
األصمي عمغ سطحيا خاصة في األراضي المرتفعة، كقد تطكرت تحت 
ظركؼ الجبؿ األخضر مف مكاد جيرية كجيرية دكلكماتية غنية بالحديد 
كانت تكجد في صكرة ترسبات لنكاتج تجكية الصخكر المتبقية كترسبات 

ترب بكجكد أفؽ طيني تحت المجارم المائية المختمفة، كتتميز ىذه ال
بناء مندمج كقميؿ النفاذية لمماء، كما تتميز ترب ىذه الكحدة  مسطحي ذ

بارتفاع تشبعيا القاعدم بسبب االمداد المستمر مف عنصر الكالسيـك الناتج 
عف تجكية الحجر الجيرم الذم يم ؿ مادة أصؿ ىذه الترب كيشمؿ قكاميا 

بيف ضحؿ فكؽ المرتفعات إلغ  الطيني، كتتػػراكح حالة القطاعات ما
 . (2)متكسطة في المناطؽ المنخفضة

ف منطقة ربة في مناطؽ متفرقة مػشر ىذا النكع مف التػػكينت
، كبالتالي تاكنس ؽكب كشر ػػدراسة شماؿ منطقة جردس، ككذلؾ جنػػػال
تركز في الجزء الشمالي مف المنطقة كأجزاء أقؿ تكغالن ناحية ت يفي

 . (20-1الشكؿ) كب، ػػالجن
 الترب السميكاتية القرفية:  ( ب

قطاع كأحيانان تحتكم عمغ تتميز ىذه الترب بتنيا ضحمة ال
، كتميؿ لمقمكية كتفتقر لمعناصر الغذائية كالنيتركجيف كالمادة األمالح
 .(3)العضكية

                                                           
1
  .44رمزي الجارح محمد العلوانً ، المرجع السابق ، ص - 
2
 .90 – 88عبدالعزٌز خالد الصغٌر ، المرجع السابق ، ص ص  - 
3
 . 45رمزي الجارح محمد العلوانً ، المرجع السابق ، ص - 
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ة ليا ظيكر الصخر األصمي عمغ سطحيا خاصية مميز  ديع
كيؿ خصائصيا تحت يمان في تشممادة األصؿ الجيرية دكران  ؤدمكت

، حيث يتـ غسؿ كنقؿ اخية المتعاقبة لالبتالؿ كالجفاؼالظركؼ المن
األفؽ األحماض العضكية كالكربكنات في مكسـ االبتالؿ  ـ تترسب في 

، كتتميز أيضان باألفؽ الكمسي الطيني تحت السطحي في مكسـ الجفاؼ
 . (1)المكف البني المحمر متحت سطحي ذ

مكاقع شماؿ منطقة في بعض لترب يتركز ىذا النكع مف ا
، كما يكجد المرتفعة، كالسيما فكؽ األراضي (20-1الشكؿ ) الدراسة، 

 . جارم األكدية التي تشؽ المنحدراتفي م
 ج( التربة السميكاتية الصفراء:  

نيا تتميز بالمكف أاء إال رب السميكاتية الحمر تكىي شبيو بال
، (2)اصة القطاع األكسط ، كتتصؼ بالصالبة في قطاعاتيا كخاألصفر

كيتركز ىذا النكع مف الترب في منطقة الدراسة في بعض المكاقع مف 
سيدم الخضرم شماؿ منطقة  الجزء الشمالي كبالتحديد في مكقع

جنكب منطقة  ىا، كينعدـ كجكدعمر الفرجانياالدراسة، كمكقع سيدم 
 .الدراسة
 ربة البنية المحمرة الجافة: تد( ال

ب بانتشار الحصغ كالفتات الصخرم فكؽ تتميز ىذه التر 
، كأصؿ ىذه الترب يعكد إلغ المرتفعةسطحيا في األراضي التاللية 

الرماؿ الصحراكية مع أ ر لمطمي إلغ جانب الكربكف مع نسبة مف 
عمغ شكؿ نيا قد تظير في بعض األحياف إاألمالح كالجبس حتغ 

ؿ نسبيان ، كما تتميز بقكاميا ال قيقشكر ممحية كجبسيو سطحية
، كيظير (3)كانخفاض محتكاىا مف المادة العضكية كالفسفكر كالنتركجيف

                                                           
1
 . 1:عبدالعزٌز خالد الصغٌر ، المرجع السابق ، ص - 
2
 . :29، عدنان رشٌد الجندٌل ، المرجع السابق ، ص خالد رمضان بن محمود - 
3
 . 1:عبدالعزٌز خالد الصغٌر ، المرجع السابق ، ص - 
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، بينما ي أجزاء كاسعة جنكب الجبؿ األخضرىذا النكع مف الترب ف
يتركز ىذا النكع مف الترب في أماكف متفرقة مف منطقة الدراسة السيما 

 (.20-1، الشكؿ )لمنطقةفي قيعاف األكدية جنكب ا
 نية الجافة: ىػ( التربة الب

تتميز خصائص ىذه الترب بتنيا متت رة بالظركؼ المناخية 
، كما أف ميمان في تحديد خصائص ىذه الترب الجافة التي لعبت دكران 
، كتتصؼ الترب ىي الرماؿ القارية السافيةالمادة األصؿ ليذه 

أما كربكنات الكالسيـك فتعد  ،بانخفاض محتكاىا مف المادة العضكية
، كىي غنية بمحتكاىا مف بزيادة العمؽطحيا كتزداد كميتيا سعالية في 
 . (1)الكربكنات

مؼ يغطي سطحيا الحصغ كفتات الحجارة كالصخكر مخت
، كيككف قطاعيا عميقان نسبيان في األحجاـ فكؽ األراضي التاللية

، كعند ترسبيا في المرتفعة األراضي المنخفضة كضحؿ فكؽ األراضي
ا تككف تربة قيعية غرينية دقيقة ذات لكف بني األكدية أك مصباتي قيعاف

اء المنقكلة نظران الختالطيا بركاسب الترب الحمر  ؛إلغ البني المحمر
قة الدراسة في أقصغ ، كتنتشر ىذه الترب بمنطمف المناطؽ المرتفعة

 ( . 20-1، الشكؿ )جنكب المنطقة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .45، ص مرجع السابق، الرمزي الجارح محمد العلوانً 
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 ( 20 – 1شكؿ ) 
 اسةالتكزيع الجغرافي لمترب في منطقة الدر 

 

 
  2014الدراسة الميدانية ربيع  -المصدر :
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 األحياء البرية: 1-6
ال تقؿ أىمية الحيكانات البرية مكانو عف أىمية النباتات الطبيعية ،      

كما تعد ىذه الحياة أحد عناصر البيئة الحيكية التي تم ؿ دكران فاعالن في 
 . يئةعي بما ينعكس إيجابان عمغ البالتكازف البيئي الطبي

كترتبط ىذه الحيكانات البرية في تنكعيا كتكزيعيا ارتباطان ك يقان 
، (1)بالظركؼ الطبيعية لمبيئة باألخص المناخ كالتربة كالنباتات الطبيعية 

ت البرية كفرت لو كما أف البيئة التي استقر فييا كؿ نكع مف ىذه الحيكانا
مككنات البيئة التي مف ، كما أنيا تشكؿ جزءنا ال يتجزأ معظـ ما يتطمبو

 .يعيش فييا
ات )السجؿ فالك ائؽ التاريخية كالشكاىد األ رية مف المستح كتشير

، كليبيا بصفة ( كنقكش كتما يؿ أف الجبؿ األخضر، بصفة خاصةاألحفكرم
شتف بقية أجزاء القارة عامة أنيا كانت غنية بحيكاناتيا البرية شتنيا 

، األخيرة إلغ عمميات انقراض كاسعةت ، إال أنيا تعرضت في الفترااألفريقية
كما أنيا تعرضت في منطقة الدراسة إلغ تدىكر شديد كانقراض عدد كبير 
منيا بسبب تدىكر الغطاء النبػػاتي الذم يعتبر قكتيا كمتكاىا مف ناحية 

 . ة المالئمة لعيشيا مف ناحية أخرلكتدىكر الظركؼ المناخي
لبرية كانقراضيا كمعظـ كيقع العاتؽ األكبر لتدىكر األحياء ا

ئة التغيرات التي تطرأ عمييا عمغ نشاطات اإلنساف كسمككو التدميرم لمبي
، كنتيجة لمتقدـ الحضارم ازداد نشاطو عمغ التي تعيش فييا ىذه الحيكانات

حساب البيئة التي تعيش فييا حيث قاـ بدزالة مساحات كبيرة مف الغابات 
، زراعية كاستغالؿ أراضييا كتراضو  ةكاألدغاؿ الطبيعية في منطقة الدراس

باإلضافة إلغ عمميات الصيد ليا كالرعي المستمر عمغ النباتات التي 
دل إلغ تناقص أعداد بعضيا كانقراض أتتغذل عمييا ىذه الحيكانات مما 

ح  .داث الخمؿ في التكازف البيئي لياالبعض األخر كا 
سكؼ يؤدم  ف النشاط البشرم في عممية مستمرة فدف تكسعوأكبما 

، فيما يتعمؽ بعالـ الحيكاف البرم حتمان إلغ نتائج ال تحمد عقباىا خاصة
                                                           

1
  .250المرجع السابق ، ص سهل بنغازي دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌة ،، ةمحمد عبدهللا الم - 
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لذلؾ برزت لمكجكد فكرة حماية تمؾ الحيكانات كاحتمت الصدارة بيف 
 .(1)اىتمامات اإلنساف العصرم

تعيش في منطقة  كيمكف حصر الحيكانات كالطيكر البرية التي
 : الدراسة فيما يمي

 الثدية: الحيكانات  1-6-1
كل كالظرباف الميبي كال عمب آكتتم ؿ في الضبع المخطط كابف 

األحمر كالقط البرم كغزاؿ الدرككاس كاألرنب البرم كالشييـ كاليربكع كالخمد 
، كيندر رؤيتيا انات تخرج ليالن لمبحث عف الغذاءكالقنفذ كمعظـ ىذه الحيك 

كالعممية كالرتب سماء المحمية ( يكضح األ9-1كالجدكؿ ) ،في كضح النيار
كالفصائؿ كالمسميات عند بعض سكاف المنطقة لمحيكانات ال دية التي في 

 المنطقة.
 (9-1الجدكؿ )

 األسماء المحمية كالعممية كرتب الفصائؿ الحيكانات الثدية بمنطقة الدراسة
 السم المحلً

 السم عند سكان 
 المنطقة

 الفصٌلة الرتبة السم العلمً

 الضبع المخطط
 ع على األنثىالضب

 والهٌلع على الذكر
Hyaena Hyaena الضبعٌة أكالت اللحوم 

 وىآابن 
 الذئب على الذكر
 ذباحة على األنثى

Canis Aureus الكلبٌة أكالت اللحوم 

 العرسٌة أكالت اللحوم Poecilitus libycea ةالشفش الظربان اللٌبً

 الثعلب األحمر
 ثعلب على األنثى

 رول على الذكردو
Vulpes Vules الكلبٌة أكالت اللحوم 

 القطٌة أكالت اللحوم Felis Libycea قطوس بري القط البري

 البقرٌة زوجٌة الحافر Dorcas Gazella غزال الرٌم غزال الدروكاس

 األرنب البري
 أرنب على األنثى
 وخرز على الذكر

Lepus Gapeusis Barceus األرنب القواضم 

 الشهاٌم القوارض Hystrix Cristata صٌد اللٌل الشهٌم

 الٌرابٌع القوارض Jaculus Jaculus جربوع الٌربوع الشائع

 الخلد القوراض Spalax Ehrembergi بوعماٌة الخلد

 Hemiechinus auritus القنفوذ القنفذ األذنً
أكالت 
 الحشرات

 القنفذ

 : المصدر / أعد الجدول بناًء على

، ، الطبعة األولى)البٌضاء، منشورات جامعة عمر المختار، رٌة فً لٌبٌاالحٌوانات الب، مًعٌاد موسى العوا (2

 . 218 –214، ص ص (م8::2

 .ـ6/22/3124سكاف المنطقة بتاريخ  : مقابمة شخصية معـ3124 خريؼالدراسة الميدانية  (3

 .222ؽ، ص، المرجع السابمحمكد سعد إبراىيـ عبدالسالـ (4

                                                           
1
  :35المرجع السابق ، صالمدخل إلى علم البٌئة ،  ، علً سالم الشواورة  - 



  

111 

  

 الطيكر:  1-6-2
ف الطيكر البرية تنتمي إلغ رتب تعيش في المنطقة مجمكعة م

، كالعقباف، ةكفصائؿ متنكعة مف أىميا الحجؿ، كالحماـ النيسي، كالبكم
اجر جكالغراب، كالزرزكر كاليدىد كالقنبيرة بتنكاعيا كبكبشير كطير الم

، كما تكجد في المنطقة مجمكعة أخرل مف الطيكر المياجرة ةبريمك ب
( يكضح 10-1ليماـ، كالجدكؿ )كا ةتتتي في أكقات معينة م ؿ: السميك 

األسماء العممية كالمحمية كالمسميات  عند سكاف المنطقة لبعض 
 الطيكر المكجكدة في المنطقة.
 (10-1الجدكؿ )

 بمنطقة الدراسة لبعض الطيكراألسماء المحمية كالعممية كرتب الفصائؿ 

 السم المحلً
 السم عند سكان 

 المنطقة
 الفصٌلة الرتبة السم العلمً

 الدجاجٌة الدجٌات  Alectoris bar bara حجل الحجل

 الصقور الصقرٌات   Buteo  buteo بوحوام بوحوام

 البواشق الصقرٌات  Accipiter  Punicus بورقٌص الباشق البري

 البوم البومٌات Athene  noctua أم فوٌق بومه شائعة

 الصقور الصقرٌات  Circaetus  gallicus أم أشمٌط عقاب الثعابٌن

 الهدهدٌة الشقراقٌات Upupa rpope بوعبعاب الهدهد

 القبرٌة العصفورٌات Galerisa  Cristata قنبٌرة قنبٌرة المتوجه 

 الدجاجٌة الدجٌات Coturnix Coturnix السمان السمان

 الغراب العصفورٌات Corvus  Corax الغراب الغراب أسحٌم

 الحمام الحمٌات  Columba Livia النٌسً الحمام الجبلً
 

 المصدر / أعد الجدول بناًء على : 

 المصدر السابؽ نفسو.

 
 الزكاحؼ:  1-6-3

ألفعغ القرناء ك عباف أبك كتشمؿ الككبرا كاألفعغ القرعاء كا
ا يكجد في م، كفة إلغ مجمكعة كبيرة مف ال عابيف، باإلضاالعيكف

فاء المغربية المنطقة عدد كبير مف الزكاحؼ ذكات األرجؿ كمنيا السمح
، كتتميز بتغير لبان ما تككف متسمقة عمغ األشجاركالحرباء التي غا
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إضافة إلغ الكرؿ كالسحمية المبرقشة كالسحمية الذىبية كبككشاش ألكانيا 
 كبكبريص كالعقارب الصفراء كالسكداء كالبرمئيات.

( يكضح األسماء المحمية كالعممية كرتب 11-1الجدكؿ )
 .ت سكاف المنطقة لياميالبعض الزكاحؼ كمس

 (11-1الجدكؿ )
 األسماء العممية كالمحمية لبعض الزكاحؼ بمنطقة كمسميات سكاف المنطقة

 ليذه الزكاحؼ  

 السم المحلً
السم عند 

 سكان
 المنطقة

 الرتبة السم العلمً

 الخرشفٌات Garastes Vipera أم أجنٌب  األفعى القرعاء

 الخرشفٌات Garastes Cerastes أم القرون األفعى القرناء

 الخرشفٌات Malplon Moisis بوزرٌق ثعبان أبو العٌون

 السالحف  Testuso Ibera فكرونة السلحفاء المغربٌة

 الخرشفٌات Chanacleon Chama cleon حربة الحرباء

 برمئٌات  Rana Ridibunda الجرانة الضفدع

 الخرشفٌات  Varanus Grescens ورل الورل

 الخرشفٌات Mabuya Vittata األرضعٌة  لذهبٌة السحلٌة ا
 

 المصدر / أعد الجدول بناًء على : 

 المصدر السابؽ نفسو.
 

 الحشرات:  1-6-4
 بمف الحشرات مف أشيرىا الذبا رفي المنطقة عدد كبي تكجد

كالنامكس كالخنافس كالديداف كالنمؿ بتنكاعو األصفر كاألسكد كالنمؿ 
كأـ الزيف كالنحؿ كجراد بكزقيب كدبكب المنقط تيمية ر الطائر كعناكب األ

كالصراصير السكداء كالصفراء كالصغير بكجكارم بكقداح كسارؽ النمؿ 
 .كفراشة الزىكر كالفراشة المنقطة يطةفطكالدبابير كفرشات بتنكاعيا بك 
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 الخالصة          
 

أكضحت دراسة الخصائص الطبيعية لممنطقة إف ىذه   
جمميا عمغ النباتات الطبيعية مف حيث النكع الخصائص تؤ ر في م

كالك افة كالتركيب ، ذلؾ ألف ىذه الخصائص ترتبط بعالقات متكازنة 
ف أم استغالؿ جائر ألم عنصر مف ىذه العناصر  فيما بينيا ، كا 

 يؤدم الغ أضطرابات في ىذا المكلد الطبيعي المتجدد .
ة بيف فعمغ سبيؿ الم اؿ نتج عف األختالفات التضاريسي  

شماؿ المنطقة كجنكبيا تبايف ممحكظ في عناصر المناخ كخصائص 
التربة الميكانيكية كالكميائية مما أنعكس بدكره عمغ ك افة كتكزيع كتنكع 
النبات الطبيعي بالمنطقة ، كما أف كقكع المنطقة في أقميـ مناخ أنتقالي 

نكب بيف مناخ االبحر المتكسط في الشماؿ كالمناخ الصحراكم في الج
كتكزيعو أدل الغ أختالؼ في نكعية كك افة الغطاء النباتي الطبيعي 

 بيف شماؿ المنطقة كجنكبيا .
فالمنطقة تستقبؿ تت ير الصحراء بيكائيا الجاؼ مف جية   

الجنكب كما تتت ر بالمنخفضات الجكية المتحركة فكؽ حكض المتكسط 
 مف الغرب الغ الشرؽ .

العناصر الحية منيا كالحياة  كبالتالي فتف أم خمؿ بيف ىذه  
البرية أك غير الحية كالبناء الجيكلكجي كالجيكمكفكلكجي كالمناخ كالتربة 

البيئية ، كتعد مشكمة  كالمكارد المائية يؤدم الغ حدكث المشكالت
الطبيعية بالمنطقة أحد أىـ المشكالت البيئية الناتجة  تدىكر النباتات

  . عف فقداف التكازف بيف ىذه العناصر
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 الفصؿ الثاني
( الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الدراسة 1)

 .كمظاىر تدىكره
  .تمييد

 .ة الغطاء النباتي بمنطقة الدراسةطبيع 1.1
  .التككينات النباتية بالمنطقة 1.1.1
التصنيؼ البنيكم كالتصنيؼ النباتي لمنباتات الطبيعية  1.1.1

  .بالمنطقة
 .طاء النباتي الطبيعي بالمنطقةالتكزيع الجغرافي لمغ 1.1.1

 .الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة مظاىر تدىكر 1.1
تناقص كثافة ككفرة كتكرار بعض األنكاع النباتية  1.1.1

 .بالمنطقة
 .تدىكر نكعية الغطاء النباتي بالمنطقة 1.1.1
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 تمييد

يقصد بالغطاء النباتي الطبيعي ما ينمك منو عمغ سطح 
كىك  ،تو، ال دخؿ لإلنساف في نمكه كزراع(1)نفسواألرض مف تمقاء 

فالغطاء النباتي ىك تجمعات األفراد  ،(2)يعكس المظير العاـ لممناخ
النباتية مف نكع كاحد أك أنكاع مختمفة في منطقة ماء كليس النبات 

نما خالصة التفاعالت التي الطبيعي مجرد تجمع تمؾ األفراد النباتية  كا 
كلعؿ أبرز ىذه التفاعالت ىك التت ير الذم  ،تحدث بيف عدة عكامؿ

تحد و النباتات في البيئة التي تعيش فييا كفي النباتات التي تشاركيا 
التجمعات النباتية أنظمة بيئية رئيسية مف  ىذه د، كتع(3)في ىذه البيئة

ناحية التنكع البيكلكجي كالكتمة الحية فيي تشمؿ خميط مف النباتات التي 
 ،اقب النباتي المختمفة كحسب أكساط النمك المختمفةتم ؿ مراحؿ التع

ف غابات كالمراعي يؤدم إلغ مكما أف التنكع في تركيب الغطاء النباتي 
نحسف ا ليذا المكرد الطبيعي المتجدد عندم حالة مف التكازف كاالستقرار

 .(4)كصيانتو استغاللو
عمغ الرغـ مف أف منطقة الجبؿ األخضر التي تعد منطقة 

%( فقط مف 1ة جزءان منيا تشكؿ مف حيث المساحة نسبة )الدراس
المساحة الكمية لميبيا غير أنيا تتميز بتنكعيا الحيكم الكبير حيف تضـ 

%( مف إجمالي األنكاع النباتية المنتشرة في مساحة ليبيا 55أك ر مف )
( نكع 1155بكامميا إذ يصؿ عدد األنكاع النباتية بيذه المنطقة حكالي )

 ،( نكع2555ي األنكاع النباتية الميبية المقدر عددىا بحكالي )مف إجمال
( نكع نباتي مف النباتات التي ال تنمك إال في 75نحك )كما يكجد بيا 

                                                           
(2)

)اإلسكندرٌة: دار المعرفة الجامعٌة للطبع والنشر والتوزٌع،  الجغرافٌا الطبٌعٌة والخرائطجوده حسٌن جودة،  

 .393م(، ص3116
(3)

 .218المرجع السابق ص ،الجبل األخضر دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌةسالم الزوام،  
(4)

علً مفتاح العمرونً، "تدهور النباتات الطبٌعٌة فً المنطقة الممتدة ما بٌن خوالن جنوبٌاً وخط الساحل ناصر  

غٌر منشورة( قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي،  –شماالً بالجبل األخضر" )رسالة ماجستٌر

 .218م، ص:311
(5)

مجلة كلٌة فً منطقة الجبل األخضر على التنوع البٌولوجً"  السنوسً الزنً، "تأثٌر تدهور الغطاء النباتً 

 . 292، ص:28م، ص9::2، السنة الثانٌة، العدد الثانً، اآلداب والعلوم المرج
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%( مف مجمكع 4حكالي ) ؿكىي تشك ،ىذه المنطقة مف العالـ كمو
األنكاع النباتية في ليبيا تم مت في حكالي  الث ك ال يف عائمة نباتية 

حكالي  مانية أصناؼ نباتية ناىيؾ عف مجمكعة أخرل كرد إضافة إلغ 
كما أنيا تتمتع كجكدىا بالمنطقة كلـ يتـ تجميعيا كتك يقيا حتغ اآلف 

لككنيا منطقة الغابات دائمة الخضرة الكحيدة مف  ؛بسمات بيئية متميزة
نكعيا عمغ طكؿ المنطقة الممتدة بمحاذاة البحر المتكسط مف جباؿ 

 .(1)بالد الشاـ شرقان  أطمس غربان كحتغ
الغطاء النباتي أحد أىـ المكارد الطبيعية المتجددة حيث  كيعد
مف فكائده البيئية ك  ،جماليةالطبية ك القتصادية ك ألبيئية كاال هتتعدد فكائد

كيحد مف خطر  ،يكائيالالحفاظ عمغ التربة مف االنجراؼ المائي ك 
 ،ئية المختمفةالزحؼ الصحراكم بيا كيساىـ في صيانة النظـ البي

عمغ التكازف الطبيعي فيما بينيا سكاء أكانت نباتية أك  ةكالمحافظ
(2)حيكانية 

إضافة إلغ أنيا تحتكم عمغ العديد مف المنتجات المباشرة  ،
كبالتالي فدف ، كغير المباشرة ذات القيمة االقتصادية كالطبية كالجمالية

بيكلكجي الذم ينعكس تدىكره لو انعكاسات مؤكدة عمغ البيئة كالتنكع ال
عمغ استقرار األنظمة البيئية كتطكرىا كعمغ العائد المادم لمربي 

 .(3)كعمغ الدخؿ القكمي بصفة عامة  الحيكانات
يعة الغطاء النباتي بالمنطقة بإلغ بياف طييدؼ ىذا الفصؿ ك 

 كمظاىر تدىكره.

                                                           
(2)

جامعة عمر المختار، مشروع جنوب الجبل األخضر الزراعً "دراسة تقٌم الغطاء النباتً الطبٌعً بمنطقة  

 .96الجبل األخضر"، المرجع السابق، ص
(3)

 .45، المرجع السابق، صمقدمة فً الموارد الطبٌعٌةعمر رمضان الساعدي وآخرون،  
(4)

السنوسً الزنً وآخرون "تأثٌر تدهور الغطاء النباتً فً منطقة جبل األخضر على التنوع البٌولوجً"،  

 .288المرجع السابق، ص
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 طبيعة الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة – 1.1
 نباتية بمنطقة الدراسة التككينات ال – 1.1.1

تعني أنكاعان ة تقسيمييعرؼ التككيف النباتي عمغ أنو كحدة 
مميزة بدؿ تركيب  (Physiogno mically)شكمية تركيبية 

 .(1)مميز (species composition)نكعي
كلقد أدل تت ير العكامؿ البيئية المتم مة في المناخ كالتضاريس 

  :ماىبمنطقة الدراسة ك كالتربة إلغ ظيكر تككينيف نباتييف 
 steppe)كتككيف السيكب  ،(Maquis formation)تككيف الماكغ 

formation)
(2). 

 (Maquis formation)تككيف الماكى  - أ

بتنيا نطاؽ مفتكح مف النباتات تعرؼ غابات الماكغ 
ؿ بكيتركز ىذا التككيف في المناطؽ المرتفعة مف الج ،المختمطة

األمطار حيث يسكد المناخ شو يرة مف األخضر التي تستقبؿ كميات كب
كتتكاجد غابات الماكغ في منطقة الدراسة في األجزاء  ،الرطب
 ،ككذلؾ في األجزاء األقؿ تطرفان جنكب غرب منطقة الدراسة ،الشمالية

حيث تتميز غابات الماكغ في ىذه األجزاء بتنيا مقاكمة لمجفاؼ 
ات الماكغ في بسبب الظركؼ المناخية كينعدـ كجكد غاب ةمز قكمت

كتعرؼ غابات ان فاألجزاء الجنكبية كخاصةن في األجزاء األك ر تطر 
كىك غطاء   (Batha)ا(  الماكغ في حالة تدىكر غطائيا النباتي )بالبا
 .( 1-2الصكرة ) ،(3)نباتي يتككف مف شجيرات قصيرة م ؿ الشبرؽ

 
 

                                                           
(2)

سة وتقٌٌم الغطاء النباتً الطبٌعً بمنطقة جامعة عمر المختار، مشروع جنوب الجبل األخضر الزراعً، "درا 

 .554الجبل األخضر"، التقرٌر النهائً، المرجع السابق، ص
(3)

السنوسً الزنً وآخرون، "تأثٌر العوامل البٌئً على المراعً الطبٌعٌة" )بحث غٌر منشور( مقدم فً الندوة  

 القومٌة حول تطوٌر المراعً وحماٌة البٌئة.
(4)

مٌة الغابات الطبٌعٌة فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة مشاكلها وتطوٌرها" )بحث غٌر منشور( السنوسً الزنً "أه 

مقدم فً الندوة العربٌة للموارد الطبٌعٌة والتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة المتكاملة فً المناطق الجافة دمشق من 

 .4:7م، ص2:96فبراٌر،  39إلى  37
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 ( تككيف الماكي شماؿ منطقة الدراسة1-1صكرة )

 
 ـ1114سة الميدانية ربيع المصدر: الدرا

 
كتتنكع غابات الماكغ في منطقة الدراسة مف األجزاء الشمالية 

ف مك  ،إلغ األجزاء األقؿ تطرفان في الجنكب كعمغ االرتفاعات مختمفة
 .Juniperus phoenicedأىـ أنكاع غابات الماكغ العرعر الفينيقي 

 Oleaeuropaeaكالزيتكف البرم  Anrbuts Pavariكالشمارم 
 Sarcopterium spinosumكالشبرؽ  Pistca Lentiscuslكالبطـك 
 Phillyrea Latifolaكالسخاب  Phlomis floccoseكالزىيرة 
 .Rhamnus Lycidesكالسمكؼ 

 Steppe formationتككيف السيكب  -ب
 كتبدأ، جارشكتقؿ االتقؿ معدالت األمطار باالتجاه جنكبان 

عات الماكغ المتت رة أك ر ؼ عف مجتمممجتمعات السيكب التي تخت
كاالنعكاسات السمبية ألنشطة  ،بالظركؼ المحمية م ؿ العكامؿ األرضية

فينا نجد أف مجتمعات السيكب تعكس  ،اإلنساف كالحيكانات الرعكية
تحتؿ التت يرات المناخية عمغ نطاؽ كاسع عدا مجتمعات األكدية التي 

السيكب بؿ (Types) مساحة صغيرة كال تكجد حدكد كاضحة بيف طرز
كبدءان مف شماؿ السيكب نجد أكؿ حزاـ ليا  ،نجدىا تتداخؿ مع بعضيا
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الذم  Zizyphus lotusم ؿ السدر يتككف مف نباتات البحر المتكسط 
ينحصر كجكده أك ر في بطكف األكدية كمما تكغمنا نحك الجنكب ككذلؾ 

معيا مجمكعة مف كتنمك ، Pituranthos tortuosusالقزاح 
 ـ يتـ االنتقاؿ إلغ السيكب شبو  ،الحكلية األك ر استساغةالحشائش 

الجافة التي تنمك عمغ تربة رمادية فاتحة المكف كفييا يسكد الم ناف 
Thymelaea hirsute، ككذلؾ تكجد أعداد كبيرة مف الحكليات، 

 .إلغ تدىكر ىذا الطراز مف السيكب حظ بتف الرعي الجائر أدللك 
ب نصؿ إلغ السيكب الجافة حيث االتجاه نحك الجنك  ةبزياد

كتنمك مجتمعات السيكب في األجزاء  (1)تتركز نباتاتو في بطكف األكدية
األك ر تطرفان في جنكب منطقة الدراسة كتعد األجزاء األقؿ تطرفان في 

ككيف تجنكب منطقة الدراسة منطقة االنتقالية ما بيف تككيف الماكغ ك 
 السيكب.

مة بيف التككينيف بسبب كال يمكف رسـ حدكد كاضحة فاص
كما  ،التدىكر الشديد الذم يتعرض لو الغطاء النباتي في منطقة الدراسة

أف كقكعيا في جنكب غرب الجبؿ األخضر لو أ ر كاضح في عدـ 
كخاصة في الجزء الجنكبي بسبب تت ره  ،تميز كالفصؿ بيف التككينيفال

نتقاؿ مف حظ بتف منطقة االلك  ،بمناخ جنكب الجبؿ األخضرالمباشر 
كالنكع  ،الماكغ إلغ السيكب يسكد فييا مجتمع نباتي متدىكر جدان 

 Thymusرافقو الزعتر ي Sarcopoterium spinosumالسائد 

capitatus  كعدد كبير مف أنكاع الحشائش الحكلية كىك يفصؿ منطقة
في األجزاء  Juniperus phoenicea الماكغ التي يسكد بيا العرعر

منطقة الدراسة عف منطقة الماكغ الرئيسية في  األقؿ تطرفان جنكب
الجزء الشمالي مف منطقة الدراسة ككجكد ىذا المجتمع الذم يسكده 

إنما يعكس التدىكر الشديد الناتج عف تدمير اإلنساف لمغطاء  ،الشبرؽ
                                                           

(2)
مجلة كلٌة اآلداب والعلوم ون، "تأثٌر العوامل البٌئٌة على المراعً الطبٌعٌة" السنوسً عبدالقادر الزنً وآخر 

 .265، ص264م، ص:::2، السنة الثالثة، العدد الثالث، المرج
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أدل إلغ ضياع  الذمالنباتي األصمي كذلؾ عف طريؽ الرعي الجائر 
صكصان طبقتي األشجار كالشجيرات النباتية كخ جزء كبير مف الحياة

كعة مغايرة مف ظركؼ المناخ المصغر ممما نتج عنو مج ،المرتفعة
خاصة زيادة أكبر في إضاءة الشمس المباشر عمغ سطح التراب كزيادة 

مما أدل إلغ انعداـ التجديد الطبيعي كفرص لتكا ر األنكاع  ،جفافيا
 (.2-2الصكرة ) (1)،األصمية كظيكر األنكاع األك ر تحمالن لمجفاؼ

 
 ( تككيف السيكب في بعض األجزاء الجنكبية مف المنطقة1-1صكرة)

 
 المصدر السابؽ نفسو.المصدر: 

 

                                                           
(2)

مجلة كلٌة اآلداب والعلوم " الطبٌعٌة المراعً على البٌئٌة العوامل تأثٌر" وآخرون، عبدالقادرالزنً لسنوسًا

 .264ص 263المرجع السابق، ص ،المرج
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النباتي لمغطاء النباتي الطبيعي  التصنيؼ البنيكم كالتصنيؼ 1.1.1
 بالمنطقة

 التصنيؼ البنيكم لمغطاء النباتي في منطقة الدراسة -أ
إلغ مجمكعات في منطقة الدراسة يمكف تقسيـ الغطاء النباتي 

 ،نباتية بنيكية يسكد في كؿ منيا أنكاع معينة إلغ أربع مجمكعات
كيعتمد ىذا التصنيؼ عمغ الصفات التركيبية البنيكية لمنباتات التي 

كالنباتات  ،كالشجيرات ،تجعؿ منيا تجمعات نباتية متميزة كاألشجار
ساس شكؿ النمك كطكؿ تصنيؼ عمغ أ كىككالنباتات المعمرة  ،الحكلية

( 4-2، 3-2، 2-2،  1-2كما ىك مبيف في الجداكؿ ) ،فترة الحياة
 ( كىي كالتالي:1-2كالشكؿ )

 مجمكعة األشجار كالشجيرات الطكيمة المعمرة: (1

ع كىي تعد أقؿ انك أ( 7صنؼ تحت ىذه المجمكعة )
%( مف 6,2نيا تم ؿ ما نسبتو )إحيث  ،المجمكعات النباتية عددان 

ركز في األجزاء تكمعظـ ىذه النباتات ت ،تات المنطقةمجمكع نبا
الشمالية مف منطقة الدراسة في األجزاء األقؿ تكغالن جنكب منطقة 

فيما  ،لجنكبية مف منطقة الدراسةكينعدـ كجكدىا في األجزاء ا ،الدراسة
كتبعد عف  ،عدا بقايا العرعر الفينيقي المتدىكرة تككف متنا رة ىنا كىناؾ

كعة بكبر حجميا فات كبيرة كتتميز نباتات ىذه المجمبمسا بعضيان 
 .كاخضرارىا الدائـ
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 (1-1الجدكؿ )
 مجمكعة األشجار كالشجيرات الطكيمة بالمنطقة

 العممي االسـ المحمي االسـ
(Botanical name)  الفصيمة(Family) 

اردية نكاال  Pistacia Lentiscus Anacardiaceae البطـك  
 السيزلبينية Ceratonia siliqua Caesalpiniacee الخركب

 السركية Juniperus  Phoenicea Cupressaceae الفينيقي العرعر
Arbutus Pavariipump Ericaceae الشمارم األريكية    

 الزيتكنية Oleaeuropoen Oleaceae الزيتكف البرم
 الزيتكنية Phillyrea Latifolia Oleaceae السخاب
 السدرية Rhamnus Lycides Rhamnaceae السمكؼ

 :المصدر
 :الجدكؿ مف إعداد الباحث بناءن عمغ

 .(18، 16،17، 15، 14، 13، 12، 11، 15، 9 ،8، 7بيانات المالحؽ )

 
 مجمكعة الشجيرات القصيرة المعمرة (1

أم ما نسبتو  ان،( نكع23صنؼ تحت ىذه المجمكعة نحك )
المجمكعة في معظـ %( مف مجمكع نباتات المنطقة كتكجد ىذه 25,1)

كىناؾ أنكاع تكجد بك رة في الجزء الجنكبي مف منطقة  أجزاء المنطقة
 ،رمثالك  ،قزاحالك  ،سدرالك  ،مف ىذه النباتات نبات العمند ،الدراسة

 م ناف المذاف يكجداف بك رة في الجزء الجنكبي مف منطقة الدراسة.الك 
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 لمعمرة بالمنطقة( مجمكعة الشجيرات القصيرة ا1-1جدكؿ )

 العممي االسـ المحمي االسـ
(Botanical name) 

 (Family)الفصيمة 

 الطريشة Cistus parviflorus Cistaceae البربش األكحؿ
 الطريشية Cistus salvifolius Cistaceae البربش األشيب

 األريكية Erica muitiflora Ericaeae حمرة
 القرعية Citrullus colocynthis Cucurbitaceae الحنظؿ
 الجمكبيكالرية Globularia alypum Globulariaceae الزريقة
ةالشفكي Thymus capitatus Lamiaceae الزعتر  

ةالشفكي Micromeria nervosa Lamiaceae زعتر الحمار  

Ephedra altissima Ephedra alata العمندا ةاالفدري   

Ephedra alata Ephedra alata الشديدة   ةفدرياال 
ةالرمرامي Hammada scoparia Chenopo dleceae الرمث  

ةالسدري Ziziphus lotus Rhamnaceae السدر  

 Sarcopoterium الشبرؽ

spinosum Rosaceae ةالكردي  

 الباذنجانية Lyceum europeaum Solanaceae العكسج
يةالشفك  Phlomis floccose Lamiaceae الزىيرة  

 Ballota pseudo النميمة

dictamnus Lamiaceae  يةالشفك  
يةالشفك  Prasium majus Lamiaceae عنيب الذيب  

 الخيمية Pitranthos tortusus Apiaceae القزاح
 الرامرميو Salsola tetrandra Chenopod ieceae الشفشاؼ
 الشفكيو Ballota spp Lamiaceae الركبيا
ةالرمرامي Atriplexcoriacea forsk Chenopodieceae القطؼ  

 الزنبقية Asparayus aphyllus Liliaceae الجعفراف
 Polyqonum القرضاب

equisetiforme Polyqonaceae ةالقرضابي  

 الم نانية Thymelaea hirsuta Thymelaeaceae الم ناف
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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 مجمكعة األعشاب المعمرة (1

مف الشجيرات القصيرة  نباتات ىذه المجمكعة أقؿ أىميةكتعد 
كقد بما عدد نباتات ىذه  ،نظران لطبيعة نمكىا كتككنيا ،المعمرة

مف المجمكع  %(29) ( إلغ ما نسبتو33المجمكعة في منطقة الدراسة )
 بمنطقة الدراسة كالتي منيا ما يمي:الكمي لمنباتات 

 (1-1جدكؿ )
 ية بمنطقة الدراسةبمجمكعة المعمرات العش

 العممي سـاال المحمي االسـ
(Botanical name) 

 (Family)الفصيمة 

 المركبة Onopordon alexandrenum Asteraceae البيركؼ
 المركبة Onopordon cyrenaicummairo Asteraceae البيركؼ
 المركبة Scorzonera undulate Asteraceae الذبيح
 الزنبقية Allium orientale Liliaceae كراث

 الزنبقية Allium bartahum Liliaceae كراث كمب
 الزنبقية Allium orientale boiss Liliaceae كراث أكعبؿ
 المركبة Helichrysum stoechas Asteraceae عشبة األرنب

 الزنبقية Urgined maritime Liliaceae البصؿ الفرعكف
 الزنبقية Asphodelus microcarpus Liliaceae العنصؿ
 الزنبقية Bellevalia sessiliflora Liliaceae البمبكش
 القمقاسية Arum cyrenaicum Araceae الرينش
 المركبة Erynqium campestre Asteraceae فقاع
 الخيمية Ferula communis Apiceae كمخ

 الشقيقية Ranunculus asiaticus Ranunculaceae زغميؿ
 المركبة Carlina sicula Asteraceae ةتاكسم
 الشفكيو Stachystour nefortil poiret Lamiaceae حمارذليؿ ال

 المركبة Phagnalon rupestre Asteraceae طعمة األرنب
 العالقية Convolvulus humilus Canvoivulaceae عميؽ
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 العممي سـاال المحمي االسـ
(Botanical name) 

 (Family)الفصيمة 

 المركبة Cynara corniqera lindley Asteraceae قعمكؿ
 المركبة Cynara Cyrenaica Asteraceae خرشكؼ
 المركبة Taraxacum officin alis Asteraceae حكذالف
 السكسنية Iris sisyhinchium Iridaceae خيطة
 المركبة Serratula cichracea Asteraceae ةبكقريب
 الحممية أك الربميات Plantago lanceolata Plantag Inceae دفيس

 المركبة Centaurea calciptrapa Asteraceae شكؾ حمار
 المركبة Atractylis cancellata Asteraceae قرنيزة

 المركبة Echinops Galalensis Asteraceae دة الجمؿبل
 النجيمية Poabulbosa Poaceae عشب الغزاؿ
 Cynodoncyrenaica maire شكيؾ حنش

weiller Asteraceae المركبة 
 المركبة Atractlis Phaeolepis Asteraceae جكص

 المركبة Lagurus ovotus Asteraceae قشيش ريح
 المركبة Echinops spinosissimus Terra Asteraceae لبد

 المركبة Atractylis serrate Pomel Asteraceae قرنيزة
 

 : المصدر السابؽ نفسو .المصدر
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 مجمكعة األعشاب الحكلية ( 4

كىي  ،المجمكعة عددان كبيران مف األنكاع النباتية كتضـ ىذه
حيث  ،لمجمكعات النباتية عددان في منطقة الدراسةبذلؾ تم ؿ أكبر ا

%( مف 44,7( نكعان نباتيان بما يناىز )51صنفت تحت ىذه المجمكعة )
كىي نباتات عشبية صغيرة الحجـ  ،نطقةمالنسبة المئكية لمنباتات ال
 ،حيث تبدأ في النمك مع بداية ىذا المكسـ ،متتقممة مع المكسـ المطرم

 ،كتختفي تمامان بانتياء المكسـ المطرم ،البذكريا بتككيف رتك دكتنتيي 
كتختمؼ ك افتيا في  ،في النمك مرة أخرل في مكسـ المطر القادـ ألتبد

التي تضميا ىذه  كمف النباتات ،منطقة الدراسة باختالؼ كمية األمطار
 :المجمكعة ما يمي

 (4-1جدكؿ )
 مجمكعة األعشاب الحكلية بمنطقة الدراسة

 العممي ـاالس المحمي االسـ
(Botanical name) 

 (Family)الفصيمة 

 النجيمية Avenasterilis Poaceae الخافكر
 المركبة Catananche iuteo Asteraceae ذباح الخيؿ
 الخبازيو Malva aegyptica Malavaceae الخبيز

 الخيمية Pseudorlaya pumila Apiaceae ةصميعإ
 المركبة Carthamus divaricatus Asteraceae قكص
 الصميبية Didesmus aegyptius Brassicaceae الشمطاـ

 الشقيقية Adonis microcarba Ranunculaceae عيف النعجة
 النجيمية Hordeum murinum Poaceae البكشترت
 النجيمية Stipe capeusis trunb Poaceae البيمة
 البقكلية Lotustetray onolobus Fabaceae غرنبكش

 الزنبقية Ornithogalum tenuifoium Liliaceae رشكدةح
 البقكلية Ononis viscosa Fabaceae كريشة جدم

 المركبة Notobasis syriaca Asteraceae رقيطةإ
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 العممي ـاالس المحمي االسـ
(Botanical name) 

 (Family)الفصيمة 

 المركبة Chamomilla rautita Asteraceae قميمة )بابكنج(
 الكسككنية Cuscuta planiflora Cuscutaceae حريرة الزعتر
 الفاليزيانية Echium plantaginium Valerianaceae مصيص
 الخردلية Sinapis alba Brassicaceae حارة

 البقكلية Anthllistetraphylla Fabaceae شككة الراعي
 المركبة Anagallis arvensis Asteraceae صرة الكبش
 العالقية Convolvulus Althaeodes Convovulaceae العميؽ
 الخشخاشية Papaverrhoeas varrhoeas Papaveraceae بكقرعكف
 البقكلية Vicia villosa Fabaceae جمبانة
 البقكلية Trifolium tomentosum Fabaceae المعقة
 المركبة Anthemis secundiramea Asteraceae أقحكاف
 الخيمية Torillis nodesa Apiaceae زيتة
 المركبة Hedypois cretica Asteraceae رمكري
 الرمرامية Aeluropus Lagopids Chenopodiaceae يمةالنج

 المركبة Launaea nudicaulis Asteraceae الحكذاف
 المركبة Leontodon tuberosus Asteraceae مرير
 الخردلية Motthiola fruticulosa Brassicacaeae شقاره
 البقكلية Melilotus sulcata Fabaceae سلسم

 البقكلية Trifoium campestre Fabaceae لصيؽ
 الحريقية Urtica pilulifera Urticaceae حريؽ

السكسية  Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae ةلبني
 المبنية

السكسية  Euphorbia peplis Euphorbiaceae لبنيو
 المبنية

القرضابية أك  Rumex crisnus Polygonaceae حميض
 االرطاكيات
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 العممي ـاالس المحمي االسـ
(Botanical name) 

 (Family)الفصيمة 

 البقكلية Coronilla scorpioides Fabaceae القرينة
 الركبية Valantia hispdal Rubiceae شكفاف
 Aegilops ventricoa ةأقميح

Tausch Poaceae النجيمية 
 الحريقية Urtica vrens Urticaceae حريؽ
 المبنية Mercurialis annua Euphorbiaceae ةمريق

 العقربية Echiumangusfolium Boraginaceae عرؽ الشمس
 Brachypodium الشعرية

distachyum Gramineae النجيمية 
 المركبة Pollenis spinosa Asteraceae نسيبو وكج

 Sedumrubens crassulaceae 
 Reichartingitang Asteraceae المركبة 

 البقكلية Astragalus hamosa Fabaceae ظمؼ العجكز
 النجيمية Poabulbsa Poaceae الخافكر
 البقكلية Medicago minima Fabaceae نفؿ

Scrophularia canina Scrophviriaceae الغكلة بعش   نؾ السبعح
 القرضابية Rumex Bucepalop horus Poly gonaceae حميض
 

 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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 ( التكزيع النسبي لممجمكعات النباتية بالمنطقة1-1شكؿ )

 
 الباحث بناء عمى :المصدر: الشكؿ مف أعداد 

  ( 18 – 7مالحؽ ) لبيانات ا

 والشجيراث الطويلت. األشجارمجموعت    

 والشجيراث القصيرة. األشجارمجموعت    

 المعمرة. األعشابمجموعت   
   

 .الحوليت األعشابمجموعت   
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)تصنيؼ حسب العائمة كالنكع الطبيعي بالمنطقة  النباتتصنيؼ ب( 
 كالجنس(

األنكاع النباتية ييتـ عمـ التصنيؼ النباتي بصفة عامة بتعريؼ 
كترتيب األشياء المتما مة في مجمكعات مميزة  ،ككصفيا ،كتسميتيا ،المختمفة

 ،(1)عيا كذلؾ في نظـ تقسيمية محدكدة كفؽ خطة مكضكعيةيسيؿ التعامؿ م
ىذا التصنيؼ إلغ التعرؼ عمغ الفصائؿ النباتية كاألجناس كاألنكاع  كييدؼ

معتمدان في ذلؾ عمغ مجمكعة صفات فسيكلكجية التي  ،النباتية المختمفة
 تقسـ مف خالليا نباتات منطقة الدراسة.

 species plantaum (species)النكع النباتي   -1

كىك مجمكعة أفراد نباتية تتكا ر طبيعيان فيما بينيما كبصعكبة كال 
ىي ذات أصؿ كاحد كليا تركيب كسمكؾ  ،تتكا ر مع أفراد األنكاع األخرل

نيا تحتفظ بصفاتيا المميزة إحيث  ،باإلضافة إلغ طبيعتيا ال ابتة ،متشابو
 .(2)خالؿ أجياؿ متعددة تحت الظركؼ الطبيعية

 (Genus)الجنس  -1

جع الفضؿ في تعريؼ الجنس إلغ عالـ النبات تكرتفكرت ر ي
(Tournfort)،  فقد عرؼ الجنس عمغ أنو مجمكعة مؤلفة مف عدد

كأكضح أف بعض األجناس كحيدة النكع  ،مف األنكاع النباتية المتشابية
 .(3)كبعض األجناس تحتكم عمغ مئات األنكاع

 (Family)الفصيمة:  -1

حيث  يمة إلغ العالـ الفرنسي ماغنكؿيعكد الفضؿ في تعريؼ الفص
 ،بتنيا مجمكعة مف األجناس كىي تشكؿ كحدة طبيعيةعرؼ الفصيمة 

تكجد  كأكضح أف بعض الفصائؿ ليا جنس كاحد أك كحيدة الجنس في حيف
 .(4)فصائؿ يضـ كؿ منيا عدة أجناس

                                                           
(2)

 .298م(، ص8::2)المكتبة األكادٌمٌة، دار الناشر، الطبعة الثانٌة،  تقسٌم النباتاتفؤاد قاسم السحار،  
(3)

 .2:2المرجع نفسه،  
(4)

علً عٌدة علً عودة، "تالشً الغطاء النباتً فً الجبل األخضر فً المنطقة الممتدة بٌن مسة والقبة، دراسة  

 .263المرجع السابق، ص فً الجغرافٌا الحٌوٌة"،
(5)

 .264ص 263المرجع السابق نفسه، ص 
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( الذم يكضح الفصائؿ كعدد 5-2مف الجدكؿ ) كيتضحي 
 ان ىناؾ تنكع الطبيعية في منطقة الدراسة أف   األنكاع كاألجناس لمنباتات

كينتمي ىذا التنكع إلغ عدد مف الفصائؿ النباتية  ،في النبات الطبيعي 
 المختمفة التي يتفرع منيا أك ر مف جنس نباتي.

منطقة الدراسة  مف باتات الطبيعية التي جمعتحيث كصؿ عدد الن
( 92يتفرع منيا ) نباتيةن  ( فصيمةن 39( نكعان نباتيان تنتمي إلغ )114إلغ )
 .ان نباتي ان جنس

إلغ أجناس كأنكاع  باتية مقسمةن كفيما يمي عرض أىـ الفصائؿ الن
 :ىي

 .( فصائؿ نباتية7ضـ )تكاع ك فصائؿ ليا عدة أجناس كعدة أن .1

 ( فصائؿ نباتية.6فصائؿ ليا جنساف كأك ر مف نكع كتضـ ) .2

 ( فصائؿ نباتية.6تضـ )ك  اف كنكعاففصائؿ ليا جنس .3

 ( فصائؿ نباتية.4صائؿ ليا جنس كاحد كأك ر مف نكع كتضـ )ف .4

 ( فصائؿ نباتية.21فصائؿ كحيدة الجنس كحيدة النكع كتضـ ) .5
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 (2-1جدكؿ )
 الفصائؿ كعدد األجناس كاألنكاع لمنباتات الطبيعية في منطقة الدراسة

 ألجناسعدد ا عدد األنكاع Familyالفصيمة  ر.ـ
1.  Asteraceae مركبةال  35 21 
2.  Fabaceae 7 15 البقكلية 
3.  Liliaceae 6 8 الزنبقية 
4.  Lamiaceae 6 7 الشفكية 
5.  Poaceae 6 7 النجيمية 
6.  Apiaceae 4 4 الخيمية 
7.  Chenopodiaceae 4 4 الرمرامية 
8.  Ephedra alafa 1 2 االفدرية 
9.  Cistaceae 1 2 الطريشية 

15.  Brassicacaeae 2 2 الخردلية 
11.  Rhamnaceae 2 2 السدرية 
12.  Ranunculaceae 2 2 الشقيقية 
13.  Ericaceae 2 2 األريكية 
14.  Poly gonaceae 2 2 القرضابية 
15.  Oleaceae 2 2 الزيتكنية 
16.  Euphorbiaceae 2 3 المبنية 
17.  Cupressaceae 1 1 السركية 
18.  Urticaceae 1 2 الحريقية 
19.  Caesalpinia 1 1 السيزلبنية 
25.  Anacardiaceae ريةنكاألا  1 1 
21.  Cucurbitaceae 1 1 الفرعية 
22.  Scrophviriaceae 1 1 حنؾ السبع 
23.  Globulariaceae 1 1 الجمكبيكالرية 
24.  Rosaceae 1 1 الكردية 
25.  Solanaceae 1 1 الباذنجانية 
26.  Araceae 1 1 القمقاسية 
27.  Papaveraceae 1 1 الخشخاشية 
28.  Brassicaceae 1 1 الصميبية 
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 ألجناسعدد ا عدد األنكاع Familyالفصيمة  ر.ـ
29.  Cuscutaceae  نيةالكسكك  1 1 
35.  Convovulaceae 1 2 العالقية 
31.  Malavaceae 1 1 الخبازيو 
32.  Valerianaceae 1 1 الفاليزيانية 
33.  Rubiceae 1 1 الركبية 
34.  Boraginaceae 1 1 العقربية 
35.  Crassulaceae 1 1 الكرشيكلية 
36.  Thymelacaceae 1 1 الم نانية 
37.  Iridaceae 1 1 السكسنية 
38.  Plantaginaceae أك الربميات الحممية  1 1 
39.  Urticaceae 1 1 الحريقية 

 92 114 39 المجمكع
 :: الجدكؿ مف إعداد الباحث بناءن عمىالمصدر

 ( .4-1، 1-1، 1-1، 1-1بيانات الجداكؿ ) 
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أكبر الفصائؿ مف  ( أف  5-2مف خالؿ الجدكؿ )تبيف كقد 
 ،(Asteraceae)حيث عدد األنكاع كاألجناس ىي الفصيمة المركبة 

 ـ تتتي الفصيمة  ،( جنسان 21ك)( نكعان نباتيان 35ث احتكت عمغ )حي
 ،( أجناس7ك) ،( أنكاع نباتية15في ) البقكلية في الترتيب ال اني متم مةن 

في الترتيب ال الث التي احتكت  (Liliaceae) ـ تتتي العائمة الزنبقية 
ة ئمكتتتي في الترتيب الرابع العا ،( أجناس6( أنكاع نباتية ك)8عمغ )

حيث تساكيتا  (Poaceae)كعائمة النجيمية  (Lamiaceae)الشفكية 
( أنكاع 7بما عدد كؿ منيما ) ثفي عدد األنكاع كعدد األجناس حي

كعائمة  Appiaceaeكما تساكيتا العائمة الخيمية  ،( أجناس6ك)
في عدد األنكاع كاألجناس الذم بما  (Chenopodiaceae)الرمرامية 

 ـ تتتي في الترتيب السادس  ،( أجناس4كاع ك)( أن4في كؿ منيما )
( أنكاع 3حيث احتكت عمغ ) (Euphorbiaceae)العائمة المبنية 

ف كىي يكنكع يف( عكائؿ نباتية عمغ جنس6بينما احتكت ) سيف،جنسك 
 ،(Rhamnaceae)كعائمة السدرية  ،(Brassicacaeae)العائمة الخردلية 

ئمة األريكية كعا ،(Ranunculaceae)كعائمة الشقيقية 
(Ericaceae)،  كالقرضابية(Polygonaceae)،  الزيتكنية ك
(Oleaceae) ( عائمة نباتية احتكت كؿ منيا 21في حيف أف ىناؾ )

كىذا دليؿ عمغ عدد األنكاع النباتية الميددة  عمغ نكع كاحد كجنس كاحد
باإلنقراض ، فك رت العكائؿ النباتية ذات النكع الكاحد كالجنس الكاحد 

 .لمنطقة يكضح مدل سرعة تعرض ىذه األنكاع لمتدىكر با
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 التكزيع الجغرافي لمغطاء النباتي في منطقة الدراسة 1.1.1
أف الغطاء النباتي في مف خالؿ الدراسة الميدانية تبيف 

كالمناخ  ،المنطقة يتدرج في تكزيعو كك افتو تبعان أل ر العكامؿ البيئية
كتبعان الختالؼ ىذه العكامؿ بيف  ،كالتضاريس كنكعية كخصائص التربة

كك افتو  ،اختمفت نكعية الغطاء النباتي ،شماؿ منطقة الدراسة كجنكبيا
في التت ير عمغ  ان كاضح ان كما أف لنشاطات العامؿ البشرم دكر  ،كتكزيعو

كبناءن عمغ ذلؾ تـ تقسيـ المنطقة  ،الغطاء النباتي في منطقة الدراسة
كذلؾ  ،قصغ شماليا حتغ أقصغ جنكبيارئيسيف ابتداءن مف أ جزأيفإلغ 

في التضاريس كما يرتبط بيا مف تبايف في بناءن عمغ االختالفات 
في تقسيـ المنطقة إلغ  ت الدراسةكقد اعتمد ،معدالت األمطار كالحرارة

حتغ يتسنغ لو المقارنة بيف الغطاء النباتي في  ،شمالي كجنكبي جزأيف
تـ تغطية أجزاء المنطقة  لمعالـكتككف ىذه المقارنة كاضحة ا الجزأيف،
عيان فييا االختالفات في امر  ،تقريبان باستخداـ طريقة المربعاتكافةن 

عشر مربعان ي عدد ىذه المربعات أ نبما قد ك  ،التضاريس كنكعية التربة
( مربعات 6)، ك( مربعات منيا في الجزء الشمالي مف منطقة الدراسة6)

الصغيرة منطقة الدراسة  مساحةشيان مع امت الجنكبفي الجزء  أخرل
 نسبيان.

كفيما يمي حصر لألنكاع النباتية الرئيسية في كؿ قسـ مف 
 أقساـ السطح في منطقة الدراسة.

 في الجزء الشمالي بمنطقة الدراسةاألنكاع النباتية  - أ

كيمتد ىذا المكقع التضاريسي مف تاكنس شرقان حتغ سيدم 
كيتراكح ارتفاعو ما بيف  ،(كـ 13محمد المبخكت غربان لمسافة تبما )

ككما يبعد عف البحر  ،ـ( فكؽ مستكل سطح البحر 255-455)
كيمتد ىذا  ،(°14تكسط درجة االنحدار فيو )مكتبما  ،كـ( 36بمسافة )

حتغ كسطيا )منطقة خط تقسيـ المياه الجزء مف شماؿ منطقة الدراسة 
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ية تالسميكاكيتميز ىذا الجزء بتنكع تربة مف التربة  ،بالجبؿ األخضر(
 ية الصفراء.تالحمراء كالقرفية كالتربة السمكا

ممـ  في 333.3كيتراكح معدالت األمطار في ىذا الجزء ما بيف )
 ،ممـ في شماؿ شرؽ منطقة الدراسة(222.4) إلغمنطقة خط تقسيـ المياه 

ىذه  أ رتحيث  ،المناخي شبو الرطب اإلقميـكيتطابؽ ىذا الجزء تقريبان مع 
 أفكيمكف القكؿ  ،معة عمغ ك افة كنكعية الغطاء النباتيالعكامؿ مجت

كتمتد  ،شجيرات الماكي تغطي كافة الجزء الشمالي مف منطقة الدراسة
جنكبان حتغ منطقة خط تقسيـ المياه بقرب مف بمدة جردس العبيد،  ـ تتخذ 
ك افة النباتات الطبيعية في االنخفاض باالتجاه جنكبان تمشيان مع مناخ 

 Juniper usالعرعر الفينقي ) أشجاركتم ؿ  األخضر،بؿ جنكب الج
Phoenicia )حيث  ،ك يفة أشجارة تنباتات ىذا الجزء كتككف عمغ ىي أىـ

( Pistacia Lentisusالبطـك ) كأشجارتنمك مختمطة مع شجيرات 
كبيف ىذه  ،دةيْ دً ندة كالش  م( كشجيرات العCeratonia Siliqueكالخركب )

 ةكانميم، صغر حجمان كالزىيرةأقؿ ارتفاعان ك أات المجمكعة تنتشر شجير 
مجمكعة مف المعمرات العشبية  إلغ كبدضافة ،كالركبيا كالزعتر كالشبرؽ

كما  ،الحكلية التي تظير بك افة كبيرة في ىذا المكقع التضاريس كاألعشاب
 (.2-2( كالشكؿ )3-2( كصكرة )6-2في الجدكؿ )

 الشمالي لممنطقة( الغطاء النباتي في الجزء 1-1صكرة )

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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 (6-1جدكؿ )
 األنكاع النباتية في الجزء الشمالي مف منطقة الدراسة

 االسـ العممي االسـ المحمي ر.ـ
(Botanical name) 

 Juniperus Phoenicea العرعر الفينيقي  .1

 Pistacia Lentiscus البطـك  .2
 Ceratonia siliqua الخركب  .3

 Oleaeuropaea كف البرمالزيت  .4
 Phillyrea Latifolia سخاب  .5

 Sarcopoterium spinosum الشبرؽ  .6

 Arbutus Pavariipump شمارم  .7
 Ephedra alata ةدى يْ دً شً   .8
 Ephedra altissima العمندا  .9

 Lyceum europeaum العكسج  .15
 Prasium majus عنيب الذيب  .11
 Thymus capitatus الزعتر  .12
 Phlomis floccose الزىيرة  .13
 Ballota pseudo dictamnus النميمة  .14
 Polyqonum equisetiforme القرضاب  .15
 Ballota spp الركبيا  .16
 Phagnalon rupestre طعمة األرنب  .17
 Onopordon alexandrenum البيركؼ  .18
 Allium orientale كراث  .19
 Urgined maritime البصؿ الفرعكف  .25
 Asphodelus microcarpus العنصؿ  .21
 Helichrysum stoechas عشبة األرنب  .22
 Ziziphus lotus السدر  .23
 Arum cyrenaicum الرينش  .24



  

128 

  

 االسـ العممي االسـ المحمي ر.ـ
(Botanical name) 

 Cynara Cyrenaica خرشكؼ  .25

 Ferula communis كمخ  .26
 Cynara corniqera lindley قعمكؿ  .27
 Taraxacum officin alis حكذالف  .28
 Plantago lanceolata دفيس  .29
 Poabulbosa عشب الغزاؿ  .35
 Atractylis cancellata ةقرنيز   .31
 Centaurea calciptrapa شكؾ حمار  .32
 Avenasterilis الخافكر  .33

 Catananche iuteo ذباح الخيؿ  .34
 Lotustetray onolobus غرنبكش  .35
 Ononis viscosa كريشة جدم  .36
 Chamomilla rautita قميمة )بابكنج(  .37
 Anthemis secundiramea أقحكاف  .38
 Launaea nudicaulis الحكذاف  .39
 Melilotus sulcata سلسم  .45
 Leontodon tuberosus مرير  .41
 Papaverrhoeas varrhoeas بكقرعكف  .42
 Cuscuta planiflora حريرة الزعتر  .43
 Sinapis alba حارة  .44
 Hordeum murinum ةكشتر البي   .45
 Echium plantaginium مصيص  .46
 anthllistetraphylla شككة الراعي  .47
 Stipe capeusis trunb البيمة  .48
 Notobasis syriaca رقيطةإ  .49



  

129 

  

 االسـ العممي االسـ المحمي ر.ـ
(Botanical name) 

 Ornithogalum tenuifoium رشكدةح  .55

 Scrophularia canina عشب الغكلة  .51
 Valantia hispdal شكفاف  .52
 Rumex Bucepalop horus حميض  .53
 Aegilops ventricoa Tausch ةقميحإ  .54
 Trifoium campestre لصيؽ  .55
 Mercurialis annua ةمريق  .56
 Pseudorlaya pumila ةصميعإ  .57
 Malva aegyptica الخبيز  .58

 Didesmus aegyptius الشمطاـ  .59
 Anagallis arvensis صرة الكبش  .65
 Vicia villosa جمبانة  .61
 echiumangusfolium عرؽ الشمس  .62
 Euphorbia peplus ةلبني  .63

64.   sedumrubens 

 Medicago minima نفؿ  .65
 Adonis microcarba عيف النعجة  .66
 Carthamus divaricatus قكص  .67
 Convolvulus althaeodes العميؽ  .68

 Torillis nodesa زيتة  .69
 Aeluropus Lagopids النجيمة  .75

 Convolvulus humilus عميؽ  .71
 Serratula cichracea ةبكقريب  .72
 Atractlis Phaeolepis جكص  .73
 Pollenis spinosa نسيبو وكج  .74
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 االسـ العممي االسـ المحمي ر.ـ
(Botanical name) 

 Allium bartahum كراث كمب  .75
 Stachystour nefortil poiret رذليؿ الحما  .76
 Ranunculus asiaticus زغميؿ  .77
 Iris sisyhinchium خيطة  .78
 Carlina sicula تاكسمو  .79
 Hedypois cretica رمكري  .85
 Urtica pilulifera حريؽ  .81
 Brachypodium distachyum الشعرية  .82
 Bellevalia sessiliflora البمبكش  .83
 Scorzonera undulate الذبيح  .84
 Scandix australis قنقش  .85

 Citrullus colocynthis الحنظؿ  .86
 Euphorbia helioscopia ةلبني  .87
 Trifolium tomentosum المعقة  .88
 Poabulbsa الخافكر  .89
 Atractylis cancellata قرنيزة  .95

 :المصدر : أعد الجدكؿ بناءن عمى
 (11، 11،11، 9، 8، 7المالحؽ )
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  :الجنكبي لمنطقة الدراسة النباتية في الجزء نكاعاأل ب( 

ىذا الجزء منطقة خط تقسيـ المياه بقرب مف بمدة يشمؿ 
كيمتد جنكبان حتغ أقصغ  ،جردس العبيد جنكب غرب منطقة الدراسة

كـ( تقريبان بالقرب  15امتداد تصؿ إليو المنطقة جنكبان لمسافة تناىز )
حر ـ فكؽ مستكل سطح الب 685 كيبما ارتفاعو ،مف كادم الرم اية

في االنخفاض التدريجي باإلتجاه  ـ يبدأ  ،ان لخط تقسيـ المياهمحاذي
 55كـ( في بعض المكاقع ك ) 45كيبعد عف البحر بمسافة ) ،جنكبا ن 

األخرل أما متكسط درجة االنحدار فتصؿ إلغ  يا األخر  كـ( في بعض
كتنخفض الرطكبة  ،كيقؿ معدؿ سقكط األمطار في ىذا الجزء ،(6°)

كيتميز بالترب  ،ترتفع فيو كمية اإلشعاع الشمسي كالتبخرك  ،النسبية
كالقرفية كالحمراء في شماؿ ىذا الجزء كالترب البنية الجافة في السمكانية 

 الضحالة كانخفاض المادة العضكية.ير عمييا ظالجنكب التي ت
كتبعان  ،إقميـ المناخ الجاؼ كشبو الجاؼفيك بذلؾ يقع ضمف 

كيقابؿ ذلؾ اختفاء  ،نخفض كميات األمطارلتكغؿ جنكب ىذا المكقع ت
كما أف ىذا  ،تدريجي لممجتمعات الماكغ كظيكر مجتمعات السيكب

بؿ تدريجيان ففي األجزاء الشمالية مف ىذا  ،االختفاء ال يككف فجائيان 
 ،(Juniperus Phonicea)الجزء تظير أشجار العرعر الفينيقي 

 Arbutus Pavarii)شمارم الك  ،(Pistacia Pentiscus)بطـك الك 

Pamp)،  كالزيتكف البرم(Olea europea)،  كالخركب
(Ceratonia Siliqua)،  كالسخاب(Phillyrea Latifolia) ،

نكعان  كك يفةن  إلغ المعمرات العشبية كاألعشاب الحكلية مجتمعةن  إضافةن 
 ،تتخذ ك افة كنكعية الغطاء النباتي في االنخفاض باالتجاه جنكبان  ـ  ،ما

أشجار العرعر الفينيقي مختمطة مع أشجار البطـك في األجزاء فتظير 
في االنخفاض حتغ يقتصر  ـ تتخذ الك افة  ،الكسطغ مف ىذا الجزء

المظير السائد لمغطاء النباتي عمغ أشجار العرعر المتدىكر كالمصابة 
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تعرض لضغكط نشاطات تفضالن عمغ التدىكر الشديد  ،اتنشبمرض األ
 مة في التفحيـ كالتحطيب كاإلزالة الكمية لغرض العامؿ البشرم المتم

حيث يسكد في ىذه المنطقة نبات الشبرؽ  ،زراعة أراضييا بالحبكب
(Sarcopterium spinosum)  انتشار  أنو لكحظ جدير بالذكرالك

بقايا جذكر نبات العرعر الفينيقي كالبطـك بشكؿ كاسع مما يدؿ عمغ أنو 
كالبطـك كحؿ محميا ا العرعر كاف في الماضي مجتمع غابات أساسي

كعند األطراؼ الجنكبية ليذا الجزء كأقصغ امتداد مجتمع الشبرؽ، 
أشجار العرعر نيائيان تصؿ إليو منطقة الدراسة ناحية الجنكب تختفي 

 Ziziphus)كالسدر  ،(Hammada scoparia)كيسكد نبات الرمث 

Lotus)،  كالشبرؽ(Sarcopoterium spinosum)،  كالزعتر
(Thymus capitatus)  كالقزاح(Pitranthos Tortuosus)، 

بعض األعشاب  إلغ إضافةن  (Asparagus aphyllus)كالقطؼ 
الحكلية التي تنمك عقب سقكط األمطار في بطكف األكدية لكقت قصير 

عد ىذا يك  ،كعمميات الحرا ةؿ بسبب الرعي المبكر ك تز  أف ـ ما تمبث 
تدىكران كيظير فيو أ ر ء المنطقة الدراسة أك ر أجزا ةالجزء مف منطق

مناخ الخركبة كاضحان مف حيث نكعية الغطاء النباتي كنكعية التربة 
 .كطبيعة األمطار كدرجات الحرارة

 ( .4-2( كالصكر )3-2، 2-2( كالشكميف )7-2الجدكؿ )
 ( الغطاء النباتي في الجزء الجنكبي لمنطقة الدراسة4-1صكرة )

 
 ـ2514 ربيعية المصدر: الدراسة الميدان
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 (7-1جدكؿ )
 األنكاع النباتية في الجزء الجنكبي مف منطقة الدراسة

 سـ العممياال االسـ المحمي ر.ـ
(Botanical name) 

 Juniperus Phoenicea العرعر الفينيقي  .1
 Pistacia Lentiscus البطـك  .2

 Rhamnus Lycides السمكؼ  .3
 Sarcopoterium spinosum الشبرؽ  .4
 Prasium majus يبعنيب الذ  .5
 Cistus parviflorus البربش األكحؿ  .6

 Globularia alypum الزريقة  .7
 Erica muitiflora حمرة  .8
 Citrullus colocynthis الحنظؿ  .9

 Thymus capitatus الزعتر  .15
 Micromeria nervosa زعتر الحمار  .11

 Hammada scoparia الرمث  .12
 Ziziphus lotus السدر  .13
 Pitranthos tortusus القزاح  .14
 Salsola tetrandra الشفشاؼ  .15
 Ballota spp الركبيا  .16
 Atriplexcoriacea forsk القطؼ  .17
 Thymelaea hirsuta الم ناف  .18
 Asparayus aphyllus الجعفراف  .19
 Urgined maritime البصؿ الفرعكف  .25
 Asphodelus microcarpus العنصؿ  .21
 Ephedra altissima العمندا  .22
 Ephedra alata الشديدة  .23

 Phlomis floccose الزىيرة  .24
 Ballota pseudo dictamnus النميمة  .25
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 سـ العممياال االسـ المحمي ر.ـ
(Botanical name) 

 Allium orientale boiss كراث أكعبؿ  .26

 Arum cyrenaicum الرينش  .27

 Erynqium campestre فقاع  .28
 Ranunculus asiaticus زغميؿ  .29
 Carlina sicula تاكسمو  .35
 Stachystour nefortil poiret ذليؿ الحمار  .31
 Motthiola fruticulosa ةشقار   .32
 Taraxacum officin alis حكذالف  .33
 Ferula communis كمخ  .34
 Bellevalia sessiliflora البمبكش  .35
 Onopordon cyrenaicummairo البيركؼ  .36
 Onopordon alexandrenum البيركؼ  .37

 Phagnalon rupestre طعمة األرنب  .38
 Cynara Cyrenaica خرشكؼ  .39

 Cynara corniqera lindley قعمكؿ  .45
 Iris sisyhinchium خيطة  .41
 Convolvulus humilus عميؽ  .42
 Echinops Galalensis دة الجمؿبل  .43

 Lagurus ovotus قشيش ريح  .44
 Cynodoncyrenaica maire weiller شكيؾ حنش  .45
 Echinops spinosissimus Terra لبد  .46
 Avenasterilis الخافكر  .47

 Catananche iuteo ذباح الخيؿ  .48
 Malva aegyptica الخبيز  .49

 Cuscuta planiflora حريرة الزعتر  .55
 Echium plantaginium مصيص  .51
 Carthamus divaricatus قكص  .52
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 سـ العممياال االسـ المحمي ر.ـ
(Botanical name) 

 Adonis microcarba عيف النعجة  .53
 Hordeum murinum البكشترت  .54
 Stipe capeusis trunb البيمة  .55
 Lotustetray onolobus غرنبكش  .56

 Chamomilla rautita نج(قميمة )بابك   .57
 Notobasis syriaca رقيطةا  .58
 Anthemis secundiramea أقحكاف  .59
 Melilotus sulcata سلسم  .65
 Hedypois cretica رمكري  .61
 Leontodon tuberosus مرير  .62
 Urtica vrens حريؽ  .63
 Rumex crisnus حميض  .64
 Astragalus hamosa ظمؼ العجكز  .65
 Valantia hispdal شكفاف  .66
 Sinapis alba حارة  .67
 anthllistetraphylla شككة الراعي  .68
 Urtica pilulifera حريؽ  .69
 Medicago minima نفؿ  .75
 Coronilla scorpioides القرينة  .71
 echiumangusfolium عرؽ الشمس  .72
 Brachypodium distachyum الشعرية  .73
 Iris sisyhinchium خيطة  .74
 Pseudorlaya pumila ةصميعإ  .75
 Didesmus aegyptius اـالشمط  .76

 Trifoium campestre لصيؽ  .77
 Scorzonera undulate الذبيح  .78

  :عمى المصدر : أعد الجدكؿ بناءن 
 (.18، 16،17، 12، 14، 11)المالحؽ 
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 ( 1 – 1شكؿ ) 
 التكزيع الجغرافي لمنبات الطبيعي بالمنطقة

 
 

 ـ 1114المصدر : الدراسة الميدانية ربيع 
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 (1-1شكؿ )
تجاه إل كذج يكضح التدرج في تكزيع الغطاء النباتي المعمر بمنطقة الدراسة بانم

 .*جنكبان 
 

 
 

 باالتجاه جنكبان                          
 
 
 

 باالتجاه جنكبان                             
 
 
 

 باالتجاه جنكبان                              
 
 
 
 

 باالتجاه جنكبان                           
 
 

                                                           
*

 الشكل من إعداد الباحث .

 PistaciaLentiscusكالبطـك  Juniperus Phoeniceaالعرعر الفينيقي
 Ceratoniasiliquaكالخركب  Oleaeuropoenكالزيتكف البرم 

 PistaciaLentiscusكالبطـك  Juniperus Phoeniceaالعرعر الفينيقي
 Phillyrea Latifoliaكالسخاب Arbutus Pavariipumpكالشمارم 

كالبطـك المتناثر  Juniperus Phoeniceaالمتناثرة  العرعر الفينيقي
PistaciaLentiscus 

 Juniperus Phoeniceaات نكمصابة باالشبقايا العرعر الفينيقي المتدىكر كالمتناثر 
مما يدؿ عمى  Juniperus Phoeniceaإضافة إلى االنتشار بقايا جذكر العرعر الفينيقي 

أنيا كانت في الماضي مجتمع غابات أساسيا العرعر كالبطـك كحؿ محميا الشبرؽ 
Sarcopoterium spinosum 

ان تعد مؤشران لنطاؽ االشبس مثؿ نبات الرمث اختفاء أشجار كشجيرات العرعر نيائيان كتظير أنكاع
Hammada scoparia  كالقزاحPitranthos tortusus  كالقطؼAsparagus aphyllus 
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 :مظاىر تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الدراسة 1-1
منطقة بالاتضح مف خالؿ االستقصاء الميداني أف لمغطاء النباتي 

كذلؾ جراء العديد مف  ،عيةك يتعرض إلغ تناقص في ك افتو كتدىكر في ن
مؤشرات  كقد تـ قياس ىذا التدىكر مف خالؿ ،العكامؿ البشرية كالطبيعية

حيث استعمؿ الباحث في  ،عديدة قيس مف خالليا تدىكر الغطاء النباتي
 ،الدراسة الميدانية طريقة المربعات لمتعرؼ عمغ الخصائص الكمية كالنكعية

 إضافةن  ،كذلؾ لممعرفة ك افة ككفرة كتكرار األنكاع النباتية التي تنمك بالمنطقة
بشكؿ متسارع عمغ حساب  إلغ معرفة بعض األنكاع النباتية التي تنمك

كبالتالي فدف كجكد ىذه األنكاع كتكا رىا  ،األنكاع أخرل أك ر أىمية منيا
بشكؿ متسارع يعد مف أىـ المؤشرات الدالة عمغ تدىكر الغطاء النباتي 

 :كفيما يمي دراسة ىذه المظاىر ةبالمنطق
 تناقص كثافة كفرة كتكرار الغطاء النباتي بالمنطقة  1.1.1

( أمكف تقدير كفرة كك افة 18( إلغ )7المالحؽ مف )مف خالؿ 
كقياس درجة تدىكر الغطاء النباتي كما ىك  ةكتكرار األنكاع النباتية المختمف

 ( كاآلتي:8-2مبيف في الجدكؿ )
 الكفرة النباتية - أ

يقصد بالكفرة النباتية عدد األفراد التابعة لمنكع النباتي مقسكمة 
ا النكع النباتي كيعبر عنيا بالمعادلة عمغ عدد المربعات التي كجد فيي

 (1)اآلتية
 عدد/ىكتار الكفرة النباتية =

 ( أمكف تقسيـ األنكاع النباتية مف حيث الكفرة إلغ:8-2مف خالؿ الجدكؿ )
 .نباتات ذات كفرة عالية (1

(2)نبات / اليكتار 355عف  كىي النباتات التي تزيد كفرتيا
كشممت ىذه ، 

نجد أف أك ر  حيث ،( أنكاع نباتية مف نباتات منطقة الدراسة9المجمكعة )
                                                           

(2)
( 7::2)عمان ، دار الشروق للنشر والتوزٌع، الطبعة الثانٌة،  علم البٌئةعلٌاء حاتوع، محمد حمدان أبو دٌة، 

 . 311ص ::2ص
(3)

ٌة فً المنطقة الممتدة من خوالن جنوباً حتى خط ناصر علً مفتاح سلٌمان العمرونً، "تدهور النباتات الطبٌع 

 .248الساحل شماالً دراسة جغرافٌة" المرجع السابق ص
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 Bollota pseudoنباتات ىذه المجمكعة كفرة ىك نبات النميمة 

dictamnus كيتتي في المرتبة ال انية ، (1864,9)حكالي حيث بمغت كفرتو
 ،(1513,9)الذم بمغت كفرتو  Urqina maritimeنبات البصؿ الفرعكف 

 ،(1458,8)الذم بمغت كفرتو  Phoilmis floccoseرة  ـ يميو نبات الزىي
حيث بمغت كفرتو  Asphodelus microcarpusالعنصؿ  ـ يتتي نبات 

بكفرة  Cynara corniqera lindley ـ يتتي نبات القعمكؿ  ،(789,5)
بكفرة بمغت  Arum cyrenaicumالرينش  ـ نبات  ،(521)بمغت 

حيث بمغت كفرتو  Ballota sppنبات الركبيا  ـ يتتي  ،(499,5)
 Thymus capitatus(385,8)في حيف بمغت كفرة نبات الزعتر (427,6)

كتدؿ ، Micromeria nervosa(338,7)كبمغت كفرة نبات زعتر الحمار 
كفرة ىذه األنكاع النباتية عمغ تدىكر كاضح في الغطاء النباتي بمنطقة 

ركيب النكعي لمغطاء دالن في التبكما تدؿ كفرتيا عمغ أف ىناؾ ت ،الدراسة
النباتي الطبيعي بالمنطقة مف نباتات مستساعة عالية القيمة الرعكية إلغ 

كذلؾ راجع  ؛في القيمة الرعكيةظيكر أنكاع أخرل غير مستساعة كمتدنية 
 إلغ عكامؿ بشرية كفي مقدمتيا الرعي الجائر كالمستمر طكؿ السنة.
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 لنباتية في المنطقة( كثافة كفرة كتكرار بعض األنكاع ا8-1جدكؿ )

 النكع

 المربعات المدركسة 
العدد 
الكمي 
 لمنكع

 مؤشرات الغطاء النباتي 
 الجزء الجنكبي  الجزء الشمالي

كفرة 
 النكع

كثافة 
 النكع

تكرار 
سيدم  تاكنس النكع

 الخضرم
سيرة 
 بكالعظـ

أـ 
 لريزة

غكط 
لخرشي

 ةف

سيدم 
عمر 

 الفرجاني

سيدم 
محمد 
 لغريب

سيرة 
 بكذباف

بئر 
 القرم

كادم 
 الحصاـر

الشر 
 ةف

أـ 
 صفاء

 الفينيقي العرعر
Juniperus Phoenicea 81 191 112 141 126 161 162 146 82 111 × 6 1462 11131 11131 9136 

 البطـك
Pistacia Lentiscus 

171 411 411 97 111 111 117 411 17 178 × 1 1418 11136 11131 9136 

 الشمارم
Arbutus 

Pavariipump 
× × × × 14 11 × × × × × × 14 17 138 1636 

 البرم الزيتكف
Oleaeuropoen 

× 18 × × 11 7 × × × × × × 48 16 4 12 

 الخركب
Ceratonia siliqua × 11 × × 1 × × × × × × × 11 632 1318 1636 

 السخاب
Phillyrea Latifolia × × × × 12 11 × × × × × × 42 1132 1372 1636 

 السمكؼ
Rhamnus Lycides 

× 8 × 481 × 27 1111 196 72 111 118 121 1611 19131 11931 72 

 الزىيرة
Phlomis floccose × 111 872 948 761 × 1648 1121 1128 491 × 1421 11679 141838 112632 72 

 النميمة
Ballota pseudo 

dictamnus 
× 791 × 1161 1121 1111 1111 761 1611 1111 × 1881 16784 186439 119836 72 

 الركبيا

Ballota spp × × 11 × × × 1128 × 11 × 11 17 1118 41736 17831 4136 

 الزعتر
Thymus capitatus × × × × × 11 88 × 421 22 911 721 1182 18138 19134 21 

 العكسج
Lyceum europeaum 

71 11 × × × × × × × × × × 91 4632 7372 1636 

 Sarcopoteriumالشبرؽ

spinosum 111 × × 171 16 781 266 46 111 116 111 611 1781 17831 11138 8131 

 الذيب عنيب

Prasium majus 611 17 × 411 111 71 × 11 × 17 × × 1178 18132 11632 2831 

 العنصؿ
Asphodelus 

microcarpus 

211 1211 162 1111 11 721 × 1461 711 1867 12 121 8681 78931 711,1 9136 

 الفرعكف البصؿ

Urgined maritime 1167 1121 1671 627 1191 1679 × 1611 112 1116 119 111 16621 121139 118737 9136 

 السدر

Ziziphus lotus 
× 41 1 × × × × × × × 412 × 471 127 19132 12 

 األكحؿ البربش
Cistus parviflorus 

× × × × 195 113 × 31 × × × × 119 111 18,2 12 

 األشيب البربش

Cistus salvifolius 
× × × × 392 195 × 56 × × × × 641 11434 2132 12 

 العمندا

Ephedra altissima 
× × 11 × × × 112 91 25 111 × × 117 6234 1731 4136 

 الشديدة

Ephedra alata 
× 32 3 32 × × × 71 × 16 × × 121 1136 1137 4136 

 الحمار زعتر
Micromeria nervosa 

× × × × × × 6 × 913 × 97 × 1116 11837 8436 12 

 قطؼ
 Asparayus aphyllus 

× × × × × × × × × × 52 × 21 21 431 831 

 القزاح

Pitranthos tortusus 
× × × × × × × × × × 251 × 251 121 1138 831 
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 النكع

 المربعات المدركسة 
العدد 
الكمي 
 لمنكع

 مؤشرات الغطاء النباتي 
 الجزء الجنكبي  الجزء الشمالي

كفرة 
 النكع

كثافة 
 النكع

تكرار 
سيدم  تاكنس النكع

 الخضرم
سيرة 
 بكالعظـ

أـ 
 لريزة

غكط 
لخرشي

 ةف

سيدم 
عمر 

 الفرجاني

سيدم 
محمد 
 لغريب

سيرة 
 بكذباف

بئر 
 القرم

كادم 
 الحصاـر

الشر 
 ةف

أـ 
 صفاء

 األرنب طعمة

Phagnalon rupestre 
× 531 76 × × × 31 114 × 255 × × 1115 111 1637 4136 

 الشفشاؼ

Salsola tetrandra 
× × × × × × × × × × 185 × 185 182 1234 831 

 الزريقة

Globularia alypum × × × × × × × 41 × × × × 41 41 131 831 

 قعمكؿ
Cynara corniqera 

lindley 
311 × × 631 × × 411 389 318 1711 × 211 3647 211 11139 2831 

 كمخ
Ferula communis 

× × × 21 × × 28 36 111 × 37 × 221 4431 1834 4136 

 Hammadaالرمث

scoparia 
× × × × × × × × × × 71 × 71 71 238 832 

 Polyqonumالقرضاب

equisetiforme 
56 21 × × × × × × × × × × 76 18 631 1636 

 الرينش
Arum cyrenaicum 

× 213 × 311 × 85 1271 394 × 284 × 951 3497 49932 19134 2831 
Ericamitiflora 

colocynthis  
 الحمرة

× × × × × × × 3 × × × × 3 1 1312 831 

 Citrullus   × × × × × × × 47 × × × × 47 47 139 831الحنظؿ 
 المثناف

Thymelaea hirsuta × × × × × × × × × 25 × × 25 12 131 831 

 
  :تالمصدر: أعد الجدكؿ بناءن عمى بيانا

 (18، 17 ،16 ،12، 14، 11، 11، 11، 11، 9، 8، 7المالحؽ )
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 نباتات ذات كفرة متكسطة  -1
فرد  355إلغ  155كىي النباتات التي تتراكح كفرتيا ما بيف )

حظ أف نبات السمكؼ ( لك 8-2مف خالؿ الجدكؿ )، ف(1)/ اليكتار(
Phamnus Lycides ( 292,2بمغت كفرتو)، ما يشكؿ نبات بين

المرتبة ال انية في ىذه  Sarcopoterium spinosumالشبرؽ 
 ـ يتتي نبات القزاح ، (278,2المجمكعة فقد بمغت كفرتو )

Pitranthos tortusus ( 255في المرتبة ال ال ة حيث بمغت كفرتو)، 
فقد بمغت الكفرة النباتية  Pistacia Lentiscus ـ يتتي نبات البطكـ 

 Cistus salvifoliusبينما يشكؿ نبات البربش األشيب  ،(221,6)لو 
 Phagnalon ـ يتتي نبات طعمة األرنب  ،(214كفرة بمغت )

Rupestre ( 251حيث بمغت كفرتو)،  ـ يتتي نبات الشفشاؼ 
Salsola Tetrandra ( 185حيث بمغت كفرتو)،  بينما يشكؿ نبات

يتتي نبات  ـ  ،(182,5كفرة بمغت ) Prasium majusعنيب الذيب 
بينما شكؿ نبات  ،(157حيث بمغت كفرتو ) Ziziphus lotusالسدر 
كأخيران يتتي  ،(133,2كفرة بمغت ) Juniperus Phoeniceaالعرعر 

 (.113بكفرة بمغت ) Cistus parviflorusنبات البربش األكحؿ 
نبات الشفشاؼ كنبات القزاح ال كتجدر اإلشارة ىنا إلغ أف 

ألنيا ال تكجد إال في مكقع كاحد كىك مكقع  ؛ذات كفرة متكسطة دتع
الشرفة بسبب تت ر ىذا المكقع بمناخ جنكب الجبؿ األخضر )مناخ 

 الخركبة(.
 نباتات ذات كفرة منخفضة 
 ،نبات/ ىكتار( 155التي تقؿ كفرتيا عف )كىي النباتات 

كتشمؿ ىذه المجمكعة مجمكعة األشجار الطكيمة حيث شكؿ نبات 

                                                           
(2)

عبدالمنعم موسى علً امبارك "تدهور النباتات الطبٌعٌة فً المنطقة الممتدة ما بٌن البٌاضة زاوٌة العرقوب 

 3121ة اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي، دراسة جغرافٌة" )رسالة ماجستٌر غٌر منشورة( قسم الجغرافٌا، كلٌ

 .239م، ص
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بينما م ؿ نبات الزيتكف البرم  ،(17ت )الشمارم كفرة بمغ
Oleaeuropoea ( بينما بمغت كفرة نبات الخركب 16كفرة بمغت )

Ceratonia siliqua (5,6)،  كنبات السخابPhillyrea 

Latifolia  ( 5,22كفرة بمغت)،  كشكؿ نبات العكسجLyceum 

europeaum ( 46,5كفرة بمغت)،  أما الشجيرات القصيرة فقد بمغت
بينما بمغت كفرة نبات  ،Ephedra alata (35,6)الشديدة  كفرة

 Ephedraأما نبات العمندا  ،Asparayus aphyllus (52)القطؼ 

altissima ( 65,4فقد بمغت كفرتو)، نما بمغت كفرة نبات الم ناف بي
Thymelaea hirsuta (25)،  أما نبات الزريقةGlobularia 

alypum ( 45فقد بمغت كفرتو)،  بينما شكؿ نبات القرضاب
Polyqonum equisetiforme ( 38كفرة بمغت)،  أما نبات الحنظؿ

Citrullus colocynthis ( كشكؿ نبات الحمرة 47كفرة بمغت )
Ericamitiflora  ( حيث ال يكجد إال في مكقع كاحد 3كفرة بمغت )

 Hammadaبينما شكؿ نبات الرمث  ،كىك مكقع سيرة بكذياف

scoparia ( الذم ال يكجد إال في مكقع كاحد ىك مكقع 75كفرة بمغت )
مف المؤشر السابؽ أف أقؿ  كيتضح  ،بسبب تت ره بمناخ الخركبة ةرفشال

مكعة األشجار كالشجيرات النباتات كفرة في منطقة الدراسة ىي مج
الطكيمة كالمعمرة مما يدؿ عمغ تدىكر الغطاء النباتي في منطقة 

أعاله ال تكجد إال كجدير بالذكر أف أغمب النباتات المذككرة   ،الدراسة
 ؛في الجزء الشمالي مف منطقة الدراسة كحكؿ منطقة خط تقسيـ المياه

ككما أنيا ، كاع النباتيةبسبب مالئمة مناخيا كتضاريسيا كتربيا ليذه األن
تعني في ىذا الجزء مف عمميات التفحيـ حيث تعتبر ىذه األشجار 

الفحـ المنتكج منيا  د  بم ابة األشجار الم الية لصناعة الفحـ النباتي كيع
 .أجكد أنكاع الفحـ النباتيمف 
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  :الكثافة النباتية –ب 
عمغ عدد  النباتية مقسكمةيقصد بالك افة النباتية عدد األفراد 

 :(1)المربعات المدركسة كيعبر عنيا بالمعادلة اآلتية
 الك افة النباتية = 

( يمكف تقسيـ نباتات منطقة الدراسة 8-2كمف خالؿ الجدكؿ )
 مف حيث الك افة إلغ :

 :نباتات ذات كثافة عالية (1

 ،نبات / ىكتار( 155كىي النباتات التي تزيد ك افتيا عف )
 Ballota pseudoالجدكؿ السابؽ أف نبات النميمة ف حيث يتبيف م

dictamnus (1398,6مت ك افتو )يتتي في المرتبة األكلغ حيث كص، 
حيث بمغت ك افتو  Urgined maritime ـ يتتي نبات بصؿ الفرعكف 

ك افة بمغت  Phlomis floccoseكما شكؿ نبات الزىيرة  ،(1387,7)
حيث  Asphodelus microcarpus ـ نبات العنصؿ  ،(1556,5)

 Ziziphus Phoeniceat ـ نبات السدر  ،(723,3بمغت ك افتو )
 Cynara( كيميو نبات القعمكؿ 39295حيث بمغت ك افتو )

corniqera lindley ( ـ نبات الرينش 35399فقد بمغت ك افتو  )
Arum cyrenaicum ( كيميو نبات 29194الذم بمغت ك افتو )

 ،(231,8حيث بمغت ك افتو ) Sarcopoterium spinosumالشبرؽ 
 Juniperus Phoeniceaالعرعر الفينيقي في حيف بمغت ك افة نبات 

 Rhamnus Lycidesبينما بمغت ك افة نبات السمكؼ  ،(122,5)
حيث بمغت  Pistacia Lentiscusكيميو نبات البطـك  ،(219,1)

 فقد Thymus capitatus ـ يتتي نبات الزعتر  ،(253,1ك افتو )
 Ballota( في حيف بمغت ك افة نبات الركبيا 195,4بمغت ك افتو )

                                                           
(2)

 .311ص 2:6، المرجع السابق، صعلم البٌئةعلٌاء حاتوع، محمد حمدان أبودٌة، 
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spp (178,1)،  كأخيران نبات عنيب الذيبPrasium majus  حيث
 (.156,5ك افتو )بمغت 

  :نباتات ذات كثافة متكسطة (1

/ نبات 155-55اكح ك افتيا ما بيف )تتر  كىي النباتات التي
كىما نبات زعتر الحمار ف يف نباتييىذه المجمكعة نكعاليكتار( كتشمؿ 

Micromeria nervosa ( 8496الذم بمغت ك افتو)،  ـ يميو نبات 
 (.53,5الذم بمغت ك افتو ) Cistus salvifoliusالبربش األشيب 

 :نباتات ذات كثافة منخفضة (1

 ،/ اليكتار(نبات 55ات التي تقؿ ك افتيا عف )كىي النبات
 – 28,2ك افتيما ما بيف )نكعان نباتيان كتراكحت ( 18كتشمؿ حكالي )

( أف أقؿ ىذه النباتات ك افة 8-2كيتضح مف خالؿ الجدكؿ ) ،(5,25
فقد بمغت ك افتو  Ericamitiflora colocynthisىك نبات الحمرة 

حيث بمغت  Ceratonia siliquaكيميو نبات الخركب  ،(5,25حكالي )
مغت ك افتو فقد ب Thymelaea hirsutaأما نبات الم ناف  ،(1,58ك افتو )

بك افة بمغت  Arbutus Pavariipump ـ يتتي نبات الشمارم  ،(2,5)
 ةكنبات الزريق، Phillyrea Latifoliaأما نبات السخاب  ،(2,8)

Globularia alypum  كنبات الزيتكف البرمOleaeuropoen،  قطؼ الك
Pitanthos Tortuosus،  كالرمثHammada scoparia،  كنبات

فقد تراكحت ك افة ىذه األنكاع ما  Polyqonum equisetiformeالقرضاب
كنبات الشفشاؼ ، Ephedra alataأما نبات الشديدة  ،(693 – 393بيف )

Salsola tetrandra كنبات طعمة األرنبPhagnalon rupestre  
كالعمندا  Pitranthos tortususكقزاح  ،Ferula communisككمخ 

Ephedra altissima،  كالبربش األكحؿCistus parviflorus  فقد
كيرجع سبب  ؛(2892 – 1297ه األنكاع النباتية ما بيف )تراكحت ك افة ىذ

الطبيعية كفي انخفاض ك افة ىذه األنكاع النباتية بسبب العكامؿ 
 ،ذب سقكطيا مف عاـ إلغ آخربمقدمتيا تناقص كميات األمطار كتذ
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غ ىذه األنكاع يؤ ر عمما يزاؿ كاف لمعامؿ البشرم أ ر كاضح ك ككذلؾ 
 ،مدركسة في مقدمتيا عمميات الرعي الجائرالبسبب نشاطاتو غير 

 تعد   يذه النباتاتف ،كما أشرنا سمفان  ،ككذلؾ عمميات التفحيـ كالتحطيب
مف النباتات المفضمة في إنتاج الفحـ النباتي كخاصةن نبات الشمارم 

Arbutus Pavaril ، كنبات السخابPhillyrea Latifolia، 
كما  Oleaeuropeaكالزيتكف البرم  Ceratonia siliquaلخركب كا

كر ىذه األنكاع النباتية عمغ مرحمة متدىكرة مف التعاقب ىيدؿ عمغ تد
 النباتي.

 التكرار )دراسة حالة التردد( –ج 
يقصد بالتكرار عدد المربعات المكجكدة فييا النكع النباتي 

( 155سة مضركبان في )مقسمان عمغ العدد اإلجمالي لممربعات المدرك 
 :(1)كيعبر عنو بالمعادلة اآلتية 

 155×  التكرار = 

تصنيؼ نباتات منطقة الدراسة حسب ( 8-2أمكف مف خالؿ الجدكؿ )
 التكرار إلغ 

 .نباتات ذات معدؿ تكرار عالي -1

-65كىي النباتات التي يتراكح معدؿ تكرارىا ما بيف )
دكؿ السابؽ أف نبات العرعر الفينيقي كقد تبيف مف خالؿ الج ،%(155

Juniperus Phoenicea  كنبات البطـكPistacia Lentiscus، 
كبصؿ الفرعكف  Asphodelus microcarpusكنبات العنصؿ 

Urgined maritime ف أعمغ معدؿ تكرار حيث تساكم معدؿ ام ال
  ـ يتتي في المرتبة ال انية ،%(9196التكرار في كؿ منيما الذم بما )

ما ببمعدؿ التكرار  Sarcopoterium spinosumنبات الشبرؽ 
كنبات السمكؼ  Phlomis floccoseكيميو نبات الزىيرة  ،%(8393)

                                                           
(2)

 .311، ص::2، المرجع السابق، صعلم البٌئةعلٌاء حاتوع، محمد حمدان أبودٌة، 
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Rhamnus Lycides،  كنبات النميمةBallota pseudo dictamnus 
 %(.75حيث بما معدؿ التكرار في كؿ منيما )

 

 نباتات ذات معدؿ تكرار متكسط -1

 -35تراكح معدؿ تكرارىا ما بيف )كىي النباتات التي ي
( أنكاع نباتية حيث تساكم 9ىذه المجمكعة عمغ )كتشمؿ  ،%(65

%( بيف كؿ مف نبات عنيب الذيب 58,3معدؿ التكرار الذم بما )
Prasium majus ، كنبات الرينشArum cyrenaicum،  كنبات

كما تساكم نبات الكمخ  ،Cynara corniqera lindleyالقعمكؿ 
Ferula communis ، كنبات العمنداEphedra altissina  كنبات

 Phagnalon rupestreكطعمة األرنب ، Ephedra alataالشديدة 
بينما بما معدؿ تكرار نبات  ،%(41,6في معدؿ التكرار الذم بما )

 %Thymus capitatus (55.)الزعتر 
 رار منخفضكنباتات ذات معدؿ ت -1

 ،%(35-9رىا ما بيف )ىي النباتات التي يتراكح معدؿ تكرا
فمف خالؿ الجدكؿ السابؽ ( نكعان نباتيان 18) كقد شممت ىذه المجمكعة

كنبات القزاح  ،Asparayus aphyllusيتبيف لنا أف نبات القطؼ 
Pitranthos tortusus،  كنبات الشفشاؼSalsola tetrandra، 

 Citrullusكنبات الحنظؿ  ،Globularia alypumكنبات الزريقة 

colocynthis ، كنبات المتنافThymelaea hirsuta،  كنبات الرمث
Hammada scoparia ، كنبات الحمرةEricamitiflora 

colocynthis  أقؿ نباتات المنطقة تكراران حيث بما معدؿ التكرار في
%( 25%( في حيف تساكم معدؿ التكرار الذم بما )8,3كؿ منيما )

كنبات البربش األكحؿ  ،Ziziphus lotusنبات السدر بيف كؿ مف 
Cistus parviflorus،  كنبات البربش األشيبCistus 

salvifolius،  كنبات زعتر الحمارMicromeria nervosa 
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كما تساكم نبات الشمارم  ،Oleaeuropoeaزيتكف البرم الك 
Arbutus Pavaril pump  كنبات الخركبCeratonia siliqua، 

 Lyciumكنبات العكسج  ،Phillyrea Latifoliaكنبات السخاب 

europaeum (16,6ي معدؿ التكرار الذم بما )ف%. 
كتجدر اإلشارة ىنا أف النباتات األقؿ كفرة كك افة كتكراران ىي 

في ىذا دليؿ كاضح عمغ تدىكر  ،مجمكعة األشجار كالشجيرات المعمرة
نكعية الغطاء النباتي في منطقة الدراسة كتقمص مساحتو بسبب العكامؿ 

مدركسة في زيادة حدة الة التي ساندت الممارسات البشرية غير الطبيعي
التدىكر كأ رت سمبان عمغ نكعية كمساحة كتكزيع النباتات الطبيعية 

 بالمنطقة.
( أف 8-2( كجدكؿ )18( إلغ )7حيث تبيف مف المالحؽ مف )

نباتية بالمنطقة تتعرض لخطر االنقراض الناتج عف  ان نكاعأىناؾ 
كمف أىـ ىذه األنكاع ىي نبات الشمارم  ،لمختمفةاألنشطة البشرية ا

Arbutus Pavaril pump في جميع المربعات  هحيث كصؿ عدد
الذم بما  Ceratonia siliqua( شجرة كنبات الخركب 34المدركسة )

( شجرة في الكقت الذم كصؿ 13عدده في جميع المربعات المدركسة )
جرة كنبات الزيتكف ( ش45) Phillyrea Latifoliaفيو نبات السخاب 

( 48بما عدده في جميع المربعات المدركسة ) Oleaeuropoeaالبرم 
كما اتضح أف ىذه األنكاع ىي األقؿ كفرة كك افة كتكرار حيث  ،شجرة

( 6,3 -1,58( كك افتيا ما بيف )22,5 -6,5تراكحت كفرتيا ما بيف )
ات نكع %( كمما يزيد مف خطكرة األمر أف ىذه األنكاع ذ25كتكرارىا )

كما  ،كجنس كاحد كبالتالي قد تنقرض ىذه األنكاع النباتية نيائيان  ،كاحد
أخرل تتعرض لخطر االنقراض بسبب  ان يتضح لنا أيضان أف ىناؾ أنكاع

في الجزء الجنكبي لممنطقة مف ىذه مكت أعداد كبيرة منيا كخاصةن 
كنبات  ،(5-2الصكرة ) Pistacia Lentiscusنبات البطـك األنكاع 
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كنبات العرعر  ،(6-2الصكرة ) Arbutus Pavaril pumpلشمارم ا
عف  فصالن  ،(7-2الصكرة ) Juniperus Phoeniceaالفينيقي 

ات كخاصةن أشجار كشجيرات نشإصابة الك ير مف ىذه األنكاع باأل
( 9-2( كالصكرة )8-2الصكرة ) Juniperus Phoenicealالعرعر 

كنمك ىذه الطفيميات عمغ  حيث تبيف مف خالؿ الصكرتيف كيفية تطكر
أغصاف كأكراؽ أشجار العرعر كمما يزيد مف خطكرة ىذه المشكمة أيضان 
أف أغمب األنكاع النباتية المذككرة أعاله مستساغة رعكيان كذات أىمية 

 .في المحافظة عمغ البيئة كبيرة
 ( 2-1صكرة )

 ض نبات البطـك لممكتر تع

 
 المصدر السابؽ نفسو.المصدر: 
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 ( 6-1صكرة )

 عداد كبيرةأتعرض نبات الشمارم لممكت ب

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.

 
 

 (7-1) ةصكر 
 التدىكر الشديد الذم يتعرض لو نبات العرعر الفينقي 

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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 ( 8-1) ةصكر 

 ت العرعر الفينقي انمك مرض االشنات عمى نب ةبداي

 
 لسابؽ نفسو.المصدر: المصدر ا

 
 
 
 
 
 
 

 ( 9-1صكرة )
 عمى نبات العرعر الفينقي  شناتألامرض تطكر نمك 

  
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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 Rhamnusكما لكحظ تعرض أعداد كبيرة مف نبات السمكؼ 

Lycides ( كصكرة 15-2شنات الصكرة )إلغ المكت بسبب ىذه األ
 Rhamnus ( حيث يتبيف مف الصكرتيف نبات السمكؼ2-11)

Lycides  المستساغ رعكيان كىك بحالة جيدة كيعد تعرضو لمرض
شنات كربما يككف مكت ىذه األنكاع النباتية ليس بسبب ىذه األ

لطبيعة ىذه  ةجعافسيكلكجية ر أسباب بؿ تعكد إلغ شنات الطفيميات كاأل
شنات إلغ تكفير كربما يرجع السبب في نمك ىذه األ ،األنكاع النباتية

 المناسبة لنمكىا كال عالقة لفسيكلكجية ىذه النباتات بذلؾ.البيئة 
 ( 11-1صكرة )

 نبات السمكؼ المستساغ رعكيا كىك بحالة جيدة

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.

 

 ( 11-1صكرة )
 نبات السمكؼ بعد تعرضو لمرض االشنات

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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اتي بالمنطقة أف عدد األفراد يف مف خالؿ دراسة الغطاء النببكما ت
مقطكعة لمنكع النباتي أك ر مف عدد األفراد الحية لمنكع الالنباتية الميتة ك 

في عدد  ان كبير  ان بعض المكاقع ارتفاعالنباتي في اليكتار الكاحد حيث سجمت 
 Juniperusكخاصةن العرعر الفينيقي  ،األفراد النباتية المقطكعة

Phoenicea ( 12-2انظر الصكرة)،  كالبطـكPistacia Lentiscus 
 نبات البطـك ككأك ر ىذه األنكاع النباتية عرضة لمقطع ى ،(13-2الصكرة )

Pistacia Lentiscus  حيث بما عدد أفراده المقطكعة في المربعات
 ـ يتتي في المرتبة ال انية نبات العرعر الفينيقي  ،( شجرة326المدركسة )

Juniperus Phoeniceal عدد أفراده المقطكعة في جميع  الذم بما
( شجرة مما يؤكد حدة التدىكر الذم تتعرض لو 355المربعات المدركسة )

 األنكاع النباتية بالمنطقة.
 (11-1صكرة )

 تعرض نبات العرعر الفينقي لعمميات القطع المباشرة 

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.

 ( 11-1صكرة )
 لمقطعتعرض أعداد كبيرة مف نبات البطكـ 

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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 تدىكر نكعية الغطاء النباتي بالمنطقة 1.1.1
بتدىكر نكعية الغطاء النباتي استبداؿ مجتمع نباتي بمجتمع يقصد 

 .(1)نباتي آخر أقؿ قيمة مف الناحية البيئية كاالقتصادية
كيحدث ىذا التبدؿ في نكعية الغطاء النباتي بسبب الضغط 

ما زاد الضغط الرعكم كمما أحمت أنكاع نباتية ذات قيمة رعكية فكم ،الرعكم
نباتية ذات منخفضة كسامة كأقؿ قيمة في المحافظة عمغ البيئة محؿ أنكاع 

قيمة رعكية عالية االستساغة مف قبؿ الحيكانات المستتنسة كالبرية عمغ حد 
 كالمستمر إلغ انقراض أنكاع عديدة مفسيـ الرعي الجائر أفقد  ،سكاء

عمغ  تحتكمالنباتات المستساغة كظيكر أنكاع أخرل غير مستساغة 
تحتكم عمغ  كىي مركبات *مكيداتبعض المركبات السامة م ؿ الق

بؿ الحيكانات عمييا قْ تي  النتركجيف مما يجعميا ذات طعـ مران كبالتالي ال
 .في الغذاء

في نكعية الغطاء النباتي بالمنطقة  كمما يؤكد حدكث تبدؿ
نسبة المئكية لألعشاب الحكلية كاألعشاب المعمرة كانخفاض زيادة ال

النسبة المئكية لألشجار كالشجيرات مف مجمكع نباتات المنطقة حيث 
أما األعشاب  ،%(44,7الحكلية )المئكية لألعشاب  ةبمغت النسب

%( 25,1%( بينما بمغت الشجيرات القصيرة )28,9)المعمرة فقد بمغت 
كما ، %(6,1ية لألشجار كالشجيرات الطكيمة )المئك النسبة  كلـ تتعد  

 ( 4-2، 3-2، 2-2، 1-2أشرنا سابقان في الجداكؿ )
بدرجة كبيرة عمغ نكع كتتت ر االستساغة نكع نباتي معيف 

( حيث يتضح اختالؼ 9-2الحيكاف الرعكم كما في الجدكؿ )
كما تختمؼ ىذه  ،في تفضيؿ النباتات بعضان  الحيكانات عف بعضيا

                                                           
(2)

سورٌة، مدٌرٌة الكتب والمطبوعات، جامعة تشرٌن  :)كلٌة الزراعة أساسٌات علم المراعًنزٌه رقٌة،  

 .383م( ص2:94
*
 لٌست جمٌع قلوٌدات سامة، فهناك قلوٌدات غٌر سامة ولكن األغلبٌة منها ٌكون ساماً. 
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فبعض النباتات تككف مستساغة قبؿ  ،ة مف مكسـ إلغ آخراالستساغ
 .(2)أ ناء إزىارىا في ىارىا كالذم ال تقبؿ الحيكانات عمغ رعيوز مكسـ إ

كما أف بعض النباتات تككف سامة في مرحمة النمك الخضرم 
ذلؾ الحتكائيا القمكيدات في حيف تصبح غير سامة في حالة جفافيا 

النباتات السامة يتغير بعد جفافيا في ألف التركيب الكيميائي لبعض 
فصؿ الخريؼ كالصيؼ حيث تقؿ نسبة القمكيدات فييا كتصبح 

كالعنصؿ  Urginea maritimaمستساغة م ؿ نبات بصؿ فرعكف 
Asphodelus microcarpus يصنفاف مف ، مف العائمة الزنبقية

خالؿ ا مكلكني ؛النباتات السامة كغير المستساغة في مراحؿ نمكىا
ؿ الخريؼ تقتات الحيكانات عمييما في مراحؿ متقدمة كذلؾ عند فص

 .(1)جفاؼ أكراقيا النخفاض المادة السامة فييما
التركيب الكيميائي لبعض النباتات السامة يتغير بعد  كبما أف

جفافيا في فصؿ الخريؼ أك مكتيا حيث تنخفض المادة السامة فييا 
ناف  ات المفدف ىذا ال ينطبؽ عمغ نب ،ةاغتسسكتصبح م

Thymelaea hirsutal .بسبب اخضراره الدائـ طكاؿ العاـ 
 

 (9-1جدكؿ )
 تفضيؿ الحيكانات الرعكية لألنكاع النباتية

 نكع الحيكاف                 
 نباتاتالنكع 

 أبقار اإلبؿ ماعز ضأف

 %95 %14 %25 %25 األعشاب النجيمية
 %7 %11 %15 %65 األعشاب ذات األكراؽ العريضة

 %3 %75 %65 %15 الشجيرات
تاكنس مرارة، "تدىكر المرعغ جنكب الجبؿ األخضر في المنطقة الممتدة ما بيف . المصدر: بالقاسـ محمد بكبكر

 .88الخركبة ذركة"، المرجع السابؽ، ص
 

                                                           
(3)

بالقاسم محمد بوبكر، "تدهور المراعً جنوب الجبل األخضر فً المنطقة الممتدة ما بٌن تاكنس مراوة،  

 .:9ص 99الخروبة ذروة"، المرجع السابق، ص
(2)

عبدالمنعم موسى علً امبارك، "تدور النباتات الطبٌعٌة فً المنطقة الممتدة ما بٌن البٌاضة وزاوٌة العرقوب 

 .245ص 244دراسة جغرافٌة" المرجع السابق ص
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فمف خالؿ الجدكؿ أعاله يتضح لنا أف اإلبؿ تفضؿ النباتات 

غ األشجار كالشجيرات كتقبؿ الماعز عم، الشجرية الشككية كالخشنة
باإلضافة إلغ  ،أما الضتف فتفضؿ األعشاب عريضة األكراؽ ،كاألعشاب

كيرجع ذلؾ المتالكيا  ؛أنيا تستطيع الرعي عمغ بعض الشجيرات الشائكة
كال مار كتفضؿ المتساقطة كما تستطيع أكؿ األجزاء  ،لمشؼ العميا المشقكقة

حيث تقـك بمؼ  ،سـ( 15)عف  األبقار األعشاب الطكيمة التي ال يقؿ طكليا
لسانيا حكؿ النباتات  ـ تقطعو بيف الفؾ العمكم كاألسناف في الفؾ 

 .(1)السفمي
كمما سبؽ يتضح أف حيكانات الرعي تختمؼ فيما بينيا في 

كلو سمكؾ معيف  ان معين ان نباتي ان تفضيميا لألنكاع النباتية فكؿ حيكاف يفضؿ نكع
جميع األنكاع النباتية في المرعغ  كمف  ـ فدنيا تقضي عمغ ،في الرعي

كتسبب في تناقض األنكاع النباتية المستساغة كتك ر كتزداد عمغ حسابيا 
استساغة مف قبؿ الحيكانات حيث تقاس درجة االستساغة النباتات األقؿ 
التي  مدةقباؿ الحيكانات عمغ رعييا كسرعة أكميا كطكؿ الإنبات بمعدؿ 

كىذا  ،(2)حاجة إلغ تغييرهأنيا بتحس غريزيان  ه فييا عمغ النبات دكف أفاترع
مف مظاىر تدىكر الغطاء النباتي الذم تعاني منو منطقة الدراسة  ان مظير  ديع
كىك استبداؿ مجتمع نباتي  -كالذم يتم ؿ في حدكث تعاقب نباتي تراجعي-

 بمجتمع نباتي آخر تبتعد فيو النباتات المنتشرة في المنطقة عف األكج النباتي
لغ  الطكر الذركم( تحت تت ير عكامؿ التدىكر م ؿ الرعي الجائرأك ) كا 

جانب باقي عكامؿ التدىكر األخرل المتم مة في القطع كالتحطيب كالحرائؽ 
كمف بيف األنكاع النباتية التي تنتشر في المنطقة كتم ؿ مرحمة متدنية في 

 Juniperusالتعاقب النباتي التراجعي لغابة أساسا العرعر الفينيقي 

Phoenicea  كتصنؼ ضمف األنكاع النباتية السامة كالضارة ىي بصؿ

                                                           
(2)

 المرجع نفسه. 
(3)

نوباً وخط ناصر علً مفتاح سلٌمان العرونً "تدهور النباتات الطبٌعٌة فً المنطقة الممتدة ما بٌن خوالن ج 

 .322الساحل شماالً دراسة جغرافٌة", المرجع السابق ص
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 Asphodelusكالعنصؿ  Urgined maritimeالفرعكف 

(3)
microcarpus  (.5-2( كشكؿ )4-2بالشكؿ )كما ىك مكضح 

درجة االستساغة يمكف تقسيـ الغطاء النباتي في كبناءن عمغ 
 لقيمتيا الرعكية ىما : المنطقة الدراسة إلغ مجمكعتيف أساسيتيف تبعان 

 ( Drecreasersاألنكاع النباتية المستساغة )المتناقضات  -1

جيد لعدـ احتكائيا نباتات ىذه المجمكعة ذات مصدر عمفي  دتع
كغنية  (1)عمغ أم مركبات سامة كعدـ كجكد األشكاؾ بيا مما يسيؿ رعييا
ساغ مف بالبركتيف كال تسبب اضطرابات معدية لمحيكاف كما أف طعميا مست

ير قكية مما يجعؿ الحيكانات تقبؿ عمغ رعييا قبؿ الحيكانات كرائحتيا غ
كىذه النباتات في تناقص مستمر بسبب الرعي الجائر التي تتعرض لو بك رة 

منطقة الدراسة مما أدل إلغ حدكث اختالؿ بالتكازف المكجكد بيف األنكاع 
يب الغطاء النباتي النباتية المستساغة كغير المستساغة الداخمية في ترك

 .(2)الطبيعي
فالحيكانات الرعكية ليا قدرة عمغ تمييز النباتات العامة غير 

رب منيا إف تكفر في الكقت نفسو نباتات رعكية أخرل تمستساغة فال تقال
ىذه المجمكعة عمغ ما يقارب  كتحتكم (3)غير سامة كذات طعـ مستساغ

مكع األنكاع النباتية في %( مف مج31أم ما نسبتو ) ان نباتي ان ( نكع35)
 (.6-2( كالشكؿ )15-2كما ىك مكضح في الجدكؿ ) .المنطقة

                                                           
(4)

محمود سعد إبراهٌم عبدالسالم، "التصحر فً جنوب الجبل األخضر، دراسة فً المظاهر واألسباب" المرجع  

 .235السابق ص
(2)

 .:9بالقاسم محمد أبوبكر الجارد، المرجع السابق، ص 
(3)

 .239لمرجع السابق، صمحمود سعد إبراهٌم عبدالسالم، ا 
(4)

 .385ص 384، المرجع السابق، صعلم المراعًنزٌه رقٌة، أساسٌات  
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( التعاقب التراجعي لغابة العرعر الفينيقي4-1شكؿ )  
 

 

            

   رعي جائر كحرائؽ                                       جائر رعي    
                              

 
 

 

  رعي جائر    
 

 
 

 احتطاب                رعي جائر    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .118: بالقاسـ محمد بكبكر الجارد، المرجع السابؽ، صالمصدر

 Juniperus Phoeniceaالعرعر الفٌنٌقً 

 Cistus salvifoliusالبربش 

 Rosmarinus officinalisكلٌل واإل
 Teucrium poliumوالجعدة 

 Stipa thacissimaالحلفا 
 Lygeumspartiumالحلفا المهبولة 

 الشٌح األبٌض
  Artemisia herb  

 Artemisia campetrisالشعال  
 Cynodon dactylonالنجم أو النجٌل 

Malvaspp, carlina spp 
 Rumex spp, ferula spp الكلخ 

Chenopodium spp, Erynguim spp 

 Thapsia Gargahica، الدرٌاس Asphodelus microcarpus العنصل

 Poabulbosaالقبا البصٌلً 



  

159 

  

 (2-1شكؿ )
 تدىكر غابة العرعر الفينيقي كالصنكبر الحمبي في شماؿ أفريقيا استنادان إلى

 (1981 ،LeHouerou) 
 
 

          

 حرائؽرعي                         حرائؽ                       
 
 
 

 حرائؽ كرعي                        حرائؽ                      
 
 

 رعي جائر       
 
 
 

 رعي جائر          
 
 
 
 
 

 .21، ص (1987بيركت، معيد اإلنماء العربي، )، التصحر في الكطف العربي: إبراىيـ نحاؿ، المصدر

 الغابة األصمية
 Pinushalchsisكالصنكر الحمبي  Juniperus Phoeniceaالعرعر الفينيقي 

 ، اإلكميؿ  Juniperus Phoeniceaكالعرعر  Cistussppالبربش 
Rosmarinus officinalis   اإلكميؿ 

 Stipa thacissima، الحمفا  herbao alba Artemisiaالشيح األبيض 

 herbao alba Artemisiaالشيح األبيض 

 Thapsiagargonicaالدرياس 
 Peganum harmalaالحرمؿ 

 Poabulbosaالقبت البصمي 
 Ferulasppالكمخ 
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 اتية المستساغة في منطقة الدراسة( األنكاع النب11-1الجدكؿ )

 االسـ العممي االسـ المحمي ر.ـ
(Botanical name) 

 Pistacia Lentiscus البطـك  -1

 Arbutus Pavariipump الشمارم  -2
 Phillyrea Latifolia السخاب  -3
 Oleaeuropoea الزيتكف البرم  -4

 Rhamnus Lycides السمكؼ  -5

 Ceratonia siliqua الخركب  -6
 Chamomilla rautita بابكنج(قميمة )  -7
 Globularia alypum ةزريق  -8

 Anthemis secundiramea أقحكاف  -9
 anthllistetraphylla شككة الراعي  -15
 Iris sisyhinchium خيطاية  -11
 Thymus capitatus الزعتر  -12
 Launaea nudicaulis الحكذاف  -13
 Motthiola fruticulosa شقاره  -14
 Pitranthos tortusus القزاح  -15
 Ziziphus lotus السدر  -16
 Lotustetray onolobus غرنبكش  -17
 Phagnalon rupestre طعمة األرنب  -18
 Motthiola fruticulosa شقاره  -19
 Ephedra altissima العمندا  -25
 Astragalus hamosa ظمؼ العجكز  -21
 Poabulbosa عشب الغزاؿ  -22

 echiumangusfolium ؼ الشمسز ع  -23
 Avenasterilis الخافكر  -24



  

161 

  

 االسـ العممي االسـ المحمي ر.ـ
(Botanical name) 

 Polyqonum equisetiforme القرضاب  -25
 Melilotus sulcata لسمس  -26
 Valantia hispdal شكفاف  -27
 Pseudorlaya pumila ةصميعإ  -28
 Scorzonera undulate الذبيح  -29
 Lagurus ovotus قشيش ريح  -35
 Ononis viscosa كريشة جدم  -31
 Asparayus aphyllus القطؼ  -32
 Aegilops ventricoa Tausch ةقميحإ  -33
 Brachypodium distachyum الشعرية  -34
 Poabulbsa الخافكر  -35

 
 :الجدكؿ بناءن عمغ: أعد المصدر

 الطبيعية جنكب الجبؿ األخضر.دراسات المراعي  (SWECOO)شركة سكيكك   -1

، ةيف تاكنس، مراك ببالقاسـ محمد بكبكر، "تدىكر المراعي جنكب الجبؿ األخضر في المنطقة الممتدة ما   -2
 "، المرجع السابؽ.ةالخركبة، ذرك 

ناصر عمي مفتاح سميماف العمركني "تدىكر النباتات الطبيعية في المنطقة الممتدة ما بيف خكالف جنكبان   -3
 كخط الساحؿ شماالن"، المرجع السابؽ ذكره.

"تدىكر النباتات الطبيعية في المنطقة الممتدة ما بيف البياضة كالزاكية  أمبارؾعبدالمنعـ مكسغ عمي   -4
 ب"، المرجع السابؽ ذكره.العرقك 

محمكد سعد إبراىيـ عبدالسالـ، "التصحر في جنكب الجبؿ األخضر دراسة في المظاىر كاألسباب"، المرجع   -5
 السابؽ ذكره.

 .2514كربيع  2513الدراسة الميدانية، مقابالت شخصية مع المربيف كالرعاة بمنطقة الدراسة ربيع كصيؼ   -6
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 (Increasersتساغة )المتزايدات مسالغير األنكاع النباتية   -1

بسبب  ؛األنكاع النباتية التي ال يستسغيا الحيكاف الرعكمكىي 
احتكائيا في أجزائيا الخضرية أك  مارىا عمغ مكاد سامة تمتمؾ رائحة 

عمغ أشكاؾ تضر إلغ احتكائيا  إضافةن ، قكية غير مقبكلة مف الحيكانات
مستساغة الع النباتية غير كيك ر انتشار ىذه األنكا ،بالحيكاف الرعكم

 ،في منطقة الدراسة بسبب الضغط الرعكم عمغ النباتات المستساغة
مما أدل إلغ فقداف التكازف في تركيب الغطاء النباتي بالمنطقة بيف 
األنكاع النباتية المستساغة كاألنكاع النباتية غير مستساغ فقد بما عدد 

( نكعان أم ما 79)حكالي ةمستساغ في المنطقال األنكاع النباتية غير
%( مف مجمكع نباتات المنطقة كما ىك مبيف في الجدكؿ 69يعادؿ )

(2-11.) 
مستساغة كالسامة البناءن عمغ ما سبؽ يتضح أف النباتات غير 
مما يؤكد كصكؿ  ،تك ر في المنطقة عمغ حساب النباتات المستساغة

كىك حدكث  ،الغطاء النباتي في المنطقة إلغ درجة متدنية مف التدىكر
حيث يالحظ مف الصكرة  ،(14-2تعاقب نباتي تراجعي الصكرة )

غير  Ballota Pseudo dictamnusانتشار كاسع لنبات النميمة 
إلغ  إضافةن  ،مستساغ عمغ حساب األنكاع النباتية األخرل المستساغةال

مستساغ إلغ بعض األنكاع النباتية المنافسة ىذا النكع النباتي غير 
حظ مف الصكرة ( حيث لك 15-2)كالمجاكرة ليا الصكرة المستساغة 

مستساغ الغير  Ballota Pseudo dictamnusمنافسة نبات النميمة 
 . Rhamnus Lycidesلنبات السمكؼ المستساغ 
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 ( 14-1صكرة )

 عمى حساب األنكاع النباتية األخرل مستساغ رعكيان الانتشار كاسع لنبات النميمو غير 

 
 مصدر السابؽ نفسو.الالمصدر: 

 
 
 

 ( 12-1صكرة )
 مستساغ لنبات السمكؼ المستساغالمنافسة نبات النميمة غير 

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.

 



  

164 

  

 مستساغة في منطقة الدراسةالغير النباتية  ( األنكاع11-1الجدكؿ )

 االسـ العممي لمنبات االسـ المحمي لمنبات ر.ـ
(Botanical name) 

 Juniperus Phoenicea ينيقيالعرعر الف  -1

 Sarcopoterium spinosum الشبرؽ  -2

 Prasium majus عنيب الذيب  -3
 Cistus parviflorus البربش األكحؿ  -4

 Cistus salvifolius البربش األشيب  -5
 Erica muitiflora حمرة  -6
 Hammada scoparia الرمث  -7
 Salsola tetrandra الشفشاؼ  -8
 Ballota spp الركبيا  -9

 Thymelaea hirsuta الم ناف  -15
 Lyceum europeaum العكسج  -11
 Phlomis floccose الزىيرة  -12
 Ballota pseudo dictamnus النميمة  -13
 Urgined maritime البصؿ الفرعكف  -14

 Asphodelus microcarpus العنصؿ  -15
 Micromeria nervosa زعتر الحمار  -16
 Arum cyrenaicum الرينش  -17

 Carlina sicula ةتاكسم  -18
 Malva aegyptica الخبيز  -19

 Ephedra alata الشديدة  -25
 Convolvulus althaeodes العميؽ  -21

 Cynara Cyrenaica خرشكؼ  -22

 Taraxacum officin alis حكذالف  -23
 Cynara corniqera lindley قعمكؿ  -24
 Notobasis syriaca رقيطةإ  -25
 Scandix australis قنقش  -26
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 االسـ العممي لمنبات االسـ المحمي لمنبات ر.ـ
(Botanical name) 

 Pollenis spinosa نسيبو كجو  -27
 Sinapis alba حارة  -28
 Adonis microcarba عيف النعجة  -29
 Catananche iuteo ذباح الخيؿ  -35
 Ferula communis كمخ  -31
 Cuscuta planiflora حريرة الزعتر  -32
 Citrullus colocynthis الحنظؿ  -33
 Anagallis arvensis صرة الكبش  -34
 Ornithogalum tenuifoium حرشكدة  -35

 Stipe capeusis trunb البيمة  -36
 Echium plantaginium مصيص  -37
 Ranunculus asiaticus زغميؿ  -38
 Bellevalia sessiliflora بمبكش  -39
 Hedypois cretica رمكري  -45
 Rumex crisnus حميض  -41
 Stachystour nefortil poiret ذيؿ الحمار  -42
 Papaverrhoeas varrhoeas بكقرعكف  -43

 Mercurialis annua ةمريق  -44
 Allium orientale كراث  -45
 Convolvulus humilus عميؽ  -46
 Onopordon alexandrenum بيركؼ  -47

 Onopordon cyrenaicummairo بيركؼ  -48
 Helichrysum stoechas عشبة األرنب  -49
 Torillis nodesa زيتة  -55
 Centaurea calciptrapa شكؾ حمار  -51
 Carthamus divaricatus قكص  -52
 Aeluropus Lagopoids النجيمة  -53
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 االسـ العممي لمنبات االسـ المحمي لمنبات ر.ـ
(Botanical name) 

 Asparayus aphyllus عفرافالج  -54
 Allium bartahum كراث كمب  -55

 Atractlis Phaeolepis جكص  -56
 Urtica pilulifera حريؽ  -57
 Hordeum murinum بكشترتو  -58
 Urtica vrens حريؽ  -59
 Euphorbia peplus لبينو  -65
61-   Sedum rubens 

 Leontodon tuberosus مرير  -62
 Didesmus aegyptius الشمطاـ  -63

 Trifoium campestre لصيؽ  -64
 Echinops spinosissimus Terra لبد  -65
 Medicago minima نفؿ  -66
 Allium orientale boiss كراث أكعبؿ  -67
 Serratula cichracea ةبكقريب  -68
 Euphorbia helioscopia ةلبين  -69
  Cynodoncyrenaica شكيؾ حنش  -75
 Scrophularia canina عشب الغكلة  -71
 Vicia villosa جمبانة  -72
 Atractylis serrate Pomel قرنيزة  -73
74-   Reichar tingitam 

 Echinops Galalensis دة الجمؿبل  -75

 Rumex crisnus حميض  -76
 Trifolium tomentosum المعقة  -77
 Erynqium campestre فقاع  -78
 Atractylis cancellata قرنيزة  -79

 المصدر : أعد الجدكؿ بناءن عمى
 السابؽ نفسو .المصدر 
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  (6-1شكؿ )

 المستساغة كغير المستساغة بمنطقة الدراسة ةالتكزيع النسبي لألنكاع النباتي

 
 المصدر : 

 (11-1، 11-1بيانات الجدكليف ) 

 األنواع النباتيت المستساغت.       
       

 األنواع النباتيت الغير المتساغت      
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 الخالصة               
اتضح مف خالؿ الدراسة الميدانية لمغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة 

ا تككيف الماكغ لدراسة أف الغطاء النباتي يتككف مف تككينيف رئيسيف كىم
الذم يقتصر كجكده في األجزاء الشمالية مف المنطقة كحكؿ منطقة خط 

ناحية  تقسيـ المياه بالقرب مف بمدة جردس العبيد في األجزاء األقؿ تكغالن 
أما التككيف ال اني ىك تككيف السيكب الذم يقتصر كجكده في  ،الجنكب

قة خط تقسيـ المياه األجزاء الجنكبية مف المنطقة التي تمتد جنكب منط
 كحتغ أقصغ امتداد تصؿ إليو منطقة الدراسة ناحية الجنكب.

نظران لتدىكر الشديد الذم يتعرض إليو لغطاء النباتي الطبيعي ك 
رشيدة كفي مقدمتيا عممية البالمنطقة نتيجة لنشاطات العامؿ البشرم غير 

يف كالرعي الجائر ال يمكف رسـ حدكد كاضحة ب ،كالتفحيـ ،حطيبتال
حيث تعد األجزاء األقؿ تكغالن ناحية الجنكب منطقة  ،التككينيف بالمنطقة

 انتقالية ما بيف التككينيف.
كما تبيف مف خالؿ التصنيؼ البنيكم لمغطاء النباتي بالمنطقة أف 
مجمكعة األشجار الطكيمة كشجيرات المعمرة )دائمة الخضرة( ىي أقؿ 

معظميا يتركز  ةع نباتيانك أ( 7ىا )حيث بما عدد ،المجمكعات النباتية عددان 
ناحية الجنكب  في األجزاء الشمالية مف المنطقة في األجزاء األقؿ تكغالن 

فيما عدا بقايا العرعر  ،كينعدـ كجكدىا في أقصغ جنكب منطقة الدراسة
 الفينيقي المتدىكر كالمتنا ر.

كمما يؤكد عممية التدىكر الشديد التي يتعرض إلييا الغطاء 
بالمنطقة ارتفاع نسبة األعشاب الحكلية كالنباتات المعمرة التي تضـ  النباتي

مستساغة حيث بمغت نسبتيا المجمكعة مف النباتات السامة كغير 
 ، كىذا في حد ذاتو مؤشر%( مف النسبة المئكية لمنباتات المنطقة44,7)

كىك حدكث عممية  ،منطقةالعمغ التدىكر في نكعية الغطاء النباتي ب داؿ  
الغطاء النباتي مف نباتات ذات قيمة رعكية جيدة كمستساغة في نكعية دؿ تب

حالؿ ا  مف قبؿ الحيكانات الرعكية كأك ر أىمية في المحافظة عمغ البيئة ك 
مكانيا نباتات ذات قيمة رعكية منخفضة كغير مستساغة كأقؿ أىمية في 



  

169 

  

عمغ ما  مستساغةالالمحافظة عمغ البيئة حيث احتكت األنكاع النباتية غير 
%( مف مجمكع نباتات المنطقة في حيف 69( نكعان أم ما يعادؿ )79يقارب)
%( 31( نكعان إلغ ما يعادؿ )35األنكاع النباتية المستساغة عف ) لـ تتعد  

كما لكحظ مف خالؿ التصنيؼ النباتي لمنباتات  ،مف مجمكع نباتات المنطقة
مف أك ر الفصائؿ النباتية  المنطقة أف النباتات الكحيدة الجنس ككحيدة النكع

( فصيمة 39( فصيمة نباتية مف أصؿ )21عددان حيث بما عددىا حكالي )
 كىذا مؤشر آخر يدؿ عمغ عدد األنكاع النباتية الميددة باالنقراض بالمنطقة.
كما لكحظ أيضان مف خالؿ دراسة مظاىر تدىكر الغطاء النباتي 

ؿ كفرة ىي األنكاع األقؿ ك افة في منطقة الدراسة أف األنكاع النباتية األق
كما أف أغمب ىذه األنكاع النباتية تقع ضمف مجمكعة  ،كاألقؿ تكراران 

األشجار الطكيمة كشجيرات المعمرة )دائمة الخضرة( كأك ر أىمية في 
 Arbutusفعمغ سبيؿ الم اؿ نجد أف نبات الشمارم  ،عمغ البيئةالمحافظة 

Pavaril pump  كما  ،( شجرة34) المدركسةبعات بما عدده في جميع المر
كصؿ عدده في جميع المربعات  Oleaeuropoenأف نباتات الزيتكف البرم 

 Ceratoniaفي حيف بما نبات الخركب  ان نباتي ان ( نكع48المدركس )

siliqua ( شجرة13في جميع المربعات المدركسة )كفي الكقت الذم  ؛
ميع المربعات في ج Phillyrea Latifoliaكصؿ فيو نبات السخاب 

( شجرة كبناءن عمغ ما سبؽ يمكف القكؿ أف الغطاء النباتي 45المدركسة )
 تافر ضشديد في نكعيتو كتناقص في ك افتو ت بالمنطقة يعاني مف تدىكر

عكامؿ طبيعية ل نتيجة عمغ ىذا التدىكر مجمكعة مف العكامؿ منيا ما ىك
تدىكر حالة الغطاء  إلغعكامؿ بشرية أدت ىذه العكامؿ ل يجةكمنيا ما ىك ن

النباتي بالمنطقة كسكؼ يتـ الكشؼ عف ىذه العكامؿ في الفصؿ التالي 
 لمكقؼ عمغ العكامؿ كاألسباب الرئيسية التي كانت كراء ىذا التدىكر.
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 انفصم انثبنث
  

( عكامؿ تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة 1)
 الدراسة

  تمييد
كر الغطاء النباتي الطبيعي خصائص األمطار كأثرىا عمى تدى 1.1

 .بالمنطقة
 التبايف المكاني في تكزيع المطر. 1.1.1
 التذبذب "التفاكت" في سقكط االمطار. 1.1.1
 التغير في اتجاىات االمطار. 1.1.1
 نسبة تركز االمطار )فصمية االمطار(. 4.1.1
مطار جات الحرارة كمعدالت كميات األالعالقة بيف معدالت در  2.1.1
 لنباتات.كنمك ا
 القيمة الفعمية لألمطار. 6.1.1

 .العكامؿ البشرية 1.1
 .الزيادة السكانية 1.1.1
 .التكسع العمراني 1.1.1
 .التكسع الزراعي 1.1.1
 .الرعي الجائر 4.1.1
 .الحرائؽ 2.1.1
 .لألشجار كشجيرات ألغراض مختمفة رباشلمالقطع ا 6.1.1
 .التمكث 7.1.1
 .المحاجر كالكسارات 8.1.1
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 :كامؿ تدىكر الغطاء النباتي بمنطقة الدراسةع
 تمييد

تبيف مف خالؿ دراسة الغطاء النباتي الطبيعي في الفصؿ 
السابؽ أف الغطاء النباتي يتعرض إلغ ضغكط بيئية طبيعية كبشرية 
ترتب عمييا تغيرات سمبية ساعده عمغ تدىكر كاستنزاؼ النباتات 

 الطبيعية بالمنطقة.
ألمر أف عممية التدىكر كاستنزاؼ تتـ سرعة كمما يزيد مف خطكرة ا

كبيرة عمغ عكس عممية التعاقب النباتي التي تستغرؽ عددان طكيالن مف 
السنيف لكي يعكد الغطاء النباتي إلغ حالتو الطبيعية كمف المؤسؼ حقان 

 :كتظافر عمغ ىذا التدىكر عامالف رئيسياف ىما، (1)أنيا قد ال تتحقؽ
ؿ البشرم كعمغ الرغـ مف أف العامؿ الطبيعي كالعام ،العامؿ الطبيعي

 لحساسية تستجيب ألبسط المؤ رات كؿ عف خمؽ بيئة شديدة اؤ ىك المس
تف البيئة الطبيعية كما خمقيا اهلل سبحانو كتعالغ تككف في حالة اتزاف ف

ميما ارتفعت درجة حساسيتيا طالما كانت بعيدان عف تدخالت اإلنساف 
دة في زيادة حدة التدىكر إلغ جانب الضاغطة كلكنيا تبقغ مسان

نشاطات العامؿ البشرم التي تم ؿ السبب الرئيسي في تدىكر الغطاء 
 النباتي بالمنطقة.

أىـ العكامؿ كاألسباب التي  كييدؼ ىذا الفصؿ إلغ دراسة
 :باتي بالمنطقة كالتي منيا ما يميساىمت في تدىكر الغطاء الن

 ء النباتي خصائص األمطار كأثرىا عمى الغطا 1.1
مظاىر الحياة ف أىـ عناصر المناخ المؤ رة في تعد األمطار م

نيا العامؿ األساسي في نمك النباتات باإلضافة إلغ أنيا أالنباتية بؿ 
كيبدك ذلؾ  ،مف أىـ العكامؿ المؤ رة في تكزيع كك افة الغطاء النباتي

 بكضكح مف خالؿ تبايف كميات األمطار مف مكاف إلغ آخر كأ ر ذلؾ

                                                           
(2)

 .88، المرجع السابق، صالمدخل إلى علم البٌئةسامح غرابٌة، ٌحٌى الفرحان،  
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عمغ ك افة الغطاء النباتي كنكعيتو كخصائصو كما تسيـ األمطار 
بشكؿ كاضح في تدىكر الغطاء النباتي مف خالؿ التغير في كمياتيا 
كتذبذبيا مف سنة إلغ أخرل كطكؿ فترات الجفاؼ كقصر فترات 
الرطكبة كتتسـ األمطار منطقة الدراسة بعدة خصائص ساىمت في 

 ي بيا كفيما يمي دراسة ىذه الخصائص:تدىكر الغطاء النباتي الطبيع
 التبايف المكاني في تكزيع المطر  1.1.1

تتبايف كميات األمطار الساقطة عمغ منطقة الدراسة مف مكاف 
إلغ آخر حسب االرتفاع فكؽ مستكل سطح البحر مف ناحية كمدل 
 ،القرب كالبعد مف البحر كمكاجية الرياح الممطرة مف ناحية أخرل

لتي تم ميا محطة جردس كتاكنس تحظغ بتعمغ فالمناطؽ المرتفعة ا
ممـ( في تاكنس  333.3كميات أمطار فيي في جردس تصؿ إلغ )

 ـ تتخذ كميات األمطار بالتناقص تدريجيان تبعان انخفاض  ،ممـ( 219)
عد منو فيي في بكغساؿ تصؿ إلغ بعف مستكل سطح البحر ك 

السبب في ممـ( كيعزل  92.2كفي الخركبة تصؿ إلغ ) ،ممـ( 152.2)
اختالؼ كميات األمطار في المحطات المدركسة إلغ عامؿ االرتفاع 
مف ناحية كمدل القرب كالبعد عف البحر مف ناحية أخرل فجردس 
تحظغ بتعمغ معدؿ سنكم لألمطار في المحطات المدركسة مع أف 

مبحر منيا كلكف جردس أعمغ مف تاكنس فيي عمغ لتاكنس أقرب 
ؽ مستكل سطح البحر بينما تاكنس عمغ ( فك ان متر  655االرتفاع )
ـ( كيقؿ المتكسط السنكم لألمطار في الخركبة بسبب  425ارتفاع )

( 1-3كقكعيا في منطقة ظؿ مطر بنسبة لجردس كيكضح الجدكؿ )
العالقة بيف االبتعاد كاالرتفاع عف البحر كمعدالت ( 1-3كالشكؿ )

 سقكط األمطار في منطقة الدراسة.
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 (1-1جدكؿ )
قة بيف االبتعاد كاالرتفاع عف البحر كمعدالت سقكط األمطار في منطقة العال

 الدراسة
 

االبتعاد عف  المحطة
 البحر )كـ(

االرتفاع فكؽ 
مستكل سطح 

 البحر )ـ(

المتكسط السنكم 
 لألمطار )ممـ(

 ممـ 111.1 ـ 621 كـ 41 جردس
 ممـ 119 ـ 411 كـ 41 تاكنس
 ممـ 121.1 ـ 411 كـ 21 بكغساؿ

 ممـ 91.9 ـ 181 كـ 71 كبةالخر 
 

 المصدر : 
 بيانات مركز االرصاد الجكية طرابمس، المرجع السابؽ. .1

 الب الفرنسية، المرجع السابؽ.ر بيانات مؤسسة أ .1

 .21: 111: 1سحب البعد عف البحر مف خريطة الجبؿ األخضر بمقياس  .1

 .21: 111: 1لكجو تاكنس بمقياس  ةسحب االرتفاع مف خريطة كنتكري .4

 (1-1شكؿ )
 العالقة بيف االبتعاد كاالرتفاع عف البحر كمعدالت سقكط األمطار بالمنطقة

 

 
 

 (1-1المصدر : بياناث الجدول )
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( يتضح التبايف 1-3( كشكؿ )1-3مف خالؿ الجدكؿ )ف
المكاني في كمية األمطار الساقطة عمغ منطقة الدراسة كالمناطؽ 

منعكسة عمغ الغطاء النباتي المجاكرة ليا كىذا التبايف ما ىك إال صكة 
فالمناطؽ التي تسقط فييا كميات كبيرة مف األمطار يتميز  ،الطبيعي

الغطاء النباتي فييا بك افتو كتقاربو كتنكعو بينما المناطؽ التي تسقط 
فييا كميات قميمة مف األمطار فيتميز الغطاء النباتي فييا بتدىكره 

كر الغطاء ىطار كدكرىا في تدكتنا ره كىذا يؤكد لنا عالقة كميات األم
مناطؽ األغزر أمطار أك ر كأكفر في الغطاء النباتي الالنباتي ف

 كالعكس صحيح.
 التذبذب "التفاكت" في سقكط األمطار 1.1.1

يعد التذبذب في سقكط األمطار كعدـ انتظاـ سقكطيا مف سيـ 
الرطبة التي تتعرض لخطر التدىكر  وبشالمناطؽ الجافة كشبو الجافة ك 

فعادة ما يقؿ عدد السنكات التي يزيد فييا سقكط األمطار عف المعدؿ 
كفيما يمي دراسة ىذه الخاصية مف خصائص األمطار  ،السنكم العاـ

 في محطات منطقة الدراسة.
 محطة جردس . أ

تميزت محطة جردس بتعاقب كمية األمطار الساقطة بالزيادة 
كما  ،ممـ( 333,3كالنقصاف عف المتكسط السنكم العاـ الذم يبما )

أف ىناؾ تفاكت ( 2-3كالشكؿ ) (19) ممحؽيتضح لنا مف خالؿ ال
في كميات األمطار مف عاـ إلغ آخر حيث شيدت بعض  ان ر بك

كبيرة مف األمطار تزيد عف المعدؿ العاـ ففي السنكات سقكط كميات 
 396,2ـ( بمغت كمية األمطار الساقطة في ىذه المحطة )1959عاـ )

ممـ( عف المتكسط السنكم العاـ لألمطار  62,9ا )ممـ( بزيادة قدرى
ممـ( كاستمرت في الزيادة حتغ كصمت إلغ  333,3الذم يبما )
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 97,2ـ( زيادة قدرىا )1965ممـ( فكؽ المتكسط في عاـ ) 339,4)
 .ممـ( 54,9قدرىا ) ـ( بزيادة1961ممـ( عاـ ) 388,2ممـ( ك )

 464,9)ـ( حيث بمغت 1962كما أف ىذه الكمية زادت عاـ )
ممـ( فكؽ المتكسط السنكم العاـ  ـ ىبطت  131,6ممـ( بزيادة قدرىا )

ممـ( بتناقص  145,8ـ( إلغ )1963الكمية في السنة التي تمييا عاـ )
ي الزيادة مرة أخرل في  ـ عادت كمية األمطار ف ،ممـ( 192,5قدره )
ممـ(  338,5ـ( حيث بمغت كميتيا خالؿ ىذا العاـ )1964عاـ )
 ـ  ،ممـ( 5,2عف المتكسط السنكم العاـ بمغت حكالي )بزيادة 

ممـ(  328,5ـ( حيث بمغت حكالي )1965انخفضت كمياتيا في عاـ )
ممـ( كاستمرت كمية األمطار بيف الزيادة  4,8بمعدؿ ىبكط بما )
ـ( الذم سجمت فيو كميات األمطار أكبر 1983كالنقص حتغ عاـ )

 158مـ( بزيادة قدرىا )م 491,3كمية ليا في المحطة حيث بمغت )
ممـ( بمعدؿ  218,9ـ( إلغ )1984(  ـ قمت في السنة الالحقة )ممـ

تترجح حكؿ المتكسط حتغ عاـ ممـ(  ـ أخذت ت 114,3نقص بما )
ممـ( بمعدؿ نقص  171,3فييا ) االمطار ـ( حيث بمغت كمية1988)

 .ممـ(  162بما )
 محطة تاكنسب. 

ذه المحطة بالزيادة تتعاقب كمية األمطار الساقطة عمغ ى
ممـ( كما ىك  219كالنقصاف عف المتكسط السنكم العاـ الذم يبما )

( حيث امتازت بعض السنكات 3-3( كالشكؿ )25) حؽمممكضح بال
ـ( بمغت كمية 1965بيرة تفكؽ المتكسط ففي عاـ )بسقكط كميات ك

 ـ قمت الكمية في  ،ممـ( 188.1ممـ( بزيادة قدرىا ) 457,1األمطار )
ـ( حيث بمغت 1967نة التي تمييا كانخفضت انخفاضان شديدان عاـ )الس
 ـ  ،ممـ( عف المتكسط السنكم 124ممـ( بمعدؿ ىبكط بما ) 98)

عاكدت كمية األمطار في الزيادة مرة أخرل عف المتكسط خالؿ 
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ـ( بزيادة عف المعدؿ السنكم بمغت 1969-1968السنتيف الالحقتيف )
 ،ـ(1969ممـ( في عاـ ) 169,5ـ( ك)1968ي عاـ )ممـ( ف 88)

ممـ( عف المتكسط  119,1كقمت ىذه الكمية في السنة التي تمييا )
السنكم كاستمرت بعد ذلؾ كمية األمطار بيف الزيادة كالنقصاف في 

ر سقطت عمغ كيالحظ أف أكبر كمية مط ،باقي السنكات عف المتكسط
ف ممـ( بزيادة ع 556,6ـ( حيث بمغت )1981ىذه المحطة عاـ )
 ـ استمرت بيف الزيادة كالنقص عف  ،ممـ( 287,6المتكسط بمغت )

ـ( فبمغت 1991المتكسط السنكم كانخفضت انخفاضان شديدان في عاـ )
 .ممـ( 195بمعدؿ ىبكط بما ) ممـ( 29)

 (1-1شكؿ )
 تذبذب كميات األمطار السنكية )بالممـ( في محطة جردس العبيد 

 ـ(1988-1926ـ( خالؿ الفترة مف )مم 11131عف المتكسط السنكم العاـ )

 

 (19الملحق )المصدر : بياناث 
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 (1-1شكؿ )
 تذبذب كميات األمطار السنكية )بالممـ( في محطة تاكنس عف المتكسط السنكم

 (1998-1964ممـ( خالؿ الفترة مف )119)

 

 (11الملحق )المصدر : بياناث 

 

 

ط السنكم العاـ ( الذم يكضح المتكس2-3بالنظر إلغ الجدكؿ )
ك قمت فييا كميات األمطار عف ألألمطار كعدد السنكات التي زادت 

تف فالمتكسط السنكم كنسبتيا المئكية بمحطات منطقة الدراسة يتضح 
عاـ عدد السنكات التي تفكؽ فييا كميات األمطار المتكسط السنكم ال

%( 43,7سنة( بنسبة مئكية كصمت إلغ )14في محطة جردس بمغت )
بينما كاف عدد السنكات التي شيدت  ،إجمالي سنكات التسجيؿمف 

سنة( بنسبة مئكية 19بكط عف المتكسط السنكم )كميات األمطار ى
 %(.59,4بمغت )

كات التي فاقت المتكسط عدد السن أما في محطة تاكنس كصؿ
%( في حيف بمغت عدد 51,4سنة( ككانت نسبتيا المئكية )18حكالي )

المتكسط السنكم العاـ  يا كميات األمطار عفالسنكات التي ىبطت في
 %(.48,5سنة( بنسبة مئكية قدرىا )17)

كنستخمص مما سبؽ أف ىناؾ تفاكتان كبيران في كميات األمطار 
طار ميا أب الي م مت ىذه الخاصية التي تتميزمف عاـ آلخر كبالت

 في تدىكر النباتات الطبيعية بالمنطقة منطقة الدراسة عامالن مساىما ن 
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كيعد ىذا التفاكت في سقكط األمطار مف سنة إلغ أخرل كالتغير في 
كمياتيا السنكية عف المعدؿ السنكم العاـ بالزيادة أك النقصاف أمران 
يرتبط بالمنخفضات الجكية التي تتصؼ بعدـ انتظاـ مركرىا فكؽ 
حكض البحر المتكسط كعدـ  بات مساراتيا باإلضافة إلغ عدـ تناسقيا 

 .(1)ؽ كالضحالة مف عاـ إلغ آخرمف حيث العم
 

 (1-1الجدكؿ )
 متكسطات األمطار السنكية كعدد السنكات فكؽ كدكف المتكسط العاـ 
 كنسبتيا المئكية في محطات منطقة الدراسة خالؿ فترة القياس )بالممـ(

 المتكسط المحطة
عدد السنكات 
فكؽ المتكسط 

 العاـ

النسبة المئكية* 
لمسنكات التي 
زادت عف 

 كسط%المت

عدد السنكات 
دكف المتكسط 

 العاـ

النسبة المئكية* 
لمسنكات دكف 
 عدد سنكات المتكسط العاـ%

 33 59,4 18 43,7 14 333,3 جردس
 35 48,5 17 51,4 18 219 تاكنس

 المصدر : أعد الجدكؿ بناءن عمى :
 مصمحة األرصاد الجكية، طرابمس، المرجع السابؽ. .1

 * النسب مف حساب الباحث.
 

 التغير في اتجاىات األمطار - 1.1.1
 االتجاه العاـ لألمطار:  (1

عف المتكسط السنكم مطار تؤدم السنكات التي تقؿ فييا األ
 نطقة عف طريؽ جفاؼ التربة كقمة إلغ تدىكر كتصحر المالمتلكؼ 

الغطاء النباتي ككذلؾ تؤدم السنكات ذات األمطار الغزيرة إلغ تعرية 
(1)ؿالتربة كحدكث فيضانات كالسيك 

كلمعرفة االتجاه العاـ لألمطار  ،
البيانات المطرية  تمنطقة الدراسة متجيان نحك الزيادة أك النقصاف قسم

 ـ  ، لسنكات المشمكلة بالدراسة في كؿ محطة إلغ فترتيف متساكيتيف
حسب المتكسط العاـ لكؿ فترة كبعدىا أخرج الفرؽ بيف مجمكع الفترتيف 

                                                           
(2)

 .262محمد عبدهللا المة، المرجع السابق، ص 
(2)

 .68بالقاسم محمد بوبكر الجارد، المرجع السابق، ص 
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فة التغير السنكم ىؿ ىك في زيادة أـ  ـ معر  ،كالفرؽ بيف المتكسطيف
نجد أف االتجاه العاـ لكميات  ،(3-3في نقصاف كبنظر إلغ الجدكؿ )

تكسط الفترة األكلغ األمطار في جردس يتجو نحك التناقص فقد بما م
سط في الفترة ال انية إلغ كانخفض ىذا المتك  ،ممـ(315,9)
سنكم قدره  كمعدؿ تغير ممـ(29,6بما ) ممـ( بفارؽ سمبي286,3)
فيالحظ أف المتكسط العاـ  ،( أما بنسبة لمحطة تاكنسةسنممـ/ 1,85)

األخرل فقد كاف  ىيلكميات األمطار السنكية يتجو نحك التناقص 
في   ـ انخفض ،ممـ(255,5فترة األكلغ مقداره )متكسط نصؼ ال

ممـ( كمعدؿ 65,5ممـ( بفارؽ سمبي بما )195نصؼ الفترة ال انية إلغ )
 (.ة/ سنممـ3,8كم قدره )تغير سن

 ( اتجاىات التغير العاـ في كميات األمطار السنكية1-1الجدكؿ )

 المحطة
عدد 
 السنكات

مجمكع 
الفترة 
األكلى 
 )بالممـ(

متكسط 
الفترة 
األكلى 
 )بالممـ(

مجمكع 
الفترة 
الثانية 
 )بالممـ(

متكسط 
الفترة 
الثانية 
 )بالممـ(

الفرؽ 
بيف 

مجمكع 
الفترتيف 
 )بالممـ(

رؽ الف
بيف 

متكسط 
الفترتيف 
 )بالممـ(

معدؿ التغير 
السنكم 
بالزيادة 
كنقصاف 
 )بالممـ/سنو(

 مالحظات

 نقصاف 1382 1936 47138 18631 428139 11239 212437 11 *جردس
 نقصاف 138 6232 111138 191 1111 12232 414138 12 *تاكنس

  المصدر:
 (.25، 19) بيانات المالحؽ 

ألف عدد السنكات فردم كطريقة المتكسط النصفي تعتمد  ؛في محطة جردس كتاكنس * أىممت السنة الكسطغ
 عمغ تقسيـ فترة التسجيؿ في المحطة إلغ قسميف متساكييف.

 
أف االتجاه العاـ لألمطار يتجو نحك التناقص كمما سبؽ يتضح 

ف ىذا التناقض يشكؿ قدران كبيران مف  في المحطات المشمكلة بالدراسة كا 
مغ الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة فالتكافؽ بيف التناقص الخطكرة ع

في كميات األمطار كاالستغالؿ الجائر يزيد مف حدة التدىكر كبالتالي 
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زيادة المساحات المتصحرة عمغ حساب الغطاء النباتي الطبيعي 
 بالمنطقة.

 فترات الرطكبة كالجفاؼ (1

فة كتـ مرت محطات منطقة الدراسة بعدة فترات رطبة كأخرل جا
التعرؼ عمغ ىذه الفترات مف خالؿ تطبيؽ أسمكب المتكسطات 

( 21) ممحؽالمتحركة ال ال ية عمغ المحطات المدركسة فمف خالؿ ال
( يتضح أف المنطقة شيدت عدة 5-3( ك)4-3( كاألشكاؿ )22ك)

 فترات رطبة كأخرل جافة كىي عمغ النحك التالي:
 فترات الرطكبة . أ

 :محطة جردس .1

ست فترات رطبة بدأت الفترة األكلغ  شيدت محطة جردس
ـ( كاستمرت عاـ كاحد في حيف استمرت الفترة ال انية 1958عاـ )

ـ(، أما الفترة 1963ـ( كحتغ عاـ )1965 ال ة أعكاـ ابتداءن مف عاـ )
كانت قصيرة استمرت لسنة كاحدة تم مت في فال ال ة كالرابعة كالخامسة 

ما الفترة السادسة فكانت ما ـ( أ1982-1979-1966السنكات التالية )
 ـ( .1987-1986بيف عامي )

 ( 4-1الشكؿ )
 المتكسطات المتحركة الثالثية كخط االتجاه العاـ

 ـ(1988-1926كفترات الرطكبة كفترات الجفاؼ في محطة جردس خالؿ الفترة )

 
 . (11) ملحقالمصدر : بياناث ال 
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 محطة تاكنس. 1

طكبة بدأت األكلغ عاـ سيجؿ في ىذه المحطة  الث فترات ر 
ككاف قصيرة جدان كاستمرت عاـ كاحد أما الفترة ال انية امتدت  ،ـ(1965)

فيي تعد مف  ،ـ(1983ـ حتغ عاـ 1975لفترة سبع سنكات كذلؾ مف عاـ )
 357,8أك ر الفترات رطكبة فقد بمغت فييا المتكسطات المتحركة ال ال ية )

ـ كحتغ عاـ 1991ـ مف عاـ )ممـ( كالفترة ال ال ة استمرت  ال ة أعكا
 ـ(.1994
 فترات الجفاؼ –ب 
 محطة جردس  .1

كصؿ عدد الفترات الجافة في محطة جردس أربع فترات امتدت 
كبما طكؿ الفترة ال انية  ،ـ(1964-1963الفترة األكلغ سنتيف مف سنة )

ـ( في حيف استمرت الفترة الجافة ال ال ة سبع 1972-1967ست سنكات )
ـ( ككانت ىذه الفترة أشد الفترات 1979-1973مي )سنكات ما بيف عا

ـ( إلغ 1975جفافان حيث تدنت فييا المتكسطات المتحركة ال ال ية سنة )
ممـ( أما فترة الجفاؼ الرابعة استمرت  الث سنكات ما بيف عامي  199,3)
 ـ(.1983-1985)

 ( 2-1الشكؿ )
 المتكسطات المتحركة الثالثية كخط االتجاه العاـ

 ـ(1997-1964الرطكبة كفترات الجفاؼ في محطة تاكنس خالؿ الفترة )كفترات 

 
 . (11) ملحقالمصدر : بياناث ال
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 محطة تاكنس .1

مرت تاكنس بعدة فترات جافة بما طكؿ الفترة األكلغ تسع 
حيث تدنت فييا  ،ـ(1974حتغ عاـ  1966سنكات ابتداءن مف عاـ )

( في حيف 213,5لغ )ـ( إ1971المتكسطات المتحركة ال ال ية سنة )
حتغ عاـ  1984بما طكؿ الفترة ال انية سبع سنكات مف عاـ )

ـ( حيث انخفضت فييا المتكسطات المتحركة ال ال ية عاـ 1995
ممـ( أما فترة الجافة ال ال ة كانت قصيرة جدان  96,3ـ( إلغ )1988)

ـ( ككانت أك ر السنكات 1996، 1995امتدت لعاميف كىما عاـ )
ـ( حيث بما معدؿ المتكسطات المتحركة ال ال ية 1966)جفافان سنة 

 ممـ(. 95,8فييا )

كنستخمص مما سبؽ أف ىناؾ تباينان في عدد الفترات الرطبة كالجافة 
 9) كأطكاليا بيف المحطات المشمكلة بالدراسة فقد بما عدد الفترات الرطبة

ستمرت ككانت في تاكنس أما أقصرىا فا ،سنكات( 7) كدامت أطكليافترات( 
 8سنة كاحدة كتكررت في المحطتيف أما عدد الفترات الجافة فقد بما )

سنكات(  9حيث استمرت أطكؿ فترة جافة في تاكنس كبمغت ) ،فترات(
كاستمرت أقصرىا )سنتيف( كتكررت في المحطتيف كقد تراكحت أطكاؿ 

( سنكات بينما 7-1الفترات الرطبة في محطات منطقة الدراسة بيف )
 ( سنكات.9-2كاؿ الفترات الجافة ما بيف )تراكحت أط
ف ىذا التبايف في أطكؿ الفترات الجاؼ كالمطيرة يدؿ عمغ إ

عشكائيتيما كمف  ـ ال يمكف االعتماد عمييا في إجراء تنبؤات مستقبمية 
نظران لصعكبة تحديد مكعد انتياء كؿ فترة  ؛عمغ مدل زمني طكيؿ

لكف يمكف إرجاع السبب المباشر كمعرفة نكع الفترة التي تمييا كبدايتيا ك 
في تكرار فترات الجفاؼ القصيرة إلغ تبدالت في الدكرة اليكائية العامة 

فالجفاؼ أينما كجد سكاء في العركض المعتدلة أك المدارية  ،لمرياح
كدكف المدارية ينتج أساسان عف سيطرة أنظمة ضغط جكم ضد 
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ط يؤدم إلغ ارتفاع فاليكاء الياب ،إعصارية بيكائيا اليابط كالمستقر
لغ اختفاء  الضغط كالحرارة كتناقص الرطكبة النسبية في اليكاء كا 

كتككف انقالبان حراريان عمكيان مستديمان يسيـ في زيادة استقرار  ،السحب
كما يؤدم كجكد المرتفع الجكم )ضد اإلعصارم(  ،الجك عمغ السطح

ضطر إلغ تككف ظاىرة الصد الجكم المانع لعبكر الرياح، حيث ت
لغ  المنخفضات الجكية اإلعصارية إلغ تغيير اتجاىيا إلغ الشماؿ كا 
الجنكب منو مما يحـر تمؾ المنطقة التي تسيطر عمييا مف نعمة 
األمطار فتخيـ عمييا ظركؼ الجفاؼ التي قد تطكؿ أك تقصر تبعان 

 .(1)لمكقع ضد اإلعصار كشدتو
ف األقاليـ كفي إقميـ البحر المتكسط ال يختمؼ األمر عف غيره م

بسيطرة مؤ رات الضغط  حيث كجد أف فترات الجفاؼ مرتبط حدك يا
زكرم حيث تضعؼ حركة الرياح كيقؿ تقابؿ الكتؿ اليكائية المرتفع األ

غير المتجانسة القادمة مف الشماؿ كالجنكب كبالتالي يقؿ تككف كعبكر 
 المنخفضات الجكية الممطرة.

كيدؿ مفيـك الجفاؼ عمغ سيادة الطقس الجفاؼ فترة زمنية 
 اران آكما يترؾ  ،معينة ينجـ عنيا اشتداد حاجة النبات إلغ الماء

كافة كمف أىـ تت يراتو عمغ النباتات  ةالحيكي بكاضحة في الجكان
ا يمحدكث نقص في امتالؾ الخاليا الذم يؤدم إلغ منع انقسا

لغ غمؽ ال غكر ك  كما  ،ضعؼ عممية التم يؿ الضكئيكاستطالتيا كا 
يتسبب في نقص معدؿ النقؿ في النبات كنقص في أخذ العناصر 

كىذا يؤدم إلغ نقص في الحجـ الكمي لمنبات  ،الغذائية مف التربة
كما يؤدم  ،ـ النباتاتز باإلضافة إلغ العكامؿ األخرل المؤدية إلغ تق

يقيا تتكا ر الجفاؼ إلغ تتخير ظيكر األعضاء الزىرية التي عف طر 
 ،النباتات كقد يرافقو أيضان أضرار تنتج عف انتشار األمراض كالحشرات

                                                           
(2)

 .2:7حمود سعد إبراهٌم عبدالسالم، المرجع السابق، صم 
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ففي كؿ  ،(2)كىذه التت يرات مجتمعة تؤدم إلغ تدىكر الغطاء النباتي
فترة جافة تشيد النباتات الطبيعية تدىكران أك ر مما كانت عميو قبؿ 

قتصر تت رىا الفترة كمما يزيد مف خطكرة األمر أف ىذه النباتات ال ي
بالجفاؼ في فترة الجفاؼ فقط بؿ تصبح متت رة بيذه الفترة حتغ بعد 

 ار آانتيائيا ذلؾ ألنيا مرت بضغطان مناخيان قاسيان كأف التخمص مف 
ىذا الضغط ليس بتمر اليسير عمغ النباتات كبالتالي تصبح الفترات 

ء النباتي ان في تدىكر الغطالتي مرت بيا المنطقة عامالن مساىمالجافة ا
 الطبيعي بمنطقة الدراسة.

 نسبة تركز األمطار )فصمية األمطار( 4.1.1
إف التساقط الفعمي لكميات األمطار في محطات منطقة 
الدراسة يككف في نصؼ السنة الشتكم )الرطب( الذم يمتد مف شير 

 ردفبراير حيث تتركز في فصؿ الشتاء الباديسمبر كحتغ نياية شير 
يحظغ بكميات كبيرة نسبيان مف  ناير الذمكخصكصان في شير ي

 .(1)األمطار
كيرجع تركزىا في ىذا الفصؿ بطبيعة الحاؿ إلغ 
المنخفضات الجكية التي تككف أك ر عدد كأقكل فاعمية مما كانت عميو 

كتمتاز األمطار في الفصؿ الشتاء باستمرارية  ،في فصؿ الخريؼ
المنخفضات  سقكطيا الذم يستمر بضعة أياـ متكاصمة ذلؾ ألف

ارة الجكية العمكية ذات اليكاء البارد تككف عامالن رئيسيان في قكة كغز 
دكر الضابط بالنسبة لممنخفضات  األمطار في ىذا الفصؿ فيي تكدم

 .(2)تتحرؾ بدكف أف تعطي أمطار ذات قيمة التي الجكية السطحية

                                                           
(3)

 .364ص 363ناصر علً مفتاح سلٌمان العمرونً، المرجع السابق، ص 
(2)

،  جامعة قارٌونس، العدد السابع، بنغازي،  مجلة كلٌة اآلدابسعد قسطندي ملطً، "مناخ إقلٌم المرج"،  

 .376، ص2:88
(3)

مطار فً منطقة الجبل األخضر دراسة ف الجغرافٌا المناخٌة" )رسالة محسن فتح هللا بن علً، "خصائص األ 

 .219م، ص3118غٌر منشورة( قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس، بنغازي،  -ماجستٌر



  

185 

  

نسبة تركز األمطار )فصمية األمطار( في محطات  تاستخراج 
 دراسة بناءن عمغ المعادلة اآلتية :منطقة ال

 155×   نسبة تركز األمطار = 
( الذم سبقت اإلشارة لو عند الحديث 1كيتضح مف الممحؽ )

عف التكزيع الفصمي كالشيرم لألمطار في الفصؿ األكؿ أف فصؿ 
 -69,2الشتاء ىك أك ر فصكؿ السنة مطران حيث يحظغ بمعدؿ )

لسنكم لألمطار في محطة جردس كتاكنس %( مف المجمكع ا69,5
كالخركبة كانخفضت ىذه النسبة قميالن في محطة بكغساؿ حيث بمغت 

%( مف المجمكع السنكم لألمطار 65,2نسبة تركز األمطار فييا )
كيتتي بعد فصؿ الشتاء فصؿ الخريؼ الذم يصؿ فيو نسبة  ،السنكية

طار في محطة %( مف المجمكع السنكم لألم25,5تركز األمطار إلغ )
%( مف المجمكع السنكم لألمطار في محطة 18,4-18,2بكغساؿ ك)

%( مف المجمكع السنكم لألمطار في محطة 17,5الخركبة كتاكنس )
جردس كتسقط باقي الكمية في فصؿ الربيع كال يحظغ فصؿ الصيؼ 

كبالتالي تركز كميات األمطار في  ،بتم معدؿ مف ىطكؿ األمطار
في أشد شيكره بركدة أ ر سمبيان عمغ تكزيع فصؿ الشتاء كخصكصان 

فالكميات الكبيرة مف األمطار  ،كك افة الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة
مع انخفاض شديد في درجات الحرارة تعيؽ نمك النباتات كلكي تستطيع 
النباتات الطبيعية إكماؿ مراحؿ نمكىا البد مف تكافؽ بيف كميات 

ألف النباتات تحتاج لماء كحرارة  ؛الحرارة األمطار كاالعتداؿ في درجات
معان في كؿ مرحؿ مف مراحؿ نمكىا كبالتالي تقتصر فترة نمك النباتات 
في منطقة الدراسة في فصؿ الربيع الذم يعقب فصؿ سقكط األمطار 

 مف جية كترتفع فيو درجات الحرارة تدريجيان مف جية أخرل.
 



  

186 

  

كمعدالت كميات األمطار بيف معدالت درجات الحرارة  مقارنة 2.1.1
 :كنمك النبات

-3( ك)6-3شكميف )ال( ك 5-3( ك)4-3مف خالؿ الجداكؿ )
ر مارس كتستمر يحظ أف فترة العجز المائي تبدأ مف نياية ش( لك 7

بسبب تناقص كميات األمطار في ىذه  ؛حتغ بداية شير نكفمبر
ا مع ارتفاع درجات الحرارة إلغ حدى الشيكر إلغ أدنغ مستكل ليا

ألعمغ مما يتسبب في حدكث خمؿ بالمكازنة المائية داخؿ أنسجة ا
 النبات تؤدم إلغ تناقص نمك النبات كمركره بمرحمة حرجة لمغاية.

كما تتكافؽ فترة الرطكبة التي تم ؿ الفائض المائي مع 
انخفاض درجات الحرارة إلغ حدىا األدنغ في أشير ديسمبر كيناير 

الرغـ مف سقكط كميات كبيرة مف  فعمغ ،كفبراير كبداية شير مارس
تف اقتراف تمؾ الكميات بدرجات حرارة ف  ؛األمطار في ىذه الشيكر

منخفضة كحدكث الصقيع يجعؿ النبات يمر بمرحمة حرجة أخرل 
ففي الفترتيف يمر النبات بمرحمة حرجة فالفترة األكلغ  ،تضعؼ مف نمكه

ف األمطار مع يم ميا فصؿ الشتاء الذم يمتاز بسقكط كميات كبيرة م
انخفاض شديد في درجات الحرارة كخاصةن في شير يناير الذم يم ؿ 

يم ميا فصؿ فأما الفترة ال انية  ،أبرد شيكر السنة حرارةن كأغزرىا مطران 
رة كخاصةن في شير الصيؼ الذم يمتاز بارتفاع كبير في درجات الحرا

ت بمرحمة سقكط األمطار ففي الفترة األكلغ يمر النبا وفي الذم تقؿ 
يمر بمرحمة حرجة فأما الفترة ال انية  ،لحرارةة لدرجة  احرجة بالنسب

بالنسبة لمماء مما يتسبب في تباطؤ نمك النبات ككقكعو في مرحمة 
 ألنو يمر بمرحمة حرجة مف مراحؿ نمكه. ؛السبات كالكمكف النباتي

كبالتالي تقتصر فترة نمك النبات في منطقة الدراسة في فصؿ 
الذم يعقب فصؿ سقكط األمطار كتبدأ فيو درجات الحرارة في الربيع 

ككذلؾ في فصؿ الخريؼ  ،لمنمك تصبح النباتات أك ر تييؤان  كاالعتداؿ 
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رجات الحرارة باالنخفاض الذم يبدأ فيو سقكط األمطار كتبدأ د
 .التدريجي

مما يؤكد أف ىناؾ اختالالن في التكزيع الفصمي لألمطار في 
 ،ذم ساعد عمغ تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي فيياالمنطقة األمر ال

فالنباتات تحتاج إلغ درجات حرارة مناسبة ككميات األمطار عمغ عدة 
مراحؿ تتكافؽ مع مراحؿ نمكىا كال تعد معرفة كميات كتكزيعيا الفصمي 
كالشيرم كافية لمعرفة تت يرىا عمغ الغطاء النباتي لذلؾ البد مف دراسة 

 ألمطار في المنطقة.القيمة الفعمية ل
 

 

 ( المتكسط الشيرم لدرجات الحرارة4-1الجدكؿ )
 كالمتكسط الشيرم لألمطار في محطة جردس

المتكسط الشيرم لألمطار  الشيكر
 )بالممـ(

المتكسط الشيرم لدرجة 
 الحرارة

 9,6 88,1 ٌىاٌش

 9,9 92,2 فثشاٌش

 15,7 24,9 ماسط

 15,5 15,7 تشٌمإ

 25,6 3,4 ماٌى

 23,1 1,2 ٌىوٍى

 22,6 2,3 ٌىنٍى

 21,8 2,5 أغغطظ

 25,5 3,7 عثتمثش

 16,6 6,3 أكتىتش

 12,3 46,5 وىفمثش

 9,4 55,5 دٌغمثش

 : المصدر
 بيانات مركز االرصاد الجكية طرابمس، المصدر السابؽ. .1

 ، المصدر السابؽ.1981الب ر بيانات المؤسسة الفرنسية أ .1
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 (6-1شكؿ )
 ات الشيرية لدرجات الحرارةبيف المتكسط مقارنة 

 كالمتكسطات الشيرية لكميات األمطار في محطة جردس

 
 (4-1المصدر : بياناث الجدول )

 
 ( المتكسط الشيرم لدرجات الحرارة2-1لجدكؿ )ا

 كالمتكسط الشيرم لألمطار في محطة الخركبة

 الشيكر
المتكسط الشيرم لألمطار 

 )بالممـ(
المتكسط الشيرم لدرجة الحرارة 

 المئكية
 15,8 29,7 ٌىاٌش

 12,7 22,7 فثشاٌش

 18,7 4,7 ماسط

 21,1 5,5 أتشٌم

 23,7 1,7 ماٌى

 28,1 5,5 ٌىوٍى

 29,4 5,5 ٌىنٍى

 29,5 5,5 أغغطظ

 26,6 5,5 عثتمثش

 24,8 5,2 أكتىتش

 15,9 16,7 وىفمثش

 11,9 12,2 دٌغمثش

 : المصدر
 مرجع السابؽ.، الـ1981الب ر بيانات المؤسسة الفرنسية أ .1

 ، المرجع السابؽ.رصاد الجكية  طرابمسمركز األ  .1
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 (7-1شكؿ )
 بيف المتكسطات الشيرية لدرجات الحرارة مقارنة

 كالمتكسطات الشيرية لكميات األمطار في محطة الخركبة

 
 ( 25-1المصدر : بياناث الجدول )

 
 الفعمية لألمطارالقيمة  6.1.1

ية الرطكبة التي تصبح متاحة لمنبات يقصد بالقيمة الفعمية لألمطار كم
 .(1)بحيث يستفيد منيا في إتماـ دكرة حياتو

كمف  ـ فدف العبرة ليست في كمية المطر الساقط كحدىا بؿ بمدل 
كيظير ذلؾ جميان مف خالؿ تبايف الصكر النباتية في بعض األقاليـ في  ،فاعميتيا

ة بيف عدة أقاليـ عمغ ظؿ كميات التساقط المتساكية أك تشابو الصكر النباتي
الرغـ مف اختالؼ كمية التساقط كىذا يتكقؼ عمغ مقدار الفاقد مف ىذه المياه 

فالمطر أك ال مج الذائب يدخؿ  ،بالتبخر كالتسرب أك عمغ تكزيع المطر الفصمي
التربة حيث تمتصو جذكر النبات، كمف  ـ فدف الذم ييـ بالنسبة لمنبات ليس 

 .(2)لكمية التي يمتصيا النبات منياكمية التساقط الكمية بؿ ا
كلقد اىتـ العديد مف عمماء المناخ كالنبات كالييدركلكجيا بتقدير القيمة 
الفعمية لألمطار كأ رىا عمغ مظاىر الحياة المختمفة عمغ سطح األرض، حيث 
رأل الك ير مف الباح يف أف المعدالت المناخية التي تنشرىا محطات االرصاد 

                                                           
(2)

. )الزاوٌة: دار الشموع الثقافة، مخاطر الجفاف والتصحر والظواهر المصاحبة لهماامحمد عٌاد مقٌلً،  

 .:2( ص3114لى، الطبعة األو
(3)

 .362، المرجع السابق، صأسس الجغرافٌا المناخٌة والنباتٌةعلً علً البنا:  
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صكرة غير صحيحة لحقيقة العالقة بيف عناصر المناخ مف جية ك يران ما تعطي 
 .(3)كمظاىر الحياة المختمفة التي فكؽ سطح األرض مف جية أخرل

ممطر لكمف بيف العمماء الذيف اىتمكا بتقدير القيمة الفعمية 
(Demartonne) ك(Koppen)  المذاف قاما بكضع معادالت لقياس ما

ر طريح شرؼ بالتكفيؽ بيف معادلتي يسمغ بمعامؿ الجفاؼ كقاـ الدكتك 
(Demartonne) ك(Koppen) ، كقد تكصؿ شرؼ إلغ ىذه المعادلة بعد

دراسة المقارنة لممعادالت المختمفة التي ظيرت لتقدير القيمة الفعمية 
لألمطار كمف بينيا معادلتا ديمارتكف كككبف كأكضح أف ىذه المعادلة التي 

يمكف أف تكفؽ بيف كجيات النظر عبر عنيا بمصطمح متكسط المعادالت 
المختمفة بدضافة إلغ بساطتيا تجعؿ مف السيؿ تطبيقيا في الدراسات 

 .(4)الجغرافية
 

 كىي كاآلتي :

 
 حيث إف :

 ؽ= القيمة الفعمية لممطر 
 ـ= المعدؿ السنكم لألمطار )ممـ(

 ح= المعدؿ السنكم لمحرارة
مكف أف يستفيد منيا = معامؿ  ابت يم ؿ أدنغ قيمة لدرجة الحرارة ي 9

 النبات عند سقكط األمطار.
أما بالنسبة لمحدكد المناخية ليذه المعادلة فقد رأل شرؼ أف تككف ىذه 

  كىي مكضحة بالجدكؿ(1)الحدكد مطابقة لمحدكد التي اقترحيا ديمارتكف
(3-6.) 

 

                                                           
(4)

، الجغرافٌا المناخٌة والنباتٌة مع تطبٌق على مناخ أفرٌقٌا ومناخ العالم العربًعبدالعزٌز طرٌح شرف:  

 .24المرجع السابق ص
(5)

، جامعة قارٌونس، بنغازي، مجلة كلٌة اآلداب والتربٌة، عبدالعزٌز طرٌح شرف، "مشكلة األمطار فً لٌبٌا" 

 .417، ص9::2المجلد األول، 
(2)

 .287محسن فتح هللا بن علً، المرجع السابق، ص 
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 (6-1الجدكؿ )
 األقاليـ المناخية كالنباتية التي اقترحيا ديمارتكف

 عمى أساس القيمة الفعمية لألمطار كتبناىا شرؼ

 الحياة النباتيت السائدة نوع المناخ القيمت الفعليت للمطر

 فحشاء جاف 5ألم مه 

 أعؾاب فمٍشج ؽثه جاف 15إنى  5مه 

 اعتثظ سطة وغثٍاً )ؽثه سطة( 25إنى  15مه 

 حؾائؼ غىٍح وأؽجاس سطة 35إنى  25مه 

 غاتاخ ؽذٌذ انشطىتح )مطٍش( 35أكثش مه 

تـ تطبيؽ معادلة "شرؼ" عمغ محطات منطقة  كبناءن عمغ ما تقدـ
 الدراسة عمغ ىذا النحك.

 القيمة الفعمية لألمطار في محطة جردس =  - أ

 القيمة الفعمية لألمطار في محطة الخركبة =  - ب

كحسب النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بتطبيؽ معادلة شرؼ أف 
باالتجاه جنكبان نتيجة لقمة  ا ن نخفاضية لألمطار تزداد ايمة الفعمالق

األمطار كارتفاع درجات الحرارة كالتبخر كاالشعاع الشمسي كتت ر 
المنطقة بالمناخ الصحراكم جنكبان كبالتالي فدف ىذه العناصر المناخية 
ذات تت ير كاضح كخصكصان في جنكب منطقة الدراسة األمر الذم 

كبناءن عمغ الحدكد التي  ،ـ المناخية كالنباتيةأدل إلغ تنكع األقالي
( 6-3لألقاليـ المناخية المبينة في الجدكؿ ) (Demartonne)اقترحيا 

كمقارنتيا بالقيـ الفعمية لألمطار في المنطقة الدراسية المبينة في 
 ( يمكف تقسيـ منطقة الدراسة إلغ إقميميف مناخييف ىما:7-3الجدكؿ )
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 (7-1الجدكؿ )
 مة الفعمية لألمطار كاألقاليـ المناخية كالنباتية في محطات منطقة الدراسةالقي

 كفقان لمعادلة شرؼ كالحدكد المناخية لديمارتكف

معدؿ السنكم  المحطة
 لألمطار )ممـ(

معدؿ الحرارة 
 °السنكم ـ

القيمة الفعمية 
 الحياة النباتية السائدة نكع المناخ لألمطار

 رطبشبو  13,4 15,8 333,3 جردس
غابات عرعر كبطـك كشمارم 

 ك يفة نسبيان 

 جاؼ 3,5 21,5 92,9 الخركبة
نباتات فقيرة كمتفرقة كتزداد 

 باالتجاه جنكبان  تناقصا ن 
 

 -مصدر :ال
 بيانات مركز االرصاد الجكية، طرابمس، المصدر السابؽ. .1

 ، المصدر السابؽ.1985الب ر بيانات المؤسسة الفرنسية أ .2

 

 إقميـ شبو رطب  .1

ىذا اإلقميـ شماؿ منطقة الدراسة كخصكصان األراضي  كيم ؿ
الشمالية المحاذية لخط تقسيـ مياه الجبؿ األخضر الكاقعة شماؿ 
كشماؿ شرؽ بمدة جردس حيث يمتاز ىذا اإلقميـ باألمطار الغزيرة 
نسبيان كاعتداؿ درجات الحرارة كتنمك فيو العديد مف األنكاع النباتية م ؿ 

 ،المتكسط دائمة الخضرة كالعرعر الفينيقيالبحر  تأشجار كشجيرا
 كالشمارم التي تنخفض ك افتيا كتنكعيا باالتجاه جنكبان. ،كالبطـك

 إقميـ جاؼ .1

كيم ؿ ىذا اإلقميـ جنكب منطقة لدراسة كخصكصان األراضي 
كيمتاز ىذا اإلقميـ باالرتفاع  ،الجنكبية الكاقعة جنكب بمدة جردس
يد في كميات األمطار كتطرؼ درجات الحرارة كيعد التذبذب الشد

فاع كمية اإلشعاع المدل الحرارم اليكمي كالفصمي كالسنكم كارت
 .الشمسي كالتبخر

مف سمات ىذا النكع مف المناخ كال تكفي األمطار ىذا اإلقميـ 
إال لنمك نباتات فقيرة في مجمكعات متفرقة كذلؾ بعض أشجار العرعر 
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جنكبان كتسكد في ىذا اإلقميـ حرفة المتدىكرة التي تختفي تمامان باالتجاه 
الرعي كالزراعة البعميو خاصة زراعة الشعير كقد استيدؼ ىذا اإلقميـ 

النباتي الطبيعي بيدؼ  ءمف قبؿ مالؾ األراضي إلغ إزالة بقايا الغطا
 استغالؿ أراضيو كاألراضي الزراعية.
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 :العكامؿ البشرية 1.1
 تمييد 

المساىـ الرئيسي في  دي أف اإلنساف كحيكاناتو تعال يكجد شؾ ف
تدىكر الغطاء النباتي كشدة عممية التصحر في معظـ األقاليـ 

أك العكامؿ المناخية البسيطة  أك التصحرالجفاؼ  يتيـي ك  ،الجغرافية
ف عمغ الرغـ بت ،تدىكر الغطاء النباتيفي سببة عمغ أنيا ىي المي 

شماؿ أفريقيا ليس المناخ كما ىك في معظـ  ةالعائؽ الرئيسي لمتمني
بالنسبة لمزراعة األحادية لمقمح كالممارسات الزراعية السيئة األخرل 
مجتمعة مع الرعي المجيد الذم يسبب في تدمير النبات الطبيعي 
كتحت الظركؼ الطبيعية كبدكف التدخؿ المدمر لإلنساف كحيكاناتو 

ازنيا حتغ تحت م ؿ فدف األنظمة البيئية قد تحافظ عمغ تك  ،نةحالدا
خمقيا اهلل سبحانو كتعالغ كما ألف البيئة الطبيعية  ؛(1)ىذه الظركؼ

متكازنة كقادرة عمغ مكاجية االستخداـ البشرم طالما ظؿ ىذا 
كقد أكد ىذه الحقيقة  ،االستخداـ في صكرة راشدة عاقمة غير ضاغطة

ة أف التصحر عمميعمغ ـ( 1977مؤتمر األمـ المتحدة لمتصحر عاـ )
بشرية بالدرجة األكلغ كأف اإلنساف ىك صانع التصحر كلذلؾ يطمؽ 

 .(2)عمغ المناطؽ المتصحرة عادة )صحراء اإلنساف(
شرية المؤ رة في تدىكر بكفيما يمي عرض ألىـ العكامؿ ال

 زاؼ الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة.نكاست
 :الزيادة السكانية 1.1.1

( أف عدد سكاف 8-3كؿ )تشير اإلحصائيات الكاردة في الجد
منطقة الدراسة كالمناطؽ المجاكرة يرتفع ارتفاعان كبيران كممحكظان ففي 

 2141ـ( بما عدد سكاف في مجمة جردس الجنكبية )1973عاـ )
                                                           

(2)
محمد عبدالنبً بقى، ترجمة وتقدٌم "عبدالقادر مصطفى المحٌشً، التصحر فً شمال أفرٌقٌا األسباب  

ربً ألبحاث الصحراء وتنمٌة المجتمعات الصحراوٌة بالهٌئة والعالج، سلسة دورٌة تصدر عن المركز الع
 .66م ص2::2القومٌة للبحث العلمً، مزرق، الشركة العامة للورق وطباعة، الطبعة األولى، 

(3)
 .351، المرجع السابق صقضاٌا البٌئة المعاصرةزٌن الدٌن عبدالمقصود،  
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كاستمرت ىذه الزيادة  ،نسمة( 3216ـ( إلغ )1984نسمة( كزاد سنة )
 خذت في الزيادةأككما  ،نسمة( 4632ـ( إلغ )1995فكصمت عاـ )

بة بحيث كانت نس ،نسمة( 5542ـ( حيث كصمت إلغ )2556عاـ )
( سنكيان %5.5279)ـ( نحك1973التغير السكاني عف سنة األساس)

 تقريبان.
ـ( 1973أما في محمة جردس الشمالية بما عدد السكاف سنة )

 (1997ـ( إلغ )1984كما ازداد ىذا العدد سنة ) ،نسمة( 1645)
 .نسمة

كاستمر ىذا العدد في  ،نسمة(2151)ـ( 1995ينما بما عاـ )ب
أم تزايد عدده  ،نسمة(2452ـ( إلغ )2556كصؿ عاـ )الزيادة حيث 

( %5.555ـ( بمعدؿ زيادة سكانية بما نحك )1973عف سنة األساس )
نسمة( كقد  1583ـ( )1973السكاف سنة ) سنكيان كفي البنية كاف عدد
ارتفع ىذا  كما ،نسمة( 1968ـ( إلغ )1984ارتفع عددىـ في عاـ )

ككصؿ ىذا العدد إلغ  نسمة( 2515ـ( إلغ )1995العدد في عاـ )
ساس ـ( أم تزايد عددىـ عف سنة األ2556عاـ ) نسمة( 2599)

 سنكيان.( %5.5546)بمعدؿ زيادة سكانية بما نحك
أما محمة تاكنس الغربية فقد كاف عدد سكانيا في التعداد األكؿ 

ـ( 1984ا في التعداد ال اني )كزاد عددى ،نسمة( 714ـ( )1973عاـ )
 2474ـ( إلغ )1995كازداد كذلؾ في عاـ ) ،نسمة( 1368إلغ )

 الغ ـ( تزايد عدد سكانيا إلغ أف كصؿ2556نسمة( كفي عاـ )
( %5.5665)نسمة( أم أف ىذا العدد تزايد بمعدؿ سنكم بما  2735)

 ـ(.1973عف التعداد األكؿ عاـ )
ـ( 1973عدد سكانيا عاـ )أما محمة تاكنس الشرقية فقد كاف 

كزاد عددىـ في التعداد ال اني حيث كصؿ إلغ  ،نسمة( 2156)
نسمة(  4511أما في التعداد ال الث فقد بما عددىـ ) ،نسمة( 3295)
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ـ( 2556كاستمرت ىذه الزيادة حتغ كصمت في التعداد األخير عاـ )
بحث كانت نسبة التغير السكاني عف سنة االساس  نسمة( 5658إلغ )

كبالنظر إلغ إجمالي سكاف منطقة الدراسة نجده قد بما  %(5.5279)
ـ( 1984كتزايد ىذا المجمكع في عاـ ) ،نسمة( 8189ـ( )1973عاـ )

ـ( تزايد ىذا المجمكع إلغ 1995) نسمة( كفي عاـ 11839ليصؿ إلغ )
ـ( ليصؿ 2556كما ازداد خالؿ عاـ ) ،نسمة( 15228أف كصؿ إلغ )

ا بما معدؿ النمك السنكم خالؿ فترة األربعة كم ،نسمة( 18381إلغ )
( %5.557932)ـ( 2556-1973كال ال يف عامان فيما بيف التعداد )

الدراسة إلغ أسباب عدة نذكر  ةكيعزل ارتفاع الزيادة السكانية في منطق
 :(1)منيا

 التحسف الممحكظ في مستكل المعيشة بيف المكاطنيف. (1

ي الصحي مما أدل إلغ ارتفاع العناية الصحية بالسكاف كزيادة الكع (2
معدؿ المكاليد كانخفاض حاد في معدؿ الكفيات كخاصة األطفاؿ 

 الرضع.

رجكع عدد كبير مف الميبييف الذيف كانكا يقيمكف خارج ليبيا خصكصان  (3
 ـ(.1973بعد عاـ )

كقد فرضت ىذه الزيادة السكانية نفسيا بشدة عمغ المكارد البيئية 
حتغ لك كاف محدكدان  ،ضغط استغاللياليشة شديدة الحساسية ألم 

كفي مقدمة ىذه المكارد الغطاء النباتي الطبيعي الذم كقع عميو ضغط 
كبيران بسبب ىذه الزيادة التي نتج عنيا تزايد في إعداد الحيكانات 
نشاء طرؽ كغيرىا مف الممارسات التي أدت إلغ  كالمراكز العمرانية كا 

 ة.تراجع مساحة الغطاء النباتي بالمنطق
 
 
 

                                                           
(2)

 .317ق ص، المرجع السابجغرافٌة لٌبٌاعبدالعزٌز طرٌح شرف،  
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 (8-1جدكؿ )
 ـ(1116 -1971الزيادة في عدد سكاف منطقة الدراسة خالؿ الفترة مف )

تعداد عاـ  / المنطقةالمحمة
 ـ نسمة1971

عدد سكاف 
ـ 1984سنة 

 نسمة

عدد سكاف 
ـ 1992سنة 

 نسمة

عدد سكاف سنة 
 ـ نسمة1116

نسبة التغير السكاني )%( 
)معدؿ النمك( خالؿ الفترة ** 

 ـ(1116-1971مف )
 جردس الجنكب
 جردس الشمالية

2141 
1645 

3216 
1997 

4632 
2151 

5542 
2452 

5.5279 
5.555 

 5.5546 2599 2515 1968 1583 ةالبنيي
 تاكنس الغربية
 تاكنس الشرقية

714 
2156 

1368 
3295 

2474 
4511 

2735 
5658 

5.5665 
5.5279 

إجمالي السكاف 
 بالمنطقة

8189 11839 15228 18381 5.557932 
 

 : المصدر
 1973حصاء كالتعداد، نتائج التعداد العاـ لمسكاف لميبية، كزارة التخطيط، مصمحة اإلالجميكرية العربية ا .1

 ـ . 2514ح الفرع البمدم جردس العبيد  بيانات غير منشكرة ،  المرج ،  بمدية الفات

ـ، 1984لتعداد العاـ لمسكاف ئج االجماىيرية العربية الميبية، أمانة التخطيط، مصمحة اإلحصاء كالتعداد، نتا .2
 .ـ 2514بيانات غير منشكرة ، المرج ، 

الجماىيرية العربية الميبية، الييئة الكطنية لممعمكمات كالتك يؽ، مصمحة اإلحصاء كالتعداد لمسكاف شعبية  .3
 ـ 2514، بيانات غير منشكرة ، المرج ،  1995تائج تعداد المرج مؤتمر جردس كتاكنس، ن

 ـ( المرجع السابؽ.2556عاـ ) كلية لمتعداد العاـ لمسكافالنتائج األ .4

 الميبييف فقط . ؿ* عدد السكاف يشم
 عمؿ الباحث . مفنسبة التغير  **
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 :التكسع العمراني 1.1.1
زيادة في مساحة المراكز العمرانية عمغ  السكانية  كاكبت الزيادة

العمرانية تكسعان حيث شيدت المراكز  ،حساب الغطاء النباتي الطبيعي
بمدات منطقة  تةتطكر ىذا التكسع في عدة مراحؿ مف تاريخ نشك  ،أفقيان 

ات ينشئتا ما قبؿ الخمسين فتيمتاكنس( ال ) جردس العبيد، ك الدراسة
جد أف بمدة جردس في بداية نشتتيا كانت عبارة ك ف ،مف القرف الماضي

بتغصاف  عف تجمع مف المساكف المبنية بالحجارة كالطيف كمسقكفة
( مساكف 15كيقع ىذا التجمع الذم ال يتجاكز ) ،األشجار كالشجيرات

أما باقي  يبالقرب مف بئر بكالحديدة شماؿ شرؽ مركز البمدة الحال
سكاف فكانكا عبارة عف تجمعات صغيرة كمتفرقة تقيـ في البيكت لا

بينما تصنع مستمزمات ىذه  ،البدكية المصنكعة مف الصكؼ كالشعر
كانت ىذه التجمعات تقع كقد األشجار كالشجيرات الطبيعية  البيكت مف

كلكف ىذا ال يعني أنيا مقيمة  ،عمغ مقربة مف البئر المذككر أعاله
أما بالنسبة إلغ لبمدة  ،كليست مترحمة فيي تترحؿ بيف الحيف كاآلخر

قع بالقرب تتاكنس فقد كاف التجمع عبارة عف مجمكعة مف المساكف 
 بمدة جردس. نشتةكانت نشتتيا مقاربة مف خزاف مياه قديـ 

 ـ أخذت المراكز العمراني في التطكر األفقي حيث شيد في 
( مسكنان صحيان في 45ىذه البمدات في الستينات مف القرف الماضي )

كؿ بمدة  ـ أخذت المراكز العمرانية في التطكر إلغ أف كصؿ إلغ أك ر 
 ،لماضي في كؿ بمدة( مسكنان في فترة السبعينات مف القرف ا75مف )

كما أف منطقة الدراسة شيدت تطكران ممحكظان في المراكز العمرانية في 
ات مف القرف الماضي فمف خالؿ الجدكؿ يات كالتسعينيفترة ال مانين

( نجد أف ىناؾ تطكران في عدد المساكف كالمباني كالمنشآت 3-9)
ة فقد كاف عدد المساكف في محمة جردس الجنكبية سن ،بالمنطقة

بينما بما  ،( مبنغ625( مسكنان كعدد المباني بما )551ـ( )1995)
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ـ( 2556( منشئة  ـ ارتفع عدد المساكف سنة )95عدد المنشآت )
( مبنغ 764بينما كصؿ عدد المباني إلغ ) ،( مسكنان 679ليصؿ إلغ )

 ( منشئة.98ككصؿ عدد المنشآت إلغ )
عاـ  أما في محمة جردس الشمالية فقد بما عدد المساكف

( مبنغ كعدد المنشآت 233كعدد المباني ) ،( مسكنان 161ـ( )1995)
( مسكنان 254ـ( لتصؿ إلغ )2556 ـ زادت عاـ ) ،( منشآت4)
 ( مبنغ ينما ظؿ عدد المنشآت عمغ ما ىك عميو.255ك)

ـ( إلغ 1995أما محمة البنية فقد بما عدد المساكف عاـ )
ككصؿ عدد  تة( منش23بينما بما عدد المنشآت ) ،( مسكنان 153)

 ـ تطكر عدد المساكف كالمباني كالمنشآت ليبما  ،( مبنغ225المباني )
 ( منشئة.25( مبنغ ك)236( مسكنان )219ـ( )2556عاـ )

كبالتالي نالحظ أف المنطقة شيدت زيادة كبيرة في المراكز 
العمرانية خالؿ العقكد الماضية بسبب الزيادة السريعة كالمستمرة في 

كقد صاحب ىذا التكسع الممحكظ في المراكز العمرانية  ،افعدد السك
ية كالفرعية المعبدة لمربط لحاؿ إنشاء الك ير مف الطرؽ الرئيسبطبيعة ا
 :ه المناطؽ التي مف أىميا ما يميبيف ىذ

 (9-1جدكؿ )
 ـ(1116-ـ1992خالؿ الفترة ما بيف ) تطكر عدد المساكف كالمباني كالمنشآت بمنطقة الدراسة

 مةالمح
 عدد المنشآت عدد المباني عدد المساكف

1992 1116 1992 1116 1992 1116 
 98 92 764 611 679 221 جردس الجنكبية
 4 4 121 111 114 161 جردس الشمالية

 12 11 116 112 119 121 ةالبني
 المصدر : أعد الجدكؿ بناءن عمى :

حصاء كالتعداد، النتائج األكلية لتعداد يؽ، مصمحة اإلية لممعمكمات كالتكث، الييئة الكطنالدراسة الميدانية .1
 ـ.1114ـ بيانات غير منشكرة، المرج، 1116، كعاـ 1992المباني كالمساكف كالمنشآت عاـ 
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 طرؽ رئسية فرعية معبدة -1

كتشمؿ الطريؽ الذم يربط بيف بمدات منطقة الدراسة كىك 
   مسافة الطريؽ الرابط ما بيف بمدة جردس كمدينة المرج كيمتد ل

 كتخرج منو عدة تفرعات كىما: ،كـ( 45)
 كـ(. 12تفرع بمدة البنية كيمتد لمسافة ) . أ

تفرع تجمع غكط ساس إلغ المشؿ كمف المشؿ إلغ بمدة تاكنس  . ب
 كـ(. 35كيمتد لمسافة تناىز )

زاكية القصكر كيمتد لمسافة  إلغ بمدة وتفرع تجمع سيدم سميـ كمن . ت
 كـ(. 15) تبما 

ي فيك الطريؽ الرابط ما بيف بمدة جردس العبيد أما الطريؽ ال ان
 كـ(. 33كالخركبة كيمتد لمسافة تصؿ إلغ )

أما الطريؽ ال الث فيك الطريؽ الرابط ما بيف بمدة تاكنس 
كيخرج منو تفرع إلغ  ،كـ( 25كمدينة المرج كيمتد لمسافة تصؿ إلغ )

 بمدة زاكية القصكر كمنيا إلغ سيدم سميـ.
فيك الطريؽ الرابط ما بيف بمدة تاكنس أما الطريؽ الرابع 

 كـ(. 35كيمتد لمسافة تصؿ إلغ ) ،كالخركبة
كالطريؽ الرابط ما بيف بمدة تاكنس كبمدة مراكه كيمتد لمسافة 

 كـ(. 35تصؿ إلغ )
 :طرؽ تحت اإلنجاز أك اإلنشاء -1

قد نفذ جزء مف ىذه الطرؽ بنسب مختمفة كيبما مجمكع أطكاليا 
كما ىك  ،( أمتار6كسط عرض الطريؽ فيبما )أما مت ،كـ( 35حكالي )

 (.15-3مكضح بالجدكؿ )
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 :طرؽ جديدة مستيدؼ تنفيذىا -1

كىي الطرؽ التي تـ دراستيا ككضع مكاصفاتيا كيسعغ قطاع 
تمبيةن الحتياجات سكاف المناطؽ الزراعية ىي  ؛المكاصالت إلغ تنفيذىا

 (.11-3مكضحة بالجدكؿ )
 (11-1جدكؿ )

 نشاء بمنطقة الدراسةتي تحت اإلنجاز أك اإل طرؽ المكاصالت ال

 نكع الطريؽ العرض مف الطريؽ المنطقة
 الطكؿ الطريؽ

 )بالكـ(
عرض متكسط 

 الطريؽ )ـ(
 6 8 معبدة إنشاء طريؽ بديؿ عف طريؽ جردس المرج جردس

 تاكنس
الربط بيف التجمعات الزراعية في كادم بكربيح كبمدة 

 6 6 معبدة تاكنس

بيف التجمعات السكانية في كادم المطيميس  الربط المطيميس
 6 11 معبدة كالمغاره كبمدة زاكية القصكر

 6 6 معبدة كسيدم امييكس ةالربط بيف بمدتي البني ةالبني
 :: أعد الجدكؿ بناءن عمىالمصدر

الدراسة الميدانية مقابمة شخصية مع الميندس محمد احسيف احفياف ، مدير مكتب المكاصالت بالمجمس  .1
 ـ. 1114/ 11/ 16محمي جردس العبيد بتاريخ: ال

 

 (11-1جدكؿ )
 طرؽ جديدة مستيدؼ تنفيذىا في منطقة الدراسة

 تكسط العرض )ـ(م الطكؿ )بالكـ( الطريؽ
 6 6 طريؽ جردس أـ الجكابي

 6 4 مسعيد الحكطاتاطريؽ 
 6 11 مييكب سيدم عكيضواطريؽ 

 6 8 العكينات ةطريؽ البني
 6 8 شؿالم ةطريؽ بكرقيع

 المصدر : أعد الجدكؿ بناءن عمى :
 المصدر السابؽ نفسو. .1
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كمما سبؽ يتضح لنا أف ظاىرة التكسع العمراني في منطقة الدراسة 
فقد صاحب  ،مساحات كبيرة مف الغطاء النباتي الطبيعي افترتب عمييا فقد

مساحات مف  ر مف الطرؽ التي أدت إلغ اكتساحىذا التكسع إنشاء الك ي
كجرؼ التربة كتعرية  ،(2-3( )1-3) الصكرتاف ،ء النباتي الطبيعيالغطا

باإلضافة إلغ أف ىذه الطرؽ جذكر النباتات عمغ جكانب ىذه الطرؽ، 
 مسمكان سيالن لصانعي الفحـ النباتي. أصبح

 (1-1( )1-1الصكرتاف )
زالة مساحات إنشاء طرؽ معبدة مما ترتب عميو إزالة االشجار كالشجيرات لغرض إ

 سعة مف االشجار الطبيعية.شا

 
 .ـ1114المصدر : الدراسة الميدانية ربيع 

 

 
 المصدر: السابؽ نفسو.
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 :التكسع الزراعي 1.1.1
تكسعت المساحات الزراعية في منطقة الدراسة بشكؿ كاضح 

زيمت مساحات كبيرة مف حيث أي  ،عمغ حساب الغطاء النباتي الطبيعي
جرافات ميكانيكية  قيمة بيدؼ استغالؿ األنكاع النباتية المعمرة بكاسطة 

 ـ(1989( ففي عاـ )3-3مزراعة البعمية كالمركية الصكرة )لأراضييا 
( مف األشجار كالشجيرات الطكيمة ان ىكتار  95أزيمت مساحة تقدر ) حيث

كالبطكـ  Juniperus Phoeniceaالمعمرة م ؿ العرعر الفينيقي 
Pistacia Lentiscus  كالزيتكف البرمOleaeuropaea  كغيرىا مف

كما أزيمت مساحة تصؿ  ،األشجار كالشجيرات التي تنمك في بكذياف
مف نباتات ىذه المجمكعة مف أراضي البركؽ سنة  ان ( ىكتار 78)الغ 

 ـ(.1991)
 (1-1صكرة )

 شجار كالشجيرات الطبيعية لغرض التكسع الزراعيإزالة األ 

 
 المصدر: السابؽ نفسو.
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مف أراضي لبيرؽ سنة  ان ( ىكتار 35)بمغت كما أزيمت مساحة 
ـ( مما أدل إلغ غزك نباتات حكلية دخيمة عمغ ىذه األراضي 1999)

ليست ليا القدرة مف حيث المحافظ عمغ البيئة كعديمة القيمة الرعكية 
Cistus Parviflorus .م ؿ نبات البربش

(1). 
اعية الحدي ة التي زر كقد ساعد عمغ ذلؾ انتشار اآلالت ال

 شكانت صعبة المناؿ كاألحرا ،جديدة سنكيان  ت استصالح أراضو سيم
يث التي تؤدم إلغ اقتالع ر كاألكدية العميقة كالمنحدرات كاستخداـ المحا

سببو مف أضرار مقارنة مع آالت الحرث البدائية تكما  ،جذكر النباتات
مما يؤدم إلغ حدة التت ير السيئ لمحرث كيعجؿ بقدكـ  ،كالتقميدية
كيبقغ الحرث خطيران حتغ في المناطؽ شبو الرطبة خاصة  ،التصحر

عندما تككف األراضي منحدرة أك عندما تقؿ نسبة الطيف أك السمت 
 .(1)التي ليا أك ر قدرة مف الرمؿ عمغ االحتفاظ بالمياه

 ان كما أف النتشار ىذه اآلت الزراعية الحدي ة بيف المكاطنيف دكر 
بالغابات الطبيعية كتحكيميا إلغ  في استصالح األراضي المغطاة ان كبير 

 ،مزارع منتجة استيدفت لزراعة البعمية التي تتم ؿ في زراعة القمح
كة مم  كيبدك ذلؾ جميان مف خالؿ التطكر العددم لممزارع المي  ،كالشعير

ـ( الجدكؿ 1995ـ( إلغ )1985بمنطقة الدراسة خالؿ الفترة مف سنة ))
(3-12.) 

نتيجة لعممية  ،( سنة15ممحكظة خالؿ ) فقد زادت ىذه المزارع زيادة
 شاستصالح األراضي القابمة لمزراعة كتحكيؿ األراضي المغطاة باألحرا

كما ظيرت في ىذه الفترة  ،زراعية دكف تخطيط مسبؽ الطبيعية إلغ أراضو 
ىا المشركع األكسط افكرة التكسع األفقي لزيادة الرقعة الزراعية التي تبن

نظر إلغ بالك  ،الدراسة تقع ضمف ىذا المشركعالزراعي باعتبار منطقة 

                                                           
(2)

-26الدراسة المٌدانٌة: مقابالت شخصٌة مع مالك األراضً فً بوذٌان والبروق ولبٌرق جردس العبٌد بتارٌخ:  

22-3125. 
(2)

بالقاسم محمد بوبكر الجارد "تدهور المراعً جنوب الجبل األخضر فً المنطقة الممتدة ما بٌن تاكنس،  

 .239ص 238مراوه، الخروبة، ذروة" المرجع السابق ص
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ـ( 1985أف عدد المزارع في تزايد فقد بما سنة ) ( يتضح12-3الجدكؿ )
ـ( في 1995( مزرعة في سنة )544 ـ زاد بعد ذلؾ إلغ ) ،( مزرعة394)

ـ( 1985منطقة تاكنس في حيف بما عدد المزارع في منطقة جردس سنة )
( مزرعة 357رع في الزيادة حيث بما )كاستمر عدد المزا ،( مزرعة265)

( 659ـ( كصؿ عدد المزارع في منطقة الدراسة ككؿ )1995في سنة )
كما كصؿ  ،( مزرعة851ـ( إلغ )1995ـ( كزاد سنة )1985مزرعة سنة )

-1985عدد المزارع في منطقة الدراسة خالؿ الفترة الممتدة ما بيف )
احات الزراعية عمغ كرت تمؾ المسط( مزرعة كقد ت1515ـ( إلغ )1995

حساب األراضي المغطاة باألشجار كالشجيرات الطكيمة المعمرة مما نتج 
عنو تدىكر شديد في الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة كخاصة الغطاء 

فيي  ،مزراعةلالنباتي الشجرم الذم انحسر في أماكف ضيقة التي ال تصمح 
في أماكف ضيقة ال  إف نجت مف عمميات التكسع الزراعي بسبب انحسارىا

التحطيب كالتفحيـ التي  مف عمميات كمزراعة فال يمكف أف تنجلتصمح 
 .تحدث ليذه االشجار

ـ( 2553أما في السنكات األخيرة مف القرف الماضي حتغ سنة )
( مزرعة في 183استصمحت حيازات قزمية بما عدد ىذه الحيازات بمنطقة )

ر ففي بمدة تاكنس بما عدد ( ىكتا915حيف بمغت مساحة ىذه الحيازات )
 ان ( ىكتار 665( مزرعة بمساحة بمغت )133ىذه الحيازات القزمية اليامشية )

( مزرعة بمساحة 55أما في بمدة جردس بما عدد ىذه الحيازات القزمية )
 ( ىكتار.255كصمت )
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 (11-1جدكؿ )
 ـ(1992ـ حتى سنة 1981التطكر العددم لممزارع بمنطقة مف سنة )

 ياف مساحة ىذه المزارع باليكتارمع ب

 المنطقة
 عدد المزارع 
 المممكة 

 ـ(1981سنة )

 المساحة باليكتار
 ـ(1981سنة ) 

 عدد المزارع
 المممكة  

 ـ(1992سنة )

مساحة المزارع 
 باليكتار

 16111 244 11791 194 تاكنس
 11111 117 9172 162 جردس
 17161 821 11162 629 المجمكع

 المصدر : 
حصاء كالتعداد نتائج حصر الحائزيف الزراعيكف الميبية، أمانة الخطيط، مصمحة اإلاىيرية العربية الجم .1

ألشجار، كحيازاتيـ الزراعية مع بياف مساحة الحيازات باليكتار كعدد الحيكانات كالدكاجف كخاليا النحؿ كعدد ا
 المرجع السابؽ . 1992

امة لمزراعة كالثركة الحيكانية كالبحرية شعبية المرج سابقان، الدراسة الميدانية: أمانة المجنة الشعبية الع .1
 .1114المشركع األكسط الزراعي، بيانات غير منشكرة، المرج، صيؼ 

( فكؿ ىذه الحيازات اليامشية 13-3)كما ىك مكضح بالجدكؿ 
مع العمـ  ،ساب الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقةحاستصمحت عمغ 

خارج مخطط المزارع المممكة  قطع أراضو أف ىذه الحيازات عبارة عف 
 ،( ىكتارات15-3كالخاضعة لقانكف االنتفاع تتراكح مساحتيا ما بيف )
كلكف نتيجة لزيادة  ؛كعادة ما تككف مغطاة بالغطاء النباتي الطبيعي

نتاج كتزايد متطمباتيـ مف الغذاء كاإل السكانية في المناطؽ الريفية
عمغ السكف فينا يضطر المزارع إلغ  الحيكاني كرافؽ ذلؾ زيادة الطمب

استصالح ىذه األراضي القزمية حتغ يتسنغ لو إصدار كتيب حيازة 
سالؾ الشائكة األزراعية يستفيد منو في الحصكؿ عمغ الحبكب ك 

كحضائر الحيكانات الجاىزة كالقركض الزراعية كغيرىا مف المعدات 
 .(1)ة بالزراعةمزراعة كتربية الحيكانات مف الجيات المختصلالالزمة 
 

                                                           
(2)

الدراسة المٌدانٌة: أمانة اللجنة الشعبٌة للزراعة والثروة الحٌوانٌة والبحرٌة، شعبٌة المرج سابقاً، المشروع  

 م.3125األوسط الزراعً، بٌانات غٌر منشورة، صٌف 
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 (11-1جدكؿ )
 (1111عدد الحيازات القزمية في منطقة الدراسة خالؿ عاـ )

 المنطقة
 1111الحيازات القزمية خارج مخطط المزارع سنة 

 المساحة باليكتار عدد المزارع
 662 111 تاكنس
 121 21 جردس
 912 181 المجمكع

 المصدر: الجدكؿ مف إعداد الباحث بناءن عمى:
 السابؽ نفسو. رصدالم

أما في الفترة األخيرة فقط لكحظ ازدياد عممية التكسع الزراعي 
بطريقة عشكائية في ظؿ غياب  )*(يش(يأك ما يعرؼ محميان )بالتي

الييئات المتخصصة بحماية كتنمية الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة 
فقد أزيمت  ،بصفة خاصة كمنطقة الجبؿ األخضر بصفة عامة

عة مف األشجار كالشجيرات المعمرة التي تنمك بتراضي مساحات كاس
 ،ـ(2512ىكتار( عاـ ) 155) كصمت الغ السكيؿ بمنطقة جردس 

كما أزيمت مساحات كاسعة مف نباتات المجمكعة السابقة التي تنمك 
العاـ كما نفس ىكتار( في 65) زير بمنطقة جردس بمغتبتراضي الزرا

كما  ،ـ مف أراضي بكذيافالعانفسو ىكتار(  15أزيمت مساحات )
أزيمت مساحات مف األنكاع النباتية السابقة التي تنمك بتراضي األفراح 

إلغ إزالة مساحات األخرل  ـ( إضافةن 2514في نفس المنطقة عاـ )
كلكف  ،ـ(2514قرارك بكيكنس بمنطقة تاكنس عاـ )إراضي تتنمك ب

نما استغمت أراضييا كمخططات سكنية ،ليس لغرض الزراعة  كا 
 . (1)كتجارية

كمما زادت عمميات التكسع الزراعي كمما  أنو كمما سبؽ يتضح
ألف زيادة مساحة  ؛انحسرت كتدىكرت مساحة الغطاء النباتي الطبيعي

                                                           
)*(

الل التهٌٌش : هو مصطلح محلً ٌطلقه سكان منطقة الدراسة على عملٌة إزالة الغطاء النباتً الطبٌعً واستغ 
 أراضٌه لزراعة محصول القمح والشعٌر.

(2)
الدراسة المٌدانٌة: مقابلة شخصٌة مع مالك األراضً فً السوٌل والزرازٌر وبوذٌان واألفراح بمنطقة  

 م. 3125522528جردس وإقرارو بوٌونس بمنطقة تاكنس بتارٌخ: 
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األراضي الزراعية يككف عمغ حساب تقمص مساحات مف األحراش 
الطبيعية مما يؤ ر سمبان عمغ الغطاء النباتي الطبيعي كالذم يؤ ر بدكره 

التربة كعمغ غيرىا مف مككنات النظـ البيئة بيذه األراضي التي عمغ 
 قد يككف ليا نتائج ال يحمد عقباىا.

 الرعي الجائر 4.1.1
يقصد بالرعي الجائر تحميؿ المرعغ بتعداد كبيرة مف الحيكانات 
أك بتنكاع معينة مف الحيكانات ال تتفؽ مع طبيعية كطاقة المرعغ 

رعغ لدرجة كبيرة مف الضغط الحيكاني كمف  ـ يتعرض الم، الغذائية
إلغ الظكاىر السمبية  إضافةن  (2)يؤدم إلغ سرعة تدىكر الغطاء النباتي

األخرل كانجراؼ التربة كظيكر نباتات تم ؿ مرحمة متدنية في التعاقب 
ككمما اشتد التدىكر ظيرت مجتمعات نباتية أقؿ قدرة في  ،النباتي

أما بسبب طعميا  ،ية منخفضةالمحافظة عمغ البيئة كذات قيمة رعك 
غير المستساغ أك بسبب احتكائيا عمغ بعض المركبات السامة كتظير 

 .(1)عندما تقؿ نسبة النباتات األكجية أك المستساغة
كما يساىـ الرعي الجائر في تدىكر الغطاء النباتي عف طريؽ 

مما يؤ ر سمبان عمغ نمك ىذه  ،دكس حيكانات الرعي لنباتات المرعغ
تات مف ناحية كعمغ التربة مف ناحية أخرل عف طريؽ إزاحة النبا

 (2)الغطاء النباتي الكاقي ليا كسحؽ التربة في المرعغ كغمؽ مساميا
مما  ،بفعؿ ك رة دكس الحيكانات ليا بتقداميا خالؿ مكسـ الرطكبة

يؤدم إلغ ضعؼ تسرب الماء داخؿ التربة كبالتالي تجرم مياه 
 .األمطار في شكؿ سيكؿ جارفة

                                                           
(3)

 .266، المرجع السابق صمع بٌئته البٌئة واإلنسان: دراسة فً مشكالت اإلنسانزٌن الدٌن عبدالمقصود،  
(2)

عامر مجٌد آغا وسعٌد العوامً، "بعض مؤشرات تدهور الغطاء النباتً فً منطقة الجبل األخضر، )بحث  

 .3م، ص::2غٌر منشور( مقدم للمؤتمر الجغرافً السادس، جامعة درنة، كٌة اآلداب، 
(3)

تصحر فً شمال أفرٌقٌا، األسباب والعالج، محمد عبدالنبً بقى، ترجمة عبدالقادر مصطفى المحٌشى، ال 

 .77المرجع السابق ص
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كمف أبرز المؤشرات التي تدؿ عمغ تعرض الغطاء النباتي في 
 لرعي الجائر ما يمي:امنطقة الدراسة 

حدكث تبدالن في التركيب النكعي لمغطاء النباتي في منطقة الدراسة   (1
مف نباتات عالية االستساغة الرعكية إلغ ظيكر أنكاع أخرل غير 

األنكاع النباتية  كما تعرضت ،مستساغة كمتدنية في القيمة الرعكية
عالية االستساغة الرعكية لالنقراض كنبات الزيتكف البرم 

Oleaeuropaea عدد األنكاع النباتية غير مستساغة م ؿ  تكزاد
كبصؿ الفرعكف  ،Arumcyenaicumنبات الرينش 
Urqineamartime. 

ارتفاع ك افة أكراؽ كأغصاف بعض األشجار الغابية المرتفعة نسبيان   (2
العميا بسبب عدـ مقدرة معظـ حيكانات الرعي الكصكؿ إلغ  في األجزاء

ىذه األجزاء كحدكث تقميـ كندرة لألكراؽ ىذه األشجار في األجزاء 
السفمغ بسبب سيكلة كصكؿ حيكانات الرعي ليذه األجزاء باألخص 

 (.4-3الماعز الصكرة )

 (.2-1)اختالط حيكانات الرعي في المرعغ بتعداد كبيرة الصكرة  (3
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 ( 4-1صكرة )
رتفاع كثافة أغصاف كأكراؽ بعض األشجار كالشجيرات في األجزاء العميا ا

ر كخاصة األغناـ التي ال جزاء السفمى التي تتعر ض لمرعي الجائمقارنة باأل
 شجار بعكس الماعزتستطيع تسمؽ األ

 
 المصدر : السابؽ نفسو.

 

 (2-1صكرة )
 داد كبيرةعأاختالط الحيكانات الرعي في المرعى ب

 
 المصدر : السابؽ نفسو.
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كما أف أغمب أصحاب  ،ك رة الحظائر تربية الحيكانات بالمنطقة  (4
مما يدؿ عمغ تعرض  ،ائر ىـ مف سكاف المنطقة المقيمكفضىذه الح

كمف أىـ األسباب  مرعي بشكؿ مستمرلالغطاء النباتي في المرعغ 
 يمي:التي تقؼ كراء حدكث الرعي الجائر بالمنطقة ما 

 .تزايد أعداد الحيكانات الرعي بمنطقة الدراسة كتكزيعيا الجغرافي . أ

( أف أعداد الحيكانات بالمنطقة قد 14-3حظ مف الجدكؿ )لك 
سنة( الكاقعة ما بيف سنتي  21شيدت ارتفاع كبيران عمغ مدل )

 ،مما تسبب في تدىكر الغطاء النباتي بالمنطقة ،ـ(1987-2558)
ادة إلغ تكفر الك ير مف مصادر مياه سقاية كيرجع السبب في ىذه الزي

الحيكانات كتحسف الخدمات البيطرية التي أدت إلغ تناقص معدالت 
كيمكف تتبع تمؾ الزيادة في أعداد حيكانات  ،مكت الك ير مف الحيكانات

 الرعي كتكزيعيا الجغرافي عمغ النحك التالي:

 أكالن: األغناـ كالماعز
أف عدد األغناـ كالماعز ( 14-3يتضح مف خالؿ الجدكؿ )

األخرل حيث بما عددىا في المنطقة أنكاع الماشية تتفكؽ عمغ باقي 
رأسان( ككاف أغمبيا يتركز في تاكنس كجردس  44961ـ( )1987سنة )

كيمييا جردس التي  ،رأسان( 27555حيث بما عدد الرؤكس في تاكنس )
لبنية حيث  ـ ا ،رأسان( 16725بما عدد رؤكس األغناـ كالماعز فييا )
 رأسان(. 1236بما عدد رؤكس األغناـ كالماعز فييا )

كتزايدت أعداد الضتف كالماعز بالمنطقة بشكؿ كبير حتغ 
ـ( كالزالت 1995رأسان( في عاـ ) 95515كصؿ عددىا إلغ نحك )

منطقة تاكنس تحتؿ المرتبة األكلغ مف حيث عدد رؤكس األغناـ 
 46275اعز فييا إلغ )حيث كصؿ عدد رؤكس الضتف كالم ،كالماعز
كتحتؿ منطقة جردس المرتبة ال انية فكاف عدد رؤكس الضتف  ،رأسان(
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 ـ تمييما منطقة البنية التي ازدادت فييا  ،رأسان( 34845كالماعز بيا )
 رأسان(. 4455أعداد األغناـ كالماعز إلغ )

ـ( فقد تزايدت أعداد قطعاف األغناـ 2558أما في عاـ )
كمازالت منطقة تاكنس  ،رأسان( 135353إلغ )كالماعز بحيث كصمت 

تحتؿ المرتبة األكلغ في أعداد األغناـ كالماعز حيث بما عدد رؤكس 
كجاءت منطقة جردس في  ،رأسان( 66577فييا ) األغناـ كالماعز

 ،رأسان( 59176المرتبة ال انية فقد بما عدد رؤكس األغناـ كالماعز )
عداد األغناـ أبة األخيرة في أما منطقة البنية مازالت تحتؿ المرت

 رأسان(. 5155كالماعز حيث بما عدد رؤكس األغناـ كالماعز بيا )
 : األبقار ثانيان 

تحتؿ األبقار المرتبة ال انية بعد األغناـ كالماعز مف حيث ك رة 
حيث بما عددىا في  ،أعداد الرؤكس حيكانات الرعي في منطقة الدراسة

ككاف معظميا ينتشر في  ،رأسان( 842ـ( نحك )1987المنطقة عاـ )
 ،رأسان( 462منطقة تاكنس التي كصؿ عدد رؤكس األبقار فييا إلغ )

 ـ تتتي  ،رأسان( 325كيمييا منطقة جردس التي بما عدد الرؤكس فييا )
 رأسان(. 65منطقة البنية التي بما عدد رؤكس األبقار بيا )

بقار ـ( فكصؿ إجمالي األ1995كتطكرت ىذه األعداد في عاـ )
حيث ارتفعت أعداد األبقار في منطقة تاكنس  ،رأسان( 1222بالمنطقة إلغ )

 755كيمييا منطقة جردس التي بما عدد األبقار بيا ) ،رأسان( 979إلغ )
كأخيران منطقة البنية التي تطكر فييا عدد رؤكس األبقار تطكران  ،رأسان(

 رأسان(. 249إلغ )كصمت ممحكظان بحيث 
شيدت المنطقة تطكران بسيط في زيادة عدد  ـ(2558كفي عاـ )

 2342فقد بما إجمالي أعداد رؤكس األبقار بالمنطقة ) ،رؤكس األبقار
 1232كأغمبيا يتركز في منطقة تاكنس حيث بما عدد رؤكسيا ) ،رأسان(
 ،رأسان( 1114كيمييا منطقة جردس التي بما عدد الرؤكس فييا ) ،رأسان(

 ،رأسان( 462يث ال يتجاكز عدد رؤكس األبقار )كأخيران تتتي منطقة البنية ح
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كيرجع ارتفاع عدد األبقار في شماؿ منطقة الدراسة بسبب مالئمة الظركؼ 
أما عف انخفاض أعداد حيكانات الرعي في منطقة البنية ذلؾ راجع  ،لتربيتيا

أما عف  ،إلغ االنخفاض في عدد السكاف مقارنة بمنطقة جردس كتاكنس
األبقار باالتجاه جنكبان ذلؾ راجع إلغ سيادة الظركؼ سبب انخفاض أعداد 

مالئمة لتربيتيا تدريجيان بالتكغؿ جنكبان كارتفاع درجات الحرارة كقصرة الغير 
كبالتالي تـ استبداؿ  ،دكرة حياة األعشاب المفضمة لدييا كزيادة حدة التدىكر

عشاب األبقار باألغناـ كالماعز ألنيا أك ر قدرة عمغ االستفادة مف األ
 كالحشائش كالنجيميات القصيرة.

 : اإلبؿ ثالثان 
تعد  اإلبؿ أقؿ حيكانات الرعي انتشاران بالمنطقة كذلؾ لعدـ مالءمة 

ـ( حكالي 1987فقد بما عددىا في المنطقة عاـ ) ،ظركؼ المراعي لتربيتيا
ككاف معظـ ىذه أعداد تتركز في منطقة تاكنس التي بمغت  ،رأسان( 535)

 ـ تتتي منطقة جردس في المرتبة ال انية حيث  ،(411يا )عدد الرؤكس ب
كلـ يسجؿ أم عدد مف  ،رأسان( 124كصؿ عدد رؤكس اإلبؿ حكالي )

قطعاف اإلبؿ في البنية كقد أخذت في تزايد حتغ كصؿ عددىا عاـ 
ككانت تاكنس أيضان في المرتبة  ،رأسان( 1337ـ( إلغ حكالي )1995)

 رأسان(. 945ؿ فييا )األكلغ حيث كصؿ عدد رؤكس اإلب
ؿ فييا بة ال انية التي بما عدد رؤكس األب ـ منطقة جردس في المرت

ككاف أدنغ عدد قد سجؿ في منطقة البنية حيث بما عدد  ،رأسان( 387)
ـ( فقد كصؿ إجمالي 2558أما في عاـ ) ،(ؤكسر  15رؤكس اإلبؿ فييا )

ز معظميا أيضان كيترك ،رأسان( 1845عدد الرؤكس في المنطقة إلغ حكالي )
رأسان(،  1523بؿ فييا إلغ )في منطقة تاكنس حيث كصؿ عدد رؤكس اإل

كلـ  ،رأسان( 817 ـ منطقة جردس فقد بما عدد رؤكس اإلبؿ فييا إلغ )
 يسجؿ أم عدد مف قطعاف اإلبؿ في منطقة البنية.

أف أعداد األغناـ كالماعز فاقت أعداد حيكانات  كمما سبؽ يتضح
بب مقدرتيا عمغ استغالؿ النباتات في المراعي الطبيعية الرعي األخرل بس

كخاصة المستساغة منيا كليا قابمية عمغ البحث عف  مار النباتات كبذكرىا 
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كما أنيا تتكؿ األكراؽ كال مار  ،عمغ سطح التربة كأكميا في مكسـ الجفاؼ
كتفضؿ العشبيات كالنجيميات المفترشة كيمكنيا أف تتكؿ كؿ شيء عند فقر 

كما أف ليا القدرة عمغ تحمؿ درجات الحرارة المرتفعة كضعؼ  ،(1)مراعيال
راعي أضؼ إلغ ذلؾ أف الظركؼ الطبيعية بالمنطقة مالئمة مإنتاجية ال

لتربيتيا كمما جعميا في تزايد أيضان ىك تفضيؿ المكاطنيف لمحـك األغناـ 
 كالماعز عف لحـك األبقار كاإلبؿ.

 (14-1جدكؿ )
 ـ(1118-1987نات الرعي في منطقة الدراسة خالؿ الفترة مف )تزايد أعداد حيكا

المنطقة / تزايد 
 عدد الحيكانات

 اإلبؿ األبقار األغناـ كالماعز
1987 1992 1118 1987 1992 1118 1987 1992 1118 

 817 187 114 1114 711 111 29176 14841 16712 جردس
 / 11 / 461 149 61 2111 4411 1116 البنيو

 1111 941 411 1111 979 461 66177 46171 17111 نستاك
إجمالي الرؤس في 

 1841 1117 212 1141 1111 841 111121 91211 44961 المنطقة

 -: المصدر
الجماىيرية العربية الميبية، أمانة التخطيط مصمحة االحصاء كالتعداد النتائج النيائية لمتعداد الزراعي العاـ  .1

 المصدر السابؽ . 2514 ر منشكرةبيانات غي 1987

الجماىيرية العربية الميبية، الييئة الكطنية لممعمكمات كالتك يؽ نتائج حصر الحائزيف الزراعيف كحيازاتيـ  .2
الزراعية مع بياف مساحة الحيازات باليكتار كعدد الحيكانات كالدكاجف كخاليا النحؿ كعدد األشجار الفرع البمدم 

 ـ المصدر السابؽ . 1995 راعي العاـجردس األحرار نتائج التعداد الز 

الدراسة الميدانية أمانة المجنة الشعبية لمزراعة كال ركة الحيكانية كالبحرية بشعبية المرج، قسـ اإلنتاج الحيكاني،  .3
 .2514مكت اإلحصاء الحيكانات، بيانات غير منشكرة، صيؼ 

العبيد، بيانات غير منشكرة، صيؼ  قطاع الزراعة كال ركة الحيكانية كالبحرية بالمجمس المحمي، جردس .4
 ، المصدر السابؽ.2514

ـ بمجمة جردس كمعادف تعداد مف عاـ 1995مقابمة شخصية مع األستاذ حسف صاح احسيف، مدير تعداد  .5
 .25/5/2514بتاريخ  2556حتغ عاـ  1984

                                                           
(2)

مجلة الزراعة والمٌاه نبٌل إبراهٌم حسن "التكامل والتنافس الحٌوانً بمراعً المناطق الجافة وشبه الجافة"  

، دمشق ، المركز العربً لدراسات المناطق الجافة واألراضً القاحلة )أكساد(بالمناطق الجافة فً الوطن العربً

 .36م، ص1::2العدد الحادي عشر، ٌولٌو، 
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كتتتي األبقار في المرتبة ال انية بعد األغناـ كالماعز مف حيث 
قتصر عمغ الحقكؿ الزراعية حيث تسكد النجيميات العدد ألف تربيتيا ت

كما تعتمد عمغ بقايا المحاصيؿ الزراعية بعد حصادىا أك ما  ،الطكيمة
كما تقدـ األعالؼ التكممية ليا كمف  ـ فيي  ،يعرؼ محميان )بالقصمة(

تعتبر أقؿ خطكرة عمغ الغطاء النباتي بالمنطقة مقارنة باألغناـ 
 كالماعز.

قؿ حيكانات الرعي انتشاران بالمنطقة بسبب عدـ أما اإلبؿ فيي أ
مالئمة ظركؼ المراعي لتربيتيا كضيؽ مساحات المراعي ككعرة سطح 

 األرض كتناقص النباتات المفضمة لدييا.
السمكؾ الرعكم لدل حيكانات المرعى كأثره عمى الغطاء النباتي  . ب

 بالمنطقة 

ت يره يختمؼ السمكؾ الرعكم لمحيكانات مف نكع آلخر كمدل ت
عمغ الغطاء النباتي في المنطقة فكؿ حيكاف لو سمكؾ معيف في الرعي 
يختمؼ عف الحيكاف اآلخر كما أف لكؿ نكع مف الحيكانات الرعكية 

عية معينة مف النباتات التي ترعغ عمييا فيما يمي عرض لذلؾ ك ن
 السمكؾ.

 :األغناـ .1

تعد األغناـ مف أجكد الحيكانات التي ترعغ األعشاب كخاصة 
فيي ليا ميؿ  ،النباتات المستساغة كترعغ عادة في األراضي المنبسطة

كما أنيا تقضي كقتان أطكؿ في  ،شديد لمرعي السفمي كبجكدة عالية
ح ان عف غذائيا كعادة ما يككف الرعي في فصؿ بالرعي كالتجكاؿ 

 ـ تبدأ في  ،صباحان( 9الصيؼ مف الصباح الباكر حتغ الساعة )
كما لكحظ بتف  ،(مساءن  11( حتغ الساعة )مساءن  5الرعي مف الساعة )

األغناـ تنقب التربة بح ان عف جذك النباتات بيا خاصة عند الجكع 
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الشديد في فترات الجفاؼ مما يؤدم إلغ تقميؿ نمك الجذكر كبالتالي 
  .(1)تؤ ر عمغ إنتاجية النباتات الحكلية كالمعمرة

 :الماعز .2

كية عمغ المرعغ بسبب يعد الماعز مف أخطر الحيكانات الرع
دقة حكافزه كسرعة حركتو حيث يعمؿ عمغ تفتيت التربة كتعريضيا 

 ،كتسبب بتسمقيا بمقدمة أرجميا في كسر أفرع النباتات ،لفعؿ الرياح
كما يتسبب في قتؿ الحشائش كيصؿ إلغ المناطؽ التي ال يستطيع 

 ،(1)غيره مف الحيكانات الكصكؿ إلييا كالمرتفعات كالسفكح المنحدرة
 ( قدرة الماعز عمغ تسمؽ األشجار.6-3كتكضح صكرة )

 (6-1صكرة )
  ةرجمأقدرة الماعز عمى تسمؽ االشجار بمقدمة  

 شجار كالشجيراتأفرع األمما يترتب عميو كسر 

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

 
 
 
 

                                                           
(2)

عبدالمنعم موسى علً امبارك "تدهور النباتات الطبٌعٌة فً المنطقة الممتدة ما بٌن البٌاضة وزاوٌة العرقوب  

 .2:4دراسة جغرافٌة" المرجع السابق، ص
(2)

ضر فً المنطقة الممتدة ما بٌن بالقاسم محمد بوبكر الجارد "تدهور المراعً الطبٌعٌة فً جنوب الجبل األخ 

 .:25تاكنس مراوه الخروبة ذروه" المرجع السابق ص
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 :األبقار .3

تستخدـ األبقار لسانيا في جميع العمؼ كتقكـ بالشد كالقطع 
مف الرعي في اقتالع بعض النباتات ذات الجذكر  كيسبب ىذا السمكؾ

كتفضؿ األبقار النجيميات الطكيمة التي ال يقؿ طكليا عف  ،السطحية
 كبالتالي فيي تفضؿ الرعي السفمي. ،سـ( 15-15)
 :اإلبؿ .4

تتميز اإلبؿ عف غيرىا مف حيكانات الرعي بمقدرتيا عمغ 
مؿ العطش كليا العيش في ظركؼ المراعي الفقيرة كليا القدرة عمغ تح

 ،القدرة عمغ تناكؿ غذائيا مف الشجيرات كالنباتات الممحية كالشككية
 35كتفضؿ اإلبؿ في رعييا السير إلغ مسافات طكيمة تبما حكالي )

 .(1)كـ( في المراعي الجيدة 85كـ( في المراعي الفقيرة ك)
كتعد اإلبؿ أقؿ القطعاف المتكاجدة في المنطقة عددان بسبب عدـ 

الظركؼ لتربيتيا كضيؽ مساحات المراعي ككعرة سطح  مالئمة
 األرض.

أف األغناـ كالماعز ىي أخطر الحيكانات  كمما سبؽ يتضح
عددىا كسمككيا  ةر  الرعكية في المنطقة عمغ الغطاء النباتي نظران لك
بذكر كسرعة تحركيا الالرعكم المتم ؿ في قدرتيا عمغ تناكؿ ال مار ك 

بة كجعميا معرضة لتعرية كقدرة الماعز عمغ الذم يؤدم إلغ تفتيت التر 
 تسمؽ األشجار ككسر أفرعيا. 

 اليجرة المكسمية لمرعاة ج.
يتكافد عمغ جنكب منطقة الدراسة الك ير مف قطعاف األغناـ كالماعز 
مع بداية فصؿ الخريؼ بسبب ىجرة الرعاة المكسمية مف الشماؿ المنطقة 

بط ىذه الحركة بسقكط األمطار إلغ جنكبيا بح ان عف المراعي الجيد كتر 
بالدرجة األكلغ نتيجة الستغالؿ تمؾ األراضي في زراعة المحاصيؿ مع 
بداية مكسـ سقكط األمطار كضيؽ بقية األراضي غير المستغمة ككعكرتيا 

                                                           
(2)

 .:25المرجع نفسه، ص 
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باإلضافة إلغ انخفاض درجات الحرارة التي تؤدم إلغ تتخير نمك ك 
مر الذم يجبر مربي ىذه األعشاب كالشجيرات الحكلية المفضمة لمرعي األ

حيث تتكفر ، القطعاف عمغ التحرؾ نحك أراضي جنكب الجبؿ األخضر
فضالن عف الدؼء النسبي الذم  ،رعكية شاسعة نسبيان  مساحات أراضو 

يساعد عمغ نمك أعشاب المراعي مبكران عقب سقكط األمطار مباشرة 
تتحرؾ  كتستقر ىذه القطعاف في المراعي الجنكبية حتغ فصؿ الربيع  ـ

 . (1)نحك الشماؿ كىكذا
كبالتالي تشكؿ ىذه اليجرة تكدس أعداد كبيرة مف القطعاف في 
أماكف معينة مف منطقة الدراسة إلغ جانب قطعاف المنطقة المستقرة 
في ىذه األماكف ضغطان رعكيان كبيران عمغ ىذه األماكف كفي كقت مبكر 

 ،عي المبكرمف مكسـ الرعي كيتسبب في حدكث الرعي الجائر كالر 
كمف  ـ تتعرض أراضي المراعي بالمنطقة لسرعة تدىكر الغطاء 

 النباتي الطبيعي.
 د. استقرار الرعاة )الرعي المستمر( :

لـ تعرؼ حرفة الرعي في الماضي استقرار فيي عبارة عف 
ىجرة مكسمية بيف الشماؿ كالجنكب كلكف شيدت حرفة الرعي استقرار 

اضي بسب التنمية الزراعية التي شيدتيا ات مف القرف الميفي ال مانين
مف إقامة المزارع االستيطانية كبناء الخزانات كالصياريج  المنطقة

كالسدكد التعكيقية لتخزيف المياه بمراكز االستيطاف مف أجؿ تكفير 
نشاء الطرؽ المعبدة لربط المناطؽ الزراعية  المياه لسقاية الحيكانات كا 

التيار الكيربائي إلغ معظـ مراكز  ؿيكتكص ان كالرعكية ببعضيا بعض
ر الذم شجع عمغ استقرار الك ير مف مربي القطعاف ماالستيطاف األ

مما عرض الغطاء النباتي في المنطقة لمرعي المتكاصؿ عمغ مدار 

                                                           
(2)

عبدالعزٌز خالد الصغٌر "أسباب انتشار التعرٌة االخدودٌة ونتائجها على طول مجرى واد الخروبة دراسة  

 .262فً الجغرافٌا الحٌوٌة" المرجع السابق ص
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يص في مساحة الغطاء مكقد نتج عف ىذا الرعي المتكاصؿ تق ،السنة
 نمك كتتجدد.النباتي كتدىكره كعدـ إعطاء فرصة لمنباتات لكي ت

 ىػ. الرعي المبكر :
يقصد بالرعي المبكر ىك الرعي كالنبات ال يزاؿ في مرحمة 
مبكرة مف نمكه كتطكره حيث أف الرعي في فترات مبكرة في مكسـ 

كمف  ،يؤ ر في سير عممية ادخار كاستيالؾ الغذاء في النبات ،الربيع
اف بالنمك كما أف الرعي المبكر ال يعطي فرصة لمسيق ،تككيف البذكر

مجددان مما يسبب أحيانان في مكت البادرات أك اقتالعيا مف جذكرىا 
ككذلؾ يؤدم الرعي المبكر إلغ تصمب التربة مما يؤ ر سمبان عمغ 

كتتت ر جنكب منطقة الدراسة بيذا النكع مف الرعي  ،(1)تطكر النبات
بسب اليجرة المكسمية لمرعاة مف الشماؿ إلغ الجنكب حيث ترعغ 

ف عمغ النباتات الطبيعية في مكسـ مبكر مف نمكىا مما يقكد القطعا
الغطاء النباتي في جنكب المنطقة إلغ تدىكر سريع في نكعيتو كتقمص 

 كبير في مساحتو.
مما سبؽ يتضح أف المنطقة تعاني مف مشكمة الرعي الجائر 
بجميع أنكاعو مما شكؿ عبئان  قيالن عمغ الغطاء النباتي الطبيعي 

أدل إلغ حدكث عممية تبدؿ في نكعية الغطاء النباتي مف بالمنطقة ك 
نباتات مستساغة كذات أىمية في المحافظة عمغ البيئة كانتشار نباتات 
أخرل غير مستساغة كعديمة األىمية كما أدل إلغ حرماف الك ير مف 
األنكاع النباتية مف فرصة التجديد الطبيعي كبالتالي أصبحت ميددة 

 باالنقراض.
 
 
 

                                                           
(2)

علً امبارك "تدهور النباتات الطبٌعٌة فً المنطقة الممتدة ما بٌن البٌاضة زاوٌة العرقوب  عبدالمنعم موسى 

 .2:5دراسة جغرافٌة" المرجع السابق ص



  

221 

  

 الحرائؽ المتعمدة كحرائؽ اإلىماؿ 2.1.1
أدت عمميات الحرؽ المتعمد كالحرائؽ الناجمة عف اإلىماؿ إلغ 

كتعتبر  ،تناقص مساحات كاسعة مف الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة
الحرائؽ مف أىـ كأبرز الظكاىر التي تصيب التجمعات النباتية قديمان 

ت الحية كالميتة عمغ حد فالحرائؽ تمتيـ التجمعات النباتا ،كحدي ان 
كىذا بدكره يؤ ر في فيزيائية التربة ألف النباتات تحتكم عمغ  ،سكاء

مما يكسب التربة  ،المعادف التي تحمميا النيراف كتعيدىا إلغ التربة
أما إذا كانت النيراف شديدة كمستمرة  ،خصكبة كيرفع نسبة الديباؿ فييا

كبتيا كنسبة الديباؿ منيا مما فدنيا تدمر التربة كتفقدىا رط ،طكيمةمدة 
ضعاؼ عممية التجدد الطبيعي  يؤ ر في انخفاض خصكبة التربة كا 

عاقة نمكىا ، كما أف تكرار الحرائؽ عمغ نفس المساحة في (2)لمغاية كا 
كما أنيا تؤدم إلغ  ،مدة قصيرة يحـر النباتات مف فرصة تجديد نفسيا

 .(1)مكت البذكر كالبادرات الحدي ة
كاع النباتية في مدل استجابتيا أك مقاكمتيا لتت ير كتختمؼ األن

النيراف حيث تحافظ بعض التجمعات النباتية عمغ بقائيا كسط األنكاع 
كتعد مجمكعة األشجار كالشجيرات الغابية التي تنمك  ،النباتية األخرل

في الجزء الجنكبي الغربي مف منطقة الدراسة أك ر النباتات بالمنطقة 
الحرؽ المتعمد كحرائؽ اإلىماؿ بالرغـ مف أف الحرائؽ تعرضان لعمميات 

شب بشكؿ طبيعي بسبب عكاصؼ البرؽ أك جراء احتكاؾ نقد ت
تف معظـ ف ،أ ناء ىبكب رياح القبمي الجافة في أغصاف األشجار

الحرائؽ ك يران ما تعكد أسبابيا لسمكؾ اإلنساف حيث يقـك اإلنساف بحرؽ 
منفرد تحاشيان الندالع الحرائؽ األشجار كالشجيرات الغابية بشكؿ 

كما يقـك مالؾ األراضي بعمميات الحرؽ المتعمدة لمغابة  ،الكبيرة
                                                           

(3)
علً عبد علً عودة، "تالشً الغطاء النباتً فً المنطقة الممتدة ما بٌن مسة والقبة" المرجع السابق  

 .392ص
(2)

، "تدهور النباتات الطبٌعٌة فً المنطقة الممتدة ما بٌن خوالن جنوباً وخط ناصر علً مفتاح سلٌمان العمرونً 

 .3:8الساحل شماالً بالجبل األخضر" المرجع السابق ص
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السيارات برمي  ككما يقكـ سائق ،لغرض زراعة أراضييا بالحبكب
قد يقـك بعض ك أعقاب السجائر دكف إطفائيا عند عبكرىـ الغابة 

منيا عف طريؽ  كالتخمص الغابة ف بدلقاء النفايات داخؿيالسكاف المحمي
الحرؽ مما يتسبب في حرؽ األشجار كشجيرات القريبة مف مكاف 

 .(7-3الحريؽ الصكرة )
 ( 7-1صكرة )

تخمص السكاف المحمييف مف النفييات المنزلية بالحرؽ مما يترتب عميو حرؽ 
 شجار كالشجيرات القريبة مف مكاف الحريؽاأل

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

بسيط في نشكب حرائؽ كبرل في كقد يسبب ىذا الحريؽ ال
فيي تعد أحدل  ،دكاخؿ الغابة أضؼ إلغ ذلؾ صناعة الفحـ النباتي

 أىـ أسباب الحرائؽ التي غالبان ما تتركز ىي األخرل في دكاخؿ الغابة.
لقد تعرض الغطاء النباتي في منطقة الدراسة إلغ حرائؽ شديدة 

سعة مف كاقع مختمفة مف المنطقة كشممت مساحات كامفي  تنشب
النباتات الطبيعية كمف أشير ىذه الحرائؽ حريؽ غكط الرحيبة الذم 

ـ( جراء االىماؿ في إشعاؿ النيراف 1943اندلع في نياية صيؼ سنة )
أ ناء ىبكب رياح القبمي الجافة في مف قبؿ أحد السكاف المحمييف 
يا ليكمان( حيث التيمت النيراف خال 35كاستمر اشتعاؿ ىذا الحريؽ )

ت شاسعة مف غابات التي كانت تنمك ك يفة كتتتلؼ غالبان مف مساحا
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بعض الشمارم كالسخاب كفي الكقت الراىف انقرضت ك العرعر كالبطـك 
باست ناء أشجار البطكـ المتفرقة  ،تمؾ الغابة مف أراضي غكط الرحيبة

كالمتدىكرة عالكة عمغ ذلؾ تسبب ىذا الحريؽ في نفكؽ الك ير مف 
كقد ترتب عمغ ىذا الحريؽ غزك نباتات  (1)كالبريةالحيكانات الرعكية 

ـ( نشب حريؽ 1991كفي عاـ ) ،مجتمع الشبرؽ ليذه األراضي
حد أبالغابات التي تنمك مف البركؽ كحتغ سيرة بكذياف نتيجة إىماؿ 

أ ناء ىبكب رياح القبمي الجافة مما أدل في الرعاة في إشعاؿ النيراف 
( 2كـ 15ة مف الغابة تقدر )إلغ نشكب حريؽ التيـ مساحات كاسع

ح مف أياـ( عندما تغير اتجاه الريا 4ر )كتكقؼ ىذا الحريؽ بعد مرك 
كتسبب ىذا الحريؽ في اختفاء  ،الجنكبية الجافة إلغ الشمالية الباردة

الك ير مف أشجار كشجيرات العرعر كالشمارم كالسخاب كالزيتكف البرم 
 ،ش كنباتات عشبيوكالعمندا كبعض أشجار الخركب كشجيرات البرب

كأدت ىذه الحرائؽ إلغ إزالة بعض األنكاع النباتية الحساسة التي تتت ر 
بالحرائؽ لعدـ قدرتيا عمغ التجدد الطبيعي م ؿ نبات العرعر الفينيقي 

أما أشجار كشجيرات البطكـ فقد تجددت طبيعيان كنمت  ،كنبات الخركب
افة كحجمان مف نمكىا كلكف نمكىا كاف أقؿ ك نظران لمقاكمتيا لمحرائؽ 

 .(8-3الصكرة ) ،السابؽ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(2)

عبدالعزٌز خالد الصغٌر، "أسباب انتشار التعرٌة األخدودٌة ونتائجها على طول مجرى وادي الخروبة,  

 .274ص 273ص دراسة فً الجغرافٌا الحٌوٌة" المرجع السابق،
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 ( 8-1صكرة )
 ه السابؽ.ك قؿ كثافة كحجما مف نمأبعد تعرضو لمحرائؽ في بكذباف تجدد نبات البطكـ 

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

أ ناء الدراسة الميدانية لمغطاء النباتي تعرض بعض في قد لكحظ ك  
اصةن في المقرنات كالمطيمس كلبيرؽ محرؽ المتعمدة خلالنباتات الطبيعية 

كبكذياف كفي أقصغ جنكب منطقة الدراسة مف قبؿ مالؾ األراضي في ىذه 
نمك بشكؿ ك يؼ مما يعيؽ عممية تالمناطؽ ألف األشجار كشجيرات 

 .(9-3، الصكرة )الزراعة
 

 (9-1صكرة )
عممية  النيا تعيؽراضي لبيرؽ أفي الحرؽ المتعمد لالشجار كالشجيرات الطبيعية  

 الزراعة

 
 سابؽ نفسوالمصدر: ال
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حدكث بعض عمميات  في أ ناء الدراسة الحقميةحظ كما لك  
الصكرة  ،ف لالستمتاع بمنظر الناريالحرؽ المتعمدة مف قبؿ المتنزى

(3-15). 
 ( 11-1صكرة )

 راضي الحصاـرأفي  سمكؾ المتنزىييف كالسياح اتجاه الغابات الطبيعية

 
 سابؽ نفسوالمصدر: ال

غابات منطقة الدراسة مف أقؿ مناطؽ الجبؿ األخضر  دكتع 
تعرضان لمحرائؽ مقارنة بالحرائؽ التي تحدث في باقي أجزاء الجبؿ 

كلكف الحرائؽ التي تحدث في منطقة الدراسة  ،األخضر بشكؿ مستمر
طكيمة نتيجة لعدـ كجكد فرؽ  فييا مدة النيراف مندلعة تستمر ا

ككذلؾ نقص في السيارات  ،لحرائؽمتخصصة تككف ميمتيا إطفاء ا
كالمعدات الحدي ة لإلطفاء النيراف كعدـ كجكد مصادر مائية قريبة في 
ىذه المناطؽ كغيرىا مف المشاكؿ التي تتسبب في الخسائر فادحة في 

كما أف الحرائؽ التي اندلعت  ،الغطاء النباتي التي تنجـ عف الحرائؽ
ه الرياح مف جنكبية جافة في منطقة الدراسة تتكقؼ بسبب تغير اتجا

كىذا ما يتكد عدـ كجكد جيات مختصة بدطفاء  ردة،إلغ شمالية با
 النيراف بالمنطقة.
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كقد قضت الحرائؽ التي نشبت في منطقة الدراسة عمغ معظـ 
قادرة عمغ التجدد الطبيعي في مقدميا نبات الاألنكاع النباتية غير 

 ،دة في منطقة الدراسةالعرعر الفينيقي كنبات الخركب مف مكاقع عدي
 ،كأـ الجكابي ،كأـ صفاء ،فقد تالشت ىذه الغابات مف غكط الرحيبة

كفي بعض األجزاء مف  ،كسيدم سعد ،ككادم العبد ،كسيره بكذياف
حظ أف شجيرات البربش تحؿ محؿ أشجار العرعر كما لك  ،كادم البركؽ

حار رؽ محؿ أشبالفينيقي في سيرة بكذياف كالبركؽ كتحؿ شجيرات الش
كالرحيبة بعد تعرضيا لمحرائؽ حيث  ،كأـ الجكابي ،العرعر في أـ صفاء
أما  ،بربش في بكذياف كالبركؽ ةف أف خميفة الشعر ك يقكؿ السكاف المحمي

 .(1)شبرؽ ةفي الجكابي الرحيبة خميفة الشعر 
أما األنكاع النباتية األخرل القادرة عمغ التجديد الطبيعي فدف 

قؼ عمغ عدة عكامؿ طبيعية كمعدؿ سقكط تجددىا بعد الحرائؽ يتك 
األمطار السنكية كمدل تكافقيا مع درجة الحرارة كخصائص التربة 

كما أف انجراؼ التربة خاصة في المكاقع شديدة  ،الميكانيكية كالكيميائية
االنحدار نتيجة الند ار الغطاء النباتي بعد تعرضو لمحرائؽ يجعؿ 

كلمعكامؿ البشرية  ان يسير  ان غير  ان ع أمر عممية النمك كالتجدد في ىذه المكاق
كذلؾ مف خالؿ  ،الدكر األكبر في عرقمة عممية النمك كالتجديد الطبيعي
 .  (2)التكسع الزراعي كالقطع الرعي في المكاقع المحركقة

 
 
 
 
 

                                                           
(2)

 .3125-5-2مقابلة شخصٌة مع بعض سكان المنطقة بتارٌخ:  
(3)

ناصر علً مفتاح سلٌمان العمرونً "تدهور النباتات الطبٌعٌة فً المنطقة الممتدة ما بٌن خوالن جنوباً وخط  

 .413الساحل شماالً دراسة جغرافٌة" المرجع السابق ص
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 قطع األشجار كالشجيرات ألغراض مختمفة 6.1.1
كقطع يتعرض الغطاء النباتي في منطقة الدراسة لعمميات إزالة 

كاسعة مف قبؿ السكاف بيدؼ استغالؿ أخشابيا في أغراض متعددة 
بالرغـ  ،كالتدفئة كصناعة الفحـ النباتي ،كالطيي ،م ؿ صناعة الخبز

إال أف عمميات القطع مازالت  ،ي الحدي ةيمف تكافر كسائؿ التدفئة كالط
مستمرة حتغ يكمنا ىذا في المنطقة كمف أىـ كأخطر النشاطات التي 

في منطقة الدراسة باستمرار ىي صناعة الفحـ النباتي عمغ  تمارس
الرغـ مف سف العديد مف التشريعات كالقكانيف البيئية مف قبؿ الجيات 

إال أف شماؿ منطقة الدراسة يعد مف  ،نشاطلالمختصة التي تحـر ىذا ا
فبعض السكاف  ،أشير مناطؽ الجبؿ األخضر في صناعة الفحـ

لدخميـ كتعد مجمكعة األشجار  ان أساسي ان يتخذكف ىذه الحرفة مصدر 
 Juniperusكالشجيرات الغابية المتم مة في نبات العرعر  

Phoenicea،  كالشمارمArbutus Pavarii Pump،  كالسخاب
Phillyrea anqusifolia ، كالزيتكف البرمOleaeuropea، 

 Pistacia Lentiscusكالبطكـ  ،Ceratonia siliquaكالخركب 
راضي الشمالية مف منطقة الدراسة مف أك ر األنمكىا بالتي يقتصر 

كىذا ما يشكؿ خطران عمغ بقاء ىذه  ،األنكاع النباتية تت ران بيذا النشاط
حيث اتضح مف الصكرة كيفية ( 11-3الصكرة ) ،كتحددىا األنكاع

 .صناعة الفحـ النباتي أك ما يعرؼ محميان )بالمفحكمة(
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 ( 11-1صكرة )
 الفحـ النباتي اك ما يعرؼ محميان )بالمفحكمة( طريقة صناعة

 
 المصدر السابؽ نفسو.

  
فقد كصمت مساحة الغابات التي أزيمت في الجبؿ األخضر إلغ 

كتبما كميات الفحـ  ،( شجرة56255( ىكتار سنكيان أم ما يقارب )455)
 .(1)( طنان سنكيان 65,75المنتجة سنكيان أك ر مف )

التي تكاجو خطر االنقراض نتيجة فتشجار العرعر الفينيقي 
فقدانيا التجدد الطبيعي تعرضت كالتزاؿ تتعرض لإلفراط في قطعيا 

كالزيتكف  ،كالخركب ،ككذلؾ أشجار السخاب ،نتيجة لعمميات التفحيـ
كالشمارم ىي األخرل تتعرض ليذا النشاط بسبب جكدة الفحـ  ،البرم

مالؾ األراضي التي  كفي السنكات األخيرة اتجو ،النباتي المنتج منيا
تغطييا نباتات ىذه المجمكعة إلغ كضع عماؿ داخؿ أراضييـ تتراكح 

لقطع الغابات كصناعة  ؛( شخصان 45-25أعدادىـ عادة ما بيف )
الفحـ كيستفيد مالؾ األرض مف المساحات التي أزيمت غاباتيا بزراعة 

كقد خمقت ىذه الظاىرة فجكات كاسعة  ،أراضييا بمحصكؿ الشعير
ؿ الغابة كعادة يصنع الفحـ النباتي في دكاخؿ الغابة كفي مكاقع داخ

كما أف ىناؾ  ،يصعب عمغ الجيات المختصة الكصكؿ إلييا بسيكلة
                                                           

(2)
 991ل األخضر الزراعً، )التقرٌر النهائً( المرجع السابق صجامعة عمر المختار، مشروع جنوب الج 

 .992ص
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معدات حدي ة كسريعة لقطع األشجار مف ىذه المعدات المناشير 
( كتعد منطقتي غكط ساس كالمطيميس 12-3الصكرة ) ،الكيربائية

ة لخط تقسيـ المياه لمناطؽ المحاذيكشماؿ منطقة جردس خاصةن في ا
 .طقة الدراسة تعرضان ليذه الظاىرةمن مف أك ر أماكف
 ( أعماؿ القطع في منطقة الدراسة.15-3كيكضح الجدكؿ )

 (15-3جدكؿ )
 ـ(2006-1998أعماؿ القطع في منطقة الدراسة مف عاـ )

 نكعية الغطاء النباتي المنطقة سنة القطع

  Juniperus Phoeniceaعرعر  غكط ساس 1998
 Pistacia Lentiscusبطكـ 

 شماؿ منطقة جردس 2002
 Juniperus Phoeniceaعرعر 
 Phillyrea anqustifoliaسخاب 
 Arbutus Paravil pumpالشمارم 

  Juniperus Phoeniceaعرعر  المطيميس 2002
 Pistacia Lentiscusكبطكـ 

 ناضكرة يكذباف 2003
 Juniperus Phoeniceaعرعر 

 Phillyrea anqustifoliaخاب س
 Arbutus Paravil pumpالشمارم 

 شماؿ منطقة جردس 2005
 Juniperus Phoeniceaعرعر 

 Oleaeuropaeaزيتكف برم 
 Ceratonia siliquaالخركب 

  Juniperus Phoeniceaعرعر  يكذباف 2006
 Pistacia Lentiscusبطكـ 

 -: المصدر
ل ركة الحيكانية كالبحرية، إدارة الشرطة الزراعية، شعبية المرج، بيانات غير منشكرة أمانة المجنة الشعبية لمزراعة كا

2014. 
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 (11-1صكرة )
 يبوفي أراضي أـ أجن شجار كالشجيرات باستخداـ المناشير الكيربائيةقطع األ

 
 المصدر السابؽ نفسو.

 

كمف خالؿ الدراسة الميدانية لمغطاء النباتي عف طريؽ المربعات 
ياس النباتات كميان لكحظ أف األشجار كالشجيرات في منطقة الدراسة لق

 .(13-3تتعرض لمقطع لغرض التفحيـ كالتحطيب الصكرة )
 
 (13-3صكرة )

 في أراضي كادم المنجؿ شجار كالشجيرات الطبيعية لغرض التحطيبقطع األ

 
 المصدر السابؽ نفسو. 

 
 
 
 



  

231 

  

 ،اليكتار الكاحد حظ عدد كبير مف األشجار المقطكعة فيك كما ل
في  Juniperus Phoenicea فم الن بما عدد أشجار العرعر الفينيقي

( شجرة في اليكتار الكاحد كبما عدد األشجار 141) غلإيزة ر مكقع أـ ل
 Pistaciaأما البطـك  ،( شجرة في اليكتار81المقطكعة في ىذا المربع )

Lentiscus ( شجرة في الي97فبما عدده في ىذا المكقع ) كتار منيا
كما أكضحت الدراسة الميدانية في مكقع غكط  ،( شجرة مقطكعة53)

 Juniperus Phoeniceaالخريشيفة تعرض أشجار العرعر الفينيقي 
 Phillyrea anqustifoliaكالسخاب  Pistacia Lentiscusكالبطـك 

جاز لمقطع فقد بما المجمكع الكمي ألش Oleaeuropaeaالزيتكف البرم 
( شجرة مقطكعة أما نبات البطـك 20( شجرة منيا )156ي )العرعر حكال

( شجرة 103( شجرة منيا )503فبما عدد أشجار في اليكتار نفسو )
( أشجار 10( شجرة منيا )35أما نبات السخاب فقد بما عدده ) ،مقطكعة
( 10( شجرة منيا )13أما نبات الزيتكف البرم فقد بما عدده ) ،مقطكعة

 ( ذلؾ.14-3( كالصكرة )16-3لجدكؿ )أشجار مقطكعة كيكضح ا
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 (16-3جدكؿ )
 األشجار المقطكعة في المكاقع المدركسة في منطقة الدراسة

 

المجمكع الكمي  النكع النباتي مكقع المربع
 عدد األشجار المقطكعة لألشجار/ اليكتار

  Juniperus Phoeniceaالعرعر  مكقع سيرة بك العظـ
 Pistacia Lentiscusالبطكـ 

135 
400 

12 
21 

  Juniperus Phoeniceaالعرعر  يزةر مكقع أـ ل
 Pistacia Lentiscusالبطكـ 

141 
97 

81 
53 

 مكقع غكط الخريشيفو

  Juniperus Phoeniceaالعرعر 
 Pistacia Lentiscusالبطكـ 

 Phillyrea anqustifoliaالسخاب 
 Oleaeuropaeaزيتكف برم 

156 
503 
35 
13 

20 
60 
10 
10 

 سيرة اعمر الفرجاني
  Juniperus Phoeniceaالعرعر 

 Pistacia Lentiscusالبطكـ 
160 
112 

50 
22 

مكقع سيدم محمد 
 الغريب

  Juniperus Phoeniceaالعرعر 
 Pistacia Lentiscusالبطكـ 

165 
217 

63 
42 

 سيرة بكذياف
  Juniperus Phoeniceaالعرعر 

 Pistacia Lentiscusالبطكـ 
146 
420 

56 
100 

  Juniperus Phoeniceaالعرعر  اـرصكادم الح
 Pistacia Lentiscusالبطكـ 

100 
278 

23 
28 

 
 -المصدر : 

 (.18( إلى )7بيانات المالحؽ مف )
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 (14-3صكر )
 يميسبفي كادم المط شجار كالشجيرات الغراض مختمفةع المباشر لألعمميات القط

 
 المصدر السابؽ نفسو.

 
ىذه المجمكعة النباتية شجار كشجيرات مف أ كما تقطع الك ير

ؿ مستمزمات بيدؼ صناعة األدكات التقميدية مف أخشابيا كأكراقيا م 
ككذلؾ  ،)الجابر كالخماسة كالكربة كالجازؿ( البيت الشعبي البدكم

كما تستخدـ  ،أدكات الغزؿ كالنسيج كاستعماؿ أكراقيا في دباغة الجمكد
يستخدـ كنكية في  اآلخر مراض كبعضيالمعديد مف األ ان أكراقيا عالج

فعمغ سبيؿ الم اؿ تضاؼ  ،الك ير مف األطعمة كالمشركبات الشعبية
أكراؽ العرعر الفينيقي إلغ المبف الشعبي لغرض إعطائو طعمان جيدان 

كما تتعرض أغصاف األشجار كالشجيرات لقطع مف  ،)المبف المعرعر(
مما  ؛رؼ محميان )بالتكريؽ(قبؿ الرعاة لغرض تغذية حيكاناتيـ أك ما يع

يزيد مف األمر خطكرة ىك إقباؿ السكاف عمغ قطع أكراؽ ىذه النباتات 
خالؿ مكسـ ىطكؿ األمطار كارتفاع رطكبة التربة نظران لتزايد ك افة 
أكراؽ ىذه الشجيرات خالؿ ىذا المكسـ األمر الذم يترتب عميو سيكلة 

ر االنقراض خاصةن أف مما يعرضيا لخط ؛إزالتيا بجذكرىا مف التربة
 معظميا غير قادر عمغ التجدد الطبيعي كعالي االستساغة رعكيان.



  

233 

  

كما تقطع الك ير مف أفرع األشجار كشجيرات كاستخداميا في 
 إقامة حظائر الحيكانات الرعكية أك ما يعرؼ محميان )بالزرائب(.

 ةكما أف ىناؾ مجمكعة مف األنكاع الشجيرية القصيرة كالعشبي
ة كالحكلية باتت معرضة لخطر االنقراض بسبب إقباؿ السكاف كالمعمر 

كمما يزيد  ،عمغ تجميعيا كاستخداميا في األغراض الطبية كالعطرية
مف خطكرة عممية القطؼ كتجميع ىذه النباتات أف األجزاء التي يتـ 
قطفيا كتجميعيا ىي األزىار كال مار كالبذكر مما يعيؽ عممية تكا ر 

فعمغ سبيؿ الم اؿ يستخدـ نبات الزعتر ، يذه األنكاعكالتجدد الطبيعي ل
Thymuscopitatus  في عالج الزكاـ كنزالت البرد كعالج أمراض

كما يستخدـ نبات القميمة )بابكنج(  ،التياب الرئة
Chamomillarautita كما  ،في عالج المسالؾ كاالنتفاخ كااللتيابات
 لسكر في الدـ.لخفض نسبة ا Ballotsppتستخدـ شجيرات الركبيا 

أما األنكاع الشجيرية التي تستغؿ لمتحطيب ىي القطؼ 
Asparagus aphyllus  كالرمثHammada scoparia،  فتغمب

 السكاف يفصمكف جذكر كفركع ىذه األنكاع النباتية في االحتطاب.
مما سبؽ يتضح أف الغطاء النباتي بالمنطقة يتعرض إلغ 

دل إلغ تدىكر الغطاء النباتي كىذا ما أ ،ضغط كبير مف قبؿ اإلنساف
كاند ارىا كانحسار بعضيا اآلخر في  ةكانقراض بعض األنكاع النباتي

كما يؤكد لنا  ،أماكف ضيقة مف ناحية كصعكبة تكا رىا مف ناحية أخرل
فاإلفراط في استغالؿ  ،عمغ دكر اإلنساف السمبي في التعامؿ مع البيئة

كما يقكؿ  ،النتائج السمبية األشجار كالشجيرات يترتب عميو العديد مف
ريتشارد سانت باربي بيكر مؤسس منظمة رجاؿ األشجار "عندما 

 .(1)تذىب األشجار يتتي التصحر"

                                                           
(2)

 .335محمود سعد إبراهٌم عبدالسالم، المرجع السابق، ص 
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 التمكث  7.2.3
يعد التمكث أحد سمبيات االستيطاف الحضرم المؤ رة في 

النباتي كالتربة حيث يساىـ في تقميص المساحات  ءتدىكر الغطا
تزايد المطرد التيجة لمتطكر الصناعي كالتقني ك الخضراء القريبة منو كن

فقد رافقت كؿ  ،في عدد السكاف كتحسف المستكل المعيشي كالصحي
طناف مف القمامة كالنفايات زايد المتسارع في تكدس مالييف األذلؾ الت

ل كترتبط كميات القمامة ر الصناعية الصمبة في المدف كالبمدات كالق
ستكل المعيشة كنمط الحياة كمؤشرات الناتج كالنفايات ارتباطان ك يقان بم

القكمي كالكضع االقتصادم كاالجتماعي السائد في المدينة أك المنطقة 
 . (1)ةيمة البيئعضالمعنية بدراسة الم

 كيعرؼ التمكث بكجو عاـ
حيطيا معمغ أنو التحكؿ السمبي نتيجة عمؿ اإلنساف في البيئة ك 

ئص الماء كاليكاء كالتربة لتصبح كتت يره عمغ الطبيعة بتغير تراكيز خصا
ضارة باإلنساف كالكائنات الحية األخرل النباتية كالحيكانية كتشكيو الطبيعة 

 .(2)بتقميص المساحات الخضراء كزيادة الرقعة الصحراكية
كتختمؼ كمية الممك ات في منطقة الدراسة مف مكاف إلغ آخر تبعان 

لممك ات التي ليا آ ار سمبية تعدد أنكاع اتلعدد السكاف كمستكل معيشتيـ ك 
 :بالمنطقة كالتي مف أىميا ما يمي عمغ الغطاء النباتي كالتربة

 :التمكث بالنفايات الصمبة  -1
التي تعد غير مفيدة بنظر مستخدمييا كالتي قد يستفاد ىي المكاد 

منيا بعد المعالجة كيطمؽ مصطمح النفايات الصمبة عمغ مجمكعة 
كالفضالت الغذائية التي ليا قابمية التفسخ  ةبالفضالت الصمبة كشبو الصم

 .(3)كالفضالت غير العضكية كالطيف

                                                           
(2)

 .296، المرجع السابق، صالمدخل إلى علم البٌئةعلً سالم الشواورة،  
(3)

 .34الطبعة األولى( ص ،7::2)البٌضاء: منشورات جامعة عمر المختار،  هندسة البٌئةفاضل حسن أحمد،  
(4)

 .374المرجع السابق نفسه، ص 
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كتتككف الفضالت الصمبة مف خميط مف مكاد عديدة تشمؿ بقايا 
كالكجبات الغذائية كالكرؽ كاألخشاب كالبالستيؾ  ،المنتجات الزراعية

 .(1)كالزجاج كالمعادف كغيرىا
 :قة الدراسة كالتي منيا ما يميمنطكتتعدد أنكاع النفايات الصمبة في 

 :النفايات الصمبة المنزلية . أ
بخ الخاصة اتتضمف الفضالت المنزلية عادة عمغ مخمفات المط

بالمنازؿ كالمطاعـ كالفنادؽ باإلضافة إلغ مخمفات محالت الخضر كالفكاكو 
كما تحتكم أيضان عمغ المكاد المدنة كالزجاج كاألكراؽ  ،كالمحالت التجارية

كأحيانان تحتكم الفضالت  ،ائؽ المنزلية كاألقمشةدختمفة كنفاية الحكمعادف م
 ،كالمعدات المنزلية القديمة ،المنزلية عمغ قطع كبيرة الحجـ كاأل اث القديـ

أياـ برائحتيا  مدةكالتالفة كال الجات كتمتاز النفايات المنزلية التي تخزف 
المكاد العضكية كمعظـ الكريية نتيجة تحمميا كتخمرىا كمما زاد محتكاىا مف 

النفايات المنزلية قابمة لالحتراؽ حيث تزيد نسبة المكاد القابمة لالحتراؽ عف 
كيضاؼ إلييا الفضالت غير القابمة لالحتراؽ  ،أرباع مجمكع النفايات ة ال 

كاألكعية  ،كالزجاج كاألكاني ،كاأل اث المعدني ،م ؿ القطع المعدنية
 .( 15-3الصكرة ) ،كالبراميؿ المعدنية ،المعدنية

 (15-3صكرة )
 انتشار النفايات الصمبة المنزلية داخؿ المناطؽ الغابية كاحتكائيا 

 قابمة لالحتراؽ كالتفسخالغير ضكية ك غير الععمى بعض الفضالت 

 
 ـ2015المصدر: الدراسة الميدانية ربيع 

                                                           
(2)

 .297ص 296، المرجع السابق، صالمدخل إلى علم البٌئةعلً سالم الشواورة،  
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حظ انتشار ىذه النفايات في األراضي الغابية القريبة مف كقد لك 
كما  ،ؽ السكنية كعمغ جانبي الطريؽ العاـ كفي بطكف األكديةالمناط

زيادة كمية النفايات في داخؿ الغابة في فصؿ الربيع  أيضا ن  حظلك 
كما تزداد كمية ىذه النفايات في  ،بسبب سمكؾ المتنزىكف كالسياح

ككما  ،فصؿ الصيؼ بسبب ك رة المناسبات االجتماعية في ىذا الفصؿ
بكميات كبيرة داخؿ مشاريع التشجير بسبب الممكية تنتشر ىذه النفايات 

( 17-3( كصكرة )16-3العامة ليذه المشجرات كتكضح الصكرة )
 انتشار ىذه النفايات في المناطؽ الغابية.

 (17-3( )16-3صكرتاف )ال
 انتشار النفايات الصمبة داخؿ المناطؽ الغابية 

 
 
 

 
 المصدر السابؽ نفسو.
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 :الصناعيةب . النفايات الصمبة 
ىي الفضالت التي تنجـ عف المنشآت الصناعة كتشمؿ جميع 

طبيعة كيماكية  اتفمنيا ذ ،خمفة عف العمميات الصناعيةتالمكاد الم
مكاد عضكية فيما يككف نكع  الث عبارة عف جدان  ان يككف سام منيا ماك 

ىذه النفايات عمغ قطع البالستيؾ بعض كتشمؿ  (1)مختمفة التركيب
عمغ اإلطارات  اآلخر كما يشتمؿ بعضيا ،معادف كالزجاجكالخشب كال

أضؼ إلغ ذلؾ الممك ات الغازية كالحرارية  ،كزيكت السيارات كالطالء
أخرل باختالؼ نكع النشاط كتختمؼ ىذه النفايات مف منطقة إلغ 

 الصناعي.
 :النفايات الصمبة الزراعية -ج

المحـك كالدكاجف )مسالخ كتشمؿ ىذه النفايات مجازر المحـك 
كىي فضالت صمبة  ث،الحمراء كالبيضاء( كما ينجـ عنيا مف رك 

تككف غنية بالمكاد العضكية القابمة لمتحمؿ م ؿ بقايا األجزاء الحيكانية 
 ،كالنباتية المتم مة في جيؼ الحيكانات الميتة كجمكدىا كما شابو ذلؾ

كفضالت التي تنجـ عف حقكؿ تربية الحيكانات كالحقكؿ الزراعية 
إلغ احتكائيا عمغ المكاد غير قابمة لمتحمؿ  لحدائؽ المنزلية إضافةن كا

كالمكاد  ،م ؿ مخمفات األسمدة النيتركجينية كالمبيدات الكيماكية
 رت سمبان عمغ ك افة أالبالستيكية المستخدمة في كسائؿ الرم التي 

 .(2)الغطاء النباتي كنكعية التربة بالمنطقة
 :د. النفايات االنشائية

ؿ ما يتخمؼ عف عمميات اليدـ كالبناء كاألعماؿ اإلنشائية ىي ك
 ،كمعامميا مف أتربة كطكب أك حجر كقطع اسمنت مف المباني المزالة

كتتضمف معظـ الفضالت البنائية كاإلنشائية عمغ مكاد غير عضكية 
إلغ مكاد عضكية كاألخشاب كىي أقؿ  كاألحجار كالخرسانة إضافةن 

                                                           
(2)

 .:29ص 299المرجع السابق ص المدخل إلى عالم البٌئةعلً سالم الشواورة،  
(3)

 .299ص :29المرجع السابق نفسه، ص 
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ف قابمية ىذه المكاد عمغ التعفف إئة حيث الفضالت تت يران عمغ البي
إال أف خطكرتيا تبدك في حالة قذفيا داخؿ الغابة  ،معدكمة أك ضعيفة

حيث أف قذفيا بيذه الطريقة يؤ ر سمبان عمغ الغطاء النباتي كالتربة 
 .(3)كيشكه إلغ درجة كبيرة جمالية ىذه الغابة

 
 نفايات التعديف -ق

جر كالكسارات التي ينتج عنيا ىي المخمفات الناتجة عف المحا
كميات كبيرة مف األتربة كالمساحيؽ كالغبار التي تتسبب في تمكيث 

بدضافة إلغ تراكـ الغبار كاألتربة عمغ أكراؽ النباتات كعمغ  ء،اليكا
 سطح التربة مما يؤ ر عمغ الغطاء النباتي كالتربة بالمنطقة.

 التمكث بمياه الصرؼ الصحي  -2
ؼ الصحي تت يران سمبيان عمغ الغطاء النباتي تؤ ر مخمفات الصر 

فيي تحتكم عمغ مكاد ، ةمياه الجكفيكما تؤ ر عمغ جكدة ال ،تربةالك 
عضكية قابمة لمتحمؿ باألكسدة إلغ  اني أكسيد الكربكف كماء كتحتكم 

باإلضافة  ،أيضان عمغ الفكسفكر كالنيتركجيف كالبكتاسيـك كالميكركبات
ىذه المياه الممك ة عمغ امتصاص كميات  إلغ رائحتيا الكريية تعمؿ

 كبيرة مف األكسجيف الالـز لحياة النباتات.
كيتـ التخمص مف مياه الصرؼ الصحي في منطقة الدراسة عف 
طريؽ خزانات صرؼ داخؿ المنازؿ كعند امتالئيا يتـ شفطيا بكاسطة 
سيارات الشفط المخصصة لذلؾ كتصبيا في األكدية المجاكرة لممنطقة 

 (.18-3حفر حفرت ليا داخؿ الغابة الصكرة ) أك في
 
 
 

 
                                                           

(4)
 .384، المرجع السابق، صبٌئةهندسة الفاضل حسن أحمد،  
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 (18-3الصكرة )
 في أراضي الحرز سكب مياه الصرؼ الصحي داخؿ المناطؽ الغابية

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.

 المحاجر كالكسارات 8.2.3
تعتبر المحاجر كالكسارات إحدل العكامؿ البشرية المؤ رة في تدىكر 

حيث ترتب عمغ ىذا النكع مف  ،منطقة الدراسةالغطاء النباتي الطبيعي ب
زالة مساحات كاسعة مف الغطاء النباتي الطبيعي  ،النشاط البشرم إتالؼ كا 

كما أف ىذه  ،فضالن عف تت يره عمغ التربة في المناطؽ المحيطة بيا
المحاجر كالكسارات تنبعث منيا كميات كبيرة مف األتربة كالغبار التي 

جزئيات الغبار كاألتربة عمغ سطح التربة كالغطاء  تحمميا الرياح فتتراكـ
حيث يتغير لكف أكراؽ النباتات مف المكف األخضر إلغ  ،النباتي الطبيعي

المكف الرمادم أك األبيض مما يتسبب في غمؽ مساـ النباتات بسبب تراكـ 
جزئيات الغبار كاألتربة عمغ أكراقيا كبالتالي يؤ ر ذلؾ سمبان عمغ عممتي 

 لضكئي كالنتح مما يؤدم في النياية إلغ تدىكر كمكت النباتات.البناء ا
كتنتشر ىذه المحاجر بشكؿ كبير في منطقة الدراسة بسبب 
 ،إقامة بعض المشاريع م ؿ إقامة الطرؽ المعيدة الرابطة بيف القرل

قامة مشاريع اإلسكاف العاـ حيث تقكـ  ،كالبمدات كالمناطؽ الزراعية كا 
ذه المشاريع بفتح محاجر ترابية مؤقتة لسد الشركات التي تتبنغ ى

إلغ فتح محاجر أطكاب  احتياجاتيا مف التراب كالطيف كالطفمو إضافةن 
-3كتكضح الصكرة ) ،مؤقتة كتنتيي ىذه المحاجر بانتياء المشركع
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( ىذه المحاجر التي أ رت سمبان عمغ الغطاء النباتي كالتربة 19
 بالمنطقة.

 (19-3صكرة )
الشجيرات الطبيعية بسبب  انتشار المحاجر المؤقتة داخؿ شجار ك تضرر األ

 المناطؽ الغابية

 
 المصدر السابؽ نفسو.         
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 الخالصة

تبيف مف خالؿ دراسة عكامؿ تدىكر الغطاء النباتي في ىذا 
الفصؿ أف لمعكامؿ الطبيعية تت يران مساندان في تدىكر الغطاء النباتي 

، حيث كذلؾ مف خالؿ خصائص سقكط األمطار بمنطقة الدراسة،
اتضح أف األمطار سبب ميـ مف أسباب تدىكر النباتات الطبيعية 
بالمنطقة، كذلؾ بتغير كمياتيا الشيرية كالفصمية كالسنكية كسقكطيا 

خر ميؿ خط كفقان لمتكزيع عشكائي كتذبذب كميات ىطكليا مف عاـ آل
الفترات الجافة، أما العكامؿ  االتجاه العاـ لألمطار نحك التناقص كطكؿ

البشرية كانت كمازالت ىي السبب الرئيسي كاألقكل في تدىكر الغطاء 
النباتي بمنطقة الدراسة، حيث اتضح أف المنطقة شيدت زيادة سكانية 

 ـ(.2006-1973كبيرة خالؿ الفترة مف )
كقد كاكبت ىذه الزيادة السريعة كالمستمرة في عدد السكاف 

نشاء عدد مف الطرؽ التي تربط  بالمنطقة زيادة في المراكز العمرانية، كا 
بيف ىذه المراكز كزيادة في مساحة األراضي الزراعية، ككذلؾ تزايد في 
أعداد حيكانات الرعي كغيرىا مف نشاطات العامؿ البشرم غير 

مدركسة التي رافقت ىذه الزيادة كقطع األشجار كشجيرات لغرض ال
إلغ قطعيا كاستخداميا  اتي، إضافةن التحطيب كصناعة الفحـ النب

قامة  ألغراض أخرل كالحرائؽ كتكدس مالييف األطناف مف النفايات، كا 
المحاجر كالكسارات، فكؿ ىذه النشاطات جاءت عمغ حساب الغطاء 

سيمت بدكر كبير في تناقص ك افتو، أالنباتي الطبيعي بالمنطقة، ك 
بيئية سمبية عمغ باقي  ار آكتدىكر نكعيتو كنتج عمغ ىذا التدىكر عدة 

النظاـ البيئية األخرل، كنشاط عممية تعرية التربة بنكعيتيا كانقراض 
يمة كتناقص أعداد بعضيا اآلخر كىذا ما مبعض األنكاع النباتية ال

 سنتطرؽ إليو في الفصؿ القادـ.
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 انفصم انرابع
( تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي كأثره عمى 4) 

 ي منطقة الدراسةبعض األنظمة البيئية ف
 

 تمييد 
 تدىكر الغطاء النباتي كأثره عمى مدل قابمية التربة لمتعرية 1.4
تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة كأثره عمى انجراؼ  2.4

 كتعرية التربة
 

 التعرية المائية  -أ
  التعرية الريحية كتشكؿ العكاصؼ الغبارية  -ب

قراض بعض الحيكانات تدىكر الغطاء النباتي كأثره عمى ان 3.4
 البرية 
تدىكر الغطاء النباتي كأثره عمى انقراض بعض األنكاع النباتية  4.4

 كتناقص أعداد بعضيا اآلخر
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 تمييد
إف الحالػػػػة الطبيعيػػػػة ألم نظػػػػاـ بيئػػػػي تعنػػػػي التػػػػكازف الػػػػديناميكي 
المسػػػػتقر لعناصػػػػر البيئػػػػة الطبيعيػػػػة الػػػػذم ينشػػػػت نتيجػػػػة لعمميػػػػات تفاعػػػػؿ 

كقػد يحػدث اخػتالؿ  ،عناصر عبر مرحمة زمنية طكيمةكتكيؼ بيف ىذه ال
ليػػػػذا التػػػػكازف نتيجػػػػة اسػػػػتغالؿ عنصػػػػر أك أك ػػػػر مػػػػف العناصػػػػر البيئيػػػػة 
المككنػػة لػػو بدرجػػة تفػػكؽ قدرتػػو الكامنػػة عمػػغ المسػػاىمة فػػي تحقيػػؽ ىػػذا 

 التكازف.
كيعتبر تدخؿ اإلنساف كسكء استعماالتو لعناصػر البيئػة الطبيعيػة 

لبيئي ممػا ينػتج عنػو تغيػرات فػي الػنظـ البيئيػة مف أىـ مظاىر التدىكر ا
نظػػـ بيئيػػة أخػػرل متػػدىكرة كتحػػدث ىػػذه  إلػػغالمسػػتقرة كالمتكازنػػة طبيعيػػان 

التغيػػرات فػػي جميػػع منػػاطؽ العػػالـ كبصػػفة خاصػػة فػػي المنػػاطؽ الجافػػة 
 .(1)كشبو الجافة ذات الظركؼ البيئية الحرجة

فػػػدف أم  ان كنظػػران الرتبػػػاط مككنػػػات الػػػنظـ البيئيػػة ببعضػػػيا بعضػػػ
ضرر يصيب أحد تمؾ المككنػات سػكؼ يػنعكس بالتػالي عمػغ المككنػات 

فػػدف  ،األخػػرل، ففػػي حالػػة إحػػداث أم تػػدىكر بالغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي
ذلؾ سكؼ يؤدم إلغ تدىكر كتسػييؿ عمميػة التعريػة كغيرىػا مػف النتػائج 

حيػػث يكتسػػب الغطػػاء النبػػاتي  ،كآ ػػار البيئػػة المترتبػػة عمػػغ ىػػذا التػػدىكر
فيػػػك يحمػػػي كي بػػػت التربػػػة  ،بيعػػػي أىميػػػة كبػػػرل مػػػف الناحيػػػة البيئيػػػةالط

كيمطػػػػؼ المنػػػػاخ المحمػػػػي فضػػػػالن عػػػػف ىيدركلكجيػػػػة التربػػػػة ككفػػػػاءة دكرة 
لمعديػػػػد مػػػػػف  لن كمػػػػا تعػػػػد الغابػػػػات مػػػػتك  ،المغػػػػذيات بػػػػيف التربػػػػة كالنبػػػػات

كمػػػا أف قطػػػع الغابػػػات يػػػؤدم إلػػػغ تغييػػػر فػػػي المنػػػاخ  ،الحيكانػػػات البريػػػة
ال يككف كاضحان إال في حالػة عنػدما تكػكف المسػاحة  كلعؿ ذلؾ ،المحمي

كلكف مػع ذلػؾ فػدف تغيػران قػد يحػدث عمػغ  ،المزالة مف الغابات كبيرة جدان 

                                                           
(2 )

عقوب عمر محمد الساحلً، "اآلثار البٌئٌة للتنمٌة الزراعٌة فً منطقة سهل المرج على باقً مكونات النظام 

غٌر منشورة(، قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة قارٌونس، )بنغازي(،  –البٌئً األخرى" )رسالة ماجستٌر 

.98م، ص3116
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كمػا يػؤدم إزالػة الغطػاء  ،مستكل المناخ المحمي كلك بشػكؿ غيػر مباشػر
النبػػػػاتي الطبيعػػػػي الػػػػذم يغطػػػػي األرض إلػػػػغ سػػػػيكلة جػػػػرؼ تربيػػػػا عػػػػف 

دكث عكاصػؼ ترابيػة التػي بػدكرىا تػؤدم طريؽ الرياح ممػا يػؤدم إلػغ حػ
كبالتػالي التقميػؿ مػف مػدل  ،إلغ تقميؿ كمية األشعة الكاصمة إلغ األرض

استفادة النباتات كاألحياء األرضية مف ىذه األشعة كما تػكفره مػف حػرارة 
باإلضػػافة إلػػغ أف  ،الزمػػة إلتمػػاـ العمميػػات الحيكيػػة لػػدل ىػػذه الكائنػػات

ر كاألتربػػػة فػػػي الجػػػك تعمػػػؿ عمػػػغ حػػػدكث الطبقػػػة التػػػي تتكػػػكف مػػػف الغبػػػا
ظػػػاىرة الصػػػكبة أك االحتبػػػاس الحػػػرارم كلػػػك لفتػػػرة قصػػػيرة نتيجػػػة منعيػػػا 

كمػا أف إزالػة الغطػاء  ،(1)اللبيػدك(ألمركر األشعة المنعكسػة مػف األرض )
النبػػػاتي تػػػؤدم إلػػػغ جعػػػؿ سػػػطح التربػػػة عرضػػػة ألشػػػعة الشػػػمس بصػػػكرة 

يزيػػد مػػف جفافيػػا كيػػنعكس رفػػع درجػػة حػػرارة التربػػة فالػػغ أكبػػر ممػػا يػػؤدم 
ذلػػػؾ عمػػػغ أنػػػكاع كأعػػػداد الكائنػػػات الحيػػػة التػػػي تعػػػيش فػػػي التربػػػة كعمػػػغ 
انعداـ التجديد الطبيعي لمنباتات الرئيسػية بالمنطقػة كظيػكر أنػكاع أخػرل 

ي الغالػػػػػب غيػػػػػر مػػػػػف النباتػػػػػات أك ػػػػػر تحمػػػػػالن لمجفػػػػػاؼ كالتػػػػػي تكػػػػػكف فػػػػػ
نباتيػػة بسػػبب ب االسػػتغالؿ الجػػائر لػػبعض األنػػكاع البسػػمستسػػاغة كمػػا يت

الرعي الجائر إلغ تناقص في األنكاع النباتية المستساغة كذات األىميػة 
في المحافظة عمغ البيئة كظيكر أنكاع نباتية أخرل غير مستسػاغة مػف 

إمػا بسػبب احتكائيػا عمػغ مػادة  ،قبؿ الحيكانػات الرعكيػة كعديمػة األىميػة
 مستساغ. أك بسبب احتكائيا عمغ أشكاؾ مما يجعؿ طعميا غير ،سامة

مػػف التػػكازف البيئػػي  ان كيعػػد كجػػكد المػػادة السػػامة فػػي النباتػػات جػػزء
اليػػادؼ إلػػغ حمايػػة النباتػػات المعنيػػة مػػف االبػػادة تحػػت تػػت ير الحشػػرات 

 .(2)كالحيكانات الرعكية
كمػػا أف قطػػع األشػػجار كالشػػجيرات يػػؤدم إلػػغ العديػػد مػػف اآل ػػار 

ككػػذلؾ قمػػة  ،النباتيػػةالسػػمبية األخػػرل المتم مػػة فػػي تنػػاقص نسػػبة التغطيػػة 
                                                           

(2)
 .4:نفسه، صالمرجع السابق 

(3)
 .227بالقاسم محمد بوبكر الجارد، المرجع الساق ص
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باإلضػػػػافة إلػػػػغ تت يرىػػػػا عمػػػػغ  ،التنػػػػكع كانخفػػػػاض عػػػػدد األنػػػػكاع النباتيػػػػة
انجػػػػراؼ التربػػػػة حيػػػػث تعمػػػػؿ النباتػػػػات الطبيعيػػػػة عمػػػػغ تخفيػػػػؼ الجريػػػػاف 

كبالتػػالي فػػدف  ،السػػطحي لمميػػاه األمطػػار التػػي تػػؤدم إلػػغ انجػػراؼ التربػػة
ضػػياع كميػػات إزالػػة كتػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي يػػؤدم فػػي ىػػذه الحالػػة إلػػغ 

كبيػػػرة مػػػف ميػػػاه األمطػػػار بكاسػػػطة الجريػػػاف السػػػطحي دكف تسػػػربيا فػػػي 
أك االسػػػػػتفادة منيػػػػػا عمػػػػػغ السػػػػػطح كمػػػػػع اسػػػػػتمرار ىػػػػػذا  ،بػػػػػاطف األرض

التدىكر كخاصة فكؽ المنحدرات في الجيات الجافة كشبو الجافة يػؤدم 
كمػػف  ػػـ حػدة عمميػػة التعريػػة فتنشػػت  ،إلػغ سػػرعة الجريػػاف السػطحي لمميػػاه

يد التي تتعمؽ كتتسع، كمع اسػتمرار التػدىكر النبػاتي تفقػد كميػات األخاد
كبيػػرة مػػف ميػػاه األمطػػار كالتربػػة معػػان حيػػث يعتبػػر الغطػػاء النبػػاتي درعػػان 
زالتػو تعػرض التربػة مباشػرة لتػت ير زخػات المطػر السػاقطة  ،كاقيان لمتربػة كا 

ممػػا يػػؤدم إلػػغ ظيػػكر صػػكر التعريػػة المائيػػة المختمفػػة كدرجػػات متباينػػة 
كتكػػكف النتيجػػة ىػػػي فقػػداف مػػكرد طبيعػػػي يعػػد مػػف أىػػػـ المػػكارد المتاحػػػة 

 لإلنساف كلمنبات كلمحيكاف بؿ أساس بقائيـ.
كمػػػا يعمػػػؿ الغطػػػاء النبػػػاتي كػػػدرع كاقػػػي لمتربػػػة مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل 
كذلؾ مف خػالؿ تسػاقط أكراؽ النباتػات ك مارىػا كبػذكرىا كأغصػانيا فػكؽ 

جػػػزاء بفعػػػؿ العكامػػػؿ الطبيعيػػػة الطبقػػػة السػػػطحية لمتربػػػة كتتحمػػػؿ ىػػػذه األ
كبفعػػػؿ كائنػػػات التربػػػة كأحيائيػػػا الدقيقػػػة كغيػػػر الدقيقػػػة فتكػػػكف مػػػا يعػػػرؼ 

كىػػػػػذا يػػػػػؤ ر عمػػػػػغ الخػػػػػكاص الطبيعيػػػػػة كالكيميائيػػػػػة  ،بالمػػػػػادة العضػػػػػكية
كالبايكلكجية لمتربة فيزيد مف قدرتيا عمػغ االحتفػاظ بالمػاء كتكػكيف البنػاء 

بح التربة بيئة مالئمػة لألحيػاء كمف  ـ تص ،اؿباألرضي كزيادة كمية الد
ممػػا يضػػعؼ مػػف قابميػػة التربػػة لمتعريػػة كبالتػػالي  ،(1)الدقيقػػة كغيػػر الدقيقػػة

فػػػدف تقمػػػص مسػػػاحة الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي المعمػػػر الػػػذم يتػػػتقمـ مػػػع 
الظػركؼ البيئيػػة كيػػكفر حمايػػة دائمػػة لمتربػة مػػف قػػكة الميػػاه المعريػػة عمػػغ 
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يعة الػزكاؿ ال تحمػي التربػة بشػكؿ مدار السنة كظيػكر نباتػات حكليػة سػر 
كػػافي كدائػػـ مػػف قػػكة الميػػاه المعريػػة خاصػػة فػػي مكسػػـ سػػقكط األمطػػار 
يخفػػػػض محتػػػػػكل التربػػػػة مػػػػػف المػػػػادة العضػػػػػكية ممػػػػا يزيػػػػػد مػػػػف قابميتيػػػػػا 

كبنػػػػاءن عمػػػػغ الدراسػػػػة الميدانيػػػػة تبػػػػيف أف الغطػػػػاء النبػػػػاتي فػػػػي  ،(1)لمتعريػػػػة
دىكر نتيجػػة لتعػػرض منطقػػة الدراسػػة قػػد تعػػرض لػػدرجات مختمفػػة مػػف التػػ

المنطقة خالؿ العقػكد الماضػية السػتغالؿ بشػرم غيػر مقػنف ليػذا المػكرد 
الطبيعػػي المتجػػدد كبالتػػالي ترتػػب عمػػػغ ىػػذا التػػدىكر العديػػد مػػف اآل ػػػار 

ممػا  ،كالنتائج البيئية السمبية عمغ باقي األنظمة البيئية األخرل بالمنطقة
كبمػػػػا أف معظػػػػـ  ،عيػػػػةأدل إلػػػػغ اخػػػػتالؿ التػػػػكازف فػػػػي نظػػػػـ بيئتيػػػػا الطبي

أراضػػػي المنطقػػػة تقػػػع ضػػػمف البيئػػػات الجافػػػة كشػػػبو الجافػػػة التػػػي تتسػػػـ 
بالحساسػػػػية الشػػػػديدة ألم ضػػػػغط بشػػػػرم عمػػػػغ مكاردىػػػػا الطبيعيػػػػة حيػػػػث 
تػرتبط المشػكالت البيئيػػة فػي ىػػذه البيئػات بطبيعػة نظميػػا البيئيػة السػػائدة 

Arid Lands Ecosystems التػػي تتميػػز عػػف غيرىػػا مػػف األنظمػػة
ئيػػة األخػػرل فػػي عػػدـ شػػمكليتيا كأف معظميػػا يعمػػؿ فػػي إطػػار النظػػاـ البي

المغمػػؽ الػػذم يفػػرض درجػػة مػػف الحتميػػة البيئيػػة أك ػػر ممػػا تفرضػػو الػػنظـ 
كمػػػا تتميػػػز بضػػػعؼ قابميتيػػػا السػػػتجابة كإلعػػػادة البنػػػاء  ،البيئيػػػة األخػػػرل

كالتتىيؿ أك التعكيض كيعكد ذلؾ إلغ قدـ كحفرية معظـ عناصر النظػاـ 
جػػػاؼ التػػػي أنتجتيػػػا ظػػػركؼ بيئيػػػة غػػػابرة ال يمكػػػف تجػػػددىا فػػػي البيئػػػي ال

 ،ظؿ الظركؼ السػائدة أك أنيػا تحتػاج إلػغ زمػف طكيػؿ نسػبيان كػي تتجػدد
كما تتميز أيضان بيشاشتيا كىك ارتفػاع قابميتيػا لمتػت ر بػالمتغيرات البيئيػة 

فػػي الكقػػت الػػذم لػػك تركػػت ىػػذه األنظمػػة تعمػػؿ بتمقائيػػة كفػػؽ  (2)الطارئػػة
ة فدنيػػػا تػػػكفر نػػػمقنالعػػػف األنظمػػػة البشػػػرية غيػػػر  ان الذاتيػػػة كبعيػػػدعكامميػػػا 

لنفسػػػيا أسػػػباب التػػػكازف دكف إفػػػراط أك تفػػػريط ذلػػػؾ ألف حػػػدكث أم خمػػػؿ 
عػيف مػف شػتنو أف يعبػث فػي بػاقي الجكانػب مفي ىذا التكازف مػف جانػب 
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كنتيجػػػػػة لتعػػػػػرض الغطػػػػػاء النبػػػػػاتي الطبيعػػػػػي بالمنطقػػػػػة إلػػػػػغ  ،(3)األخػػػػػرل
دىكر فػػي نكعيتػػو بسػػبب نشػػاطات العامػػؿ البشػػرم تنػػاقص فػػي ك افتػػو كتػػ

غيػػر المدركسػػة إلػػغ جانػػب العكامػػؿ الطبيعيػػة التػػي تتميػػز بيػػا المنػػاطؽ 
فقػػد نػػتج عػػف ذلػػؾ  ،الجافػػة كشػػبو الجافػػة التػػي سػػاندت فػػي ىػػذا التػػدىكر

اضػػػطراب فػػػي العالقػػػات البيئيػػػة المتكازنػػػة بػػػيف عناصػػػر البيئػػػة الطبيعيػػػة 
مػػف النتػػائج التػػي تصػػكر التػػدىكر  الػػذم تجمػػغ بشػػكؿ كاضػػح فػػي العديػػد

ف مػػػف مظػػػاىر التػػػدىكر البيئػػػي يالبيئػػػي بالمنطقػػػة بمػػػا أف ىنػػػاؾ مظػػػاىر 
الناتجػػػة عػػػف تػػػدىكر الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي بالمنطقػػػة متػػػت راف بشػػػكؿ 

كىمػػػا انجػػػراؼ كتعريػػػة التربػػػة كتػػػدىكر كانقػػػراض  ،كاضػػػح بيػػػذا التػػػدىكر
 .ف المظيرافكعميو فقد تناكالت الدراسة ىذااألحياء البرية 

 تدىكر الغطاء النباتي كأثره عمى قابمية التربة لمتعرية.  1.4
مػػف المعػػركؼ أف مقػػدار التعريػػة يعتمػػد عمػػغ العالقػػة بػػيف تػػت ير 
قػػكة العامػػؿ المعػػرم عمػػغ إحػػداث التعريػػة مػػف ناحيػػة كعمػػغ مػػدل مقاكمػػة 
التربػػػة ليػػػذه القػػػكة مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل كبالتػػػالي عنػػػدما تكػػػكف قػػػدرة المػػػاء 

تعريػػة  ابتػػة فػػي مكػػاف مػػا فػػدف قابميػػة التربػػة لمتعريػػة سػػكؼ يكػػكف  كعامػػؿ
العامػػػؿ المحػػػدد لشػػػدة التعريػػػة، كتحػػػدد قابميػػػة التربػػػة لمتعريػػػة مػػػف خػػػالؿ 

، (1)بعػض خصائصػػيا م ػػؿ قكاميػا محتكاىػػا مػػف المػادة العضػػكية كبناءىػػا
كمػػا تحػػدد أيضػػان مػػف خػػالؿ الغطػػاء النبػػاتي الػػذم يكسػػك سػػطحيا، ففػػي 

ء نبػػػاتي ك يػػػؼ فػػػدف ذلػػػؾ يعػػػد مػػػف أىػػػـ العكامػػػؿ التػػػي حالػػػة كجػػػكد غطػػػا
تجعػػؿ التربػػة أك ػػر مقاكمػػة لمتعريػػة حيػػث يعمػػؿ عمػػغ حمايػػة التربػػة مػػف 
التػػػت ير المباشػػػر لزخػػػات المطػػػر السػػػاقطة مػػػف ناحيػػػة، كمػػػا يعمػػػؿ عمػػػغ 
حمايتيا مف تت ير الرياح السطحية كالصػحراكية مػف ناحيػة  انيػة كيشػكؿ 

تربة مف تت ير التعرية مػف ناحيػة  ال ػة مػف الغطاء النباتي عامؿ حماية ل
خػػػػالؿ تسػػػػاقط أكراؽ النبػػػػات ك مارىػػػػا كبػػػػذكرىا كأغصػػػػانيا فػػػػكؽ الطبقػػػػة 
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السطحية لمتربة كتتحمػؿ ىػذه األجػزاء بفعػؿ العكامػؿ الطبيعيػة فتتكػكف مػا 
يعػػرؼ بالمػػادة العضػػكية )الػػدباؿ(، حيػػث يػػؤ ر محتػػكل التربػػة مػػف المػػادة 

بة لمتعرية مف خالؿ قدرة المادة العضكية العضكية عمغ مدل قابمية التر 
عمغ ربط مفعكالت التربػة مػع بعضػيا بعضػان كىػك مػا يسػاعد عمػغ  بػات 
حبيباتيػػػا ضػػػػد قػػػكة العامػػػػؿ المعػػػرم، كمػػػػا أنيػػػا تزيػػػػد مػػػف تفتيػػػػت التػػػػرب 
الصػػمبة كالمضػػغكط كبػػذلؾ يتحسػػف بنائيػػا كتصػػبح أك ػػر مقاكمػػة لمتعريػػة 

 .(2)كتؤدم أيضان إلغ تحسيف مسامية التربة
فمػػف خػػالؿ المشػػاىدات الميدانيػػة تبػػيف أف تػػرب جنػػكب منطقػػة 
الدراسة أك ر تػت ران بظػاىرة انجػراؼ التربػة بنكعييػا بسػبب تػدىكر الغطػاء 
النبػػاتي كحػػدكث عمميػػة تعاقػػب نبػػاتي تراجعػػي مػػف نباتػػات معمػػرة تحمػػي 
التربػػػة بشػػػكؿ كػػػاؼو مػػػف قػػػكة العامػػػؿ المعػػػرم كظيػػػكر نباتػػػات مكسػػػػمية 

تكفر حمايػة دائمػة لمتربػة مػف قػكة العامػؿ المعػرم، كمػا  سريعة الزكاؿ ال
( أف 1-4)تبيف أيضان مف خالؿ نتائج تحميػؿ التربػة المكضػحة بالجػدكؿ 

الجزء الشمالي لممنطقة الدراسة الذم يتمتع بغطاء نباتي طبيعي ك يؼ نكعػان 
ما رفع مف نسبة المادة العضكية في ىذه الترب كجعميا أك ر مقاكمة لمتعرية 

الجػػزء الجنػػكبي الػػذم يتصػػؼ بمقاكمػػة ضػػعيفة لمتعريػػة بسػػبب انخفػػاض  مػػف
نسبة المادة العضكية، فقد انخفضت نسبة المػادة العضػكية فػي تػرب المكاقػع 
الجنكبيػػة لممنطقػػة بسػػبب انخفػػاض ك افػػة الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي الػػذم يعػػد 

 المصدر الرئيسي الذم يزكد التربة بالمادة العضكية.
 
 
 
 
 
 

                                                           
(3)

 .286المرجع السابق نفسه، ص
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 (1-4جدكؿ )
 بعض خكاص تربة منطقة الدراسة التي ليا صمة بتحديد قابميتيا لمتعرية

المكقع 
 التضاريسي

 مكاف العينة

النسب المئكية لمفعكالت 
نكع قكاـ  التربة )%(

 التربة

النسبة 
المئكية 
لممادة 
 العضكية

مدل قابمية 
التربة 
طيف  لمتعرية

 %رمؿ %طمى %

الجزء 
 الشمالي

 ضعيفة جدان  4,95 طيني 36,19 23,81 40,00 تاكنس
سيدم 
 ضعيفة جدان  4,32 طيني 33,1 18,33 43,1 الخضرم

 ضعيفة جدان  3,45 طيني 22,00 25,81 44,16 سيره بكالعظـ

 ضعيفة 2,83 طيني 28,15 20,26 33,78 يزةك أـ ل
 ضعيفة جدان  5,56 طمي طيني 15,93 31,17 28,31 الخريشيفو

عمر اسيرة 
 ضعيفة جدان  4,87 طيني 26,25 37,12 40,76 لفرجانيا

الجزء 
 الجنكبي

سيدم محمد  
 ضعيفة 2,36 طمي طيني 19,1 45,56 35,44 الغريب

 متكسطة 2,8 طمي طيني 16,00 39,28 28,72 سيرة بكذباف
 عالية 1,80 طمي طيني 18,00 42,56 39,44 بئر القرل
 ةعالي 1,65 طمي طيني 20,00 43,52 37,28 الحصاـر
 عالية جدان  0,81 طمي طيني 24,00 46,56 29,44 الشرفة
 عالية جدان  0,75 طمي طيني 21,1 44,26 36,16 أـ جفاء

 -المصدر: 
 نتائج تحميؿ عينات التربة.  .1
 ـ.2015الدراسة الميدانية شتاء كربيع   .2
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أما فيما يتعمؽ بقكاـ التربة فقد اتضح أف ترب المكاقع الشمالية 
ترب ناعمة القكاـ أك ذات القكاـ الطيني نتيجة لظركؼ لممنطقة مف ال

المناخ الرطب نسبيان مما جعميا مقاكمة لمتفكؾ؛ ذلؾ ألف ليا قدرة عالية 
عمغ االحتفاظ بالرطكبة فترة طكيمة مف الزمف كشديدة التماسؾ، كذلؾ 
راجع إلغ أف جسيمات الطيف ىي الالصؽ الرئيسي لتجمعات التربة، 

 قابمية ضعيفة لمتعرية. كبالتالي فيي ذات
بينما يغمب القكاـ الطميي عمغ عينات التربة التي أخذت مف 
المكاقع الجنكبية لممنطقة، كىذا يعني أنيا متكسطة القكاـ كتتمتع بنفاذية 
عالية نسبيان إال أف انخفاض محتكاىا مف المادة العضكية بسبب تدىكر 

فاذيتيا كيزيد مف قابمية الغطاء النباتي المعمر كتفكؾ بناؤىا يقمؿ مف ن
 نقميا كمف  ـ فيي ذات قابمية عالية لمتعرية.

كمف العرض السابؽ نستنتج أف قابمية التربة لمتعرية تتدرج 
بتدرج ك افة الغطاء النباتي الطبيعي، فالمكاقع التي تتميز بك افة في 
الغطاء النباتي تككف قابميتيا لمتعرية ضعيفة، بينما تمؾ التي تتميز 

اء نباتي متدىكر تككف قابميتيا لمتعرية عالية كذلؾ راجع إلغ أف بغط
 التربة تتدىكر بتدىكر الغطاء النباتي.

 
 تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي كأثره عمى تعرية كانجراؼ التربة  2.4

يقصػػد بػػانجراؼ التربػػة مجمكعػػة مػػف العمميػػات المتنكعػػة تػػؤدم 
زالػػة جػػزء مػػف مككناتيػػا كنقميػػا إلػػغ أمػػاكف أخػػرل،  إلػػغ تحطػػيـ التربػػة كا 

كبالتػالي ىػػدـ القػدرة اإلنتاجيػػة ليػػا كيػؤدم جػػرؼ التربػػة إلػغ إزالػػة الطبقػػة 
أك  ،الخصبة الحاكية عمغ الدباؿ سكاء بكاسطة الميػاه السػطحية الجاريػة

بسػػب حركػػة اليػػكاء )الريػػاح( كفػػي الحػػاالت الشػػديدة قػػد يمتػػد االنجػػراؼ 
 إلغ عدة طبقات مف التربة.
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فػػي حػػد ذاتيػػا تعتبػػر عمميػػة طبيعيػػة تجػػرم بصػػكرة كجػػرؼ التربػػة 
حيث يككف فقػداف ، (1)مستمرةمنذ بداية تككيف التربة فكؽ القشرة األرضية

التربػة فػي الظػػركؼ الطبيعيػة مػف ىػػذه العمميػة مسػاكيان أحيانػػان لمػا يتكػػكف 
كيحػػػدث ذلػػػؾ بػػػدكف  ،منيػػػا كيضػػػاؼ إلييػػػا عػػػف طريػػػؽ عمميػػػات التجكيػػػة

مػػػف التربػػػة كالغطػػػاء النبػػػاتي فػػػي حالػػػة  تػػػدخؿ اإلنسػػػاف حيػػػث يكػػػكف كػػػؿ
تػػكازف كفػػي حالػػة ضػػياع بكصػػة كاحػػدة مػػف التربػػة السػػطحية فػػدف قطػػاع 

سػػػنة( لكػػػي يتكػػػكف مػػػف جديػػػد تحػػػت  1000-300التربػػػة تحتػػػاج إلػػػغ )
كلكػػػػػف تػػػػػدخؿ اإلنسػػػػػاف عػػػػػف طريػػػػػؽ  ،(2)ظػػػػػركؼ غطػػػػػاء نبػػػػػاتي طبيعػػػػػي

كػػتف  اسػػتغاللو لػػألرض قػػد يػػؤدم إلػػغ التغيػػر فػػي مككنػػات النظػػاـ البيئػػي
يزيػػػؿ الغطػػػػاء النبػػػػاتي أك يقػػػـك بحػػػػرث السػػػػفكح كالمنحػػػدرات ممػػػػا يجعػػػػؿ 
معدؿ جرؼ التربة أكبر مف عمميات تككيف التربة بشكؿ كبيػر كىػذا ىػك 
النػػػػكع الػػػػذم ييػػػػدد التربػػػػة بانخفػػػػاض إنتاجيتيػػػػا بسػػػػبب فقػػػػدىا لمككناتيػػػػا 
الطبيعيػػة التػػي تجعميػػا منتجػػة يسػػمغ بالتعريػػة الغيػػر طبيعيػػة أك التعريػػة 

 متسارعة.ال
كيم ػػػؿ جػػػرؼ التربػػػة أحػػػد أىػػػـ المشػػػاكؿ التػػػي تقػػػؼ فػػػي سػػػبيؿ 
تطكر اإلنتاج الزراعي لمػا ينشػت عنيػا مػف إزالػة المػادة العضػكية كالمػكاد 
المعدنية الضركرية لنمك النباتات التي مف الصعب تعكيضيا مػف خػالؿ 

 .(1)فترة زمنية قصيرة
غطييػػػا كتكػػػكف عػػػادة مشػػػكمة تعريػػػة التربػػػة فػػػي األراضػػػي التػػػي ت

فالغطػػػاء الخضػػػرم  ،أشػػػجار كغابػػػات أقػػػؿ حػػػدة مػػػف األراضػػػي األخػػػرل
يككف عادة جيدان كك يران ما يػكفر حمايػة كاممػة ألف ىنػاؾ احتماليػة كجػكد 
تراكـ مف أجػزاء أشػجار الغابػات فػكؽ سػطح التربػة كتكػكف النتيجػة عػادة 

                                                           
(2)

 .7:عقوب عمر محمد الساحلً، المرجع السابق، ص
(3)

 .386ص، المرجع السابق سهل بنغازي دراسة فً الجغرافٌا الطبٌعٌةمحمد عبدهللا المه، 
(2)

 .8:عقوب عمر محمد الساحلً، المرجع السابق، ص 
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معدؿ تعرية أقؿ كتخفيض لشدة الفيضانات مقارنة بترض مشابية تكجػد 
 .(2)استخدامات أخرلتحت 

كمػػػػا أشػػػػرنا -ف يف رئيسػػػػييث تعريػػػػة التربػػػػة بكاسػػػػطة عػػػػاممدكتحػػػػ
ىمػػػا المػػػاء كالريػػػاح كلكػػػف تعػػػد اآل ػػػار الناتجػػػة عػػػف تفكػػػؾ كنقػػػؿ  -سػػػابقان 

 ان نظػػػر  ،حبيبػػػات التربػػػة بكاسػػػطة الميػػػاه ىػػػي األك ػػػر خطػػػكرة عمػػػغ األرض
 ،الطبقػػة السػػطحية مػػف التربػػة فقػػط افألف أضػػرارىا ال تقتصػػر عمػػغ فقػػد

بػػؿ تتعػػدل ذلػػؾ إلػػغ فقػػد كميػػات كبيػػرة منيػػا إذا مػػا تعمقػػت فػػي األرض 
حتػػػغ تصػػػػؿ إلػػػغ مػػػػادة األصػػػؿ الصػػػػخرية كتعمػػػؿ عمػػػػغ تػػػدىكر التػػػػرب 

 .(3)المتبقية
ف العامؿ األك ر تت يران عمغ تعرية التربة بكاسطة المػاء يتم ػؿ  كا 

ففػػي  ،(1-4فػػي المتكسػػط السػػنكم لألمطػػار كمػػا ىػػك مكضػػح بالشػػكؿ )
فدنػػػو مػػػػف  ،تكػػػكف فييػػػا كميػػػػات األمطػػػار منخفضػػػة جػػػدان  المنػػػاطؽ التػػػي

الطبيعػػي أف تكػػكف التعريػػة التػػي تسػػببيا األمطػػار قميمػػة جػػدان إضػػافة إلػػغ 
ذلؾ فدف األمطار القميمة التي تسقط ستمتص بكاسطة الغطػاء الخضػرم 

كبيػذا سػيككف ىنػاؾ جريػاف سػطحي  ،الػذم يكػكف دائمػان فػي حاجػة لممػاء
ف معػػدؿ أمطػػار سػػنكم مرتفػػع يػػؤدم عػػادة قميػػؿ كعمػػغ الطػػرؼ اآلخػػر فػػد

 ،إلػػغ تطػػكر غطػػاء خضػػرم مػػف غابػػات ك يفػػة كيػػكفر ذلػػؾ كاقيػػان لمتربػػة
العامػػػػؿ الرئيسػػػػي فػػػػي تخفػػػػيض  دكبالتػػػػالي فػػػػدف كجػػػػكد غطػػػػاء نبػػػػاتي يعػػػػ

التعريػػػػة بالمػػػػاء كلػػػػذلؾ فػػػػدف أك ػػػػر معػػػػدالت التعريػػػػة حػػػػدة يػػػػرتبط عػػػػادة 
كمػػا  ،بػػات الطبيعيػػةالمتكسػػط السػػنكم لألمطػػار المرتفػػع عنػػدما تػػزاؿ الغا

يػػػػرتبط معػػػػدؿ التعريػػػػة الضػػػػعيؼ بالمتكسػػػػط السػػػػنكم لألمطػػػػار المرتفػػػػع 
 .(1)عندما يترؾ الغطاء الخضرم الطبيعي عمغ ما ىك عميو دكف إزالة

 
                                                           

(3)
، )البٌضواء، منشوورات جامعوة عمور المختوار، صوٌانة التربوةنورمان هدسوون، ترجموة فووزي محمود الودومى،  

 .464( ص 3112الطبعة األولى، 
(4)

 .3عبدالعزٌز خالد الصغٌر، المرجع السابق، ص 
(2)

 .34فوزي محمد الدومى، المرجع السابق ص نورمان هدسون، صٌانة التربة، ترجمة
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 ( عالقة بيف المتكسط السنكم لألمطار كغطاء النباتي كالتعرية1-4شكؿ )

 
 

 .23لدكمى، المرجع السابؽ، ص، ترجمة فكزم اصيانة التربةالمصدر: نكرماف ىدسكف، 
 

كتتتي خطكرة انجراؼ التربة في ككنو يتسبب في ضياع 
كميات كبيرة مف التربة خالؿ فترة زمنية قصيرة قد تككف يكمان أك شيران 

في حيف أف تككيف التربة نفسيا يستغرؽ زمنان  ،أك فصالن أك سنة كاحدة
فيي  ف التربة( سنة لكي تتككف بكصمة كاحدة م100يصؿ الغ ) طكيالن 

كىذا يكفي لمتدليؿ عمغ خطكرة ىذه المشكمة  ،عممية معقدة كبطيئة
 دكتع ،كمنطقة الدراسة (1)البيئية التي تعاني منيا أجزاء عديدة مف ليبيا

أحد مظاىر التدىكر الذم يتعرض لو النظاـ البيئي الطبيعي بسبب 
بيعي بمنطقة تدخؿ اإلنساف كممارساتو السمبية اتجاه الغطاء النباتي الط

 الدراسة.
 كتتم ؿ تعرية التربة في اآلتي:

 Water Erosionالتعرية المائية :  . أ
 Rainfallتعتبػػػر تعريػػػة التربػػػة الناتجػػػة عػػػف سػػػقكط األمطػػػار

Erosion  سقكط األمطار إلػغ  محيث يؤد ان،أك ر التعرية المائية انتشار
                                                           

(2)
 .246محمود سعد إبراهٌم عبدالسالم، المرجع السابق ص 
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 افرضػجرياف المياه في شكؿ سيكؿ عمػغ سػطح األرض، ممػا يػؤدم بالت
مػػػع جممػػػة مػػػف العكامػػػؿ إلػػػغ إحػػػداث االنجػػػراؼ المػػػائي المتسػػػارع لمتربػػػة 

حيػػػث  ،(2)كجعمػػػو أك ػػػر كضػػػكحان كأشػػػد تػػػت يران فػػػي منطقػػػة مػػػا دكف غيرىػػػا
تتعرض األراضي الزراعية العارية كغير المحمية بالغطاء النبػاتي لػنفس 
المشػػػكمة كاألخػػػص عنػػػدما يقػػػؿ معػػػدؿ الرشػػػح فػػػي التربػػػة كتػػػرتبط أنػػػكاع 

المياه عمغ كمية المطر الساقط مف ناحية كانحػدار  كاسطةة ببر تعرية الت
 .ة الغطاء النباتي مف ناحية  ال ةسطح األرض مف ناحية أخرل كك اف

كغالبػػػػان مػػػػا تػػػػؤدم فتػػػػرات الجفػػػػاؼ الطكيمػػػػة إلػػػػغ جفػػػػاؼ التربػػػػة 
كتشققيا كعندما تسقط األمطػار الغزيػرة تنجػرؼ كميػات منيػا عمػغ طػكؿ 

كمػػػا  ،خسػػػائر كتػػػدمير المزركعػػػات كالمػػػدف ممػػػا يػػػؤدم إلػػػغ ،المنحػػػدرات
كتػػػػؤدم  (3)ـ(1988-1975حػػػػدث فػػػػي ىضػػػػبة أ يكبيػػػػا خػػػػالؿ الفتػػػػرة )

عمميػػػػػة تعريػػػػػة التربػػػػػة بكاسػػػػػطة الميػػػػػاه إلػػػػػغ نشػػػػػتة أشػػػػػكاؿ مختمفػػػػػة مػػػػػف 
 االنجراؼ عمغ سطحيا.

ككػػػاف التصػػػنيؼ األكؿ لألشػػػكاؿ التعريػػػة المائيػػػة الػػػذم اقترحػػػو 
 ػػػػؿ فػػػػي تقسػػػػيمو إلػػػػغ مراحػػػػؿ المختصػػػػكف فػػػػي مجػػػػاؿ صػػػػيانة التربػػػػة يتم

فيػػػػي تبػػػػدأ بالتعريػػػػة  ،تتكافػػػػؽ مػػػػع تزايػػػػد تركيػػػػز ميػػػػاه الجريػػػػاف السػػػػطحي
 rill) ػـ بالتعريػة الجدكليػة السػطحية ، (Sheet erosion) الصػفائحية
erosion)خدكديػة،  ػـ بالتعريػة األ(gully erosion)  كىػي عمػغ النحػك

 .(4)التالي
 Sheet erosionالتعرية السطحية :  -1

ا النػػػكع مػػػف االنجػػػراؼ تعمػػػؿ الميػػػاه الجاريػػػة عمػػػغ إزالػػػة كفػػػي ىػػػذ
 ،طبقػػة سػػطحية رقيقػػة مػػف التربػػة عمػػغ مػػدل مسػػاحة كاسػػعة مػػف األرض

                                                           
(3)

 .247المرجع نفسه، ص
(4)

 .388محمد عبدهللا المة، المرجع السابق، ص 
(5)

 .49، ترجمة فوزي محمد الدومى، المرجع السابق، صصٌانة التربةنورمان هدسون، 
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كغالبػػان مػػا يػػرتبط ىػػذا النػػكع باألراضػػي ىينػػة االنحػػدار أك شػػبو المسػػتكية 
 .(1)حيث تتدفؽ المياه في شكؿ طبقة رقيقة كمغطية مساحة كبيرة نسبيان 

فبػػالرغـ مػػف  ،االنجػػراؼ مػػف أخطػػر األنػػكاعىػػذا النػػكع مػػف  دكيعػػ
يػػػرة مػػػف التربػػػػة إال أنػػػو يعمػػػؿ عمػػػػغ نقػػػؿ الطبقػػػػة بأنػػػو ال يحمػػػؿ كميػػػػة ك

ادة لعناصػػػر المغذيػػػػة لمنبػػػات ككػػػذلؾ المػػػػالسػػػطحية التػػػي تحتػػػػكم عمػػػغ ا
 . (2)العضكية

كعػػػػادة يصػػػػعب مالحظػػػػة ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف التعريػػػػة كلكػػػػف يمكػػػػف 
نكشػػػػػاؼ جػػػػػذكر النباتػػػػػات االسػػػػػتدالؿ عميػػػػػو بعالمػػػػػات مختمفػػػػػة أىميػػػػػا ا

كيمكػػػف مالحظػػػة ىػػػذا النػػػكع مػػػف التعريػػػة  ،كظيكرىػػػا فػػػكؽ سػػػطح التربػػػة
 (.1-4المائية في منطقة الدراسة مف خالؿ الصكرة )

 (1-4صكرة )
 التعرية السطحية بمنطقة الدراسة

 
 ـ2015المصدر: الدراسة الميدانية شتاء 

 Rill erosionالتعرية الجدكلية  -2
التعريػػة الصػػفائحية حيػػث يتركػػز المػػاء  متقدمػػة مػػف مرحمػػةكىػػذه 

تتػدفؽ منيػا  (3)فػي جػداكؿ سػطحية صػغيرة بالحقػؿ (Run off)الجػارم 
الميػػػػػاه بعػػػػػد امتالئيػػػػػا لتنسػػػػػاب فػػػػػي قنػػػػػكات كجػػػػػداكؿ متباينػػػػػة األعمػػػػػاؽ 
كاألطكاؿ كتشكؿ المياه في ىذه الحالة كتمػة كطاقػة كافيػة يػتـ بيػا فصػؿ 

                                                           
(2)

 .5، المرجع السابق، صعبدالعزٌز خالد الصغٌر
(3)

 .9:عقوب محمد عمر الساحلً، المرجع السابق، ص
(4)

 نورمان هدسون، المرجع السابق، ص
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طح المتضرسػػة كفػػي جػػداكؿ التربػػة كنقميػػا كتػػزداد حػػدة النحػػت فػػي األسػػ
الحػػػرث كخاصػػػة تمػػػؾ المتكافقػػػة مػػػع درجػػػة االنحػػػدار كال تتمشػػػغ بمػػػكازاة 

كمػػا تظيػػر ىػػذه التعريػػة فػػي المنػػاطؽ التػػي أزيػػؿ منيػػا  ،خطػػكط الكنتػػكر
التعريػػة الجدكليػػة بدايػػة كمقدمػػة لمتعريػػة االخدكديػػة  دالغطػػاء النبػػاتي كتعػػ

سػاحات التػي خمػت شػغ ظيكرىػا مػع الماكىي تظير في أماكف ك يرة يتم
كفي العػادة يكػكف  ،(1)مف الغطاء النباتي كشيدت الحرا ة اآللية كالعميقة

( 2-4ىػذا النػػكع مػف التعريػػة أخاديػد ضػػيقة كسػطحية كتكضػػح الصػػكرة )
 ىذا النكع مف التعرية في منطقة الدراسة.

 (2-4صكرة )
 التعرية الجدكلية بمنطقة الدراسة

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

 

  Gully erosionاالخدكديةالتعرية  -3
كىػػػػػي صػػػػػكرة متقدمػػػػػة لمتعريػػػػػة الجدكليػػػػػة كتػػػػػؤ ر فييػػػػػا العكامػػػػػؿ 
المناخية )األمطار( كنكع التربػة كدرجػة االنحػدار كك افػة الغطػاء النبػاتي 
كفييا تعمؿ المياه بعد زيػادة كميتيػا كسػرعة جريانيػا عمػغ جػرؼ كميػات 

ؿ ممػا يجعػؿ تمػؾ كبيرة مف التربة كذلؾ نتيجة تركزىا في مجارم الجػداك 
 .(2)الجداكؿ تتحكؿ إلغ أخاديد عميقة ككاسعة

                                                           
(2)

 .:38علً عبد علً عودة، المرجع السابق، ص
(3)

 .211عقوب محمد عمر الساحلً، المرجع السابق، ص
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التعريػػػػػة االخدكديػػػػػة تعريػػػػػة قناتيػػػػػة تتعمػػػػػؽ داخػػػػػؿ التربػػػػػة  دكتعػػػػػ
التػي سػرعاف مػا  (Rill)كنتيجة لتدفؽ المياه كزيادة سرعتيا فػي الجػداكؿ 

تتحكؿ إلغ خنادؽ طكيمة كعميقػة كمتسػعة يصػعب عمػغ اإلنسػاف ردميػا 
حػػػػرث العاديػػػػة بػػػػؿ أنيػػػػا تحتػػػػاج إلػػػػغ آالت حػػػػرث أك تسػػػػكيتيا بػػػػتدكات ال

يقاؼ تكسعيا. (1)كتسكية ميكانيكية لردميا  كا 
خدكديػػػػة فػػػػي منطقػػػػة الدراسػػػػة بشػػػػكؿ كاسػػػػع كتنتشػػػػر التعريػػػػة األ

كخاصػػان فػػي الجػػزء الجنػػكبي مػػف المنطقػػة الػػذم يتميػػز باالنحػػدار الشػػديد 
ي غطاء نباتي متدىكر كمتعرض لإلزالة بسبب عمميات التكسع الزراعػبك 

كغيرىػػػا مػػػف نشػػػاطات العامػػػؿ البشػػػرم المختمفػػػة التػػػي سػػػاىمت كسػػػرعت 
( التعريػػػػػة 3-4كضػػػػػح الصػػػػػكرة )عمميػػػػػات التعريػػػػػة المائيػػػػػة المختمفػػػػػة كت

خدكديػػػة التػػػي تعػػػاني منيػػػا منطقػػػة الدراسػػػة اسػػػتجابة لتػػػدىكر الغطػػػاء األ
 النباتي الطبيعي الذم تعرض لو.

 (3-4صكرة )
 خدكدية بمنطقة الدراسةالتعرية األ

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

 

كتتعرض التربات كخاصػة فػي شػماؿ ليبيػا إلػغ التعريػة بكاسػطة 
ميػػاه األمطػػار حيػػث تقػػدر كميػػة الطبقػػة العميػػا التػػي يػػتـ جرفيػػا مػػا بػػيف 

أما في منطقة سيؿ بنغازم كمػا حكليػا  ،( سنكيان 2طف /كـ 400-800)

                                                           
(2)

 .:38علً عبد علً عودة، المرجع السابق، ص
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ة عػػف تعريػػة التربػػ كسػػيةر ال كسػػبكرتأفقػػد أشػػارت مؤسسػػة سػػمخكز بػػرـك 
فػػػي النطػػػاؽ الشػػػرقي مػػػف ليبيػػػا بػػػتف التربػػػات المتعرضػػػة لمتعريػػػة المائيػػػة 

%( مػف إجمػالي مسػاحات التربػات المدركسػة 20قدرت نسبتيا بحػكالي )
 .(1)في اإلقميـ

أما في منطقة الدراسػة تتميػز األمطػار فييػا بسػقكط فجػائي شػديد 
ممػػػػا يزيػػػػد مػػػػف فػػػػرص حػػػػدكث الجريػػػػاف السػػػػطحي  ،خػػػػالؿ كقػػػػت قصػػػػير

صػػػؿ الخريػػػؼ الػػػذم يعقػػػب فصػػػؿ الصػػػيؼ كتكػػػكف رطكبػػػة خاصػػة فػػػي ف
التربػػػة قػػػد فقػػػدت بفعػػػؿ ارتفػػػاع معػػػدالت التبخػػػر خػػػالؿ فصػػػؿ الصػػػيؼ 
كتصبح التربة مفككة كمييػتة لالنجػراؼ بفعػؿ األمطػار كتسػبب األمطػار 
فػػي ىػػذه الحالػػة نحػػت متكاصػػؿ لمطبقػػة العميػػا لمتربػػة كتػػزداد ىػػذه العمميػػة 

نبػػػػاتي الطبيعػػػػي الػػػػذم يعمػػػػؿ عمػػػػغ سػػػػنكيان مػػػػع زيػػػػادة تنػػػػاقص الغطػػػػاء ال
حمايتيػػػا كتماسػػػػكيا بسػػػػبب سػػػػكء اسػػػػتخداـ األرض الزراعيػػػػة مػػػػف ناحيػػػػة 
كالرعي الجائر مػف ناحيػة أخػرل كمػا يػرتبط حػدك يا بانعػداـ الرشػح عبػر 

 .(2)مساـ التربة مما يسيؿ عممية التعرية
كيحدث ىذا النكع مف التعريػة بشػكؿ كاضػح فػي أجػزاء المنطقػة 

الجزء الجنكبي الػذم يتميػز بتنػاقص فػي ك افػة الغطػاء في ة كخاصكافة 
النبػاتي الطبيعػػي كاالنحػػدار الشػديد مقارنػػة بػػالجزء الشػمالي الػػذم يحظػػغ 

كبالتػػػالي تػػػدرج  ،بغطػػػاء نبػػػاتي ك يػػػؼ نسػػػبيان كمعمػػػر كمنحػػػدرات خفيػػػؼ
 تت ير التعرية المائية في المنطقة بتدرج ك افة الغطاء النباتي.

لنبػػػاتي المنطقػػػة اتضػػػح أف الغطػػػاء ا ففػػػي المكاقػػػع الشػػػمالية مػػػف
يمػػػان فػػػي الحػػػد مػػػف ظػػػاىرة انجػػػراؼ مدكران  الطبيعػػػي الك يػػػؼ نسػػػبيان أدل
فالنباتػػػات الطبيعيػػػة فػػػي ىػػػذا الجػػػزء مػػػف  ،التربػػػة بكاسػػػطة ميػػػاه األمطػػػار

المنطقة حالة دكف اصطداـ قطرات المطر بصكرة مباشػرة لسػطح التربػة 
فقػػػػد أكضػػػػح  ،مػػػػؿ بذاتػػػػوفقطػػػػرة المطػػػػر السػػػػاقط تعتبػػػػر عامػػػػؿ تعريػػػػة كا

                                                           
(2)

 .388مرجع السابق، صمحمد عبدهللا المة، ال
(3)

 محمد عبدهللا المه، المرجع السابق، ص
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)أليسػػػكف( أف التػػػت ير الػػػكاقي لمغطػػػاء النبػػػاتي يعػػػكد إلػػػغ حقيقػػػة أف ىػػػذا 
ممػػػا يجعميػػػا تضػػػعؼ  ،(3)قطػػػرة المطػػػر طاقتيػػػا الحركيػػػة بالغطػػػاء يسػػػم

ي التخفيػؼ مػف حػدة انجرافيػا لكبالتا ،ك يران في تدمير كتفكيؾ بناء التربة
األرض اليػيف فػي إلغ كؿ ذلؾ سػاعد االنحػدار سػطح  إضافةن  ،كتعريتيا

كبالتػػػالي اقتصػػػر  ،ىػػػذه المكاقػػػع عمػػػغ تخفيػػػؼ سػػػرعة الجريػػػاف السػػػطحي
تػػت ير التعريػػة المائيػػة فػػي ىػػذا الجػػزء مػػف منطقػػة الدراسػػة عمػػغ مجػػارم 
األكديػػػػة كعمػػػػغ األراضػػػػي التػػػػي أزيػػػػؿ غطاؤىػػػػا النبػػػػاتي بيػػػػدؼ عمميػػػػات 
التكسػػع الزراعػػي حيػػث يسػػكد االنجػػراؼ السػػطحي فػػي ىػػذه المكاقػػع الػػذم 

 ث عندما تككف سرعة سقكط األمطار أعمغ مف تسرب الماء.يحد
كما تنتشر التعرية الجدكلية فػي األسػطح المتضرسػة كاألراضػي 

قػػػػػع كمػػػػػا تظيػػػػػر فػػػػػي المكا ،(4—4المحرك ػػػػػة بشػػػػػكؿ عميػػػػػؽ الصػػػػػكرة )
خاديػػد الضػػحمة التػػي ال يزيػػد عمقيػػا الجنكبيػػة مػػف ىػػذا الجػػزء بعػػض األ

   .(5-4الصكرة ) ،(1)سـ( 30عف )
 

 (4-4)صكرة 
 الدراسة منقطةمف  التعرية الجدكلية في الجزء الشمالي

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

 
                                                           

(4)
 .32نورمان هدسون، المرجع السابق، ص

(2)
 .3125حسب عمق االخدود من خالل الدراسة المٌدانٌة خرٌف 
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 (5-4صكرة )

 خدكدية في الجزء الشمالي مف المنطقةالتعرية األ

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

 
 

أمػػػا فػػػي الجػػػزء الجنػػػكبي مػػػف المنطقػػػة فقػػػد لػػػكحظ انتشػػػار كاسػػػع 
جػػع ذلػػؾ إلػػغ تػػدىكر الغطػػاء كير  ،لظػػاىرة انجػػراؼ التربػػة بكاسػػطة الميػػاه

النبػػػاتي الطبيعػػػي فػػػي ىػػػذا الجػػػزء مػػػف المنطقػػػة كتنػػػاقص ك افتػػػو تبع ػػػره 
ظيػػػػرت صػػػػكر كبالتػػػػالي باالتجػػػػاه جنكبػػػػان كزيػػػػادة درجػػػػة انحػػػػدار السػػػػطح 

كقػػد سػػاعد عمػػغ اسػػتقحاؿ خطرىػػا فػػي ىػػذه  ،مختمفػػة مػػف التعريػػة المائيػػة
يػػات الحرا ػػة التػػي مػػف أىميػػا عمم قػػع اسػػتعماالت اإلنسػػاف المفرطػػةالمكا

العميقة كخاصة تمؾ التي ال تتمشغ مع خطكط المناسيب ممػا أدل إلػغ 
زيػػادة تفكػػؾ التربػػة كسػػرعة نشػػاط عكامػػؿ التعريػػة المائيػػة التػػي نػػتج عنيػػا 

ينيػػا مػػف حيػػث العمػػؽ كتكػػكف كتطػػكر بتكػػكيف أخاديػػد كبيػػرة تختمػػؼ فيمػػا 
خاديػػػػد التػػػػي لكحظػػػػت مػػػػف خػػػػالؿ التكسػػػػع كالنمػػػػك كمػػػػف بػػػػيف األكآليػػػػات 

   :المشاىدات الميدانية في ىذا الجزء مف المنطقة ما يمي
 مقدمة أخدكد متراجعة نجك المنبع -1

خػػػػدكد مسػػػػقط مػػػػائي يعػػػػد مػػػػف أك ػػػػر أجػػػػزاء األ كىػػػػك عبػػػػارة عػػػػف
نشػػاطان فػػي أحػػداث التعريػػة حيػػث يعمػػؿ سػػقكط الميػػاه عمػػغ نحػػت التربػػة 

كمػػػا أنيػػػا تتنػػػا ر كتػػػدكر مجابيػػػا كجيػػػة  ،عنػػػد نقطػػػة تالمسػػػيا بػػػاألرض



  

261 

  

الميػػاه ممػػا يػػؤدم إلػغ جػػرؼ التربػػة بعيػػدان مػف أسػػفؿ مسػػقط الميػػاه  مسػقط
تاركػػػة سػػػقفو مغمقػػػان كبعػػػد ذلػػػؾ يػػػتحطـ ىػػػذا الجػػػزء المعمػػػؽ جرفػػػان عمكديػػػان 

 .(1)يتعمؽ كيتراجع ىذا الجرؼ نحك المنبع باستمرار سقكط المياه
خاديػػد التػػي تعػػاني ( ذلػػؾ النػػكع مػػف األ6-4كتكضػػح الصػػكرة )

 مف المنطقة. منيا األجزاء الجنكبية
 (6-4صكرة )

 نبعخدكد متراجعة نحك المأمقدمة 

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

 

 مقدمة أخدكد متطكرة في عدة رؤكس  -2
خدكد تصبح الفرصة مييتة لسػقكط ميػاه بمجرد تككيف مقدمة األ

خػػدكد يترتػػب عمػػغ طحي مػػف نقػػاط متعػػددة داخػػؿ مجػػرل األالجريػػاف السػػ
 لبعضػػيا اد طكليػػا بشػػكؿ مػػكازو ذلػػؾ تطػػكر المقدمػػة فػػي عػػدة رؤكس يػػزد

 ـ تتسػع كتنػدمج مككنػة مقدمػة أخػدكد أكبػر حجمػان كأك ػر نشػاطان  بعضان،
 ( ذلؾ النكع مف االخاديد.7-4كتكضح الصكرة ) ،(2)في أحداث تعرية

 
 

 
 

                                                           
(2)

 .211عبدالعزٌز خالد الصغٌر، المرجع السابق، ص
(3)

 المرجع نفسه.
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 (7-4صكرة )
 خدكد متطكر في عدة رؤكسأمقدمة 

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

 نمك األخاديد الثانكية   -3
كع نتيجػػػػة لنمػػػػك أخاديػػػػد التعريػػػػة عرضػػػػيان كتكسػػػػع ينػػػػتج ىػػػػذا النػػػػ

مجارييػػا بعػػدة آليػػات التػػي منيػػا انييػػار أنفػػاؽ الحيكانػػات الحفػػارة كعمميػػة 
د كتركػػػز نحػػػت الميػػػاه تحػػػت نحػػػت قكاعػػػد كجكانػػػب كانييػػػار قمػػػـ األخاديػػػ

، كتنمك األخاديد ال انكيػة نتيجػة لنمػك خدكد )التقكيض السفمي(جكانب األ
 ػػر انخفاضػػان عمػػغ ع مجراىػػا تبػػدأ مػػف النقػػاط األكخاديػػد جانبيػػان كتكسػػاأل

نمك كلكػف معظميػا الخدكد كتتخذ اتجاىات متعددة في أحد أك جانبي األ
 .( تكضح ذلؾ8-4ينمك متعامدان عمغ األخدكد الرئيسي كصكرة )

 (8-4صكرة )
 خدكد الرئيسيلأل خدكد ثانكم مكاز  انمك 

 
 المصدر: السابؽ نفسو.
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ألرض الكاقعة ما بيف األخػدكد الرئيسػي ت تتتكؿ اكبمركر الكق 
 .(1)خدكد كاحدأخدكد ال انكم كيندمج اال ناف في كاأل

كبنػػػاءن عمػػػغ المشػػػاىدات الميدانيػػػة تػػػـ تقيػػػيـ درجػػػة شػػػدة التعريػػػة 
ا فػػػي الشػػػكؿ كمػػػ ،المائيػػػة كتصػػػنيفيا بمنطقػػػة الدراسػػػة إلػػػغ أربػػػع درجػػػات

 :( كىي كاآلتي4-2)
 تعرية مائية خفيفة  (1

النػػػكع مػػػف التعريػػػة فػػػي الجػػػزء الشػػػمالي مػػػف يقتصػػػر كجػػػكد ىػػػذا 
منطقة الدراسػة الػذم يمتػد مػف تػاكنس شػرقان إلػغ سػيدم محمػد المبخػكت 

ة انجػػراؼ سػػطحي يزيػػؿ تغربػػان كتظيػػر التعريػػة فػػي ىػػذا الجػػزء عمػػغ ىيػػ
 .سـ( 3-2مف التربة تقدر بحكالي ) طبقة سطحية

 تعرية مائية متكسطة  (2
ع الجنكبيػػػة مػػػف الجػػػزء ينتشػػػر ىػػػذا النػػػكع مػػػف التعريػػػة فػػػي المكاقػػػ

الشػػػمالي بالمنطقػػػة كبالتحديػػػد فػػػي مكقػػػع بكذبػػػاف حيػػػث ينتشػػػر فػػػي ىػػػذا 
كطكليػػا  ،(2)سػػـ(30)خاديػػد التػػي لػػـ يزيػػد عمقيػػا عػػف المكقػػع بعػػض األ

 سـ(.30)سـ( كعرضيا عف 50)عف 
 تعرية مائية شديدة (3

مػف المنطقػة كبالتحديػد الجنػكبي تسكد ىذه الدرجة مف لتعريػة فػي الجػزء 
عمػؽ حيػث يصػؿ  يػة،ككادم الرم ا ،كمكقع بئر القػرل ،كادم الحصاـر في مجرل

 ،ـ( 4كطكليػػػػػا يصػػػػؿ إلػػػػػغ حػػػػػكالي ) ،ـ( 1خاديػػػػد فػػػػػي ىػػػػذه المكاقػػػػػع حػػػػكالي )األ
 ـ(. 3-2كعرضيا يتراكح ما بيف )

 تعرية مائية شديدة جدان  (4
يقتصر كجكد ىذه الدرجة مف التعرية فػي أقصػغ جنػكب منطقػة الدراسػة 

حيػث يصػؿ طػكؿ أخاديػد التعريػة فػي ىػذا المكقػع إلػغ  ،لمنجؿبالتحديد في كادم ا
كعػػرض يصػػؿ إلػػغ حػػكالي  ،ـ( 1كعمػػؽ يصػػؿ إلػػغ أك ػػر مػػف ) ،ـ( 6أك ػػر مػػف )

 ـ( . 3)
                                                           

(2)
 .214المرجع نفسه، ص 

(3)
  3125ض وعمق أخادٌد التعرٌة فً منطقة الراسة خالل الدراسة المٌدانٌة خرٌف تم قٌاس طول وعر 

 م.3126وربٌع 
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 ( 2 – 4شكؿ ) 
الحدكد التقريبية لمناطؽ نشاط التعرية المائية بمنطقة 

 الدراسة

 
 
 

 ـ 2015الدراسة الميدانية شتاء كربيع  -المصدر :
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  Wind Erosionالتعرية الريحية . ب
يمػػػػة فػػػػي أراضػػػػي متعػػػػد مشػػػػكمة تعريػػػػة التربػػػػة بالريػػػػاح مشػػػػكمة 

حيػػػث غالبػػػان مػػػػا تشػػػترؾ مجمكعػػػة مػػػػف  ،المنػػػاطؽ الجافػػػة كشػػػبو الجافػػػػة
الظػػاىرة فػػي ىػػذه المنػػاطؽ التػػي منيػػا  هحػػداث ىػػذإالعكامػػؿ كاآلليػػات فػػي 

التربػػػة  الريػػػاح الشػػػديدة كعاليػػػة السػػػرعة التػػػي تػػػتمكف مػػػف تفكيػػػؾ حبيبػػػات
قميػػػػا كالتربػػػػة سػػػػيمة التفكيػػػػؾ كالنقػػػػؿ كالغطػػػػاء النبػػػػاتي القميػػػػؿ كمبع ػػػػر نك 

كمنعدـ في بعض األجػزاء الػذم يعػد العامػؿ األك ػر مسػاىمة فػي حمايػة 
فكممػا زاد تػدىكر الغطػاء النبػاتي الطبيعػي  ،التربة مػف االنجػراؼ الريحػي
ر ىشاشػػػة كأك ػػػر جفافػػان كأعمػػغ حػػػرارة كأك ػػ أصػػبحت التربػػة عاريػػػة نباتيػػان 

 الريحي. كانفراطان كأعمغ مساىمة في التت ر بظاىرة االنجراؼ
كتتمخص آلية حركة انتقاؿ حبيبػات التربػة بسػبب ضػغط الريػاح 

 :بات في عدة أشكاؿ تتم ؿ فيما يميعمغ سطح ىذه الحبي
إذ كػاف حجميػا  Saltationتنتقؿ حبيبات التربػة عػف طريػؽ القفػز   -1

خػر بشػكؿ ث يػتـ انتقاليػا مػف مكػاف آلحيػ ،ممـ( 0,5 -0,1يتراكح بيف )
 متقطع مسافات قصيرة.

لمحبيبػات التػي يتػراكح  surface creepيحػدث الزحػؼ السػطحي   -2
 نظران لكبر حجـ ىذه الحبيبات. ،ممـ( 1,0 -0,5حجميا ما بيف )

تتحػػرؾ الحبيبػػات األصػػغر حجمػػان كالرمػػؿ النػػاعـ كالغبػػار التػػي يقػػؿ   -3
المعمػػػػػػػػػػػػؽ لمحبيبػػػػػػػػػػػػات  ممػػػػػػػػػػػػـ( بكاسػػػػػػػػػػػػطة النقػػػػػػػػػػػػؿ 0,1حجميػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػف )

suspension،  كىػػذه الحبيبػػات تنتقػػؿ مسػػافات بعيػػدة مككنػػة العكاصػػؼ
 .(1)الغبارية في ك ير مف األحياف

كلعػػػؿ مػػػف أىػػػـ األسػػػباب التػػػي أدت كتػػػؤدم إلػػػغ تػػػت ر المنطقػػػة 
بالتعريػػة الريحيػػة ىػػي إزالػػة الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي كاسػػتغالؿ أراضػػيو 

 ،كعمميػػػات الحرا ػػػة اآلليػػػة المتعمقػػػة ،كالرعػػػي الجػػػائر ،زراعيػػػة كػػػاألراضو 

                                                           
(2)

 .258محمود سعد إبراهٌم عبدالسالم، المرجع السابق، ص 
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كالمسػػتمرة كتعػػد األجػػزاء الجنكبيػػة مػػف المنطقػػة  كالمبكػػرةكغيػػر الكنتكريػػة 
كمػا -فدلغ جانب تت رىػا بالتعريػة المائيػة  ،ىي األك ر تت ران بيذه الظاىرة

فػػدف التعريػػة الريحيػػة ذات تػػت ير كاضػػح فػػي ىػػذا الجػػزء مػػف  -سػػابقان  أشػػر
الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي ممػػػا أفقػػػد التربػػػة  منطقػػػة أيضػػػان بسػػػبب تػػػدىكر

الحماية الطبيعية مف الرياح السطحية كالريػاح الصػحراكية التػي تتعػرض 
كبالتػػالي أصػػبحت التربػػة مفككػػة كضػػعيفة التماسػػؾ بسػػبب فقػػدانيا  ،ليػػا

 لمقكمات الحماية.
كتنشػػط ظػػاىرة التعريػػة الريحيػػة فػػي المنطقػػة فػػي فصػػؿ الجفػػاؼ 

كبالتػالي فيػي ال تحػدث عنػدما تكػكف  ،زراعيػةعد حصاد المحاصػيؿ البك 
نمػا يػرتبط حػدك يا بفصػؿ الجفػاؼ  ،التربة رطبة كمحميػة بغطػاء نبػاتي كا 

حينما يككف سطحيا عاريان مف النباتات حيث تقـك الرياح في ىذا الجػزء 
لقا يػػػا فػػػي أمػػػاكف ئمػػػف المنطقػػػة بنحػػػت التربػػػة كنقػػػؿ الركاسػػػب الترابيػػػة كا 

 ار كشجيرات التي تحتجزىا.بعيدة كخاصة حكؿ بعض األشج
اتجػػاه الغطػػاء  مفرطػػةال قػػد سػػاعدت نشػػاطات العامػػؿ البشػػرمك 

النبػػػاتي الطبيعػػػػي فػػػي استشػػػػراء ىػػػػذه الظػػػاىرة كذلػػػػؾ مػػػف خػػػػالؿ الرعػػػػي 
الجائر الذم أدل إلغ حدكث عممية تبدؿ في نكعيػة الغطػاء النبػاتي مػف 

ظيػكر نباتات مستساغة كذات األىمية كبيرة في المحافظة عمػغ البيئػة ك 
نباتػػات مكسػػمية سػػريعة الػػزكاؿ عديمػػة األىميػػة كال تحمػػي التربػػة بشػػكؿ 

كما تسبب الرعي الجائر فػي تفكيػؾ التربػة  ،مف قكة الرياح المعرية اكافي
ضافةن  ،بفعؿ دكس الحيكانات إلػغ عمميػات الحرا ػة باالسػتخداـ اآلالت  كا 

زراعيػػػة ال تتناسػػػػب مػػػػع ظػػػػركؼ البيئػػػػة اليشػػػػة كحساسػػػػة ممػػػػا أدل إلػػػػغ 
تعريػػة التربػػة كتفكيكيػػا كجعميػػا لقمػػة سػػائغة أمػػا تػػت ير الريػػاح تحمػػؿ منيػػا 

 ما تشاء.
كعػػػػادة مػػػػا تػػػػؤدم التعريػػػػة الريحيػػػػة إلػػػػغ نحػػػػت التربػػػػة كظيػػػػكر 

 المكاشؼ الصخرية عمغ نطاؽ كاسع.
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كمػػػا تتعػػػرض منطقػػػة الدراسػػػة فػػػي أكاخػػػر فصػػػؿ الربيػػػع كأكائػػػؿ 
نػان رمميػػة فصػؿ الصػيؼ كفػي فصػؿ الخريػػؼ إلػغ عكاصػؼ غباريػة كأحيا

أك ترابية نتيجػة النتقػاؿ كميػات ضػخمة مػف الغبػار كاألتربػة كالرمػاؿ مػف 
الريػػاح المحميػػة  بسػػطح األرض إلػػغ الغػػالؼ الجػػكم كخاصػػةن عػػف ىبػػك 

الجافة )القبمي( ذات المنشت الصحراكم كىي رياح ساخنة كجافة تتصؼ 
بارتفػػػػاع درجػػػػة الحػػػػػرارة كانخفػػػػاض نسػػػػػبة الرطكبػػػػة لتصػػػػػؿ إلػػػػغ حػػػػػكالي 

ممػػـ(  20خػػر قػػد يبمػػا حػػكالي )تبكمػػا أنيػػا تسػػبب ارتفاعػػان فػػي ال ،%(5)
كبالتػػالي تجعػػؿ ىػػذه الريػػاح التربػػة أك ػػر جفافػػان كتفككػػان ممػػا  ،(1)فػػي اليػػـك

يسػػػيؿ عمميػػػة إ ػػػارة الغبػػػار كاألتربػػػة كحػػػدكث زكابػػػع رمميػػػة تحمػػػؿ معيػػػا 
الغبار الك يؼ مف سطح األرض كتنقمو إلغ أماكف أخرل كما أف سػرعة 

حػػداث تعريػػة ريحيػػالريػػاح ك فػػي المنػػاطؽ  ةافيػػة النتػػزاع جزئيػػات التربػػة كا 
عمييا السيما في حالة المناطؽ التػي فقػدت مقكمػات حمايتيػا  بالتي تي

عػػػالكة عمػػػغ ذلػػػؾ فػػػدف ىبػػػكب الريػػػاح (2)مػػػف عكامػػػؿ االنجػػػراؼ الريحػػػي
المحميػة الجافػة )القبمػػي( يعػرض التربػة لمتعريػػة بفعػؿ العكاصػؼ الغباريػػة 

 صاحبة ليا.مال
 العكاصػػؼ الغباريػػة كتعظميػػا ةكقػػد سػػاعد عمػػغ اسػػتفحاؿ ظػػاىر 

المنطقػػػػة تػػػػدىكر الغطػػػػاء النبػػػػاتي الطبيعػػػػي كجفػػػػاؼ التربػػػػة كبنائيػػػػا  فػػػػي
فػػػي الجػػػزء الجنػػػكبي بسػػػبب فقدانػػػو لمقكمػػػات الحمايػػػة  ةن المفكػػػؾ كخاصػػػ

ذلػػؾ ألف التربػػة فػػي ىػػذا الجػػزء مػػف المنطقػػة تػػدىكرت بتػػدىكر  ؛الطبيعيػػة
عػػػي كبالتػػالي أصػػػبح أك ػػر تػػت ران بيػػػذه الظػػاىرة مػػػف الغطػػاء النبػػاتي الطبي

الجػػػزء الشػػػمالي الػػػذم مػػػازاؿ يتمتػػػع بػػػبعض مقكمػػػات الحمايػػػة مػػػف ىػػػذه 
العكاصػػػؼ كبمػػػا أف مقكمػػػات الحمايػػػة فػػػي الجػػػزء الشػػػمالي مازالػػػت ذات 

                                                           
(2)
A.R.L.A.B, Complementary Invsestions of surfaceground water and 

climatological survey, final report (1980), p74. 
(3)

 .261محمود سعد إبراهٌم عبدالسالم، المرجع السابق، ص 
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دكر فعػاؿ نكعػان مػػا كبالتػالي فػدف سػػرعة الريػاح المعريػة تقػػؿ بنسػبة كبيػػرة 
 فكؽ سطح التربة.

د عمػغ مسػتكل يتػراكح مػا لػغ أف سػرعة الريػاح تػزداكذلؾ راجع إ
فػاض التغطيػة النباتيػة إلػغ سـ( فػكؽ سػطح التربػة عنػد انخ 5-10بيف )

%( مما يجعؿ حبيبات التربة قابمة لالنتقاؿ اليػكائي كبػذلؾ 40أقؿ مف )
ث التكزيػػػع الفصػػػػمي يػػػػأمػػػػا مػػػف ح ،(3)تصػػػبح المنطقػػػة ميػػػػددة بالتصػػػحر

بالمنطقة فيككف في نياية فصػؿ الربيػع العكاصؼ الغبارية  لتكرار ىبكب
منتظمػة بحيػث ال  ركبداية فصؿ الصيؼ كفي فصؿ الخريؼ بصفة غيػ

جافػػػػػة ليمكػػػػػف التنبػػػػػؤ بحػػػػػدك يا بسػػػػػبب تكػػػػػرار ىبػػػػػكب الريػػػػػاح المحميػػػػػة  ا
)القبمػػػي( فػػػي ىػػػذه الفصػػػكؿ كخاصػػػان فػػػي فصػػػؿ الصػػػيؼ كبعػػػد حصػػػاد 

كخػػالي  المحاصػػيؿ الزراعيػػة التػػي بحصػػادىا يصػػبح سػػطح التربػػة عاريػػان 
مػػػف التغطيػػػة النباتيػػػة كمفككػػػة بسػػػبب اآلالت الزراعيػػػة كدكس حيكانػػػات 
الرعي التي تتغذل عمغ بقايا المحاصيؿ الزراعية المحصكدة مما يػؤدم 
إلػػغ تزايػػد كميػػات الغبػػار كاألتربػػة التػػي تنقميػػا الريػػاح مػػف سػػطح األرض 
 مما يتسبب في تككيف عكاصؼ غبارية شديدة بالمطقة التي تم ػؿ خطػران 

ذلػػػػؾ ألنيػػػػا تكػػػػكف  ،فػػػػي ك يػػػػر مػػػػف األحيػػػػاف عمػػػػغ المحاصػػػػيؿ الزراعيػػػػة
سػػحب ضػػخمة مػػف الرمػػاؿ الحمػػراء تتحػػرؾ عمػػغ طػػكؿ الحقػػكؿ الزراعيػػة 
المحرك ػػة كتػػؤدم إلػػغ أخطػػار فسػػيكلكجية كحػػدكث اخػػتالؿ فػػي المكازنػػة 
المائيػػػة داخػػػؿ أنسػػػجة النبػػػات بسػػػبب زيػػػادة كميػػػة النػػػتح كمػػػف  ػػػـ زيػػػادة 

 .(1)احتياجيا إلغ المياه
كمػػػػا يعمػػػػؿ الغبػػػػار كالرمػػػػاؿ العالقػػػػة فػػػػي الجػػػػك عمػػػػغ انعكػػػػاس 
كحجػػب كامتصػػاص جػػزء مػػف االشػػعاع الشمسػػي ممػػا يقمػػؿ مػػف كميػػة مػػا 
يصؿ منو إلػغ سػطح األرض ممػا يػؤ ر سػمبان عمػغ الكائنػات الحيػة التػي 

                                                           
(4)

 .54بالقاسم محمد بوبكر الجارد، المرجع السابق، ص 
(2)

 محمد عبدهللا المة، سهل بنغازي دراسة فً الجغرافٌة الطبٌعٌة، المرجع السابق، ص 
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ككذلؾ األحياء الدقيقة بداخميا بسبب قمة ما يصػؿ ، تعيش عمغ األرض
 إلتماـ العمميات الحيكية لدل ىذه الكائنات.إلييا مف الحرارة الزمة 

كتتسػػػػبب تمػػػػؾ العكاصػػػػؼ أيضػػػػان فػػػػي تعػػػػريض سػػػػكاف المنػػػػاطؽ 
المسػػتقبمة ليػػا إلػػغ أمػػراض فػػي الجيػػاز التنفسػػي كػػالربك ممػػا يػػؤدم فػػي 

 .(2)بعض األحياف إلغ ارتفاع عدد الكفيات
 

تػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي بالمنطقػػة كأثػػره عمػػى انقػػراض  3.4
 يكانات البريةبعض الح

تشػػػػكؿ األحيػػػػاء البريػػػػة جػػػػزءان ال ينفصػػػػؿ عػػػػف مككنػػػػات النظػػػػاـ 
البيئػػػي الطبيعػػػي التػػػي تشػػػمؿ الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي كالمنػػػاخ كالميػػػاه 
كالتربػػػة كتسػػػتمر ىػػػذه األحيػػػاء محتفظػػػة بتكازنيػػػا الطبيعػػػي طالمػػػا بقيػػػت 
تحػػػت الظػػػركؼ الطبيعيػػػة غيػػػر أف االسػػػتغالؿ الجػػػائر ألحػػػد المككنػػػات 

ة يخػؿ بيػذا التػكازف كيظيػر ىػذا الخمػؿ عػادة فػي عػدة أشػكاؿ مػػف السػابق
 .(1)التدىكر البيئي م ؿ تناقص األحياء البرية كانقراضيا

 :نحك التاليكيمكف تعريؼ األحياء البرية عمغ ال
غيػػػر المستتنسػػػة التػػػي تعػػػيش فػػػي البػػػرارم ىػػػي جميػػػع األحيػػػاء 

ختػػار المػػكطف لػػذا فيػػي ت ؛كتعتمػػد عمػػغ نفسػػيا فػػي تػػكفير قكتيػػا كمتكاىػػا
المناسػػب لعيشػػيا فػػي حػػدكد قػػدرتيا عمػػغ تحمػػؿ ظػػركؼ بيئتػػو الطبيعيػػة 

 ،(2)كيتغيػػػػر نكعيػػػػا كتكزيعيػػػػا تبعػػػػان لتغيػػػػر ىػػػػذه الظػػػػركؼ مكانيػػػػان كزمانيػػػػان 
كتتت ر ىذه األحياء في تكزيعيا كتنكعيا كتكا رىا بشػكؿ مباشػر بظػركؼ 

كمػػػػا نيػػػػا ي تعػػػػيش فييػػػػا كتشػػػػكؿ جػػػػزء ال ينفصػػػػؿ عالبيئػػػػة الطبيعيػػػػة التػػػػ
يحدث فييا مف تػدىكر كخصكصػان الغطػاء النبػاتي الطبيعػي الػذم يشػكؿ 

 قكتيا كمؤاىا.

                                                           
(3)

 .534ص 533حسن رمضان سالمة، المرجع السابق، ص
(2)

غٌر  -لسالم، تدهور األحٌاء البرٌة فً إقلٌم الجبل األخضر وإمكانٌة تنمٌتها، )بحثمحمود سعد إبراهٌم عبدا 

 .2م، ص:311منشور(، كلٌة اآلدا وعلوم، جامعة عمر المختار، فرع درنة، 
(3)

 .6:عبدالعزٌز خالد الصغٌر، المرجع السابق، ص
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إف الخصػػػائص الطبيعيػػػػة لممنطقػػػػة الجبػػػؿ األخضػػػػر التػػػػي تعػػػػد 
منطقػػػة الدراسػػػة جػػػزءان منيػػػا جعمتػػػو مػػػف أفضػػػؿ البيئػػػات المناسػػػبة لعػػػيش 
الك يػر مػف األحيػاء البريػة منػذ أقػػدـ العصػكر كمػف أىػـ ىػذه الخصػػائص 

 ع النباتية التي كانت تكسك ىذه المنطقة.األنكا
حيث تكضح الك ائؽ التاريخية كالشكاىد األ ريػة مػف مسػتحا ات 

كرم( كنقػكش كتما يػؿ بػتف األحيػاء البريػة فػي إقمػيـ الجبػؿ فػحاأل ؿ)السج
األخضػػر كانػػت فػػي السػػابؽ أكبػػر عػػددان كأك ػػر تنكعػػان مػػف األنػػكاع التػػي 

ـ( أف الغطػػػاء النبػػػاتي 1967)عػػػاـ  نرمفقػػػد ذكػػػر مػػػاك ،تعػػػيش فيػػػو اآلف
 ففػػػي الماضػػػي كػػػاف ك يفػػػان ككانػػػت الميػػػاه متػػػكفرة طػػػكاؿ العػػػاـ ممػػػا مكػػػ

الحيكانات البرية مف العيش بتعػداد كبيػرة كأنػكاع عديػدة مػف أىميػا كحيػد 
لقػػػرف كالنعػػػاـ كالظبػػػي كالحمػػػار البػػػرم كالغػػػزالف كأنػػػكاع ك يػػػرة مػػػف البقػػػر ا

افطػػيح كجػػدت  الضػػبع كىػػك فمػػف التنقيػػب عػػف اآل ػػار فػػي حقفػػة ا ،البػػرم
كمػػػف عظػػػاـ  ،(2-4بقايػػػا حيكانػػػات بػػػرم كػػػاف يتكميػػػا اإلنسػػػاف الجػػػدكؿ )

ىذه الحيكانات كجػدت األدلػة الماديػة ألنػكاع النباتػات التػي كانػت تغطػي 
إلػػػػػغ العصػػػػػػر  Pleistoceneىػػػػػذه المنطقػػػػػة فػػػػػي عصػػػػػر البميستكسػػػػػيف

 أف عػدد الصػياديف فػي الجبػؿ األخضػر كػاف نرمالحديث، كما ذكر مػاك
كػػـ( فقػػط لمحصػػكؿ  40صػػياد( كيسػػافركف لسػػافة ) 2000يبمػػا حػػكالي )

عمػػػػغ غػػػػذائيـ ككػػػػاف الصػػػػيادكف يقكمػػػػكف بحػػػػرؽ األشػػػػجار كالشػػػػجيرات 
 لجذب الحيكانات ليسيؿ عمييـ صيدىا.
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 (2-4جدكؿ )
 أنكاع األحياء البرية التي كانت تعيش في الجبؿ األخضر في الماضي

 كالزمف الذم عاشت فيو
 الكصؼ كالزمف سـ العممياال محميسـ الاال

)الكداف( كجدت بقايا ىذا الحيكاف في كؿ العصكر كحتغ  Ammotragus الكداف
 .يكمنا ىذا

 .سنة ماضية )نادرة( 6,000)الغنـ البرم( البقايا مف  Ovis غنـ
 سنة ماضية )نادرة( 6,000)ماعز( البقايا مف  Cabre ماعز
 .مف غير معركؼ)بقرم( الز  Bosorhomoiceros بقر

 .)جامكس( عينات مف بقايا الجامكس كجدت في كادم درنة Buffalo جامكس
 .)حمار برم( الزمف غير معركؼ Equusmauritanicus خيؿ
 .احتماؿ أحد أنكاع الحمار الكحشي الجبمي Equussp خيؿ
 .)الحمار( كجد في العصكر الكالسيكية Donkey الحمار

 Microtussp القكارض
كؿ أك الفتر( البقايا كجدت مف العصر الحجرم الحديث )الف

 .حتغ اآلف
 .كجدت بقايا قميمة جدا Hyaenacrocuta الضبع

 .47,000)كحيد القرف( كجدت عينة كاحدة مف  Rhinoceros merkii كحيد القرف
 .يالند( كجدت بعض بقايا بقر كحشي كبيرة)األ Antelope بقر الكحش
 .حفاة( بقايا ىذا الحيكاف كجدت في كؿ الطبقات إلغ اآلف)سم Tesudosp السمحفاة
 .)تيتؿ( كجدت بقايا ليذا الحيكاف Alcelaphussp الظبي

 Gazelle dorcas الغزاؿ
سنة  7,000)الغزاؿ( كجدت بقايا ىذا الحيكاف مف حكالي 

 .مضت
 .)النعامة( كجدت بقايا مف العصر الكالسيكي Struthiocamelus النعاـ
 .)نسر( ال تكجد معمكمات عف ىذا الحيكاف vulture النسر
 .)القكاقع( كجكدة في المنطقة اآلف Albeacandidissing القكاقع

 Susscrofa خنزير
لغ العصر  )الخنزير( كجدت بقايا مف العصر الكالسيكي كا 

 .الحديث
 .( سنة10,000)أرنب( كجدت بقايا ىذا الحيكاف منذ ) Lepussp أرنب

( سنة 7,000)ابف آكل( كجدت بقايا ىذا الحيكاف مف حكالي ) Canisanthus ابف آكل
 .مضت

 
 المصدر: أعد الجدكؿ بناء عمى :

مكانية تنميتيا، المرجع  .1 محمكد سعد إبراىيـ عبدالسالـ، تدىكر األحياء البرية في إقميـ الجبؿ األخضر كا 
 السابؽ، ص



  

272 

  

ي منطقة أما في الكقت الحالي فدف الغطاء النباتي الطبيعي ف
الدراسة بصفة خاصة كالجبؿ األخضر بصفة عامة قد تعرض إلغ 
حاالت مختمفة مف التدىكر بسبب نشاطات العامؿ البشرم غير 

حراش كالمراعي الطبيعية التي مف أىميا إزالة الغابات كاألمدركسة ال
 .زراعية استيدفت لزراعة البعمية كالمركية كاستغاللو أراضييا كتراضو 

تت يرات النمك السكاني كقطع كاحتطاب األشجار  إلغ إضافةن  
ككذلؾ تزايد أعداد حيكانات الرعي التي ينتج عنيا  ،كشجيرات الطبيعة

حدكث تبدؿ في نكعية الغطاء النباتي مف نباتات مستساغة مف قبؿ 
الحيكانات البرية كمستنسة إلغ نباتات غير مستساغة كالحرائؽ التي 

فكؿ ىذه  ،ة مف الغابات الطبيعيةتسببت في التياـ مساحات كبير 
التغيرات التي حد ت في البيئة الطبيعية التي تقطنيا تمؾ األحياء 

فكانت النتيجة أف القت بعض  ،انعكس عمغ أعدادىا كطريقة عيشيا
 ىذه األحياء مصير االنقراض كأصبح بعضيا اآلخر ميددان باالنقراض.

قت الحالي مػف كمف أىـ الحيكانات البرية التي انقرضت في الك 
أك مػػا يطمػػؽ  ،GazellaDorcasمنطقػػة الدراسػػة ىػػي غػػزاؿ الػػدكركاس

عميػػػو سػػػكاف المنطقػػػة )غػػػزاؿ الػػػريـ( حيػػػث أكػػػد السػػػكاف أنػػػو كػػػاف يعػػػيش 
 معمػػػػػشاك  ةك دْ بك ػػػػػرة فػػػػػي المنطقػػػػػة ككػػػػػاف يصػػػػػؿ حتػػػػػغ كادم العبػػػػػد كالًكػػػػػ

كمػػا كػػاف يظيػػر كاضػػحان لمعيػػاف  ،جنػػكب منطقػػة جػػردس العبيػػد ةكالشػػرف
 ،ـ(2001ككػػاف آخػػر ظيػػكر لػػو عػػاـ ) ةطكطػػبكالمػػراغ كال ةفػػي الشػػييبي

كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت كحتػػغ اآلف اختفػػغ غػػزاؿ الػػدكركاس مػػف ىػػذه األمػػاكف 
 جرت أعداد منو إلغ أماكف أبعد ناحية الجنكب.انيائيان كى
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فػػػػػػػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػػػػػػػة أف الفيػػػػػػػػػػػػػػد  *أفػػػػػػػػػػػػػػاد كبػػػػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػػػػف كمػػػػػػػػػػػػػػا
Acinonyxjabatus ةك دْ كالنمػػػػر المرقػػػػع كانػػػػا يكجػػػػداف بك ػػػػرة فػػػػي الًكػػػػػ 
ـ( يعتبػػر 1979أمػػا فػي الكقػت الحػػالي كمنػذ عػاـ ) ،كالشػرفة فػي بكذبػاف

مػػػف المنطقػػػة بسػػػبب  ةىػػػذاف الحيكانػػػاف مػػػف الحيكانػػػات ال ديػػػة المنقرضػػػ
 ،تت يرات اإلنساف السمبية عمغ البيئة الطبيعيػة التػي تقطنيػا ىػذه األحيػاء

كمػػػػػػا أكػػػػػػد مػػػػػػالؾ األراضػػػػػػي فػػػػػػي منطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة أنػػػػػػو منػػػػػػذ عمميػػػػػػات 
ات مػػػف القػػػرف الماضػػػي يػػػالح الزراعػػػي التػػػي تمػػػت فػػػي ال مانيناالستصػػػ

حيث اتجيت الدكلة فػي ىػذه الفتػرة إلػغ التكسػع األفقػي فػي زيػادة الرقعػة 
نشػػاء مػػػزارع اسػػتطانية فػػػي األراضػػي التػػػي تغطييػػا األشػػػجار  الزراعيػػة كا 
كالشجيرات الطبيعية جعؿ الحيكانػات البريػة أك ػر عرضػة لمصػيد الجػائر 

كمػا أ ػرت ىػذه العمميػة أيضػان عمػغ  ،مفمالذ اآلالممتكل ك بسبب فقدانيا ل
ف أم تػت ير عمػغ الغطػاء إتالشي الغذاء المناسب ليذه الحيكانات حيػث 

فػي بيئػة المػكطف المناسػب لحيػاة ىػذه  ان النباتي الطبيعي يعنػي ذلػؾ تغييػر 
 الحيكانات. 

كمػػػػػف أىػػػػػـ النتػػػػػائج التػػػػػي تجمػػػػػت بشػػػػػكؿ كاضػػػػػح عقػػػػػب عمميػػػػػة 
ات مػػف القػػرف الماضػػي مػػا يػػالتػػي تمػػت فػػي ال مانين االستصػالح الزراعػػي

 يمي:
أك مػػا يطمػػؽ عميػػو محميػػان  Hystrixcristataأصػػبح حيػػكاف الشػػييـ   (1

)صيد الميػؿ( ميػددان بػاالنقراض حيػث تناقضػت أعػداده بشػكؿ كبيػر جػدان 
مكشػػكفة ال تػػكفر لػػو  بيئػػة المكئػػؿ التػػي يعػػيش فييػػا بػػاتكذلػػؾ بسػػبب أف 

بح عرضةن لمصيد الجائر مف ناحية كتالشػغ كبالتالي أص ،المتكل اآلمف
 غذائو مف ناحية أخرل.

                                                           
بار السف؛ ألنيـ ىـ مف عاصركا عف الحيكانات التي كانت تعيش في المنطقة عمغ كتـ اختصار المعمكمات  *

تمؾ الحيكانات كال تعرؼ األجياؿ الجديدة شيئان عنيا، كما تـ تجميع المعمكمات منيـ عف طريؽ المقابالت 
الشخصية كليس عف طريؽ االستبياف؛ ألنيـ ال يجيدكف القراءة كالكتابة، كبالتالي تـ اختصار المعمكمات عف 

 ( مف كبار السف فييا.7)الحيكانات البرية في المنطقة عمغ 
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أصػػبح كجػػكد الضػػبع المخطػػط نػػادران جػػدان بعػػدما كانػػت تظيػػر بشػػكؿ   (2
كبالتػػالي فيػػي شػػبو منقرضػػة  ،مسػػتمر كتصػػطاد شػػاتيا فػػي كضػػح النيػػار

 .نتيجة لألسباب سالفة الذكر حاليان مف المنطقة
ية كالطيػكر لممػكت بسػبب تعرضت مجمكعة كبيرة مف الحيكانات ال د  (3

التكسع في استخداـ المبيدات الكيماكية كاألسمدة النتركجينية السيما فػي 
المػػػػزارع المركيػػػػة كخاصػػػػة أف ىػػػػذه المػػػػزارع تنتشػػػػر بشػػػػكؿ كاسػػػػع داخػػػػؿ 
مناطؽ التي تغطييا األشجار كشػجيرات الطبيعػة كبػالقرب مػف المغػارات 

عػػرض أعػػداد كبيػػرة كبالتػػالي ت ،كالكيػػكؼ التػػي تعػػيش فييػػا تمػػؾ األحيػػاء
مف ىذه األحيػاء لممػكت بسػبب تغػذييا عمػغ المزركعػات المضػاؼ إلييػا 
 األسمدة في كقت مبكر كشربيا مف المياه الممك ة بالمبيدات الكيماكية.

تسػػػػببت عمميػػػػات الحرا ػػػػة المبكػػػػرة فػػػػي تػػػػدمير الك يػػػػر مػػػػف أعشػػػػاش   (4
ممػػػػا أدل فػػػػي نيايػػػػػة  ،الطيػػػػكر األرضػػػػية كاإلضػػػػرار بيضػػػػيا كصػػػػغارىا

طػاؼ إلػغ حرمػػاف ىػذه الطيػػكر مػف فرصػة التكػػا ر كبالتػالي أصػػبحت الم
ميػػددة بػػاالنقراض بسػػبب مػػكت أعػػداد كبيػػرة منيػػا فػػي مراحػػؿ مبكػػرة مػػف 

 أعمارىا.
كمف المقابالت الشخصية مع كبار السف في المنطقػة أكػدكا أف 

كاسػتمرت  ،ـ(1943حريؽ غكط الرحيبػة الػذم انػدلع فػي نيايػة صػيؼ )
يكمػان( سػبب فػي تػدمير مسػاحات كاسػعة مػف  30لي )النيراف مندلعة حػكا

الغطػػػػاء النبػػػػاتي فػػػػي ىػػػػكاء سػػػػالـ كأـ صػػػػفاء ككادم العبػػػػد كأـ الجػػػػكابي 
كالرحيبػػػة الػػػذم يعػػػػد المصػػػدر الرئيسػػػػي لمغػػػذاء كالمػػػػتكل المناسػػػب ليػػػػذه 
األحياء كاف سػببان رئيسػيان فػي القضػاء عمػغ الك يػر مػف الحيكانػات البريػة 

كمػػػا تسػػػبب الحريػػػؽ الػػػذم  ،كر أك زكاحػػػؼحيكانػػػات  ديػػػة أك طيػػػ سػػػكاءن 
ـ( في نفكؽ الك ير مف الحيكانات البريػة بسػبب مػكت 1991اندلع عاـ )

أعػػداد كبيػػرة منيػػا السػػيما صػػغارىا كفراخيػػا كبيضػػيا كأك ػػر األنػػكاع التػػي 
تضػػررت مػػف ىػػذا الحريػػؽ ىػػي األنػػكاع التػػي تعػػيش عمػػغ األراضػػي م ػػؿ 
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 Galeridacristataكجػة المت ةيػر بكالقنْ Alestorisbarbara الحجػؿ 
كمػا  أ نػاء اشػتعاؿ الحريػؽفي فيي لـ تستطع اليرب بسرعة  ،كالزكاحؼ

تعرضػػػػػت األنػػػػػكاع التػػػػػي تعػػػػػيش فػػػػػي الكيػػػػػكؼ كالمغػػػػػارات م ػػػػػؿ الشػػػػػييـ 
Hystrixcrisata،  كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف آكلcanisaureus،  كال عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
VulpesVulpes،  كاألرنػػػػػػػػبLepuscapeasisbarceus  لالختنػػػػػػػػاؽ

حريؽ فقػد كجػدت أعػداد منيػا بعػد إطفػاء الحريػؽ كالمكت بسبب أدخنة ال
ميتػػة بػػدكف حػػرؽ كىػػذا يعنػػي أنيػػا ميتػػة بسػػبب االختنػػاؽ فقػػد الػػتيـ ىػػذا 

( مػػػف 2كػػػـ 10الحريػػػؽ مسػػػاحات كاسػػػعة مػػػف الغابػػػات الطبيعيػػػة تقػػػدر )
 4كمػػا أف ىػػذا الحريػػؽ تكقػػؼ بعػػد مػػركر )، البػػركؽ كحتػػغ سػػيرة بكذبػػاف

نات البرية التػي نجػت مػف الحريػؽ مما أدل إلغ ىجرة باقي الحيكا ،أياـ(
إلغ أماكف أخرل شػبيو بالبيئػة األصػمية التػي كانػت تعػيش فييػا كيكضػح 

( الحيكانػػػػػػػػػات ال ديػػػػػػػػػة كالطيػػػػػػػػػكر المنقرضػػػػػػػػػة كالميػػػػػػػػػددة 3-4الجػػػػػػػػػدكؿ )
بػػػػاالنقراض فػػػػي الكقػػػػت الحػػػػالي مػػػػف منطقػػػػة الدراسػػػػة بسػػػػبب نشػػػػاطات 

الػػػذم يم ػػػؿ اإلنسػػػاف كسػػػمككو التػػػدميرم اتجػػػاه الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي 
 كمتكل ىذه األحياء. تك ق

كممػػا سػػػبؽ يمكػػػف القػػػكؿ أف مشػػػكمة التػػػدىكر التػػػي تعػػػاني منيػػػا 
النباتػػات الطبيعيػػة بالمنطقػػة نػػتج عنيػػا اخػػتالؿ فػػي التػػكازف بػػيف عناصػػر 
النظػػػػاـ البيئػػػػي الطبيعػػػػي تجمػػػػغ ىػػػػذا االخػػػػتالؿ بشػػػػكؿ كاضػػػػح فػػػػي عػػػػدة 

ريػة انػات البالحيك  بعض كمف بيف تمؾ المظاىر مشكمة انقراض ،مظاىر
 .كتناقص أعدادبعضيا األخر
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 (3-4جدكؿ )
 الحيكانات الثدية كالطيكر المنقرضة كالميددة باالنقراض في الكقت الحالي

 مف المنطقة بسبب نشاطات اإلنساف اتجاه الغطاء النباتي الطبيعي
 

 حالة الحيكاف سـ العممياال سـ المحمياال

 GazellaDorcas غزاؿ الدرككاس

ئيان مف منطقة الدراسة منقرض نيا
ـ( كىاجرت 2001منذ عاـ )

األعداد المتبقية منو إلغ أماكف أبعد 
 .ناحية الجنكف

 الفيد
 النمر المرقع

Acinonyxjabatus 

منقرض نيائيان مف المنطقة منذ عاـ 
ـ( بسبب تت يرات اإلنساف 1979)

كسمككو التدميرم اتجاه البيئة التي 
 يعيشاف فييا.

 Hystrixcristata الشييـ

ـ( 1980أصبحت أعداده تقؿ عاـ )
أما في الكقت الحالي فيك ميدد 
باالنقراض بسبب األسباب سالفة 

 .الذكر

 HyaenaHyaena الضبع المخطط

أصبحت أعدادىا تقؿ منذ عاـ 
ي الكقت الحالي ـ( أما ف1980)

جدان كبالتالي فيي  فدف ظيكرىا نادراه 
 .شبو منقرضة مف المنطقة

 Canisareus ابف آكل

تعرضت أعداد كبيرة منو لمكت 
أ ناء نشكب في بسبب االختناؽ 

 .ـ(1991الحريؽ عاـ )

 Lepuscapeasisbarceus األرنب البرم

تعرضت لعمميات صيد كاسعة 
خاصة بعد عمميات التكسع الزراعي 
التي جعمت البيئة التي يعيش فييا 
ىذا الحيكاف مكشكفة كال تكفر لو 

فيي في كبالتالي  فالمتكل اآلم
 .الكقت الحالي ميددة باالنقراض

 2015المصدر: الدراسة الميدانية شتاء كربيع 
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تدىكر الغطاء النباتي في منطقة الدراسة كأثره عمى انقراض  4.4
 بعض األنكاع النباتية كتناقص أعدادىا

 بت مف خالؿ الدراسػة أف الغطػاء النبػاتي الطبيعػي فػي منطقػة 
فػػدلغ جانػػب  ،ك افتػػو كتػػدىكر فػػي نكعيتػػو الدراسػة يعػػاني مػػف تنػػاقص فػػي

ظيػػكر أنػػكاع نباتيػػة تم ػػؿ مرحمػػة متدنيػػة فػػي التعاقػػب النبػػاتي كقمػػة نسػػبة 
النباتات االكجيػة أك الطػكر الػذركم لمغطػاء النبػاتي القػت بعػض األنػكاع 

كأصػػػػبحت بعػػػػض األنػػػػكاع األخػػػػرل ميػػػػددة  ،النباتيػػػػة مصػػػػير االنقػػػػراض
التجػػػػدد الطبيعػػػػي فػػػػي ظػػػػؿ  قػػػػادرة عمػػػػغالبػػػػاالنقراض خاصػػػػة تمػػػػؾ غيػػػػر 

عكامػػػػؿ التػػػػدىكر التػػػػي تتعػػػػرض ليػػػػا كفػػػػي مقدمػػػػة ىػػػػذه العكامػػػػؿ الرعػػػػي 
يمػػة محيػػث تبػػيف مػػف خػػالؿ الدراسػػة انقػػراض عػػدة أنػػكاع نباتيػػة  ،الجػػائر

فػي األجػزاء الجنكبيػة مػػف المنطقػة أىميػا نبػػات العرعػر الفينيقػي الصػػكرة 
 .(11-4( كنبات البطـك الصكرة )10-4( كالصكرة )4-9)

مػػػػا فػػػػي األجػػػػزاء الشػػػػمالية فقػػػػد لػػػػكحظ انقػػػػراض كتقػػػػـز بعػػػػض أ
األنػػكاع الشػػجيرية كانحسػػارىا فػػي أمػػاكف ضػػيقة بسػػبب األنشػػطة البشػػرية 

مدركسػػػػة التػػػػي تعرضػػػػت ليػػػػا المنطقػػػػة خػػػػالؿ العقػػػػكد الماضػػػػية الغيػػػػر 
كمازالت تتعػرض ليػا فػي الكقػت الحػالي فػي ظػؿ تكػرار سػنكات الجفػاؼ 

( كنبػات الزيتػكف 12-4ركب الصكرة )كفي مقدمة ىذه األنكاع نبات الخ
 (.13-4البرم الصكرة )
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 (10-4( )9-4الصكرتاف )
بقايا نبات العرعر الفينقي المنقرض مف بعض المكاقع في الجزء الجنكبي بمنطقة 

 الدراسة

 
 

 
 المصدر: السابؽ نفسو
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 (11-4ة )الصكر 
 جنكبي لممنطقةبقايا نبات البطـك المنقرض مف بعض المكاقع مف الجزء ال

 
 ـ2014المصدر: الدراسة الميدانية ربيع 

 
 (12-4صكرة )

ماكف ضيقة في الجزء الشمالي لمنطقة أتقـز نبات الخركب كانحساره في 
 الدراسة

 
 ـ2015المصدر: الدراسة الميدانية شتاء كربيع 
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 (13-4صكرة )

الجزء بقايا نبات الزيتكف البرم المتقـز كالمنقرض مف بعض المكاقع في 
 الشمالي لمنطقة الدراسة

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

 
 

كىػػػذا كقػػػد اتضػػػح مػػػف خػػػالؿ الدراسػػػة أيضػػػان أف الغطػػػاء النبػػػاتي 
الشػجيرم فػػي الماضػػي كػػاف يمتػػد بشػػكؿ ك يػػؼ أبعػػد مػػف امتػػداده الحػػالي 

فقػػػد لػػػكحظ انتشػػػار بقايػػػا جػػػذكر نبػػػات العرعػػػر الفينيقػػػي  ،ناحيػػػة الجنػػػكب
العبػػػد كأـ صػػػػفاء كأدنػػػغ كادم المنجػػػػؿ كالبطػػػـك بشػػػػكؿ كاسػػػع فػػػػي كادم 

جنػػكب بمػػدة جػػردس جنػػكب غػػرب منطقػػة الدراسػػة ممػػا يػػدؿ عمػػغ تحػػكؿ 
مساحات شاسعة مف مجتمع الغابػات جنػكب المنطقػة إلػغ أراضػي شػبيو 

 .(14-4بالصحراء الصكرة )
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 ( 14-4صكرة )
شبيية بالصحراء  أراض  لى إراضي جنكب المنطقة أتحكؿ مساحات شاسعة مف 

 لحقيقةا

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

كما لكحظ أيضان انتشار نبات الشبرؽ عمػغ نطػاؽ كاسػع جنػكب 
منطقػػػة الدراسػػػة بدضػػػافة إلػػػغ كجػػػػكد بعػػػض أشػػػجار كشػػػجيرات العرعػػػػر 

عضػػيا بمسػػػافات كبيػػرة ممػػا يػػػدؿ عمػػغ أف ىػػػذه بتعػػدة عػػػف بالمبع ػػر كالم
األمػػػاكف كانػػػت فػػػي الماضػػػي مجتمػػػع غابػػػات أساسػػػيا العرعػػػر الفينيقػػػي 
كالبطـك تعرضت أشجارىا لالنقراض كحؿ محميا مجتمع الشػبرؽ، حيػث 
يػػػؤدم تػػػدىكر مجتمعػػػات العرعػػػر الفينيقػػػي كالبطػػػـك كالخػػػركب كالزيتػػػكف 

 البرم في جنكب المنطقة إلغ ظيكر نبات الشبرؽ كالزعتر.
أمػػا فػػي شػػماؿ منطقػػة الدراسػػة فيػػؤدم تػػدىكر ىػػذه المجتمعػػات 

 النباتية إلغ ظيكر نبات البربش.
ف خػػػالؿ المقػػػابالت الشخصػػػية مػػػع سػػػكاف المنطقػػػة أكػػػد أف فمػػػ

مجتمع الغابات كخاصة العرعر الفينيقي كالبطـك كػاف يصػؿ حتػغ كادم 
كالقػزاح ينمػكاف جنبػان إلػغ جنػب  أمعمش جنػكب بمػدة جػردس كػاف البطػـك

أمػػػػا فػػػػي الكقػػػػت الحػػػػالي فقػػػػد انقػػػػرض نبػػػػات البطػػػػـك  ،فػػػػي ىػػػػذا الػػػػكادم
ذا المكقػػػػع كيسػػػػتدؿ عمػػػػغ كجكدىػػػػا فػػػػي كالعرعػػػػر الفينيقػػػػي نيائيػػػػان مػػػػف ىػػػػ

الماضي مف خػالؿ بقايػا جػذكرىا كالحالػة التدىكريػة التػي عمييػا األمػاكف 
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التػػػي كانػػػت تنمػػػك فييػػػا كانتشػػػار المجتمعػػػات النباتيػػػة التػػػي تخمفيػػػا بعػػػد 
 (.15-4تدىكرىا كمكتيا الصكرة )

 
 (15-4صكرة )

 عرعر كالبطـكشجار كشجيرات الأنكاع النباتية التي تنمك عقب انقراض األ 
 جنكب المنطقة

 
 المصدر: السابؽ نفسو.

ممػػا يػػدؿ عمػػغ انقػػراض مسػػاحات شاسػػعة مػػف الغطػػاء النبػػػاتي 
الشجيرم تقدر بآالؼ اليكتارات كانت تمتػد لمسػافات أبعػد مػف امتػدادىا 

كمػا يػدؿ أيضػان عمػغ تػدىكر جنػكب المنطقػة مػف  ،الحالي ناحية الجنكب
شػػجيرات قصػػيرة م ػػؿ نبػػات الشػػبرؽ غابػػة أساسػػيا العرعػػر الفينيقػػي إلػػغ 

 كالزعتر.
كمػػػػف المؤشػػػػرات الدالػػػػة عمػػػػغ انقػػػػراض بعػػػػض األنػػػػكاع النباتيػػػػة 

يمػػػػة أيضػػػػان تنػػػػاقص أعػػػػداد مجمكعػػػػة األشػػػػجار كالشػػػػجيرات الطكيمػػػػة مال
كالمعمػػرة ذات األىميػػة الكبيػػرة فػػي المحافظػػة عمػػغ البيئػػة باسػػتمرار فػػػي 

ت الخػػركب التػػي لػػـ األجػػزاء الشػػمالية مػػف المنطقػػة م ػػؿ أشػػجار كشػػجيرا
( 13يزيد عدد أفرادىا في جميع المربعات المدركسػة مػف المنطقػة عػف )

( شػجرة 34شجرة كأشجار كشجيرات الشمارم التػي لػـ يػزد عػددىا عػف )
( شػجرة 45د فيو أشجار كشػجيرات السػخاب عػف )ز في الكقت الذم لـ ت

ه فكممػا تناقصػت أعػداد ىػذ ،في جميػع المربعػات المدركسػة مػف المنطقػة
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المجتمعات النباتية تصبح الظركؼ مكاتية كأك ر تييئان لنمك أعػداد كبيػرة 
مػػػف األنػػػكاع النباتيػػػة الداخميػػػة عمػػػغ الغطػػػاء النبػػػاتي أك النباتػػػات عديػػػدة 
األىميػة تسػمغ النباتػات الغازيػة كمػع اسػتمرار التػدىكر عامػان بعػد اآلخػػر 

ظػؿ اسػتمرار قد يختفي ما تبقغ مف نباتات المجمكعة األكلغ نيائيػان فػي 
امػػػؿ الرعػػػي عالتػػػدىكر التػػػي تتعػػػرض ليػػػا ىػػػذه األنػػػكاع كخاصػػػة  ؿعكامػػػ

الجائر كالقطع المباشر ليػا مػف أجػؿ االحتطػاب كصػناعة الفحػـ النبػاتي 
كعمػػغ الػػرغـ مػػف أف أشػػجار كشػػجيرات العرعػػر الفينيقػػي ك يفػػة نكعػػان مػػا 
فػػي األجػػػزاء الشػػػمالية مػػػف المنطقػػػة إال أنيػػػا تتعػػػرض لتنػػػاقص باسػػػتمرار 
حيػػػػػث لػػػػػكحظ مػػػػػف خػػػػػالؿ الدراسػػػػػة الميدانيػػػػػة أف عػػػػػدد األفػػػػػراد النباتيػػػػػة 
المقطكعػػػة كالمصػػػابة ليػػػذا النػػػكع النبػػػاتي ك يػػػرة جػػػدان فػػػي أغمػػػب المكاقػػػع 

كبالتػالي قػد ينقػرض ىػك اآلخػر عمػغ الػرغـ مػف  ،المدركسة مػف المنطقػة
ك افتػػو العاليػػة فػػي ىػػذه المكاقػػع إال أف عػػدـ قدرتػػو عمػػغ التجػػدد الطبيعػػي 

ميددان باالنقراض كفػي حالػة اسػتمرار عكامػؿ التػدىكر قػد ينقػرض تجعمو 
نيائيػػػػػػان كيرجػػػػػػع سػػػػػػبب انخفػػػػػػاض كتنػػػػػػاقض أعػػػػػػداد مجمكعػػػػػػة األشػػػػػػجار 
كالشجيرات الطكيمة المعمرة إلغ تحكيؿ جزء مػف الغطػاء النبػاتي الك يػؼ 
إلغ غطاء نباتي متكسط الك افة نتيجة لمقضػاء الجزئػي عمػغ العديػد مػف 

فػػػػي أمػػػػاكف عديػػػػدة مػػػػف المنطقػػػػة بعمميػػػػات التكسػػػػع النباتػػػػات الطبيعيػػػػة 
الزراعي كقطع األشجار كشػجيرات لألغػراض مختمفػة كالتكسػع العمرانػي 

إلغ تذبذب كميػات سػقكط األمطػار كانعػداميا فػي  كالرعي الجائر إضافةن 
 .بعض السنكات 
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 الخالصة
كمف العػرض السػابؽ نسػتنتج أف مشػكمة تػدىكر الغطػاء النبػاتي 

منيػػا منطقػػة الدراسػػة نػػتج عنيػػا عػػدة آ ػػار بيئيػػة عمػػغ بػػاقي  التػػي تعػػاني
كمػػػف بػػػيف تمػػػؾ اآل ػػػار البيئيػػػة السػػػمبية  ،مككنػػػات النظػػػاـ البيئػػػي األخػػػرل

 ،انقػػراض بعػػض األنػػكاع النباتيػػة اليامػػة كتنػػاقص أعػػداد بعضػػيا اآلخػػر
 ،كظيكر أنػكاع نباتيػة تم ػؿ مرحمػة متدنيػة فػي التعاقػب النبػاتي التراجعػي

يػػا خسػػراف مسػػاحات شاسػػعة مػػف منطقػػة غطائيػػا النبػػاتي كمػػا ترتػػب عمي
نيائيػػان بمػػػا أنػػػو  بػػػت بالدراسػػػة تعػػػرض الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي بمنطقػػػة 
الدراسة لدرجات مختمفة مف التدىكر ك بت أف ىذا التػدىكر ترتبػت عميػو 
عػػػػدة آ ػػػػار بيئيػػػػة سػػػػمبية عمػػػػغ بػػػػاقي مككنػػػػات األنظمػػػػة البيئيػػػػة األخػػػػرل 

ة بنكعييا كفقر التربة بالمػادة العضػكية كانقػراض كاالنجراؼ كتعرية الترب
بعض األنكاع النباتيػة كتنػاقص أعػداد بعضػيا اآلخػر كتشػكؿ العكاصػؼ 
الغباريػػػة كاختفػػػاء بعػػػض الحيكانػػػات البريػػػة نيائيػػػان كباتػػػت بعضػػػيا اآلخػػػر 
ميػػددة باالختفػػاء فكػػؿ ىػػذه اآل ػػار السػػمبية التػػي نتجػػت اسػػتجابة لتػػدىكر 

مظػػػاىر التػػػدىكر البيئػػػي بالمنطقػػػة كتحػػػكؿ  الغطػػػاء النبػػػاتي ىػػػي تصػػػكر
المشػػكمة مػػف تػػدىكر النباتػػات الطبيعيػػة إلػػغ مشػػكمة بيئيػػة أخطػػر كأقػػكل 
كىػػي مشػػكمة التصػػحر بمختمػػؼ حاالتيػػا كدرجػػة خطكرتيػػا بعػػدما تجمػػت 
مظاىرىا بشكؿ كاضح فالمنطقة تدىكرت قديمان مف غابة إلغ مجتمعػات 

 ا. الماكغ  ـ تدىكر الماكغ إلغ با
سػػػير مػػػف مرحمػػػة تػػػدىكر النباتػػػات الطبيعيػػػة إلػػػغ تصػػػحر كألف ت

بالفعػػؿ بكػػؿ مظػػاىره المتم مػػة فػػي التنػػاقص المسػػتمر فػػي ك افػػة الغطػػاء 
النبػػػػاتي الػػػػذركم كتػػػػدىكر فػػػػي نكعيػػػػو كظيػػػػكر أنػػػػكاع نباتيػػػػة متدنيػػػػة فػػػػي 
التعاقػػػػػب النبػػػػػاتي كتعريػػػػػة التربػػػػػة كانقػػػػػراض الحيكانػػػػػات البريػػػػػة كتشػػػػػكؿ 

حات شاسػػػػػعة مػػػػػف المنطقػػػػػة غطائيػػػػػا العكاصػػػػػؼ الغباريػػػػػة كفقػػػػػداف مسػػػػػا
 شبيو بالصحراء. النباتي نيائيان كتحكليا إلغ أراضو 
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كمػػػػع اسػػػػتمرار الضػػػػغط البشػػػػرم كالحيػػػػكاني عمػػػػغ ىػػػػذا المػػػػكرد 
الطبيعػػي سػػكؼ يػػؤدم ذلػػؾ إلػػغ سػػرعة تػػدىكره كحػػدكث التصػػحر بدرجػػة 
كبيػرة كخطػػرة جػػدان خػػالؿ فتػػرة قصػػيرة فػػي كافػػة أجػػزا المنطقػػة إف لػػـ تكػػف 

لجنكبيػػػة مػػف المنطقػػػة قػػػد كصػػمت إلػػػغ مرحمػػة التصػػػحر لشػػػديد األجػػزاء ا
جدان بالفعؿ عميو البد مف إيجاد الحمػكؿ المناسػبة لمعالجػة تمػؾ المشػاكؿ 

 ػـ معالجػة بػاقي  ،بدءان بمشكمة تدىكر الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقػة
المشاكؿ البيئة التي نتجت عقػب ىػذا التػدىكر كأدت إلػغ ظيػكر حػاالت 

التصػػػػحر فػػػػي أجػػػػزاء مػػػػف المنطقػػػػة كانػػػػت زاخػػػػرة بالغطػػػػاء متفاكتػػػػة مػػػػف 
لػػػذا خمصػػػت ىػػػذه الدراسػػػة عػػػدة تكصػػػيات يمكػػػف أف  ؛النبػػػاتي الطبيعػػػي

تسػػاىـ فػػي المحافظػػة عمػػغ الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي كتحػػدد مػػف مظػػاىر 
 التصحر بالمنطقة سنتناكليا في خاتمة ىذه الدراسة.
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 ةــــمـــــبتــــاخل
 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائػػػػػػػػػػػالنت  -1
 ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكصيػػػػػػػال  -2
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 النتائج  
 :يميتكصمت ىذه الدراسة إلغ عدد مف النتائج يمكف إيجازىا فيما 

 النتائج الخاصة بالخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة 1.1
تعرضػػػػػػػت المنطقػػػػػػػة خػػػػػػػالؿ تاريخيػػػػػػػا الجيكلػػػػػػػكجي إلػػػػػػػغ دكرات  1.1.1
دـ الصخكر التي تظير تعكد إلػغ العصػر الكريتاسػي متعددة فتق إرسابية

 األعمغ كانتياء بدرسابات الزمف الرابع.
كتعػػػػػػػػد تككينػػػػػػػػات الػػػػػػػػزمنيف ال ػػػػػػػػاني كالرابػػػػػػػػع أك ػػػػػػػػر التككينػػػػػػػػات 

 الجيكلكجية انتشاران في المنطقة.
كمػػػا تبػػػيف أف المنطقػػػة تػػػت رت بحركػػػات رفػػػع تكنكنيػػػة أدت إلػػػغ 

اتجػاه غػرب شػماؿ غػرب  نشكء عػدد مػف الصػدكع كالشػقكؽ يغػاب عمييػا
باإلضافة إلغ بعض االتجاىػات الفرعيػة األخػرل  -شرؽ جنكب شرؽ –

 كتتخذ معظـ ىذه الصدكع اتجاه االنحدار العاـ لمسطح .
كمػػا اتضػػح أف لمكقػػع المنطقػػة مػػا بػػيف شػػاطئ بحػػر تيػػتش فػػي 
الشػػػػماؿ كالصػػػػفيحة البرقاكيػػػػة فػػػػي الجنػػػػكب فقػػػػد تكالػػػػت عمييػػػػا حركػػػػات 

ت إرسابية مف بداية العصػر الطباشػيرم حتػغ نيايػة تكنكنية عنيفة كدكرا
 الزمف ال الث مما نتج عنيا الشكؿ الحالي لمنطقة الدراسة.

ينحدر سطح المنطقة بصفة عامة انحداران تػدريجيان مػف الجنػكب  2.1.1
الغربػػي إلػػغ الشػػماؿ الشػػرقي بانحػػدار سػػممي حيػػث يصػػؿ أعمػػغ منسػػكب 

ـ( فػػكؽ مسػػتكل سػػطح  660لممنطقػػة مػػف ناحيػػة الجنػػكب الغربػػي إلػػغ )
البحػػر بػػالقرب مػػف بمػػدة جػػردس العبيػػد كيتنػػاقص ىػػذا المنسػػكب تػػدريجيان 

ـ( فػػكؽ  440باالتجػػاه نحػػك الشػػماؿ كالشػػماؿ الشػػرقي حتػػغ يصػػؿ إلػػغ )
مسػػػػتكل سػػػػطح البحػػػػر بػػػػالقرب مػػػػف بمػػػػدة تػػػػاكنس كيبمػػػػا متكسػػػػط درجػػػػة 

( إال أف ىػػػذا المعػػػدؿ ° 24االنحػػػدار فػػػي المنطقػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ حػػػكالي )
ختمػػػػؼ مػػػػف مكػػػػاف آلخػػػػر ففػػػػي األجػػػػزاء الجنكبيػػػػة يغمػػػػب عمػػػػغ سػػػػطح ي

المنطقػػػة تمكجػػػات شػػػديدة نسػػػبيان ذات قمػػػـ كاضػػػحة تتخميػػػا أكديػػػة عميقػػػة 
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بينمػػػػا فػػػػي  ،(°30-6بمنحػػػػدرات كعػػػػرة يبمػػػػا متكسػػػػط درجػػػػة االنحػػػػدار )
األجػػػػػزاء الشػػػػػمالية يتميػػػػػز سػػػػػطح المنطقػػػػػة بتمكجػػػػػات خفيفػػػػػة ذات قمػػػػػـ 

عبػػارة عػػف تػػالؿ منخفضػػة ذات  مسػػطحة التػػي ىػػي فػػي أغمػػب األحيػػاف
 (.°14-0منحدرات خفيفة تبما درجة االنحدار )

تتميػػز المنطقػػة بكجػػكد شػػبكة تصػػريؼ مائيػػة كبيػػرة مػػف األكديػػة 
الجافػة ذات التصػريؼ الػداخمي كذات التصػػريؼ الخػارجي ترجػع نشػػتتيا 

خػػط تقسػػيـ الميػاه كتنحػػدر شػػماالن  ةإلػغ العصػػر المطيػر كتنبػػع مػػف منطقػ
يا يصيب في مستكل القاعدة العاـ )سطح البحػر( كأك رىػا كجنكبان فبعض

 يصب في مستكل قاعدة محمي يعرؼ )بالبمط(.
كمػػػػػػػػػػػا تمتػػػػػػػػػػػاز المنطقػػػػػػػػػػػة بكجػػػػػػػػػػػكد العديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف  الظػػػػػػػػػػػكاىر 
الجيمكمكرفكلكجيػػػػة المتنكعػػػػة تتم ػػػػؿ فػػػػي الكيػػػػكؼ الجيريػػػػة )الكارسػػػػتيو( 
كحفػػػػر االذابػػػػة كحفػػػػر االنييػػػػار التػػػػي يظيػػػػر امتػػػػدادىا فػػػػي كافػػػػة أجػػػػزاء 

 لمنطقة.ا
 يتميز مناخ منطقة الدراسة باآلتي : 3.1.1

تختمؼ درجات الحرارة في منطقة الدراسة كالمناطؽ المجػاكرة اختالفػا  أ.
كبيػػػػران بػػػػاختالؼ الشػػػػيكر كالفصػػػػكؿ حيػػػػث تػػػػنخفض درجػػػػة الحػػػػرارة إلػػػػغ 
أدناىػػػا خػػػالؿ فصػػػؿ الشػػػتاء فقػػػد بمػػػا المتكسػػػط الشػػػيرم لدرجػػػة الحػػػرارة 

 10,8( كالخركبة حػكالي )°ـ 9,6دس )خالؿ شير يناير في محطة جر 
( بينما ترتفع درجة الحػرارة أقصػاىا خػالؿ شػير يكنيػك حيػث تبمػا فػي °ـ

أما في محطة الخركبػة تبمػا أعمػغ قيمػة ليػا خػالؿ  ،(°ـ 23,1جردس )
( كيػػػػزداد المػػػدل الحػػػػرارم °ـ 29,5شػػػير أغسػػػطس حيػػػػث تصػػػؿ إلػػػغ )

 اكم.باالتجاه جنكبان بسبب تت ر المنطقة بالمناخ الصحر 
تعد أمطار منطقة الدراسة أمطار إعصارية غيػر منتظمػة تتػت ر فػي  ب.

سػػقكطيا باالرتفػػاع عػػف مسػػتكل سػػطح البحػػر كالبعػػد منػػو كمػػدل مكاجيػػة 
األراضػػػي لمريػػػاح الممطػػػرة كتتركػػػز معظػػػـ األمطػػػار السػػػنكية فػػػي شػػػيكر 
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فصؿ الشػتاء ابتػداءن مػف شػير ديسػمبر حتػغ شػير فبرايػر حيػث ييػط مػا 
مػػػػف مجمػػػػكع األمطػػػػار السػػػػنكية خػػػػالؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ  %(65يزيػػػػد عػػػػف )

كيتتي فصؿ الخريؼ في المقػاـ ال ػاني  ػـ فصػؿ الربيػع بينمػا تكػاد تخمػك 
 شيكر فصؿ الصيؼ مف األمطار تمامان.

تختمػػػػػؼ متكسػػػػػطات الرطكبػػػػػة بػػػػػاختالؼ الشػػػػػيكر فقػػػػػد بمغػػػػػت نسػػػػػبة  ج.
%( فػػي الخركبػػة حيػػث 77,0الرطكبػػة أقصػػاىا فػػي شػػير ينػػاير فبمغػػت )

قيمتيػػػػا خػػػػالؿ فصػػػػؿ الشػػػػتاء بسػػػػبب سػػػػقكط األمطػػػػار كانخفػػػػاض ترتفػػػػع 
درجات الحرارة بينما تصػؿ أدنػغ قيمػة ليػا خػالؿ فصػؿ الصػيؼ خاصػة 

%( كيعزل ذلؾ النعداـ التسػاقط كارتفػاع درجػات 49,4في شير يكنيك )
 الحرارة.

تختمػػػؼ قػػػيـ اإلشػػػعاع الشمسػػػي بػػػاختالؼ الشػػػيكر كالفصػػػكؿ حيػػػث  ق.
فصػؿ الشػتاء خاصػة فػي شػير ديسػمبر فقػد تتحقؽ أدنغ قيمػة لػو خػالؿ 

/ دقيقػػػػة( فػػػػي 2كػػػػالكرم سػػػػـ 205,9بمػػػػا متكسػػػػطو خػػػػالؿ ىػػػػذا الشػػػػير )
 ػػـ تتخػػذ ىػػذه القيمػػة فػػي االرتفػػاع حتػػغ تصػػؿ ذركتيػػا  ،محطػػة الخركبػػة

فػػي فصػػؿ الصػػيؼ خاصػػة فػػي شػػير يكنيػػك حيػػث بمػػا المتكسػػط الشػػيرم 
 قة(./ دقي 2كالكرم سـ 558,6لإلشعاع الشمسي خالؿ ىذا الشير )

السػػػائد فػػػػي منطقػػػة الدراسػػػػة ىػػػك اتجػػػػاه الريػػػاح الشػػػػمالية  إف اإلتجػػػاهك. 
 ػـ الريػاح  ،%(21تمييا الريػاح الشػمالية بنحػك ) ،%(29الغربية بنسبة )
%( بينما تم ؿ الرياح التي تيب مػف الجنػكب الغربػي 17الغربية بنسبة )

ح كالريػػا ،%(7%( فػػي حػػيف تم ػػؿ الريػػاح الشػػمالية الشػػرقية )11نسػػبة )
%( أمػػػا الريػػػاح الجنكبيػػػة الشػػػرقية بمغػػػت نسػػػبتيا 6الشػػػرقية تبمػػػا نسػػػتيا )

%( مػػػف مجمػػػكع الكمػػػي لمريػػػاح 1%( كال تم ػػػؿ نسػػػبة السػػػككف سػػػكل )4)
 التي تيب عمغ الخركبة.

كما يكجد اختالفا في سرعات الرياح ما بيف شيكر السنة حيث 
كصػػؿ أعمػػغ متكسػػط شػػيرم لسػػرعة الريػػاح فػػي محطػػة الخركبػػة حػػكالي 



  

291 

  

بينمػا كصػؿ أدنػغ متكسػط شػيرم  ،كـ/ساعة( خالؿ شػير يكليػك 13,6)
كتػػػػزداد سػػػػرعة  فبرايػػػػر كػػػػـ / سػػػػاعة( خػػػػالؿ شػػػػير 6,9لسػػػػرعة الريػػػػاح )

انعػػػداـ الريػػػاح فػػػي األجػػػزاء الجنكبيػػػة بسػػػبب انخفػػػاض الك افػػػة النباتيػػػة ك 
 .العكائؽ التي تخفؼ سرعتيا

ئمػػػػػة مائيػػػػػة سػػػػػطحية دا ال تتمتػػػػػع المنطقػػػػػة بكجػػػػػكد أيػػػػػة مجػػػػػارو  4.1.1
طبيعػػة كلكػػف مػػا يكجػػد بيػػا عبػػارة  ان الجريػػاف التػػي يمكػػف أف نسػػمييا أنيػػار 

أ نػاء سػقكط األمطػار الشػتكية تسػتغؿ  فػي بالمياه جافة تمتمئي  عف كدياف
نشػػػاء الصػػػياريج لغػػػرض سػػػقاية  مياىيػػػا بدقامػػػة بعػػػض السػػػدكد عمييػػػا كا 

 الحيكانات كتكفير مياه الشرب لمسكاف المقيميف .
جكفيػػػة المصػػػدر الرئيسػػػي الػػػذم يعػػػكؿ عميػػػو ىػػػذا كتعػػػد الميػػػاه ال

سكاف المنطقة في سد االحتياجػات المائيػة لألغػراض البشػرية كالزراعيػة 
كالصػػناعية كبػػالرغـ مػػف تذبػػذب األمطػػار كعػػدـ انتظػػاـ سػػقكطيا إال أنيػػا 

 المصدر الكحيد لتغذية المياه الجكفية بالمنطقة.
و الرطبػة فػػي تقػع تػرب منطقػة الدراسػة ضػػمف تربػة المنػاطؽ شػب 5.1.1

شػػماؿ المنطقػػة كتربػػة المنػػاطؽ شػػبو الجافػػة فػػي الجنػػكب كيتػػت ر تككينيػػا 
بالمنػاخ كالطبكغرافيػػا كالغطػػاء النبػاتي لػػذلؾ تتغيػػر تػدريجيان باالتجػػاه نحػػك 

 الجنكب تبعان لتغير ىذه العكامؿ في نفس االتجاه.
كىػػذا كقػػد أكضػػحت نتػػائج دراسػػة الخصػػائص الطبيعيػػة لعينػػات 

ة بالمنطقػػػػة أف قػػػػكاـ التربػػػػة السػػػػائد فػػػػي أغمػػػػب العينػػػػات التربػػػػة السػػػػطحي
أمػػػػا  ،المدركسػػػػة مػػػػف الجػػػػزء الشػػػػمالي لممنطقػػػػة تميػػػػزت بقكاميػػػػا الطينػػػػي

العينػػات التػػي أخػػذت مػػف الجػػزء الجنػػكبي لممنطقػػة تميػػزت بػػالقكاـ الطمػػي 
بينمػػا كصػػؿ  ،%(39,44حيػػث لػػـ يػػزد محتػػكل التربػػة مػػف الطػػيف عػػف )

 %(.46,56محتكل التربة مف الطمي إلغ )
أما فيما يخص الخصائص الكيميائية لترب منطقة الدراسة تػيف 

فػػػالرقـ  ،مػػف نتػػػائج التحميػػػؿ الكيميػػػائي أف تربػػة المنطقػػػة قاعديػػػة التفاعػػػؿ
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ة المنطقػػػػة الييػػػػدركجيني يتقػػػػارب فػػػػي أغمػػػػب العينػػػػات كمػػػػا تصػػػػنؼ تربػػػػ
 .ضمف الترب الغير مالحة

الشػمالي  كأكضحت النتائج أيضان أف التربة السػطحية فػي الجػزء
مػػف المنطقػػة تميػػزت باحتكائيػػا المرتفػػع نسػػبيان مػػف المػػادة العضػػكية فيػػي 

%( بسػػػبب ارتفػػػاع ك افػػػة الغطػػػاء 5,56% إلػػػغ 4,95تتػػػراكح مػػػا بػػػيف )
النبػػػاتي بينمػػػا تػػػنخفض نسػػػبة المػػػادة العضػػػكية فػػػي الجػػػزء الجنػػػكبي مػػػف 
المنطقة بسػبب انخفػاض ك افػة الغطػاء النبػاتي كممػا اتجينػا جنكبػان حيػث 

اكحػػػػت نسػػػػبة المػػػػادة العضػػػػكية فػػػػي ىػػػػذا الجػػػػزء مػػػػف المنطقػػػػة مػػػػا بػػػػيف تر 
 %(.2,8% إلغ 0,75)

تزخػػػر المنطقػػػة بالعديػػػد مػػػف الحيكانػػػات ال ديػػػة كالطيػػػكر المقيمػػػة  6.1.1
 كالمياجرة كالزكاحؼ كالحشرات التي تنتمي إلغ رتب كفصائؿ متنكعة.

ر النتػػائج الخاصػػػة بالغطػػػاء النبػػاتي الطبيعػػػي بالمنطقػػػة كمظػػػاى 2.1
 تدىكره
نػػتج عػػف تػػت ير العكامػػؿ البيئيػػة المتم مػػة فػػي المنػػاخ كالتضػػاريس  1.2.1

 كالتربة ظيكر تككينيف نباتييف بمنطقة الدراسة كىما:
كتكػػػػػػكيف السػػػػػػيكب Maquis formationتكػػػػػػكيف المػػػػػػاكغ
Steppe formation  كتنمػػك غابػػات المػػاكغ حيػػث يسػػكد المنػػاخ شػػبو

قػػػػة بينمػػػػا تنمػػػػك مجتمعػػػػات الرطػػػػب الػػػػذم يشػػػػمؿ الجػػػػزء الشػػػػمالي لممنط
السػػػيكب حيػػػث يسػػػكد المنػػػاخ شػػػبو الجػػػاؼ الػػػذم يشػػػمؿ الجػػػزء الجنػػػكبي 

كتعػػػػد األجػػػػزاء األقػػػػؿ تكغمنػػػػا جنػػػػكب منطقػػػػة الدراسػػػػة منطقػػػػة  ،لممنطقػػػػة
انتقالية ما بيف التككينيف كنظران لمتدىكر الشديد الذم يتعرض لػو الغطػاء 

ف المػػاكغ فػػي النبػػاتي بالمنطقػػة ال يمكػػف رسػػـ حػػدكد كاضػػحة بػػيف تكػػكي
 الشماؿ كتككيف السيكب في الجنكب.

اتضػػح مػػف خػػػالؿ تصػػنيؼ النباتػػات الطبيعيػػػة بمنطقػػة الدراسػػػة  2.2.1
أف المنطقػػة احتػػكت عمػػغ أربػػع مجمكعػػات نباتيػػة بنيكيػػة متنكعػػة فقػػد بمػػا 
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( أنػػػػكاع مػػػػف 7( نكعػػػػان نباتيػػػػان منيػػػػا )114)عػػػػدد النباتػػػػات التػػػػي جمعػػػػت 
%( مػػػػف 6,2مػػػػرة تم ػػػػؿ مػػػػا نسػػػػبتو )األشػػػػجار كالشػػػػجيرات الطكيمػػػػة المع

مجمػػػكع نباتػػػات المنطقػػػة  ػػػـ مجمكعػػػة الشػػػجيرات القصػػػيرة المعمػػػرة التػػػي 
%( مػػػػف مجمػػػػكع نباتػػػػات 20,1( نكعػػػػان نباتيػػػػان بمػػػػا ينػػػػاىز )23ضػػػػمت )

( نكعػػػػػان نباتيػػػػػان بمػػػػػا 33المنطقػػػػػة كتم ػػػػػؿ مجمكعػػػػػة المعمػػػػػرات العشػػػػػبية )
مػػػػا تم ػػػػؿ بين ،%( مػػػػف المجمػػػػكع الكمػػػػي لنباتػػػػات المنطقػػػػة29يضػػػػاىي )

مجمكعػػػة األعشػػػاب الحكليػػػة أكبػػػر المجمكعػػػات النباتيػػػة بالمنطقػػػة حيػػػث 
%( مػف 44,7( نكعان نباتيان بما يناىز )51صنؼ تحت ىذه المجمكعة )

نسػػػبة نباتػػػات المنطقػػػة كيرجػػػع سػػػيادة النباتػػػات الحكليػػػة إلػػػغ طػػػكؿ الفتػػػرة 
 الجافة خالؿ السنة.

( عائمػة 39ة تنتمي إلػغ )تبيف أف األنكاع النباتية بمنطقة الدراس 3.2.1
( جنسػػان نباتيػػان ككانػػت أكبرىػػا ىػػي العائمػػة 92نباتيػػة يتفػػرغ منيػػا حػػكالي )

( 21( نكعػػان نباتيػػان ك)30حيػػث احتػػكت عمػػغ ) (Asteraceae)المركبػػة 
( عائمة نباتية احتكت كؿ منيمػا عمػغ نػكع 21جنسان في حيف أف ىناؾ )

 كاحد كجنس كاحد.
بػػػػاتي الطبيعػػػي بالمنطقػػػػة يتػػػدرج فػػػػي كمػػػا اتضػػػػح أف الغطػػػاء الن 4.2.1

تكزيعػػو كك افتػػو تبعػػان أل ػػر العكامػػؿ البيئيػػة كالمنػػاخ كالتضػػاريس كنكعيػػة 
كخصػػػػائص التربػػػػة كتبعػػػػان الخػػػػتالؼ ىػػػػذه العكامػػػػؿ بػػػػيف شػػػػماؿ المنطقػػػػة 
كجنكبيػػػا اختمفػػػت نكعيػػػة الغطػػػاء النبػػػاتي كك افتػػػو كتكزيعػػػو ففػػػي األجػػػزاء 

 لعرعػػػػر الفينيقػػػػي كالبطػػػػـكالشػػػػمالية لمنطقػػػػة تظيػػػػر أشػػػػجار كشػػػػجيرات ا
 ػػـ تتخػػذ  ،كالشػػمارم كالزيتػػكف البػػرم كالخػػركب كالسػػخاب ك يفػػة نكعػػان مػػا

ك افػػة كنكعيػػة الغطػػاء النبػػاتي فػػي االنخفػػاض باتجػػاه جنػػكب ىػػذا المكقػػع 
 ػػـ تتخػػذ  ،فتظيػػر أشػػجار العرعػػر الفينيقػػي مختمطػػة مػػع أشػػجار البطػػـك

ير السائد لمغطػاء ك افة الغطاء النباتي في االنخفاض حتغ يقصر المظ
النبػػاتي عمػػغ أشػػجار العرعػػر المتػػدىكرة كالمتفرقػػة كيرفقيػػا نبػػات الشػػبرؽ 
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كعنػػد األطػػراؼ الجنكبيػػة ليػػذا الجػػزء كأقصػػغ امتػػداد تصػػؿ إليػػو منطقػػة 
الدراسة ناحية الجنكب تختفي أشػجار العرعػر نيائيػان كتسػكد أنػكاع نباتيػة 

 ح كالسدر كالقطؼ.تعد مؤشران لنطاؽ االستبس م ؿ نبات الرمث كالقزا
ء النبػاتي بمنطقػة الدراسػة أكضحت دراسة مظػاىر تػدىكر الغطػا 5.2.1

 :يمي ما
قمػػػة ك افػػػة ككفػػػرة كتكػػػرار األشػػػجار كشػػػجيرات الطكيمػػػة كالمعمػػػرة م ػػػؿ  أ.

 نبات الزيتكف البرم كالشمارم كالسخاب كالخركب.
حيػػث يػػدؿ انخفػػاض ك افتيػػا ككفرتيػػا عمػػغ مرحمػػة متػػدىكرة مػػف 

نبػػاتي نتيجػػة لمعكامػػؿ الطبيعيػػة المتم مػػة فػػي تنػػاقص كميػػات التعاقػػب  ال
كمنيػا مػا ىػك بسػبب المناشػط  ،األمطار كتذبذب سقكطيا مف عاـ آلخر

البشػػػػػرية المختمفػػػػػة التػػػػػي تعتبػػػػػر السػػػػػبب الرئيسػػػػػي كاألقػػػػػكل فػػػػػي تػػػػػدىكر 
 النباتات الطبيعية بالمنطقة.

كدىػػػا مػػػف ارتفػػػاع ك افػػػة ككفػػػرة كتكػػػرار األنػػػكاع النباتيػػػة التػػػي يعػػػد كجب.
المؤشػػرات الدالػػة عمػػغ مرحمػػة تدىكريػػة متدنيػػة فػػي التعاقػػب النبػػاتي م ػػؿ 

 نبات النميمة كبصؿ فرعكف كالعنصؿ كالشبرؽ.
اتضػػػح أف ىنػػػاؾ بعػػػض األنػػػكاع النباتيػػػة تتعػػػرض لخطػػػر االنقػػػراض  ج.

بسبب نشاطات العامؿ البشرم المتم مة في القطع كاالحتطاب كصػناعة 
ئر كفػػػي مقدمػػػة ىػػػذه األنػػػكاع نبػػػات الخػػػركب الفحػػػـ النبػػػاتي كالرعػػػي الجػػػا

كالشػػػػمارم كالزيتػػػػكف البػػػػرم كسػػػػخاب كممػػػػا يزيػػػػد مػػػػف خطػػػػكرة األمػػػػر أف 
 أغمب ىذه النباتات ذات جنس كاحد كنكع كاحد.

كما اتضح أف عدد األفراد النباتية المقطكعة لمنكع النباتي في اليكتػار د.
اقػػع ارتفػػاع الكاحػػد أك ػػر مػػف عػػدد األفػػراد الحيػػة حيػػث سػػجمت بعػػض المك 

كأك ػػػر ىػػػذه األنػػػكاع عرضػػػة  ،كبيػػػر فػػػي عػػػدد األفػػػراد النباتيػػػة المقطكعػػػة
لمقطػػػع ىػػػي نبػػػات البطػػػـك حيػػػث بمػػػا عػػػدد أفػػػراده المقطكعػػػة فػػػي جميػػػع 

 ػػػـ يػػػتتي فػػػي المرتبػػػة ال انيػػػة نبػػػات  ،( شػػػجرة326المربعػػػات المدركسػػػة )
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العرعػر الفينيقػػي حيػث بمغػػت عػػدد أفػراده المقطكعػػة فػي جميػػع المربعػػات 
 ( شجرة.305مدركسة )ال

تبػػدالن فػػي التركيػػب النػػكعي لمغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي  تبػػيف أف ىنػػاؾ ق.
فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة مػػػف نباتػػػات مستسػػػاغة عاليػػػة القيمػػػة الرعكيػػػة إلػػػغ 
ظيػػكر أنػػكاع أخػػرل سػػامة كغيػػر مستسػػاغة كمتدنيػػة فػػي القيمػػة الرعكيػػة 

نكعػػػان ( 35حيػػػث كصػػػؿ عػػػدد األنػػػكاع النباتيػػػة المستسػػػاغة إلػػػغ حػػػكاؿ )
أمػػا النباتػػات  ،%( مػػف مجمػػكع نباتػػات المنطقػػة31نباتيػػان بنسػػبة بمغػػت )

( نكعػػػان نباتيػػػان بنسػػػبة 79الغيػػػر المستسػػػاغة فقػػػد كصػػػؿ عػػػددىا حػػػكالي )
 %( مف المجمكع الكمي لمنباتات المنطقة.69)

النتػػائج الخاصػػة بعكامػػؿ كأسػػباب تػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي  3.1
 بمنطقة الراسة

العكامؿ الطبيعية عمغ تدىكر الغطاء النبػاتي بالمنطقػة  متساى 1.3.1
 مف خالؿ ما يمي:

 أ. المناخ 
تتبػػػايف كميػػػات األمطػػػار السػػػاقطة عمػػػغ منطقػػػة الدراسػػػة مػػػف مكػػػاف  -1

آلخػػر حسػػب االرتفػػاع كمػػدل القػػرب كالبعػػد مػػف البحػػر كمكاجيػػة الريػػاح 
كتػػاكنس تحظػػغ  الممطػػرة فالمنػػاطؽ المرتفعػػة التػػي تم ميػػا محطػػة جػػردس

بكميػػات كبيػػرة مػػف األمطػػار، بينمػػا نجػػد المنػػاطؽ األقػػؿ ارتفاعػػان تحظػػغ 
بكميات قميمة مف األمطػار كىػذا التبػايف مػا ىػك إال صػكرة منعكسػة عمػغ 
 ك افة كتكزيع كنكعية الغطاء النباتي بالمنطقة كجعمو عرضة لمتدىكر.

تعػػػاني منطقػػػة الدراسػػػة مػػػف تذبػػػذب )تفػػػاكت( فػػػي سػػػقكط األمطػػػار   -2
سػػنكات كميػػات مػػف األمطػػار تزيػػد عػػف المتكسػػط السػػنكم كتشػيد بعػػض ال

العاـ كسنكات أخرل تقؿ عنو بدرجة كبيرة مما انعكس بدكره عمػغ ك افػة 
 كنكعية الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة.
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تبػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ دراسػػػػة المتكسػػػػطات السػػػػنكية لكميػػػػات األمطػػػػار   -3
فػػػػػي  كتحميميػػػػػا أف خػػػػػط االتجػػػػػاه العػػػػػاـ لألمطػػػػػار يميػػػػػؿ إلػػػػػغ التنػػػػػاقص

كما اتضػح مػف خػالؿ تحميػؿ المتكسػطات  ،المحطات المشمكلة بالدراسة
المتحركة ال ال ية أف كميات األمطار السػنكية فػي بعػض السػنكات تتجػو 
نحك الزيادة عف خط االتجاه العاـ كتعرؼ بفترات الرطكبة كتتناقص فػي 

كقػػد  ،بعػػض السػػنكات األخػػرل عػػف ذلػػؾ الخػػط كتعػػرؼ بفتػػرات الجفػػاؼ
( سػػػنكات بينمػػػا تراكحػػػت 7-1كاؿ الفتػػػرات الرطبػػػة مػػػا بػػػيف )تراكحػػػت أطػػػ

( سػػػػنكات كبالتػػػػالي فقػػػػد شػػػػاركت 9-2أطػػػػكؿ الفتػػػػرات الجافػػػػة مػػػػا بػػػػيف )
الفتػػػػرات الجافػػػػة التػػػػي مػػػػرت بيػػػػا المنطقػػػػة فػػػػي تػػػػدىكر الغطػػػػاء النبػػػػاتي 

 الطبيعي.
%( مػػف مجمػػكع األمطػػار السػػنكية فػػي 65ظيػػر أف مػػا يزيػػد عػػف )  -4

ؿ الشػتاء كخصكصػان فػي شػير ينػاير أشػد منطقة الدراسة تتركػز فػي فصػ
شػػػيكر السػػػنة بػػػركدة ممػػػا أ ػػػر سػػػمبان عمػػػغ ك افػػػة كتكزيػػػع كنكعيػػػة الغطػػػاء 

ذلػػػؾ ألف النباتػػػات تتسػػػـ بالسػػػبات كالخمػػػكؿ  ؛النبػػاتي الطبيعػػػي بالمنطقػػػة
فػػػػي شػػػػيكر ىػػػػذا الفصػػػػؿ بسػػػػبب انخفػػػػاض درجػػػػات الحػػػػرارة إلػػػػغ أدنػػػػغ 

 معدالتيا.
عػػػػػدالت درجػػػػػات الحػػػػػرارة تبػػػػػيف مػػػػػف خػػػػػالؿ دراسػػػػػة العالقػػػػػة بػػػػػيف م  -5

كمعدالت كميات األمطار كنمك النباتػات أنػو يكجػد شػبو عػدـ تكافػؽ بػيف 
حيث تكافػؽ الفػائض المػائي مػع  ،معدالت األمطار كبيف درجات الحرارة

 ،فبرايػػر( -ينػػاير -انخفػػاض درجػػات الحػػرارة كذلػػؾ فػػي أشػػير )ديسػػمبر
ؾ فػػي أشػػير بينمػػا تكافػػؽ العجػػز المػػائي مػػع ارتفػػاع درجػػات الحػػرارة كذلػػ

أغسػػػػطس( ممػػػػا شػػػػكؿ خمػػػػالن بالمكازنػػػػة المائيػػػػة داخػػػػؿ  -يكليػػػػك -)يكنيػػػػك
أنسػجة النبػػات كأدل إلػػغ تبػػاطؤ نمػػكه كعػدـ قدرتػػو عمػػغ التجػػدد الطبيعػػي 
ممػػػػا نػػػػتج عنيػػػػا فػػػػي النيايػػػػة تػػػػدىكر الغطػػػػاء النبػػػػاتي الطبيعػػػػي بمنطقػػػػة 

 الدراسة.



  

296 

  

الغطػاء  تم مت العكامؿ كاألسباب البشرية التي أدت إلػغ تػدىكر 2.3.1
 :اتي الطبيعي في المنطقة فيما يميالنب
ظيػػر مػػف خػػالؿ دراسػػة معػػدالت النمػػك السػػكاني أف المنطقػػة شػػيدت أ. 

-1973زيػػػػادة سػػػػريعة كمسػػػػتمرة فػػػػي عػػػػدد السػػػػكاف خػػػػالؿ الفتػػػػرة مػػػػف )
 ـ( 2006

نػػتج عػػف ىػػذه الزيػػادة تكسػػعان فػػي مسػػاحة األراضػػي الزراعيػػة كنمػػكان فػػػي 
أعداد حيكانات الرعي بدضافة إلغ تزايػد فػي المراكز العمرانية كتزايد في 

كميػػػة الممك ػػػات كىػػػذا بػػػدكره جػػػاء عمػػػغ حسػػػاب مسػػػاحة الغطػػػاء النبػػػاتي 
 الطبيعي بمنطقة الدراسة.

شػػيدت المراكػػز العمرانيػػة فػػي منطقػػة الدراسػػة تطػػكران ممحكظػػان خػػالؿ  ب.
العقكد القميمة الماضية ممػا ترتػب عمييػا فقػد مسػاحات كبيػرة مػف الغطػاء 

كقػػػػد صػػػػاحب ىػػػػذا التكسػػػػع فػػػػي  ،تي الطبيعػػػػي كاألراضػػػػي الزراعيػػػػةالنبػػػػا
المراكز العمرانية إنشػاء شػبكة مك فػة مػف الطػرؽ الرئيسػية كالفرعيػة التػي 

إلػػغ اكتسػػاح مسػػاحات مػػف الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي كجػػرؼ التربػػة  أدت
 كتعرية جذكر النباتات عمغ جكانب ىذه الطرؽ.

اب البشرية التي أدت إلغ تػدىكر ج. يعد التكسع الزراعي مف أىـ األسب
الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الدراسػة كتنػاقص مسػاحتو كانحسػاره فػي 
أمػػاكف ضػػيقة فقػػد زاد عػػدد المػػزارع المممكػػة زيػػادة ممحكظػػة خػػالؿ الفتػػرة 

ـ( نتيجػػػػػة لتحكيػػػػػؿ األراضػػػػػي المغطػػػػػاة باألشػػػػػجار 1995-1980مػػػػػف )
مسػػػبؽ فقػػػد كػػػاف كشػػػجيرات الطبيعيػػػة إلػػػغ أراضػػػي زراعيػػػة دكف تخطػػػيط 
ـ( حػػػكالي 1980عػػػدد المػػػزارع المممكػػػة فػػػي المنطقػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ سػػػنة )

( 851ـ( إلػػػػػػػغ أف كصػػػػػػػػمت )1995( مزرعػػػػػػػة  ػػػػػػػـ زادت عػػػػػػػاـ )659)
( ىكتػػػػػار عػػػػػػاـ 23065بينمػػػػػا بمغػػػػػت مسػػػػػػاحة ىػػػػػذه المػػػػػزارع ) ،مزرعػػػػػة

كيرجػػػػػع  ،( ىكتػػػػػار27363ـ( كبمغػػػػػت )1995ـ( كتزايػػػػػد عػػػػػاـ )1980)
فقي في ىذه الفترة لزيادة رقعػة األراضػي ذلؾ إلغ ظيكر فكرة التكسع األ
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الزراعيػة التػػي تبانيػػا المشػػركع األكسػػط الزراعػػي باعتبػػار منطقػػة الدراسػػة 
 تقع ضمف ىذا المشركع.

د. اتضػػح أف منطقػػة الدراسػػة شػػيدت زيػػادة كبيػػرة فػػي أعػػداد الحيكانػػات 
كمػػػػا تبػػػػيف أف األغنػػػػاـ كالمػػػػاعز  ،ـ(2008-1987خػػػػالؿ الفتػػػػرة مػػػػف )

ادىا عمػػغ غيرىػػػا مػػف الحيكانػػات الرعكيػػػة األخػػرل حيػػػث تتفػػكؽ فػػي أعػػػد
رأسػان(  ػـ ازدادت زيػادة كبيػرة  44961ـ( )1987كاف عددىا فػي سػنة )

رأسػػػان( ممػػػا شػػػكؿ ضػػػغطان  130353ـ( إلػػػغ أف كصػػػمت )2008سػػػنة )
حيكانيان كبيران عمغ مراعي المنطقة الػذم دكره أدل إلػغ تنػاقص عػدد مػف 

ت األىميػػػة فػػػي المحافظػػػة عمػػػغ البيئػػػة األنػػػكاع النباتيػػػة المستسػػػاغة كذا
كتزايػػػد عمػػػغ حسػػػابيا غالبيػػػة األنػػػكاع النباتيػػػة الغيػػػر مستسػػػاغة كعديمػػػة 

كمػػػا أدل الرعػػػي المبكػػػر إلػػػغ انقػػػراض بعػػػض األنػػػكاع النباتيػػػة  ،األىميػػػة
كقػػػد أدل الرعػػػي  ،اليامػػػة كبػػػات بعضػػػيا اآلخػػػر ميػػػددان بػػػاالنقراض كىػػػذا

عقػب التنميػة  ماشػيةمربػي الرار قالمتكاصؿ عمغ مػدار السػنة بسػبب اسػت
ات فػػػي تقمػػػص مسػػػاحات يػػػتػػػي شػػػيدتيا المنطقػػػة فػػػي ال مانينلالزراعيػػػة ا

كبيرة مف الغطاء النباتي الطبيعي كعدـ إعطػاء فرصػة لمنباتػات الرعكيػة 
 لكي تنمك كتتجدد.

التيمت الحرائػؽ مسػاحات شاسػعة مػف الغطػاء النبػاتي الطبيعػي فػي  ق.
كأدت إلػػػغ انقػػػراض بعػػػض األنػػػكاع مكاقػػػع مختمفػػػة مػػػف منطقػػػة الدراسػػػة 

النباتيػػػػة التػػػػي لػػػػيس ليػػػػا القػػػػدرة عمػػػػغ التجػػػػدد الطبيعػػػػي كنبػػػػات العرعػػػػر 
بينمػػػػػػا تجػػػػػددت األنػػػػػػكاع النباتيػػػػػػة  ،الفينيقػػػػػي كالزيتػػػػػػكف البػػػػػرم كالخػػػػػػركب

 المقاكمة لمحرائؽ كلكف نمكىا كاف أقؿ ك افة كحجمان مف نمكىا السابؽ.
يعيػػػػة بيػػػػدؼ اسػػػػتغالؿ تعػػػػد عمميػػػػة قطػػػػع األشػػػػجار كالشػػػػجيرات الطب ك.

أخشػػابيا ألغػػراض مختمفػػة مػػف بػػيف أىػػـ المناشػػط البشػػرية السػػمبية التػػي 
 أدت إلغ تناقص كتدىكر الغطا النباتي الطبيعي بمنطقة الدراسة.
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اتضػػػح أف تكػػػديس النفايػػػات الصػػػمبة بكميػػػات كبيػػػرة داخػػػؿ المنػػػاطؽ  ز.
فػر أك فػي ح ،الغابية كسكب مياه الصرؼ الصحي في األكديػة المجػاكرة

داخؿ ىذه المناطؽ أ رت سمبان عمػغ الغطػاء النبػاتي الطبيعػي  حفرت ليا
بالمنطقػػػػة بدضػػػػافة إلػػػػغ تت يرىػػػػا عمػػػػغ التربػػػػة كالمظيػػػػر الجمػػػػالي لمبيئػػػػة 

 الطبيعية بشكؿ عاـ.
المحػػػاجر كالكسػػػارات مػػػف بػػػيف العكامػػػؿ البشػػػرية التػػػي أدت إلػػػغ  دتعػػػ ج.

ث ترتػػب عمػغ ىػػذا حيػ ،تػدىكر الغطػاء النبػػاتي الطبيعػي بمنطقػػة الدراسػة
زالػػػة مسػػػاحات كاسػػػعة مػػػف الغطػػػاء  النػػػكع مػػػف النشػػػاط البشػػػرم إتػػػالؼ كا 

كمػا أف ىػذه المحػاجر كالكسػارات تنبعػث منيػا كميػات  ،النباتي بالمنطقػة
كبيػػػرة مػػػف األتربػػػة كالغبػػػار التػػػي تحمميػػػا الريػػػاح فتتػػػراكـ جزئياتيػػػا عمػػػغ 

لتػالي يػؤ ر سطح التربة كأكراؽ النبات مما يتسبب فػي غمػؽ مسػاماتو كبا
ذلؾ سمبان عمػغ عمميتػي البنػاء الضػكئي كالنػتح ممػا أدل فػي النيايػة إلػغ 

 تدىكر كمكت النباتات.
بينػػت دراسػػة أثػػر تػػدىكر الغطػػاء النبػػاتي بالمنطقػػة عمػػى بػػاقي  4.1

 مككنات النظاـ البيئي األخرل ما يمي :
تعرضػػت األجػػزاء الجنكبيػػة لممنطقػػة لخطػػر التعريػػة المائيػػة عمػػغ  1.4.1

اؽ كاسع بسبب حدة ظػاىرة تػدىكر الغطػاء النبػاتي الطبيعػي فػي ىػذه نط
 األجزاء عمغ كجو الخصكص.

نػػػتج عػػػف تػػػدىكر الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي فػػػي الجػػػزء الجنػػػكبي  2.4.1
لمنطقػػة تكػػكف أخاديػػد كبيػػرة تختمػػؼ فيمػػا بينيػػا مػػف حيػػث العمػػؽ كتكػػكف 

 كالتطكر كآليات التكسع كالنمك.
نبػػاتي الك يػػؼ نسػػبيان فػػي األجػػزاء الشػػمالية اتضػػح أف الغطػػاء ال 3.4.1

مف المنطقة لعب دكران كبيران في الحد مػف ظػاىرة انجػراؼ التربػة بكاسػطة 
مياه األمطػار فالنباتػات الطبيعيػة فػي ىػذا الجػزء مػف المنطقػة حالػة دكف 

 اصطداـ قطرات المطر بصكرة مباشرة لسطح التربة.
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زء الشمالي لمنطقة الدراسػة اقتصر تت ير التعرية المائية في الج 4.4.1
عمػػػػغ مجػػػػارم األكديػػػػة كاألراضػػػػي التػػػػي أزيػػػػؿ غطائيػػػػا النبػػػػاتي لغػػػػرض 

كمػػػا تنتشػػػر التعريػػػة  ،التكسػػػع الزراعػػػي حيػػػث يسػػػكد االنجػػػراؼ السػػػطحي
الجدكلية في األسطح المتضرسة كاألراضي المحرك ة بشػكؿ عميػؽ كمػا 

 30تظيػػػر فػػػي ىػػػذا الجػػػزء بعػػػض األخاديػػػد التػػػي ال يزيػػػد عمقيػػػا عػػػف )
 سـ(.

تػػػػػػػدىكر الغطػػػػػػػاء النبػػػػػػػاتي فػػػػػػػي منطقػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة بسػػػػػػػبب أدل  5.4.1
مقننة المتم مة في عمميػات التكسػع الزراعػي الاالستعماالت البشرية غير 

كالرعػػػي الجػػػائر كعمميػػػات الحرا ػػػة اآلليػػػة المتعمقػػػة كغيػػػر الكنتكريػػػة إلػػػغ 
تػػت ر التربػػة بظػػاىرة االنجػػراؼ الريحػػي كخاصػػةن فػػي الجػػزء الجنػػكبي منيػػا 
بسػػػػبب فقػػػػػداف التربػػػػة فػػػػػي ىػػػػذا الجػػػػػزء مػػػػف المنطقػػػػػة مقكمػػػػات الحمايػػػػػة 
الطبيعيػػػة مػػػف الريػػػاح السػػػطحية كالريػػػاح الصػػػحراكية التػػػي تتعػػػرض ليػػػا 
كبالتػػػالي أصػػػبحت مفككػػػة كضػػػعيفة التماسػػػؾ أمػػػاـ تػػػت ير الريػػػاح تحمػػػؿ 

 منيا ما تشاء.
سػػػاعد تػػػدىكر الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي عمػػػغ اسػػػتفحاؿ ظػػػاىرة  6.4.1

السػػيما فػػي حالػػة المنػػاطؽ التػػي  ،الغباريػػة كتعظميػػا بالمنطقػػةالعكاصػػؼ 
 فقدت مقكمات الحماية مف عكامؿ االنجراؼ الريحي.

تػػػػػدرج قابميػػػػػة التربػػػػػة لمتعريػػػػػة بالمنطقػػػػػة بتػػػػػدرج ك افػػػػػة الغطػػػػػاء  7.4.1
فالمكاقع التي تتميز بغطاء نباتي متدىكر كانت قابميتيػا لمتعريػة  ،النباتي

ي تتميز بك افة في الغطاء النباتي تكػكف قابميتيػا عالية جدان بينما تمؾ الت
لمتعريػػػػة ضػػػػعيفة كذلػػػػؾ راجػػػػع إلػػػػغ أف التربػػػػة تتػػػػدىكر بتػػػػدىكر الغطػػػػاء 

 النباتي.
ظػػػػاىرة تػػػػدىكر النباتػػػػات الطبيعيػػػػة التػػػػي تعػػػػاني منيػػػػا  تبػػػػيف أف 8.4.1

المنطقة أدت إلغ تقـز كانحسار بعض األشجار كشجيرات الطبيعة التي 
مالية مف المنطقة في أمػاكف ضػيقة جػدان م ػؿ نبػات تنمك في األجزاء الش
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كمػػا أدت إلػػغ انقػػراض بعػػض األنػػكاع النباتيػػة  ،الزيتػػكف البػػرم كالخػػركب
اليامة في األجزاء الجنكبية مف المنطقة كنبات العرعر الفينيقي كالبطػـك 
كأدت أيضػػان إلػػغ تنػػاقص أعػػداد بعػػض األنػػكاع النباتيػػة األخػػرل كخسػػرت 

لمنطقة غطائيا النبػاتي المكػكف مػف مجتمعػات مساحات شاسعة جنكب ا
 كالبطـك نيائيان كحؿ محميا مجتمع الشبرؽ. العرعر الفينيقي

أدل تػػػدىكر الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة إلػػػغ  9.4.1
اختفػػػاء مجمكعػػػة مػػػف الحيكانػػػات ال ديػػػة كغػػػزاؿ الػػػدركاس كالفيػػػد كالنمػػػر 

رل كباتػت الحيكانػات ال ديػة المرقع كمجمكعة مف الطيكر كالحجؿ كالحبا
 كالطيكر البرية المقيمة كالمياجرة األخرل ميددة باالنقراض.
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 .التكصيات2
مف نتائج تـ اقتراح  ةبناءن عمغ ما تكصمت إليو ىذه الدراس

بعض السبؿ كالتكصيات العممية التي يمكف أف تسيـ في معالجة ىذه 
 المشكمة البيئية كىي عمغ النحك التالي:

مكارد البيئة الطبيعية المتاحة في المنطقة كتقييميا حصر  1.2
كالتعرؼ عمغ قدراتيا كالمشاكؿ التي تتعرض ليا كاتخاذ اإلجراءات 
المناسبة لتنميتيا كاستغالليا في حدكد قدراتيا عمغ التجديد كالتعكيض 
 بما يضمف االستغالؿ األم ؿ ليا كذلؾ كفقان لمفيـك التنمية المستدامة.

كز متخصص ميمتو متابعة كتقييـ ظاىرة تناقص إنشاء مر  2.2
الغطاء النباتي بشكؿ دكرم كذلؾ باستخداـ تقنية االستشعار عف بعد 

مف أجؿ الحد مف عكامؿ  (GIS)كتقنية نظـ المعمكمات الجغرافية 
 التدىكر في كقت مبكر جدان.

المحافظة عمغ الغطاء النباتي الحالي بالمنطقة كالعمؿ عمغ  3.2
ميتو كذلؾ مف خالؿ إعادة تشجير المكاقع التي تعرض صيانتو كتن

غطاؤىا النباتي لمتدىكر كالتراجع مف أجؿ تعكيض الفاقد مف الغطاء 
 النباتي.
إجػػػراء دراسػػػات مستفيضػػػة عػػػف عمميػػػة التعاقػػػب النبػػػاتي مػػػف أجػػػؿ  4.2

المحافظػػػة عمػػػغ النباتػػػات الطبيعيػػػة بالمنطقػػػة مػػػف التػػػدىكر فػػػي مراحػػػؿ 
 بتي.مبكرة مف التعاقب الن

إعػػػػػادة تفعيػػػػػؿ المحطػػػػػات المناخيػػػػػة الشػػػػػاممة فػػػػػي منطقػػػػػة الدراسػػػػػة  5.2
إنشػػػػاء شػػػػبكة جديػػػػدة مػػػػف محطػػػػات الرصػػػػد فػػػػي المنطقػػػػة  يكالتكسػػػػع فػػػػ

كالمنػػاطؽ المجػػاكرة كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تػػكفير بيانػػات مناخيػػة دقيقػػة تسػػاعد 
 في الربط بيف عناصر المناخ كتدىكر النباتات.

يػػػة فػػػي منطقةالدراسػػػة كجمػػػع إجػػػراء حصػػػر شػػػامؿ لمنباتػػػات الطبيع 6.2
عينػػػػات ليػػػػا لغػػػػرض إنشػػػػاء معشػػػػبة نباتيػػػػة بدضػػػػافة إلػػػػغ معرفػػػػة قيمتيػػػػا 
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جػراء التحاليػؿ  الغذائية كاإلنتاجية كمدل استساغتيا لمحيكانات الرعكيػة كا 
الكيميائيػػة ليػػا لمتعػػرؼ عمػػغ النباتػػات التػػي يمكػػف اسػػتخداميا فػػي مجػػاؿ 

ؿ نبػػػػات )بصػػػػؿ فرعػػػػكف إنتػػػػاج المبيػػػػدات كالطعػػػػـك كالعقػػػػاقير الطبيػػػػة م ػػػػ
 كالعنصؿ(.

حمايػػػػػة األنػػػػػكاع النباتيػػػػػة الميػػػػػددة بػػػػػاالنقراض كاتخػػػػػاذ اإلجػػػػػراءات  7.2
كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ إنشػػػػاء  ،الالزمػػػػة التػػػػي تحػػػػد مػػػػف اسػػػػتنزافيا كتػػػػدىكرىا

محميات نباتية طبيعية مسيجة بتسػالؾ الشػائكة يمنػع فييػا الرعػي نيائيػان 
 ض كاالختفاء نيائيان.حتغ ال تتعرض ىذه األنكاع النباتية لالنقرا

التكسػػع فػػي إنشػػاء مشػػاتؿ لألشػػجار حتػػغ يػػتـ تػػكفير أعػػداد كافيػػة  8.2
 مف الشتكؿ خاصة مف األنكاع التي تتالءـ مع ظركؼ المنطقة.

تطبيؽ كافة القػكانيف كالتشػريعات النافػذة التػي تمنػع قطػع األشػجار  9.2
صػػرامة كتحػػـر نشػػاط صػػناعة الفحػػـ النبػػاتي بكػػؿ  ،كالشػػجيرات الطبيعيػػة

 ضد أم شخص أك أية جية مخالفة لذلؾ.
إنشػػاء مراكػػز دائمػػػة لحػػرس الغابػػػات بػػالقرب مػػػف المنػػاطؽ التػػػي  10.2

تغطييػػا األشػػجار كشػػجيرات الطبيعػػة كتزكيػػدىـ بكافػػة األجيػػزة كالمعػػدات 
كالكسػػائؿ كالصػػالحيات التػػي تمكػػنيـ مػػف تطبيػػؽ القػػكانيف الرادعػػة ضػػد 

 أم تجاكزات اتجاه ىذه المناطؽ.
نشػػػػػر الػػػػػكعي البيئػػػػػي بػػػػػيف سػػػػػكاف المنطقػػػػػة كالمػػػػػزارعيف كالرعػػػػػاة  11.2

كأشػػػعارىـ بمشػػػكمة تػػػدىكر الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي عػػػف طريػػػؽ كسػػػائؿ 
اإلعالـ المختمفة المرئية كالمسػمكعة كالمقػركءة كعقػد النػدكات كمػؤتمرات 
العمميػػة لمتتكيػػػد عمػػغ أىميػػػة الغطػػاء النبػػػاتي الطبيعػػي كدكره فػػػي تحقيػػػؽ 

 يئي.التكازف الب
المػػنيج الدراسػػي فػػي  دخػػاؿ مػػادة التربيػػة البيئيػػة ضػػمف مقػػرراتإ 12.2

المػػػػدارس كالمعاىػػػػد كالجامعػػػػات مػػػػف أجػػػػؿ اقنػػػػاع األجيػػػػاؿ القادمػػػػة بػػػػتف 
نمػػػػػا ىػػػػػي  ،حمايػػػػػة البيئػػػػػة لػػػػػيس مسػػػػػكؤلية الدكلػػػػػة أك الحككمػػػػػات فقػػػػػط كا 
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مسػػؤكلية جماعيػػػة كبالتػػػالي يػػػتـ خمػػػؽ جيػػػؿ جديػػػد يتكػػػد عمػػػغ االسػػػتغالؿ 
ظـ لمػػػػكارد البيئػػػػة كيضػػػػع حمايػػػػة البيئػػػػة كالمحافظػػػػة عمػػػػغ الراشػػػػد كالمػػػػن

 مكاردىا نصؼ أعينو.
العمػػػؿ عمػػػغ كقػػػؼ تقػػػدـ المراكػػػز العمرانيػػػة نحػػػك األراضػػػي التػػػي  13.2

تغطييػػػا النباتػػػات الطبيعيػػػة كاألراضػػػي الزراعيػػػة كالرعكيػػػة بشػػػكؿ نيػػػائي 
ككضع خطة تنظيمية ترتكز عمغ فكرة التكسع الرأسػي لممراكػز العمرانيػة 

أجػػػػؿ ضػػػػماف عػػػػدـ التعػػػػدم عمػػػػغ الغطػػػػاء النبػػػػاتي بالبنػػػػاء كالطػػػػرؽ  مػػػػف
 كالمراكز الخدمية.

بما أف حرفة الزراعة مف الحػرؼ الرئيسػية فػي المنطقػة ال يمكػف  14.2
 استغناء عنيا لذا نكصي بما يمي:

أ. الحد مف التكسع في الزراعة البعمية كالمركيػة فػي الجػزء الشػمالي مػف 
الغطػاء النبػاتي الطبيعػي فػي ىػذا الجػزء مػف  المطقة بسبب ارتفػاع ك افػة

 المنطقة.
ب. تركػػػػز الزراعػػػػة فػػػػي أمػػػػاكف ضػػػػيقة كمسػػػػاحات محػػػػدكدة دكف إزالػػػػػة 
الغطػػاء النبػػاتي الطبيعػػي مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػغ الغطػػاء النبػػاتي مػػف 

ككضػع حػدكد بػيف المراعػي الطبيعيػة كمنػاطؽ  ،سكء االستخداـ الزراعػي
 لتكازف البيئي.الزراعة البعمية لممحافظة عمغ ا

ج. اتباع أسمكب الدكرة الزراعية لمنع تدىكر األراضي الزراعيػة كحمايػة 
 ة مف االجياد كزيادة نسبة المادة العضكية فييا.بالتر 

د. الحد مف استخداـ اآلالت الزراعية ال قيمة كتكفير آالالت تتناسب مػع 
 الظركؼ البيئية لممنطقة.

لمناشػػط البشػػرية التػػي أدت إلػػغ بمػػا أف الرعػػي الجػػائر مػػف أىػػـ ا 15.2
تػػػػػدىكر النباتػػػػػات الطبيعيػػػػػة بالمنطقػػػػػة بدضػػػػػافة إلػػػػػغ أنيػػػػػا مػػػػػف الحػػػػػرؼ 

 الرئيسية لمسكاف كال يمكف اقناعيـ بالحد منيا لذا نكصي بما يمي:
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أ. التعػػػرؼ عمػػػغ الحمكلػػػة الرعكيػػػة فػػػي كافػػػة أجػػػزاء المنطقػػػة مػػػف أجػػػؿ 
تػغ ال تتعػدل تكزيع حيكانات الرعي بما يتناسب مع حمكلة كؿ مرعػغ ح

 معدالت االستغالؿ الطاقة التعكيضية ليا.
ب. تنظػػػػػيـ الرعػػػػػي بصػػػػػكرة تضػػػػػمف حمايػػػػػة المراعػػػػػي الطبيعيػػػػػة كتتػػػػػيح 
الفرصػػة لمنباتػػات الطبيعيػػة لكػػي تنمػػك كتتجػػدد كتكمػػؿ دكرة حياتيػػا حتػػغ 

 تفادل أضرار الرعي المبكر.يتـ 
لفتػػػرة ج. كقػػػؼ الرعػػػي نيائيػػػان فػػػي السػػػنكات الجافػػػة كاالعتمػػػاد فػػػي ىػػػذه ا

عمػػػغ االعػػػالؼ المركػػػزة حتػػػغ ال تتعػػػرض النباتػػػات ذات القيمػػػة الرعكيػػػة 
 العالية لمرعي الجائر.

د. اتبػػاع أسػػمكب الػػدكرات الرعكيػػة التػػي تعػػرؼ بػػالرعي الػػدكرم كالرعػػي 
المؤجػػؿ كيتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تقسػػيـ أراضػػي المراعػػي الطبيعيػػة إلػػغ 

ؽ يسػػػػمح فييػػػػا عػػػػدة منػػػػاطؽ متجانسػػػػة يػػػػتـ فييػػػػا الرعػػػػي بالتنػػػػاكب منػػػػاط
بحيػث يػتـ تبػادؿ الرعػي  ،بالرعي كمناطؽ يؤجؿ فييا الرعي لمفترة معينػة

بػػػيف ىػػػذه المنػػػاطؽ بصػػػكرة متتاليػػػة عامػػػان بعػػػد آخػػػر عمػػػغ أف يػػػتـ تحديػػػد 
الفتػػرة المناسػػبة لمرعػػي فػػي كػػؿ منطقػػة كبػػذلؾ تػػتمكف النباتػػات الطبيعيػػة 

كتنمػػػك  مػػػف اسػػػترجاع حيكيتيػػػا كتتػػػاح ليػػػا الفرصػػػة المناسػػػبة لكػػػي تتجػػػدد
 كتتكا ر.
تقسػػيـ المنػػاطؽ الك يفػػة بالنباتػػات الطبيعيػػة بخطػػكط نػػار بدضػػافة  16.2

إلػػغ تػػكفير المعػػدات الالزمػػة لمكافحػػة الحرائػػؽ لغػػرض تفػػادم مػػا تسػػببو 
 النيراف مف أضرار عمغ الغطاء النباتي الطبيعي.

تػػػػػكفير العمالػػػػػة كاآلليػػػػػات كالحاكيػػػػػات لجمػػػػػع النفايػػػػػات المنزليػػػػػة  17.2
عمػػػغ مسػػػافات قريبػػػة مػػػف األحيػػػاء السػػػكنية لتفػػػادم رمػػػي ىػػػذه كتكزيعيػػػا 

النفايػػات داخػػؿ المنػػاطؽ الغابيػػة كاألكديػػة المجػػاكرة لمػػا ليػػا مػػف أضػػرار 
عمػػػغ الغطػػػاء النبػػػاتي كالتربػػػة كالمظيػػػر الجمػػػالي لمبيئػػػة الطبيعيػػػة بشػػػكؿ 

 عاـ.



  

315 

  

حصػػػاد ميػػػاه األمطػػػار كاالسػػػتفادة قػػػدر اإلمكػػػاف منيػػػا كذلػػػؾ مػػػف  18.2
السػػػدكد المقتػػػرح إقامتيػػػا عمػػػغ مجػػػارم األكديػػػة كالعمػػػؿ  خػػػالؿ اسػػػتكماؿ

نشاء المزيد مف الصػياريج كصػيانة اآلبػار  عمغ ترميـ السدكد المنيارة كا 
الركمانيػػػة كذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ تقميػػػؿ تػػػدفؽ كسػػػرعة ميػػػاه الجريػػػاف السػػػطحي 
لتفػادم خطػر انجػراؼ التربػة بدضػافة إلػغ أىميػة ىػذه الكسػائؿ فػي حفػظ 

سػػػقاية الحيكانػػػات فضػػػالن عمػػػغ أنيػػػا تقػػػـك بتغذيػػػة الميػػاه كاسػػػتخداميا فػػػي 
 خزاف المياه الجكفية.

المحافظػػػػػػة عمػػػػػػػغ األنػػػػػػػكاع النباتيػػػػػػػة ذات األىميػػػػػػػة الكبيػػػػػػػرة فػػػػػػػي  19.2
المحافظػػػة عمػػػغ التربػػػة مػػػف االنجػػػراؼ المػػػائي م ػػػؿ نبػػػات الشػػػبرؽ نظػػػران 
لطبيعتػػو المفترسػػة كاسػػتزراع األنػػكاع النباتيػػة التػػي تتحمػػؿ الجفػػاؼ ك بػػت 

ا في حماية التربة مف االنجراؼ الريحي بدضافة إلغ التكسع فػي فاعميتي
اسػػتزراع عػػدد كبيػػر مػػف مصػػدات الريػػاح كخاصػػةن فػػي األجػػزاء الجنكبيػػة 

 مف المنطقة لمحد مف ظاىرة العكاصؼ الغبارية كالترابية.
المحافظػػػػة عمػػػػغ الحيكانػػػػات البريػػػػة الميػػػػددة بػػػػاالنقراض كحمايػػػػة  20.2

ف كمحاكلة جمب الحيكانػات التػي كانػت تعػيش مكائميا مف تت يرات اإلنسا
فػػي المنطقػػة كانػػد رت مػػف بيئػػات مكافئػػة لبيئػػة منطقػػة الدراسػػة لمػػا ليػػذه 

 األحياء مف أىمية كبيرة في المحافظة عمغ التكازف البيئي.
دعـ الدراسات المتعمقة بتدىكر الغطاء النباتي الطبيعػي كخاصػةن  21.2

ة الغيػػر قػػادرة عمػػغ التجػػدد الطبيعػػي تمػػؾ الميتمػػة بتػػدىكر األنػػكاع النباتيػػ
كنبػػات العرعػػر الفينيقػػي بتحػػدث كسػػائؿ التقنيػػة الحدي ػػة كمسػػاعدتيا فػػي 
إجػػراء التحاليػػؿ المعمميػػة المناسػػبة حتػػغ كلػػك تطػػؿ األمػػر تحميميػػا خػػارج 
الػػػكطف كمحاكلػػػة التنسػػػيؽ مػػػع الخبػػػراء كالمختصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ التيجػػػيف 

نيػػػة تيجػػػيف ىػػػذه األنػػػكاع لككنيػػػا قميميػػػان كعالميػػػان مػػػف أجػػػؿ إمكاإالنبػػػاتي 
ميددة بالتالشي كاالنقراض نيائيان في ظؿ عكامؿ التدىكر التي تتعػرض 

 ليا.
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 املــــــالحــــــق
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 (1ممحؽ )

 )بالملم( المتوسطات الشهرٌة والسنوٌة والمجموع الفصلً والنسب المئوٌة لكمٌات األمطار فً محطات منطقة الدراسة والمناطق المجاورة

 

  التوزٌع الشهري      

      والفصلــــــً                  

 لألمطـــــــــار                        

 

 المحطـــــــة

 فصل الخرٌف فصل الصٌف فصل الربٌع فصل الشتاء

المتوسط 

السنوي 

بر العام
سم

دٌ
 

ٌر
نا
ٌ

ٌر 
را
فب

ع 
مو
ج
لم
ا

 %
ة 
سب
لن
ا

 

س
ار
م

 

ٌل
بر
إ

 

ٌو
ما

ع 
مو
ج
لم
ا

 

ال
%
ة 
سب
ن

 

ٌو
ون
ٌ

 

ٌو
ول
ٌ

س 
ط
س
غ
أ

 

ع
مو
ج
لم
ا

 %
ة 
سب
لن
ا

 

بر
تم
سب

 

بر
تو
أك

 

بر
فم
نو

ع 
مو
ج
لم
ا

 %
ة 
سب
لن
ا

 

 33303 1701 5605 4605 603 307 108 601 205 203 102 1107 3901 304 1107 2409 6905 23105 9209 8801 5101 جــــردس

 219 1804 4103 2608 1109 206 102 106 151 101 106 1204 2703 107 607 1909 6902 15107 3703 6506 4808 تاكنس

 15202 2101 3104 2208 504 202 108 102 106 103 103 1401 2104 208 601 1205 6502 9902 3602 3905 2305 بوغسـال

 9209 1802 1609 1607 102 101 101 101 101 101 101 1203 1104 107 501 407 6905 6406 2207 2907 1202 الخروبــة

 ر: الجدكؿ مف إعداد الباحث بناءن عمى:المصد

 بيانات مركز األرصاد الجكية طرابمس. .1

 بيانات المؤسسة الفرنسية ارالب. .2
 



  

299 

  

 (2ملحق )

 ( oالمتوسطات الشهرٌة والسنوٌة والمدى والمتوسطات العامة لدرجات الحرارة العظمى والدنٌا فً محطات جردس والخروبة )م

 للحرارةهري التوزٌع الش                     

 المحطـة                                  

 ٌناٌر

 (1 ) 

 فبراٌر

 (2 ) 

 مارس

 (3 ) 

 رٌلإب

 (4 ) 

 ماٌو

  (5 ) 

 ٌونٌو

 (6 ) 

 ٌولٌو

 (7 ) 

 أغسطس

 (8 ) 

 سبتمبر

 (9 ) 

 أكتوبر

(11) 

 نوفمبر

(11) 

 دٌسمبر

المتوسط  ( 12)

 يوالسن

 جردس

متوسط درجة  الحرارة 

 العظمى
1308 1358 1504 2104 2603 2909 2901 2606 2406 2101 1601 

1201 
2107 

 1102 608 806 1203 1505 1701 1602 1604 1409 907 601 601 505 لحرارة الدنٌاامتوسط درجة 

 1509 904 1203 1606 2101 2108 2206 2301 2106 1501 1107 909 906 لعام للحرارةاالمتوسط 

 904 502 704 807 901 905 1209 1305 1104 1107 904 708 803 المدى الحراري الشهري

 الخروبة

متوسط درجة  الحرارة 

 العظمى
2102 2308 3302 3701 4102 4407 4401 4307 4105 3902 2802 

2107 
3407 

 704 202 307 1104 1208 1503 1409 1105 703 502 403 106 104 لحرارة الدنٌاامتوسط درجة 

 2101 1109 1509 2408 2606 2905 2904 2801 2307 2101 1807 1207 1108 لحرارةلعام لاالمتوسط 

 2703 1905 2405 2808 2707 2804 2901 3302 3209 3108 2809 2202 2108 المدى الحراري الشهري

 ـ(RALABL1979-1983   (المصدر: بيانات المؤسسة الفرنسية ارالب   
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 (3الملحق رقم )

 / دقٌقة( 2ة والسنوٌة لإلشعاع الشمسً فً محطتً الخروبة )كالوري سمالمتوسطات الشهرٌ

 

 التوزٌع الشهري                 

 والفصلً لإلشعاع                

 5الشمسً                            

 المحطــــــــة

 فصل الخرٌف فصل الصٌف فصل الربٌع فصل الشتـاء

المتوسط 

 يوالسن
 دٌسمبر

(12) 

 ٌرٌنا

 (1 ) 

 فبراٌر

 (2 ) 

 مارس

 (3 ) 

 برٌلإ

 (4 ) 

 ماٌو

  (5 ) 

 ٌونٌو

 (6 ) 

 ٌولٌو

 (7 ) 

 أغسطس

 (8 ) 

 سبتمبر

 (9 ) 

 أكتوبر

(11) 

 نوفمبر

(11) 

 38207 25402 32608 42106 48309 53507 55806 51101 42902 36902 27109 22404 21509 الخروبـــــــــــــة

 227ص المرجع السابؽ ،عزيز خالد الصغير عبدالالمصدر:            
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 (4الممحؽ )

 المتكسطات الشيرية كالسنكية لمرطكبة النسبية في محطتي الخركبة بالنسبة المئكية ) % (

 
للرطوبععععة                                   والفصععععلً التوزٌععععع الشععععهري   

 لنسبٌة

 

 

 المحطــــــــة

 فصل الخرٌف الصٌففصل  فصل الربٌع فصل الشتـاء

المتوسط 

 يوالسن
 دٌسمبر

(12) 

 ٌناٌر

 (1 ) 

 فبراٌر

 (2 ) 

 مارس

 (3 ) 

 برٌلإ

 (4 ) 

 ماٌو

  (5 ) 

 ٌونٌو

 (6 ) 

 ٌولٌو

 (7 ) 

 أغسطس

 (8 ) 

 سبتمبر

 (9 ) 

 أكتوبر

(11) 

 نوفمبر

(11) 

 6403 7201 6109 6207 5901 5702 4904 5401 6102 6706 7508 7701 7406 الخروبـــــــــــــة

 .231المرجع السابؽ، ص -المصدر: 
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 (5الملحق )

 اتجاهات الرٌاح ونسب هبوبها فً محطة الخروبة

 النسبة المئكية  اتجاه الرياح السائدة

 %21 الشمالية

 %7 الشمالية الشرقية

 %29 الشمالية الغربية

 %4 الشرقية

 %17 الغربية

 %4 الجنكبية

 %6 الجنكبية الشرقية

 %11 جنكبية الغربيةال

 %1 السككف

 % 100 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع

 

 المصدر / أعد الجدول بناء  على: 

 المصدر السابق نفسه5
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 (6الممحؽ )

 /ساعة(2المتكسط الشيرم كالسنكم لسرعة الرياح في محطة الخركبة )كـ
 التوزٌع الشهري والفصلً لسرعة الرٌاح  

 

 المحطة

 المتوسط السنوي فصل الخرٌف فصل الصٌف صل الربٌعف فصل الشتاء

 نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو أبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر دٌسمبر
955 

 901 803 901 1203 1306 1101 909 905 803 609 701 903 الخروبة

 

 

 

 

 المصدر / أعد الجدول بناء  على : 

 المصدر السابق نفسه5



415 

 

 (7الممحؽ )
 ( مكقع تاكنس1بيانات المكقع )

 

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة % المكقع
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 

31569511 43536517 533 1,7 
السميكاتية 

 حمراءال
 

 الغطاء النباتي بالمكقع
 المحلي االسم

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد الكلي عدد األفراد المصابت يتعدد األفراد الح

 Juniperus Phoenicea 71 10 81 انعشعش 

 Pistacia Lentiscus 320 51 371 انثطىو 

 انؾثشق
Sarcopoterium 

spinosum 
211 

x 
211 

 Lyceum europeaum 73 انعىعج
x 

73 

 Prasium majus 601 عىٍة انزٌة
x 

601 

 انمشضاب
Polyqonum 

equisetiforme 
56 

x 
56 

 Urginea maritima 3167 تقم انفشعىن
x 

3167 

 انعىقم
Asphodelus 

microcarpus 
520 

x 
520 

  Euphorbia helioscopia نثىٍح
 

 

 Cynara Cyrenaica خشؽىف
x x x 

 Taraxacum officin alis خىرالن
x x x 

 ألحىان
Anthemis 

secundiramea 
x x x 

 Melilotus sulcata نغهظ
x x x 

 Chamomilla rautita ٍهح )تاتىوج(لم
x x x 

 Trifoium campestre نقٍك
x x x 
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 انثٍشوف
Onpordonalex 

andrenus 
x x x 

 Allium orientale x x x كشاث

 لعمىل
Cynara corniqera 

lindley 
355 x 355 

 Centaurea calciptrapa x x x ؽىن حماس

 مشاسإ
Leontodon tuberosus x x x 

 Notobasis syriaca x x x أسلٍطح

 تىلشعىن
Papaverrhoeas 

varrhoeas 
x x x 

 Sinapis alba x x x حاسج

 Hordeum murinum x x x انثىؽتشخ

 Echium plantaginium x x x مقٍـ

 anthllistetraphylla x x x ؽكىج انشاعً

 Stipe capeusis trunb x x x انثهمح

 حمٍض
Rumex Bucepalop 

horus 
x x x 

 Malva aegyptica x x x الخبيز

 Pseudorlaya pumila x x x ةصميعإ

 Adonis microcarba x x x عيف النعجة

 Brachypodium الشعرية

distachyum 
x x X 

 Scandix australis x x X لىمؼ

 Bellevalia sessiliflora x x X انثهثىػ

 Allium bartahum x x X كشاث كهة

 Iris sisyhinchium x x X خيطة
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 Carlina sicula x x X ةتاكسم

 Hedypois cretica x x X رمكري

 Atractlis Phaeolepis x x X جكص

 Serratula cichracea x x X ةبكقريب

 Stachystour nefortil ذليؿ الحمار

poiret x x X 

 Valantia hispdal x x X شكفاف

 Scrophularia canina x x X عشب الغكلة

 Vicia villosa x x X جمبانة

 Sedumrubens x x X 

 Reichartingitang x x X 

 
 ـ. 2114المصدر : الدراسة الميدانية ربيع 
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 (8ممحؽ )ال
 ( مكقع سيدم الخضرم2بيانات المكقع )

 

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 

التربة السميكاتية  1,9 536 43538523 31°:´69:´18
 الصفراء

 
 الغطاء النباتي

 عدد األفراد الحيت
 عدد األفراد المصابت

 أو الميتت
 الكلي المجموع

 اإلسم العلمي اإلسم المحلي

 Juniperus Phoenicea عشعش 
190 100 290 

 Pistacia Lentiscus 350 60 410 تطىو 

 Oleaeuropoen شيانضٌتىن انث
25 

3 
28 

 Ceratonia siliqua الخركب
10 

- 
10 

 انعىقم
Asphodelus 

microcarpus 
1500 

- 
1500 

 Phagnalon rupestre طعمح األسوة
530 

x 
530 

 Urginea maritima 2050 تقم انفشعىن
x x 

 Lyceum europeaum 20 انعىعج
x 

20 

 Rhamnus Lycides عهىف
8 

x 
8 

 Phlomis floccose صهٍشج
300 

x 
300 

 Prasium majus 37 عىٍة انزٌة
x 

37 

 لشضاب
Polyqonum 

equisetiforme 
20 

x 
20 

 Ziziphus lotus عذس
43 

x 
43 

 انىمٍهح
Ballota pseudo 

dictamnus 793 
x 

793 

 Ephedra alata ؽذٌذج
32 

x 
32 

 Cuscuta planiflora x x x حشٌشج انضعتش
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 Pseudorlaya pumila x x x ةصميعإ

 انثٍشوف
Onpordonalex 

andrenus 
x x x 

 Arum cyrenaicum 215 3 213 انشٌىؼ

 مشاسإ
Leontodon tuberosus x x x 

 

المصدر: المصدر السابؽ نفسو
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 (9الممحؽ )
 ( سيرة بئر بكالعظـ3بيانات المكقع )

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  ؿ شرقان خط طك
 الحمراءالسميكاتية  2,7 571  

 الغطاء النباتي بالمكقع
 اإلسم المحلي

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

عدد األفراد 

 المقطوعت
 للنوع عدد الكليال

 Juniperus Phoenicea 123 12 135  انفٍىٍمً انعشعش

 Pistacia Lentiscus 379 21 400 انثطىو 

 Ephedra alata 3 x 3 انؾذٌذج

 Ephedra altissima 10 انعهىذا
x 

10 

 Phlomis floccose 875 انضهٍشج
x 

875 

 Phagnalon rupestre 76 طعمح األسوة
x 

76 

 Ballota spp 10 انشوتٍا
x 

10 

 Allium orientale x كشاث
x 

x 

 Ziziphus lotus 3 انغذس
x 

3 

 حمٍض
Rumex Bucepalop 

horus 

x x x 

حلمٍحإ  
Aegilops ventricoa 

Tausch 

x x x 

 Trifoium campestre نقٍك
x x x 

حفهٍعإ  Pseudorlaya pumila 
x x x 

 Malva aegyptica انخثٍض
x x x 

 pidesmus aegyptius انؾهطاو
x x x 

 Anagallis arvensis فشج انكثؼ
x x x 

 عهٍك
Convolvulus 

althaeodes 

x x x 

 Adonis microcarba عٍه انىعجح
x x x 

حنثىٍ  Euphorbia peplis 
x x x 
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 Vicia villosa جهثاوح
x x x 

 Carthamus divaricatus لىؿ
x x x 

 Citrullus colocynthis انحىظم
x x x 

 Sandix australis لىمؼ
x x x 

 echiumangusfolium x x x عرؽ الشمس

 Asphodelus عنصؿ

microcarpus 265 x 265 

 Urgined maritime 1675 x 1675 بصؿ الفرعكف

 Allium bartahum x x x كراث كمب

 Ranunculus asiaticus x x x زغميؿ

 Thymus capitatus 15 x 15 زعتر

 Bellevalia sessiliflora x x x البمبكش

 Pollenis spinosa x x x كجو نسيبو

 Urtica pilulifera x x x حريؽ

 Brachy podium لشعريةا

distachyum 

x x x 

 Atractlis Phaeolepis x x x جكص

 Hedypois cretica x x x مكرير

 Carlina sicula x x x ةتاكسم

 Serratula cichracea x x x ةبكقريب

 Stachys tournefortil ذليؿ الحمار

poiret 

x x x 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (10الممحؽ )
 ( أـ لريزة4انات المكقع رقـ )بي

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 
 الحمراءالسميكاتية  1,3 547 43534557 :3251151

 الغطاء النباتي بالمكقع
 اإلسم المحلي

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

دد األفراد ع

 المقطوعت
 للنوع عدد الكليال

 Juniperus Phoeniceai 90 81 141  انعشعش

 Pistacia Lentiscus 44 53 97 انثطىو 

 Sarcopoterium الشبرؽ

spinosum 
170 

x 
170 

 لعمىل
Cynara corniqera 

lindley 
630 

x 
630 

 عىقم
Asphodelus 

microcarpus 
1200 

x 
1200 

 Urgined maritime 657 تقم انفشعىن
x 

657 

 Phlomis floccose 948 صهٍشج
x 

948 

 Rhamnus Lycides 483 عهىف
x 

483 

 Prasium majus 420 عىٍة انزٌة
x 

420 

 انىمٍهح
Ballota pseudo 

dictamnus 
2171 x 2171 

 Arum cyrenaicum انشٌىؼ
412 x 412 

 Ephedra alata ؽذٌذج
31 23 43 

 تىلشعىن
Papaverrhoeas 

varrhoeas 

x x x 

 Ferula communis كهخ
x x x 

 Poabulbosa عؾة غضال
x x x 

 Medicago minima وفم
x x x 

 Echiuman gusfolium عشق انؾمظ
x x x 

 Torillis nodesa حصٌت
x x x 



  

423 

 

 Aeluropus Lagopids انىجٍهح
x x x 

 Convolvulus humilus عهٍك
x x x 

 Pollenis spinosa وغٍثهه وج
x x x 

  Serratula تىلشٌثه
x x x 

 Citrullus colocynthis انحىظم
x x x 

 صغهٍم
Ranunculus asiaticus 

varalbus 

x x x 

 Bellevalia sessiliflora 265 x 265 انثهثىػ

 Scorzonera undulate انزتٍح
1675 x 1675 

 Hedypois cretica مىسٌش
x x x 

 رنٍم انحماس
Stachystour nefortil 

poiret 

x x x 

 Carlina sicula حتاكغم
15 x 15 

 انؾعشٌح
Brachypodium 

distachyum 

x x x 

 Atractlis Phaeolepis جىؿ
x x x 

 Urtica pilulifera حشٌك
x x x 

 Iris sisyhinchium خٍطح
x x x 

 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (11الممحؽ )
 ( غكط الخريشفة5بيانات المكقع )

 كقع الفمكيالم
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 

 القرفيو 4,7 768 43°:´14:´54 32°:´12:´22

 الغطاء النباتي بالمكقع
 اإلسم المحلي

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

عدد األفراد 

 المقطوعت
 للنوع عدد الكليال

 Juniperus Phoeniceai 136 20 156  انعشعش

 Pistacia Lentiscus 403 60 103 انثطىو 

 Phillyrea Latifolia 25 10 35 انغخاب

 Oleaeuropoen 3 10 13 انضٌتىن انثشي

 انؾثشق
Sarcopoterium 

spinosum 
36 

x 
36 

 Prasium majus 100 عىٍة انزٌة
x 

100 

 Phlomis floccose 760 x 760 صهٍشج

 انىمٍهح
Ballota pseudo 

dictamnus 
1150 

x 
1150 

 عىقم
Asphodelus 

microcarpus 
30 

x 
30 

 Urgined maritime 2190 انثقم انفشعىن
x 

2190 

 Helichrysum stoechas x x x عؾثح األسوة

 Poabulbosa x x x عؾة انغضال

 Atractylis serrata x لشوٍضج
x x 

 Melilotus sulcata x نغهظ
x x 

 Arbutus Pavaril pump 24 x 24 انؾماسي

 Ceratonia siliqua 3 انخشوب
x x 

 Cynara Cyrenaica x x x شكؾ حمار

 Leontodon tuberosus x x x مرارإ

 Papaverrhoeas بكقرعكف

varrhoeas 
x x x 
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 Sinapis alba x x x حارة

 Hordeum murinum x x x البكشترت

 Echium plantaginium x x x مصيص

 anthllistetraphylla x x x شككة الراعي

 Stipe capeusistrund x x x البيمة

 Notobasis syriaca x x x رقيطةإ

 Scrophularia canina x x x عشب الغكلة

 Ornithogalum خرشكدة

tenuifoium 
x x x 

 Valantia hispdal x x x شكفاف

 Cistus parviflorus 195 x 195 بربش أكحؿ

 Cistus salvifolius 392 x 392 بربش أشيب

 Carlina sicula x x x ةتاكسم

 Iris sisyhinchium x x x خيطة

 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (12الممحؽ )
 ( سيرة أعمر الفرجاني6بيانات المكقع )

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  طكؿ شرقان  خط
 السميكاتية الصفراء 1,9 597 43°:´22:´11 32°:´12:´56

 الغطاء النباتي بالمكقع
 اإلسم المحلي

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

عدد األفراد 

 المقطوعت
 للنوع عدد الكليال

 Juniperus Phoeniceai 115 50 160  عشعش

 Pistacia Lentiscus 90 22 112 طىو ت

 Oleaeuropoen 7 صٌتىن تشي
x 

7 

 Phillyrea Latifolia 10 عخاب
x 

10 

 Rhamnus Lycides 57 x 57 سمكؼ

 ؽثشق
Sarcopoterium 

spinosum 
780 

x 
780 

 Cistus parviflorus 195 x 195 بربش أكحؿ

 Cistus salvifolius 113 x 113 بربش أشيب

 انىمٍهح
Ballota pseudo 

dictamnus 
1333 x 1333 

 Prasium majus 73 عىٍة انزٌة
x 

73 

 عىقم
Asphodelus 

microcarpus 
750 

x 861 

 Urgined maritime 1679 تقم انفشعىن
x 1679 

 Allium orientale x x x كراث

 Plantago lanceolata x x x دفيس

 Hordeum murinum x x x البكشترت

 Anthllis tetraphylla x x x شككة الراعي

 Arbutus Pavaril pump x x x ؽماسي

 Ononis viscosa x x x كريشة جدم

 Arum cyrenaicum 85 x 85 الرينش

 Echium plantaginium x x x مصيص

 Stipe capeusistrund x x x البيمة

 Carthamus divaricatus x x x قكص
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 Mercurialis annua x x x مريقو

 Medicago minima x x x نفؿ

 Carlina sicula x x x ةتاكسم

 Urtica pilulifera x x x حريؽ

 Hedypois cretica x x x مكرير

 Scorzonera undulate x x x الذبيح

 Catananche iuteo x x x ذباح خيؿ

 Atractlis Phaeolepis x x x جكص

 Anthemis أقحكاف

secundiramea x x x 

 Launaea nudicaulis x x x الحكذاف

 Melilotus sulcata x x x نغهظ

 Cuscuta plantaginium x x x حريرة الزعتر

 Sinapis alba x x x حارة

 Thymus capitatus 20 x 20 الزعتر

 Taraxacum officin alis x x x حكذالف

 Lotustetray onolobus x x x غرنبكش

 Chamomilla rautita x x x قميمة )بابكنج(

 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (13الممحؽ )
 ( سيدم محمد الغريب7بيانات المكقع )

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 

 البنيو المحمره 7,3 5:1 43°:´31:´87 32°:´16:´:8

 الغطاء النباتي بالمكقع
 سم المحلياإل

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

عدد األفراد 

 المقطوعت
 للنوع عدد الكليال

 Juniperus Phoenicea 102 63 165 انفٍىٍمً  عشعشان

 Pistacia Lentiscus 175 42 217 طىو انث

 ومٍهحإ
Ballota pseudo 

dictamnus 
3100 

x 
3100 

 Phlomis floccose 1648 x 1648 زىيرة

 Arum cyrenaicum 1270 x 1270 الرينش

 Sarcopoterium الشبرؽ

spinosum 
566 

x 
566 

 Rhamnus Lycides 1100 x 1100 السمكؼ

 Thymus capitatus 88 x 88 زعتر

 Micromeria nervosa 6 x 6 زعتر الحمار

 Ballota spp 2058 x 2058 الركبيا

 Asparayus aphyllus x x x الجعفراف

 Thymelaea hirsuta x x x م ناف

 Ephedra altissima x x x العمندا

 Allium orientale boiss 213 x 213 كراث أكعبؿ

 Erynqium campestre x x x فقاع

 Ranunculus asiaticus زغميؿ

varalbus 
x x x 

 Stachystour nefortil ذليؿ الحمار

poiret 
x x x 

 Motthiola fruticulosa x x x ةشقار 

 Taraxacum officin alis x x x حكذالف

 Ferula communis 28 x 28 كمخ

 Bellevalia sessiliflora x x x البمبكش

 Onopordon البيركؼ

alexandrenum 

x x x 
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 Phagnalon rupestre 30 x 30 طعمة األرنب

 Cynara Cyrenaica x x x خرشكؼ

 Cynara corniqera قعمكؿ

lindley 
415 x 415 

 Iris sisyhinchium x x x خيطة

 Convolvulus humilus x x x عميؽ

 Avenasterilis x x x الخافكر

 Catananche iuteo x x x ذباح الخيؿ

 Echium plantaginium x x x مصيص

 Carthamus divaricatus x x x قكص

 Hordeum murinum x x x البكشترت

 Stipe capeusis trunb x x x البيمة

 Lotustetray onolobus x x x غرنبكش

 Chamomilla rautita x x x قميمة )بابكنج(

 Notobasis syriaca x x x رقيطةإ

 Anthemis أقحكاف

secundiramea 
x x x 

 Hedypois cret x x x مكريد

 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (14الممحؽ )
 ذباف( سيرة بك 8بيانات المكقع )

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 

 سميكاتية حمراء 4,1 761 43°:´:2:´31 32°:´25:´21

 الغطاء النباتي بالمكقع
 اإلسم المحلي

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

عدد األفراد 

 المقطوعت
 للنوع عدد الكليال

 Juniperus Phoenicea 95 56 146  عشعشان

 Pistacia Lentiscus 320 100 420 طىو انث

 ومٍهحإ
Ballota pseudo 

dictamnus 
761 

x 
761 

 Ephedra alata 70 x 70 الشديدة

 Ephedra altissima 90 x 90 العمندا

 Asphodelus عنصؿ

microcarpus 1463 
x 

1463 

 Urgined maritime 2600 x 2600 فبصؿ الفرعك 

 Arum cyrenaicum 394 x 394 الرينش

 Erica muitiflora 3 x 3 حمرة

 Sarcopoterium الشبرؽ

spinosum 
46 

x 
46 

 Rhamnus Lycides 2:7 x 2:7 سمكؼ

 Prasium majus 41 x 41 عنيب الذيب

 Globularia alypum 51 x 51 الزريقة

 Ferula communis 47 x 47 كمخ

 Cistus salvifolius 67 x 67 البربش األشيب

 Cistus parviflorus 34 9 42 البربش األكحؿ

 Onopordon البيركؼ

alexandrenum 

x x x 

 Cynodoncyrenaica شكيؾ حنش

maire weiller 
x x x 

 Carthamus divaricatus x x x قكص

 Malva aegyptica x x x الخبيز

 Sinapis alba x x x حارة

 Scorzonera undulate x x X الذبيح
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 Trifoium campestre x x x لصيؽ

 Citrullus colocynthis 47 x 47 الحنظؿ

 Carlina sicula x x x ةتاكسم

 Taraxacum officinalis x x x حكذالف

 Phlomis floccose 1150 x 1150 زىيرة

 Phagnalon rupestre 114 x 114 طعمة األرنب

 Cynara corniqera عمكؿق

lindley 
389 x 389 

 Cynara Cyrenaica x x x خرشكؼ

 Notobasis syriaca x x x رقيطةإ

 Chamomilla rautita x x x قميمة )بابكنج(

 Echium plantaginium x x x مصيص

 Adonis microcarba x x x عيف النعجة

 Stachystour nefortil ذليؿ الحمار

poiret 
x x x 

 Anthemis أقحكاف

secundiramea 
x x x 

 Rumex crisnus x x x حميض

 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (15الممحؽ )
 ( مكقع بئر القرل9بيانات المكقع )

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 

 البنية المحمرة 3,5 621 43°:´:2:´89 32°:´18:´29

 الغطاء النباتي بالمكقع
 اإلسم المحلي

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

الميتت عدد األفراد 

 والمصابت
 للنوع عدد الكليال

 Juniperus Phoenicea 25 60 85  عشعشان

 Pistacia Lentiscus 3 24 27 طىو انث

 Sarcopoterium الشبرؽ

spinosum 
210 x 210 

 Rhamnus Lycides 75 x 75 السمكؼ

 Asphodelus العنصؿ

microcarpus 710 
x 

710 

 Urgined maritime 215 بصؿ الفرعكف
x 

215 

 Ephedra altissima 25 x 25 العمندا

 Phlomis floccose 3058 الزىيرة
x 

3058 

 ومٍهحإ
Ballota pseudo 

dictamnus 
3601 

x 
3601 

 Ballota spp 10 االركبي
x 

10 

 Thymus capitatus 451 x 451 زعتر

 Micromeria nervosa 913 زعتر الحمار
x 

913 

  Motthiola fruticulosa x x ةشقار 

 Carlina sicula x x x ةتاكسم

 Taraxacum officinalis x x x حكذالف

 Cynara Cyrenaica خرشكؼ
x x x 

 Ferula communis 211 X 211 كمخ

 Bellevalia sessiliflora x x x البمبكش

 Cynara corniqera قعمكؿ

lindley 
419 x 419 

 Lagurus ovotus x x x قشيش ريح
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 Leontodon tuberosus x x x مرارإ

 Urtica vrens x x x حريؽ

 Sinapis alba x x x حارة

 anthllistetraphylla x x x شككة الرال

 echiumangusfolium x x x عرؽ الشمس

 Cynodoncyrenaica شكيؾ حنش

maire weiller 
x x x 

 Adonis microcarba x x x عيف النعجة

 Chamomilla rautita x x X قميمة )بابكنج(

 Stipe capeusis trunb x x x البيمة

 Lotustetray onolobus x x x غرنبكش

 Astragalus hamosa x x x ظمؼ العجكز

 Didesmus aegyptius x x x الشمطاـ

 Scorzonera undulate x x x الذبيح

 Trifoium campestre x x x لصيؽ

 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (16الممحؽ )
 ( الحصاـر10بيانات المكقع )

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 

 سيمكاتية حمراء 3,9 664 43°:´:2:´36 32°:´14:´17

 الغطاء النباتي بالمكقع
 اإلسم المحلي

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

الميتت عدد األفراد 

 والمصابت
 للنوع عدد الكليال

 Juniperus Phoenicea 77 23 100  عشعشان

 Pistacia Lentiscus 250 28 278 طىو انث

 Phlomis floccose 490 x 490 يرةزى

 ومٍهحإ
Ballota pseudo 

dictamnus 
1103 

x 
1103 

 Arum cyrenaicum 284 رينش
x 

284 

 Ephedra altissima 77 23 100 العمندا

 Ephedra alata 16 x 16 الشديدة

 Phagnalon rupestre 255 x 255 طعمة األرنب

 Asphodelus العنصؿ

microcarpus 1867 
x 

1867 

 Urgined maritime 2206 x 2206 بصؿ الفرعكف

 Thymelaea hirsuta 25 x 36 م ناف

 Prasium majus 17 x 17 عنيب الذيب

 Cynara corniqera قعمكؿ

lindley 
1755 x 1755 

 Ranunculus asiaticus زغميؿ

varalbus 
x x x 

 Stachystour nefortil ذليؿ الحمار

poiret 
x x x 

 Taraxacum officinalis x x x حكذالف

 Convolvulus humilus x x x عميؽ

 Rhamnus Lycides 120 x 120 السمكؼ

 Malva aegyptica x x x الخبيز

 Adonis microcarba x x x عيف النعجة

    Notobasis syriaca رقيطةإ
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    Hedypois cretica مىسٌش

 Urtica vrens x x x حريؽ

 anthllistetraphylla x x x شككة الراعغ

 Didesmus aegyptius x x x الشمطاـ

 Thymus capitatus 55 x 55 الزعتر

 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (17الممحؽ )
 ( الشرفة11بيانات المكقع )

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 

 بنيو جافة 4,3 612  

 الغطاء النباتي بالمكقع
 اإلسم المحلي

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

الميتت عدد األفراد 

 والمصابت
 للنوع عدد الكليال

 Sarcopoterium الشبرؽ

spinosum 
133 

x 
133 

 Rhamnus Lycides 238 x 238 السمكؼ

 Thymus capitatus 921 x 921 زعتر

 Micromeria nervosa 97 x 97 زعتر الحمار

 Hammada scoparia 70 x 70 رمث

 Ziziphus lotus 425 x 425 السدر

 Pitranthos tortusus 250 x 250 القزاح

 Salsola tetrandra 185 x 185 الشفشاؼ

 Ballota spp 33 x 33 الركبيا

 Urgined maritima 25 x 25 عنصؿ

 Asphodelus بصؿ الفرعكف

microcarpus 
109 

x 
109 

 Lagurus ovotus x x x قشيش ريح

 Echinops Galalensis x x x ليدة الجمؿ

 Carlina sicula x x x تاكسمو

 Astragalus hamosa x x x ظمؼ العجكز

 Anthemis أقحكاف

secundiramea 

x x x 

 Carthamus divaricatus x x x قكص

 Notobasis syriaca x x x رقيطةإ

 Hordeum murinum x x x البكشترت

 Melilotus sulcata x x x لسمس

 Hedypois cretica x x x مىسٌش

 Adonis microcarba x x x عيف النعجة
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 Brachypodium الشعرية

distachyum 

x x x 

 Didesmus aegyptius x x x الشمطاـ

 Trifoium campestre x x x لصيؽ

 Scorzonera undulate x x x الذبيح

 Iris sisyhinchium x x x خيطة

 Atriplexcoriacea forsk 52 x 52 القطؼ

 Allium orientale boiss x x x كراث أكعبؿ

 Motthiola fruticinalis x x x شقاره

 Taraxacum officinalis x x x حكذالف

 Ferula communis 37 x 37 كمخ

 Onopordon البيركؼ

cyrenaicummairo 
x x x 

 Onopordon البيركؼ

alexandrenum 

x x x 

 Convolvulus humilus x x x عميؽ

 Stachystour nefortil ذليؿ الحمار

poiret 
x x x 

 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (18الممحؽ )
 ( مكقع أـ صفاء12بيانات المكقع )

 المكقع الفمكي
درجة انحدار  ارتفاع المكقع

 نكع التربة المكقع %
 دائرة عرض شماالن  خط طكؿ شرقان 

 التربة البنيو المحمرة 2,4 741  

 الغطاء النباتي بالمكقع
 اإلسم المحلي

 اإلسم العلمي

 (Botanical name) 
 عدد األفراد الحيت

المصابت عدد األفراد 

 والميتت
 للنوع عدد الكليال

 Juniperus Phoenicea 3 3 6 العرعر 

 Pistacia Lenticea 1 2 3 البطـك 

 ومٍهحإ
Ballota pseudo 

dictamnus 
3883 

x 
3883 

 Phlomis floccose 3450 x 3450 زىيرة

 Arum cyrenaicum 950 x 950 رينش

 Urgined maritima 350 x 350 عنصؿ

 Asphodelus بصؿ الفرعكف

microcarpus 
110 

x 
110 

 Leontodon tuberosus x x x مرارإ

 Urtica vrens x x x حريؽ

 Rumex crisnus x x x حميض

 Astragalus hamosa x x x ظمؼ العجكز

 Cuscuta planiflora x x x حشٌشج صعتش

 Cynodoncyrenaica شكيؾ حنش

maire weiller 
x x x 

 Echium plantaginium x x x مصيص

 Echinops لبد

spinosissimus Terra x 
x 

x 

 Sinapis alba x x x حارة

 Anthllis tetraphylla x x x شككة الراعي

 Valantia hispdal x x x شكفاف

 Hedypois cretica x x x مىسٌش

 Urtica vrens x x x حريؽ

 Medicago minima x x x نفؿ

 Coronilla scorpioides x x x القرينة
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 Echiumang ustfolium x x x عرؽ الشمس

 Pseudorlaya  x x x ةصميعإ

 Trifolium campestre x x x لصيؽ

 Scorzonera undulate x x x الذبيح

 Didesmus aegyptius x x x الشمطاـ

 Brachypodium الشعرية

distachyum 
x 

x 
x 

 Sarcopoterium الشبرؽ

spinosum 
630 

x 
630 

 Rhamnus Lycides 353 x 353 السمكؼ

 Ballota spp 27 x 27 الركبيا

 Cynara corniqera قعمكؿ

lindley 210 
x 

210 

 Carlina sicula x x x ةتاكسم

 Erynqium campestre x x x فقاع

 Cynara Cyrenaica x x x خرشكؼ

 Convolvulus humilus x x x عميؽ

 Taraxacum officinalis x x x حكذالف

 Thymus capitatus 750 x 750 الزعتر

 

 المصدر : المصدر السابؽ نفسو.
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 (19محؽ )م
 ممـ( 11131تذبذب كميات األمطار السنكية في محطة جردس عف المتكسط العاـ )

 ـ( 1988-1926في الفترة مف عاـ )
 معدؿ التذبذب بالزيادة كالنقصاف عف المتكسط السنكم العاـ كميات األمطار السنكية )ممـ( السنكات
1926 18836 4437 - 
1927 17131 6131 - 
1928 14131 9131 - 
1929 19631 6139 + 
1961 11934 9731 + 
1961 18831 2439 + 
1961 46439 11136 + 
1961 14138 19132 - 
1964 11832 231 + 
1962 11832 438 - 
1966 47631 14137 + 
1967 11132 11938 - 
1968 11732 1238 - 
1969 11131 11131 - 
1971 16434 6839 - 
1971 17231 4137 + 
1971 11238 11732 - 
1971 14138 832 + 
1974 11836 11437 - 
1972 18431 14931 - 
1976 18232 14738 - 
1977 14136 831 + 
1978 18438 14832 - 
1979 11631 11731 - 
1981 47131 119+ 
1981 14931 1237 + 
1981 18131 12131 - 
1981 49131 128 + 
1984 11839 11431 - 
1982 181,1 12131 - 
1986 44237 11134 + 
1987 16131 11 + 
1988 17131 161 - 

 

 -المصدر : 
 بيانات مصمحة األرصاد الجكية طرابمس، المصدر السابؽ. .1

 ( تعني نقصاف .-)+( تعني زيادة .   )
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 (11ممحؽ )
 تذبذب كميات األمطار السنكية في محطة تاكنس عف المتكسط السنكم العاـ

 (ـ1998-1964لفترة مف عاـ )ممـ( في ا 119)
 

 معدؿ الزيادة الكمية ممـ السنة
 معدؿ الزيادة  الكمية ممـ السنة /ممـأك النقص 

 /ممـأك النقص
1964 213.9 -5.1 1982 235 11 
1965 457.1 188.1 1983 337 118 
1966 256.4 37.4 1984 97 -122 
1967 98 -124 1985 165 -54 
1968 357 88 1986 277.1 58.1 
1969 388.5 169.5 1987 117.3 -151.7 
1975 99.9 -119.1 1988 87 -132 
1971 255.1 31.1 1989 84.7 134.3 
1972 295.7 71.7 1995 176 -43 
1973 185.2 -38.8 1991 286 67 
1974 276 57 1992 186 -33 
1975 249 35 1993 133 -86 
1976 355.2 86.2 1994 274.5 55.5 
1977 196.7 -22.3 1995 175.5 -43.5 
1978 455.5 181.5 1996 29 -195 
1979 275.6 56.6 1997 68 -151 
1985 149 -75 1998 88.6 -135.4 
1981 556.6 287.6    

 
 المصدر: المصدر السابؽ نفسو.
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 (11) ممحؽ
 كميات األمطار السنكية )بالممـ( كالمتكسطات المتحركة الثالثية في محطة جردس 

 ـ(1988-1926العبيد خالؿ الفترة مف )
 المتكسطات المتحركة الثالثية* كمية المطر السنكم )ممـ( السنة
1956 288,6  
1957 271,5 267,2 
1958 242,2 454,7 
1959 396,2 325,9 
1965 339,4 374,6 
1961 388,2 397,5 
1962 464,9 331,3 
1963 145,8 314,7 
1964 338,5 269,2 
1965 328,5 381 
1966 476,5 339,3 
1967 213,5 335,6 
1968 317,5 247 
1969 215,5 263,9 
1975 264,4 283,1 
1971 375,5 281,7 
1972 255,8 357,5 
1973 341,8 258,7 
1974 228,6 251,4 
1975 184,5 199,3 
1976 185,5 237,5 
1977 341,6 237,3 
1978 184,8 244,1 
1979 256,1 287,7 
1985 472,3 342,4 
1981 349,5 334,8 
1982 183,2 341,1 
1983 491,3 297,8 
1984 218,9 296,7 
1985 185,5 281,5 
1986 445,7 329,6 
1987 363,3 326,7 
1988 171,3  

 المصدر : أعد الجدكؿ بناءن عمى :
 بيانات مصمحة األرصاد الجكية طرابمس، المصدر السابؽ. .1

 ات مف حساب الباحث.* المتكسط
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 (11) ممحؽ
 كميات األمطار السنكية )بالممـ( كالمتكسطات المتحركة الثالثية

 (1997-1964في محطة تاكنس خالؿ الفترة مف )
 

 المتكسطات المتحركة الثالثية* كمية المطر السنكم )ممـ( السنة
1964 213.9 - 
1965 457.1 292.4 
1966 256.4 253.8 
1967 98 225.4 
1968 357 264.5 
1969 388.5 265.1 
1975 99.9 246.1 
1971 255.1 213.5 
1972 295.7 245.3 
1973 185.2 248.9 
1974 276 235 
1975 249 276.7 
1976 355.2 255.3 
1977 196.7 355.3 
1978 455.5 295.9 
1979 275.6 275 
1985 149 315.4 
1981 556.6 295.2 
1982 235.5 357.8 
1983 337.5 221.3 
1984 97 199.6 
1985 165 179.7 
1986 277.1 186.4 
1987 117.3 165.4 
1988 87 96.3 
1989 84.7 115.9 
1995 176 182.2 
1991 286 216 
1992 186 215.6 
1993 133 197.8 
1994 274.3 194.3 
1995 175.5 159.6 
1996 29 95.8 
1997 68 - 

 السابؽ نفسو . المصدر : المصدر
 * المتكسطات مف حساب الباحث.
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 (23الممحؽ )
 (1صكرة )

 نبات العرعر الفينقي 

 
 ـ2015المصدر: الدراسة الميدانية ربيع كشتاء  
 

 (2صكرة )
 نبات الخركب 

 
 المصدر السابؽ نفسو.المصدر: 



  

445 

 

 
 (3صكرة )

 نبات الشديدة

 
 المصدر السابؽ نفسو.المصدر: 

 

 (4صكرة )
 شمارمنبات ال

 
 المصدر السابؽ نفسو.المصدر: 
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 (5صكرة )

 نبات البربش األكحؿ

 
 المصدر السابؽ نفسو.المصدر: 

 (6صكرة )
 شيبنبات البربش األ

 
 المصدر السابؽ نفسو.المصدر: 
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 (7صكرة )
 مة "بابكنج"نبات القمي

 
 المصدر السابؽ نفسو.المصدر: 

 (8صكرة )
 نبات العنصؿ

 
ـ2014الميدانية ربيع  المصدر: الدراسية
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 (9صكرة )

 نبات الشبرؽ

 
 ـ2015المصدر: الدراسة الميدانية شتاء         
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 قبئمة املصبدر واملراجع
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 أواًل: المصادر والمراجع العربية
   .المصادر كالتقارير الرسمية ( أ)
ة بشػعبية أمانة المجنة الشعبية العامة لمزراعة كال ػركة الحيكانيػة كالبحريػ  (1

بيانػػػات  حصػػػاء الحيكانػػػات،إ بالمػػػرج سػػػابقان، قسػػػـ اإلنتػػػاج الحيػػػكاني، مكتػػػ
 .2014غير منشكرة، المرج، 

أمانة المجنة الشعبية العامة لمزراعة كال ػركة الحيكانيػة كالبحريػة بشػعبية   (2
المػػػػرج سػػػػابقان، مشػػػػركع جنػػػػكب الجبػػػػؿ األخضػػػػر الزراعػػػػي، بيانػػػػات غيػػػػر 

 ـ.2013منشكرة، المرج، 

المجنػػػػػة الشػػػػػعبية العامػػػػػة لمزراعػػػػػة كال ػػػػػركة الحيكانيػػػػػة كالبحريػػػػػة،  أمانػػػػػة  (3
 ،جيكلكجيػة نطػاؽ المػرج المحمػيمشركع جنكب الجبؿ األخضػر الزراعػي، 

 ـ.2013)تقرير غير منشكر(، المرج، 

أمانة المجنة الشعبية لالستصػالح الزراعػي كتعميػر األراضػي، مشػركع   (4
طػػاء النبػػاتي الجػػزء األكؿ، دراسػػة الغدراسػػات منتػػزه كادم الكػػكؼ الػػكطني، 

، المركػػػز العربػػػي لدراسػػػات المػػػكارد الطبيعيػػػة كالبشػػػرية كاتجاىػػػات تنميتيػػػا
 ـ.1984المناطؽ الجافة كالقاحمة، أكساد، دمشؽ، 

أمانػػة المجنػػة الشػػعبية لمػػزراع كال ػػركة الحيكانيػػة كالبحريػػة بشػػعبية المػػرج  (5
األشػػػػػػجار سػػػػػػابقان، إدارة الشػػػػػػرطة الزراعيػػػػػػة، "بيانػػػػػػات عػػػػػػف أعمػػػػػػاؿ قطػػػػػػع 

 ـ.2014كشجيرات بالمنطقة" بيانات غير منشكرة المرج: 

أمانػػػػة المجنػػػػة الشػػػػعبية لمزراعػػػػة كال ػػػػركة الحيكانيػػػػة كالبحريػػػػة، مشػػػػركع   (6
األكسط الزراعي، "الصياريج المنفذة في المنطقػة سػعتيا التخزينيػة كتػاريخ 

 .2013إنشاءىا"، بيانات غير منشكرة، المرج: 
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بيػػػػػػة، أمانػػػػػػة التخطػػػػػػيط، مصػػػػػػمحة اإلحصػػػػػػاء الجماىيريػػػػػػة العربيػػػػػػة المي  (7
النتػػػػػائج األكليػػػػػة لمتعػػػػػداد العػػػػػاـ لمسػػػػػكاف منطقػػػػػة الدراسػػػػػة عػػػػػاـ كالتعػػػػػداد، 

 .ـ1984

الجماىيريػػػػػػة العربيػػػػػػة الميبيػػػػػػة، أمانػػػػػػة التخطػػػػػػيط، مصػػػػػػمحة اإلحصػػػػػػاء   (8
، بيانػات غيػر 1987النتائج النيائيػة لمتعػداد الزراعػي العػاـ سػنة كالتعداد، 

 ـ.2014منشكرة، المرج، 

الجماىيريػػػػة العربيػػػػة الميبيػػػػة، جامعػػػػة عمػػػػر المختػػػػار كمشػػػػركع جنػػػػكب   (9
دراسػػػة كتقيػػػيـ الغطػػػاء النبػػػاتي الطبيعػػػي بمنطقػػػة الجبػػػؿ الجبػػػؿ األخضػػػر، 

 ـ.2005، التقرير النيائي، )تقرير غير منشكر(، األخضر

الجميكريػػػػػة العربيػػػػػة الميبيػػػػػة، الييئػػػػػة الكطنيػػػػػة لممعمكمػػػػػات كالتك يػػػػػؽ  (10
ـ، 1995نتػػػائج التعػػػداد العػػػاـ لمسػػػكاف عػػػاـ ، مصػػػمحة اإلحصػػػاء كالتعػػػداد

 .شعبية المرج، مؤتمر جردس كمؤتمر تاكنس

الجميكريػػػػػػة العربيػػػػػػة الميبيػػػػػػة، كزارة التخطػػػػػػيط، مصػػػػػػمحة اإلحصػػػػػػاء  (11
، بمديػػة الفػػاتح الفػػرع 1973النتػػائج العامػػة لمتعػػداد السػػكاف عػػاـ كالتعػػداد، 

 .البمدم جردس األحرار

 ػػػركة الحيكانيػػػة كالبحريػػػة، مشػػػركع أمانػػػة المجنػػػة الشػػػعبية لمزراعػػػة كال (12
دراسػػة المصػػادر المائيػػة لمنطقػػة جنػػكب جنػػكب الجبػػؿ األخضػػر الزراعػػي، 

 ـ .2003، المرج، (، )تقرير غير منشكرالجبؿ األخضر

كشػػػػػتاء  2014ـ كربيػػػػػع 2013الدراسػػػػػة الميدانيػػػػػة صػػػػػيؼ كخريػػػػػؼ  (13
 ـ.2015كربيع 
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الشػػػػركة العامػػػػة لمميػػػػاه كالصػػػػػرؼ الصػػػػحي المػػػػرج، مركػػػػز خػػػػػدمات  (14
جنػػكب المػػرج، "احصػػائيات حػػكؿ عػػدد اآلبػػار كأعماقيػػا بالمنطقػػة"، بيانػػات 

 .2013غير منشكرة، المرج:

قطػػاع الزراعػػة كال ػػركة الحيكانيػػة كالبحريػػة، المجمػػس المحمػػي جػػردس  (15
 ـ.2014العبيد، بيانات غير منشكرة، جردس العبيد، 

لمميػاه  مختبر الييتة العامػةاليياة العامة لممياه فرع المنطقة الشرقية،  (16
فػػرع المنطقػػة الشػػرقية، المختبػػر الكيميػػائي لتحميػػؿ الميػػاه كالتربػػة، "بيانػػات 
حػػكؿ بعػػض الخصػػائص الميكانيكيػػة كالكيميائيػػة لمتػػرب منطقػػة الدراسػػة "، 

 ـ.2013بيانات غير منشكرة، بنغازم: 

: 1خريطػػػػػة ليبيػػػػػا الجيكلكجيػػػػػة مقيػػػػػاس مركػػػػػز البحػػػػػكث الصػػػػػناعية،  (17
 14-34كلكحػػة بنغػػػازم ش ذ  15-34لكحػػة البيضػػاء ش ذ  250.000

 ـ.1974، طرابمس: الكتيب التفسيرم
المشػػػركع أمانػػة المجنػػة الشػػػعبية لمزراعػػة كال ػػركة الحيكانيػػػة كالبحريػػة،  (18

األكسػػط الزراعػػي، "بيانػػات حػػكؿ التطػػكر العػػددم لممػػزارع المممكػػة بمنطقػػة 
 ـ.2014الدراسة"، بيانات غير منشكرة، المرج: 

ارة المنػػاخ كاالرصػػاد كالزراعػػة "بيانػػات مصػػمحة االرصػػاد الجكيػػة، إد (19
مناخيػػػػة لممحطػػػػات المنتشػػػػرة بمنطقػػػػة الدراسػػػػة كمػػػػا حكليػػػػا" بيانػػػػات غيػػػػر 

 ـ.2013منشكرة، طرابمس، 

الخػرائط مصمحة المسػاحة الميبيػة، خػرائط السػالح الجػكم األمريكػي،  (20
، لكحػػػة جػػػردس العبيػػػد 50.000: 1الطبكغرافيػػػة لمنطقػػػة الدراسػػػة مقيػػػاس 

 ـ.1964رابمس:، طكلكحة تاكنس

النتػائج األكليػة لمتعػداد العػاـ لمسػكاف عػاـ الجماىيرية العربية الميبية،  (21
 ـ.2006
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لمتعػػػػداد العػػػػاـ لممبػػػػاني  النتػػػػائج األكليػػػػةالجماىيريػػػػة العربيػػػػة الميبيػػػػة،  (22
، بيانػػػات غيػػػر منشػػػكرة، ـ2006ـ كعػػػاـ 1995كالمسػػػاكف كالمنشػػػآت عػػػاـ 

 ـ. 2014المرج 

نتػػػػػػائج حصػػػػػػر الحػػػػػػائزكف الزراعيػػػػػػكف الجماىيريػػػػػػة العربيػػػػػػة الميبيػػػػػػة،  (23
كحيػػازاتيـ الزراعيػػة مػػع بيػػاف مسػػاحة الحيػػازات باليكتػػار كعػػدد الحيكانػػات 

 الفرع البمد جردس األحرار. ـ1995كالدكاجف كخالؿ النحؿ كاألشجار 

حصػائيات إالييتة العامة لممياه فرع المنطقة الشرقية، مكتػب المػرج، " (24
ه بالمنطقػػة" بيانػػات غيػػر منشػػكرة، حػػكؿ عػػدد اآلبػػار الجكفيػػة كنكعيػػة الميػػا

 .2013المرج: 

 :الكتب  ( ب)
دراسػػػػػػة : أصػػػػػػكؿ الجيمكمكرفكلكجيػػػػػػا أبػػػػػػك العينػػػػػػيف، حسػػػػػػف السػػػػػػيد، (1

)بيػػػػػركت: دار النيضػػػػػة العريػػػػػة،  األشػػػػػكاؿ التضاريسػػػػػية لسػػػػػطح األرض،
 ـ(.1996الطبعة الخامسة، 

)اإلسػػػػػكندرية:  أصػػػػػككؿ الجغرافيػػػػا المناخيػػػػػة،، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (2
 ـ(.1988مؤسسة ال قافة الجامعية، الطبعة السادسة، 

 ، أسػػػػػػػس الجغرافيػػػػػػػػا الطبيعيػػػػػػػػة،أبػػػػػػػك راضػػػػػػػػي، فتحػػػػػػػي عبػػػػػػػػدالعزيز (3
 ـ(.1983)اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 

تػػدىكر األرض أبػػك كالػػغ، محمػػد السػػعيد كعػػادؿ محمػػد أبػػك الخيػػر،  (4
 ـ(.2002)كفر الشيخ: مكتبة العمـ كاإليماف،  طر العصرخ

، )عمػػػاف: دار عمػػػـ البيئػػػة، محمػػػد حمػػػداف، كعميػػػاء حػػػاتكع، ةأبكديػػػ (5
 ـ(.1996الشركؽ لمنشر كالتكزيع، الطبعة ال انية، 
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قكاعػػػػػد ، فتحػػػػػي محمػػػػػد كفتحػػػػػي عبػػػػػدالعزيز أبػػػػػك راضػػػػػي، ةأبكعيانػػػػػ (6
دار المعرفػػة الجامعيػػة، ، )اإلسػػكندرية: الجغرافيػػا العامػػة الطبيعيػػة كالبشػػرية

 ـ(.2002

، )البيضػػاء، منشػػكرات جامعػػة ىندسػػة البيئػػةأحمػػد، فاضػػؿ حسػػف،  (7
 ـ(.1996عمر المختار، الطبعة األكلغ، 

التصػػػػحر فػػػػي شػػػػماؿ أفريقيػػػػا: األسػػػػباب البقػػػػغ، محمػػػػد عبػػػػدالنبي،  (8
ترجمػػػة كتقػػػديـ عبػػػدالقادر مصػػػطفغ المحيشػػػغ، )مػػػرزؽ، المركػػػز كالعػػػالج 

تنميػػة المجتمعػػات الصػػحراكية، الطبعػػة األكلػػغ، العربػػي ألبحػػاث الصػػراء ك 
 ـ(.1991

دراسػة التربػة فػي بف محمكد، خالد رمضاف كعدناف رشيد الجنديؿ،  (9
 ـ(.1984)طرابمس: منشكرات جامعة الفاتح،  الحقؿ،

، )بيػػركت: أسػػس الجغرافيػػا المناخيػػة كالنباتيػػةالبنػػا، عمػػي عمػػي،  (10
 ـ(.1970دار النيضة العربية، 

صػػػػطفغ كمحمػػػػد عمػػػػي فضػػػػؿ اهلل، )المػػػػكارد ، اليػػػػادم مةبكلقمػػػػ (11
( اليػػػػادم اىيريػػػػة دراسػػػػة فػػػػي الجغرافيػػػػا، )تحريػػػػرالمائيػػػػة( فػػػػي كتػػػػاب الجم

كسػػعد القزيػػرم، )سػػرت: دار الجماىيريػػة لمنشػػر كالتكزيػػع كاإلعػػالف  ةبكلقمػػ
 ـ(.1995الطبعة األكلغ، 

، )اإلسػكندرية، الجغرافيا الطبيعة كالخػرائطجكدة، جكدة حسنيف،  (12
 (.2005الجامعية لمطع كالنشر كالتكزيع،  دار المعرفة

الجغرافيػػػػا المناخيػػػػة كالنباتيػػػػة مػػػػع تطبيػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (13
 عمػػػػغ منػػػػاخ القػػػػارات أكربػػػػا كأفريقيػػػػا كآسػػػػيا كمنػػػػاخ كنبػػػػات العػػػػالـ العربػػػػي

 ـ(.1995الجامعية، الطبعة السادسة، )اإلسكندرية: دار المعرفة 
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التصػػػػحر كعكاممػػػػو كمظػػػػاىره الجغرافيػػػػة حسػػػػف، محمػػػػد إبػػػػراىيـ،  (14
)اإلسػػػكندرية: مركػػػز اإلسػػػكندرية لمكتػػػاب، كمػػػدل مقاكمتػػػو دراسػػػة إقميميػػػة، 

 ـ(.1999

، )سػػػكرية: كميػػػة الزراعػػػة، أساسػػػيات عمػػػـ المراعػػػي، نزيػػػو، ةرقيػػػ (15
 (.ـ1983جامعة تشريف، مديرية الكتب كالمطبكعات 

الجبػػػػؿ األخضػػػػر: دراسػػػػة فػػػػي الجغرافيػػػػا الػػػػزكاـ، سػػػػالـ محمػػػػد،  (16
 ـ(.1995)بنغازم: منشكرات جامعة قاريكنس، الطبعة ال انية،  الطبيعية

 مقدمػة فػػي المػكارد الطبيعيػػةالسػاعدم، عمػػر رمضػاف كآخػػركف،  (17
 ـ(.2008)البيضاء: منشكرات جامعة عمر المختار، 

كتبة األكاديمية، الطبعػة )الم تقسيـ النباتاتالسحار، فؤاد قاسـ،  (18
 ـ(.1997ال انية، 

جغرافيػػػة األقػػػاليـ الجافػػػة مػػػف منظػػػكر سػػػالمة، حسػػػف رمضػػػاف،  (19
)عمػػػػاف: دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، الطبعػػػػة األكلػػػػغ،  جغرافػػػػي بيئػػػػي،

 ـ(.2010

الجغرافيػا المناخيػة كالنباتيػة مػع تطبيػؽ شرؼ، عدالعزيز طريح،  (20
إلسػػػكندرية: دار المعرفػػػة الجامعيػػػة، ، )اعمػػػغ منػػػاخ أفريقيػػػا كالعػػػالـ العربػػػي

 ـ(.2003الطبعة الحادية عشر، 

، )اإلسػػػكندرية: مركػػػز اإلسػػػكندرية ليبيػػػا ةجغرافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (21
 ـ(.1996لمكتاب، الطبعة ال ال ة، 

، )عمػػػػاف: دار المػػػػدخؿ إلػػػػغ عمػػػػـ البيئػػػػةالشػػػػكاكرة، عمػػػػي سػػػػالـ،  (22
 ـ(.2012سيرة لمنشر كالتكزيع، الم
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البيئػػػػػػػة كمشػػػػػػػكالتيا صػػػػػػػاريني، محمػػػػػػػد سػػػػػػػعيد كرشػػػػػػػيد الحمػػػػػػػد،  (23
 ـ( .1984)الككيت: عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع، الطبعة ال انية، 

دراسػػػة فػػػي الجغرافيػػػة ضػػػك، محمػػػد سػػػالـ كسػػػعد جاسػػػـ محمػػػد،  (24
، )الزاكيػػػػػػة: دار الشػػػػػػمكع الطبيعيػػػػػػة لألراضػػػػػػي الميبيػػػػػػة كظكاىرىػػػػػػا الكبػػػػػػرل

 (.2006قافة، كال 

 أسػػػػػػػػػػػس الجغرافيػػػػػػػػػػػا الحيكيػػػػػػػػػػػة،عبدالمقصػػػػػػػػػػػكد، زيػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػديف،  (25
 ـ(.1979)اإلسكندرية: منشتة المعارؼ، 

البيئػػػػػػػة كاإلنسػػػػػػػاف دراسػػػػػػػة فػػػػػػػي مشػػػػػػػكالت ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (26
 ـ(.1990كالتكزيع،  ، )اإلسكندرية: دار الشركؽ لمنشراإلنساف مع البيئة

)اإلسػػػػػػػكندرية:  قضػػػػػػػايا البيئػػػػػػػة المعاصػػػػػػػرة،، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (27
 ـ(.2000منشاة المعارؼ، 

، )البيضػػاء: الحيكانػػات البريػػة فػػي ليبيػػاالعػػكامي، عيػػاد مكسػػغ،  (28
 ـ(.1997منشكرات جامعة عمر المختار، الطبعة األكلغ، 

، )عمػػػػاف: دار المسػػػػيرة الجغرافيػػػػا المناخيػػػػةغػػػػانـ، عمػػػػي أحمػػػػد،  (29
 ـ(.2011لمنشر كالتكزيع، الطبعة ال ال ة، 

)عمػػػاف:  المػػػدخؿ إلػػػغ عمػػػـ البيئػػػةفرحػػػاف،  غ، سػػػامح يحػػػةغرابيػػ (30
 ـ(.2003دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، 

، ترجمػػػػة ليػػػػث ، صػػػػيانة التربػػػػةككنكػػػػا، ميممػػػػكف ككانسػػػػكف بيرايػػػػد (31
 ـ(.1984)المكصؿ: منشكرات جامعة المكصؿ،  خميؿ إسماعيؿ،

المة، محمد عبداهلل، )التجربة الميبيػة فػي تنميػة كاسػتغالؿ الميػاه  (32
الجكفيػػػػة: مشػػػػركع النيػػػػر العظػػػػيـ(، فػػػػي كتػػػػاب التصػػػػحر كىجػػػػرة السػػػػكاف 
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( محمػػػد عػػػاطؼ كشػػػؾ، )القػػػاىرة: معيػػػد البحػػػكث كالدراسػػػات دار )تحريػػػر
 ـ(.1995المستقبؿ العربي، 

 سػػػيؿ بنغػػػازم: دراسػػػة فػػػي الجغرافيػػػا الطبيعيػػػة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (33
 ـ(.2003)بنغازم: منشكرات جامعة قاريكنس، الطبعة ال انية، 

محمد عياد، )المناخ(، في كتاب الجماىيريػة دراسػة فػي امقيمي،  (34
زيػػرل )سػػرت: دار الجغرافيػػا، )تحريػػر( اليػػادم مصػػطفغ بكلقمػػة كسػػعد الق

 ـ(.1995الجماىيرية لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلغ، 

كالتصػػػػػػػػػحر كالظػػػػػػػػػكاىر  مخػػػػػػػػػاطر الجفػػػػػػػػػاؼ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (35
، )الزاكيػػػػػػػػة، دار الشػػػػػػػػمكع ال قافيػػػػػػػػة، الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػغ، المصػػػػػػػػاحبة ليمػػػػػػػػا

 ـ(.2003

، )بنغػػػػازم: جغرافيػػػػا ليبيػػػػا البشػػػػريةبػػػػركؾ، الميػػػػدكم، محمػػػػد الم (36
 ـ(.1990منشكرات جامعة قاريكنس، الطبعة ال انية، 

، )بيػػػركت: معيػػػػد التصػػػحر فػػػػي الػػػكطف العربػػػينحػػػاؿ إبػػػراىيـ،  (37
 (.1987اإلنماء العربي، 

، ترجمػػة فػػكزم محمػػد الػػدكمغ، صػػيانة التربػػةىدسػػكف، نكرمػػاف،  (38
 ـ(.2001األكلغ، )البيضاء: منشكرات جامعة عمر المختار، الطبعة 

اليػػراـ، فتحػػي أحمػػد، )جيمكرفكلكجيػػة السػػاحؿ(، كتػػاب السػػػاحؿ  (39
، سػػػػػعد القزيػػػػػرم، )بنغػػػػػازم: ةالميبػػػػػي )تحريػػػػػر(: اليػػػػػادم مصػػػػػطفغ بكلقمػػػػػ

منشػػكرات مركػػز البحػػكث كاالستشػػارات، جامعػػة قػػاريكنس، الطبعػػة األكلػػغ، 
 ـ(.1997
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، ترجمػة فػكزم محمػد عمـ التربة: أساسيات كتطبيقػاتىكستبمر،  (40
لػػػػدكمي، )البيضػػػػاء: منشػػػػكرات جامعػػػػة عمػػػػر المختػػػػار، الطبعػػػػة األكلػػػػغ، ا

 ـ(.200

 )ج( الدكريات
حسػػػف، نبيػػػؿ إبػػػراىيـ، "التكامػػػؿ كالتنػػػافس الحيػػػكاني بمراعػػػي المنػػػاطؽ   (1

" مجمة الزراعة كالمياه بالمناطؽ الجافة فػي الػكطف الجافة كشبو الجافة
اضػػي القاحمػػة، المركػػز العربػػي لدراسػػات المنػػاطؽ الجافػػة كاألر العربػػي 

 .1990أكساد، )دمشؽ(، العدد الحادم عشر، يكليك، 

الزنػػػػي، السنكسػػػػي عبػػػػدالقادر كآخػػػػركف، "تػػػػت ير العكامػػػػؿ البيئيػػػػة عمػػػػغ   (2
)ليبيػػػا(، العػػػدد  مجمػػػة كميػػػة اآلداب كالعمػػػـك المػػػرجالمراعػػػي الطبيعيػػػة"، 

 ـ(.1999ال الث، السنة ال ال ة، )

 مجمةالتنكع البيكلكجي"، "تت ير تدىكر الغطاء النباتي عمغ  –––––– (3
، )ليبيا(، العدد ال اني، السنة ال ال ة، كمية اآلداب كالعمـك المرج

 ـ(.1998)

مجمػػػة كميػػػة شػػػرؼ، عبػػػد العزيػػػز طػػػريح، "مشػػػكمة األمطػػػار فػػػي ليبيػػػا"،   (4
 (.1958، جامعة قاريكنس، )ليبيا(، المجمد األكؿ، )اآلداب كالتربية

مجمػػػػػة كميػػػػػة اآلداب، "، ممطػػػػػي، سػػػػػعد قسػػػػػطندم، "منػػػػػاخ إقمػػػػػيـ المػػػػػرج  (5
 (.1975، )ليبيا(، العدد السابع، )قاريكنس جامعة

اليراـ، فتحي أحمد كمجػدم الترابػي، "التطػكر الجيكمكرفكلػكجي لػبعض   (6
مجمػػة أكديػػة الجبػػؿ األخضػػر باسػػتخداـ أسػػمكب التحميػػؿ المكرفػػكمترم"، 

 ـ(.1990، )ليبيا(، العدد الرابع، السنة ال ال ة، )قاريكنس العممية
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 د( الرسائؿ العممية)
مبارؾ سعيد، "دراسة خزاف البذكر: رصيد البذكر فػي احكيرش، باسط ا  (1

منطقة جنكب الجبؿ األخضر في المنطقة المحصػكرة مػا بػيف تػاكنس، 
غيػػر منشػػكرة(، قسػػـ  -سػػمنطة، الحمامػػة"، )رسػػالة ماجسػػتيرإالخركبػػة، 

 ـ.2004عمـك كىندسة البيئة، أكاديمية الدراسات العميا، بنغازم، 

مبػػػػػارؾ، عبػػػػػدالمنعـ مكسػػػػػغ عمػػػػػي، "تػػػػػدىكر النباتػػػػػات الطبيعيػػػػػة فػػػػػي أ  (2
 -المنطقة الممتدة ما بػيف البياضػة كزاكيػة العرقػكب"، )رسػالة ماجسػتير

غيػػػػػػر منشػػػػػػكرة(، قسػػػػػػـ الجغرافيػػػػػػا، كميػػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػػة قػػػػػػاريكنس، 
 ـ.2011

بػػػف أمػػػيف، خديجػػػة بنػػػت أحمػػػد، "أ ػػػر الخصػػػائص المطريػػػة فػػػي تكزيػػػع   (3
تي لألراضػػػي الجميػػػة فػػػي منطقػػػة عبيػػػد بالمممكػػػة العربيػػػة الغطػػػاء النبػػػا

السػػػػػعكدية"، )رسػػػػػالة دكتػػػػػكراه غيػػػػػر منشػػػػػكرة(، قسػػػػػـ الجغرافيػػػػػا، كميػػػػػة 
 ـ.2002اآلداب، جامعة الممؾ سعكد، مكة المكرمة 

بػػػف عمػػػي، محسػػػف فػػػتح اهلل، "خصػػػائص األمطػػػار فػػػي منطقػػػة الجبػػػؿ   (4
غيػػػر  -تيراألخضػػػر: دراسػػػة فػػػي الجغرافيػػػا المناخيػػػة"، )رسػػػالة ماجسػػػ

منشػػػػكرة(، قسػػػػـ الجغرافيػػػػا، كميػػػػة اآلداب، جامعػػػػة قػػػػاريكنس، بنغػػػػازم، 
 ـ.2007

الجػػػػارد، بالقاسػػػػـ محمػػػػد بػػػػكبكر، "تػػػػدىكر المراعػػػػي فػػػػي جنػػػػكب الجبػػػػؿ   (5
األخضػػػر فػػػي المنطقػػػة المحصػػػكرة مػػػا بػػػيف تػػػاكنس، مػػػراكه، الخركبػػػة، 

غيػػر منشػػكرة( قسػػـ الجغرافيػػا، كميػػة اآلداب،  -ذركه"، )رسػػالة ماجسػػتير
 ـ.2003معة قاريكنس، بنغازم، جا
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السػػػاحمي، عقػػػكب عمػػػر محمػػػد، "اآل ػػػار البيئيػػػة لمتنميػػػة الزراعيػػػة فػػػي   (6
غير منشكرة(، قسػـ الجغرافيػا،  -منطقة سيؿ المرج"، )رسالة ماجستير

 ـ.2005كمية اآلداب، جامعة قاريكنس، بنغازم، 

جيػا الصغير، عبدالعزيز خالد، "أسباب انتشار التعرية االخدكديػة كنتائ  (7
عمػػغ طػػكؿ مجػػرل كادم الخركبػػة فػػي جنػػكب الجبػػؿ األخضػػر: دراسػػة 

غيػػػػػر منشػػػػػكرة(، قسػػػػػـ  -فػػػػػي الجغرافيػػػػػا الحيكيػػػػػة"، )رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير
 ـ.2010الجغرافيا، كمية اآلداب، جامعة قاريكنس، بنغازم، 

عبدالسػػػػػػالـ، محمػػػػػػكد سػػػػػػعد إبػػػػػػراىيـ، "التصػػػػػػحر فػػػػػػي جنػػػػػػكب الجبػػػػػػؿ   (8
غيػػػر  -)رسػػػالة ماجسػػػتير األخضػػػر: دراسػػػة فػػػي المظػػػاىر كاألسػػػباب"،

منشػػػػػكرة(، قسػػػػػـ الجغرافيػػػػػا كميػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػة قػػػػػاريكنس، بنغػػػػػازم، 
 ـ.2006

العمػػػػكاني، رمػػػػزم الجػػػػارح محمػػػػد، "تػػػػت ير المنػػػػاخ عمػػػػغ تػػػػكزع كك افػػػػة   (9
الغطػػػاء النبػػػاتي فػػػي المنطقػػػة الكسػػػطغ مػػػف الجبػػػؿ األخضػػػر"، )رسػػػالة 

عػػػػػػة غيػػػػػػر منشػػػػػػكرة( قسػػػػػػـ الجغرافيػػػػػػا، كميػػػػػػة اآلداب، جام -ماجسػػػػػػتير
 ـ.2005قاريكنس، بنغازم، 

العمركنػي، حمػدم عمػر، "دراسػة اقتصػادية بيئيػة لمتصػحر كالتػدىكر  (10
غيػػر  -البيئػػي فػػي منطقػػة جنػػكب الجبػػؿ األخضػػر"، )رسػػالة ماجسػػتير

أكاديميػة الدراسػات العميػا، بنغػازم،  ،منشكرة( قسـ عمـك كىندسػة البيئػة
 ـ.2007

نباتػػات الطبيعيػػػة العمركنػػي، ناصػػر عمػػػي مفتػػاح سػػميماف، "تػػػدىكر ال (11
فػػػػي المنطقػػػػة الممتػػػػدة مػػػػا بػػػػيف خػػػػكالف جنكبػػػػان كخػػػػط السػػػػاحؿ شػػػػماالن"، 

غير منشكرة(، قسـ الجغرافيا، كميػة اآلداب، جامعػة  -)رسالة ماجستير
 ـ.2009قاريكنس، بنغازم، 
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عكدة، عمي عبد عمػي، "تالشػي الغطػاء النبػاتي فػي الجبػؿ األخضػر  (12
اسػػة فػػي الجغرافيػػا الحيكيػػة"، ، در ةفػػي المنطقػػة الممتػػدة بػػيف مسػػة كالقبػػ

غيػػػػػر منشػػػػػكرة(، قسػػػػػـ الجغرافيػػػػػا، كميػػػػػة اآلداب،  -)رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير 
 ـ.1996جامعة قاريكنس، بنغازم، 

محمػػد، مػػراد مػػيالد، "تػػت ير إزالػػة الغابػػات لالسػػتخداـ الزراعػػي عمػػغ  (13
فقػػػػد التربػػػػة كبعػػػػض خصائصػػػػيا بمنطقتػػػػي شػػػػحات كالحمامػػػػة بالجبػػػػؿ 

يػػػر منشػػػكرة(، قسػػػـ التربػػػة كالميػػػاه، غ –األخضػػػر"، )رسػػػالة ماجسػػػتير 
 ـ.1997كمية الزراعة، جامعة عمر المختار، البيضاء، 

اخ الجبؿ األخضػر: دراسػة تحميميػة ألصػناؼ ننكح، سعيد إدريس، "م (14
غيػػػػػر منشػػػػػكرة(، قسػػػػػـ الجغرافيػػػػػا، كميػػػػػة  -المنػػػػػاخ"، )رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير

 ـ.1998اآلداب، جامعة قاريكنس، بنغازم، 

 ت)ق( المؤتمرات كالندكا
غػػػا، عػػػامر مجيػػػد، سػػػعيد العػػػكامي، "بعػػػض مؤشػػػرات تػػػدىكر الغطػػػاء آ  (1

النبػػػػػاتي فػػػػػي منطقػػػػػة الجبػػػػػؿ األخضػػػػػر"، )بحػػػػػث غيػػػػػر منشػػػػػكر( مقػػػػػدـ 
 ـ.1998لممؤتمر الجغرافي السادس، جامعة درنة، كمية اآلداب، 

الزنػػػػػي، السنكسػػػػػي عبػػػػػدالقادر كآخػػػػػركف، "تػػػػػت ير العكامػػػػػؿ البيئيػػػػػة عمػػػػػغ  (2
منشػكر( مقػدـ فػي النػدكة القكميػة حػكؿ المراعي الطبيعية"، )بحث غير 

تطػػكير المراعػػي كحمايػػة البيئػػة فػػي الػػكطف العربػػي، )طػػرابمس( بتػػاريخ 
 ـ.11-14/5/1996

"أىمية الغابات الطبيعية في الجماىيرية العربية الميبية ––––––––– (3
مشاكميا كتطكيرىا"، )بحث غير منشكر(، مقدـ في الندكة العربية 

ة االجتماعية كاالقتصادية المتكاممة في لممكارد الطبيعية كالتنمي
 ـ.28/2/1985-26المناطؽ الجافة، )دمشؽ( بتاريخ 
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 ثانيًا: المصادر والمراجع األجنبية
 

1. A. R. L. A. B, complementary investigations of 
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(1980). 

2. Industrial Research Centre geolgical map of Libya, 

1:250,000 explanatory booklet sheet: Albayda, NI 34-

15, (Tripoli, 1974). 

3. Industrial Research Centre geolgical map of Libya, 

1:250,000 explanatory booklet sheet: Bengaze    , NI 

34-14-  , (Trripoli, 1974). 

4. Sweco, Land survey, mapping and pasture survey, 

for 550,000 hectares of south jabal el kadar final report 

development, (Stockholm, April, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


